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RESUMO 

Os primeiros sistemas de drenagem de águas residuais em meio urbano de que há 
registo, datam de há mais de 5.000 anos, e praticamente durante 4.800 anos, os avanços 
globais que se verificaram nesse domínio, não foram, salvo raras excepções, significativos. 

Nos últimos 150 anos, assistiu-se, no entanto, a um enorme progresso no sector, 
motivado, em grande parte, pelos problemas e desafios criados pelo grande aumento 
populacional verificado, pelo crescimento industrial, pela concentração das populações nas 
zonas litorais e pelo agravamento geral das condições ambientais, em especial da qualidade 
das águas dos meios receptores. 

Como já há quase um século dizia Albert Einstein “os problemas com que nos 
deparamos hoje, não podem ser resolvidos com o mesmo pensamento que, em primeira 
instância, ajudou a criar esses problemas”.No âmbito deste artigo, dá-se ênfase especial à 
evolução histórica da drenagem e tratamento de águas residuais em meio urbano nos últimos 
150 anos perspectivando-se, também, os desafios futuros e as estratégias do “amanhã”.  

1.  INTRODUÇÃO 

Neste artigo apresentam-se aspectos históricos e actuais da evolução da drenagem de 
águas residuais em meio urbano. 

Faz-se referência aos primeiros sistemas construídos que se conhecem, executados 
pela civilização Hindu em urbe situada no actual Paquistão Ocidental, e perspectiva-se, de 
forma resumida, a evolução no sector, chamando a atenção para algumas construções mais 
significativas da Antiguidade, como a “cloaca máxima” romana, considerada uma das obras 
públicas de excelência do Império. 

No artigo dá-se ênfase especial à evolução histórica da drenagem após o século XIX, 
em Portugal e no Mundo. 
O último capítulo do artigo diz respeito, fundamentalmente, aos novos desafios que se 
deparam neste início de milénio e às estratégias de saneamento de águas residuais para o 
século XXI. 
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2.  EVOLUÇÃO FORA DO PAÍS 

2.1 Período anterior ao século XVIII 

Ao longo dos tempos, e até à Idade Moderna, as obras de drenagem não foram 
consideradas, em regra, como infra-estruturas necessárias e condicionantes ao 
desenvolvimento e ordenamento dos núcleos urbanos. 

No entanto, existem registos de várias obras ou intervenções nesse domínio, levadas a 
cabo por antigas civilizações. Webster (1962) refere, por exemplo, o sistema de drenagem 
com colectores principais e drenos do aglomerado de Mohengo-Doro, desenvolvido pela 
civilização Hindu, e que actualmente faz parte do Paquistão Ocidental. As ruínas desse antigo 
sistema que se destinava sobretudo à drenagem de escorrências das vias, e que data de 3000 
A.C., espanta pela atenção e o cuidado colocados, na altura, com a construção desse tipo de 
infra-estruturas. Os colectores dispunham mesmo de caleiras adaptadas ao escoamento dos 
caudais mais reduzidos. 

Maner (1966) refere a actividade da Civilização Mesopotâmica nos anos 2500 A.C., 
que planearam e construíram, designadamente nas cidades de Ur e Babilónia, infra-estruturas 
de drenagem e saneamento, incluindo uma espécie de sarjetas e sumidouros para a recolha de 
águas de superfície e encaminhamento para os colectores. Os materiais de construção então 
utilizados foram, tipicamente, o tijolo e o asfalto. Em 800 A.C., o rei Senaquerib, que 
governava a Assíria, decidiu construir, em Nineveb, o chamado palácio “sem rival”. É 
conhecido o facto de, para isso, ter desviado o curso do rio Tebiltu e ter levado a cabo obras 
de abastecimento de água ao palácio. 

Em Cnossos, urbe da ilha de Creta e centro da época egeia (3000 a 1000 A.C.), ainda 
actualmente se pode admirar, a sul da cidade de Iraklian, o famoso palácio, com seu 
majestoso terraço, seus pátios inferiores, sua decoração mural, seu gigantismo e seu sistema 
de drenagem. As ruínas existentes revelaram o recurso a desenvolvidos sistemas de drenagem 
construídos em pedra e terra-cota, com um colector ou emissário final das águas residuais 
(águas pluviais e de excreta) que descarregava o efluente a uma distância considerável da 
origem. As precipitações frequentes e intensas na região resultavam na ocorrência cíclica de 
condições de auto-limpeza. Hodge (1992) refere que foi construído um sistema separativo em 
Jerusalém, datado por volta de 1000 A.C., e que cobria uma pequena parte da cidade. 

