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Resumo 

O Grupo Águas de Portugal atravessou um longo período de investimentos, durante o qual 

foram obtidos muitos dados relacionados com a operação das ETA e ETAR das várias empresas 

pertencentes ao Grupo, entre os quais os volumes diários de água tratada/produzida e a 

concentração de CBO5 que aflui às ETAR. O trabalho de estágio consistiu na compilação destes 

dados e sua análise, bem como o desenvolvimento de ferramentas de análise da utilização da 

capacidade instalada nestas instalações. 

Entre estas ferramentas encontram-se os indicadores UNA-PD, baseados nos valores 

máximos registados anuais, mensais e diários tanto de volume de água produzida/tratada como de 

concentração de CBO5 afluente. Estes dados permitem quantificar a utilização da capacidade 

hidráulica instalada em ETA e ETAR e a utilização da capacidade instalada em termos de carga de 

CBO5 nas ETAR. Foram calculados valores de cada indicador para as várias entidades gestoras do 

Grupo AdP e para o seu conjunto.  

Estes indicadores foram contrapostos aos indicadores equivalentes (indicador AA09 no caso 

das ETA e indicador AR07 no caso das ETAR) da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e 

Resíduos (ERSAR). Foram analisadas algumas limitações destes últimos indicadores face aos 

indicadores UNA-PD.  

Desta forma foi possível demonstrar que a adequação da capacidade de tratamento das 

diferentes instalações depende de mais factores do que aqueles considerados pela ERSAR e que é 

necessário adequar estes indicadores de forma a considerar os critérios que influenciam o 

desempenho das instalações em termos de capacidade utilizada. 

 

Palavras-chave: Grupo AdP, ERSAR, Indicadores ERSAR, Indicadores UNA-PD, Utilização da 

capacidade instalada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iii 
 

Summary 

 

Águas de Portugal Group has been through a long period of investment. During this period, a 

huge amount of data related to Water and Wastewater Treatment Stations operation was obtained 

from the different companies belonging to the AdP Group. These data include daily volumes of 

treated/produced water and BOD5 concentration measured at the Wastewater Treatment Stations 

tributary flow. The present Internship Work focused essentially on collecting, organizing and analyzing 

all these data as well as developing tools to evaluate the installed capacity utilization in the several 

treatment stations. 

Among these tools are UNA-PD indicators, which are based on maximum registered values of 

annual, monthly and daily treated/produced water as well as BOD5 concentration in the tributary flow. 

These data allow the quantification of the installed hydraulic and organic load capacity utilization 

ratios. Each type of indicator and its associated capacity utilization ratio was calculated for each Water 

Company and for the AdP Group. 

Furthermore, the main differences between UNA-PD indicators and ERSAR (Waste and Water 

Services Regulatory Entity) equivalent indicators (AA09 and AR07) were discussed. Finally, some of 

ERSAR’s indicators main limitations were also highlighted. 

Thereby it was possible to demonstrate that the adequacy of the treatment capacity of 

different facilities depends on more factors than those considered by ERSAR and it is necessary to 

adapt these indicators to take into account the criteria that influence the performance of installations in 

terms of capacity utilization. 

 

Key Words: AdP Group, ERSAR, ERSAR Indicators, UNA-PD Indicators, Installed Capacity 

Utilization Ratio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iv 
 

ÍNDICE 

 Lista de Tabelas, vi 

 Lista de Figuras, viii 

 Lista de Abreviaturas, xii 

1. Enquadramento, 1 

 1.1 -Tema da Tese, 1 

 1.2 - Setor das águas e resíduos, 1 

 1.3 - Regulação do Setor, 7 

 1.4 - Águas de Portugal, 9 

 1.5 - Sistemas de Avaliação de Desempenho, 12 

 1.6 - Adequação da Capacidade de Tratamento, 16 

o 1.6.1 - Avaliação global da Adequação da Capacidade de Tratamento, 19 

o 1.6.2 - Avaliação da Adequação da Capacidade de Tratamento             

(Grupo AdP), 20 

 1.7 – Noções de dimensionamento de sistemas, 26 

o 1.7.1 - Dimensionamento dos sistemas de Abastecimento de Água, 26 

o 1.7.2 - Dimensionamento dos sistemas de Saneamento de Águas   

Residuais, 30 

 

2.  Metodologia, 34 

 2.1 - Objetivos e planeamento do trabalho, 34 

 2.2 - Materiais utilizados (ferramentas estatísticas), 35 

 2.3 - Metodologias de análise de dados e organização de resultados, 38 

o 2.3.1 - Cobertura/análise dos dados recebidos das entidades gestoras, 38 

o 2.3.2 - Criação da masterfile, 43 

o 2.3.3 - Cálculo dos máximos pelo método UNA-PD, 45 

o 2.3.4 - Cálculo da Utilização da Capacidade Instalada, 50 

 2.4 - Problemas no tratamento dos dados, 53 

o 2.4.1 - Identificação dos Problemas, 58 

o 2.4.2 - Resolução dos problemas com os dados, 60 

o 2.4.3 - Cálculo dos máximos/utilização da capacidade instalada dos dados 

com tratamento estatístico pelo método UNA-PD, 66 

 2.5 - Utilização da capacidade das empresas do Grupo AdP, 69 

  



v 
 

3. Discussão dos Resultados Obtidos, 80 

 3.1 - Utilização da Capacidade Hidráulica Instalada Grupo AdP – ETA, 80 

 3.2 - Utilização da Capacidade Instalada Grupo AdP – ETAR, 87 

o 3.2.1 - Utilização da Capacidade Hidráulica Instalada Grupo AdP (ETAR), 87 

o 3.2.2 - Utilização da Capacidade de Carga Instalada Grupo AdP (ETAR), 91 

o 3.2.3 - Utilização da Capacidade Global das ETAR do Grupo AdP, 95 

4. Conclusões, 96 

5. Referências, 99 

6. Anexos, 101 

  



vi 
 

Lista de Tabelas 

Tabela 1 – Valores de referência do indicador AA09ab e respetiva classificação da qualidade do 

serviço prestado [10] ............................................................................................................................. 17 

Tabela 2 - Valores de referência do indicador AR07ab e respetiva classificação da qualidade do 

serviço prestado [10] ............................................................................................................................. 18 

Tabela 3 – Avaliação global da adequação da capacidade de tratamento (indicadores AA09 e AR07) 

para as entidades gestoras do serviço em alta em Portugal Continental [12] ..................................... 19 

Tabela 4 - Clusters das empresas participadas no serviço de abastecimento de água [4] ................... 21 

Tabela 5 - Clusters das empresas participadas no serviço de saneamento de águas residuais [4] ...... 21 

Tabela 6 – Envio dos dados solicitados por parte das Entidades Gestoras do Grupo AdP ................... 38 

Tabela 7 – Número de instalações das quais se obteve os dados solicitados ...................................... 39 

Tabela 8 – Número total de instalações das entidades gestoras do Grupo AdP [3] e percentagem de 

dados enviados das mesmas ................................................................................................................. 40 

Tabela 9 – Número de instalações das entidades gestoras do Grupo AdP cujos dados foram 

analisados e sua percentagem face ao total de instalações ................................................................. 41 

Tabela 10 – Volume total anual analisado por tipo de instalação (2011-2013) e sua cobertura 

relativamente ao volume anual produzido/tratado pelo Grupo AdP ................................................... 42 

Tabela 11 – Capacidade instalada total das várias estações de tratamento cujos dados foram 

analisados .............................................................................................................................................. 42 

Tabela 12 – Tipo de dados enviados pelas várias entidades gestoras e sua cobertura temporal ........ 43 

Tabela 13 – Correspondência de letras a cada tipo de problema encontrado durante a análise dos 

dados ..................................................................................................................................................... 58 

Tabela 14 – Ocorrência dos vários tipos problemas nos dados das ETA das várias entidades gestoras 

do Grupo AdP ........................................................................................................................................ 59 

Tabela 15 - Ocorrência dos vários tipos problemas nos dados relativos à capacidade hidráulica das 

ETAR das várias entidades gestoras do Grupo AdP ............................................................................... 59 

Tabela 16 - Ocorrência dos vários tipos problemas nos dados relativos à capacidade em termos de 

carga das ETAR das várias entidades gestoras do Grupo AdP .............................................................. 60 

Tabela 17 - Dados relativos à empresa Águas do Noroeste, S.A. [3] .................................................. 101 

Tabela 18 – Dados relativos à empresa Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro [3] .......................... 102 

Tabela 19- Dados relativos à empresa Águas do Douro e Paiva, S.A. [3] ............................................ 102 

Tabela 20- Dados relativos à empresa SIMDOURO, S.A. [3] ............................................................... 103 

Tabela 21 - Dados relativos à empresa SIMRIA, S.A. [3] ..................................................................... 103 

Tabela 22 - Dados relativos à empresa Águas da Região de Aveiro, S.A. [3] ...................................... 104 

Tabela 23 - Dados relativos à empresa Águas do Mondego, S.A. [3] .................................................. 104 

Tabela 24 - Dados relativos à empresa Águas do Zêzere e Côa, S.A. [3] ............................................. 105 

Tabela 25 - Dados relativos à empresa Águas do Centro, S.A. [3] ...................................................... 105 

Tabela 26 - Dados relativos à empresa SIMLIS, S.A. [3] ...................................................................... 106 

Tabela 27 - Dados relativos à empresa Águas do Oeste, S.A. [3] ........................................................ 106 

Tabela 28 - Dados relativos à empresa EPAL, S.A. [3] ......................................................................... 107 

Tabela 29 - Dados relativos à empresa SANEST, S.A. [3] ..................................................................... 107 

Tabela 30 - Dados relativos à empresa SIMTEJO, S.A. [3] ................................................................... 108 

Tabela 31 - Dados relativos à empresa SIMARSUL, S.A. [3] ................................................................ 108 

Tabela 32 - Dados relativos à empresa Águas de Santo André, S.A. [3] ............................................. 109 

Tabela 33 - Dados relativos à empresa Águas do Norte Alentejano, S.A. [2] ..................................... 110 

Tabela 34 - Dados relativos à empresa Águas do Centro Alentejano, S.A. [3] .................................... 110 

Tabela 35 - Dados relativos à empresa Águas Públicas do Alentejo, S.A. [3]...................................... 111 



vii 
 

Tabela 36 - Dados relativos à empresa Águas do Algarve, S.A. [3] ..................................................... 111 

Tabela 37 - dados relativos à actividade das empresas do sector das águas e resíduos do Grupo AdP 

entre os anos 2011 e 2013 [3] ............................................................................................................. 112 

Tabela 38 - dados financeiros relativos à actividade das empresas do Grupo AdP entre os anos 2011 e 

2013 [3] ............................................................................................................................................... 112 

 

  



viii 
 

Lista de Figuras 

Figura 1 - Cadeia de valor dos serviços de águas [11] ............................................................................. 2 

Figura 2 - Evolução do nível de cobertura do serviço de abastecimento de água em Portugal (1994-

2011) [11] ................................................................................................................................................ 5 

Figura 3 – Evolução do nível de cobertura do serviço de saneamento de águas residuais em Portugal 

(1994-2011) [11] ...................................................................................................................................... 5 

Figura 4 – Modelo de regulação da ERSAR [10] ...................................................................................... 9 

Figura 5 – Empresas do Grupo AdP responsáveis pelos serviços de águas em Portugal [3] ................ 10 

Figura 6 – Mapa da distribuição das Empresas do Grupo AdP responsáveis pelos serviços de águas [3]

 ............................................................................................................................................................... 10 

Figura 7 – Indicadores de qualidade de 2ª geração do serviço de abastecimento de água e sua 

aplicação a sistemas em baixa e em alta [10] ....................................................................................... 15 

Figura 8 - Indicadores de qualidade de 2ª geração do serviço de saneamento de águas residuais 

urbanas e sua aplicação a sistemas em baixa e em alta [10] ................................................................ 15 

Figura 9 – Procedimentos de implementação do sistema de avaliação da qualidade dos serviços de 

águas e resíduos [10] ............................................................................................................................. 16 

Figura 10 - Metodologia de avaliação de desempenho e benchmarking ............................................. 22 

Figura 11 – Resultados do indicador AA09 para as empresas do Grupo AdP pertencentes ao cluster 1 

[4] .......................................................................................................................................................... 23 

Figura 12 - Resultados do indicador AA09 para as empresas do Grupo AdP pertencentes ao cluster 2 

[4] .......................................................................................................................................................... 23 

Figura 13 - Resultados do indicador AA09 para as empresas do Grupo AdP pertencentes ao cluster 3 

[4] .......................................................................................................................................................... 23 

Figura 14 - Resultados do indicador AR07 para as empresas do Grupo AdP pertencentes ao cluster 1 

[4] .......................................................................................................................................................... 24 

Figura 15 - Resultados do indicador AR07 para as empresas do Grupo AdP pertencentes ao cluster 2 

[4] .......................................................................................................................................................... 24 

Figura 16 - Resultados do indicador AR07 para as empresas do Grupo AdP pertencentes ao cluster 3 

[4] .......................................................................................................................................................... 25 

Figura 17 - Identificação gráfica de caudais afluentes aos sistemas de drenagem, incluindo infiltração 

e afluências pluviais (adaptada de [14]) ................................................................................................ 31 

Figura 18 - Variação horária característica para caudais residuais domésticos nos EUA ..................... 32 

Figura 19 – Exemplo de masterfile de uma ETAR – capacidade capacidade hidráulica........................ 44 

Figura 20 – Exemplo de masterfile de uma ETAR – capacidade em termos de carga de CBO5 ............ 44 

Figura 21 - Exemplo de masterfile de uma ETA – capacidade hidráulica .............................................. 44 

Figura 22 – Exemplo de masterfile construída para a Empresa 5 ......................................................... 45 

Figura 23 – Exemplo de cálculo do volume anual tratado (m3/ano) ..................................................... 46 

Figura 24 – Exemplo de coluna auxiliar onde é calculado o volume mensal tratado (m3/mês) para 

cada ano ................................................................................................................................................ 47 

Figura 25 – Exemplo de cálculo do mmc/mma (m3/mês) ..................................................................... 47 

Figura 26 – Exemplo de cálculo do dmc/dma (m3/dia) ......................................................................... 48 

Figura 27 – Exemplo de cálculo da média anual da concentração de CBO5 (dados com amostras 

diárias) ................................................................................................................................................... 49 

Figura 28 - Exemplo de cálculo da média anual da concentração de CBO5 (dados com médias mensais)

 ............................................................................................................................................................... 49 

Figura 29 - Exemplo de cálculo da média mensal máxima da concentração de CBO5 .......................... 49 

Figura 30 - Exemplo de cálculo do valor máximo diário de concentração de CBO5.............................. 50 



ix 
 

Figura 31 – Cálculo da utilização da capacidade instalada numa ETAR – avaliação da capacidade 

hidráulica ............................................................................................................................................... 51 

Figura 32 – Representação gráfica da variação da utilização da capacidade instalada para o mma e o 

dma ao longo dos anos em análise para uma das ETAR analisadas ...................................................... 51 

Figura 33 – Utilização da capacidade instalada numa ETAR – avaliação da capacidade em termos de 

carga de CBO5 e respetivos gráficos de variação anual ......................................................................... 53 

Figura 34 – Exemplo de dados de volume diário em falta no período de 2008 a 2010 e lacunas em 

2011 ....................................................................................................................................................... 54 

Figura 35 – Exemplo de falta de dados de concentração de CBO5 numa das ETAR analisadas ............ 54 

Figura 36 – Exemplo de utilização da capacidade instalada muito elevada para uma ETAR ................ 55 

Figura 37 – Exemplo de valores com ordem de grandeza diferente dos restantes em 2013 nos dados 

da uma ETA ............................................................................................................................................ 56 

Figura 38 – Exemplo de dados com valores elevados face aos restantes nos dados de uma ETAR ..... 56 

Figura 39 – Exemplo de envio de dados de volume mensal tratado numa ETAR  ................................ 57 

Figura 40 – Dados de média mensal de concentração de CBO5 enviados por uma das entidades 

gestoras ................................................................................................................................................. 57 

Figura 41 – Exemplo de alteração da capacidade instalada de 2011 para 2012 numa ETAR  .............. 58 

Figura 42 – Exemplo de ausência de dados sobre a capacidade instalada numa ETA .......................... 58 

Figura 43 – Diagrama de Caixa construído para uma ETAR da Empresa 6 ........................................... 61 

Figura 44 – Gráfico da variação dos resultados obtidos para o tratamento estatístico dos dados de 

uma ETAR ao longo dos vários anos de exploração, utilizado para a decisão sobre a metodologia   de 

exclusão de valores atípicos .................................................................................................................. 62 

Figura 45 - Exemplo de coluna auxiliar para cálculo de elementos estatísticos aplicados aos dados de 

uma ETAR .............................................................................................................................................. 63 

Figura 46 – Exemplo de nova tabela com dados que sofreram tratamento estatístico (substituição de 

valores atípicos) ..................................................................................................................................... 64 

Figura 47 – Exemplo de coluna auxiliar com o cálculo da média mensal dos dados com tratamento 

estatístico e tabela onde foram preenchidas as lacunas nos dados de uma ETA ................................. 65 

Figura 48 – Exemplo de tratamento estatístico aplicado aos dados de concentração de CBO5 de uma 

ETAR ...................................................................................................................................................... 66 

Figura 49 – Comparação do volume anual tratado, mma e dma de uma ETAR calculados antes e após 

tratamento estatístico para os vários anos em análise ......................................................................... 66 

Figura 50 – Utilização da capacidade instalada (hidráulica) numa ETAR calculada a partir dos dados 

após tratamento estatístico .................................................................................................................. 67 

Figura 51 - Utilização da capacidade instalada (hidráulica) numa ETAR calculada a partir dos dados 

originais ................................................................................................................................................. 67 

Figura 52 - Comparação da média anual, média mensal máxima e máximo diário de concentração de 

CBO5 de uma ETAR calculadas antes e após tratamento estatístico para os vários anos em análise .. 68 

Figura 53 - Utilização da capacidade instalada (carga de CBO5) de uma ETAR calculada a partir dos 

dados originais ...................................................................................................................................... 68 

Figura 54 - Utilização da capacidade instalada (carga de CBO5) de uma ETAR calculada a partir dos 

dados após tratamento estatístico........................................................................................................ 68 

Figura 55 – Código de cores representando as várias gamas de utilização da capacidade instalada (%)

 ............................................................................................................................................................... 69 

Figura 56 – Compilação dos resultados de capacidade instalada/utilização da capacidade instalada 

obtidos para as diferentes instalações da Empresa 1 a partir dos dados originais .............................. 70 

Figura 57 – Contagem do número de instalações em cada gama de utilização da capacidade, para os 

diferentes indicadores por tipo de instalação da Empresa 1 ................................................................ 71 



x 
 

Figura 58 - Contagem do número de instalações em cada gama de utilização da capacidade, para os 

diferentes indicadores e tipo de instalação organizados para cada ano em análise (Empresa 1)........ 71 

Figura 59 – Exemplo de cálculo da média ponderada para ETA e ETAR para os vários anos e 

indicadores em estudo (Empresa 1) ...................................................................................................... 72 

Figura 60 – Resultados da utilização da capacidade global das instalações da Empresa 1 .................. 73 

Figura 61 - Resultados da utilização da capacidade global das instalações da Empresa 6 calculada a 

partir dos dados originais ...................................................................................................................... 73 

Figura 62 - Resultados da utilização da capacidade global das instalações da Empresa 6 calculada a 

partir dos dados com tratamento estatístico ........................................................................................ 73 

Figura 63 – Gráficos de distribuição das instalações da Empresa 9 pelas classes de utilização da 

capacidade instalada nos anos considerados para ETA e ETAR (capacidade hidráulica) ..................... 74 

Figura 64 - Gráficos de distribuição das instalações da Empresa 9 pelas classes de utilização da 

capacidade instalada nos anos considerados para as ETAR (capacidade de carga) ............................. 75 

Figura 65 - Gráficos da distribuição das instalações da Empresa 9 pelas classes de utilização da 

capacidade instalada para cada tipo de indicador em cada ano .......................................................... 75 

Figura 66 - Gráficos relativos à utilização global da capacidade instalada para cada tipo de indicador 

nos anos considerados para as instalações da Empresa 9 .................................................................... 76 

Figura 67 - Compilação dos resultados de capacidade instalada total/utilização da capacidade 

instalada obtidos para as diferentes entidades gestoras pertencentes ao Grupo AdP e cálculo da 

média ponderada global para ETA e ETAR ............................................................................................ 77 

Figura 68 – Resultados de utilização da capacidade global das instalações do Grupo AdP ................. 78 

Figura 69 – Exemplo de gráficos de utilização da capacidade hidráulica instalada obtidos para as ETA 

das várias empresas do Grupo AdP no ano de 2011 e resultados do indicador AA09 publicados pela 

ERSAR .................................................................................................................................................... 79 

Figura 70 – Resultados obtidos para a utilização da capacidade global das ETA do Grupo AdP .......... 79 

Figura 71 - Resultados obtidos para a utilização da capacidade global das ETAR do Grupo AdP ......... 80 

Figura 72 – Gráficos de utilização da capacidade hidráulica instalada obtidos para as ETA das várias 

empresas do Grupo AdP no ano de 2011 e resultados do indicador AA09 publicados pela ERSAR ..... 81 

Figura 73 - Gráficos de utilização da capacidade hidráulica instalada obtidos para as ETA das várias 

empresas do Grupo AdP no ano de 2012 e resultados do indicador AA09 publicados pela ERSAR ..... 82 

Figura 74 - Gráficos de utilização da capacidade hidráulica instalada obtidos para as ETA das várias 

empresas do Grupo AdP no ano de 2013 .............................................................................................. 82 

Figura 75 – Utilização da capacidade global das ETA do Grupo AdP .................................................... 83 

Figura 76 – Resultados do indicador AA07 da ERSAR – Adesão ao Serviço (%), para as entidades 

gestoras do Grupo AdP e valores de referência da ERSAR para este indicador [4]…………………………….84 

Figura 77 – Gráfico da evolução da população residente em Portugal [15] ......................................... 85 

Figura 78 - Evolução do consumo de água per capita (capitação) em Portugal, de 1991 a 2009 [15] . 85 

Figura 79 – Evolução do consumo de água per capita (capitação) na Alemanha de 1990 a 2009 ....... 86 

Figura 80 - Gráficos de utilização da capacidade hidráulica instalada obtidos para as ETAR das várias 

empresas do Grupo AdP no ano de 2011 e resultados do indicador AR07 publicados pela ERSAR ..... 88 

Figura 81 - Gráficos de utilização da capacidade hidráulica instalada obtidos para as ETAR das várias 

empresas do Grupo AdP no ano de 2012 e resultados do indicador AR07 publicados pela ERSAR ..... 88 

Figura 82 - Gráficos de utilização da capacidade hidráulica instalada obtidos para as ETAR das várias 

empresas do Grupo AdP no ano de 2013 .............................................................................................. 89 

Figura 83 - Resultados obtidos para a utilização da capacidade Hidráulica global das ETAR do Grupo 

AdP ........................................................................................................................................................ 89 



xi 
 

Figura 84 - Gráficos de utilização da capacidade de carga de CBO5 instalada obtidos para as ETAR das 

várias empresas do Grupo AdP no ano de 2011 e resultados do indicador AR07 publicados pela 

ERSAR .................................................................................................................................................... 92 

Figura 85 - Gráficos de utilização da capacidade de carga de CBO5 instalada obtidos para as ETAR das 

várias empresas do Grupo AdP no ano de 2012 e resultados do indicador AR07 publicados pela 

ERSAR .................................................................................................................................................... 92 

Figura 86 - Gráficos de utilização da capacidade de carga de CBO5 instalada obtidos para as ETAR das 

várias empresas do Grupo AdP no ano de 2013 ................................................................................... 93 

Figura 87 - Resultados obtidos para a utilização da capacidade de Carga global das ETAR do Grupo 

AdP ........................................................................................................................................................ 93 

Figura 88 - Resultados obtidos para a utilização da capacidade global das ETAR do Grupo AdP ......... 95 

  



xii 
 

Lista de Abreviaturas 

AdA – Águas do Algarve 

AdC – Águas do Centro 

AdCA - Águas do Centro Alentejano 

AgdA - Águas Públicas do Alentejo 

AdDP – Águas do Douro e Paiva 

AdM – Águas do Mondego 

AdNA – Águas do Norte Alentejano 

AdNW – Águas do Noroeste 

AdO – Águas do Oeste 

AdP – Águas de Portugal 

AdRA – Águas da Região de Aveiro 

AdSA – Águas de Santo André 

AdTMAD – Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro 

AdZC – Águas do Zêzere e Côa 

CBO – Carência Bioquímica de Oxigénio 

EGF – Empresa Geral de Fomento 

ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 

ETA – Estação de Tratamento de Águas 

ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais 

INAG – Instituto Nacional da Água 

PEAASAR - Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais 

PENSAAR - Plano Estratégico Nacional para o Sector de Abastecimento de Águas e Saneamento de 

Águas Residuais  

PERSU - Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos 

RASARP - Relatório Anual dos Serviços de Águas e Resíduos em Portugal 

SMM – Sistemas Multimunicipais 
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1 - Enquadramento 

 

1.1 - Tema da tese 

O Grupo Águas de Portugal atravessou um longo período de investimentos, durante o qual 

foram obtidos muitos dados relacionados com a operação das ETA e ETAR das várias empresas 

pertencentes ao Grupo. Entre estes, encontram-se dados de volume diário de água 

produzida/tratada, de capacidade instalada e de concentração de carga orgânica que aflui às ETAR. 

Esta informação constitui um ativo de elevado valor que pode ser potenciado com o tratamento 

adequado. 

O trabalho de estágio consiste na compilação da informação disponível, sua análise e 

desenvolvimento de ferramentas de análise da utilização da capacidade instalada nas ETA e ETAR, 

analisando fatores que influenciam estes resultados. 

1.2 – Setor das águas e Resíduos 

Em 2010, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o acesso à água potável e ao 

saneamento um direito humano essencial ao pleno gozo da vida e de todos os outros direitos 

humanos, reforçando desta forma a importância e a preocupação que cada vez mais recaem sobre 

este setor pela sua capacidade de melhorar as condições de vida das populações. [11] 

O valor económico criado por este setor é considerável, tanto em termos de investimento em 

infraestruturas como em termos de gestão e exploração de sistemas e atividades complementares, 

enquanto fornecedores de serviços, materiais e produtos. É previsível que se assuma como um setor 

de ponta em termos de crescimento, volume de investimentos, geração de emprego e promoção do 

desenvolvimento tecnológico. [11] 

O abastecimento público de água engloba a captação, o tratamento, a adução e a distribuição 

da água. Nesta atividade, são designados sistemas em alta os constituídos por um conjunto de 

componentes a montante da rede de distribuição, fazendo a ligação do meio hídrico ao sistema em 

baixa. Os sistemas em baixa são constituídos por um conjunto de componentes que se ligam ao 

utilizador final, podendo ser sistemas integrados quando a ligação entre o meio hídrico e o utilizador 

final é assegurada pelo mesmo sistema. [11] 
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O saneamento de águas residuais urbanas inclui a recolha, o transporte e o tratamento das 

águas residuais de origem urbana, bem como a sua descarga no meio hídrico. Esta atividade é 

essencial para garantir a qualidade das massas de água, sendo determinante no condicionamento 

dos outros usos do domínio hídrico, designadamente a captação de água para consumo humano. O 

sistema de saneamento de águas residuais em baixa assegura a drenagem de águas residuais 

urbanas junto ao produtor, rejeitando-as num sistema em alta, ou, caso se trate de um sistema 

integrado, rejeitando-as em destino final adequado. Um sistema em alta é constituído por um conjunto 

de componentes que permitem a ligação do sistema em baixa ao ponto de rejeição. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURA 1 - CADEIA DE VALOR DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS [11] 
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Devido à sua importância para a população, estes serviços devem obedecer a princípios de 

universalidade no acesso, a preços acessíveis aos utilizadores, tendo em conta a realidade 

socioeconómica nacional. Com efeito, são geralmente classificados como serviços de interesse 

económico geral, e reconhecidos como serviços públicos essenciais pela Legislação Nacional. [11], 

[16] 

Portugal apresenta um número muito elevado de sistemas para assegurar quer os serviços 

de abastecimento de água, quer os serviços de saneamento de águas residuais. No que se refere à 

cobertura de abastecimento de água, existem mais de 200 sistemas de pequenas dimensões que 

garantem o abastecimento a populações inferiores a 10 mil habitantes, o que corresponde a mais de 

metade dos sistemas de abastecimento responsáveis pela prestação deste serviço. No caso do 

saneamento de águas residuais urbanas este valor cifra-se nos 94, representando cerca de 35% do 

total de sistemas. Este número resulta não só da atribuição de competências autárquicas nesta 

matéria, mas também como resposta à elevada dispersão populacional verificada no País. [11] 

Esta situação dificulta, em grande medida, a gestão técnica e económica dos sistemas, tanto 

pelo elevado número de sistemas de muito pequena dimensão, e muitas vezes precários, como pelo 

grande número de entidades gestoras sem escala para assegurar níveis adequados de qualidade de 

serviço e economias na exploração. [11] 

A atividade em alta é maioritariamente explorada por entidades multimunicipais de titularidade 

pública e cujo acesso ao mercado se faz por iniciativa do governo através de decreto-lei. As 

concessões são assim atribuídas à holding estatal para o setor, Águas de Portugal (AdP), e aos 

municípios abrangidos pelos sistemas multimunicipais (com participações minoritárias do capital 

social). [11] 

A evolução deste setor em Portugal nas últimas décadas foi significativa, em grande parte 

devido a investimentos importantes, tendo sido determinante o cofinanciamento por fundos 

comunitários. O desenvolvimento empresarial nos serviços de águas e resíduos em Portugal 

encontra-se ainda numa fase de crescimento e expansão, embora tendo abrandado nos últimos anos 

tanto a criação de novos sistemas multimunicipais de águas e resíduos como a empresarialização 

dos serviços. [11] 

Esta evolução deveu-se também à definição de estratégias de desenvolvimento. Neste 

sentido, como forma de materializar os objetivos do setor das águas em Portugal e as estratégias 

para o seu cumprimento, foi aprovado o Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento 

de Águas Residuais 2007-2013 – PEAASAR II. A ERSAR foi incumbida de adotar as medidas 

apropriadas e coordenar as atividades de acompanhamento e monitorização da execução do 

PEAASAR II [11].  
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Os objetivos operacionais definidos no PEAASAR II no âmbito da universalidade, 

continuidade e qualidade do serviço foram: 

1. Servir cerca de 95% da população total do País com sistemas públicos de abastecimento de água 

e servir cerca de 90% da população total do País com sistemas públicos de saneamento de águas 

residuais urbanas, sendo que em cada sistema integrado o nível de atendimento desejável deve ser 

de, pelo menos, 70% da população abrangida. 

