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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE  

 

REGULAMENTO DE PADRÕES DE QUALIDADE DE ÁGUA BRUTA E DE FIXAÇÃO DE 

TAXAS DE DESCARGA DE EFLUENTES 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

A questão de protecção e preservação ao meio ambiente vem, gradualmente, tomando energia e 

contorno em debates, fóruns políticos e académicos. O ser humano, diante dos abusos cometidos 

especialmente ao meio ambiente natural e artificial, vem mudando seus paradigmas de outrora. 

Influenciaram nesta alteração cognitiva, factores importantes como o progressivo abandono da 

concepção religiosa e as transformações ocorridas desde a revolução industrial. Todo este 

panorama levou, de forma global, as organizações internacionais, as sociedades organizadas, 

partidos políticos e os governos – especialmente aqueles cujos regimes são democráticos, a 

adotarem um discurso de caráter não apenas repressivo, mas, maiormente, preventivo. Em 

Moçambique, dentre as providências adotadas, restou consagrada a internalização do princípio 

número 16 da Declaração da ECO-92 sobre Ambiente e Desenvolvimento, firmada na Conferência 

das Nações Unidas realizada na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1992. No ordenamento jurídico 

pátrio, o referido princípio denominado princípio do poluidor pagador previamente consagrado na 

Lei n.º 16/91, de 3 de Agosto, que aprova a Lei de Águas.  

O princípio do poluidor pagador se propõe a estruturar os órgãos de gestão de recursos hídricos, 

inclusive sob o aspecto econômico e fiscal, de modo a possibilitar que o poder público e seus entes 

possam cumprir com eficiência sua obrigação de proteção e preservação do meio ambiente. Não 

obstante, o principal propósito deste princípio não é a mera arrecadação de taxas, mas sim, o 

desestimulo ao dano ambiental. Neste aspecto, quando aliado aos instrumentos de Direito 

Econômico e Tributário – sob as nuances da extra fiscalidade – o primado em tela se manifesta 

como indutor de conduta – seja retirando dos administrados uma conduta danosa, seja, por outro, 

incentivando-os a permanecer numa conduta que se mostra equalizada com os preceitos legais 

traçados em favor do meio ambiente. 

Da conjunção destes propósitos surgiu a Taxa Ambiental e de Emissão de Efluentes através do 

Decreto nº. 67/2010. O Decreto define os padrões de qualidade ambiental do ar e de água do mar 

e de oceanos, sujeitos ao pagamento das taxas. Uma exação cujo facto gerador é o exercício 

do poder de polícia conferido ao Ministério do Ambiente cuja razão de ser é a execução da Política 

Nacional do Meio Ambiente, instituída por meio da Resolução nº. 5/95, de 06 de Dezembro.Com 

vista a preservar, controlar e desestimular a degradação dos recursos hídricos o governo de 

Moçambique através do Ministério de Obras Publicas, Habitação e Recursos Hídricos (MOPHRH) 

está a desenvolver a presente proposta de regulamento de padrões de qualidade de água bruta e 

fixação de taxas de poluição. Este regulamento irá contribuir para elevar a consciência sobre a 

importância da conservação do meio ambiente em geral e os recursos hídricos em particular. 

Face ao exposto, submete-se a V. Excias a proposta de revisão de taxas água bruta regularizada e 

não regularizada, para os devidos efeitos, ao abrigo do disposto do nº. 2 do artigo 6 do 

Regulamento de Fixação de regulamento de padrões de qualidade de água bruta e de fixação de 
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taxas de descarga de efluentes em cada Área de Jurisdição das Administrações Regionais de 

Águas, Institutos Públicos. 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

 
CONSELHO DE MINISTROS 

 

Decreto nº.-------/2022 

…… de ----- de-------- 

 

 

Havendo necessidade de definir os padrões de qualidade de água aceitável para os diferentes usos 

previstos por lei e instituir mecanismos para a implementação do princípio poluidor-pagador, visando 

o controlo e manutenção dos níveis admissíveis de concentração de poluentes nos cursos de água bruta, 

ao abrigo da alínea f) do artigo 203 da Constituição da República, conjugada com os números 1 e 2 do 

Artigo 54 da Lei nº. 16/91, de 03 de Agosto, o Conselho de Ministros decreta: 

 

Artigo 1 – É aprovado o Regulamento de Padrões de Qualidade de Água Bruta e de Fixação de Taxas 

de descarga de efluentes. 

