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Resumo 
A dissertação apresentada incide, fundamentalmente, sobre o comportamento hidráulico de sistemas 
de saneamento de pequenos aglomerados, nomeadamente no que respeita à hidráulica de estações 
de tratamento de água residual (ETAR) constituídos por uma fossa séptica seguida de leito de 
macrófitas.   

Os dados de base deste trabalho consistiram em registos de caudal instantâneo de uma pequena 
comunidade localizada no Alentejo, com cerca de 40 habitantes residentes durante o Inverno, 
relativos à entrada de uma fossa séptica, entre 2 de Julho e 17 de Dezembro de 2007, sendo esses 
valores provenientes de um exaustivo estudo de campo.  

A partir dos registos de caudal à entrada da ETAR desenvolveu-se uma curva característica padrão 
de evolução diária de afluência de caudal.  

Para se entender a resposta da fossa séptica aos caudais que afluem, procedeu-se ao 
desenvolvimento de programas de simulação da hidráulica dos escoamentos, abordando igualmente 
o amortecimento dos “picos” de afluência. 

A aplicação dos programas desenvolvidos a um caso de estudo foi efectuada para a fossa séptica 
monitorizada, através da introdução dos dados de base nos programas desenvolvidos, procedendo-
se a uma análise comparativa. Os resultados das simulações foram posteriormente utilizados na 
modelação do caudal efluente de um leito de macrófitas, recorrendo-se a um programa existente, 
promovendo a modelação integrada conjunta do comportamento hidráulico dos componentes da 
ETAR (fossa séptica e leito de macrófitas). 

A análise dos dados de caudais afluentes à ETAR possibilitaram identificar diversos aspectos, 
designadamente factores de ponta, e confirmar informação disponível na literatura, enquanto que a 
abordagem de modelação integrada modelação integrada se revelou uma metodologia promissora, 
face aos resultados obtidos. 

Palavras-chave: água residual; fossas sépticas; modelação matemática; saneamento de pequenos 
aglomerados.  
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Abstract 
The following dissertation addresses the behaviour of  wastewater budgets in small agglomerations 
and the effect flow variations induces into the hydraulics of wastewater treatment plants (WWTP) 
constituted by one septic tank followed by a constructed wetlands. 

The data considered in this work regards flow records coming from a small community, relative to the 
entry of a septic tank. Flows were collected during an extensive field study,  between July 2th and 
December 17th of 2007. 

From the WWTP inflow records, a characteristic curve of the flow evolution along the day was 
developed. The goal of this study was to describe the behaviour of flows coming from a small 
agglomeration, with about 40 residing permanently inhabitants. 

With the purpose of understanding the response of a septic tank, a simulation program was developed 
that reflects the hydraulics involved on water balances. 

A case study was also developed, regarding the application of the simulation programs to the septic 
tank monitored in the field study, and a comparative study was performed. The simulation results were 
subsequently used to model the constructed wetland outflow, using an existing program, in order to 
achieve integrated modelling of the WWTP hydraulic behaviour (septic tank and constructed wetland). 

The analysis of the WWTP inflow data to the treatment plant enabled to identify relevant facts and 
confirm information available in the literature, while relatively to the developed model it can be 
considered useful, taking into account the results obtained.  

Key-words: mathematical modelling; septic tank; small agglomerations sanitation; wastewater flows. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 ENQUADRAMENTO DO TEMA 
Uma das actuais preocupações no domínio da água prende-se com uma gestão eficiente deste 
recurso, de forma a preservar ou melhorar a qualidade física, química e biológica das massas de 
água, sendo como tal relevante a implementação de políticas coerentes e sustentáveis. O 
saneamento básico é uma vertente que requer atenção e cuidados por parte das políticas nacionais 
de ambiente, visto que tem fortes impactos na população e no meio ambiente, com especial efeito 
nos meios receptores. 

Quando as águas residuais são descarregadas no meio receptor podem induzir alterações na sua 
qualidade, o que pode condicionar a sua disponibilidade e uso para outros fins, bem como prejudicar 
o ecossistema. Deste modo, assume relevância significativa o tratamento de efluentes antes da 
descarga no meio receptor, para que o impacto seja minimizado. Para que esse tratamento seja 
garantido, a legislação portuguesa estabelece normas de descarga de águas residuais, assim como 
níveis mínimos de qualidade do meio receptor com o objectivo de proteger e melhorar a saúde 
pública e o meio ambiente, em conjunto com a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas (Marques 
e Dias, 2006).   

Em Portugal, a tomada de consciência no domínio do saneamento surgiu com a publicação da Lei da 
Água em 1919 e com o aparecimento de leis relativas à água de abastecimento na década de 60 e à 
água residual, na década de 70. Contudo, apesar dos esforços efectuados a nível legislativo e de 
infra-estruturas, o saneamento básico em Portugal é historicamente caracterizado por atrasos e uma 
evolução gradual de população atendida, acompanhado por um baixo grau de atendimento  em 
algumas situações (Dias, 2000). A evolução das percentagens do nível de atendimento de 
saneamento básico apresenta-se no Quadro 1-1. 

 
Quadro 1-1 – Evolução de níveis de atendimento (em percentagem) relativos a serviços de 

saneamento básico para diferentes anos.  

Serviço 1976 a 1990 c 1993 a 1997 c 1999 c 2005 e 

Drenagem 32,4 55 64,4 68 75 76 
Tratamento 1b 21 35,4 b 40 55 64 

a - MARN, 1995.     
b - Percentagem de água residual tratada. 
c - Inocêncio e Amorim, 2001.  
d - Percentagem de população ligada a sistemas públicos de drenagem e tratamento de águas residuais.  
e - INE, 2008.  

Da apreciação do Quadro 1-1 observa-se que os esforços executados no sentido de melhorar as 
condições do saneamento básico em Portugal têm vindo a demonstrar resultados significativos, nas 
últimas décadas. 

O investimento que se verificou no saneamento básico começou por incidir na construção de 
sistemas para zonas com elevada densidade populacional, associados geralmente a grandes 
povoações (sobretudo no litoral), em virtude de uma melhor relação custo-benefício. Esta situação 
deve-se às condicionantes desfavoráveis nas zonas rurais do interior do país, nomeadamente os 
baixos recursos económicos, pequena densidade populacional, povoações pequenas e dispersas, 
sendo agravado pelo terreno montanhoso e rochoso no norte. A conjugação destas características 
conduz a dificuldades económicas acrescidas, bem como a elevados investimentos per-capita 
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necessários para o atendimento, por soluções tradicionais. Os baixos recursos económicos são 
insuficientes para a adopção de soluções onerosas e o tipo de povoamento, tipo de terreno e de 
geologia demonstram-se pouca adequadas, sob um ponto de vista económico e técnico, para 
sistemas de drenagem convencionais e sistemas de tratamento tradicionalmente adoptados para as 
maiores povoações (Galvão, 2008)(Bentes et al, 2006).   

 Posteriormente, a estratégia de garantir níveis de serviço adequados progrediu para o interior do 
país onde maioritariamente se encontram as pequenas povoações. Em virtude do pouco tempo 
dedicado à situação do saneamento básico das pequenas comunidades, estas encontram-se em 
condição de maior precariedade (Bentes et al, 2006).   

O avanço registado no atendimento da população portuguesa por serviços de saneamento básico na 
última década foi impulsionado, em grande parte, pelo “Plano Estratégico de Abastecimento de Água 
e Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR)” (MAOT, 2000 in Galvão, 2008). Este plano 
preconizou como um dos principais objectivos para Portugal, o alcance de níveis de atendimento de 
drenagem e de tratamento de águas residuais de 90% no ano de 2006. Em virtude do incentivo 
prestado ocorreram e ainda decorrem construções de Estações de Tratamento de Águas Residuais 
(ETAR) para servir populações de pequenos aglomerados rurais. As opções tomadas de atendimento 
a essas populações consistem, em grande parte, em soluções descentralizadas devido à natureza 
dispersa destes locais (Galvão, 2008). 

No seguimento do PEAASAR foi recentemente desenvolvido o PEAASAR II, onde foram 
estabelecidos objectivos para o período de 2007 a 2013, nos quais o conceito de sustentabilidade, 
nas suas diversas vertentes, é valorizado para as escolhas das tecnologias de saneamento de 
pequenas povoações (MAOTDR, 2007 in Galvão, 2008). 

Uma das soluções que se pode considerar adaptada para o saneamento de águas residuais de 
habitações isoladas e pequenos aglomerados, no meio rural, são as fossas sépticas, visto a sua 
construção e manutenção serem acessíveis, apresentando um custo relativamente baixo, face a 
outras soluções alternativas de tratamento. Em virtude da simplicidade e economia da tecnologia, as 
fossas sépticas são processos de saneamento já adoptados há bastante tempo nas residências 
singulares no meio rural em Portugal. Contudo, as fossas sépticas isoladas podem não ser 
suficientemente eficientes para a depuração dos efluentes, podendo, no entanto, ser introduzidas no 
esquema de tratamento global conjuntamente com outras tecnologias. Para operarem 
convenientemente, as fossas sépticas devem dispor de um meio adequado de disposição final (como 
poços absorventes, trincheiras de infiltração ou leitos de macrófitas). 

Os leitos de macrófitas têm recebido especial atenção para o tratamento de águas residuais em 
pequenos aglomerados, em função das premissas presentes nos dois PEAASAR e das necessidades 
e condições de evolução (muitas vezes em regressão) dos pequenos aglomerados do interior do 
país. 

É frequente, nas ETAR com tratamento por leitos de macrófitas, as mesmas serem antecedidas por 
fossa séptica, por forma a que o efluente possua uma tratamento primário que possibilite a redução 
de concentração de certos indicadores de qualidade, sendo um dos mais relevantes os sólidos 
suspensos totais (SST).  

A optimização destes sistemas de tratamento, compostos por uma fossa séptica seguida por um leito 
de macrófitas, está dependente de vários factores, sendo importante a respectiva compreensão para 
uma melhor gestão. Uma das questões que condiciona o desempenho das ETAR, e deve ser 
contemplada, é a variação dos caudais, bem como a maneira como o esquema de tratamento se 
comporta, do ponto de vista hidráulico, em virtude dessa variabilidade. Deste modo, a presente 
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dissertação irá incidir na caracterização de caudais de pequenas povoações afluentes a uma ETAR e 
no desenvolvimento e análise de ferramentas que possibilitem a compreensão dos mecanismos 
hidráulicos associados a fossas sépticas e leitos de macrófitas.  

O presente trabalho foi elaborado com a colaboração e apoio do Projecto SPESSA – 
Sustentabilidade de Pequenos Sistemas de Saneamento. O projecto referido é financiado pelo 
Programa POCI 2010 e FEDER, através da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), no qual os 
principais parceiros são o Instituto Superior Técnico e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
(LNEC).  

1.2 ORGANIZAÇÃO  
No Capítulo 1 encontra-se descrito o enquadramento do tema e também o conteúdo e objectivos de 
cada capítulo. 

No Capítulo 2 apresentam-se as principais características de sistemas de águas residuais em 
pequenos aglomerados, em termos hidráulicos e de qualidade da água. São igualmente 
apresentados os diferentes tipos de água residual afluentes a ETAR e explicitadas diferentes formas 
de gestão de efluentes, em função dos sistemas de drenagem e tipos de tratamento. Tendo em conta 
que a água proveniente da actividade diária das populações é a mais comum nas ETAR que servem 
pequenos aglomerados, procedeu-se à respectiva caracterização quantitativa e qualitativa. Foi 
também descrita a evolução diária de caudais afluentes a estações de tratamento de águas residuais, 
com especial incidência para pequenas povoações. 

O Capítulo 3 refere-se às condições de drenagem e tratamento de água em pequenos aglomerados 
do território português, pretendendo-se uma compreensão do nível da qualidade do saneamento em 
povoações com baixas populações, em conjunto com o tipo de tecnologia neles adoptados. São 
apresentadas as disposições legais relativas à descarga de efluentes em meio hídrico e são 
identificados os locais em Portugal de menor densidade populacional, procedendo-se à análise dos 
actuais níveis de atendimento. Posteriormente identifica-se e caracteriza-se a tipologia dos sistemas 
de drenagem presentemente adoptado em Portugal e os que podem constituir alternativas 
adequadas para pequenos aglomerados. São também identificados e caracterizados os tipos de 
tratamento de águas residuais tradicionalmente utilizados para pequenos aglomerados em Portugal. 

Com o intuito de se compreender o comportamento das fossas sépticas e dos leitos de macrófitas, o 
Capítulo 4 descreve o funcionamento destas tecnologias e as suas características mais relevantes, a 
nível físico-químico, com especial ênfase no comportamento hidráulico. 

As ferramentas utilizadas para a análise do comportamento hidráulico das fossas sépticas foram 
desenvolvidas no âmbito da presente dissertação, sendo no Capítulo 5 apresentados os princípios de 
base para a elaboração das mesmas. As ferramentas desenvolvidas são programas informáticos que 
têm o objectivo de simular o caudal efluente de uma fossa séptica, em função do caudal afluente. 
Foram desenvolvidas três variantes para simular o caudal efluente de uma fossa séptica, designados 
SeptaVB, SepCVazão e SepCVazãoExfil. 

É no Capítulo 6 que o caso de estudo, a ETAR da povoação de Fataca, é descrito e se apresenta a 
metodologia aplicada à análise dos dados recolhidos, nomeadamente caudais afluentes à ETAR. É 
também no Capítulo 6 que se dispõem os resultados referentes à caracterização do comportamento 
hidráulico da ETAR de Fataca, incluindo os resultados da modelação da fossa séptica. Os resultados 
da simulação hidráulica da fossa séptica são posteriormente integrados no modelo MIZHuC (já 
existente) para simulação de caudais em leitos de macrófitas. Esta metodologia constitui, assim, uma 
abordagem integrada do comportamento hidráulico global da ETAR. 
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No Capítulo 7 expõem-se as conclusões retiradas do trabalho desenvolvido realçando os factos que 
possuam mais interesse. É também feita uma apreciação dos resultados das simulações hidráulicas 
da fossa séptica e do leito de macrófitas, em termos de aproximação aos valores reais. 
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2. CARACTERIZAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DE ÁGUAS 
RESIDUAIS EM PEQUENOS AGLOMERADOS 

2.1 ÁGUA RESIDUAL E SEU TRANSPORTE 
Todas as comunidades produzem tanto resíduos sólidos, líquidos como emissões de gases. O 
resíduo líquido, a denominada água residual, consiste em grande parte na provisão de água da 
comunidade após a sua utilização em qualquer tipo de aplicação, eventualmente em conjunto com 
água proveniente de origens naturais. Desta forma, pode-se definir água residual como a combinação 
dos resíduos líquidos retirados das habitações, instituições, estabelecimentos comerciais e indústria 
podendo também estar associados com água subterrânea, superficial ou pluvial (Metcalf e Eddy, 
2003). 

Existem vários tipos de águas residuais, sendo que a distinção entre os mesmos está relacionada 
com a sua origem.  

As águas residuais domésticas provêm geralmente de instalações sanitárias, cozinhas e também de 
lavagens de roupa, caracterizando-se por conterem quantidades significativas de matéria orgânica e 
facilmente se biodegradarem, mantendo relativamente constantes as suas características ao longo 
do tempo.  

No caso das águas residuais industriais, que como o nome indica provêm da indústria, são 
caracterizadas pela grande variedade de compostos que podem possuir, consoante o tipo de 
processamento industrial, bem como pela modificação sofrida pelos mesmos com o decorrer do 
tempo.  

As águas residuais pluviais resultam do escoamento superficial originado pela precipitação e 
normalmente contêm uma carga poluente inferior à das outras águas residuais, principalmente a nível 
de matéria orgânica. A massa líquida que é recolhida por sarjetas e sumidouros, provenientes de 
regas de espaços verdes e da lavagem de arruamentos, entre outros, são equiparadas a águas 
pluviais (Matos, 2006). 

Também pode existir água nos sistemas de drenagem que não é directamente proveniente das três 
origens explicitadas acima, que aflui aos colectores por diversos modos de infiltração (Metcalf e 
Eddy, 2003). 

É da maior importância que a água residual seja drenada e tratada devido a variadas razões, 
designadamente as seguintes: 

 A decomposição de matéria orgânica presente em água residual provoca cheiros muito 
desagradáveis; 

 A água residual sem tratamento possui microorganismos patogénicos que fazem parte da 
flora intestinal humana, podendo originar problemas na saúde pública; 

 Os nutrientes que existem na água residual podem estimular o crescimento de plantas 
aquáticas e podem conter compostos que são tóxicos, mutagénicos ou carcinogénicos; 

 A matéria orgânica presente em água residual conduz a carência de oxigénio no meio 
receptor. 

Por todas estas razões é muito importante que a água residual seja removida com rapidez dos locais 
onde é produzida e seja transportada até uma zona de tratamento, sendo posteriormente reutilizada 
ou descarregada num meio receptor, para que a saúde pública e o ambiente sejam protegidos 
(Metcalf & Eddy,2003).  
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O transporte da água residual desde o local onde são produzidas até a uma estação de tratamento 
ou destino final é realizado por um sistema de drenagem composto por uma rede de colectores. 

Consoante o tipo de água residual transportado, os sistemas de drenagem podem ser 4, segundo o 
Decreto Regulamentar 23/95 de 23 de Agosto: 

 Separativos - existência de duas redes de colectores, independentes, sendo uma destinada 
ao transporte de águas residuais domésticas e industriais e outra à drenagem das águas 
pluviais ou equiparadas; 

  Unitários -  uma rede única de colectores conduz as águas residuais domésticas, industriais 
e pluviais; 

  Mistos - conjugação dos dois tipos anteriores de sistemas, sendo que uma parte da rede de 
drenagem opera como sistema unitário e a restante como sistema separativo; 

 Separativos Parcias ou Pseudo-Separativos – admissão, em situações de excepção, de 
ligações de águas residuais pluviais aos colectores de águas residuais domésticas. 

Nos sistemas separativos existe a vantagem de se poder submeter os efluentes cujas características 
são diferentes a tratamentos ou destinos finais distintos. Contudo este tipo de sistemas acarreta um 
custo inicial bastante elevado como consequência da necessidade de dois conjuntos de tubagens ou 
colectores. Em caso de o sistema ser unitário esses encargos de primeiro investimento são mais 
económicos visto usar-se somente um tipo de colector para a totalidade da água de meio urbano, o 
que também vai tornar o projecto mais simples. No entanto, os sistemas unitários podem ser 
responsáveis por descargas de excedentes com forte carga poluente em tempo de chuva e podem 
ter acréscimos de encargos de energia e de exploração em grupos elevatórios e em tratamento como 
consequência do excedente de contribuição pluvial nas épocas de maior pluviosidade. 

Independentemente do tipo, os sistemas de drenagem de águas residuais têm na sua composição as 
tubagens e ligações que se encontram no interior das edificações, os ramais de ligação à rede de 
drenagem pública, colectores e câmaras de visita, câmaras de corrente de varrer, sarjetas e 
sumidouros (Matos, 2006). 

Os métodos de tratamento constituem uma cadeia de vários procedimentos de tratamento que 
englobam geralmente operações (tratamento físico) e/ou processos unitários (tratamento químico ou 
biológico) unitários (Metcalf e Eddy ,2003). Este conjunto de acções permite providenciar vários 
níveis de tratamento, que estão dispostos no Quadro 2-1. 
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Quadro 2-1 – Níveis de tratamento de água residual (adaptado de Metcalf e Eddy, 2003). 

Nível de Tratamento Descrição 

Preliminar 
Remoção de resíduos com alguma dimensão como ramos, trapos ou 
areias, bem como gordura, que podem provocar complicações nas 

restantes operações de tratamento. 

Primário /Primário Avançado 
Remoção de fracção de sólidos suspensos e matéria orgânica. 

Quando o tratamento é avançado o tratamento é melhorado com 
adição química ou filtração. 

Secundário/Secundário com 
remoção de nutrientes 

Remoção de matéria orgânica biodegradável (em suspensão ou 
dissolvida) e sólidos suspensos. A desinfecção também pode ser 

incluída. O tratamento pode ser melhorado através da remoção de 
nutrientes como nitrogénio, fósforo ou ambos. 

Terciário 

Remoção de sólidos suspensos residuais, normalmente com um 
filtragem de meio granular ou “microscreens”, procedendo-se 

também a uma desinfecção. A remoção de nutrientes também pode 
ser incluída. 

É importante conhecerem-se as características físicas, químicas, biológicas e hidráulicas da água 
residual para projectar as redes de colectores, o tratamento e o seu destino final, sendo que as 
mesmas variam bastante, principalmente consoante a água residual tem origem doméstica, industrial 
ou pluvial. Na Figura 2-1 pode-se observar um diagrama que representa a disposição de uma rede de 
drenagem e estações de tratamento para uma situação hipotética de gestão de água residual.  

 
Figura 2-1 – Diagrama de uma infra-estrutura de gestão de água residual (adaptada de Metcalf e 

Eddy, 2003).  

Pode-se constatar que o sistema de drenagem neste caso é misto, convergindo num colector 
unitário. Em virtude da significância da contribuição de origem pluvial no efluente este é submetido a 
um tipo de tratamento diferente ou descarregado directamente no meio receptor. Existem dois tipos 
de tratamento para a água residual proveniente do colector de drenagem unitário, um para água 
residual com reduzida componente pluvial e outro para as situações em que existe considerável 
contribuição por parte da precipitação e é necessário um tratamento adicional para os excedentes de 
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caudal. Quando a componente pluvial é muito elevada e os dois tipos de tratamento não conseguem 
responder ao caudal de água residual a tratar, parte do efluente é descarregado directamente no 
meio receptor sem tratamento. 

2.2 ÁGUA RESIDUAL DOMÉSTICA 

2.2.1 ASPECTOS GERAIS 

A água residual doméstica é das mais relevantes para o saneamento básico em sistemas de 
drenagem mistos ou unitários que recebam efluentes de vários tipos, pois os seus caudais 
constituem uma das mais importantes fracções do caudal total no que respeita à qualidade (Butler et 
al, 1995). Deste modo, o conhecimento das suas características é de grande interesse, 
especialmente devido à sua natureza intermitente que pode variar muito em volume e grau de 
poluição como consequência da sua origem em utilizações individuais (EPA, 1980).  

Os caudais de água residual podem-se obter por extrapolação a partir de registos que eventualmente 
existam, da população em questão ou de comunidades semelhantes, ou mesmo através da sua 
medição directa. Também se pode recorrer a registos de consumo de água no sentido de se estimar 
os caudais de água residual derivados desse consumo (Butler et al, 1995). A nível de exemplo, nos 
Estados Unidos da América, entre 60 a 90 % da água consumida por pessoa torna-se água residual 
(Metcalf e Eddy, 2003). 