2. Obter níveis adequados de qualidade do serviço, mensuráveis pela conformidade dos indicadores 

de qualidade do serviço definidos pela entidade reguladora. 

3. Estabelecer orientações para a definição de tarifas ao consumidor final, evoluindo tendencialmente 

para um intervalo razoável e compatível com a capacidade económica das populações.  

No âmbito da sustentabilidade do setor, os objetivos operacionais foram: 

4. Garantir a recuperação integral dos custos incorridos com os serviços. 

5. Otimizar a gestão operacional e eliminar custos de ineficiência.  

6. Contribuir para a dinamização do tecido empresarial privado nacional e local. 

 

Os objetivos estratégicos relativos à proteção dos valores ambientais foram os seguintes: 

7. Cumprir os objetivos decorrentes do normativo nacional e comunitário. 

8. Garantir uma abordagem integrada na prevenção e no controlo da poluição provocada pela 

atividade humana e pelos setores produtivos. 

9. Aumentar a produtividade e a competitividade do setor através de soluções que promovam a eco-

eficiência. [11] 
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No que respeita ao cumprimento dos objetivos enunciados, deve referir-se que nos últimos 

anos tem sido feito um enorme esforço de infraestruturação do setor, o que permitiu o aumento 

significativo da cobertura dos serviços de abastecimento de água e saneamento de águas residuais 

urbanas (Figura 2 e Figura 3). [11] 

 

 

 

No abastecimento de água verifica-se que no início da década de 90 a cobertura deste 

serviço era de cerca de 80 %, tendo esta percentagem, desde então, vindo a aumentar contínua e 

significativamente, para atingir 95 % em 2011, com 99 % nas zonas urbanas e 90 % nas rurais. Está 

portanto assegurado o cumprimento do objetivo definido no PEAASAR II em relação ao 

abastecimento. [11] 

De referir, no entanto, que cerca de 16 % do total nacional não está efetivamente ligado ao 

serviço. Esta diferença entre atendimento potencial e atendimento efetivo não implica investimentos 

adicionais em infraestruturas mas deverá merecer atenção das entidades oficiais no sentido de serem 

apuradas as causas para esta disparidade, uma vez que tem importantes implicações ao nível da 

saúde pública e da sustentabilidade económica das entidades gestoras. [11] 

  

FIGURA 2 – EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE COBERTURA DO SERVIÇO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM PORTUGAL (1994-2011) [11] 
FIGURA 3 - EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE COBERTURA DO SERVIÇO DE 

SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS EM PORTUGAL (1994-2011) [11] 
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Em relação às atividades de drenagem e tratamento de águas residuais ainda persistem 

dificuldades diversas no cumprimento das obrigações legais nacionais e comunitárias, apesar de se 

terem vindo a registar melhorias importantes. Em termos de evolução, a cobertura do serviço de 

saneamento tem vindo a aumentar na última década, ainda que a um ritmo mais lento quando 

comparado com o abastecimento de água. A cobertura do serviço de drenagem de águas residuais e 

de tratamento de águas residuais era, em 2011, respetivamente de 81 % e 78 %, com significativas 

disparidades entre concelhos, estando ainda relativamente distante de ser concretizado o objetivo 

estabelecido no PEAASAR II. É de realçar que existe, tal como no caso do abastecimento, uma 

disparidade entre os alojamentos cobertos e os efetivamente ligados ao serviço, que corresponde a 

13 % do total nacional. [11] 

No âmbito da qualidade do serviço a ERSAR efetuou em 2011, no seguimento da 

universalização da regulação a todas as entidades gestoras dos serviços de águas e resíduos, a 

avaliação da qualidade do serviço prestado aos utilizadores finais. Os resultados demonstraram, de 

forma geral, uma qualidade de serviço global positiva. De facto, relativamente ao serviço em alta as 

avaliações boas e medianas foram 65 % do total no serviço de abastecimento e 65 % no serviço de 

saneamento. No serviço em baixa os resultados demonstraram uma qualidade de serviço global 

positiva, embora menos pronunciada, em que as avaliações satisfatórias e medianas variam entre 

51 % (abastecimento) e 47 % (saneamento). A qualidade do serviço prestado no abastecimento 

público de água é melhor do que a do serviço prestado no saneamento de águas residuais urbanas, o 

que se explica pela prioridade em geral atribuída ao abastecimento. [11] 

O plano mais atual e que estará em vigor até 2020 é o Plano Estratégico Nacional para o 

Setor de Abastecimento de Águas e Saneamento de Águas Residuais – PENSAAR 2020. Enquanto 

que o PEAASAR II foi um plano mais focado na infraestruturação do sector, o PENSAAR 2020 surge 

com um programa que tem como prioridade a eficiência dos sistemas já existentes. Desta forma, o 

PENSAAR 2020 defende que a estratégia deve estar menos centrada na realização de infraestruturas 

para aumento da cobertura e focalizar-se mais na gestão dos ativos, seu funcionamento e na 

qualidade dos serviços prestados com uma sustentabilidade abrangente. [5] 

A partir do balanço do PEAASAR II e do diagnóstico da situação atual, foram definidos 5 

objetivos estratégicos, também designados por Eixos, que sustentam a visão para o sector [5]: 

 Eixo 1 – Proteção do ambiente e melhoria da qualidade das massas de água; 

 Eixo 2 – Melhoria da qualidade dos serviços prestados; 

 Eixo 3 – Otimização e gestão eficiente dos recursos; 

 Eixo 4 – Sustentabilidade económico-financeira e social; 

 Eixo 5 – Condições básicas e transversais; 
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1.3 - Regulação do setor  

A regulação dos serviços de águas é realizada pela Entidade Reguladora dos Serviços de 

Águas e Resíduos – ERSAR que tem como principal preocupação, entre outras, a proteção dos 

interesses dos utilizadores, através da promoção da qualidade do serviço prestado pelas entidades 

gestoras e da garantia do equilíbrio dos tarifários praticados. [10] 

O modelo de regulação da ERSAR pretende contribuir para assegurar: 

 A sustentabilidade global do setor, através de uma adequada estratégia nacional, de um bom 

enquadramento legal, da existência de informação e de um permanente esforço de inovação 

e investigação e desenvolvimento (I&D); 

 A sustentabilidade social, através da acessibilidade física e económica ao serviço, da 

qualidade do serviço e da qualidade da água para consumo; 

 A sustentabilidade das entidades gestoras, nomeadamente nas perspetivas económica, 

infraestrutural e de recursos humanos; 

 A sustentabilidade ambiental, na utilização de recursos ambientais e na prevenção da 

poluição. [10] 

A estratégia da ERSAR passa por três grandes planos de intervenção: 

1. Ao nível da regulação estrutural do setor: 

Inclui a clarificação de aspetos como as restrições à entrada das entidades gestoras no 

mercado e as medidas de separação funcional, definindo que entidades/tipos de entidades podem 

participar na atividade, bem como o apoio ao ordenamento geral do setor, através do 

acompanhamento da preparação, implementação e monitorização de estratégias, da preparação e 

revisão de legislação relevante e da emissão de recomendações. [10] 

2. Ao nível da regulação comportamental das entidades gestoras a atuar neste setor: 

A monitorização legal e contratual consiste no acompanhamento das entidades gestoras ao 

longo do seu ciclo de vida, nas fases de criação, de processos de concurso, de contratualização, de 

cumprimento contratual, de eventuais alterações contratuais e de cessações de serviço, e ainda a 

resolução de conflitos, através de processos de conciliação entre entidades gestoras. [10] 

A regulação económica contempla, por um lado, uma sistemática avaliação do desempenho 

económico das entidades gestoras de serviços e a avaliação da razoabilidade das tarifas aplicáveis 

aos utilizadores finais, e, por outro, a avaliação dos investimentos das entidades gestoras, na medida 

em que eles afetam diretamente a sua sustentabilidade económica e financeira no futuro. Os 

interesses dos utilizadores são melhor garantidos através de uma adequada conceção dos projetos 

de investimentos no setor e na apropriada cobertura financeira dos mesmos, aspetos fundamentais 

para assegurar a continuidade do serviço a longo prazo e a manutenção a curto, médio e longo prazo 

dos níveis de serviço. [10] 
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A regulação da qualidade de serviço é uma forma de regulação comportamental indissociável 

da regulação económica, condicionando os comportamentos permitidos às entidades gestoras 

relativamente à qualidade de serviço que prestam aos utilizadores. Torna-se aqui indispensável o 

recurso a indicadores de desempenho, por constituírem um instrumento de avaliação da eficiência e 

da eficácia do operador relativamente a aspetos específicos da atividade desenvolvida ou do 

comportamento dos sistemas. [10] 

A regulação da qualidade da água para consumo humano passa essencialmente por um 

conjunto de procedimentos que incluem a apreciação dos programas de controlo da qualidade da 

água, o acompanhamento da monitorização feita pelas entidades gestoras, as supervisões aos 

laboratórios de análises, a instauração de processos de contraordenação, o acompanhamento dos 

incumprimentos dos valores paramétricos e a receção, validação, processamento, interpretação, 

publicação e divulgação dos resultados dos programas da qualidade da água. [10] 

A regulação da interface com os consumidores passa essencialmente pela análise de 

reclamações de consumidores sobre o serviço que lhe é prestado. [10] 

3. Ao nível de atividades complementares de regulação, que inclui: 

A elaboração e divulgação de informação ao público, através da coordenação e realização da 

recolha e divulgação da informação relativa ao setor e às respetivas entidades gestoras, permite que 

todos os intervenientes disponham de informação fiável sobre o setor e a sua evolução, tanto para 

apoiar a definição de políticas e de estratégias empresariais como para a avaliação do serviço que é 

efetivamente prestado à sociedade. Por essa razão, a ERSAR, entendeu iniciar em 2004 a 

publicação do Relatório Anual dos Serviços de Águas e Resíduos em Portugal (RASARP), 

colmatando essa lacuna na informação [10]. É neste documento que se apresentam os resultados 

dos indicadores da ERSAR que serão analisados no decorrer deste trabalho. A designação do 

RASARP passa a incluir o ano da sua publicação e não o ano a que se referem os dados. Estes 

últimos são referentes ao ano anterior à publicação.  

O apoio técnico às entidades gestoras assenta na elaboração de publicações técnicas em 

parceria com centros de conhecimento, na promoção (direta e indireta) de seminários e conferências, 

de apoio a eventos de terceiros, na realização de estudos de opinião (sondagens) e na promoção da 

investigação e do desenvolvimento (I&D) no setor. [10] 

 

 

 

 

  



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 - Águas de Portugal  

O grupo Águas de Portugal (AdP) é um dos grandes grupos empresariais do setor do 

ambiente em Portugal. A Águas de Portugal foi constituída em 1993, ao abrigo do direito comercial 

privado com acionistas públicos, tendo como prioridade o desenvolvimento dos sistemas 

multimunicipais de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, no sentido de 

ultrapassar a fragmentação que caraterizava aqueles setores, condição necessária para a evolução 

pretendida. Integrando o setor empresarial do Estado, o grupo AdP assume um papel de grande 

contribuidor para os objetivos operacionais dos planos estratégicos setoriais do País. [3] 

Em Portugal, o grupo AdP participa num conjunto de empresas que, em parceria com os 

municípios, prestam serviços a cerca de 80 % da população portuguesa. O grupo AdP agrega hoje 

mais de 40 empresas que atuam nos domínios do abastecimento de água, do saneamento de águas 

residuais, do tratamento e valorização de resíduos, na área das energias renováveis, em serviços 

partilhados e em mercados internacionais. [3] 

Na área do abastecimento de água e saneamento de águas residuais, o grupo AdP atua em 

todas as fases do ciclo urbano da água, integrando a captação, o tratamento e a distribuição de água 

para consumo público e a recolha, o tratamento e rejeição de águas residuais urbanas e industriais, 

incluindo a sua reciclagem e reutilização. [3] Alguns dados acerca das empresas do Grupo AdP 

responsáveis pelo setor das águas, encontram se em anexo (capítulo 6). 

  

FIGURA 4 – MODELO DE REGULAÇÃO DA ERSAR [10] 

http://www.adp.pt/content/index.php?action=detailfo&rec=1768&t=Aguas
http://www.adp.pt/content/index.php?action=detailfo&rec=1768&t=Aguas
http://www.adp.pt/content/index.php?action=detailfo&rec=1769&t=Residuos
http://www.adp.pt/content/index.php?action=detailfo&rec=1770&t=Energias-e-outros-negocios
http://www.adp.pt/content/index.php?action=detailfo&rec=1770&t=Energias-e-outros-negocios
http://www.adp.pt/content/index.php?action=detailfo&rec=1770&t=Energias-e-outros-negocios
http://www.adp.pt/content/index.php?action=detailfo&rec=1761&t=Internacional
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Através de empresas constituídas em parceria com os municípios, o grupo AdP é responsável 

pela gestão e exploração de Sistemas Multimunicipais, cuja prioridade é dotar o País das 

infraestruturas que permitam nivelar o atendimento das populações e a qualidade de serviço com a 

média europeia e dos países mais desenvolvidos. O impacto positivo da atividade do grupo AdP 

sobre a qualidade do ambiente, a saúde pública, os níveis de atendimento e a sustentabilidade global 

do setor é resultado de uma cultura empresarial pautada pelos mais elevados níveis de exigência e é 

reconhecido pelas principais entidades reguladoras do setor, nomeadamente no que diz respeito à 

melhoria muito significativa da qualidade da água para consumo humano e das águas balneares. [3] 

 

 

 

 

A estratégia do grupo AdP na área das energias renováveis tem por objetivos maximizar o 

aproveitamento dos seus ativos e recursos endógenos. No âmbito desta estratégia, implementada 

pela empresa AdP Energias, estão a ser desenvolvidos projetos nos domínios do aproveitamento 

energético do biogás de lamas de ETAR e de resíduos orgânicos, dos combustíveis derivados de 

resíduos, de aproveitamento hidroelétrico, de energia eólica, de energia solar térmica e fotovoltaica e 

da biomassa florestal. A implementação de soluções para o tratamento de efluentes de suinicultura, 

visando a resolução de graves problemas ambientais, é uma estratégia de atuação do Grupo, já 

materializada na empresa Trevo Oeste. [3] 

  

FIGURA 5 – EMPRESAS DO GRUPO ADP RESPONSÁVEIS PELOS 

SERVIÇOS DE ÁGUAS EM PORTUGAL [3] 

FIGURA 6 – MAPA DA DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS DO GRUPO 

ADP RESPONSÁVEIS PELOS SERVIÇOS DE ÁGUAS [3] 

http://www.adp.pt/content/index.php?rec=1897&rec1=1897&rec2=&action=detailfo
http://www.adp.pt/content/index.php?rec=2404&rec1=2404&rec2=&action=detailfo
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A AdP Serviços tem como missão proporcionar às restantes unidades de negócio do grupo 

AdP e respetivas empresas participadas, de forma eficiente e a preços competitivos, os serviços de 

suporte comuns que são necessários para o seu funcionamento, potenciando a obtenção de 

economias de escala, disponibilizando soluções tecnologicamente avançadas, incorporando boas 

práticas de gestão e garantindo a prossecução de objetivos corporativos do Grupo.  

A AdP Serviços atua nas seguintes áreas de actividade [3]: 

 Compras e Apoio Geral 

 Engenharia 

 Marketing e Comunicação 

 Recursos Humanos 

 Serviços Financeiros e Contabilidade 

 Serviços Jurídicos 

 Sistemas de Informação. 

Através da Aquasis, são desenvolvidas tecnologias de informação que visam o apoio à 

gestão técnica, à exploração e à manutenção dos sistemas de abastecimento de água, de 

saneamento de águas residuais e de recolha, tratamento e valorização de resíduos sólidos urbanos. 

[3] 

Nos últimos anos, associando-se a parceiros locais bem como a empresas portuguesas do 

setor, têm sido desenvolvidos diversos projetos em países como Angola (AdP Angola), Moçambique 

(Aquatec), Timor-Leste (AdP Timor-Leste), entre outros, quer num formato de assistência técnica, 

quer através da gestão de concessões de serviços de águas e resíduos. [3] 

Em anexo (capítulo 6) apresentam-se alguns dados relativos à atividade das empresas do 

setor das águas e resíduos do Grupo AdP entre os anos 2011 e 2013 (tabela 37), bem como alguns 

dados financeiros do Grupo durante o mesmo período de atividade (tabela 38). 

  

http://www.adp.pt/content/index.php?rec=1943&rec1=1943&rec2=&action=detailfo
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1.5 - Sistemas de Avaliação de Desempenho 

A utilização de sistemas de avaliação recorrendo a instrumentos como os indicadores de 

desempenho, tem por objetivo determinar uma medida quantitativa da eficiência e eficácia do serviço 

prestado pelas entidades gestoras. A eficiência mede até que ponto os recursos disponíveis são 

utilizados de modo otimizado para a produção do serviço. A eficácia mede até que ponto os objetivos 

de gestão, definidos específica e realisticamente, são cumpridos. [10] 

O uso de exercícios de benchmarking para a melhoria contínua do desempenho através da 

procura sistemática e da adaptação das melhores práticas, permite o aumento do conhecimento e 

promove o uso de metodologias eficazes, robustas e bem planeadas de tomada de decisão. Para 

além da melhoria e da confiança do serviço prestado pelas entidades gestoras, o benchmarking 

permite obter um conjunto de benefícios adicionais, nomeadamente [4]:  

 Conhecimento mais claro do funcionamento interno da empresa e dos seus sistemas; 

 Comparação com outras entidades a nível internacional; 

 Oportunidades de networking e de conhecimento das melhores práticas e de soluções 

inovadoras de gestão e exploração de sistemas; 

 Dar a conhecer de forma transparente e clara a todas as partes interessadas o desempenho 

dos sistemas e a sua evolução. 

Os resultados quer da avaliação quer do benchmarking são objeto de exposição pública, na 

medida em que isso incentiva as entidades gestoras a progredir no sentido da eficiência, por 

naturalmente se quererem ver colocadas em posição favorável, materializando-se assim num direito 

fundamental que assiste a todos os utilizadores. Pretende-se consolidar uma verdadeira cultura de 

informação, concisa, credível e de fácil interpretação por todos, extensível a todas as entidades 

gestoras independentemente das formas de gestão adotadas para a prestação dos serviços em 

causa. [10]  

Cada indicador, ao contribuir para a quantificação do desempenho sob um dado ponto de 

vista, numa dada área e durante um dado período de tempo, facilita a avaliação do cumprimento de 

objetivos e a análise da evolução ao longo do tempo, mas é inevitavelmente uma visão parcial da 

realidade da gestão na sua globalidade, não incorporando, em geral, toda a sua complexidade. 

Assim, o seu uso descontextualizado pode levar a interpretações erradas. É necessário analisar 

sempre os indicadores de desempenho no seu conjunto, com conhecimento de causa, e associados 

ao contexto em que se inserem. [10] 
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Os indicadores de desempenho são tipicamente expressos por razões entre dados da 

entidade gestora. Podem ser adimensionais (por exemplo os dados expressos em %) ou intensivos, 

(por exemplo, os dados expressos em €/m
3
). O denominador relativo ao cálculo deve representar 

uma dimensão do sistema em análise ou da entidade gestora (por exemplo, o comprimento de 

condutas ou os gastos anuais). A cada indicador corresponde uma regra de processamento, 

especificando todos os dados necessários ao cálculo, a unidade em que devem ser expressos e a 

respetiva combinação algébrica. [10] 

Este sistema de avaliação baseado nos indicadores da 2.ª geração foi aplicado a partir de 

2012, com base em dados de operação de 2011, a todas as entidades gestoras de serviços de águas 

e resíduos em Portugal continental, independentemente da sua titularidade estatal ou municipal e do 

seu modelo de governança. Os seus resultados constituem a informação de referência sobre a 

prestação destes serviços em Portugal continental, sendo objeto de ampla divulgação, 

nomeadamente no RASARP. [10] 

Por forma a dispor de instrumentos para a avaliação da qualidade do serviço relativamente 

aos objetivos da regulação anteriormente referidos, foram definidos três grupos de indicadores de 

qualidade do serviço [12]: 

 
 Indicadores que traduzem a adequação da interface com o utilizador:  

 

Pretendem avaliar se o serviço prestado aos utilizadores no ano a que se refere a 

avaliação foi adequado; subdivide-se este grupo nos aspetos de acessibilidade do serviço 

aos utilizadores e de qualidade do serviço prestado. 

 

 Indicadores que traduzem a sustentabilidade da gestão do serviço:  

 

Pretendem avaliar se estão a ser tomadas as medidas básicas para que a prestação 

do serviço seja sustentável; subdivide-se este grupo nos aspetos de sustentabilidade 

económica do serviço, de sustentabilidade infraestrutural do serviço e de produtividade física 

dos recursos humanos. 

 

 Indicadores que traduzem a sustentabilidade ambiental:  

 

Pretendem avaliar o nível de salvaguarda dos aspetos ambientais associados às 

atividades da entidade gestora; subdivide-se este grupo em aspetos de eficiência na 

utilização de recursos ambientais e na prevenção da poluição. [10] 
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Individualmente, cada indicador requer: 

 Definição rigorosa, com atribuição de significado conciso e interpretação inequívoca; 

 Possibilidade de cálculo pela globalidade das entidades gestoras sem esforço adicional 

significativo; 

 Possibilidade de verificação no âmbito de auditorias; 

 Simplicidade e facilidade de interpretação; 

 Medição quantificada, objetiva e imparcial sob um aspeto específico da qualidade do serviço, 

de modo a evitar julgamentos subjetivos ou distorcidos. [12] 

Coletivamente, os indicadores foram definidos de forma a garantir os seguintes requisitos: 

 Adequação à representação dos principais aspetos relevantes da qualidade do serviço, 

permitindo uma representação global; 

 Ausência de sobreposição em significado ou em objetivos entre indicadores; 

 Referência ao mesmo período de tempo (um ano civil é o período de avaliação adotado pela 

ERSAR); 

 Referência à mesma zona geográfica, que deve estar bem delimitada e coincidir com a área 

de intervenção da entidade gestora relativa ao serviço em análise; 

 Aplicabilidade a entidades gestoras com características e graus de desenvolvimento 

diversos.[12] 

Para caraterizar o perfil da entidade gestora, o perfil do sistema, os indicadores de qualidade 

do serviço e os fatores de contexto da qualidade do serviço, a entidade gestora necessita de recolher, 

compilar e enviar à ERSAR um conjunto de dados internos relativos à própria entidade gestora e ao 

sistema que opera. Cabe à ERSAR complementar estes dados com os dados externos necessários. 

Cada dado a fornecer pelas entidades gestoras deve cumprir os seguintes requisitos [12]: 

 Estar de acordo com a definição estabelecida pela ERSAR; 

 Referir-se ao período de tempo a que corresponde a avaliação; 

 Referir-se à área geográfica de intervenção da entidade gestora para o serviço em análise; 

 Ser tão exato e fiável quanto técnica e economicamente possível. 

A autoavaliação (pela própria entidade gestora) da qualidade dos dados de base utilizados 

para cálculo dos indicadores é indispensável para que os utilizadores da informação produzida 

estejam cientes da confiança que lhe está associada, evitando interpretações erradas [12]. Nas 

figuras 7 e 8 [10] apresentam-se sumarizados os 16 indicadores de qualidade do serviço de 2ª 

geração relativamente ao serviço de abastecimento de água e ao serviço de saneamento de águas 

residuais urbanas, respetivamente. É também indicada a possibilidade de aplicar cada um destes 

indicadores a sistemas em alta ou em baixa.   
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A metodologia a aplicar pela ERSAR no processo de avaliação da qualidade do serviço 

respeita uma sequência de fases, de forma a constituir um sistema claro, racional e transparente 

(figura 9). [10] 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURA 7 – INDICADORES DE QUALIDADE DE 2ª GERAÇÃO DO 

SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SUA APLICAÇÃO A 

SISTEMAS EM BAIXA E EM ALTA [10] 

FIGURA 8 - INDICADORES DE QUALIDADE DE 2ª GERAÇÃO DO SERVIÇO 

DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS E SUA APLICAÇÃO A 

SISTEMAS EM BAIXA E EM ALTA [10] 
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1.6 - Adequação da Capacidade de Tratamento 

No presente trabalho pretende-se analisar um dos indicadores do sistema de avaliação da 

qualidade de serviço da ERSAR – a adequação da capacidade de tratamento, tanto nos serviços de 

abastecimento de água (indicador AA09) como nos serviços de saneamento de águas residuais 

urbanas (indicador AR07).  

Segundo a ERSAR “este indicador destina-se a avaliar o nível de sustentabilidade da gestão 

do serviço em termos infraestruturais, no que respeita à existência de capacidade adequada das 

estações de tratamento” e “é definido como a percentagem da capacidade de tratamento existente 

que foi utilizada em condições adequadas ao seu dimensionamento”. Este indicador é aplicável tanto 

a sistemas em baixa como a sistemas em alta. [10] 

A ERSAR disponibiliza também as fórmulas de cálculo dos indicadores. No caso da 

adequação da capacidade de tratamento dos serviços de abastecimento de água para sistemas em 

alta e em baixa (AA09ab) [10]: 

 

𝑨𝑨𝟎𝟗𝒂𝒃 = [𝟏 − (𝒅𝑨𝑨𝟒𝟏𝒂𝒃 + 𝒅𝑨𝑨𝟒𝟐𝒂𝒃) 𝒅𝑨𝑨𝟒𝟑𝒂𝒃)] × 𝟏𝟎𝟎⁄  (1) 

Na tabela 1, apresentam-se os valores de referência deste indicador e respetiva classificação 

da qualidade do serviço, para sistemas em alta e em baixa. 

