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Preâmbulo
Ao fazer 25 anos de vida, a ECOserviços decidiu publicar o presente livro
como forma de marcar esta data de um quarto de século.
Tem sido uma importante caminhada, umas vezes fácil, outras difícil, mas
sempre com enorme prazer pela oportunidade de partilhar com colaboradores,
clientes e fornecedores uma actividade empresarial tão gratificante como esta
de trabalhar na área do Ambiente.
O tema deste livro é bem o rosto da empresa e do seu Grupo Empresarial
porque traduz as duas orientações da sua actividade. Uma, a de procurar a
sustentabilidade ambiental nos projectos que desenvolve e, por isso, o mote
da empresa nestes 25 anos “Damos Futuro ao Ambiente”. A outra, consiste
em sempre procurar novas tecnologias, apostando na investigação e formação
e daí a recente área de intervenção da empresa, a de encontrar soluções para
um problema tão grave como o da escassez de água doce.
“Resolvemos os seus problemas” é o mote para os próximos anos e com ele
pretende-se traduzir a postura construtiva das empresas do Grupo.
Uma palavra final de agradecimento para todos os colaboradores das
empresas do Grupo: ECOserviços;
Agroleico;
Sonofabril;
Isofonia;
Ecoatlântico sem os quais este percurso não teria sido possível.

Novembro, 2008
João de Quinhones Levy
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NOVAS FONTES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Reutilização e Dessalinização

1 – INTRODUÇÃO
Os anos de 2004 e 2005 no país evidenciaram a elevada dependência entre a
produtividade das captações e a precipitação anual.
Foram dois anos com precipitação muito abaixo da média que se traduziram pela
necessidade de introduzir procedimentos de controlo dos consumos e levaram mesmo
a ter que se fornecer água a determinadas povoações do interior por meio de autotanques.
A ocorrência desta seca não foi um evento esporádico pois que, como se poderá ler no
Relatório de Balanço, iniciativa do Secretariado da Comissão para a Seca 2005 [5], “A
situação geográfica do território do Continente português é favorável à ocorrência de
episódios de seca, pelo que este fenómeno não constitui propriamente uma surpresa,
devendo antes ser encarado como um elemento climático de determinada frequência”.
Segundo este relatório, a precipitação mensal em Portugal Continental no ano civil de
2004 foi a representada na Figura 1.
A este ano civil, seguiu-se o ano hidrológico de 2004 – 2005 (1 Outubro a 30 de
Setembro) igualmente caracterizado por precipitações muito inferiores à média, Figura
2. A 30 de Setembro de 2005, todo o território continental continuava em situação de
seca meteorológica, com intensidade moderada a extrema: 3% em seca moderada,
36% em severa e 61% em extrema [5].
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Figura 1 – Precipitação mensal em Portugal Continental em 2004.
Comparação com os valores médios [5]

Figura 2 – Precipitação mensal em Portugal Continental no período de Out 04–Dez 05
Comparação com os valores médios [5]
O ano hidrológico de 2005 – 2006 que agora finda, veio alterar esta situação não se
encontrando nenhuma área do território em situação de seca.
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Todavia, e como referido atrás, a seca não sendo um evento esporádico irá repetir-se.
Com vista a garantir a satisfação dos consumos de água para usos domésticos e
industriais, têm sido procuradas origens de água cada vez mais distantes dos pontos
de consumo, quer por razões de produtividade, quer de qualidade.
O abastecimento de água à região de Lisboa é um bom exemplo desta procura de
novas origens a distâncias cada vez maiores. Dos três chafarizes (El Rei, Dentro e
Praia) existentes no lado oriental da cidade [14], nos anos de 1500, passando pela
captação de nascentes da Água Livre, em Belas, e a monumental obra do Aqueduto
terminada em 1799, até à presente captação na albufeira do Castelo de Bode,
evidencia-se a actual concepção dos sistemas de abastecimento de água, Figura 3. De
sistemas individuais com captações em poços, minas ou furos, evoluiu-se para
sistemas colectivos locais, com captações nas proximidades, e destes para sistemas
regionais, com captações distantes dos pontos de consumo, Figuras 4 a 6.

Figura 3 – Sistema de Adução da EPAL [19]
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Figura 4 – Sistema Individual
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Figura 5 – Sistemas Locais
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Figura 6 – Sistema Regional
À semelhança do sistema de abastecimento de água à cidade de Lisboa e concelhos
limítrofes, o país tem visto construírem-se sistemas similares de Norte a Sul para
satisfação dos consumos de água das populações, por forma a atingir a meta dos 95%
de população servida com água ao domicílio estabelecida, nos PEAASAR 2000 – 2006
[11] e PEAASAR II 2007 – 2013 [12].
Todos estes sistemas principalmente quando servidos por albufeiras, permitirão reduzir
os riscos de não satisfação dos consumos, em caso de seca.
Continuarão sempre, contudo, dependentes das precipitações, pois se estas forem
escassas, verificar-se-á a redução da produtividade dos aquíferos, com abaixamento
dos seus níveis e diminuição da sua qualidade, tal como a do volume de água
armazenada nas albufeiras. No Quadro I ilustra-se esta redução, apresentando a
variação dos volumes armazenados durante o período de seca, em diversas albufeiras
[5].
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Designação das Albufeiras
Bacia Hid. do Douro
Alijó
Azibo
Sabugal
Bacia Hid. do Vouga
Burgães V. de Cambra
Bacia Hid. do Mondego
Agueira
Caldeirão
Fagilde
Bacia Hid. do Tejo
Apartadura
Castelo do Bode
Divor
Idanha
Magos
Maranhão
Meimoa
Montargil
Póvoa e Meadas
Sta Águeda - Marateca
Bacia Hid. Rib. Oeste
S. Domingos
Bacia Hid. do Sado
Alvito
Campilhas
Fonte Serne
Miguéis
Monte Gato
Monte da Rocha
Odivelas
Pego do Altar
Roxo
Vale de Gaio

Armazenamento útil
Setembro de 2005 ou Outubro de 2005
Volumes
% do Volume útil
302
28.551
6.040

18,2
61,2
5,5

32

9,7

27.300
1.080
200

15,3
31,1
7,1

3.215
482.600
3.140
12.576
180
40.964
-3.709
28.157
1.130
17.940

45,8
53,5
26,4
16,3
6,0
22,6
-13,7
19,7
6,0
52,5

1.069

14,2

86.011
567
-146
90
54
20.232
6.675
14.006
8.153
4.557

66,2
2,2
-4,0
10,9
9,0
20,7
9,5
14,9
9,1
7,2

Bacia Hid. do Mira
Corte Brique
Santa Clara
Bacia Hid. do Guadiana
Abrilongo
Alqueva
Beliche
Caia
Enxoé
Lucefecit
Monte Novo
Odeleite
Vigia

647
27.672

44,3
11,5

4.030
1.719.983
7.600
63.470
3.614
145
5.400
18.016
-861

21,3
55,2
16,0
33,0
38,0
1,6
36,5
15,4
-6,9

Bacia Hid. do Algarve
Bravura (Alvor)
Funcho
Arade (Silves)
Somas

9.848
-642
695
2.650.583

30,5
-1,4
2,6
42,6

Quadro I – Variação dos volumes armazenados durante o período de seca [5]
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A construção de sistemas regionais de abastecimento de água associados a albufeiras,
assim como o recurso a origens de água de maior produtividade e qualidade,
subterrâneas ou superficiais, tem sido a solução adoptada para garantir a satisfação
dos consumos.
Considera-se, todavia, que esta não deve ser a única solução e a ela devem ser
associadas outras, não correntes, mas que se acreditam ser o futuro.
Consistem elas na reutilização das águas residuais após tratamento e no recurso à
água do mar dessalinizada como novas fontes de abastecimento de água.
A reutilização das águas residuais tem sido uma prática defendida pelo próprio desde a
década de 90, como forma de regar os campos de golfe. Salienta-se, a propósito, que
foi o projectista e o responsável pela construção da primeira central de afinação de
águas residuais do país (1994) para rega de um campo de golfe (Campo de Golfe dos
Salgados, Albufeira, 2000 m3 d-1, Figura 7). Presentemente, esta prática tende a
divulgar-se. Há, no entanto, ainda muito por fazer, especialmente, ao nível das redes
de distribuição. No âmbito desta lição será tratada esta técnica, defendendo-se a sua
generalização como forma de reduzir o volume de água captado em aquíferos, linhas
de água e albufeiras. Salienta-se que a reutilização foi uma das soluções preconizadas
pela Comissão para a Seca 2005, para mitigar os efeitos das secas.