A civilização etrusca é a responsável pela construção de cidades bem organizadas e 
planeadas na Itália Central, por volta de 600 A.C. Marzobotto, uma dessas cidades, é 
conhecida, também, pelo engenhoso sistema de drenagem, bem adaptado às condições 
topográficas locais. 

Ruínas de algumas grandes cidades da civilização Chinesa também revelam a 
existência de sistemas de evacuação de águas residuais, incluindo um importante sistema 
enterrado, executado por volta do ano 200 D.C. (Needham et al. 1971). 

A Cloaca Máxima de Roma parece ter sido, no entanto, a primeira obra de dimensão 
relevante, construída por motivações de qualidade de vida urbana. Um sinal evidente do 
carácter de serviço público das cloacas de Roma é o facto de ter existido um imposto 
específico, destinado a assegurar a manutenção das mesmas, o cloacarium, e funcionários 
incumbidos da sua inspecção, os curatores cloacarum. 

Cloaca é um termo latino que significa “condutor de drenagem urbana” e provém, 
segundo Plínio, do termo cluere que equivale a “purgar”. Paralelamente, o termo colector 
provém do latim co-lego, que significa juntar, reunir, e traduz o conceito da formação da rede 
de drenagem, construída por trechos interligados, os colectores, onde se reúnem e depois 
transportam as águas afluentes. 
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No Oriente, parecem ter assumido especial relevo os “canais de limpeza” de Angkor, 
a cidade dos cinco picos, construída pelo povo Khmer, possivelmente depois do século VI. 
Esta cidade, posteriormente esquecida e abandonada, veio a ser descoberta ocasionalmente, 
por cambojanos, e a sua fundação chegou a ser erroneamente atribuída, por missionários 
espanhóis, a “Romanos ou a Alexandre o Grande”. 

Desde as épocas do Império Romano até ao Século XVII, as estratégias de drenagem e 
saneamento em meio urbano não sofreram na Europa praticamente nenhum avanço. Em 
termos sanitários, pode mesmo falar-se em “regressão” ao longo de pelo menos uma parte da 
Idade Média – a higiene e limpeza eram completamente ignoradas pela maior parte dos 
cidadãos. Em regra, os primeiros trabalhos relevantes de drenagem e de evacuação de “águas 
pestilentas” ocorre nas principais cidades Europeias, entre os Séculos XIV e XVIII. 

Em Paris, a primeira vala coberta (colector enterrado) data de 1370 – essa obra, a fossa 
de St. Opportune – conhecida como o colector de cintura (em terminologia anglo-saxónica the 
“beltway sewer”) descarregava directamente no rio Sena e operava como um interceptor de 
uma das margens do rio. No entanto, o conceito de “colector enterrado” só foi vulgarizado 
vários séculos mais tarde. Por exemplo, na cidade de Londres, foi apenas planeado o primeiro 
colector enterrado no início do Século XVII, enquanto a drenagem de extensas áreas da 
cidade de Paris se mantiveram, até ao século XVIII, com “valas abertas de esgoto” (em 
terminologia anglo-saxónica “open sewers”). 

No Século XVII admitia-se, em regra, que os parasitas abundavam no corpo humano 
fruto de “transpirações mal dominadas” e podia-se ler, num tratado de higiene da época, que 
“os corpos cacoquímicos com abundância de humores ácidos possuem geralmente muitos 
desses animais”. 

Compreende-se que, nos finais do século, houvesse quem admitisse que as casas de 
banho eram supérfluas e defendesse “podemos, se quisermos, construir grandes casas de 
banho, mas a limpeza da nossa roupa e a sua abundância vale mais do que todos os banhos 
do Mundo”. 