 

Artigo  2 -  O presente Decreto entra em vigor 90 dias após a sua publicação. 

 

 

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos ….de …. de 2022. 

 

Publique-se. 

O Primeiro-Ministro, Adriano Afonso Maleiane. 
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REGULAMENTO DE PADRÕES DE QUALIDADE DE ÁGUA BRUTA E DE FIXAÇÃO 

DE TAXAS DE DESCARGAS DE EFLUENTES 

 

 

Artigo 1 

 

(Definições) 

O significado dos termos e expressões utilizados no presente Regulamento constam do Glossário, 

em anexo I, que dele faz parte integrante. 

 

Artigo 2 

 

(Objecto) 

1. O presente Regulamento tem como objecto o estabelecimento de normas que definem os padrões 

de qualidade de água bruta e de descarga de efluentes líquidos e sólidos, visando o controlo e 

manutenção dos níveis admissíveis de concentração de poluentes num determinado curso de água. 

2. Constitui ainda objecto do presente Regulamento, a definição de normas e sua aplicação para a 

fixação de taxas de descarga de efluentes líquidos e sólidos nos cursos de água sob a jurisdição 

das entidades responsáveis pela gestão operacional dos recursos hídricos. 

 

Artigo 3 

 

(Âmbito de Aplicação) 

As normas do presente Regulamento aplicam-se a todas as entidades públicas e privadas que 

exercem actividades dentro do território nacional, que directa ou indirectamente possam alterar a 

qualidade de água, através de descargas de efluentes provenientes de fontes pontuais e fontes não-

pontuais. 

 

Artigo 4 

(Autorização) 

 

1. A descarga de efluentes líquidos e sólidos nos cursos de água bruta, está sujeita a 

autorização da entidade responsável pela gestão operacional dos recursos hídricos, da 

respectiva área de jurisdição. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a Administração Regional de Águas, IP 

(ARA, IP), pode solicitar o parecer da entidade nacional responsável pelo controlo da 

qualidade ambiental, sempre que se julgar necessário. 
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Artigo 5 

 

(Requisitos para autorização de despejo de efluentes) 

 

1. O pedido de autorização de despejo de efluentes é submetido a decisão da ARA, IP, que 

tenha jurisdição sobre a respectiva bacia hidrográfica e, sem prejuízo do disposto no 

Regulamento de Licenças e Concessões de Água, o mesmo deve constar: 

a) identificação completa e sede ou domicílio do requerente; 

b) plano de gestão ambiental (PGA) e licença ambiental (LA), para áreas ≥ 100ha ou 

outras actividades que por sua natureza poluem o ambiente; 

c) comprovativo de residência emitido pelas estruturas locais ou o Direito de Uso e 

Aproveitamento da Terra (DUAT), ainda que provisório; 

d) ficha de pedido de uso aproveitamento de água devidamente preenchida; 

e) descrição detalhada do local de despejo de efluente por meio de mapas e coordenadas, 

natureza, composição e tempo de armazenamento do efluente e o método proposto para 

a sua quantificação; e 

f) descrição da planta da estação de tratamento de água residuais (ETAR), sua eficiência 

e capacidade de tratamento. 

2. Com vista a uma melhor tomada de decisão, a ARA, IP, pode solicitar outros elementos 

que se mostrem necessários. 

 

Artigo 6 

(Prazo para o despacho) 

 

Os pedidos de autorização de despejo de efluentes devem ser despachados e notificados ao 

requerente no prazo de quarenta e cinco dias, contados a partir da data de submissão ao órgão 

competente. 

 

Artigo 7 

(Decisão sobre os pedidos de autorização) 

 

Em caso de indeferimento do pedido de autorização de despejo de efluentes, o despacho deve 

especificar os fundamentos de facto e de direito, podendo o requerente apresentar novo pedido, 

desde que tenha sanado as irregularidades que determinaram tal indeferimento.  
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Artigo 8 

 

(Competências em matéria de controle de qualidade da água) 