2.2.2 PRODUÇÃO DE CAUDAL 

A capitação de água residual representa a quantidade de água residual produzida por uma pessoa 
num dado período de tempo (geralmente um dia), variando com os hábitos das populações, podendo 
desse modo ser diferente entre países ou comunidades. No Quadro 2-2 podem-se observar 
exemplos de capitações de água residual doméstica para diferentes locais, alguns do mesmo país. 

 
Quadro 2-2 – Capitações de água residual doméstica. 

País Capitação [l/(hab.dia)] 
Malta a 95 

Reino Unido b 101 
Reino Unido c 117 

Estados Unidos da América d 133 
Estados Unidos da América e 156 
Estados Unidos da América f 180 

a - Gatt, 1993 in Butler et al, 1995. 
b - Butler, 1991, 1993 in Butler et al, 1995. 
c - Hall et al, 1988 in Butler et al, 1995. 
d - Siegrist et al, 1976 in Butler et al, 1995. 
e - Laak, 1974 in Buttler et al, 1995. 
f - Ligman et al, 1974 in Butler et al, 1995.   

Pode-se observar que é nos Estados Unidos que os habitantes na generalidade produzem mais água 
residual doméstica, enquanto que em Malta se verifica a produção por habitante mais baixa. 

As capitações para cada região hidrográfica de Portugal encontram-se no Quadro 2-3. 
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Quadro 2-3 – Capitações de água residual em 2006 para regiões hidrográficas de Portugal 

continental e ilhas (INSAAR, 2008) 

Região Hidrográfica Capitação [l/(hab.dia)] 
Minho e Lima 117 

Cávado, Ave e Leça 107 
Douro 115 

Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste 125 
Tejo 127 

Sado e Mira 139 
Guadiana 129 

Ribeiras do Algarve 238 
Açores 126 
Madeira 180 

Continente 126 

A capitação mais elevada verifica-se no Algarve, sendo consequência da actividade turística 
característica da região (INSAAR, 2008). 

As principais fontes de água residual doméstica numa determinada povoação são as residências e o 
comércio, ainda que as instalações recreativas e institucionais também sejam origens relevantes 
(Metcalf e Eddy, 2003).  

Seguidamente descrevem-se os tipos de utilização mais comuns, assim como capitações típicas de 
cada um. 

 

 Áreas residenciais 

Nas áreas residenciais os caudais de água residual são geralmente determinados em função da 
produção média por dia e habitante e números de pessoas. No Quadro 2-4 encontram-se as 
quantidades médias de água residual produzida por pessoa numa habitação, para diferentes 
quantidades de moradores (Metcalf e Eddy, 2003). 
 
Quadro 2-4 – Caudais de água residual típicos provenientes de residências nos Estados Unidos da 

América (adaptado de AWWARF, 1999 in Metcalf e Eddy, 2003). 

Nº de pessoas na 
residência 

Caudal 
[l/(hab.dia)] 

1 365 
2 288 
3 250 
4 200 
5 193 
6 189 
7 182 
8 174 

Os fluxos de água residual variam consoante a quantidade e qualidade do abastecimento de água, 
sistemas de colectores e características económicas e sociais da comunidade, entre outros factores. 
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 Zonas Comerciais 

As águas residuais provenientes de estabelecimentos comerciais são dependentes do tipo de função 
e actividade dos mesmos. Devido a essa variabilidade é importante a obtenção de registos de 
instalações iguais ou semelhantes. À falta desse tipo de registos podem ser efectuadas estimativas 
do caudal efluente provenientes de estabelecimentos comerciais a partir dos dados contidos no 
Quadro 2-5 que constituem os caudais típicos diários para diferentes tipos de instalações comerciais 
em função do utilizador típico (unidade) (Metcalf e Eddy, 2003).   

 
Quadro 2-5 – Caudais de água residual típicos provenientes de fontes comerciais nos Estados 
Unidos  (Adaptado de Metcalf e Eddy, 1991; Salvato, 1992 e Crites and Tchobanoglous, 1998). 

Fonte comercial Unidade Caudal [l/(unidade.dia)] 
Aeroporto Passageiro 15 

Apartamento Quarto 450 
Estação de serviço 

automóvel 
Veículo servido 40 

Empregado 50 

Bar Lugar 80 
Empregado 50 

Centro de conferências Pessoa 30 

Armazém geral Sanitários 1500 
Empregado 40 

Hotel Hóspede 190 
Empregado 40 

Sanitários de indústria Empregado 75 

Lavandaria (self-service) Máquina 1700 
Cliente 190 

Motel (com cozinha) Hóspede 230 
Motel (sem cozinha) Hóspede 210 

Escritório Empregado 50 
Lavatórios públicos Utilizador 15 

Restaurante convencional Cliente 35 
Restaurante com bar Cliente 40 

Centro comercial Empregado 40 
Lugar de estacionamento 8 

Teatro Lugar 10 
 

 Instalações Institucionais 

Também neste tipo de fonte de água residual o caudal vai variar consoante o tipo de instituição. Os 
caudais reais e actuais das instalações seriam os dados que melhor representariam o seu regime 
hidráulico, para potenciais projectos em que esse conhecimento seja relevante. À falta desse tipo de 
registos podem-se utilizar os valores contidos no Quadro 2-6, que consistem nos caudais típicos 
diários por tipo de utilizador (unidade) para diferentes tipos de instituições (Metcalf e Eddy, 2003).   
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Quadro 2-6 - Caudais de água residual típicos provenientes de fontes institucionais nos Estados 
Unidos (Adaptado de Metcalf e Eddy, 1991, Salvato, 1992 e Crites and Tchobanoglous, 1998). 

Fonte institucional Unidade Caudal [l/(unidade.dia)] 

Hospital Cama 1000 
Empregado 40 

Instituições diferentes de hospitais Cama 380 
Empregado 40 

Prisão Recluso 450 
Empregado 40 

Escola com cafetaria, ginásio e chuveiros Estudante 100 
Escola só com cafetaria Estudante 60 

Colégio interno Estudante 320 

 

 Estabelecimentos Recreativos  

Em grande parte das situações os caudais das águas residuais recreativas são variáveis com as 
estações do ano. Os seus valores típicos encontram-se no Quadro 2-7, onde constam caudais diários 
por tipo de utilizador (unidade) para diferentes tipos de instalações recreativas (Metcalf e Eddy, 
2003).  
 

Quadro 2-7 - Caudais de água residual típicos provenientes de fontes recreativas nos Estados 
Unidos (Adaptado de Metcalf e Eddy, 1991, Salvato, 1992 e Crites and Tchobanoglous, 1998). 

Instalação recreativa Unidade Caudal [l/(unidade.dia)] 
Apartamento de resort Pessoa 230 

Cabine de resort Pessoa 150 
Campismo só com sanitários Pessoa 95 

Campismo com sanitário central e Pessoa 170 
Cabana (sasonal e com chuveiro privado) Pessoa 190 

Clube de campo Membro presente 100 
Empregado 50 

Restaurante Refeição servida 25 
Dormitório Pessoa 150 

Feira Visitante 8 
Parque de piqueniques Visitante 19 

Áreas de serviço Pessoa 15 

Piscina Cliente 40 
Empregado 40 

Casa de férias Pessoa 190 
Centro de visitas Visitante 15 

2.2.3 QUALIDADE DA ÁGUA 

Da mesma forma que os caudais de água residual variam consoante os hábitos das populações 
também a sua qualidade difere consoante os seus costumes. No Quadro 2-8 estão dispostos valores 
de vários parâmetros de qualidade de água residual produzidos por uma pessoa num dia, 
acompanhados da sua concentração, relativamente a origens domésticas, de forma a permitir uma 
caracterização qualitativa relativamente minuciosa da água residual doméstica. 
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Quadro 2-8 – Quantidades de poluentes descarregados por habitantes e correspondente 
concentração em água residual doméstica nos Estados Unidos.  

 EPA, 1980a Metcalf e Eddy, 2003 b 

Parâmetros Carga 
[g/(hab.dia)] 

Concentração 
(mg/l) 

Carga 
[g/(hab.dia)] 

Concentração 
(mg/l) 

Sólidos suspensos totais (SST) 142,5 840 95 503 
Sólidos voláteis 75 440 - - 

Sólidos suspensos 42,5 245 - - 
Sólidos voláteis suspensos 32,5 195 - - 

CBO5 42,5 245 85 450 
CQO 120 705 198 1050 

N Total 11,5 67,5 - - 
NH3 2 12 7,8 41,2 

NO2 e NO3 <1 <1 - - 
N Kjedahl (TKN) - - 13,3 70,4 

P total 4 23,5 3,6 17,3 
P inorgânico - - 2,05 10,8 
P orgânico - - 1,23 6,5 

PO43- 2,5 15 - - 
Óleo e gordura - - 31 164 

Coliformes totais - 1011 c - - 
Coliformes fecais - 109 c - - 

a – Valores médios da gama de valores apresentada considerando-se uma capitação de 170 litros por dia e 
habitante. 
b – Valores típicos para uma capitação de 190 litros por habitante e dia.   
c – Concentrações em NMP/l. 

Visto os costumes e hábitos das comunidades variarem entre países também a qualidade da água 
residual é diferentes nos vários locais do mundo. Estão dispostos no Quadro 2-9 exemplos de 
qualidade de água residual para vários países (Metcalf e Eddy, 2003). 
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Quadro 2-9 – Concentrações médias de poluentes típicas em água residual doméstica para vários 
países (adaptado de Henze et al, 1997; Ozturk et al, 1992; Andreadakis, 1992; Nashashibi e van 

Duijl, 1995). 

Países CBO5 
[g/(hab.dia)] 

SST 
[g/(hab.dia)] 

TKN 
[g/(hab.dia)] 

NH3 

([g/(hab.dia)] 
P Total 

[g/(hab.dia)] 
Brasil 61,5 61,5 11 nd 0,8 

Dinamarca 61,5 89 16,5 nd 1,75 
Egipto 34 54,5 11 nd 0,5 

Alemanha 61,5 89 13,5 nd 1,4 
Grécia 57,5 nd nd 9 1,35 
Índia 34 nd nd nd nd 
Itália 54,5 68,5 11 nd 0,8 

Japão 42,5 nd 2 nd 0,275 
Palestina c 50 62 5,5 4 0,55 

Suécia 75 89 13,5 nd 1 
Turquia 38,5 54,5 11 10 0,7 
Uganda 61,5 48 11 nd 0,5 

Estados Unidos 
da América d 85 95 13,3 7,8 3,6 

c – Faixa de Gaza e Cisjordânia. 
d – Valores típicos para capitação de 190 litros por habitante e por dia do Quadro 2-8 (Metcal e Eddy, 2003). 
nd – Não detectável.  

Para Portugal, a informação relativa à caracterização qualitativa não é abundante, contudo no 
Quadro 2-10 apresentam-se valores médios de concentração de poluentes para o caso de estudo 
deste trabalho, a ETAR de Fataca, que serve aproximadamente 80 pessoas, para o período de 
tempo contido entre 14 de Maio de 2007 e 3 de Março de 2008. A povoação de Fataca localiza-se no 
concelho de Odemira, inserindo-se numa área com características predominantemente rurais, sendo 
os efluentes do tipo doméstico.  

 
Quadro 2-10 – Concentrações medias de poluentes para a água residual afluente à ETAR de Fataca 

(adaptado de IST, 2008) 

CBO5 

(mg/l) 
CQO 
(mg/l) 

SST 
(mg/l) 

Coliformes totais 
(NMP/l) 

Coliformes fecais 
(NMP/l) 

671,7 1025 1177 3,6 E+8 1,5 E+8 

Numa apreciação global e preliminar verifica-se que os parâmetros físico-químicos do afluente à 
ETAR de Fataca apresentam concentrações superiores, em regra, às apresentadas no Quadro 2-8, 
enquanto que as concentrações de coliformes fecais e totais são inferiores.  

2.3 VARIAÇÃO DE CAUDAIS 
O comportamento hidráulico da água residual é variável ao longo do dia, diferindo também entre os 
dias da semana e entre as estações do ano. 

Como já foi explicitado atrás, os caudais de água residual doméstica estão relacionados com o 
consumo de água, sendo que constituem uma fracção deste. Para se poder averiguar esta relação 
encontra-se na Figura 2-2 um diagrama de consumos horários e na Figura 2-3 a variação 
característica do caudal de água residual durante um dia. 
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Figura 2-2 – Diagrama de consumos horários (adaptado de Ribeiro e Monteiro, 2007) 

 

 
Figura 2-3 – Variações horárias de caudal para água residual durante um dia (adaptada de Metcalf e 

Eddy, 2003). 

Pode-se constatar que o período durante o qual o caudal de água residual apresenta um 
comportamento crescente mais evidente ocorre desde a madrugada até meio da manhã, 
aproximadamente desde as 5:00 até às 11:00, mantendo-se depois semelhante até às 12:30, sendo 
a altura do dia que apresenta os caudais mais elevados. Este comportamento da afluência do caudal 
é lógico, visto ser coincidente com as fases do dia em que as pessoas normalmente procedem à sua 
higiene diária e à confecção de principais refeições do dia, nomeadamente o pequeno almoço e 
almoço, podendo-se confirmar o consumo de água para a realização dessas acções na Figura 2-2, 
que contém máximos por volta das 8:00 e das 13:00. Ao início da tarde observa-se um ligeiro 
decréscimo das médias horárias de caudal até às 17:00, mantendo-se contudo os caudais 
relativamente altos quando comparados com o resto do dia. O pequeno decréscimo de caudal é mais 
uma vez apoiado pelo diagrama de consumos horários que apresenta nessa altura um consumo mais 
reduzido.  

Ao final da tarde o caudal volta a sofrer ligeiro aumento até às 20:00, correspondendo à utilização de 
água no retorno a casa e na confecção do jantar, evidenciando-se a utilização de água nessa época 
pelo máximo que ocorre na Figura 2-2 desde as 18:00 às 21:00. Após as 22:00 o caudal volta a 
decrescer, acontecendo o mesmo com o consumo de água, em virtude de ser o início do período da 
noite, permanecendo assim até ao dia seguinte, em que retoma a variação descrita atrás a partir das 
5:00.  

Nas grandes comunidades as variações entre os caudais máximos e mínimos de água residual são 
menores que nas pequenas localidades, sendo que a altura do dia e amplitude do período de 
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ocorrência dos mesmos variam também consoante o tamanho e número de habitantes das 
povoações. As causas que estão na base destas diferenças são o armazenamento nos sistemas de 
colectores de grandes localidades que funcionam como equalizadores de caudal e também o facto de 
as populações de pequenas povoações e grandes cidades possuírem características diferentes, 
acontecendo também nas últimas um amortecimento de caudal derivado da diversidade de 
actividades no decorrer do dia (Metcalf e Eddy, 2003) (Jordão e Pessôa, 2005).  

A diferença entre os caudais de água residual característicos ao longo de um dia para cidades com 
pequenas e grandes populações podem ser verificados através da comparação entre a Figura 2-4 e a 
Figura 2-5, em que a primeira diz respeito a um hidrograma típico medido na cidade do Rio de 
Janeiro no Brasil (relativo apenas a parte da rede), e a segunda respeitante a duas povoações em 
Malta e em Inglaterra, com respectivamente, 185 habitantes e 78 habitantes.  

 

 
Figura 2-4 - Variações horárias de caudal para água residual durante um dia para uma área do Rio 

de Janeiro (Jordão e Pessôa, 2005).  

 

 
Figura 2-5 - Variações horárias de caudal de água residual produzido por 100 habitantes para 10 

minutos durante um dia em zonas residenciais de Malta e Inglaterra (Butler et al, 1995).  

Dando somente atenção à forma das curvas, pode-se constatar que a amplitude de caudais em Malta 
e Inglaterra é maior que no caso do Rio de Janeiro, visto os períodos durante o qual decorrem os 
caudais mais altos serem mais longos e o decréscimo de caudal durante a tarde entre os dois picos 
de caudal ser muito baixo e durante pouco tempo nesta última grande cidade. Pode-se também 
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verificar que no caso do Rio de Janeiro os caudais mínimos, que rondam os 7l/s, são superiores a 
metade do caudal máximo (cujo valor é aproximadamente de 11,5 l/s), o que corresponde a uma 
variação entre caudais máximo e mínimo relativamente pequena quando comparada com as 
situações de Malta e Inglaterra, em que o caudal mínimo corresponde a uma fracção irrisória do 
caudal máximo.   

Também existem variações sazonais nos caudais de água residual, que se verificam em zonas de 
turismo balnear e comunidades relativamente pequenas, onde existam instituições de ensino 
superior, ou povoações que possuam comércio ou indústria de carácter sazonal. A relevância das 
variações depende do tamanho da comunidade e da actividade sazonal (Metcalf, 2003).  

Quando os sistemas de drenagem são unitários ou mistos (ou pseudo-separativos) podem 
transportar água pluvial para além da água residual de origem doméstica, sendo que esses sistemas 
podem também transportar efluentes industriais. Nestas situações vão ocorrer variações nos caudais 
de água residual, nomeadamente aumentos, consequentes da precipitação, tendo esse tipo de 
alterações mais incidência nos meses do ano caracterizados por uma maior pluviosidade. Na Figura 
2-6 pode-se observar um registo de precipitação e o caudal gerado por esta. Na Figura 2-7 
apresenta-se o efeito da componente pluvial no caudal afluente à ETAR devido à precipitação. 

            
Figura 2-6– Evento de precipitação e correspondente caudal precipitado (Metcalf e Eddy, 2003). 

 

 
Figura 2-7 – Variação de caudal num sistema de colectores misto em função da precipitação que 

ocorre no mesmo período de tempo (Metcalf e Eddy, 2003). 

Pelas figuras apresentadas anteriormente é possível verificar que o escoamento proveniente da 
precipitação contribui de forma muito relevante para o caudal de água residual no sistema de 
colectores, pois verifica-se que o volume de água proveniente da chuva dá origem a um aumento de 
caudal afluente à ETAR.  
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3. SOLUÇÕES DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS 
RESIDUAIS PARA PEQUENOS AGLOMERADOS EM PORTUGAL 

3.1 QUADRO LEGAL 
No domínio legal português são dois os Decretos-Lei que são mais pertinentes na protecção dos 
meios hídricos que incidem sobre a descarga de efluentes de águas residuais, designadamente: 

 Decreto-Lei nº152/97, de 19 de Junho, que transpõe a Directiva 91/270/CEE do Conselho, 
de 21 de Maio de 1991, referente à recolha, tratamento e descarga de águas residuais 
urbanas no meio aquático; 

 Decreto-Lei nº236/98, de 1 de Agosto, que estabelece normas, critérios e objectivos de 
qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas 
em função dos seus principais usos, transpondo várias directivas do conselho, entre as 
quais: 

- 76/464/CEE e 80/68/CEE, referentes à poluição proveniente de determinadas substâncias 
perigosas lançadas no meio aquático, inclusivamente no sentido de reduzir ou eliminar a 
poluição causada pela despejo de águas residuais no meio aquático; 

- 78/659/CEE, referente à qualidade das águas doces que têm a necessidade de ser 
protegidas ou melhoradas para permitirem a vida dos peixes; 

- 76/160/CEE, referente à qualidade das águas balneares; 

- 80/778/CEE, respeitante à qualidade das águas destinadas ao consumo humano. 

O Decreto-Lei nº152/97 determina os limites de descarga de águas residuais urbanas que sejam 
sujeitas a tratamento secundário, no qual contém o conceito de tratamento apropriado que é relativo 
a populações servidas por sistemas de tratamento de águas residuais com menos de 200 habitantes 
equivalentes. Este conceito é definido como o “tratamento das águas residuais urbanas por qualquer 
processo e ou por qualquer sistema de eliminação que, após a descarga, permita que as águas 
receptoras satisfaçam os objectivos que se lhes aplicam”. 

Apesar do conceito de tratamento apropriado, a entidade licenciadora (CCDR - Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional) exige em regra, para pequenos aglomerados, que sejam 
respeitados os limites de poluentes exigidos a ETAR com populações superiores a 2000 habitantes 
equivalentes. Esta situação resulta, sobretudo, da falta de caracterização dos caudais e graus de 
contaminação dos meios hídricos em que os efluentes são descarregados, por forma a precaver a 
ocorrência de impactes cumulativos (Galvão, 2008).  

O Decreto-Lei nº 152/97 define as condições de descarga em zonas sensíveis à eutrofização 
impondo limites de concentrações ou eficiências de remoção mínimas para o azoto e fósforo. Este 
normativo foi posteriormente alterado pelo Decreto-Lei nº 348/98, de 9 de Novembro, que transpôs a 
Directiva 98/15/CE. Tanto as zonas sensíveis (águas doces superficiais, estuários e lagoas costeiras) 
como as menos sensíveis (águas costeiras) foram objecto de revisão em 2004, constando do 
Decreto-lei nº149/2004 uma listagem dos locais acompanhada de um mapa. 

Quando o meio receptor de águas residuais é alvo de uso balnear , fonte de água para rega agrícola 
ou para outros tipos de utilização a jusante, pode ser exigido a aplicação de tratamento terciário em 
função dos parâmetros microbiológicos, de acordo com o Decreto-Lei nº236/08. 
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 Adicionalmente, foi recentemente revista a legislação comunitária relativa a água balnear, com a 
publicação da nova Directiva das Águas Balneares, a Directiva 2006/7/CE do Parlamento Europeu, 
de 15 de Fevereiro de 2006. Os objectivos da directiva em causa são a preservação, protecção e 
melhoria da qualidade do ambiente e também a protecção da saúde humana. 

A nova Directiva das Águas Balneares apresenta três principais directrizes, nomeadamente: 

 Verificação da aptidão para a prática balnear – realização de análises microbiológicas e 
inspecção visual para detecção de poluição por resíduos de alcatrão, vidro, plástico, 
borracha e outros resíduos; 

 Informação e participação do público – informação disponível nas praias e na Internet, de 
modo a se prevenir e avisar o público em situações de poluição; 

 Gestão da qualidade – conjunto de medidas que promovem uma acção integrada 
destinada à preferência de acções preventivas face a acções correctivas. 