Figura 7 – 1ª Lagoa de rega do Campo dos Salgados, tratamento terciário,
projecto ECOSERVIÇOS
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Quanto à dessalinização, é de notar que Portugal foi dos primeiros países a construir
uma estação de dessalinização pelo processo de osmose inversa, na Ilha de Porto
Santo (1979).
Desde essa data, até à presente, assistiu-se a uma redução significativa dos custos de
instalação e exploração das tecnologias de dessalinização, como mais adiante se
detalha, que se acredita se ir traduzir na sua aplicação generalizada.
É relevante salientar, no respeitante a estas tecnologias, que no capítulo 18, alínea j),
do ponto 18.11 da “Agenda 21 – Programa de Acção Global para o Desenvolvimento
Sustentável do Século XXI”, resultante da Conferência do Rio sobre Ambiente e
Desenvolvimento (1992), se apela a todos os Estados para implementarem actividades
para melhorar a gestão integrada dos recursos hídricos, entre as quais novas e
alternativas fontes de abastecimento de água, como a dessalinização e a reutilização
das águas residuais.
O recurso a estas novas fontes de água irá introduzir alterações na concepção dos
sistemas, pois que as estações de tratamento de águas residuais (ETAR) passarão a
ser vistas como “fábricas de água”, enquanto as dessalinizadoras, instaladas nos
pontos de consumo, permitirão vir a prescindir de longos sistemas adutores,
necessários ao transporte de água de longínquas origens.
Nesta lição pretende-se chamar a atenção para estas importantes fontes e discutir os
conceitos de projecto que decorrerão da sua aplicação.
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2 – ENQUADRAMENTO JURÍDICO
2.1 – BASES JURÍDICAS
O Enquadramento jurídico do presente tema foi realizado de acordo com as normas e
princípios jurídicos de que depende a efectiva aplicação do Direito do Ambiente,
especialmente o ordenamento jurídico que regula e tutela o bem jurídico água, que
vigora no quadro da ordem jurídica nacional.
Abordam-se as fontes de Direito do Ambiente, procurando enquadrar a sua dimensão,
no âmbito do Direito Internacional, do Direito Comunitário e do Direito Nacional,
recorrendo objectivamente a bases jurídicas para fundamentar a necessidade de uma
gestão eficiente da água, nos aspectos relativos à sua quantidade e qualidade,
indissociáveis, da sua utilização, consequente degradação e escassez.
2.2 - ENQUADRAMENTO JURÍDICO INTERNACIONAL
O direito internacional é um forte impulsionador e fonte de direito ambiente por
excelência, ao qual Estado Português reconhece o seu primado, vigorando na ordem
jurídica interna, pela sua qualidade intrínseca de norma internacional.
Os tratados internacionais constituem, assim, direito imperativo para o Estado
Português com valor supra constitucional. As Convenções, Tratados e Acordos,
vigoram na ordem jurídica interna através de uma cláusula geral de recepção plena,
consignada no artigo 8º da CRP, Constituição da República Portuguesa, embora
mediante os pressupostos da publicação e ratificação ou aprovação.
O princípio da Cooperação entre os Estados, no contexto internacional, assume uma
importância determinante, particularmente ao nível da política do ambiente, uma vez
que as questões relativas à protecção do ambiente, são seguramente mais eficazes a
nível supranacional.
Em causa está o princípio da acção mais adequada aos objectivos a alcançar,
justificado pela dimensão supranacional dos problemas ambientais (Gestão dos rios
Internacionais, a poluição transfronteiriça, o esgotamento e degradação dos recursos
naturais, resultante da sua exploração e aproveitamento, a gestão e partilha desses
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recursos a que acresce os inerentes e inevitáveis conflitos), nos quais se revela
insuficiente e ineficaz apenas o direito interno, de cada país.
A Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, reunida em Estocolmo
em Junho de 1972, proclamou a cooperação internacional como uma necessidade
premente de cooperação extensiva entre Nações e Organizações Internacionais, para
fazer face a um conjunto crescente de problemas ambientais, que têm expressão,
regional, global ou porque afectam o domínio internacional comum.
A Declaração de Estocolmo de 1972, em conformidade com o Princípio 21, apela à
combinação de direitos e deveres; designadamente o direito soberano de que os
Estados têm de explorar os seus próprios recursos, de acordo com as suas próprias
políticas de ambiente e desenvolvimento, mas também o dever e a responsabilidade de
assegurar de que as actividades dentro da sua jurisdição, não causem danos ao
ambiente a outros Estados além dos limites da jurisdição nacional.
É também na Declaração de Estocolmo, nos Princípios 1 e 2 que se afirma a convicção
comum de proteger e melhorar o ambiente para as gerações actuais e futuras: tal como
o de assegurar o planeamento e gestão cuidadosa dos recursos naturais da terra, entre
os quais a água. Nos princípios 18 e 20 está claramente expressa a instrumentalização
da Ciência e Tecnologia ao serviço do controle dos riscos e das soluções ambientais, a
par de uma disseminação das tecnologias ambientais.
A referência ao “desenvolvimento sustentável”, enquanto conceito impulsionador de
toda a construção legislativa ambiental, nasceu no seio das Nações Unidas, em 1987
no Relatório da Comissão Mundial do Ambiente e Desenvolvimento das Nações
Unidas, conhecido por Relatório Brundtland, sobre “O Nosso Futuro Comum”. Este
estudo realizado por uma Comissão encarregue pela ONU e presidida pela 1º ministra
da Noruega – Srª Harlem Brudtland, relacionou o problema da protecção do Ambiente
com o Desenvolvimento, definindo: o desenvolvimento, aquele que satisfaz as
necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras de
satisfazerem as suas próprias necessidades.
Este conceito contém a dimensão económica, social e ambiental, o que pressupõe a
preservação do equilíbrio global e do valor das reservas do capital natural. Pressupõe,
ainda, a redefinição dos critérios e instrumentos de avaliação de custo-benefício, a
curto, médio e longo prazo, de forma a reflectir os efeitos sócio económicos e os
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valores reais de consumo e da conservação e, finalmente, a distribuição e utilização
equitativa dos recursos entre as nações e as regiões a nível global e à escala nacional.
Como resultado da Conferência do Rio, em 1992, sobre “Ambiente e
Desenvolvimento”, foi aprovada a “Agenda 21 – Programa de Acção Global para o
Desenvolvimento Sustentável no século XXI”, que desde logo no seu intróito faz
referência à disponibilidade dos recursos de água doce e desenvolve a ideia da
necessidade da água em todos os aspectos da vida. No seu Capítulo 18, dedicado à
Protecção da Qualidade e Abastecimento dos Recursos de Água doce, nomeadamente
na Aplicação de Abordagens integradas para o Desenvolvimento, Gestão e Utilização
de Recursos Hídricos, é bem concreta fazendo as seguintes referências:
•

•

•

•

O ponto 18.3 é totalmente dedicado à escassez generalizada, à destruição
gradual a poluição agravada dos recursos água doce, em muitas regiões do
mundo, juntamente com o abuso progressivo de actividades incompatíveis, que
exigem planeamento e uma gestão integrada dos recursos hídricos;
O ponto 18.12, apela a todos os Estados, segundo a sua capacidade e recursos
disponíveis, e através de cooperação bilateral ou multilateral, incluindo as
Nações Unidas e outras Organizações relevantes, em conformidade com o mais
adequado, a faculdade de implementarem actividades para melhorar a gestão
integrada dos recursos hídricos; entre as quais, salientam as seguintes:
− Alínea h), mobilização dos recursos hídricos, particularmente em áreas
áridas e semi-áridas;
− Na alínea j), desenvolvimento de novas e alternativas fontes de
abastecimento de água, tais como a dessalinização de água do mar
(…), reutilização de águas residuais e reciclagem de água;”
Apela-se aos meios científicos e tecnológicos, para a prossecução daquelas
actividades, para além do ponto 18.14, indicar a aplicação de novas técnicas
(….) e”o desenvolvimento de novas e alternativas fontes de abastecimento de
água e tecnologias hídricas de baixo custo, que requerem investigação aplicada
inovadora;
A água é aqui reconhecida, nomeadamente nos pontos 18.15, 18.16, 18.17,
como um bem social e económico. Reconhece-se também a necessidade de
desenvolvimento de instrumentos económicos que tenham em consideração os
custos de oportunidade e as externalidades ambientais.
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Em 1994, com a adopção da Convenção das Nações Unidas para o Combate à
Desertificação (UNCCD), este tema obteve o reconhecimento necessário. A
desertificação, enquanto desafio global, juntamente com a temática das alterações
climáticas e a biodiversidade usufrui agora do apoio de um grupo mais forte de
parceiros.
Esta Convenção foi ratificada por Portugal em 1996 e assume particular importância
para o nosso país, na medida em que veio incluir um anexo relativo à Implementação
Regional para o Norte Mediterrânico, que sublinha as causas particulares mais
determinantes para a situação de desertificação observada nesta região,
nomeadamente a fragilidade dos seus solos, o relevo acidentado, as condições
climáticas sub-húmidas secas e semi-áridas, as grandes perdas de coberto florestal, a
exploração não sustentável dos recursos hídricos.
A Convenção veio ainda a determinar que as partes elaborassem Programas de Acção
Nacionais. É neste contexto que Portugal aprova em 1999, um Programa de Acção
Nacional de Combate à Desertificação (PANCD) pela Resolução do Conselho de
Ministros Nº 69/99, de 9 de Julho, com o objectivo de orientar, disciplinar, promover,
dinamizar, integrar e coordenar as acções de combate à desertificação e minimização
dos efeitos da seca nas zonas semi-áridas e sub-húmidas do país.
Para identificar as áreas mais propícias à desertificação, foram criados e utilizados
índices de susceptibilidade à desertificação que indicam que as áreas mais
susceptíveis correspondem a algumas zonas no interior do Alentejo e no norte do país
(cerca de 11%), estimando que 60% do território português se encontra sob risco
moderado de desertificação.
A gestão sustentada dos recursos hídricos é, mais uma vez, uma das estratégias
referenciadas para enfrentar este combate, fixado no nº 2 do artigo 2º daquela
Convenção.
No artigo 18º, sob a epígrafe “Transferência, Aquisição, Adaptação e Desenvolvimento
de Tecnologia”, fixa o compromisso das partes na promoção de transferência, na
aquisição, adaptação e o desenvolvimento de tecnologias ambientalmente adequadas,
economicamente viáveis e socialmente aceitáveis para o combate à desertificação e ou
mitigação dos efeitos da seca, tendo em vista contribuir para o desenvolvimento
sustentável das zonas afectadas.
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Nesta Convenção fazem parte 4 anexos de Implementação Regional; designadamente
para a África (Anexo I), para a Ásia (Anexo II), para a América Latina e Caribe (Anexo
III) e para o Norte do Mediterrâneo (Anexo IV). Neste último anexo, salienta-se o artigo
2º, que foca as particularidades da região norte mediterrânica, mencionando na alínea
f), como uma das particularidades; a exploração não sustentável dos recursos hídricos,
causadores de prejuízos ambientais graves, neles se incluindo, designadamente a
salinização e o esgotamento dos aquíferos.
O artigo 4º do Anexo, vem estabelecer a obrigação dos países partes, elaborarem
programas de acção nacionais e respectiva calendarização, a que Portugal
correspondeu, em 1999, com o Programa de Acção Nacional de Combate à
Desertificação.
A título de curiosidade e de coincidência, não se pode deixar em branco o ano de 2006,
que foi declarado - Ano Internacional dos Desertos e Desertificação, (AIDD) – pela
Assembleia Geral das Nações Unidas, que sublinhou a preocupação profunda sobre o
aumento crescente deste fenómeno, agravado pelas alterações climáticas e perda da
diversidade biológica.
2.3 - ENQUADRAMENTO JURIDICO COMUNITÁRIO
Também no Direito Comunitário – originário (Tratado da União Europeia) e derivado
(Directivas, Regulamentos e Decisões), afirma-se, mais uma vez, o Princípio do
Primado do Direito comunitário sobre o direito interno. É-lhe atribuído valor
supraconstitucional, nos termos do nº 4 do artigo 8º da CRP- Constituição da República
Portuguesa, que legitima a aplicação na ordem jurídica interna, das disposições dos
tratados que regem a União Europeia e das normas emanadas das suas instituições,
no exercício das suas competências.
Embora o Tratado de Roma (1957) não faça menção às questões relacionadas com o
Ambiente, enquanto um dos objectivos a desenvolver pela Comunidade Económica
Europeia, na década de 70 a questão começa a ser enfatizada, cedo aparecendo as
preocupações ligadas à protecção das águas. É com o acto único Europeu de 1986
que aquelas questões são relançadas, passando a constar nos artigos 130 R e 130 T.
No mesmo sentido dispõe o Tratado da União Europeia - Tratado de Maastricht (1992),
no seu artigo 130R (Título XVI “Ambiente”).
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O artigo 6º do Tratado que institui a Comunidade Europeia, referencia a integração das
políticas ambientais em todas as políticas e actividades comunitárias, e é
complementado com os artigos 174º, 175º e 176ª, constantes no capítulo IX do
Tratado, atinentes a matéria sobre ambiente.
A referência à Directiva Quadro da Água, é aqui fundamental, porque tem o mérito de
acrescentar ao normativo comunitário sobre os recursos hídricos, um princípio
fundamental para a sua gestão global.
Uma gestão integrada ao nível da bacia hidrográfica, protecção global das diversas
massas de águas, onde se incluem águas interiores, de superfície e subterrâneas, os
estuários e as águas costeiras da União Europeia, e ainda as águas marinhas.
Esta Directiva, 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de Outubro
de 2000, estabelece um quadro de acção comunitária no domínio da política da água e
traz uma abordagem combinada entre objectivos de qualidade e objectivos de
quantidade para as águas de superfície e subterrâneas.
Institui o Princípio do Poluidor Pagador, prevendo que todas as utilizações da água
sejam objecto de uma análise económica, tendo em consideração a amortização dos
custos dos serviços hídricos. O recurso a políticas de estabelecimento de preços de
água destina-se a fornecer incentivos adequados aos consumidores para que estes
utilizem eficazmente a água e contribuam para os objectivos ambientais estabelecidos,
naquela Directiva.
É considerada uma directiva horizontal em matéria sectorial e vai de encontro ao
Princípio Comunitário do Ambiente – Princípio da Integração – previsto no artigo 6º do
Tratado, que caracteriza a transversalidade da política do ambiente.
No seu texto introdutório, são consubstanciadas razões, que justificam a sua própria
existência, desde logo:
•