1. Compete a ARA, IP, fiscalizar o cumprimento das disposições constantes do presente 

Regulamento, nomeadamente: 

a) emitir Licenças e Concessões de uso e aproveitamento de água bruta e autorizar o 

despejo de efluentes; 

b) implementar as medidas de protecção dos recursos hídricos; 

c) declarar e impor regimes de restrições no fornecimento e uso de água bruta em 

situações de emergência de contaminação dos cursos de água e outras situações; 

d) autorizar o despejo, a imposição de servidões administrativas, bem como inspeccionar 

e fiscalizar o cumprimento dos requisitos a que os mesmos estão sujeitos; 

e) solicitar analises periódicas da qualidade de água e/ou do despejo, sempre que se julgar 

conveniente, devendo para tal indicar os parâmetros que deverão ser analisados; 

f) proceder ao policiamento das águas, aplicar sanções, ordenar a demolição de obras e 

eliminação de usos e aproveitamentos não autorizados e o encerramento de fontes de 

contaminação; 

g) coordenar e realizar as inspecções definidas no presente Regulamento; 

h) manter actualizada uma base de dados regional que deve alimentar a nacional, a ser 

gerida pela entidade que a nível nacional responde pela gestão estratégica dos recursos 

hídricos; 

i) promover o uso e aproveitamento sustentável dos recursos hídricos, através da 

supervisão, divulgação de legislação, campanhas de sensibilização e de outros meios 

adequados; e 

j) executar qualquer outra actividade que lhe for legal e superiormente reconhecida. 

2. Os poderes de fiscalização atribuídos nos termos do número anterior incluem a realização, 

onde se mostre necessário, de exames, vistorias e avaliações técnico-científicas considerados 

pertinentes para apurar o estado da qualidade de água. 

3. As entidades competentes farão análises periódicas e regulares da qualidade da água, conforme 

previsto no Manual de Boas Práticas (anexo III), que constitui parte integrante do presente 

Regulamento, de modo a adequar regularmente os processos de tratamento com vista a que as 

águas estejam conforme os padrões estabelecidos no presente Regulamento e sejam adequadas 

para diversos usos permitidos por lei. 

4. As entidades públicas e privadas que exercem actividades que geram efluentes líquidos e 

sólidos, podem requerer junto da respectiva ARA, IP, autorização para fazer analises dos 

mesmos em outros laboratórios, fora do laboratório do Ministério da Saúde.  
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Artigo 9 

(Deveres das entidades na descarga de efluentes) 

Todas entidades públicas e privadas, devidamente autorizadas a emitir efluentes nos cursos de 

água devem: 

a) proceder a realização das inspecções de rotina nos termos previstos no Anexo III; 

b) proceder a análise prévia do efluente a ser despejado por forma a assegurar que o mesmo 

se encontra dentro dos padrões e parâmetros estabelecidos na tabela que fixa os limites 

superiores e inferiores dos padrões de qualidade de água e a respectiva taxa, (anexo II), 

que constitui parte integrante do presente Regulamento; 

c) promover acções de tratamento dos efluentes antes de lança-los ao recurso hídrico; 

d) esponsabilizar-se pelas correçcões de danos no recurso hídrico que possam advir dos seus 

despejos; 

e) manter actualizada uma base de dados com o registo dos parâmetros verificados e partilhar 

periodicamente com a ARA, IP; 

f) cumprir com as acções previstas no PGA; 

g) comunicar a ARA, IP, da respectiva área de jurisdição, e em tempo útil, as situações 

anómalas detectadas;  

h) disponibilizar informação à ARA, IP, sempre que se mostrar necessário, sobre os padrões 

e parâmetros de qualidade de água; e 

i) pagar as taxas devidas pelo despejo de efluentes. 

 

 

Artigo 10 

 

(Manual de boas prácticas) 

 

1. O Manual de Boas Prácticas (MBP) é um instrumento complementar e de auxilio, que tem 

como objecto a introdução de boas prácticas e de tecnologias adequadas e universalmente 

aceites, visando a conservação e restauração dos ecossistemas. 

2. Compete a entidade responsável pela gestão estratégica dos recursos hídricos propor a 

revisão do MBP, sempre que este se mostre necessário. 

3. O MBP é revisto e aprovado por Diploma Ministerial do Ministro que superintendem a 

área de Recursos Hídricos. 

 

Artigo 11 

 

(Padrões de qualidade da água) 

 

1. Os padrões que devem caracterizar a qualidade de água para que esta se mantenha no seu 

nível aceitável e não tenha impacto significativo num determinado curso de água, são os 

estabelecidos no anexo II. 
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2. A descarga de efluentes industriais, agrícolas, pecuárias, domésticos, águas pluviais 

urbanas, suburbanas e minerais devem obedecer aos padrões de qualidade de água 

estabelecidos no anexo II.  