Estar “limpo” passa a ser uma referência estimável a partir sobretudo do Século 
XVIII. Criticados e mal vistos os que descuidavam a aparência, Saint-Simon exalta a 
“limpeza requintada da senhora de Conti” e menciona o “porte nobre e limpo” da senhora de 
Maintenon. O “limpo” hierarquiza-se; confere distinção. Mas já no século anterior, ainda que 
longe de um pressuposto de higiene, se tinha estabelecido uma nova relação com a água, pelo 
menos entre os privilegiados. Inclusive, iniciou-se a aceitação do banho de imersão, até então 
raríssimo. No Palácio de Versalhes, constroem-se compartimentos reservados aos banhos – 
Luís XV prefere a água tirada do Sena à conduzida pelos canos. No Século XVIII, a 
percentagem de casas com casa de banho era ainda muito reduzida, mesmo nas grandes 
capitais europeias, talvez inferior a 10%. É no entanto nessa altura que se inicia o 
estabelecimento das sentinas públicas e retretes com água corrente, e a medicina evolui de 
“magia e alquimia” para “ciência”. Em 1724, um médico inglês, enquanto fazia a apologia 
dos “banhos frios”, lastima-se que “especialmente entre cristãos” tivesse sido descurada ou 
abandonada a prática do banho. Referia então “sou da opinião que todos os que possam tomar 
regularmente um banho frio em suas casas, como se lavam as mãos numa bacia, o devem 
fazer duas ou três vezes por semana no Verão …”. E, para que não houvesse subterfúgios para 
escapar ao banho, o clínico dava alternativas à falta de banheira: “Todos os que não 
dispuserem de tal comodidade que se metam no rio ou num tanque o mais frequentemente que 
puderem a fim de lavarem o corpo”. Blondel, arquitecto de Luís XV, explica no livro Maisons 
de Plaisance, publicado em 1730, que a maioria das casas de banho da época dispunham de 
“duas banheiras: uma para lavar e outra para se passar o corpo por água limpa”.  
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2.2 Período posterior ao século XVIII 

O início do século XIX foi marcado por uma significativa evolução no sector, uma 
verdadeira revolução tecnológica, com a introdução dos sistemas de abastecimento e de 
distribuição de água domiciliária, construídos com tubagens de ferro fundido funcionando sob 
pressão. Anteriormente, já os romanos se serviam de balneários colectivos, mas não 
individuais. Nesses casos, o consumo não se processava ao nível de cada fogo, de cada 
edifício. Começa também, nessa altura, e paralelamente, a ser gradualmente generalizada a 
prática da instalação de ramais domiciliários e colectores prediais construídos, aliás, com 
materiais de utilização milenar, como o barro e o grés. 

No final do século XIX, o uso do betão em colectores de secção circular, com auto-
limpeza e sem juntas transversais, constitui também marco relevante. Anteriormente, era 
tradicional a construção de grandes estruturas em pedra ou tijolo. Mas em meados do século 
XIX, os engenheiros já tinham consciência da importância da auto-limpeza e do declive, para 
assegurar menores encargos e problemas com manutenção das redes públicas. É nesse século 
que também se desenvolvem, em Paris, diversos equipamentos de limpeza (as famosas 
“esferas metálicas”) e dispositivos de descarga automática ou que produzem efeitos tampão 
ou de “barragem”, a fim de criar condições cíclicas de arrastamento nos colectores. 

O critério de velocidade mínima de 0,6 a 0,9 m/s (2 a 3 ft/s) é estabelecido em 
Londres na década de 1840 (Metcalf & Eddy, 1928). A velocidade mínima foi estabelecida 
com base em ensaios de sedimentação de areia e outros materiais, em água corrente. Os 
ensaios permitiram inferir que a velocidade de 0,6 m/s evita a deposição das partículas, e que 
a velocidade de 0,9 m/s é suficiente para garantir a ressuspensão e arrastamento para jusante 
de material, como areia e gravilha, previamente depositado. 

Em Paris, ao longo dos séculos XVIII e XIX, são desenvolvidas obras de dimensão 
significativa respeitantes a drenagem das águas residuais – mas só em 1880 Belgrand leva a 
cabo um plano geral de drenagem e projecta e leva a construir grandes colectores enterrados. 
Nos textos da especialidade refere-se que Hamburgo, na Alemanha, foi a primeira cidade a ser 
dotada de um plano nacional de drenagem de águas residuais (um sistema do tipo unitário). 
Em 1842, parte de Hamburgo encontrava-se destruída e William Lindley, um inglês residente 
na cidade, foi encarregue de planear e projectar o sistema. Além de novos colectores, também 
foram projectadas vias e parques e foi, em parte, “redesenhada” a cidade. William Lindley 
colaborou também, mais tarde, no projecto de drenagem de águas residuais da cidade de 
Sidney, na Austrália. 

No Reino Unido, Joseph Bazalgette foi encarregue, em 1852, de planear e projectar o 
sistema de drenagem da cidade de Londres – o que decorreu entre 1859 e 1865. No âmbito do 
trabalho foram executados estudos experimentais e estudados o regime de precipitação local. 

Nos Estados Unidos da América, Sylverter Chesbough planeou e projectou, de forma 
integrada, o primeiro sistema de drenagem para Chicago, em 1858. Mais ou menos nessa 
altura, em 1870, Julius Adams projecta o sistema de Brooklyn, em Nova York. Os principais 
critérios de dimensionamento então seguidos, nessas e posteriormente noutras cidades 
americanas, tiveram origem, fundamentalmente, na experiência e prática europeias. 