  

FIGURA 9 – PROCEDIMENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS [10] 
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TABELA 1 – VALORES DE REFERÊNCIA DO INDICADOR AA09AB E RESPETIVA CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO 

[10] 

 

 

 

 

O parâmetro dAA41ab é a sobreutilização de estações de tratamento (m
3
) que é definida 

como o somatório, para as estações de tratamento, da capacidade de tratamento instalada 

correspondente aos dias em que os volumes diários de tratamento ultrapassam 90 % da capacidade 

de tratamentos. Para este cálculo só devem ser consideradas estações de tratamento com, pelo 

menos, um ano de exploração [10]: 

𝒅𝑨𝑨𝟒𝟏𝒂𝒃 = ∑ ∑ 𝑽𝒅𝒊𝒎𝒊𝒅 × 𝒋𝒊𝒅
𝟑𝟔𝟓
𝒅=𝟏

𝒏
𝒊=𝟏 (2) 

Onde, 

𝑉𝑑𝑖𝑚𝑖𝑑 é a capacidade diária de tratamento prevista em projeto para a estação de tratamento de 

água i em cada dia d (m
3
); 

𝑗𝑖𝑑 assume o valor de 1 se a estação de tratamento de água i funcionou com volume superior a 90 % 

x 𝑉𝑑𝑖𝑚𝑖𝑑 no dia d; 0, caso contrário; 

n é o número de estações de tratamento de água. 

O parâmetro dAA42ab é a subutilização de estações de tratamento (m
3
) que é definida como 

o somatório, para as estações de tratamento, da capacidade de tratamento instalada correspondente 

aos dias em que os volumes diários de água tratada são inferiores a 70/S (*) % da capacidade de 

tratamento, ao longo do ano em análise. Para este cálculo só devem ser consideradas estações de 

tratamento com, pelo menos, um ano de exploração [10]: 

𝒅𝑨𝑨𝟒𝟐𝒂𝒃 = ∑ ∑ 𝑽𝒅𝒊𝒎𝒊𝒅 × 𝑲𝒊𝒅
𝟑𝟔𝟓
𝒅=𝟏

𝒏
𝒊=𝟏 (3) 

Onde, 

𝐾𝑖𝑑  assume o valor de 1 se a estação de tratamento de água i tratou um volume inferior a 70/S(*) % x 

𝑉𝑑𝑖𝑚𝑖𝑑 no dia d; 0, caso contrário; 

 (*) O dado assenta na verificação da subutilização da estação de tratamento através da 

definição de um valor limite (70 %), corrigido por um fator de sazonalidade (S), caso aplicável. Assim, 

S acomoda eventuais pressões sazonais e corresponde ao menor valor das duas opções: 

𝑺 = "𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒎É𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒊Á𝒓𝒊𝒐 𝟑𝟎 𝒎𝒂𝒙" "𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒊Á𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆 Á𝒈𝒖𝒂 𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒅𝒂"⁄  (4) 

Ou, 

𝑺 = 𝒇𝒔 (5) 

  

Qualidade do serviço Valores de referência 

Boa [90,100] 

Mediana [70,90[ 

Insatisfatória [0,70[ 
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Em que fs é o factor de sazonalidade. Este factor pode variar entre 1 e 3 e é calculado para o 

ano em análise da seguinte forma: 

𝒇𝒔 =
"𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒎É𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒊Á𝒓𝒊𝒐 𝟑𝟎 𝒎𝒂𝒙" 𝑷𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒊𝒍 𝟐𝟎 𝒅𝒐𝒔 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒐 "𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒊Á𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆 Á𝒈𝒖𝒂 𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒅𝒂" ⁄  

(6) 

Onde, 

"𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜 30 𝑚𝑎𝑥" representa a época alta de produção através do volume médio diário 
dos 30 dias consecutivos com maior produção de água; 
 
Percentil 20 dos valores do "𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎" representa a época baixa de produção.  
 
 

Quando S<1, considera-se S=1, quando S>3 considera-se S=3. 

O parâmetro dAA43ab é a capacidade total das estações de tratamento (m
3
) que é definida 

como o somatório da capacidade instalada de tratamento em todas as estações de tratamento de 

água. Para este cálculo só devem ser consideradas estações de tratamento com, pelo menos, um 

ano de exploração [10]: 

 

𝒅𝑨𝑨𝟒𝟑𝒂𝒃 = ∑ ∑ 𝑽𝒅𝒊𝒎𝒊𝒅
𝟑𝟔𝟓
𝒅=𝟏

𝒏
𝒊=𝟏 (7) 

No caso da adequação da capacidade de tratamento dos serviços de saneamento de águas 

residuais urbanas para sistemas em alta e em baixa (AR07ab) [10]: 

 

𝑨𝑹𝟎𝟕𝒂𝒃 = [𝟏 − (𝒅𝑨𝑹𝟑𝟗𝒂𝒃 + 𝒅𝑨𝑹𝟒𝟎𝒂𝒃) 𝒅𝑨𝑹𝟒𝟏𝒂𝒃)] × 𝟏𝟎𝟎⁄  (8) 

 

Na Tabela 2 apresentam-se os valores de referência deste indicador e respetiva classificação 

da qualidade do serviço, para sistemas em alta e em baixa. [10] 

TABELA 2 - VALORES DE REFERÊNCIA DO INDICADOR AR07AB E RESPETIVA CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO 

[10] 

 

 

 

 

 

  

Qualidade do serviço Valores de referência 

Boa [80,100] 

Mediana [60,80[ 

Insatisfatória [0,60[ 
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O parâmetro dAR39ab é a sobreutilização de estações de tratamento (m
3
) que é definida 

como o somatório, para as estações de tratamento, da capacidade de tratamento instalada 

correspondente aos dias em que os volumes diários de tratamento ultrapassam 95 % da capacidade 

de tratamento. 

Para este cálculo só devem ser consideradas estações de tratamento com, pelo menos, um 

ano de exploração e com capacidade de tratamento igual ou superior a 10000 equivalente de 

população. Devem ser também consideradas as estações de tratamento com menor capacidade que 

disponham de registos diários de medição, devendo ser excluídos os dias em que houve uma 

situação de funcionamento excepcional [10]: 

𝒅𝑨𝑹𝟑𝟗𝒂𝒃 = ∑ ∑ 𝑽𝒅𝒊𝒎𝒊𝒅 × 𝒋𝒊𝒅
𝟑𝟔𝟓
𝒅=𝟏

𝒏
𝒊=𝟏 (9) 

Onde, 

𝑗𝑖𝑑 assume o valor de 1 se a estação de tratamento de águas residuais i funcionou com volume 

superior a 95 % x 𝑉𝑑𝑖𝑚𝑖𝑑  no dia d; 0, caso contrário; 

Os parâmetros dAR40ab e dAR41ab são análogos aos parâmetros dAA42ab (subutilização 

de estações de tratamento (m
3
)) e dAA43ab (capacidade total das estações de tratamento (m

3
)), 

respetivamente e as suas condições de aplicação são iguais às do parâmetro dAR39ab. [10]: 

𝒅𝑨𝑹𝟒𝟎𝒂𝒃 = ∑ ∑ 𝑽𝒅𝒊𝒎𝒊𝒅 × 𝑲𝒊𝒅
𝟑𝟔𝟓
𝒅=𝟏

𝒏
𝒊=𝟏 (10) 

 

 

𝒅𝑨𝑹𝟒𝟏𝒂𝒃 = ∑ ∑ 𝑽𝒅𝒊𝒎𝒊𝒅
𝟑𝟔𝟓
𝒅=𝟏

𝒏
𝒊=𝟏 (11) 

 

1.6.1 - Avaliação global da Adequação da Capacidade de Tratamento para o serviço em alta 

 Após a aplicação destes indicadores às diversas entidades gestoras do País, os dados 

relativos a 2012 foram publicados pela ERSAR em 2013 no seu RASARP 2012. Os resultados 

relativos aos indicadores de avaliação de desempenho em estudo encontram-se na tabela 3 e 

correspondem a uma média ponderada das avaliações das diversas entidades gestoras: 

TABELA 3 – AVALIAÇÃO GLOBAL DA ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRATAMENTO (INDICADORES AA09 E AR07) PARA AS 

ENTIDADES GESTORAS DO SERVIÇO EM ALTA EM PORTUGAL CONTINENTAL [12] 

 

 

 

 

 

Considerando os critérios da ERSAR, para o serviço de abastecimento público de água em 

alta, o indicador AA09a teve uma avaliação de 37 %. Por sua vez, o serviço de saneamento de águas 

residuais urbanas em alta obteve uma avaliação do indicador AR07a de 44 %. Estes resultados 

revelam, segundo a ERSAR, uma adequação da capacidade de tratamento global insatisfatória para 

ambos. [12].  

Indicador Avaliação (%) 

AA09a 37 

AR07a 44 
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A ERSAR considera haver claras oportunidades de melhoria, referindo a importância das 

entidades gestoras promoverem uma melhor utilização da capacidade de tratamento de que dispõem 

nas respectivas instalações através do cumprimento do plano de investimentos previstos nos 

contratos de concessão e de promoção da ligação efectiva dos utilizadores prevista nos contratos, 

por forma a aumentar o volume de actividade. [12] 

1.6.2 - Avaliação da Adequação da Capacidade de Tratamento no Grupo AdP 

As empresas do grupo AdP, enquanto entidades pertencentes ao setor das águas e resíduos 

estão sujeitas ao sistema de avaliação descrito anteriormente. A crescente diversidade na prestação 

dos serviços de abastecimento de água e de águas residuais, a par da necessidade de um crescente 

acompanhamento e visibilidade da sua qualidade, levou ao desenvolvimento, adoção e 

implementação de um sistema complementar de avaliação de desempenho (UNA-PD) por parte do 

grupo AdP, que funciona em paralelo com aquele definido pela ERSAR. [4] 

Desde 2006, por solicitação da UNA-PD, a Direcção de Engenharia da AdP Serviços tem 

centralizado um conjunto de tarefas associadas a esta área [4]: 

 Apoio às diversas empresas participadas no cálculo e interpretação dos indicadores de 

desempenho definidos em ambos os sistemas de avaliação; 

 Presença, por solicitação das empresas participadas, nas auditorias anuais realizadas pela 

ERSAR ao seu sistema de avaliação; 

 Articulação com a ERSAR na discussão de indicadores e definição de novos indicadores; 

 Compilação dos indicadores da ERSAR e UNA-PD e elaboração de relatório anual com os 

indicadores de desempenho de todas as empresas da UNA-PD e o benchmarking entre 

empresas, evidenciando melhores práticas e tendências de evolução. 

A avaliação de desempenho no seio do Grupo AdP é realizada com base no conjunto de 

indicadores ERSAR e UNA-PD e através da definição de clusters de empresas, possibilitando de 

forma sintética e objectiva monitorizar a actividade das várias empresas do grupo AdP e 

simultaneamente proceder ao benchmarking dos respectivos desempenhos. 

Pretende-se desta forma que as empresas utilizem como referencial empresas do mesmo 

cluster que tenham revelado um melhor desempenho para o indicador em causa e assim adotarem 

práticas, estratégias e medidas necessárias à melhoria dos aspectos de qualidade do serviço 

identificados como críticos. [4] 
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Os clusters considerados na análise foram definidos de acordo com determinados fatores de 

contexto ou características dos sistemas multimunicipais, nomeadamente: 

 Densidade populacional (dispersão populacional); 

 Tipologia da área de intervenção determinada pela ERSAR; 

 Capacidade instalada no final de 2006 (capacidade que o sistema multimunicipal tem de 

fornecer água ou tratar efluentes através das infra-estruturas em exploração nessa data); 

 Nº habitantes/sistema (dispersão da configuração física do sistema multimunicipal); 

 Características orográficas. 

TABELA 4 - CLUSTERS DAS EMPRESAS PARTICIPADAS NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA [4] 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

Águas do Algarve Águas do Noroeste 
Águas de Trás-os-Montes e Alto 

Douro 

Águas do Douro e Paiva Águas do Mondego Águas do Zêzere e Côa 

 Águas do Oeste Águas do Centro 

  Águas do Norte Alentejano 

  Águas do Centro Alentejo 

  Águas Públicas do Alentejo 

  Águas de Santo André 

 

TABELA 5 - CLUSTERS DAS EMPRESAS PARTICIPADAS NO SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS [4] 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

Simdouro Águas do Algarve 
Águas de Trás-os-Montes e Alto 

Douro 

Simria Águas do Oeste Águas do Zêzere e Côa 

Simlis Águas do Mondego Águas do Centro 

Sanest Águas do Noroeste Águas do Norte Alentejano 

Simtejo  Águas do Centro Alentejo 

Simarsul  Águas Públicas do Alentejo 

  Águas de Santo André 
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O acompanhamento da evolução do desempenho das empresas permite avaliar o nível de 

aplicação prática do sistema de avaliação de desempenho e, também, o nível de implementação e 

desenvolvimento das melhorias identificadas como críticas, permitindo desta forma uma melhoria 

contínua do serviço prestado aos seus utilizadores. [4] 

O relatório final 2013 publicado pelo Grupo AdP, que se toma como referência, sintetiza o 

processo de avaliação de desempenho das empresas participadas. Em algumas empresas do Grupo, 

os valores obtidos no Relatório são ligeiramente diferentes dos apresentados pela ERSAR no 

RASARP, dado que a opção foi utilizar a informação que as empresas consideram mais correta. [4] 

No que diz respeito à adequação da capacidade de tratamento, este indicador tem suscitado 

muitas questões junto das empresas do Grupo em termos da metodologia de cálculo, da sua 

contextualização e dos seus resultados. Verifica-se que a forma como o indicador está construído e 

os intervalos de referência definidos para a avaliação do indicador (tabela 1 e tabela 2), não permitem 

uma leitura fácil e directa dos resultados, nomeadamente diferenciar ou identificar as empresas e as 

instalações que estão em sobre ou subutilização. [4] 

  

FIGURA 10 - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E BENCHMARKING  
(CONJUGAÇÃO DOS DOIS SISTEMAS DE AVALIAÇÃO ERSAR E UNAPD) [4] 
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Analisando o serviço de abastecimento de água com base na metodologia e nos critérios da 

ERSAR, verifica-se que a grande maioria das empresas apresenta uma adequação insatisfatória da 

capacidade de tratamento, devida, essencialmente, à situação de subutilização das suas instalações 

de tratamento de água. Os resultados obtidos para os vários clusters são apresentados nas figuras 

11, 12 e 13.  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo o grupo AdP, para uma correta avaliação da adequação de tratamento das 

instalações existentes no seio do Grupo é necessário analisar alguns factores que permitem 

enquadrar os resultados e os desempenhos insatisfatórios das suas empresas, nomeadamente os 

caudais previstos nos contratos de concessão, a evolução da população, as capitações, as perdas, a 

articulação alta-baixa, a utilização de origens próprias por parte das entidades gestoras em baixa, 

cobertura e adesão em baixa [4]. 

  

FIGURA 11 – RESULTADOS DO INDICADOR AA09 PARA AS 

EMPRESAS DO GRUPO ADP PERTENCENTES AO CLUSTER 1 [4] 

FIGURA 12 - RESULTADOS DO INDICADOR AA09 PARA AS EMPRESAS 

DO GRUPO ADP PERTENCENTES AO CLUSTER 2 [4] 

 

FIGURA 13 - RESULTADOS DO INDICADOR AA09 PARA AS EMPRESAS DO 

GRUPO ADP PERTENCENTES AO CLUSTER 3 [4] 
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Se analisarmos em paralelo, por exemplo, o indicador da ERSAR AA07 – Adesão ao serviço 

(%), verifica-se que este indicador apresenta também resultados insatisfatórios que por sua vez se 

reproduzem nos volumes de água tratada que entram para o cálculo da capacidade de tratamento 

utilizada nas instalações de tratamento. Esta situação está diretamente relacionada com a falta de 

articulação alta-baixa e que se reflecte na falta de adequação da capacidade de tratamento – 

subutilização das instalações - que se verifica na maioria das empresas. [4] 

Ao nível das responsabilidades das entidades gestoras identificam-se questões relacionadas 

com a falta de redes municipais, os baixos níveis de adesão das populações às redes municipais, a 

falta de ligação dos sistemas municipais aos SMM e a questão da ligação dos sistemas municipais 

aos SMM embora com a manutenção das origens de água próprias, violando assim a exclusividade 

contratual prevista nos contratos de concessão. [4]  

Por outro lado, verifica-se actualmente uma significativa redução nos consumos de água, 

possivelmente, resultante da diminuição da população residente, da alteração de comportamentos e 

de hábitos de consumo ou de políticas de redução de perdas de água nas entidades gestoras. [4]  

Analisando o serviço de saneamento de águas residuais, verifica-se uma vez mais que a 

maioria das empresas apresenta uma adequação insatisfatória da sua capacidade de tratamento 

devida, essencialmente, à situação de subutilização das suas instalações de tratamento de água. Os 

resultados obtidos para os vários clusters são apresentados nas figuras 14, 15 e 16. [4]  

 

 

 

 

 

 

  

FIGURA 14 - RESULTADOS DO INDICADOR AR07 PARA AS 

EMPRESAS DO GRUPO ADP PERTENCENTES AO CLUSTER 1 [4]  
FIGURA 15 - RESULTADOS DO INDICADOR AR07 PARA AS 

EMPRESAS DO GRUPO ADP PERTENCENTES AO CLUSTER 2 [4] 
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Neste caso, também existem fatores que devem ser analisados em paralelo com os 

resultados obtidos pelo indicador, nomeadamente, os caudais previstos nos contratos de concessão, 

a evolução da população, as capitações, as afluências indevidas, o atendimento em baixa e a 

articulação alta-baixa. [4] 

Analogamente ao serviço de abastecimento de água, se analisarmos em paralelo, por 

exemplo, o indicador da ERSAR AR06 – Adesão ao serviço (%), verifica-se que este indicador 

apresenta também resultados insatisfatórios que por sua vez se reproduzem nos volumes de água 

residual drenada que entram para o cálculo da capacidade de tratamento utilizada nas instalações de 

tratamento. Situação que está directamente relacionada com a falta de articulação alta-baixa e que se 

reflete na falta de adequação da capacidade de tratamento – subutilização das instalações. [4] 

As questões relacionadas com a falta de redes municipais, os baixos níveis de adesão das 

populações às redes municipais, a falta de ligação dos sistemas municipais aos SMM e a questão da 

ligação dos sistemas municipais aos SMM com a manutenção de soluções individuais também se 

verificam no serviço de saneamento de águas residuais. [4] 

Relativamente ao factor de sazonalidade utilizado no cálculo da variável de subutilização, a 

metodologia de cálculo não reflecte realmente a diferença ou o impacto, por exemplo, de períodos de 

maior capitação ou da influência de anos húmidos ou secos na capacidade de tratamento utilizada. 

[4] 

Por outro lado, para que a avaliação da adequação da capacidade de tratamento seja o mais 

fiel possível da exploração dos sistemas, a análise deveria ser feita também com base nas cargas 

orgânicas que afluem às instalações e não só através da capacidade hidráulica. A análise conjunta 

destes dois parâmetros permitiria obter resultados mais factuais das situações em que se encontram 

as instalações das empresas do Grupo. [4] 

  

FIGURA 16 - RESULTADOS DO INDICADOR AR07 PARA AS EMPRESAS DO GRUPO 

ADP PERTENCENTES AO CLUSTER 3 [4] 
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1.7 – Noções de dimensionamento de sistemas 

 Na conceção e dimensionamento de sistemas de abastecimento e de tratamento de água é 

indispensável avaliar, por um lado, as disponibilidades nas possíveis origens no caso das ETA, e por 

outro, as necessidades actuais e futuras de água e do seu tratamento, no caso de ETA e ETAR, 

respectivamente [18]. Uma vez que a adequação da capacidade de tratamento está também 

relacionada com o dimensionamento das instalações de tratamento de água, apresentam-se de 

seguida algumas noções sobre este assunto.  

1.7.1 - Dimensionamento dos sistemas de Abastecimento de Água 

Os sistemas de abastecimento de água são constituídos por vários órgãos: captação, 

estações elevatórias e sobrepressoras, condutas adutoras, aquedutos e canais, estações de 

tratamento de água, reservatórios e redes de distribuição. [18] 

Para a avaliação das necessidades de água é necessário avaliar, por um lado, a situação 

demográfica actualizada da área a servir, assim como a sua evolução previsível para um dado 

horizonte de projecto, e, por outro, os consumos de água (actuais e futuros), para os diferentes usos 

no aglomerado populacional, como sejam [18]: 

Consumo doméstico: Consumo associado aos usos de água efectuados no interior e na envolvente 

das habitações. É possível estimar que as descargas de autoclismos e os duches/banhos surgem 

como as parcelas mais importantes do consumo total (60 %), seguidos dos consumos associados a 

torneiras (16 %). Seguem-se as parcelas de usos exteriores (10 %), de lavagem de roupa e loiça 

(10 %) e a parcela de perdas (em torneiras, chuveiros e autoclismos). [13] 

Consumo comercial: Inclui os consumos associados às diversas actividades comerciais, que são 

muito variáveis, dependendo, entre outros, de factores como o tipo e a dimensão de cada unidade. A 

algumas destas actividades estão associados consumos similares aos domésticos, como é o caso 

dos serviços onde predominam os escritórios e os armazéns. [13] 

Consumo público: Inclui os consumos associados às actividades municipais e às instituições 

públicas. Os usos de água podem resultar do funcionamento de instalações sanitárias, balneários, 

regas de espaços exteriores e serviço de bocas-de-incêndio. [13] 

Consumo industrial: Inclui aquele que é afecto às atividades industriais, verificando-se em Portugal 

que só cerca de 40 % do sector industrial consome água da rede pública. Em geral, as instalações 

industriais de maiores dimensões possuem captações e sistemas de abastecimento próprios, 

enquanto as de menor capacidade, quando inseridas na malha urbana, são alimentadas pelos 

sistemas públicos. [13] 
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A importância da avaliação correcta das quantidades de água para as quais se deve projectar 

os sistemas de abastecimento de água reside, fundamentalmente, no facto de aqueles sistemas 

envolverem elevados investimentos e de demorada execução e não serem facilmente ampliáveis. [18] 

Os principais elementos a considerar a este respeito num projecto são os seguintes: 

Horizonte do projecto: número de anos durante os quais o sistema ou as estruturas e equipamentos 

que o constituem devem operar em boas condições. Deve ser determinado tendo em atenção 

factores técnicos, económicos, financeiros e sociais tais como: 

 Períodos de vida útil das obras de construção civil e equipamentos; 

 Facilidade/dificuldade de ampliação das infraestruturas; 

 Previsão da evolução da população; 

 Funcionamento da instalação nos primeiros anos de exploração; 

 Previsão do aumento da taxa de juro durante o período de amortização do investimento ou a 

capacidade financeira da entidade adjudicante, designadamente em termos de financiamento 

e das condições do empréstimo. 

De um modo geral, pode dizer-se que, quanto maior for a vida útil, maior dificuldade de 

ampliação, mais baixo e uniforme o crescimento populacional, menor a taxa de juro correspondente 

ao empréstimo de capital e melhor funcionamento inicial, mais dilatado pode ser o horizonte de 

projecto. [18] 

População de projecto: população a servir no horizonte do projecto. Deve incluir população 

residente e população temporária ou flutuante.  

A população residente no horizonte de projecto pode ser obtida a partir de estudos de 

evolução da população baseados nos resultados dos Censos e também em estudos de planeamento 

ou em estudos urbanísticos actualizados. Em alguns casos pode ser recomendável a realização de 

inquéritos locais ou consultas e recolha de dados designadamente junto de Juntas de Freguesias e 

Câmaras Municipais, com vista ao melhor conhecimento das populações e das respectivas 

tendências de evolução, nomeadamente do ponto de vista do balanço da emigração e do impacto da 

população flutuante. [13] 
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A modelação ou estimativa do crescimento populacional, em termos de população residente, 

pode ser efectuada recorrendo a diversos modelos ou métodos. É muito vulgar em Portugal, e na 

falta de elementos informativos complementares, como estudos urbanísticos, ser utilizado o método 

geométrico. No método geométrico considera-se que a evolução populacional segue uma progressão 

geométrica, podendo ser traduzida pela expressão [13]: 

𝑷𝑻 = 𝑷𝟎(𝟏 + 𝒕𝒈)𝒏 (12) 

sendo, 

 
𝑃𝑇 , 𝑃0  - população respectivamente no horizonte de projeto e no ano de referência; 

𝑡𝑔 - taxa geométrica de evolução; 

n - número de anos. 

A taxa geométrica de evolução deve ser determinada a partir dos resultados dos Censos 

aplicando, eventualmente, o método dos mínimos quadrados. Complementarmente, para a 

determinação da evolução em lugares onde não se disponha de informação populacional pode 

recorrer-se ao método da razão-correlação, em que se admite analogia entre a taxa de crescimento 

do lugar e da região onde se insere (freguesia ou concelho, por exemplo) para a qual se dispõe de 

dados de evolução de população. [13] 

Caudais de projeto: são as bases quantitativas a considerar no dimensionamento das diferentes 

instalações de tratamento; estes caudais destinam-se a satisfazer os consumos domésticos, 

comerciais, industriais e públicos; há que garantir, ainda, caudais para fazer face a perdas e fugas e 

para combate a incêndios. [13] 

Para se avaliar o consumo de água per capita podem ser seguidos vários critérios, sendo o 

mais corrente expressá-lo em termos do consumo diário médio anual por habitante, ou seja, da 

capitação (normalmente expressa em L/(hab.dia)). Este valor obtém-se dividindo o consumo anual 

total pelo número de habitantes e pelo número de dias do ano. É de notar que a capitação fornece 

unicamente uma característica média do consumo, não dando qualquer indicação sobre as 

características mais desfavoráveis (valores extremos - máximos e mínimos) ou sobre as 

características instantâneas dos volumes de água em questão. [18] 

A elaboração de estudos de instalações de abastecimento de água deve basear-se no 

conhecimento dos consumos de água, quando existam e sejam representativos, os quais podem ser 

obtidos a partir dos registos dos serviços de exploração da entidade gestora. Com base nos valores 

do consumo de água e da população, é possível calcular a capitação média anual actual e, a partir 

desta, estimar a sua evolução previsível. [18] 

Nos casos em que não se disponha de informação correta de consumos deverão estimar-se 

valores de capitação atendendo à dimensão do aglomerado, ao nível de vida das populações e aos 

hábitos de higiene e às condições climáticas locais. [13] 
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Em Portugal, e de acordo com a legislação em vigor [7], as capitações de água a considerar 

no ano de horizonte de projecto não devem ser inferiores aos seguintes valores, em função da 

dimensão do aglomerado ou aglomerados a servir: 

 80 l/(hab.dia) até 1000 habitantes; 

 100 l/(hab.dia) de 1000 a 10 000 habitantes; 

 125 l/(hab.dia) de 10 000 a 20 000 habitantes; 

 150 l/(hab.dia) de 20 000 a 50 000 habitantes; 

 175 l/(hab.dia) acima de 50 000 habitantes. 

As capitações correspondentes aos consumos comerciais podem, na generalidade dos 

casos, ser incorporadas nos valores médios de capitação global; em zonas de actividade comercial 

intensa pode admitir-se uma capitação adicional da ordem dos 50 l/(hab.dia). Os consumos públicos 

podem ser considerados também integrados nos valores médios da capitação global, considerando-

se adicionalmente como públicos os consumos de estabelecimentos de saúde, ensino, militares, 

prisionais, hoteleiros e instalações desportivas, que devem ser avaliados de acordo com as 

respectivas características, caso a caso. [13] 

No dimensionamento dos órgãos dos sistemas de abastecimento e distribuição de água, não 

interessa apenas conhecer caudais médios, dadas as suas características não extremas, mas 

importa conhecer também os caudais máximos (ou de ponta). Definem-se, assim, os chamados 

caudais de ponta, como sendo o produto do caudal médio anual pelos factores de ponta. [18] 

Se for, por um lado: 

QmaM - o caudal médio anual, expresso em m
3
/mês 

QmaD - o caudal médio anual, expresso em m
3
/dia 

Qmai - o caudal médio anual, expresso em L/s 

e, por outro: 

QmM - o caudal médio do mês de maior consumo do ano, expresso em m
3
/mês 

QmD - o caudal médio do dia de maior consumo do ano, expresso em m
3
/dia 

Qi - o caudal máximo instantâneo, expresso em L/s 

Os factores de ponta são definidos como a seguir se indica: 

Fator de ponta mensal: 

𝒇𝒎 =  
𝑸𝒎𝑴

𝑸𝒎𝒂𝑴
 (13) 

Em sistemas de abastecimento de água, este factor de ponta é, aproximadamente, 1,3. [18] 

Fator de ponta diário: 

𝒇𝒅 =
𝑸𝒎𝑫

𝑸𝒎𝒂𝑫
 (14) 
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Em sistemas de abastecimento de água, este factor de ponta é, aproximadamente, 1,5. [18] 

Fator de ponta instantâneo: 

𝒇𝒊 =
𝑸𝒊

𝑸𝒎𝒂𝒊
  (15) 

O factor de ponta (fi) deve ser determinado, preferencialmente, com base na análise de 

registos de consumos. No entanto e na ausência de elementos que permitam a sua determinação 

mais fundamentada, o factor de ponta pode ser estimado com base na seguinte expressão: 

𝒇𝒊 = 𝟐 + 𝟕𝟎 √𝑷⁄  (16) 

em que P é a população a servir. [18] 

1.7.2 - Dimensionamento dos sistemas de Saneamento de Águas Residuais 

Um sistema de tratamento de águas residuais deve ser concebido e dimensionado tendo em 

conta o cumprimento das seguintes funções. [13] 

 Transporte das águas residuais, nomeadamente do caudal máximo instantâneo, para o local 

de tratamento ou de rejeição; 

 Arrastamento dos sólidos em suspensão, nomeadamente quando se escoam os menores 

caudais, tendo presente a necessidade de promover a sua afluência aos locais de tratamento. 