 

 

Artigo 12 

(Actualização dos padrões de qualidade da água) 

 

Sem prejuízo das convenções ou acordos internacionais a que o país tenha aderido, os padrões de 

qualidade de água constantes do presente Regulamento podem ser actualizados numa 

periodicidade nunca inferior a dez anos, a menos que razões ponderosas determinem a sua revisão 

antecipada. 

 

 

Artigo 13 

(Normas de emissão) 

 

As normas de emissão estabelecidas pelas autorizações concedidas nos termos do presente 

Regulamento, fixarão durante um ou vários períodos determinados:  

a) a concentração mínima e máxima de uma substância admissível nas descargas; e 

b) a quantidade mínima e máxima de uma substância admissível nas descargas.  

 

 

Artigo 14 

(Proibição de descarga de substâncias nocivas ou perigosas) 

 

É proibida a descarga nos cursos de água, sem o devido tratamento, de substâncias nocivas ou 

perigosas e/ou outras misturas que contenham tais substâncias que representem alto risco para a 

saúde pública.  

 

Artigo 15 

(Direito de reposição) 

 

A entidade responsável pelas descargas de substâncias nocivas ou perigosas nos cursos de águas 

sob jurisdição da ARA, IP, sem o prévio tratamento, é obrigado a ressarcir pelas despesas por este 

efectuadas para o controle ou minimização dos danos causados, independentemente do pagamento 

da respectiva taxa e multa. 

 

 

Artigo 16 

 

(Meios de recolha e tratamento de resíduos) 

 
Todas as entidades públicas ou privadas devidamente autorizadas a proceder a descarga de efluentes, 

devem obrigatoriamente dispor de instalações e/ou meios adequados para a recolha e tratamento dos 
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diversos tipos de resíduos, visando a mitigação e combate dos efeitos da poluição que possam advir 

desta actividade, conforme previsto no anexo III e no PGA.  

 

 

Artigo 17 

(Tipo de inspecções) 

 

1. São estabelecidos os seguintes tipos de inspecções: 

a) inspecções de rotina: as realizadas pelas entidades autorizadas a emitir efluentes, numa 

periodicidade definida no anexo III, devendo apoiar-se de fichas de inspecção, previamente 

estabelecidas; 

 

b) inspecções principais: as efectuadas pela ARA, IP, com uma periodicidade definida no 

anexo III, devendo-se fazer acompanhar da entidade inspeccionada;  

 

c) inspecções especiais: as efectuadas conjuntamente entre a ARA, IP, da respectiva área de 

jurisdição, e a entidade nacional responsável pelo controlo da qualidade ambiental, quando 

se trata de matérias que exigem um conhecimento técnico cientifico especializado; e 

 

d) inspecções extraordinárias: as realizadas pela ARA, IP, sempre que houver uma urgência 

ou suspeita de violação das normas dispostas no presente Regulamento e seus anexos. 

2. Os objectivos de cada uma das inspecções referidas no número anterior são matérias 

previstas no anexo III. 

3. Das inspecções previstas nas alíneas b), c) e d) do número anterior, é lavrada uma acta que 

deve ser assinada por todos intervenientes. 

 

 

Artigo 18 

(Fixação de taxas) 

As taxas de despejo de efluentes nos cursos de água bruta são as estabelecidas no anexo II do 

presente Regulamento e têm como base os critérios nele definidos e nos artigos seguintes. 

 

 

 

Artigo 19 

(Taxa de despejo de efluentes) 

 

Sem prejuízo do dever de reposição do dano causado ao recurso hídrico, a ser imposto pela ARA, 

IP, para a descarga de efluentes nos cursos de água bruta, aplica-se as seguintes taxas mensais: 

a) 0.83Mt/L/Parâmetro para as actividades industrial e de mineração que geram tóxicos, 

b) 0.041Mt/m/Parâmetro para a actividades agrícola que geram metais; e  
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c) 0.083Mt/Pessoa para a descarga de efluentes líquidos resultantes de actividades domésticas. 