O Relatório “Ambiente na União Europeia – 1995, apresentado pela Agência
Europeia do Ambiente, que contendo uma descrição actualizada sobre o Estado
do Ambiente, confirma a necessidade de acções para proteger as águas da
comunidade em termos quantitativos e qualitativos;
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•
•

•
•

A necessidade de desenvolver uma politica comunitária integrada no domínio
das águas;
A necessidade de Coordenação de esforços dos Estados Membros no sentido
de aumentar, a protecção das águas comunitárias em termos de quantidade e
qualidade;
O abastecimento das populações, assegurada com água potável de boa
qualidade;
A alteração, que afecta a qualidade do bom estado das águas, por efeito de
inundações ou secas.

São estabelecidos os seguintes objectivos no artigo. 1º; a protecção das águas de
superfície interiores, das águas de transição, das águas costeiras, e das águas
subterrâneas, nomeadamente evitando a continuação da sua degradação; a promoção
do consumo de água sustentável; a redução gradual da poluição das águas
subterrâneas; o fornecimento em quantidade suficiente de água superficial e
subterrânea de boa qualidade, conforme necessário para uma utilização sustentável,
equilibrada e equitativa.
Salienta-se a lógica do impacte ambiental da actividade humana e a análise económica
da utilização da água, que reconhecem a água como bem económico, também
afirmado nos artigos 5º e 9º e que associam os princípios da amortização dos custos
dos serviços hídricos e o princípio do poluidor pagador.
A política de estabelecimento de preços da água, é usada como incentivo adequado,
para os consumidores utilizarem eficazmente a água e contribuírem para os objectivos
ambientais da presente Directiva
Vem o artigo 24º colocar na esteira da responsabilidade dos Estados membros, as
disposições legislativas e regulamentares e administrativas necessárias para dar
cumprimento à presente Directiva. O Estado Português veio corresponder com essa
obrigação, através da publicação da Lei da Água - A Lei nº 58/2005 de 29 de
Dezembro, que será tratada no capítulo referente ao enquadramento nacional.
Para finalizar a análise sobre o âmbito de actuação comunitário e da sua influência na
ordem jurídica nacional; a Comunidade tem vindo a adoptar o 6º Programa de Acção
em Matéria de Ambiente, aprovado pela Decisão nº 1600/2002/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 22 de Julho de 2002, que é directamente aplicável a todos
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os Estados Membros e que se destina a fixar objectivos prioritários a atingir, conforme
estabelece o nº 3 do artigo 175º do Tratado que institui a Comunidade Europeia.
Determina o artigo 3º, do 6º Programa de Acção em Matéria de Ambiente, os principais
objectivos e prioridades ambientais e as acções com base nas quais, será elaborado
um leque de medidas legislativas comunitárias.
A prioridade sobre a utilização sustentável da água e a sua elevada qualidade,
encontra-se plasmada na alínea e) do artigo 7º, associada aos objectivos e domínios
prioritários de acção em matéria de ambiente, saúde e qualidade de vida. São
prioridades:
•
•

•

Garantir um nível elevado de protecção das águas superficiais e subterrâneas,
prevenir a poluição e fomentar o uso sustentável da água;
Desenvolver esforços no sentido de assegurar a plena aplicação da Directiva
Quadro sobre a Água, com vista a criar boas condições do ponto de vista
ecológico, químico e quantitativo, bem como garantir uma gestão coerente e
sustentável deste recurso;
Desenvolver medidas destinadas a pôr termo às descargas, emissões de
substâncias perigosas comunitárias, em conformidade com o disposto, também
na Directiva Quadro da Água.

É este o instrumento programático, que norteará a acção legislativa comunitária no
período de 10 anos, iniciados em Julho de 2002.
2.4 - ENQUADRAMENTO JURIDICO NACIONAL
A norma constitucional (CRP), contida no artigo 9º, vem atribuir ao Estado, tarefas
fundamentais, nomeadamente a que impõe, o ónus da protecção e defesa do ambiente
e a preservação dos recursos naturais, na sua alínea e).
Também o artigo 66º da Lei fundamental, vem concretizar as suas incumbências, por
forma a assegurar o direito ao ambiente, num quadro de desenvolvimento sustentável,
com a obrigação da promoção do aproveitamento racional, dos recursos naturais,
salvaguardando a sua capacidade de renovação e a estabilidade ecológica, com
respeito pelo princípio da solidariedade entre gerações.
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Vem nesta sequência a Lei de Bases do Ambiente, Lei nº 11/87 de 7 de Abril
estabelecer o enquadramento jurídico para a política do ambiente, relevando para este
efeito, o artigo 2º, que diz ter por fim optimizar e garantir a continuidade da utilização
dos recursos naturais, qualitativa e quantitativamente, como pressuposto básico de um
desenvolvimento auto-sustentado.
Está aqui patente uma ligação indissociável entre a utilização dos recursos naturais e o
desenvolvimento económico e social. É certo e também sabido, que os recursos
naturais são a base e o limite do desenvolvimento, pelo que a água enquanto um dos
componentes ambientais naturais - alínea c) do artigo 6º da LBA – é caracterizada pelo
legislador nacional, como um bem escasso e limitado, que exige consequentemente a
sua utilização criteriosa e parcimoniosa, é o que se retira da alínea a) do artigo 10º da
Lei de Bases. Refere ainda este normativo, que de entre as medidas específicas do
diploma a regulamentar, através de legislação apropriada, serão tidas em conta as que
se relacionam com a utilização racional da água, com a qualidade referida para cada
fim, evitando-se todos os gastos desnecessários e aumentando-se o grau de
reutilização.
Os diplomas que vieram regulamentar a Lei de Bases do Ambiente, sobre o recurso
água, encontram eco num acervo legislativo, extraordinariamente extenso e disperso,
que brevemente deixará de vigorar em virtude da regulamentação que se espera para
breve, da Lei nº 58/2005 de 29 de Dezembro, que transpõe para ordem jurídica
nacional a Directiva nº 2000/60/CE, conhecida por Directiva Quadro da Água e
estabelece as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas.
A referência que faz aos princípios em matéria de gestão da água, que constam no
artigo 3º, são particularmente elucidativos, relativamente à justificação de novas fontes
de água, como uma verdadeira alternativa a considerar. A este respeito chamam-se 3
dos 9 princípios, ali constantes:
•

•

O Princípio do valor social da água, que consagra o acesso universal água para
as necessidades humanas básicas, a custo socialmente aceitável e sem
constituir facto de discriminação ou exclusão – estando patente a equidade
social;
O Princípio do valor económico da água, por força do qual se consagra o
reconhecimento da escassez actual e a necessidade de garantir a sua utilização
economicamente eficiente, com a recuperação dos custos em termos ambientais
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•

e de recursos que tem por base o princípio do poluidor pagador e do utilizador
pagador;
O Princípio da Gestão integrada das Águas, por força do qual importa
desenvolver uma actuação em que se atende simultaneamente a aspectos
quantitativos e qualitativos, condição indispensável ao desenvolvimento
sustentável.