A Directiva 2006/7/CE ainda não foi transposta para a lei portuguesa, prevendo-se que a mesma 
ocorra muito em breve, contudo conjuga-se com as bases da Directiva - Quadro da Água 
(2000/60/CE) que engloba medidas relativas à gestão integrada da água a nível comunitário. A 
Directiva – Quadro da Água tem o propósito de, através dos seus princípios, alcançar-se o “bom 
estado” de todas as águas Europeias até 2015 e se assegurar a utilização sustentável deste recurso 
na Europa (CE, 2002 in Galvão, 2008). 

 De entre os princípios subjacentes à elaboração da Directiva – Quadro da Água salienta-se o 
conceito de desenvolvimento sustentável, apoiando-se nas seguintes vertentes (Leitão, 2005 in 
Galvão, 2008): 

 Vertente social – uma abordagem da água e dos meios hídricos como parte integrante da 
qualidade e manutenção da vida; 

 Vertente económica – integração da gestão de água com políticas sectoriais e do 
pagamento gradual do custo dos serviços de água, segundo o princípio do poluidor-pagador; 

 Vertente ambiental – objectivos e programas de medidas e da cobrança dos custos de 
recuperação ambiental e da relevância da limitação dos recursos. 

Para que sejam alcançados os objectivos da Directiva – Quadro da Água os estados-membro têm de 
cooperar entre si.   

3.2 ATENDIMENTO DE PEQUENOS AGLOMERADOS EM PORTUGAL 
POR SISTEMAS DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS 
RESIDUAIS 

Para que se possa verificar qual o nível de serviços de drenagem e tratamento de águas residuais 
existente nas pequenas comunidades do território português é importante conhecer-se a disposição 
desses aglomerados em Portugal. Nesse sentido pode-se observar a Figura 3-1 que indica a 
população residente por município no território português para 2007.  
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Figura 3-1 – População residente por município em 2007 (INE, 2008). 

Na figura anterior é especialmente relevante para o presente estudo os municípios com 
aproximadamente menos de 500 habitantes, localizados sobretudo no interior do país, principalmente 
no Alentejo, área interior do agregado da Beira Baixa com a Beira Litoral (Beira Interior) e também 
algumas zonas de Trás-os-Montes, Minho e Beira Alta. 

O índice de drenagem de águas residuais é um parâmetro que caracteriza o nível dos serviços de 
drenagem, consistindo na percentagem de população servida por sistemas de drenagem de água 
residual. Na Figura 3-2 estão representados os índices de drenagem para cada concelho de Portugal. 
 

 
Figura 3-2 – Índice de drenagem de águas residuais por município em 2006 (INSAAR, 2008).   
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Em Portugal os menores índices de drenagem de água residual podem-se verificar em municípios do 
litoral e centro da metade norte do território continental e também nos Açores, principalmente na ilha 
do Pico, S. Jorge, Graciosa e Faial. 

Pode-se observar ainda que na zona central do país, junto da Beira Litoral, Beira Baixa, Minho e 
Trás-os-Montes, concelhos com menos de 500 habitantes possuem níveis de atendimento em 
drenagem de água residual mais reduzidos. É verificado, por outro lado, que em pequenos 
aglomerados situados no Alentejo, Trás-os-Montes e Beira Alta os índices de drenagem são 
elevados.  

Para caracterizar o grau de tratamento de águas residuais tem-se o índice de tratamento que 
consiste na percentagem de população servida por estações de tratamento de água residual. Os 
índices de tratamento para cada município podem ser observados na Figura 3-3. 
 

 
Figura 3-3 - Índice de tratamento de águas residuais por município em 2006 (INSAAR, 2008).   

À semelhança da situação dos sistemas de drenagem, é também na fronteira entre a Beira Litoral e a 
Beira Baixa e do Minho com Trás-os-Montes, bem como na generalidade das ilhas dos Açores, que 
os municípios com menos de 500 habitantes possuem baixos índices de tratamento de água residual, 
enquanto que os serviços de tratamento mostram-se bastante elevados em áreas do Alentejo, interior 
de Trás-os-Montes e da Beira Alta. O índice de tratamento apresenta contudo também bons níveis 
em concelhos pontuais no interior da Beira Interior. 

3.3 SOLUÇÕES DE DRENAGEM PARA PEQUENOS AGLOMERADOS 
Na generalidade dos pequenos aglomerados em Portugal os sistemas de drenagem existentes são 
convencionais, compostos por redes de colectores onde o escoamento se efectua com superfície 
livre de forma gravítica, sendo o diâmetro mínimo de 200 mm, determinado por imposições 
regulamentares. As redes de drenagem consistem em redes de colectores assentes por escavação 
em vala com componentes acessórios, tais como câmaras de visita, câmaras de corrente de varrer e 
sarjetas associadas à drenagem pluvial (no caso de sistemas unitários). A rede de drenagem contém 
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trechos de colectores, separados por câmaras de visita, que possuem um traçado rectilíneo sempre 
descendente no sentido do escoamento e tendem a reunir-se a jusante num único colector, o 
emissário (Matos,2006)(Bentes et al, 2006). 

Os sistemas de drenagem que poderão constituir alternativas apropriadas para povoações com 
menos de 5000 habitantes são as chamadas de soluções não convencionais de drenagem, 
especialmente adequadas quando as povoações estão dispostas de uma forma dispersa e as suas 
características topográficas e geológicas não permitem que a solução gravítica convencional seja 
uma opção viável do ponto de vista do custo por habitante (Matos, 2006). 

Em Portugal existem poucos exemplos de situações em que tenham sido adoptados sistemas não 
convencionais de drenagem. Os tipos de sistemas não convencionais de drenagem apresentam-se 
de seguida, sendo também referidas as situações de adopção em Portugal 

3.3.1 SISTEMAS SIMPLIFICADOS 

Os sistemas simplificados são sistemas gravíticos, cujos colectores têm um diâmetro pequeno e são 
colocados com pouca profundidade, sendo os mesmos projectados para receber efluente doméstico 
de várias habitações sem que o efluente tenha sido previamente decantado. Estes sistemas também 
são constituídos por câmaras de visita e óculos de limpeza, sendo muito semelhantes aos sistemas 
convencionais (Matos, 2006) (Mara, 1996).   

O investimento inicial é menos dispendioso que na opção convencional de drenagem devido ao 
menor diâmetro dos colectores, que pode ser inferior a 200 mm. A redução do investimento deve-se 
também ao facto de o espaçamento entre câmaras de visita ser maior para as mesmas condições de 
traçado (Matos, 2006), à menor necessidade de escavações e também a que sejam muitas vezes 
implementados óculos de limpeza em vez de câmaras de visita. O custo dos sistemas de drenagem 
simplificados podem inclusivamente ser menores que em situações de saneamento locais (Mara, 
1996). 

Os sistemas simplificados podem ser apropriados para povoações que se encontrem dispersas, 
normalmente rurais, em que não existam fossas sépticas ou estas não possuam um desempenho 
eficiente (Matos, 2006) ou para situações de povoamento denso com habitações de baixo custo em 
que não haja espaço para soluções locais ou tanques interceptores. A densidade de habitações 
elevada numa zona servida por este sistema de drenagem permite o bom funcionamento do mesmo 
(Mara, 1996). 

Os sistemas simplificados de drenagem são soluções adoptadas com frequência no Brasil e na 
América latina, verificando-se já na Ásia e África. Com a alta taxa de urbanização de vários países 
em vias de desenvolvimento os sistemas de drenagem simplificados são uma boa opção de resposta 
às necessidades de saneamento dos mesmos (Mara, 1996). 

3.3.2 SISTEMAS SOB VÁCUO 

Nos sistemas sob vácuo o interior dos colectores é colocado sob uma pressão negativa relativa, onde 
efluente se movimenta devido ao diferencial de pressão estabelecido entre o exterior e o interior das 
infra-estruturas. A água residual é transportada graviticamente até um poço domiciliário, que permite 
a recepção do esgoto de uma a quatro habitações, no qual se encontra uma válvula de interface 
vácuo/gravidade. Esta válvula está normalmente fechada a cada ponto da entrada, para que se 
mantenha o vácuo nas tubagens, e encontra-se na câmara de válvula, que se situa na parte superior 
do poço. O poço é também equipado na sua zona inferior com uma câmara de recolha de água 
residual, onde esta é armazenada até um determinado nível. Quando esse nível é atingido dá-se a 
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abertura da válvula e consequente aspiração do seu conteúdo derivado da diferença de pressões no 
sistema provocado por bombas de vácuo colocadas a jusante. Com este processo o efluente é 
transportado até um reservatório e posteriormente encaminhado para uma estação de tratamento ou 
para o meio receptor (Matos, 2006). O esquema do funcionamento dos sistemas sob vácuo encontra-
se ilustrado na Figura 3-4. 

 

 
Figura 3-4 – Esquema de sistema sob vácuo típico (WEF, 1986 in Dias, 2000). 

Visto a circulação de efluente ser independente da energia gravítica do escoamento não existe a 
necessidade de as condutas terem sempre uma orientação descendente do ponto de vista 
longitudinal, podendo os mesmos ser ascendentes desde que respondam aos requisitos hidráulicos 
do sistema (Cole, 1998 in Matos, 2006). 

Os factores que podem tornar a implementação de um sistema de drenagem de água residual sob 
vácuo apelativa são (Jonhson, 1997 in Matos, 2006):  

 Solo arenoso ou nível freático elevado; 

 Terreno plano ou com perfil ondulado; 

 Limitações a nível de construção; 

 Desenvolvimento urbano em zonas rurais. 

 Colectores com diâmetros reduzidos relativamente aos utilizados nos sistemas de drenagem 
convencionais; 

 Inexistência de câmaras de visita e de inspecção; 

 Se existirem infra-estruturas enterradas das quais não se tinha conhecimento até à data do 
projecto podem ser contornadas sem grande transtorno para a execução do projecto; 

 Inexistência de infiltrações derivada da tecnologia utilizada; 

 Ausência de fugas de águas residuais; 

 Diminuição ou mesmo eliminação de problemas relacionados com septicidade; 

 Fonte energética única (estação de vácuo). 

Em Portugal este tipo de tecnologia foi já aplicado no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, e 
no Complexo Turístico do Campo de Golfe da Arueira. 

3.3.3 SISTEMAS A AR COMPRIMIDO 

Este tipo de tecnologia é muito recente e não se conhece aplicação da mesma em sistemas de 
drenagem em Portugal até à data. 

Os sistemas de drenagem a ar comprimido têm na sua constituição três componentes principais: 
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 Válvula automática instalada entre colector e câmara de interface; 

 Reservatório de ar comprimido e compressor, sendo que a ligação do reservatório de ar 
comprimido com a câmara de interface é realizada por um Tê; 

 Acessórios. 

Na Figura 3-5 podemos verificar uma representação de duas situações do funcionamento do sistema 
a ar comprimido. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3-5 – Funcionamento da câmara de interface de um sistema a ar comprimido (Matos, 2006). 

Quando a operação é normal o reservatório de ar comprimido não está em comunicação com a 
câmara de interface que se encontra atestada de água residual, funcionando como um sifão invertido. 
Periodicamente o sistema a ar comprimido é activado, isolando-se a câmara de interface do colector 
que se encontra ligado a montante, com recurso à válvula automática. Estabelece-se então uma 
ligação entre a câmara de interface e o reservatório de ar comprimido, e a pressão proveniente do ar 
comprimido influi um movimento acelerado do efluente para jusante. Este fenómeno permite que se 
efectue auto-limpeza do sistema e arrastamento de sedimentos. Após alguns minutos de 
funcionamento a válvula automática volta a abrir e a condição normal volta a estabelecer-se (Matos, 
2006).  

3.3.4  SISTEMAS DE COLECTORES GRAVÍTICOS DE PEQUENO DIÂMETRO 

Os sistemas de colectores gravítico de pequeno diâmetro baseiam-se no princípio de retirar do 
efluente doméstico os sólidos sedimentáveis (Dias, 2000). 

Neste tipo de sistema de drenagem a água residual é transportada através de um ramal domiciliário 
até um tanque interceptor (fossa séptica com um compartimento), onde os sólidos sedimentáveis, 
gordura e espuma são removidos, instalado a montante do sistema de drenagem de pequeno 
diâmetro (Mara, 1996). Os sólidos sedimentados (lamas) ficam retidos no tanque interceptor e 
necessitam de ser removidos periodicamente. As lamas são digeridas de forma anaeróbica no tanque 
interceptor, o que resulta numa grande redução no volume das mesmas. As lamas quando bem 
digeridas e estabilizadas podem ser utilizadas como condicionador de solo sem a necessidade de 
qualquer outro tratamento (WHO, 2001). O efluente por sua vez avança para jusante através de 
colectores gravíticos, cujos diâmetros são reduzidos e implantados a baixa profundidade, até à 
estação de tratamento ou disposição final por meio da energia gravítica disponível (Dias, 2000). Na 
Figura 3.6 encontra-se um esquema de um sistema de colectores gravíticos.  
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Figura 3-6 - Sistema de colectores gravíticos de pequeno diâmetro. (adaptada de Otis e Mara, 1985).  

No território português este tipo de sistemas de drenagem encontra-se implementado em Leiria. 

3.4 SOLUÇÕES DE TRATAMENTO EM PEQUENOS AGLOMERADOS 
Em Portugal uma das soluções frequentemente encontradas em pequenos aglomerados são ainda 
as fossas sépticas, não só individuais como comunitárias (que providenciam tratamento a mais do 
que uma habitação). No ano de 2006, cerca de 6% da população servida por sistemas de tratamento 
de água residual em Portugal Continental encontrava-se servida por fossas sépticas comunitárias, 
enquanto que nos Açores e Madeira este valor era de, respectivamente, 43,4 e 0,3 %. Para o 
território continental português é na região hidrológica do Douro que uma maior percentagem da 
população é servida por fossas sépticas comunitárias com sistemas de tratamento de águas 
residuais, abrangendo 15% da população (INSAAR, 2008).  

Este tipo de solução de tratamento de águas residuais será abordado em mais pormenor no capítulo 
4, visto ser um dos alvos de estudo deste trabalho. 

Na Figura 3-7 encontra-se a disposição da localização de fossas sépticas comunitárias em Portugal 
para 2006. 
 

 
Figura 3-7 – Localização das fossas sépticas comunitárias (FSC) em Portugal no ano de 2007 

(INSAAR, 2008). 
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Podemos verificar que nas zonas de Portugal com menor densidade populacional e com um bom 
índice de tratamento de águas residuais existe um número significativo de fossas sépticas 
comunitárias, em particular nas regiões do Alentejo, Beira-Alta, Trás-os-Montes e centro da Beira 
Interior Nos locais onde o índice de tratamento não é tão elevado também se verifica a presença de 
algumas fossas sépticas  

Na Figura 3-8 está representada a disposição das ETAR (Estação de Tratamento de Água Residual) 
no território português. É de salientar que as infra-estruturas apresentadas dizem respeito ao 
inventário nacional elaborado pelo sistema INSAAR (Inventário Nacional de Sistemas de 
Abastecimento de Água e de Águas Residuais), relativo ao ano de 2006 e de que se encontra em 
actualização. De facto, o elevado número de ETAR construídas nos últimos oito anos (resultantes da 
aplicação das medidas preconizadas em grande parte no PEAASAR de 1999-2006) leva a que o 
número real de infra-estruturas em operação num horizonte próximo seja possivelmente bastante 
superior ao representado. 
 

 
Figura 3-8 - Localização das estações de tratamento de água residual (ETAR) em Portugal no ano 

de 2007 (INSAAR, 2008). 

Existem ETAR na generalidade dos concelhos caracterizados por pequenas povoações (identificados 
na Figura 3-1), tanto com um índice de tratamento alto como baixo, ainda que de forma algo 
dispersa, com a excepção do centro da Beira Interior que apresenta alguma densidade. 

Os principais tipos de tratamento presentes nas ETAR que servem comunidades com poucos 
habitantes em Portugal são lamas activadas, leitos percoladores, lagunagem e leitos de macrófitas, 
existindo ainda algumas aplicações de discos biológicos. Estas tecnologias de tratamento podem ser 
conjugados entre si dando origem a esquemas de tratamento que possam ser mais indicados e 
eficientes para certas situações, existindo alguns que já são inclusivamente patenteados. 

Em seguida apresenta-se uma explicação breve das tecnologias de lamas activadas, leitos 
percoladores e lagunagem, sendo os leitos de macrófitas descritos em maior pormenor no Capítulo 4. 
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3.4.1 LAMAS ACTIVADAS 

O tratamento de efluente por um sistema de lamas activadas tira partido dos microrganismos 
presentes no mesmo que metabolizam a matéria orgânica. As lamas activadas consistem numa 
massa de comunidades de microrganismos que após a sua maturação se encontram aptos ao 
consumo de matéria orgânica e eventualmente outros nutrientes presentes na água residual. Os 
principais objectivos de um tratamento por lamas activadas são: 

 Oxidação de matéria orgânica particulada e dissolvida; 

 Captura e incorporação de sólidos coloidais não sedimentáveis e dissolvidos em flocos e 
biofilme; 

 Transformação ou remoção de nutrientes como azoto e fósforo (em algumas variantes); 

 Remoção de substâncias orgânicas específicas que sejam detectáveis (só para algumas 
situações).  

Neste tipo de tratamento a conversão da matéria orgânica ou outros constituintes presentes na água 
residual em gases ou substâncias menos nocivas é efectuada por microrganismos que são mantidos 
em suspensão no líquido. 

O esquema mais simples do processo de tratamento por lamas activadas consiste num reactor 
provido de arejamento, dentro do qual estão suspensos microrganismos responsáveis pelo 
tratamento, seguido de um decantador que promova a separação entre líquidos e sólidos (lamas) do 
efluente, terminando com a recirculação de uma fracção dos sólidos separados na unidade anterior 
de novo para o reactor inicial. É também frequente que o efluente a tratar antes de entrar no reactor 
arejado tenha sofrido uma sedimentação primária (Metcalf e Eddy, 2003). Na Figura 3-9 está a 
representação do esquema de tratamento com lamas activadas descrito atrás. 
 

 
Figura 3-9 – Esquemas de tratamento com pré-tratamento por sedimentação seguido de um tanque 
provido de arejamento e por fim um sedimentador secundário (adaptado de Metcalf e Eddy, 2003). 

Os esquemas de tratamento com lamas activados são muito diversos e a sua configuração depende 
das necessidades de despoluição da água residual. O esquema mais frequentemente visto em 
Portugal no serviço a pequenos aglomerados é o mais simples, ou seja, um tanque de arejamento 
seguido de um decantador. 

3.4.2  LEITOS PERCOLADORES 

À semelhança das lamas activadas, também nos leitos percoladores o tratamento do efluente é 
efectuado por microrganismos, contendo portanto os mesmos objectivos no tratamento.  
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Os microrganismos que efectuam o tratamento do efluente nos leitos percoladores pela conversão de 
matéria orgânica ou nutrientes estão presos a um material inerte que é o material de enchimento do 
leito. A remoção de poluentes da água residual dá-se durante a passagem desta através do leito 
percolador, entrando assim em contacto com a camada de microrganismos que cobre o material de 
enchimento, normalmente composto por pedras ou plástico. A camada de microrganismos formada à 
superfície do meio de enchimento designe-se por biofilme(Metcalf e Eddy, 2003). Na Figura 3-10 está 
disposto um esquema do funcionamento de um leito percolador enquanto que na Figura 3-11 
apresenta-se uma imagem que ilustra uma operação numa ETAR.pode-se verificar o seu aspecto. 

 
Figura 3-10 – Esquema de sistema de tratamento com leito percolador (adaptado de 

http://biomine.skelleftea.se). 

 
Figura 3-11 – Leito percolador (http://en.wikivisual.com, 2008) 

A água residual é repartida sobre o leito, de geometria normalmente circular, através de um sistema 
de distribuição, sendo depois colectada por um canal de drenagem que se encontra na base e 
permite a circulação de ar no interior do meio de enchimento.  

Para as ETAR de pequenas povoações cujo tratamento seja efectuado por leitos de percoladores,  
estes são denominados de baixa carga, isto é, são projectados para responder a cargas hidráulicas e 
de CBO5 relativamente baixas, sendo a eficiência de remoção da matéria orgânica entre os 80 e 90% 
(Metcalf e Eddy, 2003). 

Os leitos percoladores de baixa carga dispõem, frequentemente, de uma pequena estação de 
recirculação do efluente, destinada a assegurar a irrigação do leito durante as horas de menor 
caudal. Este procedimento torna-se necessário em pequenos aglomerados para assegurar a 
manutenção das condições de humidade necessárias ao desenvolvimento dos microrganismos. 
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3.4.3 LAGUNAGEM 

Os sistemas de lagunagem consistem em lagoas que, à partida, não têm necessidade de intervenção 
de meios mecânicos de arejamento no processo de tratamento. As lagoas de estabilização 
classificam-se como anaeróbias, aeróbias e facultativas consoante as condições de degradação e 
estabilização da matéria orgânica, enquanto que relativamente à natureza do efluente os sistemas 
podem ser primários ou secundários (Sousa, 1981). Existem também as lagoas de maturação que 
são direccionadas à remoção de microrganismos patogéneos (Sperling, 2002). Também de um ponto 
de vista hidráulico as lagoas tomam diferentes classes, podendo ser de fluxo contínuo, intermitentes 
ou sem fluxo (Sousa, 1981).  

Segue-se uma descrição breve dos tipos de lagoas de estabilização, sendo essa a classificação mais 
pertinente (Sousa, 1981): 

 Lagoas anaeróbias – lagoas com predominância de condições anaeróbias em toda a lagoa, 
o que conduz a uma degradação e estabilização por meios anaeróbicos; 

 Lagoas aeróbias – lagoas caracterizadas por condições aeróbias, com degradação e 
estabilização da matéria orgânica por processos provenientes da actividade simbiótica de 
algas e bactérias; 

 Lagoas facultativas – Lagoas com condições aeróbias predominantes na zona superficial e 
anaeróbicas no restante espaço. 

Na Figura 3-12 estão dispostas imagens de lagoas aeróbias e anaeróbicas. 

        
Figura 3-12 – Lagoa aeróbia com arejamento (esquerda) e lagoa anaeróbica coberta (direita) 

(Metcalf e Eddy, 2003). 

A lagunagem é um processo que necessita de bastante disponibilidade de área, altas temperaturas e 
exposição solar e a sua manutenção requer poucos ou nenhuns equipamentos (Sperling, 2002). É 
devido a estas características que os sistemas de lagunagem aplicados ao tratamento de efluentes 
provenientes de pequenas povoações no território português têm maior incidência no Alentejo. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E LEITOS DE 
MACRÓFITAS 

4.1 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS 
Para zonas de baixa densidade populacional com pequenos aglomerados nem todos os sistemas de 
tratamento de água residual são os mais adequados do ponto de vista económico e funcional. Tendo 
em conta o seu carácter pouco oneroso e simplicidade de manutenção, um esquema de tratamento 
de águas residuais composto por uma fossa séptica com um leito de macrófitas ajusante, pode-se 
considerar uma boa solução para a despoluição de efluentes provenientes de pequenas povoações. 
Esse tipo de esquema de tratamento é focado no presente estudo, procedendo-se seguidamente à 
descrição dos dois tipos de tecnologia. 