 

 

Artigo 20 

(Taxa de descarga resultante de acidentes operacionais) 

1. Ficam isentos de pagamento de taxas, as descargas de efluentes resultantes de acidentes 

operacionais quando devidamente comprovado que o facto gerador do acidente não foi 

negligenciado, porém, os custos de limpeza e manutenção do ambiente decorrente do 

referido acidente ficam a cargo dessa entidade. 

2. Com vista a apurar as reais causas do acidente, no documento apropriado, o Ministro que 

superintende a área de Recursos Hídricos deve criar uma comissão multissectorial, com a 

indicação dos membros integrantes e as competências devidamente definidas.  

3. Caso seja comprovado que o facto gerador do acidente foi negligenciado, é aplicado 

conforme o disposto no artigo 19, e no número 2 do artigo 24, ambos do presente 

Regulamento, tomando em conta a situação concreta. 

 

 

Artigo 21 

(Revisão e actualização de Taxas) 

1. Compete ao Ministro que superintende a área de Recursos Hídricos propor a revisão e 

actualização das taxas previstas no presente Regulamento, sempre que estas se mostrem 

desajustadas, obedecendo à fórmula de reajuste nele constante. 

 

2. As taxas são actualizadas por Diploma Ministerial conjunto dos Ministros que 

superintendem as áreas de Recursos Hídricos e das Finanças. 

 

 

 

Artigo 22 

(Infracções) 

Sem prejuízo do procedimento criminal e civil que couber, constituem infracções as seguintes 

práticas:  

a) descarga de efluentes nos cursos de água bruta com parâmetros acima dos limites 

estabelecidos e admissíveis; 

b) não realização de inspecções de rotina, dentro do período estabelecido no anexo III; 

c) viciar os resultados das análises laboratoriais, dos efluentes a serem despejados; 

d) falta de pagamento e/ou incumprimento dos prazos para pagamento da respectiva taxa às 

entidades responsáveis pela gestão operacional dos recursos hídricos; 

e) não disponibilizar informação que for solicitada pela entidade responsável pelo controlo 

da qualidade de água, incluindo as necessárias para efeitos de cobrança; e 
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f) dificultar o acesso das equipas de fiscalização às instalações das entidades autorizadas a 

emitir efluentes. 

 

Artigo 23 

(Sanções) 

Sem prejuízo de outras medidas previstas na legislação aplicável, a violação às disposições do 

presente Regulamento é punível com as seguintes medidas: 

a) advertência por escrito, em caso de infracção pela primeira vez, devendo-se estabelecer 

prazos para a correcção da irregularidade; 

b) multa; 

c) suspensão da licença de descarga de efluentes por um período não superior a três meses; e 

d) revogação da licença. 

 

Artigo 24 

(Multas) 

1. As infracções às disposições do presente Regulamento são puníveis com multa, e tem a 

graduação seguinte: 

a) Multa correspondente a 100 salários mínimos para os casos previstos nas alíneas e) e f) do 

artigo 22; 

b) Multa correspondente a 160 salários mínimos, para os casos previstos nas alíneas b) do 

artigo 22; 

c) Multa correspondente a 300 salários mínimos, para o caso previsto na alínea c) do artigo 

22; 

d) Multa correspondente a 600 salários mínimos por violação do disposto no artigo 14 do 

presente Regulamento. 

2. A descarga de efluentes nos cursos de água com parâmetros acima dos limites admissíveis, 

esta sujeita a multa nos termos seguintes: 

a) 600% da taxa mensal para actividades económicas cujos efluentes são compostos por 

metais; 

b) 500% da taxa mensal para actividades económicas cujos efluentes contêm tóxicos; e 

c) 300% da taxa mensal por pessoa para a descarga de efluentes resultantes de actividades 

domésticas. 

3. A falta de pagamento e/ou o atraso no cumprimento dos prazos previstos para pagamento 

da taxa pelo despejo de efluentes tem as seguintes penalidades: 

a) de 1º à 15º dia, multa correspondente a 25% do valor da taxa; 

b) de 16º à 29º dia, multa de 50% do valor da taxa; e 

c) de 30º dia em diante, multa correspondente a 100% do valor da taxa. 
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Artigo 25 

(Aplicação de sansões) 

 

Compete as ARA’s, IP’s, a aplicação das sanções e cobrança de multas previstas no presente 

Regulamento. 