Entre 1870 e 1880, Waning projecta, nos Estados Unidos da América, os primeiros 
sistemas separativos – em Lenox, em Massachustets e Memphis, no Tenesse. Neste último 
caso, o sucesso da intervenção foi devido à coincidência de, ao mesmo tempo, se terem 
reduzido os efeitos de um surto de febre amarela na região. 

É sobretudo na segunda metade do Século XIX que se inicia a discussão, entre 
técnicos e cientistas, das vantagens e inconvenientes de se recorrer ao sistema separativo, em 
vez de se recorrer ao sistema unitário. 
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Edwin Chadwick e John Philips, ambos do Reino Unido, foram percursores do 
princípio do sistema separativo – Philips propôs o sistema separativo para o saneamento de 
Londres em 1849, mas alguns anos depois, foi o sistema unitário de Balzagette que começou 
a ser implementado. De facto, na Europa, é fundamentalmente o sistema unitário que 
prevalece nas grandes cidades, pelas seguintes razões principais: a) não havia experiência 
suficiente sobre o comportamento dos sistemas separativos; b) prevalecia a opinião que os 
sistemas unitários eram mais económicos e c) a comunidade técnico-científica não estava 
suficientemente convencida que águas residuais domésticas pudessem, sem diluição, ser 
usadas na agricultura. 

Rudolph Hering, um engenheiro americano, visitou a Europa em 1880 em nome da 
Comissão Nacional da Saúde (a “U.S. National Board of Health”) para estudar a prática de 
saneamento na Europa. No relatório então elaborado, Hering propõe um modelo para critério 
de escolha do tipo de sistema de drenagem – sistema unitário em grandes cidades muito 
urbanizadas ou em crescimento; sistema separativo para aglomerados de menores dimensões 
com menores percentagens de áreas impermeáveis, em que as águas pluviais não 
necessitassem de ser canalizadas. Nesse relatório, Hering refere que nenhum tipo de sistema 
pode ser considerado, em termos sanitários, melhor que o outro, e que a decisão ou escolha 
final deve depender de condições locais e de factores económicos. 

As ideias consagradas no relatório Hering fizeram escola e a construção de novos 
sistemas unitários prevaleceu nas grandes cidades, pelo menos até 1930-1940, altura em que, 
devido, sobretudo, aos encargos com a construção e operação de sistemas de tratamento, 
começou a prevalecer, para os novos sistemas, o princípio da rede separativa . 

No início do século XX, era comum um sistema ser dimensionado por forma a rejeitar 
o efluente bruto em locais ou meios receptores com um caudal que garantisse condições 
apropriadas de diluição e de auto-depuração (em terminologia anglo-saxónica “self- 
-purification”). 

Fair e Geyer (1954) reportam o critério de caudal mínimo no meio receptor de 170 l/s, 
por cada 1000 habitantes equivalentes descarregados. Em finais do século XIX início do 
século XX, eram comuns os seguintes tipos de tratamento de águas residuais: aplicação no 
solo e irrigação agrícola (em terminologia anglo-saxónica “wastewater farming”), filtração e 
precipitação química. Em 1892, nos Estados Unidos da América, 27 cidades dispunham de 
instalações de tratamento, 21 da quais contemplando aplicação no solo e 6 precipitação 
química. 

Em Paris, desde o século XIX que o efluente é conduzido para os campos de irrigação 
de Achères e sujeito a tratamento no solo (na terminologia francesa “champs d’épandage”). 
As instalações de Achères foram sendo progressivamente ampliadas e melhoradas, até a 
situação actual. Actualmente, esta ETAR de Paris inclui um sistema de tratamento por lamas 
activadas (Achères 4), para 12 m3/s, e um sistema de tratamento físico-químico avançado (em 
terminologia anglo-saxónica “advanced physico-chemical treatment”) com capacidade para 
um caudal excedente de 45 m3/s (Achères 5), e que apenas entrou em operação no ano 2000. 
Actualmente, na Europa, cerca de 70% da população é servida por sistemas de drenagem 
unitários, ocorrendo os valores superiores na Holanda (85%) e no sul da Alemanha. Nos 
Estados Unidos da América, a percentagem de redes unitárias é muito inferior, talvez da 
ordem de 15%.    
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3. EVOLUÇÃO EM PORTUGAL 

Em Portugal, os primeiros elementos históricos que existem sobre o tema remontam 
ao século XV e revelam que o rei D. João II, em consequência da peste, mandou proceder 
activamente a operações de limpeza "nos canos". Em tais "canos", destinados inicialmente a 
drenagem das águas da chuva, se juntavam todo o tipo de estercos e imundícies, provocadas 
por uma população aglomerada "de modo espasmoso" na nova cidade de Lisboa, tornando-a 
menos elegante e mais insalubre. 