4.2 FOSSAS SÉPTICAS 

4.2.1 ASPECTOS GERAIS 

As fossas sépticas são compartimentos rectangulares, normalmente situados abaixo do nível da 
superfície do solo, que recebem águas residuais domésticas e as retêm por alguns dias. São 
normalmente compostas totalmente compostas por betão ou somente na soleira e cobertura sendo 
as paredes de alvenaria de tijolo maciço ou de pedra (Morais, 1977). Durante o tempo que o efluente 
permanece na fossa séptica os sólidos suspensos tendem a sedimentar no fundo e serem digeridos 
anaerobicamente formando lamas (Mara, 1996).  

Pensa-se que as fossas sépticas tenham sido criadas em França por Jean-Louis Mouras em 1881, 
tendo o seu uso difundindo-se rapidamente pelo mundo (Edeline, 1982 in  Marques e Dias, 2006). 

As condições de anaerobiose são mantidas com a ajuda de uma camada de espuma que se forma 
na superfície (Mara, 1996) e é composta pelos sólidos flutuantes do efluente, tais como gorduras, 
detritos vegetais e alguns sólidos mais densos que são emulsionados com ar. Esta película que se 
encontra na superfície tem a denominação de escuma. A sedimentação dos sólidos suspensos dá-se 
devido à diminuição brusca de velocidade do fluxo e acção do próprio peso das partículas (Morais, 
1977). Tem de se proceder periodicamente à remoção das lamas acumuladas, ou seja, ao 
esvaziamento da fossa séptica 

As fossas sépticas individuais servem geralmente uma habitação, contudo podem ser utilizadas de 
forma comunitária até cerca de 300 residências. Não são apropriadas para situações de densidade 
urbana alta nem consideradas a melhor opção para áreas com pouco fluxo de efluente residual 
(Mara, 1996). Quando um agregado de residências é servido por uma fossa séptica comum a todas 
pode ser vantajoso no sentido de os custos por habitação serem reduzidos, sendo tanto mais 
económico quanto maior o número de residências servidas, como se pode observar na Figura 4-1 
relativa a dados do Nordeste do Brasil, nomeadamente de Natal, de 1996. 
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Figura 4-1 – Variação do custo de fossa séptica por residência com o número de residências 

servidas (adaptado de Mara, 1996). 

Um dos critérios mais relevantes na projecção é o tempo de retenção, ou seja, a razão entre o caudal 
médio diário e o volume útil da fossa séptica. Este factor vai determinar o tempo que a água residual 
permanece dentro da fossa, estipulando assim o tempo suficiente à deposição dos sólidos e digestão 
das lamas.  

4.2.2 PROCESSOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS 

O rápido consumo de oxigénio propicia a digestão anaeróbica ou séptica das lamas, que 
consequentemente conduz à estabilização parcial ou total destas. Dependendo da temperatura e 
tempo que as lamas ficam retidas no tanque estas podem sofrer uma redução de volume entre 50 e 
80%. Os compostos solúveis e gases (dióxido de carbono, azoto e sulfureto de hidrogénio) formados 
na sequência da digestão das lamas pelas bactérias anaeróbias arrastam microorganismos 
responsáveis pela decomposição séptica dos sólidos coloidais e organismos solúveis, podendo 
também provocar a ressuspensão de partículas previamente decantadas. Os gases libertados nas 
fossas sépticas podem formar atmosferas tóxicas.  

A digestão das lamas na fossa séptica tem três fases distintas. A primeira fase da decomposição das 
lamas dura aproximadamente duas semanas e é quando se dá a transformação, a 15ºC, das 
substâncias mais facilmente degradáveis como os açúcares e compostos azotados solúveis, que 
conduzirá à formação de ácidos gordos e dos gases já referidos atrás. 

Na segunda fase, que dura cerca de três meses, dá-se a decomposição dos ácidos gordos e 
compostos azotados formados anteriormente, originando substâncias cujo odor é desagradável. É 
nesta altura que as escumas se formam pois estas lamas são espumosas devido à presença de 
gases e tendem a subir até à superfície.  

Na terceira e última etapa, que toma a denominação de fermentação alcalina ou metânica, os 
produtos mais resistentes são finalmente degradados, como por exemplo as proteínas. Estes 
processos dão origem a uma elevada formação de gases e também reduzem bastante o tamanho 
das lamas, ao mesmo tempo que as estabilizam (Morais, 1977).  

4.2.3 FOSSAS SÉPTICAS COM MAIS QUE UM COMPARTIMENTO 

A existência de dois compartimentos permite que o teor de sólidos suspensos no efluente contido no 
interior da fossa séptica seja minimizado e também facilita que sólidos da camada de espuma 
ressuspensos no primeiro compartimento possam voltar a assentar devido à eventual afluência de 



  

    31

um caudal de ponta (Mara, 1996). Pode-se afirmar que de uma forma geral as vantagens da 
utilização de fossas sépticas de dois compartimentos, relativamente a uma que contenha somente 
um compartimento, consistem na decantação mais eficiente, maior repouso do efluente, menor 
quantidade de lamas e menor produção de gases devido a uma fermentação mais lenta. Com a 
existência de dois compartimentos numa fossa séptica o aumento da remoção de sólidos suspensos 
é de 60% para aproximadamente 80% (Morais, 1977). 

 As fossas sépticas podem possuir também mais do que dois compartimentos, sendo que o número 
máximo e mínimo de compartimentos habitualmente adoptado varia entre países. Em Portugal o 
número de compartimentos que uma fossa séptica deverá conter em função do número de habitantes 
servidos e da qualidade que o efluente necessita obter com o tratamento da fossa encontra-se no 
Quadro 4-1. 

 
Quadro 4-1 – Nº de habitantes servidos em função do nº de compartimentos e qualidade do efluente 

(adaptado de Morais, 1977). 

Nº de 
compartimentos 

Nº máximos de habitantes servidos 
Qualidade do efluente (normal) Qualidade do efluente (superior) 

1 <20 - 
2 20-100 <20 
3 >100 >20 

O conceito de água com qualidade normal é quando as exigências sanitárias não são muito rígidas, 
por exemplo no caso de a sua descarga ser efectuada num meio que garanta a diluição necessária. 
O caso da água com qualidade superior é quando o efluente tem que ser submetido a uma 
depuração mais rigorosa antes de ser descarregado no meio. 

4.2.4 VOLUME  DAS FOSSAS 

Para a determinação do volume são Morais propõem quadros de dimensionamento para fossas 
sépticas com 1, 2 e 3 compartimentos (Morais, 1977), que estão presentes no Anexo I, com base nos 
pressupostos seguintes: 

 Descargas de lamas efectuadas duas vezes por ano. 

 Capitação de águas residuais de 100 l/(hab.dia). 

No Quadro A. 1 constam as dimensões recomendadas para fossa sépticas com 1 compartimento e 
tempo de retenção hidráulico inferior a 3 dias.  

 Para as fossa sépticas de 2 e de 3 compartimentos propõem-se dimensões para tempos de retenção 
hidráulico inferior a 3 dias e na ordem  dos 10 dias, que constam desde o  Quadro A. 2  ao  Quadro 
A. 5. Os compartimentos propostos por Morais (1977) contêm a mesma largura mas diferem nos 
comprimentos, dispondo-se os mesmos da forma esquematizada na Figura 4.2. 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

 
Figura 4-2- Esquema dos comprimentos das fossas sépticas com 2 (esquerda) e três 

compartimentos (direita) (adaptado de Morais, 1977).  

Uma outra metodologia para dimensionamento de fossas sépticas é apresentada por Mara (1996), 
em que a determinação do volume total é efectuada pela soma de quatro volumes distintos, cada 
qual tendo uma função específica, que podem ser visualizados na Figura 4-3. 

 
Figura 4-3 – Quatro zonas funcionais numa fossa séptica (adaptada de Mara, 1996). 

 

 Armazenamento de Lamas Digeridas ( aldV ) 

Este volume depende da velocidade à qual se acumulam as lamas digeridas de forma anaeróbica, 
isto é, do volume de espuma gerada por uma pessoa num determinado período de tempo e também 
do intervalo de tempo entre operações de remoção das mesmas das fossas sépticas.  

É difícil a distinção entre as lamas em digestão e as que já estão digeridas sendo que de acordo com 
taxas de acumulação observadas estas variam com o período de observação. A taxa de acumulação 
de lamas tem tendência a decrescer com o aumento do tempo de acumulação das lamas na fossa 
séptica ao contrário do que acontece com o volume total de lamas, como se pode observar na Figura 
4-4.  

 
 

Figura 4-4 – Variação do volume total de lamas (●) e da taxa de acumulação de lamas (▲) com o 
tempo (adaptado de Mara, 1996).  

C1 C1 C2 C2 C3 
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Tendo em atenção a Figura 4-4, define-se que para tempos de retenção inferiores a 5 anos a taxa de 
acumulação de lamas digeridas é 0,06 m3/(pessoa.ano) e para tempos de retenção superiores é de 
0,04 m3/(pessoa.ano).  A fórmula para o volume de armazenamento de lamas é então (4.1). 

rPnVald                                                                              (4.1) 

r   - Taxa de acumulação de lamas digeridas [m3/(dia.pessoa)]; 

P  -  Número de pessoas que contribui [pessoa]; 

n  -  Tempo de acumulação de lamas [dia]; 

 Digestão ( dV ) 

O tempo que é necessário para a digestão das lamas tem influência da temperatura, como se pode 
observar pela expressão (4.2). 

25,11853  Ttd                                                                       (4.2) 

dt  – Tempo de digestão de lamas [dias]; 

T  – Temperatura [ºC]. 

Ao se considerar a cinética de crescimento que se dá num digestor anaeróbico pode-se obter uma 
outra forma de obter o dt . Esta abordagem tem em conta o tempo de retenção mínimo para a 

produção de biomassa por digestão anaeróbia, que vai depender da rapidez com que as bactérias 
consomem as reservas de nutrientes e em quanto mais necessitam para produzir biomassa adicional. 
A equação que traduz este período de tempo é a expressão (4.3). 

T
MIN

 35)035,1(75,3                                                              (4.3) 

MIN  – Tempo de retenção mínimo para produção de biomassa por digestão anaeróbia [dias]. 

Contudo há que ter em conta a diferença entre um reactor anaeróbico e uma fossa séptica 
relativamente ao controlo que se pode ter, sendo necessário aplicar uma alteração que tenha isso em 
conta, originando assim a equação (4.4) para o tempo de digestão de lamas na fossa séptica. 

T
dt

 35)035,1(30                                                              (4.4)  

 O volume de lamas originadas por uma pessoa, antes de digeridas de forma anaeróbica, é 
aproximadamente 1 litro por dia, que são digeridas durante o número de dias, dt , enquanto chegam 

à zona de armazenamento de lamas. É então de notar que o volume médio de lamas em digestão 
anaeróbia é durante o período de tempo dt  de 0,5 l/(pessoa.dia), e consequentemente o volume 

necessário para que ocorra a digestão das lamas na fossa séptica é o descrito por (4.5). 

dd PtV 3105,0                                                               (4.5) 

 

 Sedimentação ( sV ) 

Quanto maior for o número de pessoas servidas por uma fossa séptica menor será o tempo 
necessário à deposição dos sólidos sedimentáveis, em que a equação que reflecte esta relação é 
dada pela expressão (4.6). 
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)log(3,05,1 Pqts                                                             (4.6) 

st   - Tempo de retenção hidráulica mínimo para sedimentação [dias]; 

P  -  Número de pessoas que contribui [pessoa]; 

q  -  Fluxo de efluente doméstico por pessoa [l/(dia.pessoa)]: 

O tempo de retenção hidráulica mínimo para sedimentação não deverá ser inferior a 0,2 dias e é 
através desta grandeza que se determina o volume necessário para permitir a sedimentação dos 
sólidos, que é dado pela equação (4.7). 

ss PqtV 310                                                                  (4.7) 

  

 Armazenamento de Espuma ( aeV ) 

A espuma forma-se a cerca de 30-40% da taxa à qual as lamas se acumulam, logo o volume para o 
armazenamento de espuma pode ser considerado como 40% do volume determinado para o 
armazenamento de lamas digeridas.  

Podemos então descrever o volume total da fossa séptica ( tV ) através da equação (4.8). 

dsaldaedsaldt VVVVVVVV  4,1                                         (4.8) 

Nas fossas sépticas de dois compartimentos é usual que o volume do primeiro e segundo 
compartimentos sejam respectivamente dois terços e um terço do volume total (Mara, 1996).     

4.2.5 DETALHES DE CONSTRUÇÃO 

 

 Geometria 

A forma mais utilizada na área das fossas sépticas é rectangular com uma relação entre o 
comprimento e a largura de 2:1 a 3:1, de modo a aumentar o percurso do efluente nas mesmas e 
assim melhorar a remoção de sólidos suspensos.  

Para um mesmo volume são preferidos os tanques menos profundos e com maior área de superfície 
de água, visto possibilitarem uma maior atenuação dos picos de caudal e capacidade de resposta às 
oscilações hidráulicas, o que melhora a retenção dos sólidos sedimentáveis. Tanques menos 
profundos e com uma maior área também são mais económicos pois necessitam de menos 
escavação na sua implantação  

A altura da superfície livre do efluente no interior de uma fossa séptica não deve ser superior a 2 m e 
inferior a 0,9 m (Mara, 1996).   

 

 Órgãos e acessórios 

A entrada do colector na fossa deve ser igual ou maior que o ramal domiciliário que a ele está ligado, 
habitualmente 100 mm, enquanto que a saída deve ser igual (Mara, 1996). Esta relação entre os 
tamanhos das entradas e saídas com a respectiva tubagem de ligação são para prevenir que 
ocorram entupimentos  
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Devem ser instaladas chicanas à entrada e saída da fossa séptica, que vão permitir a dissipação da 
energia e obrigar o efluente a dirigir-se para o fundo do tanque, impedindo que o percurso do mesmo 
no interior da fossa seja encurtado através da passagem deste pelo topo do tanque. 

Podem ser colocados à entrada e saída do tanque tubagens Tê para efectuarem a função das 
chicanas. Estes acessórios, a chicana ou o Tê, devem ter o seu limite superior a 150 mm acima do 
nível do líquido por forma estar sobre a camada de espuma e  o seu limite inferior deve ser cerca de 
30-40% da altura de efluente. A saída deve-se encontrar abaixo da entrada de modo a possibilitar 
oscilação na necessidade de armazenamento de efluente e prevenção relativamente à obstrução da 
canalização domiciliária provocada por sólidos nos momentos em que o nível do líquido sobe quando 
a água residual chega à fossa séptica. A distância recomendada entre a entrada e saída é de 75 mm 
e convém que exista um mínimo de 300 mm de espaço livre acima do nível do líquido na parte 
superior do tanque destinado à presença da camada de espuma e ventilação (Mara, 1996). 

 

 Acesso   

Têm de ser implantadas câmaras de visita nos tanques interceptores para que se consiga proceder à 
remoção das lamas e espuma, devendo ter entre 300 e 600 mm, podendo ser necessário mais do 
que uma no caso de o tanque ser grande. As câmaras de visita costumam ser enterradas para 
melhor se controlar as infiltrações e o escape de maus odores, permitindo deste modo verificação 
altura adequada para a remoção das lamas e espuma e limpeza das chicanas (Mara, 1996).   

 

 Localização 

A fosse deve ser construída a pelo menos 1,5 m da habitação, ou habitações, que serve, num sítio 
que permita a drenagem dos esgotos domésticos até à fossa e a saída do efluente tratado 
directamente para o destino final ou através de outro mecanismo de despoluição. Ainda que à partida 
a fossa seja estanque não deve estar localizada a menos de 15 m de poços ou fontes, devendo se 
possível situar-se a jusante dos mesmos, como forma de precaução (Morais, 1977). 

4.2.6 COMPORTAMENTO HIDRÁULICO EM FOSSAS SÉPTICAS. 

Numa fossa séptica, a determinação do caudal efluente pode ser efectuada através da lei da variação 
do volume, isto é, da variação da água residual que se encontra no interior da fossa séptica, descrita 
através da expressão (4.9). 

saídaentrada QQ
t
V





                                                             (4.9) 

V - Volume de água no interior da fossa [L3]; 

t - Tempo [T]; 

entradaQ - Caudal afluente à fossa séptica [L3/T]; 

saídaQ - Caudal efluente à fossa séptica [L3/T]. 

Deste modo a variação de volume no interior da fossa séptica é dependente do caudal que entra e do 
caudal que sai da mesma, sendo que o volume de água no interior da fossa séptica é o resultado da 
soma desta variação ao volume já existente na fossa.  
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O desenvolvimento do processo hidráulico que decorre nas fossas sépticas foi apresentado por 
Amorim e Inocêncio (2001). 

De acordo com estes autores, o cálculo do volume que se encontra no interior da fossa séptica, no 
que respeita à discretização da equação, será efectuado através das diferenças finitas, sendo 
descrito pela expressão (4.10), 

tttQtQtttQtQttVtV saídasaídaentradaentrada  )2/))()((()2/))()((()()( (4.10) 

onde t  [T] representa o passo temporal entre dois cálculos sucessivos. 

É o volume de água no interior da fossa séptica que vai determinar a energia disponível no interior 
desta, considerando-se que a energia disponível coincide com distância entre o nível da base do 
orifício de saída e a superfície da água, que se pode observar na Figura 4-5.  

 
Figura 4-5 – Níveis de água no interior de fossa séptica. 

Deste modo o volume de água relevante para a energia disponível no interior da fossa séptica será o 
que se encontra acima do nível da base do orifício de saída da água residual. A fórmula que exprime 
a energia disponível é a (4.11). 

AtVte relevante /)()(                                                                   (4.11) 

 e - Energia disponível[L]; 

relevanteV - Volume de água no interior da fossa séptica relevante para caudal de saída [L3]; 

A - Área útil de fossa séptica [L2].   

Nas situações em que a energia disponível é superior ao diâmetro do orifício através do qual o 
efluente sai da fossa séptica, a fórmula (4.12), que corresponde ao cálculo de caudal para orifícios 
submersos (Quintela, 2005), será mais adequada. 

)
2

)((2)
4

(8,0)(
2 DtegDtQsaída                                       (4.12)  

Nesta expressão o D [L] é o diâmetro do colector e g [L/T2] a aceleração gravítica. 

Quando o nível da água não submerge totalmente o orifício de saída da fossa séptica é necessário o 
conhecimento da altura do escoamento, que pode obter-se, numa primeira aproximação, através da 
conjugação da fórmula de resistência de Gauckler-Manning, traduzida pela equação (4.13), relativa a 
escoamentos uniformes, com a definição de energia específica dada pela expressão (4.14) (Quintela, 
2005). 

2/13/2 iRAKQ hsaída                                                       (4.13)  

2

2

2 Ag
Q

hE saída


                                                             (4.14) 

   K - Coeficiente de Rugosidade de Manning [L1/3/T]; 
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A  - Área [L2]; 

hR  - Raio hidráulico [L]; 

 i  - Inclinação do colector; 
E  - Energia específica [L] 

Ao se considerar a energia disponível no interior da fossa séptica equivalente à energia específica 
obtém-se a expressão (4.15) para a determinação da altura do escoamento, enquanto que tomando-
se o valor de K  como 75 m1/3/s e de g como 9,8 m/s2 a expressão obtida é (4.16). 

2

2

2
)()(

Ag
Q

teth saída


                                                         (4.15) 

28,9
75

)()(
2/13/22





iR

teth h                                                   (4.16)           

Na expressão (4.16) as unidades de espaço são metros e as de tempo são segundos. 

Para a determinação da expressão (4.16) é necessário o cálculo de hR , obtido através do conjunto 

de equações (4.17) e (4.18) relativas ao escoamento uniforme em secções fechadas (Quintela, 
2005). 

))(21(2)(
D
thArCost                                                     (4.17)  

D
t

tsenttRh 




)(4

)))(()(()(



                                                   (4.18) 

O símbolo   é o ângulo hidráulico em radianos e encontra-se na Figura 4-6. 

 
Figura 4-6 - Raio hidráulico do escoamento num colector (Sousa e Monteiro, 2007). 

A partir da altura do escoamento e do ângulo hidráulico o escoamento de saída é calculado através 
da expressão (4.20), resultando a mesma da substituição de hR  e da área, A , presentes 

respectivamente nas expressões (4.18) e (4.19), na fórmula de resistência Gauckler-Manning (4.13). 

 2

8
)))(()(()( DtsenttA 





                                                   (4.19) 

2/13/83/53/23/13 )))(()(()(2)( iKDtsentttQsaída                       (4.20) 

Na expressão (4.20) as unidades espaciais voltam a ser metros e as temporais de novo segundos, ao 
se tomar K  de novo como 75 m1/3/s. 

Devido ao facto de não se saber se para o caudal de saída da fossa séptica o declive do colector é 
fraco ou forte parte-se do princípio que será fraco e consequentemente o regime do escoamento 
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uniforme. Contudo este pressuposto pode não se verificar. No sentido de se verificar o regime do 
escoamento é necessário conhecer-se o ângulo crítico correspondente ao caudal de saída 
determinado, que se adquire pela fórmula (4.21), no sentido de se verificar qual a respectiva altura 
crítica do escoamento que se obtém através de (4.22) (Quintela, 2005). 

3/5
3/13/1
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                                                  (4.22) 

Nas expressões anteriores c  e ch são, respectivamente, o ângulo crítico e a altura crítica.  

Se a altura do escoamento, h , for superior à altura de escoamento critica, ch , é porque o declive é 

efectivamente fraco, o que significa que o regime do escoamento é uniforme e consequentemente o 
caudal de saída calculado é o definitivo. Contudo se o contrário ocorrer é porque o declive do colector 
é forte para o caudal calculado e assim o escoamento é crítico e o caudal de saída tem de ser 
recalculado. O cálculo do caudal para o escoamento crítico efectua-se com um rearranjo da fórmula 
(4.21), que toma a forma da expressão (4.23), na qual o valor de c , calculado por (4.17), necessita 
do valor de h  proveniente da expressão (4.15), sendo este dependente de A  determinada com a 
fórmula (4.19). 
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                                     (4.23) 

A metodologia descrita admite que o escoamento no colector de saída da fossa séptica é uniforme, o 
que pode não constituir uma aproximação adequada. De facto, a curta extensão da tubagem de 
saída conduzirá, muito provavelmente, à formação de um regime de escoamento variável.  