Na sequência destes princípios para a gestão da água, cabem então medidas de
“Protecção e Valorização”, regulado na secção IV, designadamente nos artigos 32º e
seguintes; “Objectivos Ambientais e Monitorização das Águas Superficiais e
Subterrâneas, estabelecido nos artigos 45º e seguintes e não menos importante é o
que se encontra regulado no capítulo V, sobre a “Utilização dos Recursos Hídricos”,
que o artigo 56º, vem tipificar com o princípio da necessidade de título de utilização, as
actividades que tenham um impacte significativo no estado das águas e que só podem
ser desenvolvidas desde que ao abrigo de título de utilização.
É nesta sequência, que o artigo 59º vem titular a utilização privativa dos recursos do
domínio público, por licença ou concessão.
Na mesma esteira vem o artigo 62º reforçar esta ideia, de que a utilização dos recursos
hídricos particulares são, igualmente, sujeitos a uma autorização prévia ou licença
prévia de utilização.
A precariedade dos títulos de utilização é a lógica, que se encontra subjacente a estes
normativos, utilizada como uma forma de controlo para assegurar a “sustentabilidade”
deste recurso natural.
O artigo 64º estabelece a ordem de preferência de usos, que seria prescindível, não
fosse este recurso esgotável. Vem fixar os critérios de preferência em caso de conflito
entre diversas utilizações do domínio público hídrico, dando em qualquer caso,
prioridade à captação de água para abastecimento público face aos demais usos.
Esta matéria consta da Lei nº 54/2005 que apesar de ter sido publicada a 15 de
Novembro, entrou em vigor aquando a Lei da Água.
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A Lei da Água ao implementar o regime económico-financeiro, que se encontra
regulado no capítulo VII, designadamente nos artigos 77º e seguintes, vem promover a
utilização sustentável dos recursos hídricos, recorrendo nomeadamente:
•

•
•

À internalização dos custos decorrentes das actividades susceptíveis de causar
um impacte negativo no estado da qualidade e quantidade da água e em
especial, através da aplicação do princípio do poluidor pagador e do utilizador
pagador;
À recuperação de custos das prestações públicas que proporcionam vantagens
ao utilizadores ou que envolvam a realização de despesas públicas;
À recuperação dos custos dos serviços de águas incluindo os custos de
escassez.

É visível a semelhança destes objectivos com os objectivos preconizados pela Lei
Quadro da Água, situação elucidativa do mecanismo de transposição; ou seja a
Directiva obriga os Estados membros no alcance dos seus objectivos, deixando a
liberdade aos Estados, a forma de os alcançar.
De regresso ao regime económico-financeiro da Lei da Água, vem esta preconizar a
aplicação de uma taxa de recursos hídricos, regulada nos artigos 78º e seguintes e de
uma tarifa dos serviços das águas, regulada nos artigos 82º e seguintes. Pressupõe
que a política de preços de água constitua um incentivo adequado para que os
utilizadores utilizem eficientemente os recursos hídricos - artigo 77º nº 4.
A análise económica das utilizações da água, a efectuar pela autoridade nacional da
água - INAG, Instituto da Água, deverá assegurar, entre outras, as seguintes situações,
artigo 83º, nº 1:
•

•

•

Uma política de preços da água que estabeleça um contributo adequado dos
diversos sectores económicos, separados, pelo menos, em sector industrial,
doméstico e agrícola, para a recuperação dos custos;
Que este contributo seja baseado numa análise económica, tendo em conta os
princípios do poluidor pagador e do utilizador pagador, que atenda às condições
geográficas e climatéricas da região afectada bem como às consequências
sociais, económicas e ambientais da recuperação dos custos;
Que a política de preços contribua para uma utilização eficiente da água.
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Na verdade e até data por não terem sido ainda, publicados os actos legislativos
previstos nos nºs 1 e 2 do art. 102º, da Nova Lei da Água que virão possibilitar a sua
efectiva aplicação, vigoram por enquanto no nosso ordenamento jurídico, O DecretoLei 70/90 de 2 de Março; o Decreto-Lei nº 45/94, sobre o processo de planeamento de
recursos hídricos e a elaboração e aprovação dos recursos hídricos; o Decreto-Lei
nº46/94, que estabelece o regime da utilização do domínio hídrico, sob jurisdição do
Instituto da Água e o Decreto-Lei nº 47/94 que estabelece o regime económico
financeiro da utilização do domínio público Hídrico sob a jurisdição do Instituto da Água,
todos de 22 de Fevereiro.
Sobre este último diploma mencionado, pese embora a grande relevância do princípio
do poluidor-pagador e do utilizador-pagador, nunca foi aplicado, por não terem sido
publicadas as suas portarias regulamentadoras.
Aguarda-se que seja publicado um novo regime económico financeiro, que virá
complementar a Lei da Água e portanto revogar todas as disposições constantes no
Decreto-Lei nº 47/94 de 22 de Fevereiro e que não vigoraram.
O Decreto-Lei nº 236/98 de 1 de Agosto, que é outro diploma a prazo, que por
enquanto vigora no nosso ordenamento jurídico, estabelece as normas, critérios e
objectivos de qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e proteger a
qualidade das águas em função dos seus principais usos.
No actual sistema jurídico-ambiental português, as normas de qualidade da água
constam, essencialmente, neste diploma que se aplica a todas as águas de jurisdição
portuguesa, com excepção daquelas que são objecto de um regime especial, como o
Decreto-Lei nº 243/2001 de 5 de Setembro que regula a qualidade da água destinada
ao consumo humano.
Na sequência dos diplomas apresentados, referem-se dois relatórios nacionais que
sintetizam bem a situação nacional.
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O Relatório do Estado do Ambiente, de 2004, que foi apresentado publicamente no
Seminário “Estado do Ambiente e Cenários de Evolução futura”, em 10 de Abril de
2006.
O Capítulo referente à “Utilização e Poluição da Água”, que dele faz parte integrante,
subdivide-se em cinco diagnósticos, aos quais se juntam, objectivos e metas a
alcançar, são eles, a “Captação de Água”; “População Residente com Abastecimento
de Água no Domicílio”; “Qualidade de Água para Consumo Humano”; “População
Residente com Sistemas de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais” e
“Qualidade de Águas Superficiais e Balneares”.
Relativamente à “Captação de Água”, verifica-se que os sectores agrícolas e
Energético, são aqueles que mais água consomem em Portugal, respectivamente
cerca de 75% e de 14% do consumo total de água, de acordo com o Plano Nacional de
Água, de 2002.
Que o consumo de água de abastecimento aumentou 0,6% entre 2002 e 2003, sendo
que o destino “Residencial e Serviços” foi aquele que apresentou o maior volume
consumido (74%), e o restante repartido pela “Indústria” (15%) e “Outros (11%).
Sendo certo que nem toda a água captada é totalmente aproveitada, registou-se entre
1999 e 2003 uma parcela importante na ordem dos 35%, associada á ineficiência de
uso e perdas na rede.
Os objectivos são estabelecidos no sentido de promover a utilização sustentável da
água, garantindo a protecção dos recursos hídricos disponíveis a longo prazo e um uso
eficiente da água, sem pôr em causa as necessidades vitais, a qualidade de vida das
populações e o desenvolvimento socio-económico.
O Relatório Trienal do IRAR, Instituto Regulador de Água e Resíduos, da Qualidade da
Água para Consumo Humano – 2002 – 2004, de 30 de Dezembro de 2005, é o 1º
Relatório a ser elaborado, após a transposição da Directiva 98/83/CE, do Conselho, de
3 de Novembro, através do DL nº 243/2001, de 5 de Setembro, relativo às águas
destinadas para consumo humano e que definiu como autoridade competente para a
qualidade da água para consumo humano o Instituto Regulador de Águas e Resíduos
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É referido no Sumário, do Relatório do IRAR nº 01/2005, de Fevereiro de 2005, relativo
à Avaliação do Impacto das Actuais Condições Climatéricas no Abastecimento Público
de Águas em Portugal, a situação que constatou em Janeiro de 2005.
A propósito desta avaliação, com efeitos directos no abastecimento de água para
consumo humano, o IRAR, enquanto autoridade competente, alertou para os
problemas de escassez, que estão concentrados sobretudo no interior do país, de
Norte a Sul e correspondem maioritariamente a situações com abastecimento
proveniente de origens subterrâneas.
Devido às actuais condições meteorológicas, em particular os baixos valores de
precipitação registados no território continental, nomeadamente nas regiões do Alentejo
e Algarve, poderão verificar-se efeitos muito negativos no abastecimento de água, e na
qualidade de água fornecida às populações.
Faz notar que devido às condições climatéricas médias do nosso país tem-se vindo a
verificar no Verão e de uma forma constante ao longo dos anos, que em diversos
concelhos no interior de Portugal, a escassez da água se tornou crónica. Com efeito
mesmo em situações meteorológicas consideradas normais, cerca de 41 entidades
gestoras são afectadas com problemas de abastecimento de água, o que representa
cerca de 15% dos concelhos.
Em conclusão deste enquadramento jurídico que passou obrigatoriamente por épocas
e âmbitos de actuação, enunciando os principais instrumentos jurídicos, a par de uma
síntese informativa a nível nacional, considera-se ser clara a adopção de estratégias de
desenvolvimento de fontes alternativas de abastecimento de água.
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3 – REUTILIZAÇÃO DAS ÁGUAS RESIDUAIS
3.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS
Da utilização das águas de consumo resultam águas residuais que, consoante tiver
sido a utilização que lhes deu origem, são caracterizadas como domésticas ou
industriais.
De forma a ser possível a descarga destas águas num meio receptor seja o solo, seja
uma linha ou massa de água, há que proceder ao seu tratamento prévio.
O esquema de tratamento a adoptar dependerá das características das águas
residuais, tal como do ponto de descarga.
Caso se tratem de águas residuais domésticas, os esquemas de tratamento a adoptar
para descargas em áreas não sensíveis, baseiam-se em processos de biomassa fixa,
suspensa ou mista.
O efluente final resultante é considerado de nível secundário e pode ser descarregado
no solo ou em linhas ou massas de águas. Já se as águas residuais forem industriais
ou similares, como por exemplo as águas lixiviantes, os processos de tratamento
poderão ser bem mais complexos, por poderem envolver pré-tratamentos e unidades
de afinação. A generalização de um esquema de tratamento adaptado a todas as
indústrias não se torna possível, havendo que desenvolver um para cada caso.
Quanto às características a que deverão obedecer as águas residuais após tratamento,
existem diversos diplomas que as regulam.
O Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de Junho, tem como objecto a protecção das águas
superficiais dos efeitos das descargas de águas residuais urbanas. As suas
disposições aplicam-se à recolha, tratamento e descarga destas águas, no meio
aquático. Neste diploma identificam-se as zonas sensíveis e menos sensíveis. Para
cada um dos tipos, estabelecem-se os valores limite de emissão (VLE) que têm
também em consideração a população equivalente servida.
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Em termos de carga em CBO5, CQO e SST, para verificação das percentagens de
redução, deverá considerar-se o Decreto-Lei nº 348/98 que altera parcialmente o
anterior.
O Decreto-Lei nº 236/98 de 1 de Agosto estabelece normas, critérios e objectivos de
qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das
águas em função dos seus principais usos. Neste diploma, estabelecem-se os
requisitos a observar na utilização das águas para consumo humano, águas balneares
e águas de rega, entre outros. Definem-se, ainda, as normas de descarga das águas
residuais na água e no solo, não abrangendo as águas residuais urbanas.
No Quadro II indicam-se os valores limite de emissão estabelecidos naqueles
Decretos-Lei, para as descargas de águas residuais.
Decreto-Lei nº 152/97
Parâmetros
CBO5 (mg l-1)
-1