 

Artigo 26 

(Prazo para o pagamento voluntário da multa) 

 

O prazo para efeito de pagamento voluntário da multa é de 45 dias, contados a partir da data de 

recepção da notificação, pela ARA, IP. 

 

 

Artigo 27 

 (Não pagamento voluntário da multa) 

 

Não tendo sido efectuado qualquer pagamento voluntário da multa no prazo fixado no artigo 26 

do presente Regulamento, a ARA, IP deve remeter o processo para o Juízo das execuções fiscais. 

 

 

 

Artigo 28 

(Auto de notícia) 

 

1. Sempre que as entidades competentes para a fiscalização tenham conhecimento da 

existência de qualquer violação às disposições do presente Regulamento, devem elaborar 

o auto de notícia nos termos definidos no Código do Processo Penal. 

2. O auto de notícia passado pela infracção a qualquer das normas constantes no presente 

Regulamento deve ser remetido a entidade infractora, num prazo de 05 dias, para efeitos 

de aplicação da sanção a que couber, tendo em conta o disposto no artigo 23 do presente 

Regulamento.  
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ANEXOS 

 

 

 
ANEXO I: 

 

GLOSSÁRIO 

 

A 

 

Administração Regional de Águas, IP (ARA, IP) – é um instituto público de gestão operacional 

de recursos hídricos, prestação de serviços de categoria A, dotado de personalidade jurídica, 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial. 

 

C 

Curso de água –  sistema de água superficial constituído, em virtude de sua relação física, um 

todo unitário escoando normalmente para um terminal comum, o oceano índico. 

 

D 

 

Descarga –  mecanicamente para libertar um jato de um liquido ou solido para um corpo de 

água. 

E 

 

Efluentes -  é o resíduo proveniente das atividades humanas, como processos industriais e rede de 

esgoto, agricultura que são lançados no meio ambiente, na forma de líquidos, sólidos ou gases. 

 

 

Emissão - lançamento ou colocar em circulação qualquer matéria líquida, sólida ou gasosa nos 

corpos de águas das bacias hidrográficas. 

 

F 

Fontes pontuais - são definidas como cargas de poluentes descarregadas em um local específico 

ou seja, o local de descarga dos efluente dentro dos cursos de água é conhecido como por exemplo 

os canais de descargas de estações de tratamento de efluentes municipais, de descarga das 

instalações de tratamento de efluentes industriais, pontos de descargas reguladas de águas pluviais 

e também podem incluir poluentes carregados pelos afluentes para o curso principal de água, 

podendo ser de origem: industrial ou doméstica. 

 

Fontes não pontuais e/ou fontes difusas - é definida como poluição que não é lançada através de 

tubos, mas sim origina-se de fontes múltiplas em uma área relativamente grande. Fontes não 

pontuais podem ser divididas em actividades de origem relacionadas ao uso da terra ou da água, 

incluindo a falha de fossas sépticas, práticas de criação de animais, agricultura, práticas florestais, 
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vida selvagem e escoamento urbano e rural, podendo ser de origem: agrícola, pecuária, de águas 

pluviais urbanas e de águas de origem Mineral. 

 

P 

 

Padrão de emissão - é a maior quantidade de um determinado poluente que pode ser legalmente 

lançado nos corpos hídricos.  

 

Padrões de qualidade da água - conjunto de parâmetros e respectivos limites, em relação aos 

quais os resultados dos exames de uma amostra de água são comparados para se aquilatar sua 

qualidade para determinado fim. 

 

Poluição das águas - consiste na adição de substâncias ou de formas de energia que, directa ou 

indirectamente, modifiquem a natureza do corpo hídrico de forma que prejudique os legítimos usos 

para os quais são feitos. Esses elementos despejados nas águas causam alterações em suas 

características físicas (turbidez, cor, odor, temperatura, viscosidade, tensão superficial, entre 

outros), químicas (BOD, DQO, acidez, alcalinidade, fósforo, nitrogénio, entre outros) ou/e 

biológicas (espécies de fitoplâncton, bactérias e vírus). 

 

R 

 

Resíduos – é tudo aquilo não aproveitado nas atividades humanas, proveniente de actividades 

industriais, agrícolas, pecuárias, domésticos. Como resíduos encontramos o lixo, produzido de 

diversas formas, e todo aquele material que não pode ser jogado ao lixo, por ser altamente tóxico 

ou prejudicial ao meio ambiente. 