No decorrer dos séculos XVI, XVII e XVIII, até ao terramoto de 1755, o crescimento 
populacional notável da capital avoluma os problemas relacionados com a ocorrência de 
"medonhas inundações" e com a higiene e limpeza da cidade. Estão particularmente bem 
documentados em obras históricas, os problemas de inundações na zona que hoje constitui a 
Praça da Figueira e o Rossio, em Lisboa. 

A época que se seguiu ao terramoto de 1755 constituiu uma era de progresso na 
capital, marcada pela reedificação da cidade e pelo estabelecimento do princípio da 
"canalização metódica", cujos efeitos ainda actualmente se fazem sentir nas zonas mais 
antigas da cidade, em que perduram colectores unitários dispostos em malha, com ligação ao 
estuário do Tejo. 

O desenvolvimento industrial, com a consequente concentração populacional nas 
grandes cidades, levou a que só no século XIX tivesse sido autorizada a ligação das águas 
residuais doméstica às redes de drenagem pluvial existentes, o que agravou enormemente os 
riscos de transmissão de doenças de origem hídrica, devido às condições precárias daquelas 
redes. Foi o caso das cidades de Boston, em 1883, Londres, em 1847, Nova York, em 1854, e 
Paris em 1880. 

Na segunda metade do século XIX, Ressano Garcia em Lisboa em 1984, tal como 
Belgrand, em Paris, e Garcia Faria, em Barcelona, são artífices de planos de saneamento 
inspirados nos princípios da corrente higienista de Edwin Chadwick, grande responsável pela 
chamada de atenção para a necessidade de planeamento e construção de infra-estruturas de 
drenagem urbana. 

Na sequência da epidemia de cólera ocorrida em Lisboa, em 1856, e posteriormente 
alastrada, Bernardino Gomes elabora, por ordem da Academia Real das Ciências, e com a 
consciência e o tacto que distinguem a sua personalidade, um relato da situação na capital 
portuguesa, advogando a instalação de sistemas de drenagem, à semelhança dos existentes em 
outras cidades europeias, como Paris, Londres a Bruxelas, cuja descrição apresenta. 

Nos séculos anteriores, os resíduos sólidos e líquidos decorrentes da actividade urbana 
ficavam no interior da urbe, e propiciavam tremendas epidemias, como a peste, transmitida 
pelo rato e pela pulga, ou a cólera, veiculada por água contaminada. 

Em Lisboa, por exemplo, quando no século passado se iniciou o abastecimento de 
água domiciliário, já existiam, sob os arruamentos da cidade, estruturas para a drenagem das 
águas pluviais urbanas. Tinham geralmente a soleira plana e eram construídos em cantaria, 
como os famosos colectores pombalinos da baixa Lisboeta, ou em cascões de pedra 
rectangulares. Mais tarde, essas estruturas de drenagem passaram a drenar, também, águas 
residuais domésticas, funcionando como colectores, unitários.  

Na figura 1 apresenta-se a secção tipo de colectores, em Lisboa, apresentados como 
“canos actuais” no projecto de Ressano Garcia de 1884. 
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“canos actuais” 
SEGUNDO O PROJECTO RESSANO GARCIA (1884) 

Construção em cantaria (a maior parte) ou alvenaria de tijolo 

Fig.1-Secção-tipo de colectores implantados em Lisboa em 1884.  

A solução dos canecos à porta das casas, que consistia na recolha, por viaturas 
municipais, dos dejectos líquidos e sólidos domiciliários, previamente depositados em 
recipientes de barro, e colocados, de madrugada, do lado de fora das habitações, resultava, na 
grande maioria dos casos, de proibições de descarga dos resíduos nos colectores pluviais 
disponíveis, frequentemente do tipo "cascão", também designados por "rateiros", por 
propiciarem o acesso e proliferação desses indesejáveis roedores. Esses colectores não 
garantiam minimamente condições de estanquicidade e de verificação de auto-limpeza (Costa, 
1990). Só praticamente no início século XX surgiu e se divulgou a instalação de colectores de 
betão, pré-fabricados ou betonados in situ, com juntas fechadas de argamassa de cimento, 
oferecendo garantias de verificação de condições de auto-limpeza e de estanquicidade. 

Grande parte da rede de drenagem de Lisboa construída a partir dos fins do século 
XIX, nomeadamente nas chamadas "Avenidas Novas" e em bairros como o de Campo de 
Ourique, é executada com colectores de alvenaria de pedra ovóide, assentes em vala. 