CQO (mg l )
-1

SST (mg l )

(Águas residuais urbanas)

Decreto-Lei
nº 236/98

Zonas não sensíveis

Zonas sensíveis

25

25

40

125

125

150

35

35

60

-1

Fósforo Total (mg l P)

2 para P < 100.000
1 para P > 100.000

Azoto Total (mg l-1 N)

15 para P< 100.000
10 para P > 100.000

Nitratos (mg l-1 NO3)

10
15
50

Quadro II – Valores limite de emissão para descargas de águas residuais
Em termos de água de consumo, o Decreto-Lei nº 236/98 é substituído pelo
Decreto-Lei nº 243/2001 de 5 de Setembro, que regula a qualidade da água destinada
ao consumo humano.
Por forma a garantir a descarga de águas residuais urbanas no meio hídrico menos
sensível, o tratamento segue o esquema de tratamento representado na Figura 8. A
simbologia utilizada para a identificação dos órgãos de tratamento é a dos modelos
matemáticos que o próprio tem desenvolvido e que tem sido seguida por outros
investigadores [16].
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Figura 8 – Esquema de tratamento tipo [16]
Caso se trate de uma descarga em zonas sensíveis haverá que proceder a tratamentos
adicionais, classificados de terciários ou de afinação. No País, as situações mais
comuns que envolvem a necessidade de tratamentos terciários, são as que derivam de
descargas em meios hídricos eutrofizados ou em zonas balneares.
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Os processos de tratamento para zonas eutrofizadas consistem na desnitrificação e na
remoção de fósforo. Para zonas balneares, ou também linhas de água em que possam
existir captações a jusante, haverá que proceder à desinfecção da descarga.
3.2 – REMOÇÃO DO AZOTO E DO FÓSFORO
A remoção do azoto pode ser efectuada por via biológica ou por via química. A primeira
é mais favorável e usual, por ter um custo de exploração menor.
A remoção por via biológica pode adoptar uma das seguintes configurações:
• Configuração de Wuhrmann (1954), ou pós-anóxica. Obriga à injecção de uma fonte
de carbono externa;
• Configuração de Ludzack–Ettinger (1962), ou pré-anóxica;
• Configuração de Ludzack–Ettinger modificada, MLE. Aumenta a taxa de
desnitrificação com duas recirculações, uma interna e outra externa;
• Configuração Bardenpho®, duplica as zonas aeróbias e anóxicas, garantindo a
desnitrificação completa.
Na Figura 9 apresentam-se os esquemas correspondentes a estas configurações.
A remoção de azoto por via física e química pode ser efectuada: por cloragem ao
“breack-point”, o que se torna muito dispendioso devido às quantidades de cloro; por
extracção de amoníaco em corrente de ar com aumento de pH prévio para passagem
da amónia na forma iónica a amoníaco gasoso, o que se traduz por uma operação
mais complexa e descargas gasosas de amoníaco; por permuta iónica, que se torna
cara para grandes caudais.
A remoção de fósforo, pode também ser efectuada por via biológica ou por via física e
química.
A remoção por via biológica consiste na criação de uma zona anaeróbia onde as
bactérias do género Acinetobacter e outras, genericamente definidas como
“Organismos acumuladores de fósforo – OAF” são pré-condicionados para, em
condições anóxicas ou aeróbias, acumularem fósforo no seu organismo em
quantidades superiores às do seu metabolismo normal.
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Configuração Bardenpho®

Figura 9 – Configurações estabelecidas para a remoção biológica do azoto (adaptado
de WEF & ASCE, 1998) [16]

Esta zona anaeróbia é instalada a montante dos tanques anóxico e de arejamento, por
forma a para esta recircular as lamas biológicas, todas (“mainstream process”) ou em
parte (“sidestream process”), Figura 10.

27

Novas fontes de abastecimento de água – Reutilização e Dessalinização

DEC.

Afluente
ANAERÓBIO

AERÓBIO

Efluente

SEC.

QRL

QLE
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QLE : caudal de lamas em excesso

Figura 10 – Processo A/O® (adaptado de ASCE, 2003) [16]

A remoção de fósforo por via química é efectuada por meio de precipitação dos
fosfatos, promovida pela adição de sais metálicos, como o sulfato de alumínio ou o
cloreto férrico.
A adição dos coagulantes pode ser realizada: a montante do decantador primário, o
que se traduzirá na presença do metal nas lamas primárias; a montante ou a jusante do
arejamento, que se traduzirá na presença do metal nas lamas secundárias; após a
decantação secundária, o que implicará um decantador adicional mas permitirá que as
lamas primárias e secundárias não tenham o metal.
Sendo desejável a remoção simultânea de fósforo e do azoto poderão conjugar-se os
processos anteriormente descritos segundo diversas configurações, como se
representa na Figura 11.
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e do fósforo (adaptado de WEF & ASCE, 1998) [16]
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3.3 – DESINFECÇÃO
A desinfecção das águas residuais pode ser efectuada por diversas formas, entre as
quais:
•
•
•
•

Dosagem de hipoclorito de sódio em solução aquosa;
Injecção de cloro gás, Figura 12;
Ozonização;
Radiação por raios ultravioleta, Figura 13.

Figura 12 – ETAR de Armação de Pêra, terciário, filtração e desinfecção por cloro gás,
projecto ECOSERVIÇOS

Figura 13 – ETAR da Quinta da Penha Longa, desnitrificação, filtração e desinfecção
por UV, projecto ECOSERVIÇOS
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A primeira das formas é a mais simples e também por isso a mais utilizada pois
consiste em injectar hipoclorito de sódio em solução, no efluente final. Em pequenas
estações é de grande aplicação devido ao baixo custo de instalação. Para médias e
grandes estações, acima dos 1.000 m3 d-1, já se deverão avaliar outras alternativas,
pois que o custo de exploração se torna elevado. Também a logística da encomenda,
transporte e armazenamento dos contentores pode tornar esta solução pouco atractiva.
A injecção por cloro gás, pelas razões anteriores, torna-se mais favorável para maiores
caudais. Contudo, devido à perigosidade deste gás, só deverá ser utilizada em
situações em que seja garantida uma adequada e segura operação. Para qualquer
destes dois processos de desinfecção deverá existir um tanque de contacto a jusante e
um tempo mínimo entre a dosagem e a utilização da água.
A ozonização só é utilizada em grandes estações, pois que sendo o ozono produzido
no local, o custo de instalação do sistema é elevado, tal como o consumo eléctrico. É
um poderoso oxidante mas não tem poder residual.
A desinfecção por radiação por raios ultravioleta pode ser aplicada em pequenas e
grandes estações pois que existem equipamentos para ambos os casos.
É um processo eficaz, sem os perigos da desinfecção por cloro ou dos consumos
energéticos de ozonização, mas exige uma reduzida turvação das águas residuais.
Não tem poder residual.
3.4 – CARACTERIZAÇÃO DOS CONSUMOS DE ÁGUA
De acordo com a legislação atrás apresentada, para os consumos de água com fins
domésticos haverá que garantir a potabilidade de água, quaisquer que sejam os seus
usos. Apenas no caso da rega se prevêem valores paramétricos mais tolerantes.
Também quanto à forma de assegurar a distribuição de água às populações, o curial é
distribuí-la a partir de uma só rede, seja ela água para lavar ruas, regar jardins,
combater incêndios ou servir as habitações. Na Figura 14 esquematiza-se um sistema
colectivo de abastecimento de água.
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Figura 14 – Sistema colectivo de abastecimento de água
Considerando agora um trabalho realizado pelo LNEC, com o apoio do ISA, para o
Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, sobre medidas para o uso
eficiente de água, pode concluir-se que da água distribuída, perdas incluídas, 64%
destinam-se a usos domésticos. Caso se excluam as perdas (fugas, usos ilícitos e
consumos não medidos), esta percentagem passa a ser de 45%, Figura 15 [1].

Usos Estritamente Urbanos:

Usos Urbanos:

¾ Doméstico

≈ 45%

¾ Público

≈ 6%

¾ Comercial ≈ 13%

¾ Comercial

≈ 9%

¾ Industrial ≈ 14%

¾ Perdas comerciais

≈ 40%

≈ 64%

¾ Doméstico
¾ Público

≈ 9%

Usos urbanos:

Usos estritamente urbanos:
Industrial
14%
Comercial
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9%

Perdas
comerciais
40%

Doméstico
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Comercial
9%

Figura 15 – Usos urbanos de água [1]
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Analisando a forma como se distribuem os consumos, Figura 16, verifica-se que 28%
da água se destina a autoclismos e 10% a usos exteriores. Isto é, 38% da água não é
para consumo humano em termos de exigências de potabilidade [1].