Neste contexto, uma hipótese de cálculo para o caudal da fossa séptica poderá também ser baseada 
na energia disponível na fossa séptica através de (4.11) e a consideração desta como a altura do 
escoamento. O cálculo do volume a introduzir na expressão (4.11) poderá ser efectuado de forma 
explícita, ou seja, somente dependente dos valores de caudal e volume no intervalo de tempo 
anterior, como se pode verificar na fórmula (4.24).  

tttQtttQttVtV saídaentrada  )()()()(                          (4.24) 

Na cálculo do caudal de saída da fossa séptica para as situações em que a energia disponível se 
revela inferior ao diâmetro do orifício de saída pode-se utilizar uma curva de vazão que seja 
adequada para um eventual descarregador associado ao colector de saída da fossa. 

4.3 LEITOS DE MACRÓFITAS 

4.3.1 INTRODUÇÃO 

Os leitos de macrófitas são sistemas de tratamento de água residual que utilizam plantas cujo 
crescimento se dá em solo saturado para a sua depuração (Dias e Soutinho, 1999) (IWA, 2000).  
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O termo macrófitas (macro plantas) é o utilizado em saneamento para as plantas usadas em 
tratamento de águas residuais neste tipo de sistemas, entre as quais estão os caniços, juncos, 
tábuas (espadanas), jacintos-de-água e lentilhas de água. Esta designação não é a correcta do ponto 
de vista científico para descrever estas plantas (que são aquáticas ou anfíbias aquáticas) ou para as 
zonas húmidas por elas formadas. A expressão macrófitas surge no sentido contrário ao vocábulo 
micrófita (micro plantas), também usado em saneamento, para designar algas microscópicas, 
bactérias, micro-fungos e alguns protistas que existem em lagunagem que só são possíveis de 
observar ao microscópio, ou seja, descreve plantas que são observáveis a “olho nu”, que são 
macroscópicas (Dias e Soutinho, 1999). 

Para este tipo de unidades onde se tratam águas residuais recorrendo a plantas características de 
zonas húmidas existem outras designações, tais como “lagoas de macrófitas”, “fito-ETAR’s”, “fito-
lagunagem”, “ecossistemas húmidos artificiais” e “zonas húmidas construídas”. A nomenclatura 
utilizada nos Estados Unidos da América, Canadá (anglófono), Austrália e África do Sul para leitos de 
macrófitas são “constructed wetlands” (CW’s) ou “treatment wetlands”, enquanto que na Grã-
Bretanha o termo utilizado é “reed bed treatment systems” (RBTS’s) (Dias e Soutinho, 1999). 

As zonas húmidas naturais, ou seja, leitos de plantas aquáticas ou anfíbias aquáticas que ocorram de 
forma natural na natureza, já são utilizados como local de descarga de esgotos desde o surgimento 
das redes de drenagem. O início do estudo das zonas húmidas como tecnologia de tratamento de 
águas residuais surgiu na Alemanha por volta dos anos 60, mais precisamente no trabalho de Kathe 
Seidel e respectivos colegas, entre os quais Reinhold Kickuth, no Instituto Max Planck (Dias e 
Soutinho, 1999) (IWA, 2000).  

Os leitos de macrófitas têm vindo a aumentar a sua importância a nível internacional desde que os 
seus fundadores o desenvolveram até hoje.  

A IAWQ (International Association on Water Quality) foi das primeiras entidades a mostrar interesse 
sobre este tipo de sistemas de depuração de água residual através do patrocínio e organização de 
conferências internacionais e respectivas publicações das comunicações nelas apresentadas. 
Existem muitas outras instituições que têm investigado os leitos de macrófitas, entre as quais a EPA, 
o WRc, o CEMAGREF e inúmeras universidades de países como Estados Unidos da América, Reino 
Unido,  Viena de Áustria, Alemanha e Dinamarca (Dias e Soutinho, 1999). 

4.3.2 DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Um leito de macrófitas é uma associação entre água, substrato, plantas, detritos de plantas, 
invertebrados e também microrganismos. Os mecanismos que participam no aumento da qualidade 
da água são extensos e muitas vezes interligados, sendo os principais os seguintes: 

 Deposição das partículas suspensas; 

 Filtração e precipitação química pelo contacto da água com o substrato e os detritos das 
plantas; 

 Transformação química; 

 Adsorção e permuta de iões na superfície das plantas, substrato, sedimentos e detritos das 
plantas; 

 Decomposição, transformação e absorção de poluentes e nutrientes por parte das plantas e 
microorganismos; 

 Predação e morte de patogénicos. 
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Quanto mais estes mecanismos forem potenciados maior será a eficácia do tratamento do leito de 
macrófitas. 

Os leitos de macrófitas são uma imitação das condições de tratamento que ocorrem nas zonas 
húmidas naturais mas com a particularidade de fornecerem flexibilidade de poderem ser construídos 
em qualquer lugar e assim poderem ser utilizados no tratamento de água residual primária ou 
secundária bem como águas com outra origem.   

Os leitos de macrófitas são uma tecnologia que do ponto de vista económico e técnico se revelam 
exequíveis e vantajosos no tratamento de água residual e escorrências pelas seguintes razões: 

 Menores custos a nível de construção que outras opções de tratamento; 

 Despesas de operação e manutenção são baixas; 

 Operação e manutenção necessitam de intervenções locais apenas periodicamente; 

 Capacidade de tolerar flutuações de caudal; 

 Aptidão de tratamento de efluentes com carga orgânica baixa; 

 Facilidade em reutilização e reciclagem de água. 

Numa perspectiva ambiental e ecológica, os leitos de macrófitas podem também ser uma escolha 
muito apelativa pois a sua construção pode ser efectuada de maneira a que os leitos se adaptem ao 
meio circundante e podem constituir habitat para vários seres animais (IWA, 2000). 

4.3.3 TIPO DE SISTEMAS E SEUS COMPONENTES 

Os leitos de macrófitas são geralmente classificados de acordo com três critérios fundamentais (IWA, 
2000)(Dias e Soutinho, 1999):  

 Tipo de Escoamento – Escoamento superficial (sem meio de enchimento, com uma matriz 
de recepção líquida) ou escoamento sub-superficial (onde o leito é preenchido por um meio 
de enchimento poroso); 

 Direcção do Escoamento (para leitos com escoamento sub-superficial) – vertical (no qual 
pode ser ascendente ou descendente) ou horizontal.  

 Tipos de Plantas Utilizadas – plantas aquáticas flutuantes ou fixas (para ambas as 
situações podem também ser submersas ou emergentes). 

Através da intersecção das diversas opções disponíveis existem variadas possibilidades de 
esquemas de tratamento dentro desta tecnologia. Os sistemas mais frequentemente adoptados são 
os de fluxo horizontal sub-superficial bem como os sistemas com fluxo vertical descendente, ambos 
com macrófitas emergentes. 

Segundo IWA (2000) a principal distinção entre leitos de macrófitas é feita com base no escoamento, 
mais concretamente entre superficial ou sub-superficial. Nos leitos de macrófitas com escoamento 
superficial é no tipo de planta utilizada que surgem as variações enquanto que quando o escoamento 
é sub-superficial as variantes são a direcção do mesmo, isto é, vertical ou horizontal. 

Na Figura 4-7 e Figura 4-8 podem-se observar diferentes exemplos de esquemas de leitos de 
macrófitas com escoamento superficial. 
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Figura 4-7 – Leitos de macrófitas de escoamento superficial com plantas flutuantes (esquerda) e 

plantas fixas submersas (direita) (Dias e Soutinho, 1999). 

                 
Figura 4-8– Leitos de macrófitas com plantas fixas emergentes de escoamento horizontal superficial 

(esquerda) e de escoamento sub-superficial horizontal (direita) (Dias e Soutinho, 1999). 

Os componentes estruturais das zonas húmidas naturais, são os seguintes (IWA, 2000): 

 Estrato – Camada de solo inalterada situada abaixo do leito de macrófitas que pode ser 
orgânica, mineral ou lítica. Está saturada de água ou é impenetrável pela mesma e 
encontra-se abaixo da zona activa das raízes das macrófitas; 

 Solo Hídrico – Camada de solo orgânica, pertencente ao leito de macrófitas, que se 
encontra frequentemente saturado com água e é onde normalmente se encontram raízes, 
rizomas, tubérculos, túneis, covas e outras ligações com a superfície;   

 Detritos – Acumulação de matéria orgânica viva e morta no leito que consiste em material 
morto de plantas emergentes, algas mortas, animais (normalmente invertebrados) vivos ou 
mortos e micróbios (bactérias e fungos); 

 Água – Água imóvel que proporciona habitat para organismos aquáticos como peixes, 
algas, micróbios ou plantas flutuantes; 

 Vegetação Emergente – Plantas hidrófilas com raízes e vasculares que contém estruturas 
emergentes para além da superfície da água, incluindo herbáceas e plantas lenhosas. 

Todos estes componentes estão também presentes nas zonas húmidas artificiais, ou seja, nos leitos 
de macrófitas, contudo o grau de maturidade dos mesmos pode ser menor, especialmente a matéria 
orgânica do solo. 

Nos sistemas de escoamento sub-superficial o meio de enchimento através do qual o efluente passa 
pode ser variado.   

4.3.4 DESCRIÇÃO HIDRÁULICA DE LEITOS DE MACRÓFITAS COM ESCOAMENTO SUB-
SUPERFICIAL HORIZONTAL 

4.3.4.1 Componentes Hidráulicas  

É importante o conhecimento do comportamento hidráulico e do regime hidrológico de um leito de 
macrófitas para que se possa avaliar a sua eficiência de depuração. 

O efluente sofre perda energia durante o seu percurso ao longo do leito devido à resistência imposta 
pelo meio de enchimento e obstáculos como detritos acumulados e raízes das plantas. Desta forma o 
tempo de residência do leito é afectado, denotando a importância do escoamento no meio poroso 
que percorre. 
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No balanço hidrológico de um leito de macrófitas com escoamento sub-superficial e horizontal os 
componentes relevantes dizem respeito precipitação, evapotranspiração, infiltração e também os 
caudais de saída e de entrada, sendo apresentados esquematicamente na Figura 4-9. 

 
Figura 4-9  –  Balanço    hidrológico    de    uma    zona   húmida   construída  de   escoamento   sub- 

-superficial horizontal (Galvão, 2008). 

A infiltração é uma saída de água que ocorre somente se o leito não se encontrar devidamente 
impermeabilizado e o nível freático for inferior ao nível da base do leito, sendo que se for superior 
pode ocorrer entrada de água 

A equação (4.25) traduz o balanço de massa no leito de macrófitas representada na figura anterior, 
exprimindo a variação de volume de água no interior do leito. 

IETPQQS Saídaentrada                                             (4.25) 

em que, 

S  - Variação de volume de água no leito [m3/dia];  

entradaQ  - Caudal de entrada do leito [m3/dia]; 

SaídaQ  - Caudal de saída do leito [m3/dia]; 

P  - Precipitação sobre o leito [m3/dia]; 

ET - Evapotranspiração do leito [m3/dia]; 

I  - Infiltração [m3/dia]. 

À partida considera-se que o termo relativo à infiltração é nulo, considerando-se que a camada 
impermeabilizadora que reveste o leito não permite que esta ocorra. 

4.3.4.2 Representação matemática do escoamento  

As leis que exprimem o escoamento em meio poroso são frequentemente utilizadas para traduzir o 
escoamento sub-superficial que ocorre no interior de um leito de macrófitas. Esta base teórica parte 
de um balanço de massa a um volume de controlo combinado com uma lei de resistência ao 
escoamento. 

A descrição destes princípios, que se apresenta seguidamente, baseia-se fundamentalmente em 
Galvão (2008). São descritas apenas as principais equações associadas a leitos com escoamento 
sub-superficial horizontal, uma vez que constitui a variante de maior aplicação em Portugal. 

Para se aplicar estes princípios teóricos assumiram-se certos pressupostos, designadamente: 

 A aceleração vertical é considerada nula; 

 A distribuição de pressões na vertical toma-se como hidrostática; 
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 A erosão e deposição no fundo do leito são irrelevantes para o escoamento; 

 O fluído homogéneo, isotrópico e incompressível. 

De uma forma genérica pode-se associar um balanço de massa a volume de controlo como a 
subtracção do volume que sai e das perdas à soma do volume que entra com os ganhos. 

Para o caso do leito de macrófitas com escoamento sub-superficial, determina-se que as perdas e os 
ganhos, que são respectivamente a evapotranspiração e a precipitação, se dão somente na 
superfície do volume de controlo que corresponde à superfície do leito. Este balanço está 
representado na Figura 4-10. 

 
Figura 4-10 - Balanço a um volume de controlo em leito de macrófitas com escoamento sub-

superficial horizontal (Galvão, 2008). 

onde, 

 Qx│x  ,  Qx│x+Δx – Caudal segundo a direcção x no ponto x e x+Δx [L3/T]; 

Qy│y , Qy│y+Δy – Caudal segundo a direcção y no ponto y e y+Δy [L3/T]; 

h – Altura da superfície livre [L]; 

ΔV – Volume de controlo [L3]; 

ET – Perdas por evapotranspiração [L/T]; 

P – Ganho por precipitação [L/T]. 

Traduzindo o balanço anterior numa equação, para um determinado intervalo de tempo Δt, as 
parcelas correspondentes ao volume de entrada, volume de saída, perdas e ganhos são os que se 
encontram nas expressões: 

 Volume de entrada 

  tQQ yyxx                                                           (4.26) 

 Volume de saída 

  tQQ yyyxxx                                                               (4.27) 

 Perdas por evapotranspiração 

txyET                                                           (4.28) 

 Ganhos por precipitação 

txyP                                                       (4.29) 
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 Armazenamento 

   xythtth )()(                                      (4.30) 

onde ε representa a porosidade do meio de enchimento.  

A combinação das equações de (4.26) a (4.30) tomando intervalos de tempo infinitesimais conduz à 
expressão (4.31), relativa a um escoamento bidimensional.                                
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                                    (4.31) 

Para se obter uma expressão que represente o escoamento transiente em leitos de macrófitas 
segundo as direcções longitudinal e transversal, para uma altura constante procede-se à conjugação 
da fórmula (4.31) com uma lei de resistência ao escoamento em meios porosos, nomeadamente a 
Lei de Darcy cuja formulação matemática é a descrita na expressão (4.32). 

JKv                                                                (4.32) 

onde, 

 J  - Perda de carga unitária ; 

K - Condutividade Hidráulica [L/T]. 

A condutividade hidráulica é um parâmetro que é dependente das propriedades do meio poroso e do 
líquido. 

A validade da Lei de Darcy verifica-se quando: 

 O meio poroso é homogéneo e isotrópico; 

 O escoamento é viscoso e irrotacional; 

 O regime do escoamento é laminar. 

O escoamento nos interstícios de um meio poroso é rotacional, contudo os rotacionais individuais de 
cada um compensam-se, o que numa escala macroscópica torna o escoamento na totalidade dos 
interstícios irrotacional (Walton, 1970 in Galvão, 2008). Relativamente ao regime do escoamento, na 
maioria das situações é laminar como consequência da velocidade do efluente e do material de 
enchimento utilizado. 

O estudo do escoamento em meios porosos pode ser simplificado através da hipótese de Dupuit que 
se só é válida para inclinações fracas e considera as superfícies equipotenciais como verticais. A Lei 
de Darcy segundo os pressupostos da hipótese de Dupuit toma a forma de (4.33). 

x
HKv



                                                             (4.33) 

H - Cota de superfície livre em comparação a plano horizontal de referência [L]. 

Ao se conjugar as equações (4.31) e (4.33) obtém-se a expressão (4.34) que descreve o escoamento 
bidimensional em meios porosos e cujo nome é equação de Dupuit-Forcheimer (Kadlec e Knight, 
1996 in Galvão, 2008). 
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5. MODELAÇÃO DE COMPORTAMENTO HIDRÁULICO DE FOSSAS 
SÉPTICAS 

5.1 ÂMBITO DA MODELAÇÃO 
Na modelação do comportamento hidráulico de uma fossa séptica pretende-se obter o caudal de 
saída em função do caudal afluente num determinado período de tempo. O principal aspecto a ter em 
conta é o amortecimento que o caudal sofre na fossa séptica e que resulta numa atenuação do 
mesmo à saída.  

5.2 DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO MATEMÁTICO 

5.2.1 SEPTAVB 

Como ponto de partida para o desenvolvimento de um modelo matemático que descrevesse o 
comportamento hidráulico de uma fossa séptica considerou-se o Programa Septacol (Amorim e 
Inocêncio, 2001), cuja linguagem é Visual Fortran, através do qual se obtém a variação do caudal 
efluente com o tempo. 

Desenvolveu-se um programa denominado de SeptaVB, cujos fundamentos teóricos igualam os do 
programa Septacol e estão descritos no Capítulo 4.2.6, mas possui um código distinto em linguagem 
de programação Visual Basic. Com o programa SeptaVB simulam-se os caudais efluentes de uma 
fossa séptica para um período de tempo para o qual lhe sejam fornecidos dados de caudal afluente, 
sendo que para cada valor de caudal afluente de um determinado momento é modelado um valor de 
caudal efluente. 

O programa SeptaVB recebe valores de caudal afluente à fossa séptica com intervalos de tempo 
iguais entre si dispostos numa coluna de uma folha Excell, à qual o programa vai buscar os valores. 
Para além dos caudais afluentes o programa também tem como dados de entrada a área útil da 
fossa séptica, a inclinação e diâmetro do colector ligado ao orifício de saída de caudal da fossa e o 
passo temporal entre cada valor de caudal.  

A base teórica deste programa é a lei de variação de volume, descrita na equação (4.9), sendo que 
quando associada ao volume de água já existente no interior da fossa vai determinar o volume que 
existe no seu interior através da expressão (4.10).  

O volume de água no interior da fossa séptica que se considera para o cálculo é apenas o que 
contribui para o caudal de saída, isto é, que se encontra acima da cota inferior do orifício de saída, 
como se pode observar na Figura 5.1, sendo que quando o nível da superfície livre se encontrar 
abaixo desta cota não ocorre saída de água. 

 

 
Figura 5-1 – Volume de água no interior da fossa séptica. 
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Assim, para cada passo de cálculo, o programa SeptaVB começa por calcular o volume de água 
(somente da que contribui para o caudal de saída) através da fórmula (4.10). 

Para o primeiro valor de caudal a ser calculado )(tV  e )(tQsaída  são tomados como nulos.  

O volume tem de ser calculado iterativamente, visto o caudal de saída não ser conhecido uma vez 
que é o valor que se pretende obter com o programa. No primeiro cálculo da determinação do volume 
de um determinado momento, t , o caudal de saída será considerado igual ao caudal de saída do 
momento anterior tt  .  

 A determinação do caudal de saída, )(tQsaída , procede-se de forma iterativa, em conjugação com o 

valor do volume de água no interior da fossa séptica, )(tV . Deste modo, em cada passo de cálculo, 

o caudal e o volume, uma vez que estão relacionados matematicamente, serão determinados 
iterativamente a partir da sequência de cálculos que se passa a descrever. 

O cálculo do caudal vai ter início com a determinação da energia disponível no interior da fossa 
séptica através da fórmula (4.11):    

Quando o valor da energia disponível é superior ao diâmetro do colector o caudal é calculado por 
(4.12). 

Na maioria das situações a energia disponível no interior da fossa é inferior ao diâmetro do colector 
de saída, sendo que nessas situações se procede à determinação da altura de escoamento 
iterativamente até que o valor desta convirja através da sequência das equações (4.17), (4.18) e 
(4.16). Na primeira iteração toma-se a altura de escoamento igual à energia disponível. 

Após a obtenção da altura do escoamento definitiva recalcula-se o ângulo hidráulico pela expressão 
(4.16) e depois determina-se o caudal de saída através da expressão (4.20): 

Após a determinação do caudal de saída é calculado o seu ângulo crítico de forma iterativa pela 
fórmula (4.21) e depois a sua altura crítica com a fórmula (4.22). Na primeira iteração o c

n  é tomado 

como 1. 

Quando a altura do escoamento é superior à altura de escoamento crítica o caudal de saída 
calculado anteriormente é o definitivo e termina o seu cálculo.  

No caso de a altura do escoamento ser inferior à altura de escoamento crítica o caudal de saída tem 
de ser recalculado, mais uma vez a partir da determinação da altura do escoamento através de um 
processo iterativo centrado na mesma, que processa a sequência de equações (4.17), (4.19) e 
(4.23).                                                

Após a determinação da altura de escoamento final recalcula-se o ângulo hidráulico e por fim o 
caudal de saída pelas expressões (4.17) e (4.23). 

5.2.2 SEPCVAZÃO 

O programa SepCVazão também simula o caudal efluente de uma fossa séptica em função do caudal 
afluente para um determinado período de tempo e em linguagem Visual Basic, tendo como dados de 
entrada para além dos caudais afluentes a área útil da fossa séptica e o passo temporal entre cada 
valor de caudal.  
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Este programa também parte da teoria da variação de volume, contudo o cálculo do volume é 
explícito e efectuado através da fórmula (4.24). Desta forma o cálculo do volume não necessita de 
ser iterativo visto todos os valores serem conhecidos no momento do cálculo.  

Para o primeiro passo da simulação o volume e caudal de saída vão ser considerados como zero. 

No programa SepCVazão a determinação do caudal de saída também tem início com o cálculo da 
energia disponível pela fórmula (4.11) e comparação deste valor com o diâmetro do orifício de saída. 
Quando a energia disponível é superior ao diâmetro do orifício de saída é calculado o caudal de 
saída através da fórmula (4.12). Caso contrário o caudal de saída é calculado através de uma curva 
de vazão, neste caso a expressão (5.1), que foi calibrada para o descarregador que se encontra no 
colector de saída da fossa séptica da ETAR de Fataca (Galvão, 2008): 

672,27178,1 hQsaída                                                            (5.1) 

A altura de escoamento, h , é tomada como o valor da energia disponível as suas unidades são m, 
enquanto que no caudal são m3/s. 

5.2.3 SEPCVAZÃOEXFIL 

As fossas sépticas devem ser construídas de forma a que o efluente que se encontra no seu interior 
saia somente pelo colector de saída, ou seja, deve ser estanque. Contudo é possível que ocorram 
fissuras que dêem origem a perdas de efluente através das mesmas e consequente infiltração no 
solo.  