A evolução da passagem da drenagem puramente pluvial para a drenagem conjunta de 
águas residuais domésticas e pluviais deu-se, sensivelmente da mesma forma, por quase toda 
a Europa e América do Norte. 

O princípio da rede separativa, inicialmente apenas divulgado no Reino Unido, 
tornou-se, em meados do século XX, praticamente universal, no que respeita ao 
estabelecimento da drenagem de novas urbanizações e núcleos urbanos. Existem, no entanto, 
países desenvolvidos, como a Alemanha, em que actualmente se concebem e constroem, por 
vezes, sistemas totalmente unitários, com os seus descarregadores de tempestade, seus 
reservatórios e bacias de regularização e seus equipamentos de controlo automático de 
descarga. É que, entretanto, mais uma vez a realidade evoluiu, e mais uma vez a escolha das 
soluções mais adequadas se complicou. Por um lado, constata-se que grande parte dos 
sistemas construídos com o intuito de apenas transportar águas residuais domésticas, também 
transportam, na verdade, águas pluviais resultantes de infiltrações e de ligações domiciliárias 
trocadas. Dada a magnitude dos caudais pluviais originados, mesmo em pequenas bacias de 
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drenagem, basta uma pequena proporção de ramais trocados, para o problema da contribuição 
pluvial se tomar pertinente. Por outro lado, é actualmente tratada com preocupação crescente, 
a poluição veiculada por águas pluviais urbanas. As águas pluviais urbanas podem 
transportar, entre outros poluentes, quantidades significativas de sólidos em suspensão, metais 
pesados, nomeadamente chumbo e zinco, e hidrocarbonetos. 

O primeiro sistema separativo doméstico construído no País terá sido o da cidade do 
Porto. Com projecto da autoria de ingleses, foram precisos mais de trinta anos para se 
realizarem as difíceis instalações e ligações domiciliárias, que nos anos "30" puseram a cidade 
em "polvorosa" (Costa, 1990). 

Reportando a meados do século (até 1940-1950), grande parte dos maiores 
aglomerados urbanos do País dispunham já de colectores pluviais e unitários, parte deles 
executados no período da grande explosão construtiva que caracterizou o chamado 
"fontismo", e que a política, simbolizada por Fontes Pereira de Melo, tão claramente 
fomentou. Nessa altura, e com excepção da cidade do Porto e dos núcleos urbanos vizinhos, e 
de uma faixa litoral restrita, que compreendia Estoril e Cascais, as redes de drenagem 
separativas não se tinham ainda implantado em Portugal. 

A primeira rede separativa doméstica concebida e construída em núcleo urbano 
importante, no sul do País, foi instalada numa parte da então vila do Barreiro, em meados da 
década de quarenta. 

Entre a década de cinquenta e a década de setenta, foram remodelados e 
complementados, com base em planos gerais de saneamento, grande número dos sistemas de 
drenagem unitários existentes, e foram instaladas novas redes de drenagem separativas. Casos 
houve, como o Barreiro (na década de quarenta), Beja (na década de cinquenta), Viseu e 
Tomar (na década de sessenta), e Lisboa e Elvas (nas décadas de sessenta e setenta), em que 
se mantiveram, nos núcleos urbanos mais antigos e mais densamente povoados, os antigos 
colectores unitários, complementando-os com descarregadores de tempestade e obras de 
desvio, promovendo a ligação às condutas e emissários dos sistemas separativos adjacentes, 
construídos nas áreas recentemente edificadas. Noutros casos, como em Almada, Cova da 
Piedade, Costa da Caparica, Setúbal e Espinho, foram projectados e construídos sistemas 
inteiramente separativos, que directamente substituíram os anti-higiénicos e obsoletos 
procedimentos de recolha de dejectos domésticos por viatura municipal. Nas povoações 
alentejanas de Beja, Évora e Elvas, foram projectados e construídos longos emissários 
domésticos "de cintura", que ainda actualmente colectam os caudais desviados das zonas 
urbanas centrais, mais antigas, e transportam as águas das redes separativas, instaladas nas 
zonas de expansão urbana, para os locais de tratamento. As cidades de Viseu e Tomar têm a 
particularidade de serem subdivididas por linhas de água importantes, cuja consideração 
obrigou, no primeiro caso, à instalação de dois emissários marginais. A Ressano Garcia, 
Arantes e Oliveira e Celestino da Costa cabe o mérito de terem contribuído para a concepção 
e o dimensionamento da rede principal de infra-estruturas de drenagem da cidade de Lisboa. 
Neste caso foi mantido o sistema unitário na malha densa e antiga da cidade (de Campolide à 
Baixa Pombalina e da Ajuda a Santa Apolónia), tendo sido executados colectores de 
drenagem separativos nas zonas baixas (frente de Algés a Belém) e nas então novas 
urbanizações de que são exemplos Olivais e Benfica 