Distribuição média dos usos domésticos
(uso exclusivamente domiciliário)

Torneiras 16%

Perdas
4%

Usos exteriores
10%
Duche e banho
32%

Máquina de louça
2%

Máquina de roupa
8%

Autoclismo 28%

Figura 16 – Distribuição média dos usos domésticos [1]
Para além do consumo doméstico é importante conhecer as restantes utilizações da
água. Recorrendo de novo ao estudo do LNEC, conclui-se que a procura total anual de
água é de 7500x106 m3 ano-1, distribuída conforme gráfico apresentado na Figura 17
[1].

Industrial
8%
Urbano
5%

Agrícola
87%

Figura 17 – Procura total de água por sector [1]
Relativamente à percentagem de utilização agrícola, esta distribui-se, por sua vez, por
diferentes tipos de regadio, conforme ilustrado na Figura 18 [1].
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¾ Regadios individuais

14%
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Colectivos
14%
Tradicionais
10%
Individuais
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Figura 18 – Distribuição dos usos por modalidade de regadio [1]
Em síntese, pode afirmar-se que pelo menos 38% dos usos domiciliários de água não
necessitam de água potável pois que se destinam a autoclismos, lavagens de carros,
regas de jardins privados, entre outros. A esta parcela acrescem outros usos públicos
que igualmente não necessitam de água potável como a lavagem de ruas ou a rega de
jardins, assim como usos comerciais e industriais.
Embora se desconheçam as percentagens exactas destes usos, dado que aqueles
usos domésticos correspondem a 23% dos usos urbanos, perdas comerciais incluídas,
não se estará a sobrevalorizar a parcela de usos secundários, usos que não exigem
água potável, se se avaliar esta num terço do volume de água para usos domésticos.
A esta percentagem corresponde um volume anual de água de 125x106 m3 ano-1.
Até à data, este volume de água tem tido como origens linhas de água, albufeiras, furos
e poços contribuindo para o esgotamento dos aquíferos, redução dos caudais das
linhas de água e volumes de albufeiras.
Em alternativa a esta prática, defende-se o uso generalizado das águas residuais
tratadas para aqueles fins, pois que estes caudais são superiores aos necessários.
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Tome-se, como exemplo, um aglomerado de 20.000 habitantes, com uma capitação de
250 l hab-1 d-1. Conforme Quadro III, considerando um coeficiente de afluência à rede
de drenagem de 0,8 e uma parcela de 30% para usos de água na ETAR, resultará um
caudal final de 2.800 m3 d-1, superior ao necessário para usos secundários, pelo que
ainda haverá disponibilidade de água para usos agrícolas ou outros.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Habitantes ................................................................... 20.000
Capitação (l hab-1 d-1) ...................................................... 250
Coeficiente de afluência .................................................... 0,8
Percentagem de utilização na ETAR .............................. 30%
Efluente final (m3 d-1) .................................................... 2.800
Consumo usos primários (m3 d-1) ................................. 3.333
Consumo usos secundários (m3 d-1) .............................. 1.667
Volume de água para usos secundários (m3 d-1) .......... 1.667
Volume de água para regadio (m3 d-1) .......................... 1.133
Quadro III – Volumes de águas residuais para reutilização

3.5 – QUALIDADE DAS ÁGUAS RESIDUAIS TRATADAS
Face à legislação atrás apresentada, as águas residuais domésticas para serem
descarregadas numa linha de água deverão cumprir com o disposto no Decreto-Lei nº
152/97. Assim, para zonas menos sensíveis, será exigido um efluente de nível
secundário, enquanto para zonas sensíveis, se exigirá o nível terciário.
Caso se pretenda reutilizar as águas residuais na rega, deverá aplicar-se o Decreto-Lei
Nº 236/98 que define os valores máximos, recomendáveis e admissíveis.
Comparando-os com os exigíveis a um efluente secundário, apenas o parâmetro
coliformes fecais exigirá um tratamento adicional, por desinfecção.
Para além deste Decreto-Lei, refere-se a recente Norma Portuguesa, NP 4434 de
2005, que estabelece os requisitos de qualidade das águas residuais tratadas a utilizar
como água de rega. Face a estes, também o parâmetro coliformes fecais é o que exige
um tratamento superior ao do secundário.
A utilização desta água na rega de campos de golfe poderá exigir, contudo, a redução
de teores em azoto e fósforo, especialmente o primeiro, por forma a evitar a
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eutrofização dos lagos. Assim sendo, o efluente secundário deverá ser afinado através
dos processos terciários descritos anteriormente para redução destes parâmetros.
Já a reutilização das águas residuais tratadas no abastecimento de usos domésticos
secundários, potabilidade não exigida, não foi ainda objecto de legislação específica.
Desta forma, a distribuição de água através de uma segunda rede para usos
secundários carece de normativo. Dois pontos de vista têm sido apresentados. Um que
refere serem águas para consumo doméstico, ou comunitário, pelo que a sua qualidade
deve ser a mesma para todos os usos. Segundo este ponto de vista, não fará sentido
uma segunda rede, não se conseguindo reduzir os consumos captados.
Um segundo ponto de vista, refere que a água não é para ingestão humana, nem para
confecção de alimentos ou higiene pessoal, sendo prioritariamente destinada à rega de
jardins e lavagem de ruas pelo que se deverá aplicar a legislação referente à água para
rega. De acordo com esta posição, a água deverá ser desinfectada por forma a garantir
um número de coliformes fecais máximo recomendável de 100 em 100 ml, e garantir
transparência, pelo que deverá ser filtrada.
3.6 – CUSTO DA REUTILIZAÇÃO
O custo da reutilização tem sido muitas vezes a razão avançada para que esta não
seja realizada. Este custo é variável pois que se poderá ir da situação simples de regar
os campos envolventes à ETAR, o que apenas envolverá os processos terciários de
tratamento e uma pequena rede agrícola sem grande expressão para distribuir a água,
até à situação mais exigente de construir uma segunda rede de distribuição de água no
meio urbano, que implicará os tratamentos terciários, bombagens, armazenamentos e
distribuição.
A avaliação destes custos mostra, contudo, ser uma falsa razão pois que, como em
seguida se demonstra, o custo da água reutilizada será muito inferior ao custo médio
da água de consumo, entre 0,75 € e 0,80 € m-3.
Como demonstração, considere-se o sistema representado na Figura 19, no qual se
representa um aglomerado de 20.000 habitantes, duas redes de distribuição para usos
primários e secundários, duas condutas adutoras de água reutilizada para o meio
urbano e para regadio e os correspondentes reservatórios.
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Para o cálculo do sistema de reutilização, consideraram-se os custos discriminados
num estudo do LNEC [8], adaptados pelo autor [9], no ano de 2003. Os valores obtidos,
foram seguidamente actualizados a 5% ao ano para 2006, 3 anos, o que se traduziu
num aumento de 16%.

R

AA
5000m
R
P=20000 hab

5000m
Usos Primários
Usos Secundários

ETAR

EEA

Figura 19 – Exemplo de reutilização de ARD
As fórmulas de cálculo estão discriminadas no Quadro IV, tal como as percentagens
relativas aos custos de exploração anual.
Para calcular o custo do sistema, considerou-se que a rede secundária será
dimensionada para 1/3 da população (6.666 hab). Os processos terciários envolverão a
desnitrificação, a remoção do fósforo, a filtração e a desinfecção, que se estima
corresponderem a 30% do custo da ETAR secundária.

Órgão
Rede de distribuição
ETAR secundária
Reservatório apoiado
EEA
Adutora

Fórmula de cálculo

Unidade

Percentagem para
custo de exploração
(%)

626,22 P-0,239

€ hab-1

3

3.415,10 P0,632

€

10

-0,006

19,60 P

-0,388

73,13 P

H

0,257

0,5194 P-0,483

€ hab

-1

2

€ hab

-1

8

€ hab-1 m-1

2

Quadro IV – Fórmulas para cálculo dos custos do sistema de reutilização
em função da população (P)
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No Quadro V indicam-se os custos de construção e de exploração de cada órgão a
preços de 2003.
Custo de construção
(€)

Custo de exploração anual
(€)

Rede (6.666 hab)

508.949

15.268

ETAR (Terciário)

535.520

53.552

Reservatório (4.000 hab)

74.560

1.491

Reservatório (2.666 hab)

49.828

997

Adutora 1 (5.000 m)

246.242

4.924

Adutora 2 (5.000 m)

246.242

4.924

EEA (6.666 hab)

43.728

3.498

1.795.069

84.654

Órgão

Total (Ano 2003)

Quadro V – Custo do Sistema de Reutilização
Para calcular o custo de amortização anual, admitiu-se por simplicidade que a ETAR e
a EEA serão amortizadas em 20 anos, enquanto os restantes órgãos serão em 40
anos.
Em consequência, a amortização anual será:
•
•
•
•
•

Custo de órgãos a 40 anos (€) ............................................................ 1.125.821
Custo de órgãos a 20 anos (€) ............................................................... 579.248
Factor de amortização a 40 anos, 5% ....................................................... 0,058
Factor de amortização a 20 anos, 5% ....................................................... 0,080
Amortização anual (€) ............................................................................ 111.637

Adicionando o valor de amortização anual ao custo de exploração, obtém-se para custo
anual 196.291 € ano-1, em 2003. Actualizando o seu valor, para 2006, o custo será de
227.698 €. Sendo o valor do efluente final de 2.800 m3 d-1, o preço de venda do metro
cúbico de água reutilizada será de 0,223 € m-3.
A este valor poderão adicionar-se outras parcelas, relativas a custos administrativos e
lucros da ordem dos 25%. Mesmo para este acréscimo, o custo por metro cúbico de
água reutilizada será de 0,279 € m-3, bem inferior ao custo de venda da água primária.
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3.7 – ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE REUTILIZAÇÃO
A reutilização das águas residuais é não só tecnicamente possível, como
economicamente viável. A tornar-se uma solução generalizada, terá repercussões
muito positivas no ambiente pois que se reduzirão os consumos directos das origens
tradicionais em cerca de um terço.
Exemplos de outros países, como os E.U.A., demonstram que a reutilização das águas
residuais como fonte de abastecimento de água está a ser adoptada como estratégia
para contrapor aos períodos de menor precipitação e evitar o rebaixamento dos
aquíferos [15].
Em termos de concepção dos sistemas de abastecimento de água deverão no futuro
verificar-se diversas alterações. A primeira passará pela construção simultânea de
duas redes de distribuição de água sempre que forem lançadas novas urbanizações,
Figura 20. A nível do tratamento de águas residuais, todas as ETAR serão dotadas de
processos terciários com a complexidade necessária aos usos previstos.