Criou-se o programa SepCVazãoExfil para simular o comportamento hidráulico numa fossa séptica 
com perdas de efluente por exfiltração. Partiu-se do programa SepCVazão e aplicou-se uma perda 
de volume de efluente no cálculo do volume em cada passo de tempo, admitindo que a perda seria 
proporcional ao volume de água que estaria no interior da fossa séptica no passo de tempo anterior, 
neste caso do volume relevante para o caudal de saída. Deste modo o programa SepCVazãoExfil é 
igual ao SepCVazão, com excepção da expressão para o cálculo de volume dada pela expressão 
(5.2). 

)()()()()( ttVtttQtttQttVtV saídaentrada         (5.2) 

O parâmetro  (adimensional) reflecte a taxa de exfiltração da fossa, e deve ser determinado caso a 

caso.  

5.3 INDICADORES DOS MODELOS 
Juntamente com as simulações os programas desenvolvidos calculam também indicadores que 
caracterizam a capacidade de amortecimento da fossa e que permitem verificar a qualidade das 
simulações. 

O factor que caracteriza a capacidade de amortecimento da fossa é o factor de atenuação, atenuaçãof , 

e é a média de valores diários que consistem na divisão do caudal de entrada máximo diário pelo 
caudal de saída também máximo diário, como se pode observar na equação (5.3): 

diasn
Q

Q

f
dia
saída

dia
entrada

diaultimo

dia
atenuação º

)max(
)max(_

º1


                                                     (5.3) 
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em que atenuaçãof  é o factor de atenuação. 

Para se analisar a eficiência do programa em termos da capacidade de simulação a nível da variação 
do comportamento hidráulico ao longo do tempo, calculou-se um balanço de volumes entre o caudal 
efluente simulado e o caudal medido in situ que consiste na soma das diferenças entre o caudal que 
sai da fossa séptica calculado e real de todos os momentos simulados, que se pode verificar na 
fórmula (5.4): 

ttQtQB
final

inicial

t

t

real
saída

simulado
saídavolume 








  ))()((                                      (5.4) 

em que o volumeB  representa o balanço de volume [L3] e t  o intervalo entre duas 

medições/simulações consecutivas.  A simulação será tanto mais representativa da realidade quanto 
mais próximo de zero for o balanço de volume, podendo o mesmo ser positivo ou negativo. 

A função calculada para se analisar os resultados das simulações em termos de variação de caudal, 
denomina-se função proximidade, eproximidadF  [L3/T], e é a média do quadrado da diferença entre o 

caudal de saída simulado e o real de todos os momentos simulados, que se traduz pela expressão 
(5.5): 

valoresn

tQtQ
F

final

inicial

t

t

real
saída

simulado
saída

eproximidad º

))()(( 2 
                                          (5.5) 

onde valoresnº  representa o número de registos de caudal de entrada na fossa séptica que são 
inseridos no programa, que coincide também com o número de valores de caudal de saída 
simulados. Também aqui as simulações são tanto melhores quanto mais baixo e próximo de zero for 
o valor da função proximidade.  
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6. CASO DE ESTUDO 

6.1 DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES 
O caso de estudo desenvolvido no âmbito da presente dissertação engloba três aspectos principais, 
designadamente: 

 Análise de caudais efluentes a uma ETAR destinada a servir uma pequena povoação; 

 Aplicação dos modelos SeptaVB, SepCVazão e SepCVazãoExfil à fossa séptica existente 
na ETAR. 

 Modelação integrada do comportamento hidráulico da fossa séptica e de um leito de 
macrófitas existente a jusante, através da aplicação sequencial dos modelos da fossa 
séptica desenvolvidos e do modelo MIZHuC. 

A ETAR sobre a qual incidiu o presente estudo serve a povoação de Fataca. 

A aldeia de Fataca situa-se no Baixo Alentejo e pertence ao concelho de Odemira, situando-se a 
aproximadamente 4 km da sede do município.  

Segundo o Censos 2001 (INE, 2002) Fataca teria uma população de 81 habitantes, contudo a sua 
população é bastante variável devido à existência de população flutuante, sendo na época balnear 
que o número de habitantes é maior. Estima-se, segundo fontes da câmara de Odemira, que a 
população varie entre aproximadamente 40 pessoas de população residente durante a maior parte do 
ano e 80 pessoas em altura balnear. 

No passado Fataca era uma grande herdade que pertencia a duas famílias abastadas, os “Gapitos” e 
a família do Srº José Francisco da Fataca, sendo o segundo que terá dado o nome à povoação. Hoje 
em dia o terreno de Fataca está dividido em várias parcelas de terreno e contém aproximadamente 
68 casas, das quais 15 estão em ruínas e muitas outras são casas de férias. 

Na Figura 6-1 encontra-se uma vista abrangente de Fataca e na Figura 6-3 e Figura 6-2 encontram-
se duas perspectivas diferentes de Fataca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6-1 – Vista global de Fataca (Google Maps, 2008). 

ETAR de Fataca 
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Figura 6-2 – Vista de rua principal de Fataca. 

 

 
Figura 6-3 – Vista de quintais traseiros pertencentes a casas e terrenos agrícolas de Fataca. 

O sistema de drenagem ligado à da ETAR de Fataca foi concebido como separativo, ou seja, 
supostamente só recebe água residual doméstica. Existem, no entanto, indícios de contribuições 
pluviais em tempos de chuva. 

 A ETAR de Fataca foi dimensionada para servir uma população em ano horizonte de projecto de 200 
habitantes (2018), encontrando-se presentemente sobredimensionada para a população cujo efluente 
trata. Na Figura 6-4 e Figura 6-5 apresentam-se duas vistas da ETAR de Fataca, de perspectivas e 
épocas do ano diversas. 

 
Figura 6-4 – Vista Geral da ETAR de Fataca no Inverno. 
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Figura 6-5 – Vista geral da ETAR de Fataca no Verão. 

O esquema de tratamento da ETAR de Fataca consiste numa grade manual, seguida por uma fossa 
séptica e após esta um leito de macrófitas. Na Figura 6-6, Figura 6-7e Figura 6-8 estão dispostos os 
vários componentes da ETAR.  

 

 
Figura 6-6 - Grade manual da ETAR de Fataca. 

 

 
Figura 6-7 – Fossa séptica da ETAR de Fataca. 
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Figura 6-8 – Leito de macrófitas da ETAR de Fataca visto de lado.  

A fossa séptica da ETAR de Fataca é constituída por três compartimentos e a sua planta está 
disposta na Figura 6-9. 

 
Figura 6-9 – Planta de fossa séptica de Fataca (adaptada de CMO, 1997). 

A área útil da fossa séptica, ou seja, a área da fossa que é ocupada por água residual, é 
aproximadamente 37 m2.  

A ETAR em causa dispõe de medidores ultrassónicos de nível, que estão associados a um 
descarregador. As medições são efectuadas à entrada da fossa séptica, à saída da fossa séptica 
(que corresponde à entrada do leito de macrófitas) e à saída do leito de macrófitas, que serão 
designadas respectivamente de secção 1, secção 2 e secção 3. Deste modo, conhecendo-se a curva 
de vazão de cada um dos descarregadores, é possível determinar o caudal. Os locais de medição de 
caudal, bem como os medidores ultrassónicos e descarregadores, podem ser observados na Figura 
6-10, Figura 6-11 e Figura 6-12.   
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Figura 6-10 - Local de medição de caudal antes da fossa séptica. 

 

 
Figura 6-11 – Local de medição de caudal após a fossa séptica correspondente também a antes do 

leito de macrófitas. 
 

 
Figura 6-12 – Local de medição de caudal após o leito de macrófitas. 
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As curvas de vazão utilizadas para calcular o caudal nas diferentes secções são distintas. Para a 
secção 1, à entrada da fossa séptica, a curva de vazão foi determinada experimentalmente e a sua 
determinação integra o presente trabalho. Na secção 2 e 3 a curva de vazão também foi determinada 
experimentalmente (Galvão, 2008). 

Os medidores ultrassónicos são sondas que medem a distância à superfície da água. Deste modo, 
para se determinar o nível de água sobre a crista do descarregador é necessário conhecer-se a 
distância à crista do descarregador (situação de caudal nulo) e a este valor subtrair-se a distância 
medida pela sonda. A medição de distância entre a sonda e a superfície de água de cada secção é 
efectuada de aproximadamente 5 em 5 minutos e os seus valores são armazenados em dataloggers. 
Os dispositivos de armazenamento de dados encontram-se na Figura 6-13. 

 

 
Figura 6-13 – Dispositivos de armazenamento de registos (Dataloggers). 

Cada uma das caixas apresentadas na figura acima armazena os dados de uma das secções da 
ETAR. 

6.2  CURVA DE VAZÃO NA SECÇÃO 1 
Uma curva de vazão consiste numa equação que relaciona a altura do escoamento, h , com o 
caudal, Q , exprimindo-se geralmente sob a forma dada pela expressão (6.1), 

bhaQ                                                                      (6.1) 

onde a e b  são coeficientes adimensionais cujos valores são característicos do descarregador.  

Na Figura 6-14 e Figura 6-15 podem-se observar, respectivamente, o descarregador e a sonda 
medidora de nível da secção 1, podendo-se verificar que o descarregador é rectangular.  
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Figura 6-14 – Descarregador da secção 1 da ETAR de Fataca. 

 

 - 
Figura 6-15 – Medidor de nível ultrassónico da secção1 da ETAR de Fataca. 

Para se determinar a curva de vazão na secção 1, à entrada da fossa séptica, foram descarregados 
vários caudais conhecidos e verificadas as alturas de escoamento correspondentes. O valor da altura 
de escoamento obteve-se através da sonda de medição de nível ultrasónica enquanto que o caudal 
utilizado foi proveniente de uma mangueira, cujo fluxo foi descarregado na secção 1 após accionado 
o by-pass, sendo determinado com o auxílio de um cronómetro e de um balde graduado.  

A determinação da distância entre a sonda e a crista do descarregador, necessária ao cálculo da 
altura de escoamento sobre a crista, foi efectuada directamente a partir do datalogger, para a 
condição de caudal afluente nulo (superfície da água ao nível da crista), conforme se ilustra na Figura 
6-16.   

 
Figura 6-16 – Distância de referência de nível para sonda medidora de nível ultrassónico. 

Os registos considerados na determinação da curva de vazão encontram-se apresentados no  

Crista do 
Descarregador = 
=Nível da Água 

Descarregador Sonda medidora  

ultrassónica de nível 

Distância de 

referência 
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Quadro 6-1. 
Quadro 6-1 – Valores de caudais e respectivas alturas de escoamento para cálculo de curva de 

vazão de secção 1. 

Q (l/s) h (mm) 
0,0242 2,05 
0,0231 2,60 
0,0451 4,10 
0,0568 4,35 
0,0713 6,00 
0,1522 7,15 
0,1556 7,30 
0,2222 10,00 
0,2353 10,10 
0,3467 11,90 
0,5132 15,83 

Ao se efectuar uma aproximação dos valores contidos no  

Quadro 6-1 à expressão (6.1) obtém-se a curva representada na Figura 6-17: 

 
Figura 6-17 – Aproximação a curva dos valores de caudal e respectivas alturas de escoamento 

medidos. 

Deste modo podemos verificar que os coeficientes adimensionais da expressão (6.1), a e b , são 
respectivamente 0,0055 e 1,6244, e assim a curva de vazão obtida através das medições é (6.2). 

6244,10055,0 hQ                                                                  (6.2) 

Nesta equação Q  vem em litros e h em mm. 

6.3 CAUDAL NA SECÇÃO 1 

6.3.1 REGISTOS MENSAIS DE CAUDAL 

É na secção 1 da ETAR de Fataca, à entrada da fossa séptica, que o efluente recebido pela mesma 
é primeiramente quantificado, sendo que os valores de caudal deste local expressam a variação 
típica da afluência de águas residuais da povoação em estudo. 
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Desde a Figura 6-18 até à Figura 6-20 apresentam-se os registos de caudal na secção 1 para cada 
um dos meses do período em estudo. 

      
Figura 6-18 - Variação do caudal afluente à ETAR de Fataca durante os meses de Julho e Agosto de 

2007. 
 

     
Figura 6-19 - Variação do caudal afluente à ETAR de Fataca durante os meses de Setembro e 

Outubro de 2007. 

 

     
Figura 6-20 - Variação do caudal afluente à ETAR de Fataca durante os meses de Novembro e 

Dezembro de 2007. 

No mês de Setembro existe uma falha de caudais entre dia 5 e 12 devido a falta de registos nesse 
período por defeito do equipamento.  

É de notar que se verifica maior caudal afluente à ETAR durante os meses mais quentes que nos 
meses mais frios, provavelmente devido à presença de população flutuante na povoação de Fataca 
durante a época balnear. 
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Para verificar se o sistema de drenagem afluente à ETAR de Fataca recebe água pluvial procedeu-se 
à análise conjunta do comportamento dos caudais à entrada da fossa séptica e da precipitação, 
constando informação relativa a esta retirada do SNIRH (2008) desde a Figura 6-21 à Figura 6-23. 
Estes registos de precipitação dizem respeito aos recolhidos na estação meteorológica de Odemira, 
da responsabilidade do INAG, sendo que esta estação localiza-se a cerca de 7 km da ETAR de 
Fataca.  

    
Figura 6-21 – Precipitações diárias nos meses de Julho e Agosto de 2007. 

       
Figura 6-22– Precipitações diárias nos meses de Setembro e Outubro de 2007. 

    
Figura 6-23– Precipitações diárias nos meses de Novembro e Dezembro de 2007. 

A comparação entre os registos de caudal afluente à ETAR e a precipitação registada revela que 
apenas eventos de maior dimensão coincidem com um aumento significativo de caudal, como a 13 
de Setembro e 20 de Novembro de 2007. Deste modo, a contribuição pluvial através da rede de 
drenagem aparenta ser relativamente reduzida, no entanto, atendendo à variabilidade espacial da 
precipitação, é de salientar que os registos obtidos na estação meteorológica de Odemira são apenas 
indicativos da ocorrência de precipitação na área, assim como da ordem de grandeza do evento. 
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Para se conhecer melhor o comportamento do caudal afluente à fossa séptica determinaram-se os 
máximos, mínimos e médias diárias do período de tempo de registos inseridos. Essa análise 
encontra-se disposta desde a Figura 6-24 até à Figura 6-26: 

       
Figura 6-24 - Variação do caudal máximo, médio e mínimo diário afluente à ETAR de Fataca durante 

os meses de Julho e Agosto de 2007. 

        
Figura 6-25 - Variação do caudal máximo, médio e mínimo diário afluente à ETAR de Fataca durante 

os meses de Setembro e Outubro de 2007. 

       
Figura 6-26 - Variação do caudal máximo, médio e mínimo diário afluente à ETAR de Fataca durante 

os meses de Novembro e Dezembro de 2007. 

Dos gráficos anteriores pode-se verificar que tanto o caudal mínimo como o caudal médio diário não 
variam significativamente ao longo dos meses ou mesmo do período total, ao contrário do caudal 
máximo diário que é muito variável. No Quadro 6-2 encontra-se uma síntese dos caudais médios, 
mínimos e máximos afluentes à ETAR, para todo o período de registos e para cada um dos meses. 
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Quadro 6-2 - Caudais médios, máximos e mínimos para cada um dos meses e todo o período de 

registos. 

Mês Qmédio  (l/s) Qmax  (l/s) Qmin  (l/s) 
Julho 0,0954 1,3058 0,0000 

Agosto 0,1187 0,8961 0,0000 
Setembro 0,0959 2,1129 0,0000 
Outubro 0,0746 0,8961 0,0000 

Novembro 0,0928 3,5848 0,0000 
Dezembro 0,0902 0,9602 0,0000 
Período 

Total 0,0946 3,5848 0,0000 

Os valores de caudal médio nos meses de Julho, Agosto e Setembro são os mais elevados devido à 
presença de população flutuante presente na época balnear. No entanto nos meses de Outubro, 
Novembro e Dezembro os caudais médios não são muito mais baixos, apesar de nesse período 
existir menor população, como resultado de infiltrações no sistema potenciadas por fenómenos de 
precipitação. Observa-se também que os caudais máximos mais elevados ocorreram em Setembro e 
Novembro, estando esses valores elevados eventualmente relacionados com a intensa precipitação 
que ocorreu nas imediações temporais desses picos de caudal e foi referida atrás. 

6.3.2 BALANÇO DE CAUDAIS NA FOSSA SÉPTICA 

No sentido de se conhecerem as características da fossa e se apurar a sua estanqueidade efectuou-
se à mesma um balanço de volumes afluentes e efluentes. Como para os locais onde o caudal entra 
e sai da fossa séptica, respectivamente as secções 1 e 2, existem alguns lapsos de registos que não 
coincidem necessariamente a nível temporal, o balanço não pode ser efectuado para todos os dias. 
Os dias para os quais os balanços foram efectuados encontram-se no Quadro 6-3 para cada um dos 
meses, sendo que todo o período de registos analisados consiste na totalidade dos registos contidos 
no quadro. 
 

Quadro 6-3 – Períodos de cálculo de balanço de volume. 

Mês 
Início             

(dia do mês) 
Final        

 (dia do mês) 

Julho 3 31 
Agosto 1 28 

Setembro 12 18 
Outubro 9 31 

Novembro 1 30 
Dezembro 1 16 

Os volumes de água residual afluente e efluente à fossa séptica foram determinados com o auxílio de 
um programa informático desenvolvido em Visual Basic cujo nome é a SomaVolume. Este programa 
recebe valores de caudal associados a uma data, sendo que para um determinado par de valores, 
um caudal e respectiva data, verifica o período de tempo entre o mesmo e o próximo par e multiplica 
o caudal em análise pelo número de unidades temporais que o caracterizam contidas nesse período. 
Este programa só pode ser aplicado a períodos de tempo que ocorram durante um mesmo mês e 
devolve os volumes de água para cada hora, cada dia e também para todo o período de tempo cujos 
valores de caudal e respectivas datas recebe. Os valores obtidos foram os contidos no Quadro 6-4. 
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Quadro 6-4 – Volume de água residual afluente (secção 1) e efluente (secção2) da fossa séptica e 

respectivo balanço de volume para todos os meses e totalidade do período de registos.  

Mês Volume 
afluente (l) 

Volume 
efluente (l) 

Balanço de 
volume (l) 

Julho 239592 211499 28094 
Agosto 293101 244677 48424 

Setembro 56601 59978 -3377 
Outubro 148495 117090 31405 

Novembro 240954 186182 54773 
Dezembro 128726 81312 47413 
Período 

Total 1107470 900737 206733 

O balanço de volume numa fossa séptica deve ser muito próximo de zero, pois visto que à partida 
uma fossa séptica possui somente uma entrada e uma saída de água residual o caudal afluente terá 
de ser igual ao caudal efluente, num período de tempo suficientemente grande que permita desprezar 
o armazenamento da fossa. No caso da ETAR de Fataca esta situação não se verifica, tendo-se 
registado volumes afluentes superiores aos volumes efluentes. A explicação mais provável para esse 
facto é a existência de fissuras na fossa séptica e consequente perda de água residual por 
exfiltração. Visto que existe historial de fendas na fossa séptica de Fataca, ainda que supostamente 
tivessem sido reparadas, é plausível que efectivamente haja perda de efluente na fossa séptica por 
infiltração em fissuras no interior desta.  

6.3.3 FACTORES DE PONTA 

O caudal de ponta doméstico calculado para o dimensionamento de redes de drenagem é obtido do 
produto do caudal médio diário por um factor de ponta instantâneo (Sousa e Monteiro, 2007) como se 
pode observar na equação (6.3). 

fpQmdQpdoméstico                                                           (6.3) 

domésticoQp - Caudal de ponta doméstico (l/s); 

Qmd - Caudal médio diário (l/s); 

fp - Factor de ponta instantâneo. 

O caudal médio diário obtém-se a partir da capitação da povoação em estudo, partindo-se do 
princípio que a água residual doméstica será uma fracção da água consumida (Sousa e Monteiro). 
Desta forma o caudal médio diário pode ser expresso pela fórmula (6.4). 

86400/)( CapPopfQmd                                                  (6.4) 

f  - Factor de afluência à rede (-) 

Pop  - População servida (hab) 

Cap  - capitação [l/(hab.dia)] 

O factor de ponta instantâneo, segundo o artigo 125º do Decreto Regulamentar nº 23/95, pode ser 
estimado em função da população servida, de acordo com a expressão (6.5). 
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)/60(5,1 Popfp                                                     (6.5) 

Para além do caudal de ponta doméstico o caudal de ponta afluente a uma ETAR apresenta uma 
componente relativa a infiltrações na rede de colectores provenientes de águas subterrâneas e/ou 
afluências pluviais, de acordo com a expressão (6.6) 

InfdomésticoETAR QpQpQp                                                 (6.6) 

 ETARQp  - Caudal de ponta afluente a ETAR (l/s); 

 InfQp - Caudal de infiltração de águas subterrâneas e afluências pluviais (l/s). 

Para a população de Fataca pode considerar-se que existem vários factores de ponta, pois a sua 
população varia bastante devido à existência de população flutuante. A variação da população de 
Fataca é confirmada através dos consumos mensais de água de rede, também disponibilizados pela 
Câmara Municipal de Odemira, pois verifica-se que a água consumida nos meses de Julho, Agosto e 
Setembro é de um modo geral o dobro relativamente ao que se verifica em Outubro, Novembro e 
Dezembro. Os consumos diários de água de abastecimento da rede pública encontram-se 
apresentados no Quadro 6-5. 
 
Quadro 6-5 – Consumos diários médios de Fataca para todos os meses e todo o período de estudo 

(Câmara Municipal de Odemira). 

Mês Consumo diário médio (l/dia) 
Julho 12161,3 

Agosto 13129,0 
Setembro 13433,3 
Outubro 5129,0 

Novembro 9100,0 
Dezembro 5645,2 
Período 
 Total 9750,0 

A determinação dos factores de ponta para uma pequena povoação constitui um factor de interesse 
visto que a expressão (6.5) conduz a valores relativamente elevados nestas situações, o que nem 
sempre traduz a realidade. 