Nas décadas de oitenta e noventa do século passado, o investimento em saneamento 
cresceu de forma significativa, sobretudo vocacionado para os grandes núcleos urbanos. Nos 
últimos 20 anos foram realizados no País empreendimentos de dimensão significativa 
relacionados, entre outros, com o saneamento do Vale do Ave (incluindo os interceptores e 
ETAR de Gondar, Rabada e Agre), de Coimbra (ETAR de leitos percoladores de alta carga, 
para mais de 200.000 habitantes equivalentes), de saneamento da Costa do Estoril (incluindo 
um interceptor geral de mais de 20 km, vários emissários principais, uma ETAR actualmente 
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em vias de beneficiação e um emissário submarino), do Porto (ETAR do Freixo), de Loures e 
Concelhos vizinhos (ETAR de Frielas e de S. João da Talha), de Lisboa (ETAR de Alcântara, 
Chelas e beneficiação de Beirolas), de Setúbal, do Concelho de Almada (ETAR de Quinta da 
Bomba, da Mutela e do Portinho da Costa, estas duas últimas ainda em construção e da 
SIMRIA - Sistema Integrado de Águas Residuais dos Municípios da Ria de Aveiro 
(interceptores Norte, Sul a Vouga e ETAR Norte e Sul). 

Actualmente, no início do Século XXI, devido as obras projectadas ou em execução 
no âmbito dos Sistemas Multimunicipais de Abastecimento de Água e de Saneamento 
recentemente criados, espera-se que as actuais taxas de atendimento em drenagem e 
tratamento de águas residuais, respectivamente 70% e 55%, possam atingir, até 2006, o valor 
objectivo de 90%.  

4.  DESAFIOS E ESTRATÉGIAS PARA O FUTURO 

A prática ou abordagem tradicional de promover a drenagem de águas residuais em 
zonas urbanas perdura, na Europa, à quase dois séculos. O desenvolvimento de soluções 
lineares, de construção de infra-estruturas enterradas progredindo sucessivamente para 
jusante, com redes de colectores com serviço de percurso e emissários com descargas fora da 
zona de envolvente urbana, com ou sem tratamento, constituiu prática generalizada de sucesso 
inquestionável. Este sucesso pode medir-se, fundamentalmente, pela erradicação, da “urbe”, 
de resíduos líquidos que propiciavam terríveis epidemias, como a peste, transmitida pelo rato 
e pela pulga, ou a cólera, veiculada por água contaminada.  

No entanto, o crescimento dos aglomerados e a “pressão ambiental” nos meios 
receptores aumentou nas últimas décadas a um ritmo que parece tornar toda a problemática da 
gestão global do saneamento, uma tarefa ou missão cada vez mais difícil, complexa e onerosa, 
não compatível com os antigos modelos de crescimento e de resposta, em termos de prestação 
de serviço de saneamento.  

Entre os desafios mais significativos e marcantes para o saneamento da cidade do 
século XXI incluem-se os seguintes (Matos et ali, 2001):  

a) controlo do risco de inundações em zonas urbanas; 
b) o controlo dos efeitos da poluição de grande escala, decorrentes da descarga directa de 

águas residuais (ou mistura de águas residuais e pluviais) para os meios receptores, 
sem ser previamente sujeita a qualquer tratamento, por ocasião de precipitações, 
mesmo pouco intensas; 

c) o controlo do comportamento dos sistemas de drenagem, sobretudo os mais extensos, 
em termos de impactos no meio ambiente.  

Os riscos e problemas anteriormente existentes resultaram de várias circunstâncias, 
entre as quais se incluem a concepção e o dimensionamento dos sistemas de drenagem e 
tratamento com base em hipóteses ou formulações de base que, por vezes, se revelam 
desfasadas da realidade. Como já referia à várias décadas Albert Einstein, “os problemas com 
que nos deparamos hoje, não podem ser resolvidos com o mesmo pensamento que, em 
primeira instância, ajudou a criar esses problemas” (no original, “the problems we face today 
cannot be solved with the same thinking that created those problems on the first place”). 

Para além de crescentes exigências em termos de qualidade físico-química e 
microbiológica dos meios hídricos, acrescem exigências relativas à boa qualidade ecológica 
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dos mesmos, ou seja, condições que assegurem o equilíbrio dos ecossistemas, incluindo das 
comunidades aquáticas.  

