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Visitas à Estação de Tratamento de Águas (ETA) de Lever e à Estação de 

Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Gaia Litoral 

Nos passados dias 3 e 4 de dezembro realizaram-se, em conjunto com a USP do ACES Grande 

Porto VIII – Espinho/Gaia, visitas à Estação de Tratamento de Águas (ETA) de Lever e à Estação de 

Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Gaia Litoral. 

Estas estações são responsáveis, respetivamente, por tornar potáveis as águas que vão 

abastecer, entre outras, a população do Porto Oriental, e pelo seu subsequente tratamento e 

devolução à hidrosfera. Ambas são geridas pelas Águas de Douro e Paiva, S. A (AdDP). 

A necessidade de tal atividade foi identificada aquando do estágio de Auditoria em Saúde Pública 

que fiz no âmbito do meu IMSP1, no qual me propus a auditar o Programa de Vigilância Sanitária 

da Qualidade das Águas de Consumo Humano da nossa Unidade de Saúde Pública (USP). 

Como Autoridades de Saúde está previsto que intervenhamos em colaboração com as Entidades 

Gestoras (tanto em Baixa – Águas do Porto, E.M.; como em Alta – AdDP) no caso de deteção de 

incumprimentos nos parâmetros físicos, químicos, e microbiológicos estipulados por lei (DL n.º 

306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos DL n.º 92/2010, de 26 de julho e DL n.º 152/2017, de 

7 de dezembro) que possam perigar a saúde pública. Desta forma, é importante para uma boa 

formação que tenhamos contacto com todas as etapas deste sistema, incluindo as componentes 

mais a montante e a jusante. 

A visita contou com Médicos de Saúde Pública, Médicos Internos de SP, e alunos do 6.º ano do 

Mestrado Integrado em Medicina da FMUP a frequentar a Unidade Curricular de Saúde Pública. 

Começámos, no dia 3, pela ETA de Lever, localizada 

no leito do Rio Douro e responsável pelo 

abastecimento de cerca de milhão e meio de 

habitantes, 85% da população abrangida por todo o 

sistema das AdDP. 

                                                 

1 Internato Médico em Saúde Pública 

 

Sistema de Captação de Água Superficial 
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Esta foi uma ETA construída entre os anos de 1997 e 2000, quando a água fornecida pelos três 

poços de captação já existentes no local começava a ser insuficiente face ao crescente consumo. 

Conta com um sistema de captação de água superficial, um reservatório  de água bruta e outro 

de água tratada, uma unidade de pré-tratamento, uma unidade de tratamento de lamas, uma 

estação elevatória e um laboratório de processo. Anos mais tarde, em 2007, foi ainda construído 

um edifício de exploração. 

A visita iniciou-se pelos laboratórios da Estação. É aqui que amostras das águas são analisadas ao 

longo de todo o processo de tratamento, garantindo que a qualidade do mesmo é mantida 

dentro do estipulado legalmente. 

Seguidamente fomos guiados por entre as instalações 

onde as várias etapas do tratamento ocorrem e 

pudemos assistir à harmonia entre os vários processos 

físicos, químicos e biológicos que se conjugam para 

originar a água de qualidade que recebemos em nossas 

casas. 

Por fim, em jeito de conversa amena, discutiram-se as 

vantagens do consumo da água pública – preço 

reduzido (chega a custar apenas 0,4% do preço da água 

engarrafada2), qualidade e menor impacto ambiental – 

e os custos de manutenção de uma Estação de tão 

grandes dimensões (€10 milhões por ano, só em 

eletricidade, a título de exemplo). 

No dia seguinte foi a vez da ETAR de Gaia Litoral nos receber e nos mostrar de que forma é que 

as águas residuais e pluviais que lá vão parar são tornadas aptas a voltar ao meio ambiente. 

                                                 

2 https://www.publico.pt/2018/05/21/politica/opiniao/instituir-o-consumo-da-agua-da-torneira-e-uma-causa-

publica-e-amiga-do-ambiente-1830835 

 

Flotação e Filtração – Durante esta fase do 

tratamento, os flocos de matérias sólidas em 

suspensão são arrastados para a superfície por 

microbolhas de ar introduzidas na unidade. 

Seguidamente a água clarificada entra no filtro 

constituído por areia e antracite, onde são 

capturadas as partículas sólidas mais pequenas. 
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Iniciámos a visita com uma pequena apresentação, ao estilo de uma aula, na qual nos foi 

apresentada um pouco da história e do planeamento por detrás da infraestrutura, bem como as 

diversas fases do tratamento a que as águas lá são sujeitas.  

Esta entrou em funcionamento em 2003 e foi projetada para 

servir uma população de 300.000 habitantes-equivalentes 

(um habitante-equivalente corresponde à carga orgânica 

biodegradável produzida em média por um habitante, 

expresso em gramas de CBO5 por dia. A capitação de CBO5 

em águas residuais domésticas possui o valor médio de 60 

g/hab.dia). O caudal médio de tratamento e o caudal de 

ponta são de 66.700m³/dia e 1,177m³/s, respetivamente. O 

processo de tratamento baseia-se num sistema de 

tratamento por lamas ativadas em regime de arejamento 

convencional, sendo composto por uma linha líquida e uma 

linha sólida. 

Devido ao facto de se encontrar junto a zonas de utilização pública, como a praia e um parque de 

campismo, esta é uma ETAR com um design um pouco invulgar, fechado e localizado 

parcialmente no subsolo, de forma a manter a qualidade do ar circundante. 

O efluente final é descarregado no Oceano Atlântico, a 30 metros de profundidade, através de 

um emissário submarino que aflora a 2 quilómetros da linha de costa. 

O tratamento de águas e saneamento básico são as medidas que, a par com a vacinação, mais 

vidas salvaram desde o advento da Saúde Pública como ciência e como prática.  A existência de 

estações de tratamento que sirvam a plenitude do território é, hoje-em-dia, uma condição sine 

qua non para que uma sociedade se possa dizer moderna e civilizada. Assim, os médicos e todos 

os profissionais das unidades de saúde pública devem conhecer bem estes sistemas e trabalhar 

conjuntamente com estes parceiros para garantir a proteção da saúde das suas populações. 

Mais informações em: 

https://apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=146&sub2ref=673&sub3ref=688 

https://www.addp.pt/dados.php?ref=etadelever 

https://www.simdouro.pt/dados.php?ref=etargaialit 

 

 
 

Diogo Viana e Rui Malheiro, Médicos Internos Saúde Pública, USP do ACES Porto Oriental 
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