R

ETA

B

Redes Primária e Secundária

R

C

ETAR

B

Figura 20 – Sistema com reaproveitamento de águas residuais, ETAR a jusante
Estabelecendo-se que todas as águas serão reutilizadas, as ETAR poderão situar-se
não a jusante das redes de drenagem, mas a montante por forma a alimentar
graviticamente os terrenos agrícolas. Esta alteração da localização da ETAR permitirá
libertar os terrenos de jusante, que quando na orla costeira, tem valores no imobiliário
superiores, Figura 21.
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ETAR
ETA

B
B

C

Figura 21 – Sistema com reaproveitamento de águas residuais, ETAR a montante
As alterações referidas são de ordem local. A nível regional, se as ETAR passarem a
ser consideradas como “fábricas de água” e não infra-estruturas para tratar esgotos, e
se o seu efluente final for um produto de venda, os “produtores” do esgoto passarão a
querer ser também os utilizadores do produto final.
Se este for o futuro entendimento, e acredita-se que será, os sistemas de drenagem e
tratamento de águas residuais deverão deixar de evoluir de locais para regionais, como
presentemente se verifica, para adoptarem de novo dimensões locais ou municipais,
Figura 22, ou seja, sistemas descentralizados de tratamento.
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Figura 22 – Sistemas descentralizados de tratamento de águas residuais
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4 – DESSALINIZAÇÃO
4.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS
Observando as disponibilidades de água no planeta, verifica-se que 97% da massa
global de água é salgada, com cerca de 35 000 mg l-1 de cloretos. Dos restantes 3%,
2% encontram-se na forma de glaciares ou em calotes polares. Restam 1%, repartidos
pela atmosfera, 0,3%, por rios e lagos, 0,1%, e pela água subterrânea, 0,6%. Desta
última percentagem, cerca de metade, encontra-se a mais de 800 m [3]. Face a esta
repartição, conclui-se que os problemas de carência de água se devem ao facto dos
sistemas se basearem em captações com origem em 0,3% da água do planeta. É uma
observação que leva a repensar toda a forma de conceber os sistemas de
abastecimento de água, através da procura de novas fontes de água, que poderão ser,
pela sua enorme disponibilidade, a água do mar.
O recurso à água do mar é aliciante, quer pela sua disponibilidade, quer pela sua
localização, isto é, junto ao consumidor em países como Portugal.
Para a sua utilização, torna-se, contudo, necessário proceder ao seu tratamento para
remoção do sal, processo denominado de dessalinização.
O custo da dessalinização, comparativamente ao do tratamento de água proveniente
de uma albufeira ou de um aquífero é, em princípio, bastante mais elevado e, por isso,
este processo foi durante anos só utilizado nas regiões áridas do Médio Oriente e em
situações particulares como em navios, submarinos e plataformas de petróleo. Todavia,
à medida que se vai verificando a diminuição da produtividade dos aquíferos, tem-se
captado água cada vez mais longe do ponto de consumo, o que leva ao agravamento
do custo dos sistemas, dado o custo das condutas. Em contrapartida, devido a um
grande investimento nas tecnologias da dessalinização, o seu custo tem diminuído, o
que leva a que os custos de fornecimento de água a partir de um extenso sistema
regional tendam a aproximar-se dos custos de um sistema de dessalinização.
Este sistema poderá ter como fonte, a água do mar ou as águas salobras de captações
junto à costa, onde se verifica um acentuada intrusão salina.
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Na Figura 23 representa-se, esquematicamente, o ciclo de dessalinização de água.
Neste esquema é apresentada a origem da água, o produto final após o processo de
dessalinização e o destino do rejeitado.

Água para
consumo

Água do Mar

Origem

Processo de
Dessalinização

Produto

Salmoura
Água Salobra
Destino

Repetir
Processo

Aterro

Origem
(mar)

Figura 23 – Processo de dessalinização

Quanto ao rejeitado, este pode ter vários fins, nomeadamente, re-introdução no
processo de dessalinização, deposição em aterro ou devolução ao local de origem. Se
a descarga da água for realizada no mar, não existem impactes negativos
significativos, dado o grande volume de água. No caso da água ser proveniente de um
reservatório de pequenas dimensões, o seu destino final não deverá ser o local de
captação, devendo ser dada preferência às restantes opções.
4.2 – TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS
A dessalinização consiste na separação dos sais da água do mar, de modo a converter
a água salgada em água potável, permitindo, assim, a sua utilização nos mais variados
fins. A água salgada é extremamente corrosiva, necessitando de um tratamento
adequado para poder ser utilizada. Os diversos procedimentos para a dessalinização
da água podem dividir-se em:

1. Processos que utilizam as propriedades das membranas selectivas, como a
electrodiálise ou a osmose inversa;
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2. Processos que recorrem à alteração do estado físico da água, como a destilação
térmica, a compressão do vapor ou o congelamento;
3. Processos químicos, como a troca iónica e os solventes selectivos.

Cada um destes processos é descrito em seguida, referindo-se as suas vantagens e
desvantagens.
4.3 – TECNOLOGIAS DE MEMBRANAS
A - Processos de membranas com gradiente de pressão
A escolha do melhor processo de membranas para dessalinizar a água do mar pode
ser explicado através da Figura 24, onde é apresentado um esquema com o tipo de
partículas filtradas em cada um dos processos. Os processos são a microfiltração,
ultrafiltração, nanofiltração e osmose inversa.
A osmose inversa é o único processo que filtra os sais e restantes constituintes da
água salgada, apenas permitindo a passagem da água doce. Os restantes processos
podem apenas ser utilizados como pré-tratamento na dessalinização da água do mar.

Operações de Membranas com
Gradiente de Pressão

Partículas em suspensão
Microfiltração (MF)
Macromoléculas
Ultrafiltração (UF)
Açúcares e Pequenos Solutos Orgânicos
Sais divalentes
Ácidos dissociados

Nanofiltração (NF)

Sais monovalentes
Ácidos indissociados

Osmose Inversa (OI)

Água

Figura 24 – Escolha do processo de membranas indicado para a água do mar [10]
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O funcionamento do processo de osmose inversa baseia-se no efeito da pressão,
superior à pressão osmótica, numa solução salina sobre uma membrana
semipermeável. Esta membrana é constituída por poros microscópicos, através dos
quais a água passa e os sais, microrganismos e outras impurezas ficam retidos, Figura
25. A membrana permite que um solvente passe por ela, rejeitando os contaminantes
(concentrado).
p > Δp

Concentração
alta

Fluxo
solvente

Concentração
baixa

Figura 25 – Processo de osmose inversa
À medida que a pressão forçada aumenta, a quantidade de moléculas de água que
atravessa a membrana, aumenta também. À quantidade de moléculas de água que se
move através da membrana chama-se fluxo, que é considerado a medida de
produtividade da membrana.

A combinação da pressão exercida na membrana e do fluxo, constituem uma medida
de desempenho da membrana. A pressão necessária para forçar uma determinada
quantidade de água a passar pela membrana é chamada de fluxo específico. Este é
um dos factores determinantes no custo de produção de água potável, utilizando uma
membrana determinada.

Este processo não requer nenhuma transformação química ou biológica, depende
apenas da dimensão dos poros para alterar a selectividade da água. A recuperação de
água salgada varia entre 30 a 40% do volume total introduzido no sistema. No caso da
água salobra, a recuperação de água é superior.
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Os factores que limitam a recuperação da água salgada são a formação de sólidos
compostos nas membranas e a pressão exercida sobre a água. À medida que a água
passa pela membrana, a formação de sólidos compostos, que são retidos no
concentrado pela membrana, aumenta, o que faz com que a pressão osmótica
aumente também. A pressão tem um limite máximo, a partir do qual os componentes
da osmose inversa podem sofrer danos.

A anteceder a osmose inversa é necessário o pré-tratamento da água, que depende
das suas características e do tipo de membranas utilizadas, e por vezes de um póstratamento para cumprir os valores estabelecidos na legislação para a água de
consumo.
O pré-tratamento poderá consistir num ajuste de pH e numa filtração para extrair
contaminantes de maior dimensão, ou num processo de tratamento biológico. Os
fabricantes desaconselham o tratamento físico-químico como pré-tratamento, dado que
pode prejudicar o funcionamento da unidade de osmose inversa.

Figura 26 – Dessalinização por osmose inversa

B - Electrodiálise
A electrodiálise é um processo de separação electroquímica em que os iões são
transferidos sobre membranas selectivas de iões, por meio de um potencial eléctrico,
Figura 27. A electrodiálise inversa é uma modificação à electrodiálise onde a polaridade
eléctrica é invertida várias vezes por dia.
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Membranas
selectivas
Água
Salgada

Anôdo

Cátodo

Produto
Final

Rejeitado

Figura 27 – Electrodiálise [17]
Este processo de tratamento da água é muito eficaz para a dessalinização das águas
salobras. Por vezes, a água tratada é misturada com a água que está a entrar pela
primeira vez no processo de tratamento, para assim melhorar o seu rendimento.
Para águas com concentrações em cloretos superiores a 2 000 mg l-1, este processo
torna-se caro devido à quantidade de energia necessária, sendo o seu custo superior
ao dos outros processos.
4.4 – TECNOLOGIAS TÉRMICAS
As grandes unidades de dessalinização encontram-se muitas vezes associadas a
estações de geração de energia, uma vez que unidades de grande capacidade de
destilação, Figura 28, requerem vapor como força motriz.
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Vapor
gerado
Condensador
Compressor

Água
Destilada

Água Salgada

Figura 28 – Dessalinização de água a partir do vapor [17]

Os processos térmicos são viáveis economicamente quando incorporados numa infraestrutura dual, onde a energia eléctrica e o processo de dessalinização são realizados
em simultâneo, ou em fábricas onde grandes quantidades de calor, já utilizado no
processo de fabrico, estejam disponíveis para reaproveitamento.