O caudal de ponta para um dia é o caudal máximo, enquanto que para um espaço maior de tempo é 
tomado como a média dos caudais máximos diários desse período. Para a ETAR de Fataca foram 
calculados os caudais de ponta para todo o período estudado e para cada um dos meses que dele 
fazem parte, contudo há que ter em conta que o caudal medido na secção 1 da ETAR contém a 
contribuição da infiltração da água subterrânea e da afluência de precipitações, não sendo rigorosa 
ao caracterizar o caudal de ponta doméstico de Fataca. Desse modo, fizeram-se várias 
determinações de caudal de ponta para Fataca, onde variou o facto de se retirar ou não do caudal 
medido à entrada da ETAR de Fataca as componentes de infiltração de água subterrânea e de 
precipitação ou de ambas, sendo que a média dos máximos diários consiste no caudal de ponta 
afluente à ETAR. 

No caso da consideração da componente pluvial do caudal, não foram considerados os valores de 
caudais máximos diários nos dias em que a precipitação excedeu 0,5 mm. Para o cálculo do caudal 
de ponta que não contém contribuições de infiltração de água subterrânea considerou-se que a 
média dos mínimos diários equivaleria às mesmas e subtraiu-se esse valor ao caudal de ponta 
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afluente à ETAR. Também se calculou um caudal de ponta que teria em conta ambas as 
componentes, ou seja, calculou-se a partir da subtracção da média de caudais mínimos diários à 
média dos caudais máximos diários, ambas calculadas sem os valores respeitantes a dias com maior 
precipitação, podendo-se considerar que os valores obtidos traduzem o caudal de ponta doméstico. 
Os valores de caudais de ponta obtidos encontram-se no Quadro 6-6. 
 
Quadro 6-6 – Caudais de ponta de Fataca para diferentes considerações de caudal. 

Mês 
Caudal de ponta 
afluente à ETAR  

(l/s) 

Caudal de ponta 
sem componente 

pluvial (l/s) 

Caudal de ponta 
sem componente 
de infiltração (l/s) 

Caudal de ponta 
doméstico  

(l/s) 

Julho 0,5007 0,4880 0,4938 0,4809 
Agosto 0,5344 0,5344 0,5212 0,5212 

Setembro 0,6209 0,5207 0,6105 0,5115 
Outubro 0,3944 0,4057 0,3888 0,4001 

Novembro 0,6633 0,4648 0,6560 0,4584 
Dezembro 0,5529 0,5529 0,5444 0,5444 
Período 

Total 0,5414 0,4920 0,5328 0,4835 

Pela observação do quadro anterior pode-se constatar que as contribuições da infiltração no caudal 
de ponta encontram-se em todos os meses, ao contrário da componente pluvial, que não é relevante 
nos meses de Agosto e Setembro. Contudo, de um ponto de vista global, a precipitação induz um 
aumento no caudal de ponta mais relevante que as infiltrações, pois os fenómenos de precipitação 
conduzem a picos de caudal que provocam naturalmente o aumento no caudal máximo diário.  

Fazendo um rearranjo da fórmula do caudal de ponta doméstico, de modo a que esta fique em 
função do factor de ponta instantâneo, pode-se calcular esta grandeza para a população de Fataca 
através dos caudais de ponta que se encontram no Quadro 6-6, traduzindo-se na fórmula (6.7). 

Qmd
Qp

fp doméstico                                                            (6.7)                                                           

Para se proceder ao cálculo do factor de ponta a partir da equação (6.7) é necessário o dispor do 
caudal médio, isto é, do caudal médio de água residual produzido pela população de Fataca. O 
caudal médio foi calculado da mesma forma que o caudal de ponta afluente à ETAR. Os valores de 
caudal médio produzidos pela população de Fataca apresentam-se no Quadro 6-7. 

 
Quadro 6-7 – Caudal médio de água residual produzido pela população de Fataca. 

Mês Caudal médio de 
Fataca (l/s) 

Julho 0,0873 
Agosto 0,1055 

Setembro 0,0789 
Outubro 0,0690 

Novembro 0,0759 
Dezembro 0,0817 
Período 

Total 0,0850 
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No Quadro 6-8 podem observar-se os factores de ponta para a população de Fataca calculados a 
partir da equação (6.7) considerando o caudal de ponta sem contribuições de água de precipitação e 
de infiltrações, isto é, o caudal de ponta doméstico.  

 
Quadro 6-8 – Factores de ponta de Fataca. 

Mês fp 

Julho 5,51 
Agosto 4,94 

Setembro 6,49 
Outubro 5,80 

Novembro 6,04 
Dezembro 6,66 
Período 
 Total 5,69 

Como se pode observar, os factores de ponta são semelhantes, variando aproximadamente entre 5 e 
7. O factor de ponta mais baixo ocorre em Agosto, provavelmente o mês em que a população de 
Fataca é mais elevada, devido à presença de habitantes veraneantes. O valor mais elevado para o 
factor de ponta dá-se em Dezembro, mês em que a população de Fataca será mais baixa.   

A ETAR de Fataca foi dimensionada com um factor de ponta truncado a 4, sendo, que no entanto, a 
população de dimensionamento foi de 200 habitantes (CMO, 1998).  

No Quadro 6-9 apresentam-se os factores de ponta calculados segundo a equação contida no 
Decreto Regulamentar 23/95 para populações de 40 a 80 pessoas. 

 
Quadro 6-9 - Factores de ponta para populações de 40 a 80 pessoas. 

Habitantes fp 

40 10,99 
45 10,44 
50 9,99 
55 9,59 
60 9,25 
65 8,94 
70 8,67 
75 8,43 
80 8,21 

Ao consultar-se os factores de ponta dispostos no Quadro 6-9, e os valores dispostos no Quadro 6-8, 
pode-se constatar que os valores não são concordantes, sendo que a expressão regulamentar 
parece sobrestimar os factores de ponta a cerca de 3 unidades (8 a 11 em vez de 5 a 7). 

6.3.4 CARACTERIZAÇÃO DIÁRIA DE CAUDAL 

Visto o caudal que aflui à ETAR de Fataca apresenta grande variabilidade horária, característica dos 
escoamentos de águas residuais, procedeu-se ao cálculo das médias horárias de caudal para cada 
um dos meses e para todo o período em estudo, com o propósito de analisar os padrões diários. Os 
resultados obtidos para os meses em estudo encontram-se dispostos desde a Figura 6-27 até à 
Figura 6-29. 
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Figura 6-27 – Variação do caudal afluente à ETAR de Fataca ao longo do dia para os meses de 

Julho e Agosto de 2007. 

            
Figura 6-28 - Variação do caudal afluente à ETAR de Fataca ao longo do dia para os meses de 

Setembro e Outubro de 2007. 

            
Figura 6-29 - Variação do caudal afluente à ETAR de Fataca ao longo do dia para os meses de 

Novembro e Dezembro de 2007. 

Para todos os meses as curvas demonstram um comportamento semelhante, que se traduz em dois 
máximos, ocorrendo o maior durante o período da manhã ou início da tarde e o outro ao fim do dia 
durante a noite, conjugados com dois mínimos, em que o mais baixo se dá de madrugada e o outro a 
meio da tarde. As variações mais evidentes entre as curvas dos diferentes meses, para além dos 
valores de caudal, consistem principalmente na duração dos períodos com caudais mais elevados ou 
mais baixos bem como no período em que eles se dão, pois ainda que ocorram a alturas 
semelhantes do dia não são totalmente coincidentes em todos os meses. 

O resultado da análise global dos dados para o período entre 2 de Julho e 17 de Dezembro de 2007 
encontra-se na Figura 6-30. 
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Figura 6-30 – Variação do caudal afluente à ETAR de Fataca ao longo do dia para todo o período de 

registos em análise. 

A análise dos resultados obtidos considerando a totalidade dos registos de caudal revela que o 
caudal afluente à ETAR de Fataca apresenta o período crescente mais evidente desde as 4:00 até às 
9:00, mantendo-se quase inalterado até às 10:00, sendo a altura do dia com caudais mais elevados. 
Após este período ocorre um decréscimo pouco acentuado de caudal até às 13:00, mantendo-se no 
entanto caudais relativamente elevados em comparação ao resto do dia. Conforme seria de esperar 
este comportamento coincide com a altura do dia em que as pessoas normalmente realizam a sua 
higiene matinal e confeccionam refeições importantes do dia. No período da tarde o caudal apresenta 
valores decrescentes até por volta das 17:00, voltando a aumentar novamente, para mais uma vez 
estabilizar a partir das 20:00. Este comportamento é característico de um período do dia em que 
regra geral as populações regressam a casa e voltam a consumir uma refeição principal. Após as 
22:00 o caudal volta a decrescer, permanecendo assim até ao dia seguinte em que retoma a variação 
descrita atrás a partir das 4:00. 

Para obter uma estimativa da quantidade de água residual originada por uma pessoa da povoação de 
Fataca dividiu-se o caudal presente na Figura 6-30 pelo número de habitantes de Fataca. Contudo, 
como já foi referido atrás, Fataca possui uma grande parte de população flutuante, logo efectuou-se 
esta análise para a população máxima e mínima de Fataca (respectivamente 40 e 80 habitantes) 
bem como para a média entre as duas, encontrando-se os resultados na Figura 6-31. 

 
Figura 6-31 - Variação do caudal de água residual produzida por um habitante de Fataca ao longo do 

dia supondo uma população de 40, 60 e 80 habitantes para todo o período de registos em análise. 

Podemos verificar que o facto de se considerar uma população de 80 ou 40 pessoas induz uma 
grande diferença nos valores de caudal. Como os valores em causa dizem respeito a todo o período 
de registos, parte do qual ocorre em altura balnear, considera-se que a média entre os valores 
máximo e mínimo de habitantes será mais representativa. O caudal máximo para uma população 
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hipotética de 60 habitantes ocorre às 9:00 e o caudal mínimo dá-se às 4:00, sendo cada um dos 
quais respectivamente, 0,0029 e 0,0004 l/(s.hab). 

A partir dos resultados apresentados no Quadro 6-3 calculou-se o volume total de água afluente à 
ETAR e considerando uma população de 60 habitantes determinou-se a água residual produzida por 
dia e por cada habitante (capitação em água residual). O valor obtido foi de cerca de 138 l/(dia.hab). 

Por forma a se poder descrever de forma matemática o comportamento diário do caudal afluente à 
ETAR de Fataca recorreu-se ao programa informático Matlab e fez-se o ajuste das médias horárias, 
que apresentam um aspecto sinusoidal, a polinómios (até grau 6) e a séries de Fourier com senos e 
cosenos (até grau 4), tendo-se verificado que a melhor aproximação é conseguida com uma série de 
Fourier de grau 4. Desde a Figura 6-32 até à Figura 6-35 podem-se observar as aproximações 
alcançadas com uma série de Fourier para as médias horárias ao longo do dia para todos os meses 
e para o período total em análise. 

        
Figura 6-32 - Caudal afluente à ETAR de Fataca ao longo do dia (médias horárias mensais) e 

respectivo ajuste com série de Fourier para os meses de Julho e Agosto de 2007. 

      
Figura 6-33 - Caudal afluente à ETAR de Fataca ao longo do dia (médias horárias mensais) e 

respectivo ajuste com série de Fourier para os meses de Setembro e Outubro de 2007. 

      
Figura 6-34 - Caudal afluente à ETAR de Fataca ao longo do dia (médias horárias mensais) e 

respectivo ajuste com série de Fourier para os meses de Novembro e Dezembro de 2007. 
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Figura 6-35 - Caudal afluente à ETAR de Fataca ao longo do dia (médias horárias de todo o período 

estudado) e respectivo ajuste com série de Fourier entre 2 de Julho e 17 de Dezembro de 2007. 

A expressão (6.8) refere-se à série de Fourier de grau 4 que ajusta as médias horárias ao longo de 
um dia e os respectivos coeficientes (com 95% de confiança) encontram-se no Quadro 6-10. 
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Quadro 6-10 – Coeficientes de série de Fourier de grau 4 que ajusta médias horárias ao longo do dia 

para todo o período de dados e meses que o constituem. 

Mês Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Julho a 
Dezembro 

0a  0,09528 0,1192 0,09193 0,07547 0,09412 0,09226 0,09616 
1a  -0,03348 -0,03101 -0,02716 -0,03527 -0,0491 -0,05088 -0,03787 
1b  -0,01176 -0,00771 -0,00287 -0,01106 -0,02262 -0,03219 -0,01417 
2a  0,01451 0,01612 0,01319 0,02179 0,03221 0,03284 0,022 
2b  -0,06375 -0,0755 -0,04903 -0,0383 -0,02403 -0,02039 -0,04795 
3a  0,002857 0,002068 0,002016 -0,00848 -0,00568 -0,00829 -0,00254 
3b  0,005189 -0,00419 0,001794 -0,00017 -0,00304 0,004573 0,0006359 
4a  -0,01882 -0,02738 -0,00701 -0,00974 -0,01219 -0,00525 -0,01471 
4b  0,004518 0,01191 0,004864 0,007186 -0,00045 -0,00271 0,00447 

w  0,2596 0,2632 0,2661 0,2678 0,2679 0,2616 0,2638 
Os indicadores de qualidade do ajuste encontram-se no  

Quadro 6-11. 
 
Quadro 6-11 -Indicadores de qualidade do ajuste a série de Fourier de todo o período de registos e 

meses que o constituem.  

Mês Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Julho a 
Dezembro 

R2 0,9837 0,9826 0,9268 0,9784 0,9483 0,9550 0,9883 
R2

ajustado 0,9739 0,9721 0,8829 0,9654 0,9173 0,9280 0,9812 
SSE 0,00120 0,00170 0,00320 0,00095 0,00310 0,00300 0,00068 

RMSE 0,0090 0,0107 0,0147 0,0080 0,0145 0,0142 0,0067 

Os indicadore do SSE e do RMSE medem, respectivamente, o desvio total entre os valores das 
médias horárias e os valores obtidos com os ajustes à série de Fourier e o desvio padrão dos ajustes, 
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sendo tanto melhor o ajuste quanto mais próximos de 0. Relativamente ao R2 e R2
ajustado

 exprimem a 
capacidade dos ajustes representarem bem a variação dos dados e ambos os indicadores variam 
entre 0 e 1, sendo que quanto mais próximos de um mais qualidade terá o ajuste.  
Pelos valores apresentados no  

Quadro 6-11, os pares R2 e R2
ajustado, bem como o SSE e o RMSE, são proporcionais entre si, 

enquanto que os dois pares de indicadores são inversamente proporcionais, ou seja, valores de R2 e 
R2

ajustado próximos de um traduzem grandezas de SSE e do RMSE muito baixos. Como se pode 
observar pelos valores próximos de 0 do SSE e do RMSE, as aproximações têm uma componente de 
erro bastante baixa e no que diz respeito à capacidade das aproximações representarem bem a 
variação dos dados também se pode verificar que é alta a partir do valores muito próximo de 1 do R2 
e do R2 

ajustado, o que também demonstra um bom ajuste. É para o ajuste a uma série de Fourier às 
médias horárias representativas de todo o período de registos que se apresenta uma melhor 
aproximação visto possui os indicadores  R2 e R2

ajustado mais altos e o SSE e RMSE mais baixos. O 
mês com a pior aproximação é Setembro, provavelmente principalmente devido à média horária das 
15h que sai um pouco do comportamento sinusoidal da curva, sendo bastante mais elevada do que 
seria de esperar. 

A partir dos valores horários médios do caudal afluente à ETAR de Fataca foi desenvolvido um 
gráfico que traduz as variações interhorárias típicas, em função do caudal médio diário mensal, que 
consta na Figura 6-36. 

 
Figura 6-36 - Variação em patamares do caudal afluente à ETAR de Fataca, ao longo do dia, em 
função do caudal diário médio mensal para o período contido entre início de Julho e meados de 

Dezembro de 2007. 

Pode-se observar que no patamar de caudal mais elevado que dura desde a 8:00 às 11:00 é 
consumido 7,3% do caudal diário médio mensal. 

6.4 SIMULAÇÃO DE CAUDAL DA ETAR  

6.4.1 ASPECTOS GERAIS 

Para os registos de caudal na secção 1 procedeu-se à modelação do comportamento hidráulico na 
ETAR de Fataca, ou seja, em função do caudal à entrada da fossa séptica simulou-se o caudal de 
saída da ETAR. Esta modelação hidráulica foi efectuada nos mesmos períodos de tempo para os 
quais se calcularam os balanços de volume, que se encontram no Quadro 6-3, com excepção do mês 
de Setembro pois não se considerou representativo o reduzido número de dias em que foram 
recolhidos os dados devido às interrupções por falha do equipamento.  
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A simulação em causa necessitou da utilização de dois programas, um que modele o comportamento 
hidráulico na fossa séptica e outro no leito de macrófitas. Para simular o caudal de saída da fossa 
séptica em função do caudal de entrada na mesma recorreu-se à utilização dos programas 
caracterizados atrás, SeptaVB, SepCVazão e SepCVazãoExfil, enquanto que a partir dos caudais 
devolvidos pelos simuladores anteriores, que correspondem aos que entram no leito de macrófitas, 
se obtêm os caudais de saída da ETAR utilizando o programa MIZHuC (Galvão, 2008). O programa 
MIZHuC foi desenvolvido em Visual Basic e modela o comportamento hidráulico num leito de 
macrófitas tendo como informação de entrada o caudal afluente num determinado período de tempo 
e simulando o caudal descarregado para o mesmo período. A base teórica do escoamento em leitos 
de macrófitas deste programa está descrita no sub-capítulo 4.3.4.2. O MIZHuC para além de modelar 
o caudal efluente hidráulico de um leito de macrófitas em função dos fundamentos teóricos de 
escoamento explicitados também tem em conta os fenómenos de precipitação e evapotranspiração. 

Para ambos os programas os valores de caudal de entrada têm de corresponder a datas com 
períodos de tempo constante entre eles tendo-se estabelecido um passo de tempo de 5 minutos.  

Esta opção resulta do facto de os registos de alturas terem sido efectuados também de 5 em 5 
minutos. Contudo, existem por vezes falhas nos registos que levam a períodos mais longos sem 
dados. Desse modo desenvolveu-se um programa em Visual Basic, cujo nome é 
Interpolação_5_minutos que recebe os valores de caudal e correspondente data e através de 
interpolações lineares compensa as falhas de dados e devolve valores de caudal e respectivas datas 
com intervalos 5 minutos. 

6.4.2 SIMULAÇÃO DE CAUDAIS NA FOSSA SÉPTICA 

No programa de simulação SepCVazãoExfil foi determinada, através da optimização dos seus 
indicadores de qualidade, a taxa de exfiltração da fossa séptica da ETAR de Fataca. A fracção de 
volume de água residual (do passo de tempo anterior) contido no interior da fossa séptica que é 
perdido por exfiltração,   ,da fórmula (5.2), é 0,008 (0,8%). 

A nível exemplificativo, os resultados das simulações para os três programas que modelam o caudal 
efluente na fossa séptica, e também o efectivamente medido nessa secção, referentes ao mês 
Agosto, podem-se observar na Figura 6-37, sendo que os restantes se apresentam desde a Figura A. 
1 até à Figura A. 4,no Anexo II,. 
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Figura 6-37 – Modelação hidráulica da fossa séptica da ETAR de Fataca e o caudal medido à saída 
da mesma para Agosto de 2007. 

No Quadro A.6, presente no Anexo II, apresentam-se os indicadores de qualidade das simulações, 
que consistem no factor de atenuação, função aproximação e balanço de volumes (anteriormente 
apresentados no Capítulo 5.3.) efectuadas com os três programas de modelação hidráulica da fossa 
séptica para os meses de registos e também o factor de atenuação real para cada um dos meses. 

A análise dos valores da função aproximação para os vários meses permite constatar que o 
programa que devolve valores de caudal mais próximos dos reais ao longo da sua variação mensal é 
o SepCVazãoExfil, o que já seria de esperar visto a fossa séptica da ETAR de Fataca possuir perdas 
de água residual e o programa ter sido desenvolvido para esse tipo de situações e adaptado à ETAR 
em questão. A nível da qualidade das simulações, no que concerne à quantidade de água residual 
que sai da fossa, pode-se concluir que o balanço de volume mais próximo de zero corresponde mais 
uma vez ao programa SepCVazãoExfil. Entre os programas SeptaVB e SepCVazão é o segundo que 
apresenta valores mais próximos de zero para o balanço de volume e função proximidade, sendo 
consequentemente de entre ambos o programa mais eficiente.  

Ambos os programas SeptaVB e SepCVazão possuem balanços de volume sempre positivos, o que 
demonstra que estes dois programas simulam de uma forma geral caudais de saída da ETAR mais 
elevados do que os caudais medidos na secção 2.  

O programa SepCVazãoExfil possui balanços de volume positivos e negativos, logo não se pode 
afirmar com certezas que os caudais simulados são de um ponto de vista geral superiores ou 
inferiores ao caudal medido à saída da ETAR. Contudo é muito possível que os balanços positivos de 
caudal obtidos nos meses de Novembro e Dezembro sejam derivados, no mês de Novembro, ao 
elevado caudal registado devido à precipitação, e no mês de Dezembro consequente, principalmente, 
de discrepâncias verificadas entre 8 e 10 de Dezembro. A discordância entre os caudais medidos à 
saída da fossa séptica e os simulados nesses dias de Dezembro pode ter sido causada pela 
deposição temporária de detritos à entrada do descarregador da secção 1, que iria provocar um 
leitura de nível do leito superior e deste modo conduzir ao cálculo de um caudal de entrada na fossa 
mais elevado do que efectivamente teria ocorrido, levando à consequente simulação de caudais 
afluentes mais altos. Desse modo é possível que os balanços positivos de Novembro e Dezembro, 
devolvidos pelo programa SepCVazãpExfil, tenham razões exteriores ao modelo, o que pode 
conduzir à noção de que de um ponto de vista global este programa simula valores mais baixos que 
os medidos na secção 2. 

Os meses que apresentam piores valores para a função aproximação e balanço de volume para os 
três programas, são Novembro e Dezembro, provavelmente devido às situações explicitadas atrás.  

Relativamente ao factor de atenuação mantém-se a noção de os caudais simulados serem 
superiores aos medidos à saída da ETAR de Fataca, visto que nas simulações de cada mês o 
parâmetro em causa dos caudais simulados apresenta valores inferiores ao factor de atenuação real. 

Entre cada um dos programas a ordem decrescente que os valores dos factores de atenuação 
assumem é SeptaVB, SepCVazão e SepCVazãoExfil, o que é compatível com o facto de a ordem 
decrescente que o balanço de volume devolvido pelos programas toma ser a mesma, o que indica 
que o programa SeptaVB devolve os valores mais elevados de caudal, ao contrário do programa 
SepCVazãoExfil que simula os mais baixos. 
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6.4.3 SIMULAÇÃO INTEGRADA DO COMPORTAMENTO HIDRÁULICO DA ETAR 

A partir dos resultados obtidos para a simulação de caudais na fossa séptica procedeu-se à 
modelação integrada do caudal na ETAR. 