Torna-se, assim, especialmente importante avaliar corretamente os caudais de projecto 

(nomeadamente no ano de início de exploração, e no ano horizonte de projeto), a fim de garantir o 

respetivo escoamento em condições hidráulico-sanitárias convenientes. Para efeitos de cálculo, 

considera-se que os caudais de projeto são constituídos por [13]: 

Caudais domésticos – inclui o caudal resultante dos usos da água na habitação e na sua envolvente 

acrescida do caudal proveniente de actividades comerciais (nomeadamente estabelecimentos, lojas e 

restaurantes) e ainda o consumo público. (tais como escolas, estabelecimentos de saúde, instalações 

desportivas, quartéis e jardins); [13] 

Caudais industriais – incluiu a contribuição dos estabelecimentos industriais ligados à rede, cuja 

caracterização deve ser feita caso a caso; [13] 

Caudais de infiltração – inclui a água subterrânea que aflui à rede de colectores através de 

deficiências das tubagens, juntas ou câmaras de visita (designadamente decorrentes de 

assentamentos, fissuras e rupturas). Teoricamente, não deve afluir caudal de origem pluvial a uma 

rede separativa doméstica. No entanto, é frequente, sobretudo em redes extensas e antigas, verificar-

se a existência de contribuição pluvial. [13] 

Na figura 17 apresenta-se, graficamente, os caudais afluentes aos sistemas de drenagem 

domésticos em tempo de chuva, incluindo a infiltração. 
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FIGURA 17 - IDENTIFICAÇÃO GRÁFICA DE CAUDAIS AFLUENTES AOS SISTEMAS DE DRENAGEM, INCLUINDO INFILTRAÇÃO E AFLUÊNCIAS 

PLUVIAIS (ADAPTADA DE [14]) 

Nos aglomerados populacionais nem toda a água consumida aflui ao sistema de drenagem 

devido às perdas verificadas nos ramais domiciliários e à utilização, mais ou menos significativa, da 

água na rega de espaços verdes e agrícolas, lavagens municipais e enchimentos de piscinas. [13] 

O coeficiente de afluência à rede (também designado factor de afluência) é o valor pelo qual 

deve ser multiplicada a capitação média anual do consumo de água, para se obter a capitação média 

anual de afluência à rede. Os coeficientes de afluência são função do tipo de ocupação residencial, 

dos hábitos de higiene e de vida da população, da extensão de zonas verdes ajardinadas ou 

agrícolas, das condições climáticas, da estrutura tarifária e da ligação ao sistema ou não de 

pequenas atividades comerciais, públicas ou industriais. Os valores do coeficiente de afluência a 

considerar em dimensionamento devem, a não ser em casos devidamente justificados, variar entre 

0,70 e 0,90. [13] 

O caudal doméstico resulta, assim, da multiplicação da capitação de águas residuais 

domésticas pela população a servir com rede de águas residuais. Finalmente, o valor do caudal de 

ponta de projecto obtém-se multiplicando o valor de caudal atrás referido por um factor de ponta 

instantâneo ou horário, a que se deve adicionar o caudal de infiltração, os caudais industriais e, 

eventualmente, caudais de origem pluvial, de acordo com a expressão [13]: 

 

𝑸𝒑𝒅 = 𝑸𝒎 × 𝒇𝒑 + 𝑸𝒊 + 𝑸𝒊𝒏𝒅 + 𝑸𝒐𝒑𝒍  (17) 
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sendo, 

𝑄𝑝𝑑 - caudal de ponta de projecto (m
3
/s); 

𝑄𝑚 - caudal médio doméstico no ano horizonte de projecto, obtido pelo produto entre a capitação de 

águas e o factor de afluência à rede (m
3
/s); 

𝑓𝑝 - factor de ponta instantâneo ou horário (-); 

𝑄𝑖 - caudal de infiltração (m
3
/s); 

𝑄𝑖𝑛𝑑  - caudais industriais (m
3
/s); 

𝑄𝑜𝑝𝑙 - caudais de origem pluvial (m
3
/s). 

O factor de ponta instantâneo é, assim, o quociente entre o caudal máximo instantâneo do 

ano e o caudal médio diário anual das águas residuais devendo ser determinado, sempre que 

possível, com base na análise de registos locais. Na ausência de elementos que permitam a sua 

determinação, o factor de ponta deve ser estimado através da expressão [13]: 

𝑓𝑝 = 1,5 +
60

√𝑃
 (18) 

sendo, 

P - população a servir (hab); 

𝑓𝑝 - factor de ponta instantâneo (-). 

No âmbito do dimensionamento de infra-estruturas de saneamento não devem ser 

considerados factores de ponta instantâneos superiores a 4. Na figura 18 apresenta-se, a título 

exemplificativo, a curva de variação horária característica para caudais domésticos nos EUA. Os 

caudais de ponta ocorrem, neste caso, pelas 11h. [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 18 - VARIAÇÃO HORÁRIA CARACTERÍSTICA PARA CAUDAIS RESIDUAIS DOMÉSTICOS NOS EUA 

(ADAPTADA DE [14]) 
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Na estimativa dos caudais de projecto de águas residuais domésticas com ligações 

industriais, deve-se aceder a informação relativa à caracterização das indústrias a ligar /ligadas ao 

sistema, de modo a serem conhecidos os caudais rejeitados, suas características físicas, químicas e 

bacteriológicas ao longo do tempo e os períodos de laboração. [13] 

Os volumes de água rejeitados no sistema, no âmbito da actividade industrial, podem ser 

elevados quando comparados com os volumes domésticos transportados. Esta razão leva a que, por 

vezes, se dimensionem tanques de retenção, de modo a que se amorteçam as descargas industriais 

antes do lançamento no sistema municipal. Em certas circunstâncias, pode justificar-se o controlo das 

descargas industriais, para que elas só se verifiquem em períodos determinados (em regra, à noite), 

correspondentes ao escoamento de caudais domésticos reduzidos nos colectores da rede. [13] 

Os sistemas de drenagem de águas residuais devem ser concebidos e dimensionados tendo 

em vista minimizar os caudais de infiltração e os caudais resultantes da drenagem de águas pluviais, 

promovida através de ligações incorretas ao sistema. Para controlar os caudais de infiltração devem 

ser adoptados procedimentos adequados de projecto, nomeadamente em termos da selecção dos 

materiais, juntas e de disposições construtivas. [13] 

Desde que não se disponham de dados experimentais locais ou de informações similares, o 

valor do caudal de infiltração a considerar em projecto deve ser da ordem de 0,5 m
3
/dia, por 

centímetro de diâmetro e por quilómetro de comprimento da rede pública, podendo atingir valores de 

4 m
3
/dia, por centímetro e por quilómetro, em colectores e ramais de precária construção e 

conservação. [13] 

A afluência pluvial directa a redes domésticas pode, em alguns casos, constituir uma 

contribuição significativa. Em tempo húmido, e durante precipitações intensas, os caudais de ponta 

podem ser superiores a 10 a 15 vezes o caudal de ponta em tempo seco. Em termos de caudais 

médios anuais, naturalmente que este efeito é amortecido devido à distribuição temporal da 

precipitação. [13] 

A quantificação das afluências pluviais a uma rede separativa doméstica pode ser efectuada, 

através de monitorização, comparando caudais registados, num mesmo local, em tempo seco e em 

tempo chuvoso. No caso de alguns grandes sistemas de drenagem de águas residuais operados por 

empresas do Grupo AdP, em que se dispõe de medições de caudal, a informação disponível aponta 

para valores de contribuição pluvial directa anual (excluindo infiltração) entre 20 a 30 % do caudal 

médio de água residual doméstica. [13] 
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2 – Metodologia 

2.1 - Objetivos e planeamento do trabalho 

O objetivo do presente trabalho foi demonstrar que a adequação da capacidade de 

tratamento das diferentes instalações depende de mais factores do que aqueles considerados pela 

ERSAR e demonstrar a necessidade de adequar estes indicadores de forma a considerar os critérios 

que influenciam o desempenho das instalações em termos de capacidade utilizada. Para o efeito, foi 

avaliada a utilização de indicadores complementares aos indicadores AA09 e AR07 da ERSAR, 

dentro da metodologia UNA-PD, sendo delineadas as seguintes etapas:  

1. Selecionar as instalações alvo de estudo: 

A escolha da amostra foi feita de forma a ser consistente/coerente com a amostra 

avaliada pela ERSAR. Apenas deste modo é possível comparar as duas metodologias: 

 Todas as estações de tratamento com, pelo menos, um ano de exploração; 

 ETAR com capacidade de tratamento igual ou superior a 20.000 hab.eq; 

2. Solicitar às empresas dados de: 

 Capacidade instalada (m
3
/d) de cada instalação de tratamento (ETA e ETAR); 

 Volumes diários tratados/produzidos (m
3
/d) (medições diárias). Caso não haja esta 

informação as empresas devem fornecer o maior volume diário de água 

tratada/produzida (m
3
/dia) e os volumes mensais tratados/produzidos (m

3
/mês); 

 Capacidade instalada (hab. eq) de cada instalação de tratamento (ETAR); 

 Valores diários de CBO5 (mg/l) medidos à entrada de cada ETAR; 

3. Controlo de qualidade dos dados/análise estatística, exclusão de dados atípicos 

4. Cálculo dos indicadores pela metodologia UNA-PD: 

Para as ETA, em capacidade hidráulica: 

 dmc – valor de caudal diário produzido (m
3
/dia) no dia de maior consumo (em cada 

ano), em percentagem da capacidade instalada (m
3
/dia); 

 mmc  - valor de caudal mensal produzido (m
3
/mês) no mês de maior consumo (em 

cada ano), em percentagem da capacidade instalada (m
3
/mês); 

 anual - volume anual produzido (m
3
/ano), em percentagem da capacidade instalada 

(m
3
/ano); 
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Para as ETAR, em capacidade hidráulica: 

 dma – valor de caudal diário tratado (m
3
/dia) no dia de maior afluência (em cada 

ano), em percentagem da capacidade instalada (m
3
/dia); 

 mma  - valor de caudal mensal tratado (m
3
/mês) no mês de maior afluência (em cada 

ano), em percentagem da capacidade instalada (m
3
/mês); 

 anual - volume anual tratado (m
3
/ano), em percentagem da capacidade instalada 

(m
3
/ano); 

Para as ETAR, em termos de carga de CBO5 afluente: 

 dma – valor da carga tratada (hab.eq) no dia de maior afluência (em cada ano), em 

percentagem da capacidade instalada (hab.eq); 

 mma – valor da carga tratada (hab.eq) no mês de maior afluência (em cada ano), em 

percentagem da capacidade instalada (hab.eq); 

 anual - valor anual médio da carga tratada (hab.eq), em percentagem da capacidade 

instalada (hab.eq); 

No cálculo da capacidade utilizada considerou-se que 1 hab.eq corresponderia a 60 g 

CBO5/hab/dia. 

2.2 - Materiais utilizados (Ferramentas estatísticas) 

Os diversos dados fornecidos pelas entidades gestoras constituem uma enorme quantidade 

de informação que, na sua forma original, pode conter grande potencial, mas estão geralmente 

associados a dificuldades de gestão e de manuseamento, dado ao volume de dados em bruto. É 

necessário, por isso, sintetizar (ou reduzir) e representar de forma compreensível a informação 

contida nesse grande conjunto de dados, usando para isso, tabelas, gráficos e ferramentas 

estatísticas para tratar os dados em bruto. 

As principais ferramentas estatísticas utilizadas no decurso deste trabalho foram: 

 Medidas de posição ou localização central 

Se pretendermos caraterizar um conjunto numérico de dados por um número, escolhemos um 

valor típico que é normalmente, um valor à volta do qual se distribuem os dados. Este número/medida 

é particularmente interessante quando se comparam vários conjuntos de dados. Os mais importantes 

são a média, a mediana e a moda. [1] 

No caso do presente trabalho foram utilizadas a média aritmética (ou, mais simplesmente, a 

média) que é a medida de localização mais frequentemente usada e a média ponderada. A média 

(aritmética) é, por definição, obtida dividindo a soma de todos os valores numéricos observados pelo 

número de observações. 
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 A média �̅� de um conjunto de n valores observados 𝑥1, 𝑥2,…, 𝑥𝑛 é dada por [1]: 

�̅� =  
𝟏

𝒏
∑ 𝒙𝒊

𝒏
𝒊=𝟏  (19) 

Nos cálculos envolvendo média aritmética simples, todas as ocorrências têm a mesma 

importância ou o mesmo peso. No entanto, existem casos onde as ocorrências têm importância 

relativa diferente. Nestes casos, o cálculo da média deve ter em conta esta importância relativa. Este 

tipo de média designa-se por média ponderada. 

A média aritmética ponderada 𝑥𝑝̅̅ ̅ de um conjunto de números 𝑥1, 𝑥2,…, 𝑥𝑛 cuja importância 

relativa ("peso") é respetivamente 𝑝1, 𝑝2, ..., 𝑝𝑛 é calculada da seguinte maneira: 

𝒙𝒑̅̅ ̅ =
𝒑𝟏.𝒙𝟏+𝒑𝟐.𝒙𝟐+⋯+𝒑𝒏.𝒙𝒏

𝒑𝟏+𝒑𝟐+⋯+𝒑𝒏
=

∑ (𝒑𝒊.𝒙𝒊)𝒏
𝒊=𝟏

∑ 𝒑𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

 (20) 

A mediana divide ao meio o conjunto de valores observados. Assim, dado um conjunto de 

observações ordenado em magnitude (ordem crescente ou decrescente), a mediana divide esse 

conjunto em duas partes tais que o número de observações inferiores ou iguais à mediana é igual ao 

número de observações superiores ou iguais à mediana. [1] 

Seja 𝑥1 , 𝑥2 ,…,  𝑥𝑛  um conjunto de observações, no que se segue, 𝑥(𝑖)  é o i-ésimo valor 

observado mais pequeno, pelo que se verifica que 𝑥(1)≤ 𝑥(2)≤…≤ 𝑥(𝑛). Em particular, 𝑥(1) e  𝑥(𝑛) são, 

respectivamente, a menor e a maior das observações. Dado um conjunto de n valores 𝑥1, 𝑥2,…, 𝑥𝑛, a 

mediana é dada por [1]: 

�̃� =  {

𝒙
(

𝒏
𝟐

)
+𝒙

(
𝒏
𝟐

+𝟏)

𝟐
𝒙

(
𝒏+𝟏

𝟐
)

  

, 𝒔𝒆 𝒏 𝒑𝒂𝒓,

, 𝒔𝒆 𝒏 Í𝒎𝒑𝒂𝒓
 (21) 

 

 Medidas de posição ou localização não central 

Além da média, foram também usados os quantis, que são uma medida de posição ou 

localização não central. Os percentis, os decis e os quartis são os quantis que na prática, têm mais 

interesse, sendo que no presente trabalho foram usados os percentis. 

Nos casos em que os dados são discretos ou contínuos não classificados, é sempre possível 

obter a sequência de valores ordenados x(1) , x(2) ,…, x(n) , pelo que se define quantil da seguinte 

forma. [1] 

O quantil de ordem α (0< α<1) é: 

𝒁𝜶 =  𝒙(𝒌) (22) 

Em que k é o maior inteiro menor do que n α+1. 

Se α=0.5, obtém-se para o quantil de ordem 0.5, 𝑥
(

𝑛+1

2
)
 se n é ímpar, e 𝑥

(
𝑛

2
)
 se n é par.  
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Observe-se que o quantil de ordem 0.5 é a mediana �̃� que difere ligeiramente (quando n é 

par) da definição de mediana introduzida anteriormente. Esta diferença não tem consequências 

práticas para n suficientemente grande. [1] 

Os percentis dividem um conjunto de dados, preparado em ordem crescente, em 100 partes. 

Definem-se 99 percentis que dividem o referido conjunto em 100 partes. O percentil de ordem k 

(k=1,2,….,99) é o quantil de ordem k/100. O valor do percentil de ordem k é denotado por pk. Cerca 

de k% das observações são menores do que pk. [1] 
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2.3 - Metodologias de análise de dados e organização de resultados 

 

2.3.1 – Cobertura/análise dos dados recebidos das entidades gestoras 

Numa primeira abordagem ao trabalho, começou por se solicitar às diversas entidades 

gestoras do Grupo AdP os dados necessários para a aplicação da metodologia de avaliação UNA-

PD, cobrindo os anos de 2008 a 2013.  

No caso da avaliação da capacidade hidráulica, aplicada tanto às instalações de tratamento 

de água (ETA) como às instalações de tratamento de águas residuais (ETAR) com mais de 1 ano de 

exploração, foram pedidos os dados de capacidade instalada (m
3
/dia) e os volumes tratados diários 

(m3/dia).  

No caso da avaliação da capacidade em termos de carga, aplicada às instalações de 

tratamento de águas residuais (ETAR) com capacidade instalada igual ou superior a 20000 hab.eq, 

foram pedidos os dados relativos à capacidade instalada (hab.eq) e valores diários da concentração 

de CBO5 (mg/L), medidos à entrada de cada instalação de tratamento.  

O Grupo AdP é constituído por 20 entidades responsáveis pelos serviços de águas. Destas, 

14 participaram no exercício, tendo-se obtido dados de 50 ETA e 263 ETAR. Na tabela 6, 

apresentam-se as empresas que participaram no exercício e aquelas que não fizeram parte dele. Na 

tabela 7 apresenta-se no número de instalações de cada empresa das quais foram obtidos dados. 

TABELA 6 –ENTIDADES GESTORAS DO GRUPO ADP E SUA PARTICIPAÇÃO NO EXERCÍCIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Empresas que 
participaram no 

exercício 

Empresas que não 
participaram no 

exercício 

Empresa 1 Empresa 15 

Empresa 2 Empresa 16 

Empresa 3 Empresa 17 

Empresa 4 Empresa 18 

Empresa 5 Empresa 19 

Empresa 6 Empresa 20 

Empresa 7  

Empresa 8  

Empresa 9  

Empresa 10  

Empresa 11  

Empresa 12  

Empresa 13  

Empresa 14  
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TABELA 7 – NÚMERO DE INSTALAÇÕES DAS QUAIS SE OBTEVE OS DADOS SOLICITADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Empresa 16 e a Empresa 18 não foram consideradas para o estudo pois são empresas 

bastante recentes dentro do Grupo AdP e ainda não existem dados suficientes. A Empresa 17 trata, 

sobretudo, caudais afluentes/ produção exclusiva de águas industriais pelo que também não foi 

considerada. A Empresa 15 e a Empresa 20 não participaram no exercício dado a indisponibilidade 

no processo de restruturação do Grupo AdP. Por sua vez, a Empresa 19 é uma empresa que não faz 

parte da UNA-PD. 

De forma a conhecer a cobertura dos dados enviados relativamente ao Grupo AdP, fez-se um 

levantamento do total das instalações das diversas entidades gestoras. Os resultados obtidos 

encontram-se na tabela 8. Verificou-se que no total das empresas do Grupo AdP, existem cerca de 

197 ETA e 990 ETAR [3]. Estes resultados significam que os dados considerados no estudo 

representam 25,4 % e 26,6 % do número total de ETA e ETAR do Grupo AdP, respetivamente. 

 

 

 

 

 

  

Entidade 
Gestora 

Nº de ETA (dados 
enviados) 

Nº de ETAR 
(dados enviados) 

Empresa 1 4 23 

Empresa 2 2 54 

Empresa 3 5 - 

Empresa 4 2 - 

Empresa 5 3 51 

Empresa 6 5 50 

Empresa 7 - 26 

Empresa 8 18 5 

Empresa 9 11 3 

Empresa 10 - 1 

Empresa 11 - 10 

Empresa 12 - 9 

Empresa 13 - 3 

Empresa 14 - 28 

Total 50 263 
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TABELA 8 – NÚMERO TOTAL DE INSTALAÇÕES DAS ENTIDADES GESTORAS DO GRUPO ADP [3] E PERCENTAGEM DE DADOS ENVIADOS 

DAS MESMAS 

NOTA: NA: ENTIDADES GESTORAS NÃO INCLUÍDAS NA AMOSTRA SELECCIONADA PARA ESTUDO 

(*) DADOS OBTIDOS ATRAVÉS DE FICHEIRO INTERNO DA ADP SERVIÇOS 

 

Apesar de a amostra seleccionada para estudo corresponder a esta percentagem do total de 

instalações, nem todos os dados enviados foram analisados/utilizados nos cálculos. Esta situação 

deveu-se a problemas encontrados nos dados, como se verá mais adiante. Assim sendo, o número 

de dados efectivamente analisados de cada empresa encontra-se na tabela 9, correspondendo a 

23,9 % e 15,5 % do número total de ETA e ETAR do Grupo AdP, respetivamente. 

 

 

 

  

Empresas do Grupo AdP 

Nº total de instalações % dados incluídos na amostra 

ETA  ETAR  ETA ETAR 

Empresa 1 4 74 100 31 

Empresa 2 5 75 (*) 40 72 

Empresa 3 5 - 100 - 

Empresa 4 3 43 67 0 

Empresa 5 3 86 (*) 100 59 

Empresa 6 13 106 38 47 

Empresa 7 2 74 0 35 

Empresa 8 23 101 78 5 

Empresa 9 17 158 65 2 

Empresa 10 - 1 - 100 

Empresa 11 - 15 - 67 

Empresa 12 - 9 - 100 

Empresa 13 - 8 - 38 

Empresa 14 - 29 - 97 

Empresa 15 9 81 NA NA 

Empresa 16 43 7 NA NA 

Empresa 17 4 1 NA NA 

Empresa 18 64 101 NA NA 

Empresa 19 2 - NA - 

Empresa 20 - 21 - NA 

Total 197 990 25,4 26,6 
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TABELA 9 – NÚMERO DE INSTALAÇÕES DAS ENTIDADES GESTORAS DO GRUPO ADP CUJOS DADOS FORAM ANALISADOS E SUA 

PERCENTAGEM FACE AO TOTAL DE INSTALAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, são também apresentados na tabela 10 os valores da soma dos valores 

anuais, em termos de capacidade hidráulica, de todas as instalações de tratamento (ETA e ETAR) de 

cada entidade gestora cujos dados foram disponibilizados e analisados, bem como a sua 

percentagem relativamente ao volume total anual produzido/tratado pelo Grupo AdP (tabela 37, em 

anexo). Verifica-se que em termos de percentagem representa uma cobertura muito maior do que em 

termos do número de instalações, obtendo-se uma cobertura de cerca de 37 % para as ETA e de 

70% para as ETAR, nos anos de 2011 a 2013, o que significa que foram enviados dados das 

instalações de maior dimensão (capacidade) e que mais contribuem para a produção/tratamento de 

água do Grupo. 

Por sua vez, na tabela 11 são apresentados os valores da capacidade instalada total das 

estações de tratamento cujos dados foram analisados, tanto em capacidade hidráulica (ETA e ETAR) 

como em capacidade de carga (ETAR) para cada entidade gestora. 

  

Empresas do Grupo AdP 
Nº de ETA 

(dados 
analisados) 

Nº de ETAR 
(dados 

analisados) 

% dados 
analisados 

ETA 

% dados 
analisados 

ETAR 

Empresa 1 4 23 100 31 

Empresa 2 2 - 40 0 

Empresa 3 5 - 100 - 

Empresa 4 2 - 67 0 

Empresa 5 - - 0 0 

Empresa 6 5 50 38 47 

Empresa 7 - 26 0 35 

Empresa 8 18 - 78 0 

Empresa 9 11 3 65 2 

Empresa 10 - 1 - 100 

Empresa 11 - 10 - 67 

Empresa 12 - 9 - 100 

Empresa 13 - 3 - 38 

Empresa 14 - 28 - 97 

Empresa 15 - - 0 0 

Empresa 16 - - 0 0 

Empresa 17 - - 0 0 

Empresa 18 - - 0 0 

Empresa 19 - - 0 - 

Empresa 20 - - - 0 

Total 47 153 23,9 15,5 
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TABELA 10 – VOLUME TOTAL ANUAL ANALISADO POR TIPO DE INSTALAÇÃO (2011-2013) E SUA COBERTURA RELATIVAMENTE AO 

VOLUME ANUAL PRODUZIDO/TRATADO PELO GRUPO ADP 

 

TABELA 11 – CAPACIDADE INSTALADA TOTAL DAS VÁRIAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO CUJOS DADOS FORAM ANALISADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Empresas do 
Grupo AdP 

Volume total 
2011 (m3) 

ETA (dados 
analisados) 

Volume total 
2012 (m3) 

ETA (dados 
analisados) 

Volume total 
2013 (m3) 

ETA (dados 
analisados) 

Volume total 
2011 (m3) 

ETAR (dados 
analisados) 

Volume total 
2012 (m3) 

ETAR (dados 
analisados) 

Volume total 
2013 (m3) 

ETAR (dados 
analisados) 

Empresa 1 65813107 66388523 64424104 44740186 39427339 37853506 

Empresa 2 7362037 6001862 6112820 - - - 

Empresa 3 66739721 63900104 63179241 - - - 

Empresa 4 17096125 17867013 18502178 - - - 

Empresa 5 - - - - - - 

Empresa 6 37349818 34587872 35332428 55249467 53177365 65974101 

Empresa 7 - - - 4610271 8632475 12752805 

Empresa 8 17068012 17299483 18766678 - - - 

Empresa 9 17259326 18080285 12667235 3923558 3161186 4015563 

Empresa 10 - - - 57247878 52601578 61702956 

Empresa 11 - - - 16376351 15969151 17029463 

Empresa 12 - - - 11462197 10479051 13813899 

Empresa 13 - - - 24733919 23269409 28866441 

Empresa 14 - - - 117594861 111258999 122234968 

Total 228688146 224125142 218984683 335938688 317976552 364243701 

% volume 
analisado 

37,4 37,8 37,1 69,3 70,6 72,1 

 
Capacidade instalada total 

Entidade Gestora ETA (m3/dia)  ETAR (m3/dia) ETAR (hab.eq) 

Empresa 1 488160 280462 1137196 

Empresa 2 29424 - - 

Empresa 3 441364 - - 

Empresa 4 131652 - - 

Empresa 6 237484 343233 1992038 

Empresa 7  - 59564 242936 

Empresa 8 117231  -  - 

Empresa 9 98430 17270 87856 

Empresa 10 - 345600 920000 

Empresa 11 - 103550 459000 

Empresa 12 - 59679 297997 

Empresa 13 -  118873 625932 

Empresa 14 -  465487 2330279 

Total 1543745 1793718 8093234 
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É também de salientar que nem todas as empresas enviaram dados de 2008 a 2013, muitas 

enviaram apenas de 2011 a 2013 e algumas apresentaram os dados sob a forma de médias mensais 

em vez de dados diários. Estas ocorrências estão registadas na tabela 12. 

TABELA 12 – TIPO DE DADOS DISPONIBILIZADOS PELAS VÁRIAS ENTIDADES GESTORAS E SUA COBERTURA TEMPORAL 

 

De seguida, descrevem-se as etapas realizadas para obtenção do cálculo dos máximos pelo 

método de avaliação UNA-PD, até se obter os resultados finais. 

2.3.2 – Criação da Masterfile 

Com os dados em bruto obtidos das diversas entidades gestoras, foi construída uma 

“masterfile” para cada empresa. A masterfile tem como principal objectivo a organização dos dados 

de uma maneira mais simples, acessível e de fácil leitura. A masterfile foi construída num ficheiro de 

EXCEL, em que cada folha/separador corresponde a uma diferente instalação de tratamento. Os 

dados de capacidade hidráulica das ETA foram identificados com separador de cor azul, os dados de 

capacidade hidráulica das ETAR com separador de cor verde e os dados de capacidade de carga das 

ETAR com separador de cor castanha. 