 

V 

 

Valor limite de emissão – é a média mensal, definida como média aritmética das médias diárias 

referentes aos dias de laboração de um mês, que não deve ser excedido.  

 

Valor limite de qualidade da água – é o valor diário, determinado com base numa amostra 

representativa da água residual descarregada durante um período de vinte e quatro horas, não 

podendo exceder o dobro do valor médio mensal (a amostra num período de vinte e quatro horas 

deve ser composta tendo em atenção o regime de descarga das águas residuais produzidas). 
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ANEXO II 

 
FIXA OS LIMITES SUPERIORES E INFERIORES DOS PADRÕES DE QUALIDADE DA 

ÁGUA E A RESPECTIVA  TAXA 

 

Grupo Variáveis Unidade 
Limite 

Admissível 

Proposta de Taxa 

(Sector) 

Ind/Min Agr Dom 

Tóxicos 

Cádmio mg/L 0,005 0.83 0.61 0.083 

Chumbo Mg/L 0,01 0.83 0.61 0.083 

Cromo Total mg/L 0,05 0.83 0.61 0.083 

Níquel mg/L 0,02 0.83 0.61 0.083 

Mercúrio mg/L 0,001 0.83 0.61 0.083 

PFTHM 
µg/L 373 0.83 0.61 0.083 

Metais 

Alumínio mg/L 0,2 0.63 0.41 0.083 

Cobre mg/L 2 0.63 0.41 0.083 

Ferro mg/L 0,3 0.63 0.41 0.083 

Manganês mg/L 0,1 0.63 0.41 0.083 

Zinco mg/L 5 0.63 0.41 0.083 

Outros 

parametros 

Coliformes fecais (NMP/100mL  0.43 0.21 0.083 

pH (Potencial de 

Hidrogénio) 
- 6-9 0.43 0.21 0.083 

Amónia (Ureia) mg/L 0.6 0.43 0.21 0.083 

Pesticidas (Total) mg/L <0.1 0.43 0.21 0.083 

SST (Sólidos Suspensos 

Totais) 
mg/L 50 0.43 0.21 0.083 

Amónia Livre (NH4+) mg/L 0.1 0.43 0.21 0.083 

Aumento de Temperatura oC +=3 0.43 0.21 0.083 

Arsénio mg/L 0.1 0.43 0.21 0.083 

Fenol mg/L 0.5 0.43 0.21 0.083 

DQO (Demanda Química 

de Oxigénio 
mg/L 150 0.43 0.21 0.083 

DBO5 (Demanda 

Biológica de Oxigénio) 
mg/L 30 0.43 0.21 0.083 

Óleo e gorduras mg/L 10 0.43 0.21 0.083 

Cloro livre mg/L 20 0.43 0.21 0.083 

Azoto (NH4) mg/L 10 0.43 0.21 0.083 

Cianeto Total mg/L 1 0.43 0.21 0.083 

Benzeno mg/L 0.05 0.43 0.21 0.083 

Flúor mg/L 20 0.43 0.21 0.083 

Cianeto (livre) mg/L 0.1 0.43 0.21 0.083 

Fósforo mg/L 5 0.43 0.21 0.083 

Arsenio mg/L 0.1 0.43 0.21 0.083 

Cádimo mg/L 0.1 0.43 0.21 0.083 

Cromo (Cr+6) mg/L 0.1 0.43 0.21 0.083 

Estanho mg/L 2 0.43 0.21 0.083 

Hidrocarbonatos (Total) mg/L 0.5 0.43 0.21 0.083 
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Grupo Variáveis Unidade 
Limite 

Admissível 

Proposta de Taxa 

(Sector) 

Ind/Min Agr Dom 

Triccloroetileno mg/L 0.5 0.43 0.21 0.083 

Tricloroeteno mg/L 0.5 0.43 0.21 0.083 

E.Coliformes  (moléculas/100ml) 400 0.43 0.21 0.083 

Nitratos mg/L 50 0.43 0.21 0.083 

Nitritos mg/L 3 0.43 0.21 0.083 

Clorectos mg/L 250 0.43 0.21 0.083 

Dureza Total mg/L 500 0.43 0.21 0.083 

Onde: Ind-Indústria; Min-Mineração; Agr-Agricultura e Dom-Doméstico. 
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ANEXO III: 

 

MANUAL DE BOAS PRÁCTICAS 