A metodologia utilizada consistiu no recurso ao modelo MIZHuC para a simulação de caudais no leito 
de macrófitas (órgão localizado a jusante da fossa séptica), para os diferentes caudais de saída da 
fossa obtidos através dos programas SetaVB, SepCVazão e SepCVazãoExfil.  

Foi ainda efectuada a simulação de caudais no leito de macrófitas a partir dos registos de caudal 
medidos na secção 2. 

A nível ilustrativo, os resultados obtidos das simulações integradas, bem como os caudais medidos 
na secção 3, do mês de Agosto, encontram-se na Figura 6-38, enquanto que para os referentes aos 
outros meses apresentam-se entre a Figura A. 5 e a Figura A. 8, que se encontram no Anexo III, 
conjuntamente com os registos de caudal efluente do leito recolhidos na ETAR.  

 
Figura 6-38 - Modelação hidráulica do leito de macrófitas da ETAR de Fataca para vários inputs e 

caudal medido à saída da mesma para Agosto de 2007. 

No mês de Novembro a gama de valores de caudal não abrange os valores aproximadamente 
contidos entre as 8:00 e as 15:00 do dia 20, isto porque as alturas de escoamento registadas nesse 
período foram demasiado elevadas para se ter em conta os valores de caudal calculados que quase 
chegaram a atingir os 16 litros por segundo. Esta situação deveu-se às alturas de escoamento 
demasiado elevadas registadas nesse intervalo de tempo, saindo da gama de valores válidos para 
calcular caudais através da curva de vazão determinada para o descarregador da secção 3. 

Para todos os meses pode-se verificar que os valores das simulações com os resultados de caudal 
do programa SepCVazão e SeptaVB como input são muito próximos e coincidentes. 

O programa SepCVazãoExfil é o que conduz a resultados mais próximos, não só dos caudais 
medidos na secção 3 mas também da simulação efectuada com os caudais registados na secção 2. 

Existem certos meses onde se verificam, algumas discrepâncias relativamente aos caudais medidos 
à saída do leito de macrófitas. 
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No mês de Julho observa-se no início do mês uma menor concordância entre as simulações e os 
valores registados. Aproximadamente desde 28 de Junho até 2 de Julho ocorreu um período sem 
entrada de caudal no leito de macrófitas, o que levou ao rebaixamento da superfície livre no interior 
do leito fazendo que com que, apesar de o caudal ter recomeçado a afluir dia 2, somente por volta 
das 22:00 do dia 4 é que se voltam a registar caudais não nulos. Contudo as simulações começam 
no dia 2 de Julho, quando já existe caudal afluente ao leito de macrófitas, não contemplando o 
rebaixamento da superfície livre no leito. É a partir do dia 13 de Julho que as simulações estabilizam 
e são mais concordantes com os regidos de caudal medidos na secção 3. 

Em Novembro a disparidade ocorrida entre as simulações e os valores de caudal efectivamente 
medido são devidas não aos modelos mas às medições na secção 3, que como já foi explicitado 
anteriormente foram calculados a partir de alturas de escoamento que saem da validade do 
descarregador (Galvão, 2008). 

Os caudais efluentes do leito de macrófitas, simulados através dos valores provenientes dos modelos 
da fossa séptica SeptaVB, SepCVazão e SepCVazão, apresentam em Dezembro valores mais 
elevados que os medidos à saída da ETAR, principalmente desde o dia 8 ao dia 10 do referido mês. 
Este facto é devido à sobrestimativa dos valores de caudal na secção 1 nesse espaço de tempo, 
referida atrás, que induziu a modelação de caudais efluentes da fossa séptica superiores aos 
medidos e consequentemente esses valores conduzem à obtenção de caudais modelados à saída do 
leito de macrófitas mais elevados que os medidos na secção 3.   

Para o programa MIZHuC os indicadores de qualidade calculados foram a função aproximação e o 
balanço de volume para os caudais simulados relativamente aos caudais de saída da ETAR medidos, 
após a obtenção dos valores de caudal modelados.  

No Quadro A-7, que consta do Anexo III, estão dispostos os indicadores de qualidade das simulações 
do comportamento hidráulico no leito de macrófitas, efectuadas para as diferentes simulações de 
caudal de saída na fossa séptica e também com os valores efectivamente medidos no local. 

Como seria de esperar é nas simulações em que se utilizou os caudais medidos à saída fossa como 
dados de entrada que se obtém os indicadores de qualidade mais baixos, sendo consequentemente 
as melhores. Quanto aos valores de caudal devolvidos pelos restantes programas utilizados como 
dados de entrada para o simulador hidráulico de leitos de macrófitas, é com os caudais modelados 
pelo programa SepCVazãoExfil que se obtêm melhores resultados, o que era expectável visto serem 
os valores mais próximos dos caudais medidos à saída da fossa séptica. 

Podemos verificar que quanto maior o caudal afluente maior é o caudal descarregado conduzindo a 
que os caudais simulados pela utilização conjunta dos programas SepCVazãoExfil e MIZHuC revele 
um balanço de volume mais baixo.   

 É somente no mês de Novembro que a função objectivo toma valores mais elevados com a 
utilização dos dados de caudal medidos à saída da fossa e devolvidos pelo programa 
SepCVazãoExfil. Esta situação deve-se aos valores de caudal medidos na secção 3 do dia 20 que 
como foi referido atrás não estão correctos mas foram considerados no cálculo da função objectivo. 
No dia em questão o caudal calculado à saída do leito é muito elevado e as simulações não 
reproduzem esse aumento brusco e acentuado de caudal, o que leva as simulações com os dados 
devolvidos pelos programas SeptaVB e SepCVazão (sendo os que devolvem valores de caudal mais 
elevados para a entrada do leito de macrófitas) a estarem mais próximos do caudal medido nesse dia 
à saída do leito de macrófitas. A disparidade dos valores calculados no dia 20 de Novembro também 
se reflecte numa diminuição dos balanço de volume, sendo em especial nas simulações com os 
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valores de caudal provenientes dos programas SepCVazão e SeptaVB, sendo os mesmos negativos 
quando no resto dos meses se apresentam positivos.     

No caso do mês de Dezembro verifica-se um aumento nos valores do balanço de caudal, sendo 
positivos para todas as simulações. Esta situação deve-se à questão de os caudais calculados da 
secção 1 serem superiores aos reais, levando consequentemente à determinação e modelação de 
valores de caudal na secção 2 superiores aos que efectivamente ocorreram. Deste modo as 
simulações efectuadas com o programa MIZHuC simulam valores de caudal superiores aos que são 
medidos na secção 3 devido aos dados de entrada também serem superiores aos que ocorreram na 
secção 2. 

É também de referir que no mês de Julho, apesar das discrepâncias observáveis entre os caudais 
simulados e os efectivamente medidos à saída do leito de macrófitas, os indicadores de qualidade 
apresentam-se bastante bons, ainda que sejam os mais altos dos meses que à partida não 
apresentam problemas de maior, ao contrário de Novembro e Dezembro. 
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7. CONCLUSÕES 
A presente dissertação aborda a temática do saneamento de pequenos aglomerados que constitui 
actualmente um tópico relevante em Portugal, em particular no âmbito do aumento progressivo de 
taxa de atendimento às populações.  

Neste domínio, são apresentadas diversas soluções alternativas de drenagem e tratamento, com 
especial ênfase para o comportamento hidráulico de fossas sépticas. 

O estudo inclui a análise de registos de caudal recolhidos numa ETAR em funcionamento, que serve 
actualmente a povoação de Fataca, com cerca de 40 habitantes residentes, localizada no concelho 
de Odemira.  

Os caudais médios obtidos são mais elevados durante os meses mais quentes (período estival), 
sugerindo o “peso” forte da presença de população flutuante durante a época balnear. No que diz 
respeito ao caudal máximo e caudal de ponta, pode verificar-se que os valores mais elevados 
ocorrem nos meses de Setembro e Novembro, possivelmente devido a contribuição de eventos de 
elevada precipitação.  

Através dos factores de ponta calculados para a ETAR de Fataca, pode verificar-se que a expressão 
proposta no Decreto Regulamentar nº23/95 não é totalmente adequada, no que respeita à 
determinação do factor de ponta, para populações com poucos habitantes, resultando em valores, 
em regra, sobrestimados. Pode-se portanto considerar que para pequenas populações faz sentido 
truncar os factores de ponta entre 4 e 7 em vez de utilizar a expressão do Decreto. 

Relativamente à variação característica dos caudais afluentes à ETAR de Fataca, ao longo do dia, 
independentemente do valor do caudal, pode verificar-se que todas as curvas obtidas são próximas 
das apresentadas no estudo de pequenas povoações em Malta e Inglaterra (Butler et al, 1995). No 
geral, para as variações de caudal características não se verificam dois picos de caudal nocturnos, 
como acontece nos casos de estudo de Malta e Inglaterra, só se verificando essa particularidade nos 
meses de Novembro e Dezembro. Contudo, observou-se uma similaridade muito elevada entre as 
curvas características de afluência de caudais de água residual desenvolvidas e as de Malta e 
Inglaterra, coincidindo, aproximadamente, nos períodos de caudais mais altos e mais reduzidos, bem 
como nos períodos crescentes e decrescentes.  

Para se descrever o comportamento hidráulico da ETAR, através de uma equação matemática, de 
modo a se prever a afluência a qualquer hora do dia, constatou-se que a série de Fourier conduzia a 
resultados satisfatórios. Para todas as aproximações foram obtidos indicadores de qualidade que 
demonstraram um bom ajustamento, isto é, RMSE’s e SSE’s próximos de 0 bem como R2’s e 
R2

ajustado ‘s próximos de 1. Foi na aproximação às médias horárias de todos os registos de caudal que 
se verificou um ajustamento a uma série de Fourier com melhor qualidade, e deste modo mais 
adequada, no que respeita à evolução das afluências de caudal à ETAR de Fataca. 

Para além do estudo de campo, foram desenvolvidos programas de cálculo automáticos destinados a 
modelar o comportamento hidráulico de uma fossa séptica, denominados de SeptaVB e SepCVazão 
e SepCVazãoExfil. A simulação do comportamento hidráulico da fossa séptica permitiu concluir que 
os programas SeptaVB e SepCVazão apresentam resultados muito semelhantes. Este 
comportamento pode observar-se não só graficamente, mas também através dos valores das 
funções aproximação, dos dois resultados, próximos entre si, e principalmente pelos balanços de 
volume, que apenas diferem entre si, para todos os meses aproximadamente entre 400 e 600 litros. 
Visto a fossa séptica de Fataca apresentar, muito possivelmente, fissuras ou aberturas semi-
colmatadas que levam à perda de água, não é possível verificar qual o programa, de entre o 
SepCVazão e SeptaVB, que melhor simula o comportamento hidráulico de uma fossa estanque.  
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De um ponto de vista teórico, a determinação do caudal de saída da fossa séptica no programa 
SeptaVB assume o escoamento uniforme a jusante, o que pode não corresponder à realidade visto 
que a extensão da tubagem de saída é bastante reduzida. No programa SepCVazão o caudal de 
saída da fossa séptica foi estimado com base na existência de um descarregador, situado na parede 
da fossa, em que veia líquida ao passar pelo descarregador está em contacto com a atmosfera, e é 
seguida de uma queda brusca.  

Na situação de não ser conhecida a curva de vazão do descarregador, pode revelar-se de interesse o 
desenvolvimento de um programa que contenha uma versão ligeiramente diferente do SepCVazão. O 
programa poderia consistir no cálculo de funções objectivo ou balanços de volume para diferentes 
valores de parâmetros da curva de vazão do descarregador de saída, para verificar do qual resultam 
indicadores de qualidade de simulação mais baixos. 

Globalmente o programa que melhor simulou o comportamento hidráulico da fossa séptica de Fataca 
foi o SepCVazãoExfil, que inclui uma parcela de exfiltração, o que seria de esperar, visto ter-se 
concluído que a fossa em questão apresenta perdas de água. No que respeita à qualidade, enquanto 
“simulador”, pode-se concluir que permite uma aproximação relativamente aceitável do 
comportamento de fossa séptica da ETAR de Fataca, visto que as simulações mensais apresentam 
valores de erro da função aproximação bastante reduzidos. No que respeita ao balanço de volume 
mensal, verificam-se, de uma maneira geral, volumes simulados ligeiramente inferiores aos 
registados durante os meses de Julho, Agosto e Outubro, invertendo-se esta tendência em 
Novembro e Dezembro.  

Relativamente à modelação integrada do caudal de saída no leito de macrófitas, pode verificar-se 
que os valores obtidos são, no geral, semelhantes aos resultados obtidos por medição. Desse modo, 
pode concluir-se que através da conjugação dos programas SeptaVB, SepCVazão e do 
SepCVazãoExfil, em conjunto com o programa MIZHuC para modelação de leitos de macrófitas, se 
obtêm resultados bastante precisos do caudal efluente das ETAR desde que disponha da curva dos 
caudais afluentes.  
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ANEXO I – QUADROS DE DIMENSIONAMENTO DE 
FOSSA SÉPTICAS 
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Quadro A. 1 – Dimensões de fossas sépticas com um compartimento, capitação de 100 l/(hab.dia), 
com tempo de retenção inferior a 3 dias e remoção de lamas bi-anual (Morais, 1977). 

 

Número de 
habitantes 
servidos 

Capacidade 
nominal da 

fossa (litros) 

Dimensões principais 

Comprimento(m) Largura (m) Altura de 
líquido(m) 

Até 6 2000 1,85 0,90 1,20 
8 2400 2,10 0,95 1,20 

10 3000 2,40 1,00 1,25 
12 3600 2,65 1,10 1,25 
14 4200 2,80 1,15 1,30 
16 4800 3,10 1,20 1,30 
18 5400 3,35 1,20 1,35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro A. 2- Dimensões de fossas sépticas com dois compartimentos, capitação de 100 l/(hab.dia), 
com tempo de retenção inferior a 3 dias e remoção de lamas bi-anual (Morais,1977). 

Número de 
habitantes 
servidos 

Capacidade 
nominal da 

fossa (litros) 

Dimensões principais 
Comprimento (m) 

Largura (m) 
Altura de 
líquido(m) C1 C2 

Até 6 2000 1,50 0,75 0,75 1,20 
8 2400 1,70 0,85 0,80 1,20 
10 3000 1,80 0,90 0,90 1,25 
12 3600 2,10 1,05 0,95 1,25 
14 4200 2,20 1,10 1,00 1,30 
16 4800 2,40 1,20 1,05 1,30 
18 5400 2,50 1,25 1,10 1,35 
20 6000 2,60 1,30 1,15 1,35 
25 7500 2,90 1,45 1,25 1,40 
30 9000 3,10 1,55 1,35 1,45 
40 12000 3,60 1,80 1,50 1,50 
50 15000 3,90 1,95 1,65 1,55 
75 15000 3,90 1,95 1,65 1,55 

100 20000 4,40 2,20 1,85 1,65 
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Quadro A. 3- Dimensões de fossas sépticas com dois compartimentos, capitação de 100 l/(hab.dia), 
com tempo de retenção na ordem dos 10 dias e remoção de lamas bi-anual (Morais,1977). 

Número de 
habitantes 
servidos 

Capacidade 
nominal da 

fossa (litros) 

Dimensões principais 
Comprimento (m) 

Largura (m) 
Altura de 
líquido(m) C1 C2 

Até 4 4000 2,10 1,05 1,05 1,20 
6 6000 2,60 1,30 1,25 1,25 
8 8000 2,90 1,45 1,40 1,30 
10 10000 3,30 1,65 1,50 1,35 
12 12000 3,70 1,85 1,60 1,35 
14 14000 4,10 2,05 1,65 1,40 
16 16000 4,50 2,25 1,70 1,40 
18 18000 4,70 2,35 1,75 1,45 
20 20000 5,00 2,50 1,80 1,50 

 

 

 

 

 
Quadro A. 4 - Dimensões de fossas sépticas com três compartimento, capitação de 100 l/(hab.dia), 

com tempo de retenção inferior a 3 dias e remoção de lamas bi-anual (Morais,1977). 

Número de 
habitantes 
servidos 

Capacidade 
nominal da 

fossa (litros) 

Dimensões principais 
Comprimento (m) Largura 

(m) 
Altura de 
líquido(m) C1 C2 C3 

25 7500 2,30 1,15 1,15 1,15 1,40 
30 9000 2,50 1,25 1,25 1,25 1,45 
40 12000 2,90 1,45 1,45 1,40 1,50 
50 15000 3,30 1,65 1,65 1,50 1,55 
75 15000 3,30 1,65 1,65 1,50 1,55 

100 20000 3,70 1,85 1,85 1,65 1,65 
125 25000 4,10 2,05 2,05 1,80 1,70 
150 30000 4,40 2,20 2,20 1,95 1,75 
200 40000 5,10 2,55 2,55 2,20 1,80 
250 50000 5,60 2,80 2,80 2,35 1,90 
300 60000 6,00 3,00 3,00 2,50 2,00 
400 80000 7,00 3,50 3,50 2,75 2,10 
500 100000 7,40 3,70 3,70 3,00 2,25 
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Quadro A. 5 - Dimensões de fossas sépticas com três compartimentos, capitação de 100 l/(hab.dia), 
com tempo de retenção na ordem dos 10 dias e remoção de lamas bi-anual (Morais,1977). 

Número de 
habitantes 
servidos 

Capacidade 
nominal da 

fossa (litros) 

Dimensões principais 
Comprimento (m) Largura 

(m) 
Altura de 
líquido(m) C1 C2 C3 

25 25000 4,10 2,05 2,05 1,80 1,70 
30 30000 4,40 2,20 2,20 1,95 1,75 
40 40000 5,10 2,55 2,55 2,20 1,80 
50 50000 5,60 2,80 2,80 2,35 1,90 
75 75000 6,60 3,30 3,30 2,70 2,10 

100 100000 7,40 3,70 3,70 3,00 2,25 
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ANEXO II – RESULTADOS DA MODELÇÃO 
HIDRAÚLICA NA FOSSA SÉPTICA DE FATACA
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Figura A. 1 – Modelação hidráulica da fossa séptica da ETAR de Fataca e caudal medido à saída 

da mesma para Julho de 2007. 
 
 

 
 

 
Figura A. 2 - Modelação hidráulica da fossa séptica da ETAR de Fataca e caudal medido à saída da 

mesma para Outubro de 2007. 
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Figura A. 3- Modelação hidráulica da fossa séptica da ETAR de Fataca e caudal medido à saída da 

mesma para Novembro de 2007. 
 

 

 

 
Figura A. 4 - Modelação hidráulica da fossa séptica da ETAR de Fataca e caudal medido à saída da 

mesma para Dezembro de 2007. 
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Quadro A. 6 – Indicadores de qualidade das simulações na fossa séptica e factores de atenuação 
reais para todos os meses. 

Mês Modelos Factor de 
atenuação 

Função      
aproximação 

Balanço 
 de volume 

 ( l ) 

Factor de 
atenuação 

real 

Julho 
SeptaVB 1,7165 0,001278 29068,96 

2,2766 SepCVazão 1,9072 0,000879 28424,55 
SepCVazãoExfil 2,2492 0,000664 -22342,48 

Agosto 
SeptaVB 1,5789 0,001931 48095,03 

2,0642 SepCVazão 1,7304 0,001466 47638,40 
SepCVazãoExfil 1,9872 0,000891 -6487,44 

Outubro 
SeptaVB 1,5550 0,001097 31712,13 

 
2,2323 SepCVazão 1,7253 0,000823 31175,84 

SepCVazãoExfil 2,0808 0,000421 -4937,09 

Novembro 
SeptaVB 1,8397 0,002039 54454,24 

2,3900 SepCVazão 1,8832 0,002048 54119,52 
SepCVazãoExfilt 2,2187 0,001398 4382,60 

Dezembro 
SeptaVB 1,8162 0,004451 47547,35 

3,0887 SepCVazão 2,0007 0,004099 47028,03 
SepCVazãoExfil 2,3862 0,002647 19793,26 
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ANEXO III - RESULTADOS DA MODELAÇÃO 
HIDRÁULICA INTEGRADA DA ETAR DE FATACA
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Figura A. 5 - Modelação hidráulica do leito de macrófitas da ETAR de Fataca para vários inputs e 

caudal medido à saída da mesma para Julho de 2007. 
 

 
Figura A. 6 - Modelação hidráulica do leito de macrófitas da ETAR de Fataca para vários inputs e 

caudal medido à saída da mesma para Outubro de 2007. 
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Figura A. 7 - Modelação hidráulica do leito de macrófitas da ETAR de Fataca para vários inputs e 

caudal medido à saída da mesma para Novembro de 2007. 

 
Figura A. 8 - Modelação hidráulica do leito de macrófitas da ETAR de Fataca para vários inputs e 

caudal medido à saída da mesma para Dezembro de 2007. 
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Quadro A. 7 – Indicadores de qualidade das simulações no leito de macrófitas com dados de entrada 
provenientes das simulações na fossa séptica e com valores de caudal medidos à saída da fossa 

séptica. 

Mês Origem de dados de entrada Função 
aproximação 

Balanço de  
Volume ( m3 ) 

Julho 

SeptaVB 8,6968E-10 26,91 
SepCVazão 8,9523E-10 26,38 

SepCVazãoExfil 8,5444E-10 -23,20 
Medido à saída da fossa séptica 7,2037E-10 -2,52 

Agosto 

SeptaVB 8,1771E-10 44,34 
SepCVazão 8,3500E-10 43,65 

SepCVazãoExfil 4,3117E-10 -9,29 
Medido à saída da fossa séptica 3,0922E-10 -3,06 

Outubro 

SeptaVB 2,7087E-10 19,02 
SepCVazão 2,6960E-10 18,51 

SepCVazãoExfil 2,0115E-10 -16,61 
Medido à saída da fossa séptica 1,2637E-10 -11,05 

Novembro 

SeptaVB 4,6905E-07 -98,33 
SepCVazão 4,6921E-07 -98,66 

SepCVazãoExfil 4,7242E-07 -147,58 
Medido à saída da fossa séptica 4,6997E-07 -152,11 

Dezembro 

SeptaVB 2,7830E-09 49,98 
SepCVazão 2,7769E-09 49,58 

SepCVazãoExfil 1,5238E-09 23,07 
Medido à saída da fossa séptica 1,1726E-10 2,86 

 

 

 

 

 