A satisfação de uma melhor qualidade ambiental a custos de investimento e de 
operação comportáveis exige o cumprimento dos seguintes princípios gerais (Matos, 1999):  

• para a mesma finalidade, utilizar menos recursos naturais (designadamente água) e 
reduzir consumos energéticos; 

• minimizar a transferência de problemas, no espaço (para outros locais) e no tempo 
(para as gerações futuras); 

• minimizar a degradação da qualidade dos recursos naturais: água, solo e ar. 

A aplicação destes princípios aos desafios actuais, pode resultar, designadamente, em 
conceitos e procedimentos, não tradicionais, que a seguir se mencionam:  

• redução das distâncias de transporte de águas residuais; 
• utilização das águas pluviais recolhidas ao nível da edificação para uso doméstico ou 

infiltração das águas pluviais recolhidas ao nível da edificação, até ao limite do 
adequado e possível, antes da sua descarga na rede de drenagem; 

• controlo e tratamento das águas de escorrência pluvial, por técnicas ambientalmente 
adequadas, antes da sua rejeição final; 

• maximizar o tratamento no colector (em linguagem anglo-saxónica “in sewer- 
-treatment”) recorrendo a injecção de oxigénio ou adição de outro oxidante; 

• descentralização dos sistemas de drenagem e do seu destino final. 

Entre os procedimentos e técnicas compatíveis com o desenvolvimento urbano 
sustentado assumem actualmente destaque:  

• as soluções de controlo na origem de águas pluviais, com impacte directo ao nível da 
redução da extensão e desenvolvimento das infra-estruturas de transporte; 

• as soluções de controlo no interior dos sistemas, com a construção de reservatórios ou 
bacias de armazenamento e a aplicação de instrumentos de simulação, de 
monitorização e tratamento de dados operacionais incluindo técnicas de telemetria e 
de eventual controlo em tempo real, por forma a maximizar o aproveitamento das 
capacidades de armazenamento existentes, com menores custos de investimento e 
minimização de impactes ambientais; 

• as tecnologias de drenagem apropriadas não convencionais e de baixo custo, 
aplicáveis às águas residuais domésticas, entre as quais se incluem os sistemas de 
esgotos decantados e os sistemas sob vácuo, de pequenos diâmetros, em que se 
reduzem sobretudo os custos de escavação e de instalação de tubagens 
(fundamentalmente para pequenos sistemas). 

• as soluções apropriadas de tratamento de fim de linha, não convencionais, do tipo 
“leito de macrófitas” (“wetland”, na terminologia anglo-saxónica), aplicáveis ao 
tratamento de águas residuais de pequenas comunidades e, também, crescentemente, 
ao tratamento de águas poluídas de escorrência pluvial; 

• as soluções de tratamento de águas residuais no solo: infiltração rápida, infiltração 
lenta ou escoamento superficial (“overland flow”, na terminologia anglo-saxónica) 
nomeadamente para as águas residuais de pequenos aglomerados; 

• as soluções de tratamento físico-químico (ou físico-químico avançado) recorrendo a 
decantação acelerada (com cargas hidráulicas até 100 m3/m2.h) assistida com 
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reagentes para a depuração de águas residuais com significativa componente pluvial a 
descarregar para zonas não sensíveis; 

• as soluções de tratamento fisíco-químico com separadores hidrodinâmicos e adição 
de reagentes a montante do sistema de desinfecção, para o tratamento de excedentes 
de sistemas unitários ou sistemas pluviais contaminados, antes da rejeição para águas 
de utilização balnear; 

• as soluções “futuristas” de ausência de colectores (“on-site treatment”) em que os 
efluentes de águas residuais produzidos são tratados e reutilizados (fundamentalmente 
para pequenos sistemas) na origem ou na sua proximidade e as soluções “futuristas” 
de separação tendencial, ao nível da habitação, de águas residuais “negras ou de 
excreta” e de outras águas ditas “de sabão”, minimizando custos de tratamento e 
possibilitando a reutilização da matéria orgânica na agricultura, com minimização de 
custos energéticos e redução de impactes ambientais; 

Para enfrentar os desafios com êxito, e de forma sustentada, crê-se que se torna 
especialmente importante não só investir em novos sistemas e na beneficiação e reabilitação 
de sistemas de saneamento existentes, recorrendo a tecnologias e soluções adequadas, mas 
investir sobretudo ao nível do conhecimento detalhado e da gestão integrada dos mesmos, por 
forma a tirar o máximo partido das respectivas potencialidades e dos recursos investidos.  
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