No caso da capacidade hidráulica, foram apresentados, para cada instalação dados acerca 

do nome, tipo de instalação, capacidade instalada (m
3
/dia) e de volume diário (m

3
/dia)/média mensal 

(m
3
/mês) para cada ano em análise. No que diz respeito à capacidade de carga foram apresentados, 

para cada instalação dados acerca do nome, capacidade instalada (hab.eq) e de amostras 

diárias/médias mensais de concentração (mg/L) de CBO5 para cada ano em análise. Nas figuras 19, 

20 e 21, apresentam-se exemplos da forma como as masterfiles foram organizadas. 

  

Empresas que 
enviaram os 

dados solicitados 

Dados 
de 2008-

2013 

Dados de 
2011-
2013 

Dados 
diários 

(m3/dia) 

Médias 
Mensais 

(m3/mês) 

Amostras 
diários 
CBO5 

(mg/L) 

Médias 
Mensais 

CBO5 

(mg/L) 

Empresa 1 X  X  X X  

Empresa 2 X  X  X  

Empresa 3  X X    

Empresa 4  X X    

Empresa 5 X  X X  X 

Empresa 6  X X  X  

Empresa 7  X X  X X 

Empresa 8  X  X  X 

Empresa 9 X  X   X 

Empresa 10 X  X  X  

Empresa 11  X X  X  

Empresa 12 X  X   X 

Empresa 13  X X  X  

Empresa 14  X X  X  
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FIGURA 19 – EXEMPLO DE MASTERFILE DE UMA ETAR - 

CAPACIDADE HIDRÁULICA 
FIGURA 20 – EXEMPLO DE MASTERFILE DE UMA ETAR 

– CAPACIDADE EM TERMOS DE CARGA DE CBO5 

 

FIGURA 21 - EXEMPLO DE MASTERFILE DE UMA ETA – CAPACIDADE HIDRÁULICA 
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Apesar de todos os dados terem sido organizados a partir dos dados em bruto que cada 

empresa forneceu, nalgumas empresas não foi possível separar cada instalação individualmente 

numa folha do Excel e identificar com a cor correspondente. Este procedimento padrão não foi 

respeitado devido ao elevado número de dados fornecidos, que não foi possível examinar em tempo 

útil. Nesta situação encontram-se a Empresa 1, a Empresa 2 e a Empresa 5. Nesta última apenas as 

ETA foram identificadas em separadores individuais, uma vez que eram apenas duas e os dados das 

ETAR desta empresa não foram analisados. 

Quando o procedimento padrão da elaboração da masterfile não foi respeitado, no caso das 3 

empresas mencionadas, os dados foram separados apenas por tipo de instalação (ETA ou ETAR) e 

por tipo de capacidade em estudo (hidráulica ou de carga).Esta situação encontra-se exemplificada 

na figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 - Cálculo dos máximos pelo método UNA-PD 

Após a organização dos dados recebidos na masterfile, foi possível calcular os máximos pelo 

método de avaliação UNA-PD. Desta forma, para as ETA (avaliação da capacidade hidráulica), 

calculou-se o volume anual tratado, o mês de máximo consumo (mmc) e o dia de máximo consumo 

(dmc). No caso das ETAR, na avaliação da capacidade hidráulica, calculou-se o volume anual 

tratado, o mês de máxima afluência (mma) e o dia de máxima afluência (dma). 

 

 

 

  

FIGURA 22 – EXEMPLO DE MASTERFILE CONSTRUÍDA PARA A EMPRESA 5 
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O método de cálculo tanto para ETA e ETAR, para a avaliação da capacidade hidráulica, é 

igual, correspondendo o mmc a mma e dmc a dma respetivamente. O volume anual tratado (m
3
/ano) 

é obtido pela soma dos valores de volume diário (m
3
/dia) de água tratada/água residual bruta do ano 

em questão. Usou-se para este efeito a função SOMA do EXCEL (ver figura 23). Nos casos em que 

os valores diários não estavam disponíveis, somou-se os valores de volume mensal (m
3
/mês) do ano 

para obter o volume anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o cálculo do mmc/mma, foi construída uma coluna auxiliar na folha de EXCEL onde se 

calculou em primeiro lugar o volume mensal tratado (m
3
/mês) para cada ano. Este valor é obtido pela 

soma dos valores de volume diário (m
3
/dia) de água tratada/água residual bruta de cada mês. Usou-

se para este efeito a função SOMA do EXCEL (ver figura 24). Nos casos em que já eram fornecidos 

os valores mensais, esta coluna auxiliar não foi necessária. Após este primeiro passo, o mmc/mma foi 

calculado usando a função MÁXIMO do EXCEL, que retornava o valor máximo do volume mensal 

tratado (m
3
/ano) para cada ano. (ver figura 25)  

FIGURA 23 – EXEMPLO DE CÁLCULO DO VOLUME ANUAL TRATADO 

(M
3
/ANO) 
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FIGURA 24 – EXEMPLO DE COLUNA AUXILIAR ONDE É CALCULADO O VOLUME MENSAL TRATADO 

(M
3
/MÊS) PARA CADA ANO 

FIGURA 25 – EXEMPLO DE CÁLCULO DO MMC/MMA (M
3
/MÊS)  
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Para o cálculo do dmc/dma, foi novamente utilizada a função MÁXIMO do EXCEL, neste caso 

aplicada aos valores de volume diário (m
3
/dia) de água tratada/água residual bruta de cada ano. (ver 

figura 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso da avaliação da capacidade de carga aplicada às ETAR, foi calculada a média anual, 

a média mensal máxima e o máximo diário de concentração de CBO5 (mg/L). A média anual da 

concentração foi calculada utilizando a função MÉDIA do EXCEL, aplicada a todas as amostras 

diárias de concentração de CBO5 (ver figura 27) ou às médias mensais de um determinado ano (ver 

figura 28). 

Para o cálculo da média mensal máxima, foi novamente construída uma coluna auxiliar na 

folha de EXCEL onde se calculou em primeiro lugar a média mensal de concentração para cada mês 

do ano em questão. Este valor é obtido recorrendo novamente à função MÉDIA do EXCEL. Uma vez 

mais, nos casos em que já eram fornecidas as médias mensais, esta coluna auxiliar não foi 

necessária. Após este passo, a média mensal máxima foi calculada usando a função MÁXIMO do 

EXCEL, que retornava o valor máximo da média mensal de concentração (mg/L) para cada ano. (ver 

figura 29) 

  

FIGURA 26 – EXEMPLO DE CÁLCULO DO DMC/DMA 

(M
3
/DIA) 
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FIGURA 27 – EXEMPLO DE CÁLCULO DA MÉDIA ANUAL DA CONCENTRAÇÃO DE CBO5  

(DADOS COM AMOSTRAS DIÁRIAS) 

FIGURA 28 - EXEMPLO DE CÁLCULO DA MÉDIA ANUAL DA CONCENTRAÇÃO DE CBO5 

(DADOS COM MÉDIAS MENSAIS) 

FIGURA 29 - EXEMPLO DE CÁLCULO DA MÉDIA MENSAL MÁXIMA DA CONCENTRAÇÃO DE CBO5 
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Para o cálculo do valor máximo diário de concentração de CBO5, foi novamente utilizada a 

função MÁXIMO do EXCEL, neste caso aplicada aos valores de amostras diárias de concentração de 

CBO5 (ver figura 30). Quando apenas havia uma amostra diária por mês, este máximo diário 

correspondia também à média mensal máxima. Nos casos em que apenas eram fornecidas as 

médias mensais, não foi possível calcular este máximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 - Cálculo da Utilização da Capacidade Instalada 

Para calcular a utilização da capacidade instalada é necessário dados sobre a capacidade 

instalada e os máximos calculados anteriormente. 

 Avaliação da capacidade hidráulica 

No caso da avaliação da capacidade hidráulica, o processo de cálculo é igual caso se trate de 

uma ETA ou de uma ETAR. O cálculo da utilização da capacidade instalada anual (%) é feito da 

seguinte forma: 

𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂ÇÃ𝒐 𝒅𝒂 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒅𝒂 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 (%) =
𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒅𝒐 (𝒎𝟑/𝒂𝒏𝒐)

𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒅𝒂 (
𝒎𝟑

𝒅𝒊𝒂
)×(

𝟑𝟔𝟓 𝒅𝒊𝒂𝒔

𝟏 𝒂𝒏𝒐
)

 × 𝟏𝟎𝟎 (23) 

 

O cálculo da utilização da capacidade instalada mensal máxima (%) pode ser traduzido pela 

seguinte equação: 

𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂ÇÃ𝒐 𝒅𝒂 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒅𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒂𝒍 (%) =
𝒎𝒎𝒄/𝒎𝒎𝒂 (𝒎𝟑/𝒎Ê𝒔)

𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒅𝒂 (
𝒎𝟑

𝒅𝒊𝒂
)×(

𝟑𝟔𝟓 𝒅𝒊𝒂𝒔/𝒂𝒏𝒐

𝟏𝟐 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔/𝒂𝒏𝒐
)

× 𝟏𝟎𝟎  (24) 

  

FIGURA 30 - EXEMPLO DE CÁLCULO DO VALOR MÁXIMO DIÁRIO DE CONCENTRAÇÃO DE CBO5 
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Finalmente, o cálculo da utilização da capacidade instalada diária máxima (%) é dado pela 

seguinte equação: 

𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂ÇÃ𝒐 𝒅𝒂 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒊Á𝒓𝒊𝒂 (%) =
𝒅𝒎𝒄/𝒅𝒎𝒂 (𝒎𝟑/𝒅𝒊𝒂)

𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒅𝒂 (
𝒎𝟑

𝒅𝒊𝒂
)

× 𝟏𝟎𝟎 (25) 

Foi criado para cada empresa um ficheiro EXCEL onde estas equações foram introduzidas, 

calculando automaticamente para todos os anos e todos as instalações, a utilização da capacidade 

instalada anual, mensal máxima e diária máxima. Os resultados obtidos permitem-nos tirar as 

conclusões desejadas. Exemplifica-se na figura 31, os resultados obtidos para uma ETAR de uma 

das empresas analisadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma a comparar melhor a variação da utilização da capacidade instalada para o volume 

máximo mensal/diário tratado, de ano para ano foi feita a sua representação gráfica. Na figura 

apresenta-se os gráficos obtidos para a mesma ETAR (figura 32). 

FIGURA 31 – CÁLCULO DA UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA NUMA ETAR – AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE HIDRÁULICA 

FIGURA 32 – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA VARIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA PARA O MMA E O DMA 

AO LONGO DOS ANOS EM ANÁLISE PARA UMA DAS ETAR ANALISADAS 



52 
 

 Avaliação da capacidade em termos de carga de CBO5 

No caso da avaliação da capacidade em termos de carga para as ETAR, uma vez que a 

capacidade instalada é dada em hab.eq, é necessário calcular a capacidade utilizada em hab.eq. 

Para este cálculo, é necessário conhecer os caudais associados à média anual, à média mensal 

máxima e ao máximo diário de concentração de CBO5.  

O caudal associado à média anual de concentração de CBO5 é simplesmente o volume anual 

tratado (m
3
/ano) calculado anteriormente para a respetiva ETAR (capacidade hidráulica), no ano em 

questão. O caudal associado à média mensal máxima de concentração de CBO5 corresponde ao 

caudal (m
3
/mês) do mês em que a média de concentração de CBO5 é mais elevada, no ano em 

questão. Para saber qual o caudal associado ao máximo diário de concentração de CBO5 (mg/L), 

verifica-se em que dia ocorreu o respetivo valor máximo e identifica-se o volume diário de água 

tratada (m
3
/dia) correspondente, no ano em questão. 

O equivalente populacional é utilizado para determinar a população equivalente a uma 

determinada carga industrial, isto é, que população produziria a mesma carga poluente de uma 

determinada indústria. Dado que a captação padrão de CBO5 nas águas residuais domésticas é de 

60 gramas/(habitante.dia). [8] 

𝒉𝒂𝒃. 𝒆𝒒 =  
𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂/𝒅𝒊𝒂

𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂/(
𝒉𝒂𝒃.

𝒅𝒊𝒂
)
  (26) 

Para calcular a capacidade utilizada anual em hab.eq, utiliza-se a seguinte equação: 

𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆  𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍(𝒉𝒂𝒃. 𝒆𝒒) =
𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑪𝑩𝑶𝟓  (𝒎É𝒅𝒊𝒂 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍)(

𝒈

𝒎𝟑)×𝒄𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 (𝒎𝟑/𝒂𝒏𝒐)×(
𝟏 𝒂𝒏𝒐

𝟑𝟔𝟓 𝒅𝒊𝒂𝒔
)

𝟔𝟎𝒈/(𝒉𝒂𝒃.𝒅𝒊𝒂)
 (27) 

Para calcular a capacidade utilizada no mês de maior afluência (mma) em hab.eq, utiliza-se a 

seguinte equação: 

𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆  𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂 𝒎𝒎𝒂(𝒉𝒂𝒃. 𝒆𝒒) 

=
𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑪𝑩𝑶𝟓  (𝒎É𝒅𝒊𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒂𝒍 𝒎Á𝒙𝒊𝒎𝒂)(

𝒈

𝒎𝟑)×𝒄𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝒅𝒂 𝒎É𝒅𝒊𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒂𝒍 𝒎Á𝒙𝒊𝒎𝒂 (
𝒎𝟑

𝒎Ê𝒔
)×(

𝟏 𝒂𝒏𝒐

𝟑𝟔𝟓 𝒅𝒊𝒂𝒔
)×(

𝟏𝟐 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔

𝟏 𝒂𝒏𝒐
)

𝟔𝟎𝒈/(𝒉𝒂𝒃.𝒅𝒊𝒂)
 (28) 

Para calcular a capacidade utilizada no dia de maior afluência (dma) em hab.eq, utiliza-se a 

seguinte equação:  

𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆  𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒎𝒂(𝒉𝒂𝒃. 𝒆𝒒)

=
𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑪𝑩𝑶𝟓 (𝒎Á𝒙𝒊𝒎𝒐 𝒅𝒊Á𝒓𝒊𝒐)(

𝒈
𝒎𝟑) × 𝒄𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝒅𝒐 𝒎Á𝒙𝒊𝒎𝒐 𝒅𝒊Á𝒓𝒊𝒐 (𝒎𝟑/𝒅𝒊𝒂)

𝟔𝟎𝒈/𝒉𝒂𝒃/𝒅𝒊𝒂
 (29) 

Após calcular as capacidades utilizadas, foi possível calcular a utilização da capacidade 

instalada, de forma análoga ao que foi feito para a utilização da capacidade hidráulica. Desta forma, o 

cálculo da utilização da capacidade instalada anual (%) é feito da seguinte forma: 
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𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂ÇÃ𝒐 𝒅𝒂 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒅𝒂 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 (%)

=
𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆  𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍(𝒉𝒂𝒃. 𝒆𝒒)

𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒅𝒂 (𝒉𝒂𝒃. 𝒆𝒒)
× 𝟏𝟎𝟎 (30) 

O cálculo da utilização da capacidade instalada mensal máxima (%) pode ser traduzido pela 

seguinte equação: 

𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂ÇÃ𝒐 𝒅𝒂 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒅𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒂𝒍 (%)

=
𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆  𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂 𝒎𝒎𝒂(𝒉𝒂𝒃. 𝒆𝒒)

𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒅𝒂 (𝒉𝒂𝒃. 𝒆𝒒)
 × 𝟏𝟎𝟎 (31) 

Finalmente, o cálculo da utilização da capacidade instalada diária máxima (%) é dado pela 

seguinte equação: 

𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂ÇÃ𝒐 𝒅𝒂 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒊Á𝒓𝒊𝒂 (%)

=
𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆  𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒎𝒂(𝒉𝒂𝒃. 𝒆𝒒)

𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒅𝒂 (𝒉𝒂𝒃. 𝒆𝒒)
× 𝟏𝟎𝟎 (32) 

No mesmo ficheiro EXCEL onde foi calculada a utilização da capacidade instalada hidráulica 

das instalações de cada entidade gestora, foram criados outros separadores para a utilização da 

capacidade instalada em termos de carga. As equações foram introduzidas no EXCEL, calculando 

para todos os anos e todas as ETAR com capacidade instalada igual ou superior a 20000 hab.eq, a 

utilização da capacidade instalada anual, mensal máxima e diária máxima. Os resultados obtidos 

permitem-nos tirar as conclusões desejadas acerca da utilização em termos de carga. Exemplifica-se 

na figura 33, os resultados obtidos para uma das ETAR analisadas 

 

 

2.4 - Problemas no tratamento dos dados  

No decurso da construção da masterfile, cálculo dos máximos pelo método UNA-PD e 

avaliação da utilização da capacidade instalada, foram encontrados vários tipos de problemas 

relacionados com os dados, que levaram não só a dificuldades nos cálculos como a resultados 

anómalos.   

FIGURA 33 – UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA NUMA ETAR – AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE EM TERMOS DE CARGA DE CBO5 E 

RESPETIVOS GRÁFICOS DE VARIAÇÃO ANUAL 
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Entre os principais problemas detectados encontram-se os seguintes: 

 Falta de dados/Dados incompletos nalguns anos 

 
Verificou-se que em várias instalações de diferentes empresas, faltavam dados relativos a 

alguns anos, ou então apesar de haver dados, existiam muitas lacunas nos mesmos o que tinha 

influência directa no cálculo dos máximos registados. Pode-se encontrar um exemplo deste problema 

na figura 34, relativa aos dados de uma ETAR, em que faltam os dados de volume diário de água 

residual bruta entre 2008 e 2010 e onde se podem encontrar várias lacunas nos dados relativos ao 

ano de 2011. Exemplifica-se também na figura 35 a falta de dados de concentração de CBO5 entre os 

meses de Janeiro e Outubro de 2008 numa das ETAR analisadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURA 34 – EXEMPLO DE DADOS DE VOLUME DIÁRIO EM FALTA 

NO PERÍODO DE 2008 A 2010 E LACUNAS EM 2011 

FIGURA 35 – EXEMPLO DE FALTA DE DADOS DE CONCENTRAÇÃO 

DE CBO5 NUMA DAS ETAR ANALISADAS 
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 Utilização da capacidade instalada demasiado alta/baixa nalgumas instalações 

 

Após a avaliação da utilização da capacidade instalada verificou-se que alguns resultados 

apresentavam-se extremamente elevados ou baixos. Esta situação pode ser atribuída a valores 

anómalos dos dados de volume diário/concentração de CBO5 ou da capacidade instalada. 

Na figura 36 pode-se observar um exemplo, para uma ETAR, em que a utilização da 

capacidade instalada é muito elevada. Como os valores de máximos registados mantêm-se 

semelhantes, com a mesma ordem de grandeza de 2011 para 2013, supõe-se que o problema 

poderá estar relacionado com o valor da capacidade instalada. Nestes casos, a entidade gestora foi 

novamente contactada para confirmar os dados fornecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Valores de ordem de grandeza diferente dos restantes/máximos diários muito elevados 

 

Um dos principais problemas encontrados durante a realização deste trabalho foi a presença 

de valores atípicos nos dados enviados pelas entidades gestoras. Alguns destes dados 

apresentavam-se com uma ordem de grandeza muito diferente dos restantes, como é possível 

verificar no exemplo da figura 37, correspondente aos valores de volume diário de água tratada de 

uma ETA, em que se nota uma grande diferença para o ano de 2013.  

Outros valores, por sua vez, apresentavam-se bastante altos face aos restantes, tendo como 

consequência a obtenção de um máximo diário muito elevado nos cálculos. Esta última situação está 

ilustrada na figura 38 correspondente aos valores de volume diário de água residual bruta de uma 

ETAR, para o mês de Julho de 2013.  

Além destas duas situações, importa também referir que foram encontrados ocasionalmente 

nos dados valores negativos, constituindo um erro que tem também influência direta nos cálculos 

efetuados. 

 

  

FIGURA 36 – EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA MUITO ELEVADA PARA UMA ETAR 
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 Envio de volumes/médias mensais em vez de dados em bruto diários 

 

Como referido anteriormente, nem todas as empresas enviaram os dados sob a forma de 

valores diários de volume de água tratada ou de amostras diárias de CBO5. Algumas entidades 

gestoras apresentaram os dados sob a forma de somas ou médias mensais. A ocorrência desta 

situação encontra-se na tabela 12. As somas ou médias mensais permitem o cálculo do máximo 

mensal e do anual, no entanto impossibilitam o cálculo do máximo diário. 

Como exemplo desta situação, apresenta-se a figura 39, correspondente a uma ETAR em 

que foram enviados os volumes mensais de água residual bruta em 2008, o que impossibilita o 

cálculo do dma. Adicionalmente tem-se também o exemplo de uma entidade gestora, que enviou as 

médias mensais de concentração de CBO5, que uma vez mais impossibilita o cálculo do dma (figura 

40). 

 

 

  

FIGURA 37 – EXEMPLO DE VALORES COM ORDEM DE 

GRANDEZA DIFERENTE DOS RESTANTES EM 2013 NOS 

DADOS DE UMA ETA 

FIGURA 38 – EXEMPLO DE DADOS COM VALORES 

ELEVADOS FACE AOS RESTANTES NOS DADOS DE 

UMA ETAR 
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 Falta de dados/variação da capacidade instalada nalgumas instalações 

 

Um dos dados pedidos às empresas foi a capacidade instalada em cada uma das 

instalações, no entanto, por vezes, esta informação não constava dos dados enviados. Noutros 

casos, verificou-se que havia alteração da capacidade instalada de um ano para o outro, que por 

vezes tinha um grande impacto na utilização da capacidade instalada. Nestas situações foi requerida 

novamente às empresas esta informação e tentou averiguar-se a causa das variações da capacidade 

instalada. 

Como exemplos, tem-se o caso de uma das ETAR analisadas, em que a alteração da 

capacidade instalada de 2011 para 2012, fez com que uma utilização elevada da capacidade 

instalada em 2011 passasse a ser muito baixa a partir desse ano (figura 41), e o caso de uma ETA 

em que não foram enviados dados acerca da capacidade instalada e portanto não foi possível 

calcular a utilização da capacidade (figura 42). 

 

 

  

FIGURA 39 – EXEMPLO DE ENVIO DE DADOS DE 

VOLUME MENSAL TRATADO NUMA ETAR 
FIGURA 40 – DADOS DE MÉDIA MENSAL DE CONCENTRAÇÃO DE 

CBO5 ENVIADOS POR UMA DAS ENTIDADES GESTORAS  
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2.4.1 - Identificação dos problemas 

Para identificar mais facilmente os problemas e a sua ocorrência nos dados enviados por 

cada entidade gestora, foi atribuída uma letra correspondendo a cada tipo de problema. Na tabela 13, 

é possível verificar esta correspondência. 

 

TABELA 13 – CORRESPONDÊNCIA DE LETRAS A CADA TIPO DE PROBLEMA ENCONTRADO DURANTE A ANÁLISE DOS DADOS 

Tipo de problema nos dados Letra atribuída 

Faltam dados de volume diário/amostras 
diárias de CBO5 de alguns anos 

A 

Dados Incompletos de volume 
diário/CBO5 nalguns anos 

B 

Valores máximos diários de volume/CBO5 
elevados 

C 

Valores com ordem de grandeza muito 
diferentes 

D 

Envio de médias mensais/diárias de 
volume de água/CBO5 

E 

Falta capacidade instalada F 

Alteração da capacidade instalada (sem 
justificação) 

G 

 

  

FIGURA 41 – EXEMPLO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA DE 2011 PARA 2012 NUMA ETAR 

FIGURA 42 – EXEMPLO DE AUSÊNCIA DE DADOS SOBRE A CAPACIDADE INSTALADA NUMA ETA 



59 
 

Na tabela 14 encontram-se as ocorrências de cada tipo de problema nos dados relativos às 

ETA das várias entidades gestoras do Grupo AdP. 

 

TABELA 14 – OCORRÊNCIA DOS VÁRIOS TIPOS PROBLEMAS NOS DADOS DAS ETA DAS VÁRIAS ENTIDADES GESTORAS DO GRUPO ADP 

 

Na tabela 15 encontram-se as ocorrências de cada tipo de erro nos dados correspondentes à 

capacidade hidráulica das ETAR das várias entidades gestoras do Grupo AdP.  

 
TABELA 15 - OCORRÊNCIA DOS VÁRIOS TIPOS PROBLEMAS NOS DADOS RELATIVOS À CAPACIDADE HIDRÁULICA DAS ETAR DAS 

VÁRIAS ENTIDADES GESTORAS DO GRUPO ADP 

Entidade Gestora 
Nº de ETAR 

(dados enviados) 
A B C D E F G 

Empresa 6 50 47 1 7 1 1 - - 

Empresa 8 5 5 - 5 - 5 - - 

Empresa 11 10 10 1 4 1 - - - 

Empresa 13 3 3 - - - - - - 

Empresa 9 3 - 2 3 3 - - - 

Empresa 12 9 - 7 5 2 5 - - 

Empresa 7 26 26 5 3 - - - 2 

Empresa 10 1 - - - - - - 1 

Empresa 14 28 27 - 5 6 - - 3 

Empresa 5 51 51 29 2 12 51 2 - 

Empresa 2 54 49 21 44 33 22 - - 

Empresa 1 23 5 7 5 - 20 - - 

Total 263 223 73 83 58 104 2 6 

 

Por último, na tabela 16 encontram-se as ocorrências de cada tipo de erro nos dados 

correspondentes à capacidade de carga das ETAR das várias entidades gestoras do Grupo AdP.  

  

Entidade 
Gestora 

Nº de ETA (dados 
enviados) 

A B C D E F G 

Empresa 6 5 5 1 - 1 - - - 

Empresa 8 18 18 - - - 18 1 - 

Empresa 3 5 5 - - - - - - 

Empresa 9 11 - 7 6 4 - - - 

Empresa 5 3 1 - 1 - 3 - 2 

Empresa 2 2 - - 1 - - - - 

Empresa 1 4 - 2 - - 3 - - 

Empresa 4 2 - - - - - - - 

Total 50 29 10 8 5 24 1 2 
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TABELA 16 - OCORRÊNCIA DOS VÁRIOS TIPOS PROBLEMAS NOS DADOS RELATIVOS À CAPACIDADE EM TERMOS DE CARGA DAS ETAR 

DAS VÁRIAS ENTIDADES GESTORAS DO GRUPO ADP 

Entidade Gestora 
Nº de ETAR 

(>20000 hab.eq) 
A B C D E F G 

Empresa 6 14 14 8 4 - 7 - - 

Empresa 8 5 5 - 5 - 5 5 - 

Empresa 11 5 5 3 5 - 2 - - 

Empresa 13 3 3 - 2 1 - - - 

Empresa 9 3 - 2 3 3 3 - - 

Empresa 12 2 - - - - 2 - - 

Empresa 7 9 9 - 1 1 9 - - 

Empresa 10 1 - - 1 - - - 1 

Empresa 14 9 9 - 3 1 - - - 

Empresa 5 1 - - - - 1 - - 

Empresa 2 1 1 - 1 1 1 - - 

Empresa 1 15 15 - 3 2 - - - 

Total 68 61 13 28 9 30 5 1 

 

Verifica-se que os problemas mais recorrentes são a falta de dados de volume 

diário/amostras diárias de CBO5 de alguns anos e o envio de médias mensais/diárias de volume de 

água/concentração de CBO5. 

 

2.4.2 - Resolução dos problemas com os dados 

Tal como foi referido anteriormente a resolução de grande parte dos problemas passou pelo 

contato direto com as diferentes entidades gestoras para confirmar ou pedir dados e esclarecer as 

dúvidas existentes.  

Entre os problemas passíveis de serem resolvidos desta forma encontram-se a falta de dados 

de volume diário/amostras diárias de CBO5 nalguns anos, a falta de valores de capacidade instalada 

e a justificação de esta ter alterado nalgumas instalações de um ano para o outro. Apesar da 

colaboração da maioria das entidades gestoras na resolução destes problemas, não foi possível 

resolvê-los na sua totalidade, sobretudo a falta de dados de volume diário/amostras diárias de CBO5 

nalguns anos, uma vez que raramente havia informações disponíveis para todos os anos. 

O contacto com as entidades gestoras revelou também que muitos dos dados de anos 

anteriores em falta, se deviam ao facto de determinada instalação apenas ter entrado em 

funcionamento mais recentemente. 

Outros problemas frequentes são a presença de valores máximos diários de 

volume/concentração de CBO5 elevados ou com ordem de grandeza muito diferentes nos dados. 

Estes problemas podem ter diversas razões, sendo designados por valores atípicos. 
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Estes valores têm influência directa nos cálculos dos máximos pelo que impedem a obtenção 

de resultados que reflectem a situação real das instalações. É pois, necessário identificar esses 

valores para que não sejam contabilizados nos cálculos. Para este efeito foi então efetuado um 

tratamento estatístico dos dados.  

 Tratamento estatístico dos dados 

Numa primeira abordagem optou-se por fazer o tratamento estatístico dos dados utilizando 

diagramas de caixa que consiste numa ferramenta estatística para deteção de valores atípicos. Fora 

da faixa de valores delimitada por um segmento de recta designado por fio de bigode (whisker), o 

valor atípico (outlier) é identificado. 

Neste tipo de diagramas, a caixa representa 50% de todos os valores observados, 

concentrados na tendência central, eliminando os 25% menores valores e os 25% maiores valores. A 

base representa o quartil inferior (25% dos menores valores), e o topo o quartil superior (75% dos 

valores observados).  

O valor mínimo do fio de bigode é o maior valor entre: 

(a) menor valor das medidas. 

(b) valor do quartil inferior -1.5 x altura da caixa. 

O valor máximo do fio de bigode é o menor valor entre: 

(a) maior valor das medidas 

(b) valor do quartil superior + 1,5 x altura da caixa 

Estes diagramas foram utilizados na Empresa 6, utilizando para o efeito um suplemento para 

o EXCEL designado QI Macros for EXCEL, que ao selecionar os dados de volume diário de água 

tratada/água residual bruta, constrói automaticamente os diagrama de caixa e cria um separador 

adicional no EXCEL onde se apresentam numericamente todos os valores atípicos (outliers) 

identificados. Na figura 43 apresenta-se o exemplo de um diagrama de caixa obtido para uma das 

ETAR, para os diferentes anos. 

 

 

 

 

 

 

 

  FIGURA 43 – DIAGRAMA DE CAIXA CONSTRUÍDO PARA UMA 

ETAR DA EMPRESA 6 
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Após a identificação dos outliers, o objetivo seria a sua eliminação dos dados de volume de 

água tratada/água residual bruta, de forma a não serem contabilizados no cálculo dos máximos. No 

entanto, verificou-se que em muitas instalações, como no exemplo acima mencionado, havia uma 

grande quantidade de valores identificados como outliers. O facto da existência deste grande número 

de outliers implicaria um conhecimento das razões da sua ocorrência, que não foi disponibilizado. 

Desta forma optou-se então por fazer o tratamento estatístico dos dados de outra forma mais simples 

que implica a rejeição apenas de casos extremos. 

Assim sendo optou-se por aplicar aos dados enviados pelas entidades gestoras o percentil 

95% e o percentil 5%, que eliminam os 5% maiores e menores valores dos dados, respetivamente, e 

devolvem o valor limite superior e inferior de aceitação. Para este efeito utilizou-se a função 

PERCENTIL.INC do EXCEL. 

Para implementar este tipo de tratamento estatístico aos dados correspondentes à 

capacidade hidráulica, tanto para ETA como para ETAR, começou por se construir uma coluna 

auxiliar na folha de EXCEL, ao lado dos dados. Nesta coluna foram calculados o percentil 95%, o 

percentil 5%, o desvio padrão e a média para os valores de cada mês, em cada ano. Estes valores 

foram calculados para cada mês de forma a ter em conta a variações sazonais que são frequentes 

neste tipo de instalações. Estas variações poderiam originar a rejeição de um número excessivo de 

dados caso se optasse por usar os valores de percentil aplicados aos dados de todo o ano. 

Na figura 44 representam-se os resultados do tratamento estatístico obtidos para uma ETAR, 

ao longo dos vários anos de exploração. É possível observar a variação anual e mensal da média dos 

valores de volume tratado, com e sem desvio-padrão e dos valores de percentil 95%. Esta 

representação foi utilizada para a decisão final sobre as metodologias de análise de dados para 

exclusão dos valores atípicos.  

 

 

 

 

FIGURA 44 – GRÁFICO DA VARIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS PARA O TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS DE UMA 

ETAR AO LONGO DOS VÁRIOS ANOS DE EXPLORAÇÃO, UTILIZADO PARA A DECISÃO SOBRE A METODOLOGIA DE EXCLUSÃO DE 

VALORES ATÍPICOS 
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Na figura 45 é possível identificar um exemplo da coluna auxiliar com os cálculos estatísticos 

correspondentes aos meses de Janeiro, para uma ETAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente, de forma a eliminar os valores atípicos (outliers), foi criada uma nova tabela 

de dados baseada na original. Nesta tabela, os valores originais foram comparados aos percentis: 

caso os valores estivessem no intervalo entre ambos os percentis, o valor introduzido na nova tabela 

seria o original, caso fosse maior que o percentil 95%, o valor a introduzir seria o próprio valor do 

percentil 95%. No caso de ser inferior ao valor do percentil 5% o valor a introduzir seria o próprio valor 

do percentil 5%. Para tornar estes cálculos automáticos e rápidos de executar no EXCEL, foi 

introduzida uma expressão condicional, recorrendo à função SE, que traduz as condições anteriores: 

SE(teste lógico; [valor se verdadeiro]; [valor se falso]) (33) 

No caso em questão e como se trata de uma dupla condição, assume a seguinte forma: 

SE(valor original>percentil 95 %;percentil 95 %; SE(valor original<percentil 5%;percentil 5 %; valor 
original)) (34) 

  

FIGURA 45 - EXEMPLO DE COLUNA AUXILIAR PARA CÁLCULO DE ELEMENTOS ESTATÍSTICOS APLICADOS AOS 

DADOS DE UMA ETAR 
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Na figura 46, retomando o exemplo da ETAR da figura 45, é possível observar a nova tabela 

com os dados que sofreram o tratamento estatístico e onde os valores atípicos foram substituídos. 

 

Outro problema recorrente e que já foi referido anteriormente é a falta de alguns dados num 

determinado ano, resultando em várias lacunas nos mesmos, o que leva a valores anuais e mensais 

mais baixos. De forma a resolver este problema foi criada uma nova coluna auxiliar no Excel, sendo 

novamente calculada a média mensal para os vários anos, mas desta vez com base nos valores com 

o tratamento estatístico, para que os valores extremos atípicos não fossem contabilizados. 

Após este cálculo foi criada nova tabela onde os valores com o tratamento estatístico foram 

copiados. Nesta tabela, sempre que uma lacuna é identificada, faz-se o seu preenchimento com o 

valor da média do mês correspondente. Em suma nesta última tabela obtém-se os dados já com o 

tratamento estatístico (eliminação de valores atípicos) e com o preenchimento de lacunas. Esta tabela 

está exemplificada na figura 47 que corresponde aos dados de uma ETA. 

 

 

  

FIGURA 46 – EXEMPLO DE NOVA TABELA COM DADOS QUE SOFRERAM TRATAMENTO ESTATÍSTICO (SUBSTITUIÇÃO DE VALORES ATÍPICOS) 
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O preenchimento das lacunas nos dados foi feito recorrendo à média pois em operações de 

ETAR e ETA, podem ocorrer situações de afluência/consumo extremos, que podem influenciar 

bastante os valores de dia para dia. Caso os dados fossem sequenciais, ou seja, dados com valores 

semelhantes em dias seguidos, poderia ter sido efectuada uma interpolação, sendo esta a escolha 

ideal para valores sequenciais. 

No caso dos dados correspondentes à capacidade em termos de carga, para as ETAR, os 

percentis foram aplicados aos dados de concentração de CBO5 anuais em vez de mensais, 

apresentando-se os seus valores novamente numa coluna auxiliar. Seguidamente, foi criada uma 

nova tabela onde se copiaram os dados de amostras de concentração de CBO5 e onde os dados que 

apresentavam valores superiores ao percentil 95% e inferiores ao percentil 5% foram eliminados. 

Esta situação é apresentada na figura 48. 

É de salientar que este tratamento estatístico foi apenas aplicado às empresas que 

forneceram dados de amostras diárias, não sendo aplicado aos dados baseados em médias 

previamente calculadas, cujos dados em bruto não são conhecidos. 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURA 47 – EXEMPLO DE COLUNA AUXILIAR COM O CÁLCULO DA MÉDIA MENSAL DOS DADOS COM TRATAMENTO ESTATÍSTICO E 

TABELA ONDE FORAM PREENCHIDAS AS LACUNAS NOS DADOS DE UMA ETA 
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2.4.3 - Cálculo dos máximos/utilização da capacidade instalada dos dados com 

tratamento estatístico pelo método UNA-PD 

Após aplicar o tratamento estatístico aos dados, foram novamente calculados os caudais 

anuais, mmc/mma, dmc/dma, médias anuais de concentração, máximo mensal e diário de carga de 

CBO5, bem como a utilização da capacidade instalada, pelos métodos descritos anteriormente. Desta 

forma, foi possível comparar a influência do tratamento estatístico nos resultados finais. Para melhor 

visualizar esta influência, após os cálculos, foram construídos gráficos onde se representou os 

valores dos máximos antes e após o tratamento estatístico, como se pode verificar na figura 49 que 

diz respeito aos resultados de uma ETAR. 

 

FIGURA 48 – EXEMPLO DE TRATAMENTO ESTATÍSTICO APLICADO AOS DADOS DE CONCENTRAÇÃO 

DE CBO5 DE UMA ETAR 

FIGURA 49 – COMPARAÇÃO DO VOLUME ANUAL TRATADO, MMA E DMA DE UMA ETAR CALCULADOS ANTES E APÓS TRATAMENTO 

ESTATÍSTICO PARA OS VÁRIOS ANOS EM ANÁLISE 
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Para esta mesma ETAR, apresenta-se também a figura 50 que corresponde à utilização da 

capacidade instalada (hidráulica) calculada após tratamento estatístico, onde se verifica que em geral 

os valores do dma (%) diminuíram para valores mais plausíveis, como é o caso do dma (%) 

correspondente ao ano de 2011, que nos dados originais representava uma utilização da capacidade 

instalada de 270,4% (figura 51) e após o tratamento estatístico assume o valor de 93,1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como exemplo da influência do tratamento estatístico, aplicado desta vez avaliação da 

capacidade em termos de carga, tem-se novamente uma ETAR cujo gráfico de comparação dos 

valores antes e após o tratamento estatístico é apresentado na figura 52. Esta variação é sobretudo 

notória na concentração máxima diária de CBO5 para o ano de 2013 que passou de 790 mg/L para 

350 mg/L. A utilização da capacidade instalada surge naturalmente afectada como é possível 

constatar na figura 53 e na figura 54, onde se nota um claro decréscimo dos valores, para todos os 

anos. 

  

FIGURA 50 – UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA (HIDRÁULICA) NUMA ETAR CALCULADA A PARTIR DOS DADOS APÓS 

TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

FIGURA 51 - UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA (HIDRÁULICA) NUMA ETAR CALCULADA A PARTIR DOS DADOS 

ORIGINAIS 
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FIGURA 52 - COMPARAÇÃO DA MÉDIA ANUAL, MÉDIA MENSAL MÁXIMA E MÁXIMO DIÁRIO DE CONCENTRAÇÃO DE 

CBO5 DE UMA ETAR CALCULADAS ANTES E APÓS TRATAMENTO ESTATÍSTICO PARA OS VÁRIOS ANOS EM ANÁLISE 

FIGURA 53 - UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA (CARGA DE CBO5) DE UMA ETAR CALCULADA A PARTIR DOS DADOS 

ORIGINAIS 

FIGURA 54 - UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA (CARGA DE CBO5) DE UMA ETAR CALCULADA A PARTIR DOS DADOS 

APÓS TRATAMENTO ESTATÍSTICO 
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2.5 - Utilização da capacidade das empresas do Grupo AdP 

Após aplicar o tratamento estatístico a todas as empresas com amostras diárias tanto de 

volume de água tratada como de concentração de CBO5 e calcular novamente a utilização da 

capacidade instalada para estas situações, foi criado um novo documento EXCEL onde os resultados 

de utilização da capacidade de todas as empresas analisadas foram compilados. 

Este ficheiro serve não só para aceder mais facilmente à informação e aos resultados para 

cada empresa, como também para no final calcular a utilização global da capacidade instalada das 

empresas dos Grupo AdP, tanto para ETA e ETAR, em termos de capacidade hidráulica como para 

ETAR em termos de capacidade de carga. 

Para cada entidade gestora foram criados 2 ou 3 separadores no ficheiro de EXCEL caso os 

dados tivessem ou não sido submetidos a tratamento estatístico, respetivamente. 

No primeiro separador que toma a designação “Entidade Gestora – originais”, são 

apresentados os dados de capacidade instalada tanto hidráulica (m
3
/dia) como em termos de carga 

(hab.eq) para cada instalação analisada da entidade gestora. São apresentados também todos os 

valores de utilização da capacidade instalada anuais, mensais e diários máximos hidráulicos e de 

carga sem tratamento estatístico obtidos anteriormente para cada ano. Na apresentação destes 

valores foi seguido um código de cores (figura 55), representando cada cor uma gama de utilização 

da capacidade instalada diferente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURA 55 – CÓDIGO DE CORES REPRESENTANDO AS 

VÁRIAS GAMAS DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE 

INSTALADA (%) 
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A figura 56 exemplifica a apresentação destes resultados para a Empresa 1. 

Com base nos intervalos de utilização da capacidade instalada foi calculado o número de 

instalações da entidade gestora que se encontravam em cada intervalo, para cada ano, recorrendo-

se para esse efeito à função CONTAR.SE do EXCEL, estabelecendo os intervalos com a própria 

função. 

Exemplo para o intervalo 0% - 25%:  

CONTAR.SE(intervalo de valores;”<0,25”) (35) 

Exemplo para o intervalo 25% - 50%:  

CONTAR.SE(intervalo de valores;”>=0,25”)- CONTAR.SE(intervalo de valores;”>0,5”) (36) 

Ao executar este cálculo houve o cuidado de separar ETA de ETAR, calculando-se o número 

de instalações para cada tipo de indicador: anual, mmc, dmc em avaliação da capacidade hidráulica, 

bem como anual, mma e dma em termos de carga de CBO5. O resultado destes cálculos para a 

Empresa 1 apresenta-se na figura 57. 

 

 

  

FIGURA 56 – COMPILAÇÃO DOS RESULTADOS DE CAPACIDADE INSTALADA/UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA OBTIDOS PARA 

AS DIFERENTES INSTALAÇÕES DA EMPRESA 1 A PARTIR DOS DADOS ORIGINAIS 
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Posteriormente, todos estes dados foram organizados de forma a ter os resultados obtidos 

para os diferentes indicadores representados para cada ano. Apresenta-se o exemplo na figura 58.  

FIGURA 57 – CONTAGEM DO NÚMERO DE INSTALAÇÕES EM CADA GAMA DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE, PARA OS 

DIFERENTES INDICADORES POR TIPO DE INSTALAÇÃO DA EMPRESA 1 

FIGURA 58 - CONTAGEM DO NÚMERO DE INSTALAÇÕES EM CADA GAMA DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE, PARA OS 

DIFERENTES INDICADORES E TIPO DE INSTALAÇÃO ORGANIZADOS PARA CADA ANO EM ANÁLISE (EMPRESA 1) 
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Seguidamente foi calculada, para cada ano e para cada indicador, a média ponderada dos 

resultados de utilização da capacidade obtidos para as diferentes instalações, de forma a obter-se 

uma média de utilização da capacidade para cada entidade gestora, tanto para ETA como para 

ETAR. Foi utilizada uma média ponderada em vez da média aritmética pois para se obter uma média 

global para cada entidade gestora, tem de se ter em conta a dimensão (capacidade instalada) de 

cada instalação. Assim sendo, quanto maior a capacidade instalada de uma determinada estação de 

tratamento maior o seu contributo para a média global da entidade gestora. Para o cálculo da média 

ponderada foram utilizadas as funções SOMARPRODUTO e SOMA do EXCEL, da seguinte forma: 

𝑴É𝒅𝒊𝒂 𝑷𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 =  
𝑺𝑶𝑴𝑨𝑹𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑻𝑶(𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒅𝒂 ;𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂ÇÃ𝒐 𝒅𝒂 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒅𝒂) 

𝑺𝑶𝑴𝑨 (𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒅𝒂)
 (37) 

Retomando o exemplo da Empresa 1, apresentam-se alguns resultados do cálculo desta 

média. 

Após obter os resultados da média ponderada para os diferentes anos e diferentes 

indicadores, estes foram organizados em 3 tabelas: uma com os resultados obtidos para as ETA e 

duas tabelas para as ETAR, correspondendo aos resultados associados à avaliação da capacidade 

hidráulica e aos resultados associados à avaliação da capacidade em termos de carga de CBO5. 

No caso das ETAR, foi ainda construída uma tabela adicional onde os resultados obtidos para 

as médias ponderadas dos indicadores para a avaliação da capacidade hidráulica e para a avaliação 

da capacidade em termos de carga de CBO5 foram comparados, sendo o valor final da média global 

para as ETAR da entidade gestora o maior entre os dois. Para escolher este valor foi utilizada a 

função MAIOR do EXCEL que retornava o maior valor. Nestas tabelas foi também incluído o valor do 

indicador da ERSAR correspondente (AA09 e AR07) para cada entidade gestora. Os resultados 

obtidos para as instalações da Empresa 1 encontram-se na figura 60. 

 

 

  

FIGURA 59 – EXEMPLO DE CÁLCULO DA MÉDIA PONDERADA PARA ETA E ETAR PARA OS VÁRIOS ANOS E INDICADORES EM ESTUDO 

(EMPRESA 1) 
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Para as empresas nas quais foi efectuado tratamento estatístico, o 2º separador tomou a 

designação “Entidade Gestora – estatística”. Neste separador os cálculos e apresentação de 

resultados foram em tudo iguais aos do primeiro separador (“Entidade Gestora – originais”), sendo a 

única diferença, os valores de utilização da capacidade para os diferentes anos e indicadores que 

foram os correspondentes aos dados com o tratamento estatístico. Nas figuras 61 e 62 são 

comparados os valores da utilização da capacidade global das instalações da Empresa 6 (médias 

ponderadas) antes e após o tratamento estatístico. 

 

FIGURA 60 – RESULTADOS DA UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE GLOBAL DAS 

INSTALAÇÕES DA EMPRESA 1 

FIGURA 61 - RESULTADOS DA UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE 

GLOBAL DAS INSTALAÇÕES DA EMPRESA 6 CALCULADA A PARTIR 

DOS DADOS ORIGINAIS 

FIGURA 62 - RESULTADOS DA UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE GLOBAL DAS 

INSTALAÇÕES DA EMPRESA 6 CALCULADA A PARTIR DOS DADOS COM 

TRATAMENTO ESTATÍSTICO 
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Para todas as empresas foi ainda construído um último separador, independentemente de se 

ter feito tratamento estatístico. Este separador designou-se de “Entidade Gestora – gráficos”. Tal 

como o nome indica, neste separador, foram criados gráficos a partir dos resultados obtidos nos 

outros separadores. Assim sendo, foram criados os seguintes gráficos: 

 Distribuição das instalações das empresas pelas classes de utilização da capacidade 

instalada nos anos considerados para ETA e ETAR (capacidade hidráulica e capacidade de 

carga),  

 Distribuição das instalações das empresas pelas classes de utilização da capacidade 

instalada para cada tipo de indicador em cada ano 

 Utilização global da capacidade instalada para cada tipo de indicador nos anos considerados.  

Todos estes gráficos foram criados para os dados originais e com tratamento estatístico. 

As figuras 63 e 64 dizem respeito aos gráficos da distribuição das ETA e das ETAR (tanto 

considerando a capacidade hidráulica como a de carga) da Empresa 9, respectivamente, pelas 

classes de utilização da capacidade instalada nos anos considerados. Nestes gráficos com barras 

verticais é possível verificar, para cada indicador, a percentagem de instalações da empresa que se 

encontra em determinada gama de utilização de capacidade, antes e após o tratamento estatístico, 

bem como a sua evolução ao longo dos anos em estudo. 

 

 

  

FIGURA 63 – GRÁFICOS DE DISTRIBUIÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMPRESA 9 PELAS CLASSES DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA 

NOS ANOS CONSIDERADOS PARA ETA E ETAR (CAPACIDADE HIDRÁULICA) 
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Na figura 65, apresenta-se para a mesma empresa, os gráficos da distribuição das 

instalações pelas classes de utilização da capacidade instalada para cada tipo de indicador em cada 

ano, permitindo a comparação entre os vários indicadores do mesmo ano. Constitui uma maneira 

diferente de apresentar os resultados obtidos para os gráficos anteriores.  

 

 

FIGURA 64 - GRÁFICOS DE DISTRIBUIÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMPRESA 9 PELAS CLASSES DE UTILIZAÇÃO 

DA CAPACIDADE INSTALADA NOS ANOS CONSIDERADOS PARA AS ETAR (CAPACIDADE DE CARGA) 

FIGURA 65 - GRÁFICOS DA DISTRIBUIÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMPRESA 9 PELAS CLASSES DE UTILIZAÇÃO DA 

CAPACIDADE INSTALADA PARA CADA TIPO DE INDICADOR EM CADA ANO 
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Por fim, na figura 66, são apresentados os gráficos relativos à utilização global da capacidade 

instalada para cada tipo de indicador nos anos considerados, tanto para ETA como para ETAR, da 

Empresa 9. Como referido anteriormente, para as ETAR apresenta-se a média ponderada da 

utilização da capacidade em termos hidráulicos, em termos de carga de CBO5 e uma média final que 

é baseada no maior valor entre hidráulica e carga. Os valores são apresentados mais uma vez para 

os dados com valores originais e após tratamento estatístico. Os gráficos incluem também o valor do 

indicador da ERSAR correspondente. 

 

 

  

FIGURA 66 - GRÁFICOS RELATIVOS À UTILIZAÇÃO GLOBAL DA CAPACIDADE INSTALADA PARA CADA TIPO DE INDICADOR NOS ANOS 

CONSIDERADOS PARA AS INSTALAÇÕES DA EMPRESA 9 
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Após proceder desta forma com todas as empresas analisadas, foi criado um novo separador 

no ficheiro de EXCEL, designado “Geral Empresas- Estatística”, tendo como objectivo calcular a 

utilização da capacidade global das instalações do Grupo AdP. 

Para o efeito, foram compilados todos os resultados das médias globais ponderadas com o 

tratamento estatístico, para as diferentes empresas do Grupo AdP analisadas e para os vários anos 

considerados. As únicas exceções foram a Empresa 1 e a Empresa 8, cujas médias globais 

ponderadas foram baseadas nos dados originais por não se ter efetuado o tratamento estatístico 

nestas empresas. 

Além da utilização da capacidade global das várias empresas do grupo foi também 

apresentado para cada uma delas os dados da capacidade total instalada para as suas ETA (m
3
/dia) 

e para as suas ETAR em termos hidráulicos (m
3
/dia) e em termos de carga (hab.eq). 

Para calcular a utilização da capacidade global das instalações do Grupo AdP, recorreu-se 

novamente à média ponderada, desta vez aplicada aos resultados de utilização da capacidade 

globais obtidos para as diferentes entidades gestoras, tanto para ETA como para ETAR, para cada 

ano e para cada indicador. Quanto maior a capacidade total instalada de uma determinada entidade 

gestora, maior o seu contributo para a média global do Grupo AdP. Para o cálculo da média 

ponderada foram utilizadas uma vez mais as funções SOMARPRODUTO e SOMA do EXCEL, da 

seguinte forma: 

𝑴É𝒅𝒊𝒂 𝑷𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 =

 
𝑺𝑶𝑴𝑨𝑹𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑻𝑶(𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒅𝒂; 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂ÇÃ𝒐 𝒅𝒂 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒈𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍 𝒅𝒂 𝒆𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒈𝒆𝒔𝒕𝒐𝒓𝒂) 

𝑺𝑶𝑴𝑨 (𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒅𝒂)
(38) 

Alguns resultados obtidos apresentam-se na figura 67. 

Uma vez mais, após obter os resultados da média ponderada para os diferentes indicadores, 

estes foram organizados em tabelas para as ETA e ETAR. No caso do Grupo AdP, foi apenas 

considerado o período temporal de 2011 a 2013, uma vez que muitas das entidades gestoras não 

tinham dados anteriores a 2011 e a nova geração de indicadores da ERSAR (2ª geração) só entrou 

em vigor a partir de 2011, sendo que um dos objetivos do presente trabalho é o de comparar os 

resultados obtidos com estes indicadores.   

FIGURA 67 - COMPILAÇÃO DOS RESULTADOS DE CAPACIDADE INSTALADA TOTAL/UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA OBTIDOS PARA 

AS DIFERENTES ENTIDADES GESTORAS PERTENCENTES AO GRUPO ADP E CÁLCULO DA MÉDIA PONDERADA GLOBAL PARA ETA E ETAR  
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No caso das ETAR, os resultados obtidos para as médias ponderadas dos indicadores para a 

avaliação da capacidade hidráulica e para a avaliação da capacidade em termos de carga de CBO5 

foram novamente comparados, sendo o valor final da média global para as ETAR do Grupo AdP o 

maior entre os dois. Nestas tabelas foi também incluído o valor do indicador da ERSAR 

correspondente (AA09 e AR07) para a avaliação do serviço em alta a nível nacional para cada ano. 

De notar que uma vez que o volume 3 do RASARP 2014 ainda não tinha sido publicado até à data 

não foi possível obter o valor destes indicadores para o ano de 2013. Os resultados globais obtidos 

para o Grupo AdP encontram-se na figura 68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, foram criados gráficos a partir dos resultados anteriores, num separador 

denominado “Gráficos Grupo AdP”. Estes gráficos incluem a utilização global da capacidade instalada 

nas várias entidades gestoras e do próprio Grupo AdP, para cada tipo de indicador e de instalação, 

nos anos considerados e a comparação com o respectivo indicador da ERSAR. 

Os gráficos de utilização global da capacidade das entidades gestoras foram construídos com 

base no esquema adotado pela entidade reguladora, de forma a facilitar a sua comparação. Na figura 

69, toma-se como exemplo, a utilização da capacidade hidráulica instalada para as ETA das várias 

empresas do Grupo, no ano de 2011 e o valor do indicador AA09 da ERSAR obtido para as mesmas 

empresas. 

  

FIGURA 68 – RESULTADOS DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE GLOBAL DAS 

INSTALAÇÕES DO GRUPO ADP 
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Os gráficos de utilização global da capacidade instalada do Grupo AdP permitem-nos obter 

uma visualização mais abrangente da forma como as instalações do Grupo estão a funcionar. Estes 

gráficos foram construídos da mesma forma que para cada uma das entidades gestoras, 

apresentando-se para cada tipo de indicador nos anos considerados a utilização da capacidade 

global instalada para as ETA e ETAR do Grupo e incluem os valores dos indicadores da ERSAR 

correspondentes à avaliação a nível nacional, do serviço em alta. Os resultados obtidos são 

apresentados nas figuras 70 e 71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FIGURA 70 – RESULTADOS OBTIDOS PARA A UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE GLOBAL DAS ETA DO 

GRUPO ADP 

FIGURA 69 – EXEMPLO DE GRÁFICOS DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE HIDRÁULICA INSTALADA OBTIDOS PARA AS ETA DAS 

VÁRIAS EMPRESAS DO GRUPO ADP NO ANO DE 2011 E RESULTADOS DO INDICADOR AA09 PUBLICADOS PELA ERSAR 
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3 – Discussão dos resultados obtidos 

Após a aplicação da metodologia descrita no capítulo anterior, foram obtidos os resultados 

pretendidos da utilização da capacidade global tanto para cada entidade gestora como para o Grupo 

AdP no geral. Estes resultados permitem-nos analisar e tirar algumas conclusões acerca do modo 

como as instalações do Grupo AdP estão a funcionar e também relacionar com a avaliação feita 

através dos indicadores da ERSAR. 

De seguida são apresentados os resultados de utilização da capacidade hidráulica global das 

ETA e ETAR, bem como da utilização da capacidade global em termos de carga de CBO5 das ETAR, 

para as várias entidades gestoras e para o Grupo AdP, relativamente ao período temporal de 2011 a 

2013. 

3.1 - Utilização da Capacidade Hidráulica Instalada Grupo AdP - ETA  

Nas figuras 72, 73 e 74 são apresentados os gráficos obtidos para os resultados de utilização 

da capacidade hidráulica instalada para as ETA das várias entidades gestoras do Grupo AdP 

analisadas, nos anos de 2011, 2012 e 2013, respetivamente. Por sua vez, na figura 75, é 

apresentado o gráfico de utilização da capacidade global das ETA do Grupo AdP, para o período 

temporal em análise. Em 2011 e 2012 são também apresentados os resultados dos indicadores da 

ERSAR, correspondentes. 

Tal como foi explicado na secção 1.6, no caso das ETA, o indicador AA09 da ERSAR, 

contabiliza apenas os volumes de água produzidos em dias em que as diversas instalações 

funcionaram entre 70/S % (limite de subutilização) e 90 % (limite de sobreutilização) da capacidade 

instalada. Recorda-se que S é um fator de sazonalidade cujo valor varia entre entidades gestoras. Se 

o total dos volumes contabilizados nesta situação for inferior a 70 % do volume total produzido no 

ano, o desempenho da entidade gestora é considerado insatisfatório. Caso o total dos volumes 

FIGURA 71 - RESULTADOS OBTIDOS PARA A UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE GLOBAL DAS ETAR DO 

GRUPO ADP 
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contabilizados represente uma percentagem igual ou superior a 90 % do total do volume produzido, o 

desempenho é considerado bom. Entre 70 e 90 %, o desempenho é considerado mediano. Nos 

gráficos disponibilizados no RASARP da ERSAR, estes níveis de desempenho são identificados com 

faixas a vermelho, verde e amarelo, respetivamente. 

Para possibilitar a comparação com os valores dos indicadores UNA-PD, estabeleceu-se que 

as instalações das entidades gestoras se encontram numa situação de subutilização se estiverem a 

operar abaixo de 70/S % da sua capacidade instalada e que se encontram em sobreutilização se 

operarem acima de 90 % desta, da mesma forma que para os indicadores da ERSAR. Caso os 

valores se encontrem entre estes limites, considera-se que as instalações se encontram a operar 

numa situação adequada de utilização da capacidade instalada. 

Nos gráficos obtidos para os resultados de utilização da capacidade hidráulica instalada para 

as ETA das várias entidades gestoras do Grupo AdP, este intervalo está assinalado com uma faixa a 

verde para maior facilidade de identificação das entidades gestoras que, em média, se situaram em 

cada situação de utilização de capacidade. Por razões práticas considerou-se que o limite de 

subutilização nas representações gráficas seria de 70 %, não entrando em conta com o fator de 

sazonalidade (S). 

 

  

FIGURA 72 – GRÁFICOS DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE HIDRÁULICA INSTALADA OBTIDOS PARA AS ETA DAS VÁRIAS 

EMPRESAS DO GRUPO ADP NO ANO DE 2011 E RESULTADOS DO INDICADOR AA09 PUBLICADOS PELA ERSAR 
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FIGURA 73 - GRÁFICOS DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE HIDRÁULICA INSTALADA OBTIDOS PARA AS ETA DAS VÁRIAS EMPRESAS 

DO GRUPO ADP NO ANO DE 2012 E RESULTADOS DO INDICADOR AA09 PUBLICADOS PELA ERSAR 

FIGURA 74 - GRÁFICOS DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE HIDRÁULICA INSTALADA OBTIDOS PARA AS ETA DAS VÁRIAS 

EMPRESAS DO GRUPO ADP NO ANO DE 2013 
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Analisando os gráficos obtidos para a utilização da capacidade hidráulica instalada nas ETA 

das várias entidades gestoras do Grupo AdP, verifica-se que no geral as instalações se encontram 

em situação de subutilização, para a generalidade dos indicadores para o período em análise. No 

entanto, tanto a Empresa 2 como a Empresa 9 encontram-se muitas vezes numa situação adequada 

de utilização da capacidade, no que diz respeito ao mmc e dmc. A única situação de sobreutilização 

observada corresponde ao dmc de 2011 para a Empresa 2, que corresponde a um pico de consumo 

de água nesse ano. Apesar de se encontrarem muitas empresas em situação de subutilização, 

algumas encontram-se perto do valor limite (70 %), como é o caso da Empresa 1, que obteve um 

valor de 66 %, 65 % e 67 % para o dmc dos anos 2011, 2012 e 2013, respetivamente. 

No que diz respeito aos resultados obtidos para a utilização da capacidade global das ETA do 

Grupo AdP, apresentados na figura 75, verifica-se uma média anual a rondar os 40 %, uma média do 

mmc de cerca de 35 % e uma média do dmc a rondar os 60 % de utilização da capacidade instalada, 

para os 3 anos, o que revela uma situação de subutilização da capacidade instalada global para as 

ETA do Grupo AdP, para todos os indicadores em todos os anos considerados. Verifica-se que 

indicador AA09 da ERSAR, correspondente à avaliação a nível nacional, do serviço em alta 

apresenta um valor ainda mais baixo (37 %). 

É de salientar que os valores anuais são mais baixos que os valores do mês do máximo 

consumo (mmc) e estes por sua vez mais baixos que os valores do dia de máximo consumo (dmc). É 

um resultado expectável visto que estes indicadores têm em conta os picos de consumo: por vezes 

existem dias em que o consumo é muito mais elevado, como por exemplo em dias de muito calor no 

Verão, em que o volume de caudal tratado tem de ser maior para satisfazer a maior procura, podendo 

existir valores de dmc muito elevados. Da mesma forma, existem meses em que há um maior 

consumo de água, podendo o valor calculado para o mmc ter em conta dias em que houve maior 

produção de água mas também outros em que a produção de água tratada registou valores dentro da 

média do ano.  

FIGURA 75 – UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE GLOBAL DAS ETA DO GRUPO ADP 
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A situação de subutilização da capacidade instalada verificada em várias entidades gestoras 

e no resultado global para o Grupo AdP, pode ser explicada por vários factores. 

Por um lado, subsistem diversas situações de falta de articulação entre os sistemas em alta e 

os sistemas em baixa, verificando-se que muitas das ligações para as quais as instalações de 

tratamento foram projetadas não tiveram adesão por parte dos sistemas em baixa. Esta situação 

reflete-se na falta de adequação da capacidade de tratamento – subutilização das instalações – que 

se verifica na maioria das empresas. De facto, se analisarmos em paralelo o indicador AA07 da 

ERSAR – Adesão ao serviço (%), verifica-se que este indicador apresenta também resultados 

insatisfatórios que por sua vez se reproduzem nos volumes de água tratada que entram para o 

cálculo da capacidade de tratamento utilizada. Os resultados do indicador AA07 obtidos para as 

diferentes entidades gestoras do Grupo AdP entre 2011 e 2013 e os respetivos valores de referência 

da ERSAR para este indicador são apresentados na figura 76. 

Ao nível das responsabilidades das entidades gestoras identificam-se questões relacionadas 

com a falta de redes municipais, os baixos níveis de adesão das populações às redes municipais, a 

falta de ligação dos sistemas municipais aos SMM e a questão da ligação dos sistemas municipais 

aos SMM, embora com a manutenção das origens de água próprias, violando assim a exclusividade 

contratual prevista nos contratos de concessão. 

Por outro lado, outro fator a ter em conta é a maior consciencialização da população para a 

necessidade da poupança de água e preservação dos recursos naturais, aliado ao próprio 

decréscimo da população, causada não só pelo envelhecimento da população no geral, como pela 

emigração que se tem verificado nos últimos anos, devido à crise que o país atravessa. 

  

FIGURA 76 – RESULTADOS DO INDICADOR AA07 DA ERSAR – ADESÃO AO SERVIÇO (%), PARA AS ENTIDADES GESTORAS DO 

GRUPO ADP E VALORES DE REFERÊNCIA DA ERSAR PARA ESTE INDICADOR [4] 
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Na figura 77 é apresentada a evolução da população residente em Portugal, desde 1971 a 

2013, que mostra um crescimento da população residente até sensivelmente 2003, seguindo-se uma 

estabilização até 2010 e um decaimento de 2010 até 2013, o que corrobora o acima referido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos últimos anos tem-se verificado em Portugal uma diminuição da capitação, ou seja o 

consumo de água per capita nos últimos anos. Na figura 78 é possível comprovar esta situação, 

observando-se um aumento da capitação até 2004 e depois uma acentuada quebra até 2008, 

aumentando novamente em 2009 sem chegar, no entanto aos valores de 2004. Este não é um 

fenómeno exclusivamente Português, verificando-se também noutros países industrializados, como 

se demonstra na figura 79 para o caso da Alemanha. Esta situação poderá estar relacionada com a 

maior consciencialização da população para a necessidade da poupança de água que foi referida 

anteriormente. 

 

  

FIGURA 77 – GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE EM PORTUGAL [15] 

FIGURA 78 - EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA PER CAPITA (CAPITAÇÃO) EM PORTUGAL, DE 1991 A 2009 [15] 
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De facto, muitas destas instalações foram dimensionadas para uma evolução da população e 

de capitação com perspetivas mais otimistas do que aquelas que atualmente se verificam, o que 

ajuda a explicar a baixa utilização da capacidade instalada na maioria das entidades gestoras. 

Outro fator a ter em conta no dimensionamento das instalações são os picos de maior 

consumo. Como referido anteriormente, é neste ponto que se encontra a principal diferença entre o 

método de avaliação UNA-PD e os indicadores da ERSAR: os indicadores UNA-PD têm em conta os 

picos de maior consumo, enquanto indicadores ERSAR excluem os picos (equação 1).  

É importante referir que o indicador da ERSAR exclui todos os dias em que a utilização da 

capacidade não atinja 70/S%, mas não dá indicação do valor da gama de utilização de capacidade 

instalada. O indicador é por isso, um pouco extremo na avaliação da situação real de utilização da 

capacidade. É importante ter em conta os picos de utilização, pois foi para eles que se dimensionou 

as instalações. Mesmo que na maior parte do ano operem em valores baixos da utilização da 

capacidade, é importante que tenham disponibilidade de operar nos dias de maior consumo. 

.  

FIGURA 79 – EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA PER CAPITA (CAPITAÇÃO) NA ALEMANHA DE 1990 A 2009 
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3.2 - Utilização da Capacidade Instalada Grupo AdP - ETAR  

Seguidamente serão analisados os resultados obtidos individualmente para a utilização da 

capacidade hidráulica Instalada e para a utilização da capacidade em termos de carga de CBO5 das 

várias entidades gestoras e, por fim, o resultado global obtido para o Grupo AdP. 

Como referido anteriormente, no caso das ETAR, os resultados obtidos para as médias 

ponderadas dos indicadores para a avaliação da capacidade hidráulica e para a avaliação da 

capacidade em termos de carga de CBO5 foram comparados, sendo o valor final da média global 

para as ETAR do Grupo AdP o maior entre os dois. 

3.2.1 - Utilização da Capacidade Hidráulica Instalada Grupo AdP - ETAR  

Nas figuras 80, 81 e 82 são apresentados os gráficos obtidos para os resultados de utilização 

da capacidade hidráulica instalada para as ETAR das várias entidades gestoras do Grupo AdP 

analisadas, nos anos de 2011, 2012 e 2013, respetivamente. Em 2011 e 2012 são também 

apresentados os resultados dos indicadores da ERSAR, correspondentes. Por sua vez, na figura 83, 

é apresentado o gráfico de utilização da capacidade hidráulica global das ETAR do Grupo AdP, para 

o período temporal em análise.  

No caso das ETAR, o indicador AR07 da ERSAR, contabiliza apenas os volumes de água 

tratados em dias em que as diversas instalações funcionaram entre 70/S % (limite de subutilização) e 

95 % (limite de sobreutilização) da capacidade instalada. Se o total dos volumes contabilizados nesta 

situação for inferior a 60 % do volume total tratado no ano, o desempenho da entidade gestora é 

considerado insatisfatório. Caso o total dos volumes contabilizados represente uma percentagem 

igual ou superior a 80 % do total do volume tratado, o desempenho é considerado bom. Entre 60 e 

80 %, o desempenho é considerado mediano. Nos gráficos da ERSAR, estes níveis de desempenho 

são identificados novamente com faixas a vermelho, verde e amarelo, respectivamente. 

Para possibilitar a comparação com os valores dos indicadores UNA-PD, estabeleceu-se que 

as instalações das entidades gestoras se encontram numa situação de subutilização se estiverem a 

operar abaixo de 70/S % da sua capacidade instalada e que se encontram em sobreutilização se 

operarem acima de 95 % desta, da mesma forma que para os indicadores da ERSAR. Caso os 

valores se encontrem entre estes limites, considera-se que as instalações se encontram a operar 

numa situação adequada de utilização da capacidade instalada. 

Nos gráficos obtidos para os resultados de utilização da capacidade hidráulica instalada para 

as ETAR das várias entidades gestoras do Grupo AdP, este intervalo está assinalado com uma faixa 

a verde para maior facilidade de identificação das entidades gestoras que, em média, se situaram em 

cada situação de utilização de capacidade. Por razões práticas considerou-se que o limite de 

subutilização nas representações gráficas seria de 70 %, não entrando em conta com o fator de 

sazonalidade (S). 
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FIGURA 80 - GRÁFICOS DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE HIDRÁULICA INSTALADA OBTIDOS PARA AS ETAR DAS VÁRIAS EMPRESAS 

DO GRUPO ADP NO ANO DE 2011 E RESULTADOS DO INDICADOR AR07 PUBLICADOS PELA ERSAR 

FIGURA 81- GRÁFICOS DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE HIDRÁULICA INSTALADA OBTIDOS PARA AS ETAR DAS VÁRIAS EMPRESAS 

DO GRUPO ADP NO ANO DE 2012 E RESULTADOS DO INDICADOR AR07 PUBLICADOS PELA ERSAR 
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FIGURA 83 - RESULTADOS OBTIDOS PARA A UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE HIDRÁULICA GLOBAL DAS ETAR DO 

GRUPO ADP 

FIGURA 82 - GRÁFICOS DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE HIDRÁULICA INSTALADA OBTIDOS PARA AS ETAR DAS VÁRIAS EMPRESAS 

DO GRUPO ADP NO ANO DE 2013 
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Analisando os gráficos obtidos para a utilização da capacidade hidráulica instalada nas ETAR 

das várias entidades gestoras do Grupo AdP, verifica-se que no geral os valores da utilização da 

capacidade instalada são mais elevados do que no caso das ETA. 

De facto, para o indicador anual, em todos os anos, constata-se que apesar da maioria das 

empresas ainda se encontrar em situação de subutilização, algumas encontram-se já dentro de 

valores de utilização adequada da capacidade instalada como é o caso da Empresa 7 em 2011 e da 

Empresa 14 em 2013 e outras apesar de não atingirem o valor limite de subutilização (70%), estão 

muito perto de o alcançarem, como por exemplo a Empresa 14 em 2011 (69 % de utilização da 

capacidade instalada).  

No que diz respeito ao mmc, verifica-se que já muitas empresas se encontram em situação 

de utilização adequada da capacidade instalada para todos os anos e outras perto de a alcançarem 

como o caso do mmc em 2011 em que a Empresa 6, a Empresa 1 e a Empresa 10 apresentam 

valores de utilização da capacidade instalada de 69 %, 66 % e 66 %, respetivamente. Ainda 

persistem algumas situações de subutilização da capacidade instalada mas são menos frequentes do 

que para o indicador anual. Observa-se também a presença de algumas situações de sobreutilização, 

embora em menor número (Empresa 7 em 2011 e 2013 e Empresas 12 e 14 em 2013) 

Quanto ao dmc, as situações de sobreutilização são mais frequentes, estando a maioria das 

entidades gestoras nesta situação, que corresponde a dias em que houve uma elevada afluência de 

volume de água a ser tratada. Apenas a Empresa 11 apresenta valores de subutilização da 

capacidade instalada para todos os anos em análise, apesar de estarem uma vez mais muito perto do 

valor limite, atingindo por exemplo o valor de 69 % em 2013. Esta situação pode ser explicada pelo 

facto da maior parte das ligações e do investimento previsto para a Empresa 11 ainda não estarem 

finalizados. A Empresa 1 e a Empresa 6 são as únicas entidades gestoras que apresentam valores 

adequados de utilização da capacidade instalada (Empresa 1 em 2013 e Empresa 6 em 2012) e para 

os anos em que não estão nesta situação, apresentam valores muito próximos, como por exemplo a 

Empresa 6 em 2011 (96 %) e a Empresa 1 em 2012 (97 %) 

No que diz respeito aos resultados obtidos para a utilização da capacidade hidráulica global 

das ETAR do Grupo AdP, apresentados na figura 82, verifica-se que os valores dos indicadores 

diminuem de 2011 para 2012 mas voltam a aumentar para o ano de 2013. No geral, os resultados 

demonstram uma situação de subutilização da capacidade instalada para a média anual, uma 

utilização adequada da capacidade instalada para a média do mma, exceto para 2012, onde se 

verifica uma situação de subutilização embora com um valor muito próximo do limite (69,8 %) e uma 

situação de sobreutilização da capacidade instalada para os valores da média do dma para todos os 

anos.  
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Os casos de subutilização têm novamente causas relacionadas com os caudais previstos nos 

contratos de concessão, a evolução da população, as capitações, as afluências indevidas, o 

atendimento em baixa e a articulação alta-baixa. As razões para os valores anuais serem mais baixos 

que os valores do mês de maior afluência (mma) e estes por sua vez mais baixos que os valores do 

dia de maior afluência são as mesmas que foram apresentadas anteriormente, para as ETA. A título 

de exemplo temos a Empresa 1 cuja utilização anual média da capacidade instalada hidráulica é 

relativamente baixa, no entanto o dma é muito mais elevado, o que se pode justificar pela sua 

operação que varia com a sazonalidade e flutuação da população.  

 

3.2.2 - Utilização da Capacidade de Carga Instalada Grupo AdP (ETAR)  

Nas figuras 84, 85 e 86 são apresentados os gráficos obtidos para os resultados de utilização 

da capacidade em termos de carga de CBO5 instalada para as ETAR das várias entidades gestoras 

do Grupo AdP analisadas, nos anos de 2011, 2012 e 2013, respetivamente. Em 2011 e 2012 são 

também apresentados os resultados dos indicadores da ERSAR, correspondentes. Por sua vez, na 

figura 87, é apresentado o gráfico de utilização da capacidade de carga global das ETAR do Grupo 

AdP, para o período temporal em análise.  

No caso das ETAR, o indicador AR07 da ERSAR, contabiliza apenas os volumes de água 

tratados em dias em que as diversas instalações funcionaram entre 70/S % (limite de subutilização) e 

95 % (limite de sobreutilização) da capacidade instalada. De forma análoga à avaliação da utilização 

da capacidade hidráulica das ETAR, para possibilitar a comparação com os indicadores da ERSAR, 

estabelece-se para os indicadores UNA-PD que as instalações das entidades gestoras se encontram 

numa situação de subutilização se estiverem a operar abaixo de 70/S % da sua capacidade instalada 

e que se encontram em sobreutilização se operarem acima de 95 % desta.  

Embora estes intervalos estejam definidos para o caso da capacidade hidráulica, uma vez 

que não há nenhuma menção à utilização da capacidade em termos de carga de CBO5 tomam-se 

novamente estes intervalos como referência, assinalando-se novamente a verde nos gráficos o 

intervalo de utilização adequada de utilização da capacidade instalada. Novamente, considerou-se 

que o limite de subutilização nas representações gráficas seria de 70 %, não entrando em conta com 

o fator de sazonalidade (S). 
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FIGURA 84 - GRÁFICOS DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE DE CARGA DE CBO5 INSTALADA OBTIDOS PARA AS ETAR DAS VÁRIAS 

EMPRESAS DO GRUPO ADP NO ANO DE 2011 E RESULTADOS DO INDICADOR AR07 PUBLICADOS PELA ERSAR 

 

FIGURA 85 - GRÁFICOS DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE DE CARGA DE CBO5 INSTALADA OBTIDOS PARA AS ETAR DAS VÁRIAS 

EMPRESAS DO GRUPO ADP NO ANO DE 2012 E RESULTADOS DO INDICADOR AR07 PUBLICADOS PELA ERSAR 
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FIGURA 87 - RESULTADOS OBTIDOS PARA A UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE DE CARGA GLOBAL DAS ETAR DO 

GRUPO ADP 

FIGURA 86 - GRÁFICOS DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE DE CARGA DE CBO5 INSTALADA OBTIDOS PARA AS ETAR DAS VÁRIAS 

EMPRESAS DO GRUPO ADP NO ANO DE 2013 
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Analisando os gráficos obtidos para a utilização da capacidade de carga nas ETAR das várias 

entidades gestoras do Grupo AdP, verifica-se que no geral os valores da utilização da capacidade 

instalada são mais elevados do que no caso das ETA, mas não tão elevados como para a utilização 

da capacidade hidráulica instalada das ETAR. 

Para o indicador anual, em todos os anos, verifica-se que a maioria das empresas encontra-

se em situação de subutilização. As únicas entidades gestoras que apresentam valores de utilização 

adequada da capacidade instalada são a Empresa 10 em 2011 e 2013 e a Empresa 9 em 2013. Já a 

Empresa 13 apresenta um valor muito próximo do limite de subutilização (70%), atingindo os 69 % da 

capacidade instalada em 2012 e 64 % em 2011. Observam-se também algumas situações de 

sobreutilização, embora menos frequentes. É o caso da Empresa 9 que atinge um valor muito 

elevado da utilização da capacidade instalada em 2011 (191 %) e também um valor de 119 % em 

2012. 

Estes valores elevados estão relacionados muitas vezes com picos de afluência de carga 

orgânica provenientes muitas vezes de descargas industriais ou de outras actividades tais como a 

agro-pecuária, que são feitas em determinados dias. Em sistemas unitários, ou com componente 

pluvial (inclusive por via de ligações indevidas), a ocorrência de eventos de precipitação intensa 

origina situações de pico de carga por arrastamento de depósitos acumulados na rede nos períodos 

de tempo seco precedentes. 

No que diz respeito ao mma, verifica-se que apesar dos valores serem ligeiramente 

superiores aos valores anuais, a situação de utilização da capacidade instalada é praticamente 

idêntica à do indicador anual, persistindo algumas situações de subutilização da capacidade instalada 

mas menos frequentes do que para o indicador anual. De notar que os valores obtidos para a 

Empresa 9 são ainda mais elevados e muito diferentes das restantes entidades gestoras. As 

possíveis causas para esta situação já foram descritas no parágrafo anterior. 

Quanto ao dma, persistem algumas situações de sobreutilização em 2011 e 2012, embora em 

2011 algumas das entidades gestoras nesta situação, apresentem valores muito próximos do limite 

de sobreutilização da capacidade instalada, como por exemplo a Empresa 10 (99 %), a Empresa 13 

(99 %) e a Empresa 11 (96 %).  

Em 2013 já não se regista nenhuma ocorrência, estando a maioria das entidades gestoras 

numa situação de utilização da capacidade instalada adequada neste ano. As situações de 

subutilização são menos frequentes, verificando-se apenas que a Empresa 6 se encontra nesta 

categoria para todos os anos. 

No que diz respeito aos resultados obtidos para a utilização da capacidade de carga global 

das ETAR do Grupo AdP, apresentados na figura 87, verifica-se uma situação de subutilização da 

capacidade instalada para a média anual e para a média do mma, embora esta última se aproxime 

mais de uma utilização adequada da capacidade instalada, sobretudo em 2012 (67,1 %) e por fim 
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uma situação de utilização da capacidade instalada adequada para os valores da média do dma para 

2012 e 2013 e praticamente em 2011 (69,5 %). 

É de salientar que o indicador AR07 da ERSAR, ao contrário dos indicadores UNA-PD, não 

tem em conta a carga poluente afluente às ETAR, sendo esta mais uma limitação destes indicadores 

a par de também não terem em conta os picos de afluência. Por vezes, a carga orgânica que chega 

às ETAR para ser tratada é bastante elevada o que faz com que a utilização da capacidade em 

termos de carga para os diferentes indicadores assuma valores mais elevados que para a utilização 

da capacidade hidráulica. Desta forma, as instalações têm de ser dimensionadas para serem capazes 

de lidar com a carga orgânica afluente. Ao terem em conta a carga afluente, os indicadores UNA-PD 

permitem uma melhor aferição da real utilização da capacidade instalada  

3.2.3 - Utilização da Capacidade Global das ETAR do Grupo AdP 

Após comparar os resultados obtidos para as médias ponderadas dos indicadores para a 

avaliação da capacidade hidráulica e para a avaliação da capacidade em termos de carga de CBO5, 

sendo o valor final da média global para as ETAR do Grupo AdP o maior entre os dois, obteve-se os 

resultados apresentados na figura 88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

É possível verificar que à exceção do valor da média anual para o ano de 2012, todos os 

outros indicadores para todos os anos apresentam um valor mais elevado para a utilização da 

capacidade hidráulica instalada.  

Globalmente conclui-se que os valores dos indicadores diminuem de 2011 para 2012 mas 

voltam a aumentar para o ano de 2013. No geral, os resultados demonstram uma situação de 

subutilização da capacidade instalada para a média anual, uma utilização adequada da capacidade 

instalada para a média do mma, exceto para 2012, onde se verifica uma situação de subutilização 

embora com um valor muito próximo do limite (69,8 %) e uma situação de sobreutilização da 

capacidade instalada para os valores da média do dma para todos os anos.  

FIGURA 88 - RESULTADOS OBTIDOS PARA A UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE GLOBAL DAS ETAR DO GRUPO ADP 
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4 – Conclusões 

A execução deste trabalho possibilitou o cálculo dos indicadores UNA-PD, baseados nos 

valores máximos registados anuais, mensais e diários tanto de volume de água produzida/tratada 

como de concentração de CBO5 e consequente avaliação da utilização da capacidade hidráulica 

instalada em ETA e ETAR e da utilização da capacidade instalada em termos de carga de CBO5 nas 

ETAR das várias entidades gestoras e do próprio Grupo AdP, para cada indicador. Esta metodologia, 

permitiu demonstrar que a adequação da capacidade de tratamento depende de mais factores do que 

os considerados pela ERSAR e que é necessário adequar estes indicadores de forma a considerar os 

critérios que influenciam o desempenho das instalações em termos de capacidade utilizada.  

Numa primeira fase, os dados de volume e de concentração de CBO5, bem como de 

capacidade instalada foram recolhidos, sendo posteriormente organizados de igual forma para todas 

as empresas numa masterfile. Os dados constituíram uma amostra seleccionada do total das 

instalações do Grupo AdP, relativos a 25,4 % e 26,6 % do número de ETA e ETAR do Grupo 

respetivamente. No entanto, o número de dados analisados corresponde a 23,9 % e 15,5 % das 

mesmas instalações, uma vez que foram encontrados problemas nos dados que impossibilitaram a 

sua análise. Apesar de à primeira vista parecer uma pequena amostra do Grupo AdP, somando os 

valores de volume anual produzido/tratado de todas as instalações cujos dados foram analisados e 

calculando a sua percentagem relativamente ao volume total anual produzido/tratado pelo Grupo 

AdP, verifica-se que corresponde a uma cobertura de cerca de 37 % para as ETA e de 70% para as 

ETAR, nos anos de 2011 a 2013. Isto significa que foram enviados os dados relativos às instalações 

de maior dimensão (capacidade) e que mais contribuem para a produção/tratamento de água do 

Grupo. 

Como referido anteriormente, ao calcular os indicadores e respetiva utilização da capacidade 

instalada foram identificados diversos problemas com os dados recebidos. A resolução de problemas 

relacionados com dados em falta, nomeadamente de capacidade instalada ou sua alteração de um 

determinado ano para o outro foi fácil, passando pelo contacto direto com as entidades gestoras de 

forma a solicitar novamente esses dados ou informações acerca das causas da alteração da 

capacidade.  

Após a implementação do tratamento estatístico e preenchimento de lacunas, foi novamente 

calculada a utilização da capacidade das diversas instalações das entidades gestoras. Apenas não se 

aplicou o referido tratamento estatístico à Empresa 1 e à Empresa 8. Foi então calculada uma média 

ponderada da utilização da capacidade das várias instalações de cada entidade gestora, para cada 

tipo de indicador, em cada ano, permitindo desta forma saber a média da utilização da capacidade 

instalada para cada empresa do Grupo AdP por tipo de instalação (ETA e ETAR). Ao proceder da 

mesma forma com os resultados das médias obtidos para as entidades gestoras calculou-se a 

utilização global da capacidade instalada para o Grupo AdP. 

No que diz respeito aos resultados obtidos para a utilização da capacidade global das ETA do 

Grupo AdP, verifica-se uma média anual a rondar os 40 %, uma média do mmc de cerca de 35 % e 
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uma média do dmc a rondar os 60 % de utilização da capacidade instalada, para os 3 anos em 

análise (2011-2013), o que revela uma situação de subutilização da capacidade instalada global para 

as ETA do Grupo AdP, para todos os indicadores em todos os anos considerados. Verifica-se que o 

indicador AA09 da ERSAR, correspondente à avaliação a nível nacional, do serviço em alta 

apresenta um valor ainda mais baixo (37 %), sobretudo devido a subutilização. 

A situação de subutilização da capacidade instalada verificada em várias entidades gestoras 

e no resultado global para o Grupo AdP, pode ser explicada por vários factores. Por um lado, 

subsistem diversas situações de falta de articulação entre os sistemas em alta e os sistemas em 

baixa, verificando-se que muitas das ligações para as quais as instalações de tratamento foram 

projetadas não tiveram adesão por parte dos sistemas em baixa. A menor adesão ao serviço 

verificada tem repercussão nos volumes de água produzida/tratada que entram para o cálculo da 

capacidade de tratamento utilizada. Ao nível das responsabilidades das entidades gestoras 

identificam-se questões relacionadas com a falta de redes municipais, os baixos níveis de adesão das 

populações às redes municipais, a falta de ligação dos sistemas municipais aos SMM e a questão da 

ligação dos sistemas municipais aos SMM, embora com a manutenção das origens de água próprias, 

violando assim a exclusividade contratual prevista nos contratos de concessão. 

Por outro lado, outro fator a ter em conta é a maior consciencialização da população para a 

necessidade da poupança de água e preservação dos recursos naturais, aliado ao próprio 

decréscimo da população, causada não só pelo envelhecimento da população no geral, como pela 

emigração que se tem verificado nos últimos anos, devido à crise que o país atravessa. De facto, 

muitas destas instalações foram dimensionadas para uma evolução da população e de capitação com 

perspetivas mais otimistas do que aquelas que atualmente se verificam, o que ajuda a explicar a 

baixa utilização da capacidade instalada na maioria das entidades gestoras.  

No que diz respeito aos resultados obtidos para a utilização da capacidade hidráulica global 

das ETAR do Grupo AdP, estes demonstram uma situação de subutilização da capacidade instalada 

para a média anual, uma utilização adequada da capacidade instalada para a média do mma, exceto 

para 2012, onde se verifica uma situação de subutilização embora com um valor muito próximo do 

limite (69,8 %) e uma situação de sobreutilização da capacidade instalada para os valores da média 

do dma para todos os anos. É possível verificar que à exceção do valor da média anual para o ano de 

2012, todos os outros indicadores para todos os anos apresentam um valor mais elevado para a 

utilização da capacidade hidráulica instalada do que para a utilização da capacidade em termos de 

carga de CBO5.  

A realização deste trabalho permitiu também identificar algumas limitações dos indicadores 

da ERSAR empregues na avaliação da utilização da capacidade instalada tanto para ETA (indicador 

AA09) como para ETAR (indicador AR07). Por um lado, a construção destes indicadores exclui os 

picos de maior consumo, uma vez que não incluem os dias em que as instalações se encontram em 

sobreutilização e em subutilização, por outro não têm em conta a carga poluente que aflui às ETAR. 
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Ao invés, os indicadores internos utilizados pelo Grupo AdP (indicadores UNA-PD) que foram 

calculados neste trabalho, têm em conta estes dois parâmetros. É importante ter em conta os picos 

de utilização, pois foi para eles que as instalações foram dimensionadas. Mesmo que na maior parte 

do ano operem em valores baixos da utilização da capacidade, é importante que tenham 

disponibilidade de operar nos dias de maior consumo/afluência, como por exemplo em dias de muito 

calor no Verão, em que o volume de caudal tratado tem de ser maior para satisfazer a maior procura, 

no caso das ETA. No caso das ETAR, em certos dias, a carga orgânica que chega para ser tratada é 

bastante elevada, muitas vezes resultante de descargas industriais ou proveniente de outras 

actividades económicas. Estas situações traduzem-se numa utilização da capacidade em termos de 

carga mais elevada que para a utilização da capacidade hidráulica. Ao terem em conta a carga 

afluente, os indicadores UNA-PD permitem uma melhor aferição da real utilização da capacidade 

instalada  

Devido a esta diferença fundamental na construção dos dois tipos de indicadores não se pode 

estabelecer uma correspondência direta entre eles, nem aplicar aos indicadores UNA-PD a mesma 

classificação da qualidade do serviço e os respectivos valores de referência do indicador AA09 

(tabela 1) e do indicador AR07 (tabela 2). Pode-se, no entanto, estabelecer para os indicadores UNA-

PD, que as instalações se encontram numa situação de subutilização se estiverem a operar abaixo 

de 70/S % da sua capacidade instalada e que se encontram em sobreutilização se operarem acima 

de 90 % da capacidade instalada no caso das ETA e de 95 % da capacidade instalada no caso das 

ETAR, da mesma forma que para os indicadores da ERSAR. (ver secção 1.6) 

A forma como os indicadores da ERSAR estão construídos (metodologia de cálculo) e os 

intervalos de referência definidos para a avaliação dos indicadores, não permitem uma leitura fácil e 

direta dos resultados, nomeadamente diferenciar ou identificar quais as empresas e as instalações 

que estão em sobre ou subutilização. Por exemplo, o indicador da ERSAR exclui todos os dias em 

que a utilização da capacidade não atinja 70/S%, mas não dá indicação do valor da gama de 

utilização de capacidade instalada. Por exemplo se determinada instalação apresentar uma utilização 

da capacidade instalada de 69 %, não é incluída no cálculo do indicador por se considerar em 

subutilização apesar do seu valor estar praticamente na gama da utilização adequada da capacidade 

instalada. 

O indicador é por isso, um pouco extremo na avaliação da situação real de utilização da 

capacidade. Os indicadores UNA-PD permitem uma melhor aferição da real utilização da capacidade 

instalada e decidir se a entidade gestora está numa situação de utilização da capacidade adequada.  
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6 - Anexos 

 

TABELA 17 - DADOS RELATIVOS À EMPRESA ÁGUAS DO NOROESTE, S.A. [3] 

 

  

Águas do Noroeste, S.A. 

Data de 

Constituição 
Municípios servidos 

Área 

geográfica 

abrangida 

Nº ETA/ETAR 
Principais dados de 

actividade (2011) 

Investimento 

acumulado 

realizado 

29/04/ 2010 

Amarante, Amares, Arcos de 

Valdevez, Barcelos, 

Cabeceiras de Basto, Caminha, 

Celorico de Basto, Esposende, 

Fafe, Felgueiras, Guimarães, 

Lousada, Maia, Melgaço, 

Monção, Mondim de Basto, 

Paredes de Coura, Ponte da 

Barca, Ponte de Lima, Póvoa 

de Lanhoso, Póvoa de Varzim, 

Santo Tirso, Terras de Bouro, 

Trofa, Valença, Viana do 

Castelo, Vieira do Minho, Vila 

do Conde, Vila Nova de 

Cerveira, Vila Nova de 

Famalicão, Vila Verde, Vizela. 

6.000 Km
2
  

Abastecimento 

de água: 

13 ETA 

 

Saneamento de 

águas residuais: 

106 ETAR 

Abastecimento de água: 

37,6 milhões de m
3
 de 

água produzida 

896.000 pessoas 

abrangidas 

 

Saneamento de águas 

residuais: 

54 milhões de m
3
 de 

águas residuais tratadas 

1,46 milhões de pessoas 

abrangidas 

613 M€ 
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TABELA 18 – DADOS RELATIVOS À EMPRESA ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO [3] 

 

TABELA 19 - DADOS RELATIVOS À EMPRESA ÁGUAS DO DOURO E PAIVA, S.A. [3] 

 
  

Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Data de 

Constituição 
Municípios servidos 

Área 

geográfica 

abrangida  

Nº ETA/ETAR 
Principais dados de 

actividade (2012) 

Investimento 

acumulado 

realizado 

6/10/ 2001 

Alfândega da Fé, Alijó, 

Armamar, Boticas, Bragança, 

Castro Daire, Chaves, Freixo 

de Espada à Cinta, Lamego, 

Macedo de Cavaleiros, Mesão 

Frio, Mirandela, Mogadouro, 

Moimenta da Beira, 

Montalegre, Murça, Peso da 

Régua, Resende, Ribeira de 

Pena, Sabrosa, Santa Marta de 

Penaguião, São João de 

Pesqueira, Sernancelhe, 

Tarouca, Tabuaço, Torre de 

Moncorvo, Valpaços, Vila Flor, 

Vila Pouca de Aguiar, Vila 

Nova de Foz Côa, Vila Nova de 

Paiva, Vila Real, Vinhais 

11.748 Km
2 

 

Abastecimento 

de água: 

23 ETA 

 

Saneamento de 

águas residuais: 

101 ETAR 

 

Abastecimento de água: 

17,5 milhões de m
3
 de 

água produzida 

430.000 pessoas 

abrangidas 

 

Saneamento de águas 

residuais: 

16,2 milhões de m
3
 de 

águas residuais tratadas 

280.000 pessoas 

abrangidas 

 

443,6 M€ 

 

Águas do Douro e Paiva, S.A. 

Data de 

Constituição 
Municípios servidos 

Área 

geográfica 

abrangida 

Nº ETA/ETAR 
Principais dados de 

actividade (2013) 

Investimento 

acumulado 

realizado 

29/05/ 1995 

Amarante, Arouca, Baião, 

Castelo de Paiva, Cinfães, 

Espinho, Felgueiras, 

Gondomar, Lousada, Maia, 

Matosinhos, Oliveira 

de Azeméis, Ovar, Paços de 

Ferreira, Paredes, Porto, Santa 

Maria da Feira, São João da 

Madeira, Valongo, Vila Nova de 

Gaia. 

2.716 Km
2
  

Abastecimento 

de água: 

5 ETA 

Abastecimento de água: 

100 milhões de m
3
 de 

água produzida 

1,8 milhões de pessoas 

abrangidas 

416,6 M€ 
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TABELA 20 - DADOS RELATIVOS À EMPRESA SIMDOURO, S.A. [3] 

 

 

 

 

TABELA 21 - DADOS RELATIVOS À EMPRESA SIMRIA, S.A. [3] 

 

  

SIMDOURO, S.A. 

Data de 

Constituição 
Municípios servidos 

Área 

geográfica 

abrangida 

Nº ETA/ETAR 
Principais dados de 

actividade (2013) 

Investimento 

acumulado 

realizado 

27/10/ 2009 

Arouca, Baião, Castelo de 

Paiva, Cinfães, Paredes, 

Penafiel, Vila Nova de Gaia 

1.300 Km
2
  

Saneamento de 

águas residuais: 

15 ETAR 

 

 

Saneamento de águas 

residuais: 

18,8 milhões de m
3
 de 

águas residuais tratadas 

519.000 pessoas 

abrangidas 

 

16 M€ 

 

SIMRIA, S.A. 

Data de 

Constituição 
Municípios servidos 

Área 

geográfica 

abrangida 

Nº ETA/ETAR 
Principais dados de 

actividade (2013) 

Investimento 

acumulado 

realizado 

26/04/ 1997 

Águeda, Albergaria-a-Velha, 

Aveiro, Cantanhede, Espinho, 

Estarreja, Ílhavo, Mira, 

Murtosa, Oliveira do Bairro, 

Ovar, Santa Maria da Feira, 

Vagos 

1.474 Km
2
  

Saneamento de 

águas residuais: 

8 ETAR 

Saneamento de águas 

residuais: 

29,8 milhões de m
3
 de 

águas residuais tratadas 

470.000 pessoas 

abrangidas 

228 M€ 
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TABELA 22 - DADOS RELATIVOS À EMPRESA ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO, S.A. [3] 

 

TABELA 23 - DADOS RELATIVOS À EMPRESA ÁGUAS DO MONDEGO, S.A. [3] 

  

Águas da Região de Aveiro, S.A. 

Data de 

Constituição 
Municípios servidos 

Área 

geográfica 

abrangida 

Nº ETA/ETAR 
Principais dados de 

actividade (2012) 

Investimento 

acumulado 

realizado 

(2012) 

29/04/ 2010 

Águeda, Albergaria-a-Velha, 

Aveiro, Estarreja, Ílhavo, 

Murtosa, Oliveira do Bairro, 

Ovar, Sever do Vouga, Vagos 

1.454 Km
2
  

Abastecimento 

de água: 

43 ETA 

 

Saneamento de 

águas residuais: 

7 ETAR 

Abastecimento de água: 

20,8 milhões de m
3
 de 

água produzida 

334.000 pessoas 

abrangidas 

 

Saneamento de águas 

residuais: 

17 milhões de m
3
 de 

águas residuais tratadas 

239.000 pessoas 

abrangidas 

15,9 M€ 

Águas do Mondego, S.A. 

Data de 

Constituição 
Municípios servidos 

Área 

geográfica 

abrangida 

Nº ETA/ETAR 
Principais dados de 

actividade (2012) 

Investimento 

acumulado 

realizado 

17/07/ 2004 

Ansião, Arganil, Coimbra, 

Condeixa, Góis, Leiria, Lousã, 

Mealhada, Mira, Miranda do 

Corvo, Penacova, Penela, Vila 

Nova de Poiares 

2.610 Km
2
  

Abastecimento 

de água: 

3 ETA 

 

Saneamento de 

águas residuais: 

43 ETAR 

Abastecimento de água: 

21,45 milhões de m
3
 de 

água produzida 

294.000 pessoas 

abrangidas 

 

Saneamento de águas 

residuais: 

17,27 milhões de m
3
 de 

águas residuais tratadas 

248.000 pessoas 

abrangidas 

155 M€ 
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TABELA 24 - DADOS RELATIVOS À EMPRESA ÁGUAS DO ZÊZERE E CÔA, S.A. [3] 

 

TABELA 25 - DADOS RELATIVOS À EMPRESA ÁGUAS DO CENTRO, S.A. [3] 

 

  

Águas do Zêzere e Côa, S.A. 

Data de 

Constituição 
Municípios servidos 

Área 

geográfica 

abrangida 

Nº ETA/ETAR 
Principais dados de 

actividade (2011) 

Investimento 

acumulado 

realizado 

4/07/ 2000 

Almeida, Belmonte, Figueira de 

Castelo Rodrigo, Fundão, 

Guarda, Manteigas, Mêda, 

Penamacor, Pinhel, Sabugal, 

Aguiar da Beira, Celorico da 

Beira, Fornos de Algodres, 

Gouveia, Oliveira do Hospital, 

Seia 

6.393 Km
2
  

Abastecimento 

de água: 

17 ETA 

 

Saneamento de 

águas residuais: 

158 ETAR 

Abastecimento de água: 

18,7 milhões de m
3
 de 

água produzida 

228.000 pessoas 

abrangidas 

 

Saneamento de águas 

residuais: 

15,3 milhões de m
3
 de 

águas residuais tratadas 

228.000 pessoas 

abrangidas 

297 M€ 

Águas do Centro, S.A. 

Data de 

Constituição 
Municípios servidos 

Área 

geográfica 

abrangida 

Nº ETA/ETAR 
Principais dados de 

actividade (2011) 

Investimento 

acumulado 

realizado 

29/06/ 2001 

Alvaiázere, Castanheira de 

Pêra, Castelo Branco, Ferreira 

do Zêzere, Figueiró dos 

Vinhos, Idanha-a-Nova, 

Oleiros, Pampilhosa da Serra, 

Pedrógão Grande, Proença-a-

Nova, Sertã, Tomar, Vila Velha 

de Ródão, Entroncamento, 

Mação, Sardoal, Vila Nova da 

Barquinha, sul do Fundão e 

parte de Ansião 

6.519 Km
2
  

Abastecimento 

de água: 

9 ETA 

 

Saneamento de 

águas residuais: 

81 ETAR 

Abastecimento de água: 

18,6 milhões de m
3
 de 

água produzida 

197.000 pessoas 

abrangidas 

 

Saneamento de águas 

residuais: 

8,2 milhões de m
3
 de 

águas residuais tratadas 

144.000 pessoas 

abrangidas 

240,7 M€ 
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TABELA 26 - DADOS RELATIVOS À EMPRESA SIMLIS, S.A. [3] 

 

TABELA 27 - DADOS RELATIVOS À EMPRESA ÁGUAS DO OESTE, S.A. [3] 

 

  

SIMLIS, S.A. 

Data de 

Constituição 
Municípios servidos 

Área 

geográfica 

abrangida 

Nº ETA/ETAR 
Principais dados de 

actividade (2013) 

Investimento 

acumulado 

realizado 

13/12/ 1999 
Batalha, Leiria, Marinha 

Grande, Ourém, Porto de Mós 
1.208 Km

2
  

Saneamento de 

águas residuais: 

9 ETAR 

Saneamento de águas 

residuais: 

11,6 milhões de m
3
 de 

águas residuais tratadas 

199.000 pessoas 

abrangidas 

94 M€ 

Águas do Oeste, S.A. 

Data de 

Constituição 
Municípios servidos 

Área 

geográfica 

abrangida 

Nº ETA/ETAR 
Principais dados de 

actividade (2011) 

Investimento 

acumulado 

realizado 

24/11/ 2000 

Alcobaça, Alenquer, Arruda dos 

Vinhos, Azambuja, Bombarral, 

Cadaval, Caldas da Rainha, 

Lourinhã, Mafra, Nazaré, 

Óbidos, Peniche, Rio Maior, 

Sobral de Monte Agraço, 

Torres Vedras 

2.900 Km
2
  

Abastecimento 

de água: 

2 ETA 

 

Saneamento de 

águas residuais: 

74 ETAR 

Abastecimento de água: 

26,49 milhões de m
3
 de 

água produzida 

327.000 pessoas 

abrangidas 

 

Saneamento de águas 

residuais: 

19,58 milhões de m
3
 de 

águas residuais tratadas 

341.000 pessoas 

abrangidas 

287 M€ 
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TABELA 28 - DADOS RELATIVOS À EMPRESA EPAL, S.A. [3] 

 

TABELA 29 - DADOS RELATIVOS À EMPRESA SANEST, S.A. [3] 

 

  

EPAL, S.A. 

Data de 

Constituição 
Municípios servidos 

Área 

geográfica 

abrangida 

Nº ETA/ETAR 
Principais dados de 

actividade (2011) 

Investimento 

acumulado 

realizado 

(2011) 

21/04/1991  

Abastecimento domiciliário 

("baixa"): Lisboa 

 

Abastecimento de água ("alta"): 

Alcanena, Amadora, Batalha, 

Cartaxo, Cascais, Constância, 

Leiria, Loures, Odivelas, 

Oeiras, Ourém, Mafra, Porto de 

Mós, Santarém, Sintra, Tomar, 

Vila Franca de Xira. 

 

É, também, responsável pelo 

abastecimento em alta às 

empresas Águas do Oeste e 

Águas do Centro  

7.090 Km
2
  

Abastecimento 

de água: 

2 ETA 

 

Abastecimento de água: 

234,2 milhões de m
3
 de 

água produzida 

2,9 milhões de pessoas 

abastecidas (alta) 

348.790 clientes directos 

10,1 M€ 

SANEST, S.A. 

Data de 

Constituição 
Municípios servidos 

Área 

geográfica 

abrangida 

Nº ETA/ETAR 
Principais dados de 

actividade (2011) 

Investimento 

acumulado 

realizado 

14/06/ 1995 
Amadora, Cascais, Oeiras, 

Sintra 
220 Km

2
  

Saneamento de 

águas residuais: 

1 ETAR 

Saneamento de águas 

residuais: 

57,7 milhões de m
3
 de 

águas residuais tratadas 

800.000 pessoas 

abrangidas 

268,1 M€ 

http://www.adp.pt/content/index.php?rec=1842&rec1=1842&rec2=&action=detailfo
http://www.adp.pt/content/index.php?rec=1836&rec1=1836&rec2=&action=detailfo
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TABELA 30 - DADOS RELATIVOS À EMPRESA SIMTEJO, S.A. [3] 

 

TABELA 31 - DADOS RELATIVOS À EMPRESA SIMARSUL, S.A. [3] 

 

 

  

SIMTEJO, S.A. 

Data de 

Constituição 
Municípios servidos 

Área 

geográfica 

abrangida 

Nº ETA/ETAR 
Principais dados de 

actividade (2013) 

Investimento 

acumulado 

realizado 

10/11/2001 

Amadora, Lisboa, Loures, 

Mafra, Odivelas, Vila Franca de 

Xira 

1.000 Km
2
  

Saneamento de 

águas residuais: 

29 ETAR 

Saneamento de águas 

residuais: 

123 milhões de m
3
 de 

águas residuais tratadas 

1,3 milhões de pessoas 

abrangidas 

349 M€ 

SIMARSUL, S.A. 

Data de 

Constituição 
Municípios servidos 

Área 

geográfica 

abrangida 

Nº ETA/ETAR 
Principais dados de 

actividade (2011) 

Investimento 

acumulado 

realizado 

(2005-2011) 

8/11/2003 

Alcochete, Barreiro, Moita, 

Montijo, Palmela, Seixal, 

Sesimbra, Setúbal 

1.450 Km
2
  

Saneamento de 

águas residuais: 

21 ETAR 

Saneamento de águas 

residuais: 

23,4 milhões de m
3
 de 

águas residuais tratadas 

741.000 pessoas 

abrangidas 

165 M€ 
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TABELA 32 - DADOS RELATIVOS À EMPRESA ÁGUAS DE SANTO ANDRÉ, S.A. [3] 

 

  

Águas de Santo André, S.A. 

Data de 

Constituição 
Municípios servidos 

Área 

geográfica 

abrangida 

Nº ETA/ETAR 
Principais dados de 

actividade (2011) 

Investimento 

acumulado 

realizado 

25/5/ 2001 

Zona Industrial e Logística de 

Sines (ZILS), zona urbana de 

Vila Nova de Santo André e, 

parcialmente, os municípios de 

Sines e Santiago do Cacém 

61 Km2  

Abastecimento de 

água industrial: 

1 ETA 

 

Abastecimento de 

água para 

consumo humano: 

3 ETA 

 

Saneamento de 

águas residuais: 

1 ETAR 

Abastecimento de água 

para consumo humano: 

2,1 milhões de m
3
 de 

água produzida 

27.000 pessoas 

abrangidas 

17 indústrias abrangidas 

Abastecimento de água 

industrial: 

11 milhões de m
3
 de 

água produzida 

14 indústrias abrangidas 

Saneamento de águas 

residuais: 

6 milhões de m
3
 de 

águas residuais tratadas 

48.000 pessoas 

abrangidas 

7,4 M€ 
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TABELA 33 - DADOS RELATIVOS À EMPRESA ÁGUAS DO NORTE ALENTEJANO, S.A. [2] 

 

TABELA 34 - DADOS RELATIVOS À EMPRESA ÁGUAS DO CENTRO ALENTEJANO, S.A. [3] 

 

  

Águas do Norte Alentejano, S.A. 

Data de 

Constituição 
Municípios servidos 

Área 

geográfica 

abrangida 

Nº ETA/ETAR 
Principais dados de 

actividade (2008) 

Investimento 

acumulado 

realizado 

31/03/ 2001 

Alter do Chão, Arronches, Avis, 

Campo Maior, Castelo de Vide, 

Crato, Elvas, Fronteira, Gavião, 

Marvão, Monforte, Nisa, ponte 

de Sôr, Portalegre, Sousel 

6.000 Km
2
  

Abastecimento 

de água: 

3 ETA 

 

Saneamento de 

águas residuais: 

29 ETAR 

Abastecimento de água: 

7,2 milhões de m
3
 de 

água produzida 

127.000 pessoas 

abrangidas 

 

Saneamento de águas 

residuais: 

5,9 milhões de m
3
 de 

águas residuais tratadas 

166.000 pessoas 

abrangidas 

88,7 M€ 

Águas do Centro Alentejano, S.A. 

Data de 

Constituição 
Municípios servidos 

Área 

geográfica 

abrangida 

Nº ETA/ETAR 
Principais dados de 

actividade (2011) 

Investimento 

acumulado 

realizado 

13/03/ 2003 

Alandroal, Borba, Évora, 

Mourão, Redondo e 

Reguengos de Monsaraz, 

Portel 

3.708 Km
2
  

Abastecimento 

de água: 

5 ETA 

 

Saneamento de 

águas residuais: 

51 ETAR 

Abastecimento de água: 

7,5 milhões de m
3
 de 

água produzida 

90.000 pessoas 

abrangidas 

 

Saneamento de águas 

residuais: 

8,1 milhões de m
3
 de 

águas residuais tratadas 

90.000 pessoas 

abrangidas 

68,8 M€ 
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TABELA 35 - DADOS RELATIVOS À EMPRESA ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A. [3] 

 

 

TABELA 36 - DADOS RELATIVOS À EMPRESA ÁGUAS DO ALGARVE, S.A. [3] 

Águas Públicas do Alentejo, S.A. 

Data de 

Constituição 
Municípios servidos 

Área 

geográfica 

abrangida 

Nº ETA/ETAR 
Principais dados de 

actividade (2011) 

Investimento 

acumulado 

realizado 

13/03/ 2003 

Alcácer do Sal, Aljustrel, 

Almodôvar, Alvito, Arraiolos, 

Barrancos, Beja, Castro Verde, 

Cuba, Ferreira do Alentejo, 

Grândola, Mértola, Montemor-

o-Novo, Moura, Odemira, 

Ourique, Santiago do Cacém, 

Serpa, Vendas Novas, Viana 

do Alentejo, Vidigueira 

 

16.182 Km
2
  

Abastecimento 

de água: 

64 ETA 

 

Saneamento de 

águas residuais: 

101 ETAR 

Abastecimento de água: 

19,7 milhões de m
3
 de 

água produzida 

216.000 pessoas 

abrangidas 

 

Saneamento de águas 

residuais: 

7,7 milhões de m
3
 de 

águas residuais tratadas 

181.000 pessoas 

abrangidas 

9,15 M€ 

Águas do Algarve, S.A. 

Data de 

Constituição 
Municípios servidos 

Área 

geográfica 

abrangida 

Nº ETA/ETAR 
Principais dados de 

actividade (2011) 

Investimento 

acumulado 

realizado 

5/08/ 2000 

Albufeira, Alcoutim, 

Aljezur, Castro Marim, Faro, 

Lagoa, Lagos, Loulé, 

Monchique, Olhão, Portimão, 

São Brás de Alportel, Silves, 

Tavira, Vila do Bispo, Vila Real 

de Santo António 

5.412 Km
2
  

Abastecimento 

de água: 

4 ETA 

 

Saneamento de 

águas residuais: 

74 ETAR 

Abastecimento de água: 

65 milhões de m
3
 de água 

produzida 

406.000 pessoas 

abrangidas 

 

Saneamento de águas 

residuais: 

40 milhões de m
3
 de 

águas residuais tratadas 

305.000 pessoas 

abrangidas 

440 M€ 
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TABELA 37 - DADOS RELATIVOS À ACTIVIDADE DAS EMPRESAS DO SECTOR DAS ÁGUAS E RESÍDUOS DO GRUPO ADP ENTRE OS ANOS 

2011 E 2013 [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 38 - DADOS FINANCEIROS RELATIVOS À ACTIVIDADE DAS EMPRESAS DO GRUPO ADP ENTRE OS ANOS 2011 E 2013 [3] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dados de actividade 2011 2012 2013 

Volume de água produzida 

(milhões de m
3
) 

611,4 593,6 590,3 

Volume de água distribuída 

(milhões de m
3
) 

80,3 77,4 76 

Volume de águas residuais 

tratadas (milhões de m
3
) 

485,0 450,6 505,1 

Volume de resíduos sólidos 

urbanos tratados (milhões de ton) 
3,5 3,2 3,1 

Recolha selectiva (milhares de ton) 270 236 233 

Elementos Económico-
financeiros 

2011 2012 2013 

Volume de negócios (M€) 834,2 791,4 816,2 

Resultado operacional (M€) 287,6 248,8  238,9  

EBITDA (M€) 345,8 357,2 367,3 

Resultado líquido de exercício (M€) 89,6 93,8 104,7 

Investimento (M€) 495,0 229,0 162,4 

Total do ativo (M€) 7.493 7.598 7.596 

Dívida financeira (M€) 2.978 3.096 3.040 

Saldo de subsídios em balanço 
(M€) 

1.951 1.925 1.943 

Total do passivo (M€) 6.459 6.462 6.353 

Capital próprio (M€) 1.034  1.136  1.242 