Nos processos principais de dessalinização térmica incluem-se a destilação solar,
evaporação multi flash, destilação de múltiplo efeito e compressão de vapor. Cada um
destes processos é descrito, de seguida, sendo evidenciadas as suas vantagens e
desvantagens.
A - Destilação solar
A dessalinização solar é realizada recorrendo à construção de tanques de grandes
dimensões, cobertos com vidro ou outro material transparente. O seu funcionamento é
o seguinte: a luz solar atravessa o vidro, aquecendo o ambiente e fazendo evaporar a
água. O vapor condensa-se na parte interior do vidro, transformando-se novamente em
água no estado líquido, que escorre para o sistema de recolha, Figura 29. Desta forma
a água é separada dos sais e impurezas.
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Cobertura
translúcida

Água
Doce

Água
Salgada

Figura 29 – Utilização de energia solar no processo de dessalinização [17]

A melhor solução, neste processo, é a utilização de energia solar, uma vez que esta é
mais barata, não consome recursos naturais como o petróleo e carvão, e não é
agressiva para o meio ambiente.

Quando não é possível a utilização de energia solar, deve-se recorrer a outro tipo de
fonte energia, embora esta possa vir a tornar o processo demasiado dispendioso e,
consequentemente, a inviabilizá-lo.
B - Evaporação Multi Flash

A mudança do estado líquido para gasoso da água do mar, pode ser obtida de duas
formas distintas, com o aumento da temperatura ou com a diminuição da pressão. A
primeira opção só é rentável se existir uma fonte de energia abundante e a baixo custo.
No caso das embarcações, este é o método mais utilizado, uma vez que estes têm à
disposição o líquido de arrefecimento dos motores e o calor libertado pelos gases de
exaustão.

Quando a energia existente apresenta um custo muito elevado, a alternativa subsiste
em provocar a ebulição em estágios sucessivos, controlando a pressão e a
temperatura, a que corresponde a evaporação multi flash.
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Neste método são necessários vários evaporadores com pressões diferentes. O vapor
que se forma sobe para a parte superior, denominada condensador, e arrefece sobre
uma série de tubos através dos quais circula a salmoura, que passa para outro
compartimento e, assim, sucessivamente até que o processo termine. O concentrado
final (salmoura) pode ser devolvido ao mar, sem representar perigo para este último,
uma vez que se dissolve rapidamente na grande massa de água.
Utilizando este processo, a água salgada pode passar de um estado para outro e ser
fervida repetidas vezes sem ser necessária a adição de mais calor, Figura 30, devido à
pressão em cada etapa, ser menor que a pressão da etapa anterior.

Água
salgada

Condensador
Vapor

Aquecedor

Condensad
Salmoura
Água
tratada

Figura 30 – Evaporação multi flash [21]

A longa experiência da utilização deste tipo de unidades de dessalinização no Médio
Oriente prova que é um processo que pode ser utilizado por muito tempo, necessitando
apenas de algumas reparações do equipamento. O processo pode ser todo
automatizado sendo apenas necessária a intervenção de um técnico para verificar os
níveis de pressão e calor, entre outros, o que diminui os custos de exploração.
C - Destilação de múltiplo efeito

A destilação de múltiplo efeito consiste em evaporar a água do mar em várias etapas,
Figura 31. Para a primeira etapa é necessário recorrer a energia externa. Nas etapas
seguintes, é feito o aproveitamento do calor resultante da condensação do vapor.
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Figura 31– Destilação de múltiplo efeito [13]
Este processo é semelhante ao da evaporação multi flash, mas utiliza o princípio de
redução da pressão atmosférica nas várias etapas. À medida que a temperatura vai
decrescendo, vai baixando o ponto de ebulição da água salgada. Como resultado da
diminuição do ponto de ebulição, a água salgada ferve múltiplas vezes e condensa o
produto destilado, sem ser necessária a adição de calor proveniente do exterior, após a
primeira etapa.
C - Compressão de vapor

O processo de compressão do vapor distingue-se do processo de evaporação multi
flash porque utiliza um compressor para aumentar a temperatura a que se submete a
água para que esta evapore, Figura 32. Este tipo de processo é geralmente utilizado
em unidades de dessalinização de reduzidas dimensões.

Este processo tem a vantagem de permitir a sua utilização quando a água é
extremamente rica em sólidos dissolvidos.
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Figura 32 – Compressão de vapor [21]

Adicionalmente à fonte de energia primária utilizada (vapor, eléctrica ou mecânica),
necessária para o processo de dessalinização, o processo requer usualmente energia
auxiliar.
4.5 – OUTRAS TECNOLOGIAS
Para além das indicadas, têm sido testadas e desenvolvidas outras tecnologias, tais
como:
• Desmineralização por troca iónica
• Congelamento
• Absorção
• Desionização capacitiva

Todas estas tecnologias têm menor aplicação. Salienta-se, entre elas, a troca iónica
pois que, embora de custo elevado, poderá ser uma solução para consumidores
isolados da rede de distribuição e localizados junto ao mar.
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4.6 – SELECÇÃO DE UMA CENTRAL DESSALINIZADORA
4.6.1 – Factores Determinantes na escolha do Processo de Dessalinização
Cada um dos processos de dessalinização, mencionados anteriormente, apresenta
vantagens e desvantagens na sua utilização, muitas delas já referidas quando foi
descrito o respectivo processo.
Os dois processos principais para efectuar a dessalinização da água, térmicos e de
membranas, apresentam vantagens e inconvenientes que devem ser tidos em conta na
sua selecção. Ambos consomem muita energia e, no caso da osmose inversa,
processo por membranas, estas danificam-se, obrigando à sua substituição, mais do
que uma vez durante a sua vida útil.
Por outro lado, as unidades de dessalinização térmica debatem-se com problemas
resultantes da precipitação de sais, incrustação e corrosão potenciados pelas elevadas
temperaturas envolvidas neste processo.
Estes processos têm utilizações semelhantes, embora se conclua que a osmose
inversa tenha agora maior aceitação, uma vez que este processo tem uma capacidade
de produção superior e a tecnologia associada encontra-se em grande expansão.
Para qualquer dos processos, e na maioria dos casos, é necessário um pré-tratamento
da água, antes de esta poder seguir para o processo de dessalinização. É necessário,
também, fazer uma manutenção preventiva ao equipamento que constitui a unidade de
dessalinização. Adicionalmente, deve ser realizada uma monitorização adequada de
todo o processo de dessalinização.
A constituição físico-química da água salgada, a capacidade de produção da unidade
de dessalinização e a necessidade de energia eléctrica são os factores mais
importantes a considerar quando se pretende instalar uma unidade de dessalinização.
Após a dessalinização, existem três factores que devem ser tidos em consideração no
pós-tratamento da água dessalinizada:
1. Remoção de gases;
2. Ajustamento da alcalinidade e pH;
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3. Desinfecção.
O processo de dessalinização através de membranas permite a passagem de gases
que se dissolvem na água, podendo alterar o sabor e odor da água obtida. Todos os
processos de dessalinização da água salgada obtêm água com muito baixa
alcalinidade, que leva a um pH baixo que pode ser corrosivo. Geralmente, a água deve
ser desinfectada antes de ser considerada potável, para assegurar que não existe
nenhuma contaminação bacteriológica na água obtida.
Outra desvantagem, que se verifica em grande número de estações de dessalinização,
é que a produtividade das unidades é reduzida. Do caudal captado, apenas 30 a 40%
são transformados em água potável.
4.6.2 – Pré-tratamentos
Pode ser necessário implementar um pré-tratamento da água captada de modo a que a
esta, imediatamente antes de entrar no processo de dessalinização, tenha as seguintes
características:
• Baixo teor de Sólidos Suspensos Totais;
• Baixo potencial de incrustação inorgânica, que corresponde à formação de
moléculas que ficam retidas e que se podem associar entre si e piorar o processo de
dessalinização;
• Reduzida actividade biológica;
• Baixa concentração de metais pesados;
• Ausência de elementos que possam oxidar para formar matéria.
Cada um dos processos de dessalinização, tal como a dimensão e complexidade das
instalações do pré-tratamento, dependem da composição da água e das suas
características específicas, relativamente aos cinco indicadores referidos.
Os processos de membranas são mais susceptíveis aos Sólidos Suspensos Totais,
comparativamente aos processos térmicos. No caso dos metais pesados, os processos
térmicos são mais afectados que os processos de membranas, uma vez que os metais
pesados atacam a superfície de transferência.
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4.6.3 – Pós-Tratamentos
O pós-tratamento da água resultante do processo de dessalinização pode ser
necessário para tornar a água potável. Os requisitos básicos para que a água seja
potável são a ausência de odor ou sabor, ser estável e não corrosiva, e ser pura
microbiologicamente.
Os requisitos básicos para cumprir a legislação em vigor devem ser assegurados na
conclusão do pós-tratamento realizado.
4.7 – FORMULAÇÃO DO CUSTO DE UMA DESSALINIZADORA

4.7.1 – Custos parcelares

O custo de dessalinização da água salgada ou salobra, através de uma Central
dessalinizadora, resulta da soma de diversas parcelas que dependem de vários
factores, como sejam:
• Processo de tratamento;
• Capacidade da estação;
• Qualidade da água a montante;
• Operação e manutenção;
• Custo da energia;
• Factores ambientais;
• Tipo de captação;
• Financiamento e amortização.

Cada um destes factores influencia o custo de construção, o custo de exploração, ou
ambos.

4.7.2 – Processo de Tratamento

Relativamente ao processo de tratamento, sendo a energia o factor que maior peso
tem no custo da exploração, a tecnologia a adoptar dependerá do custo do kWh.
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Assim, em países onde a energia é barata ou onde os recursos naturais, como a
energia solar, estão disponíveis a custo baixo, os processos térmicos são normalmente
mais vantajosos. Pelo contrário, em países onde a energia é cara, a osmose inversa
ganha vantagem, porque o custo da energia é francamente superior ao da substituição
das membranas.
Nos últimos dez anos o avanço da investigação permitiu a diminuição progressiva do
custo dos componentes da dessalinização, especialmente das membranas utilizadas
no processo de osmose inversa.
O aumento da duração dos componentes que constituem o processo de osmose
inversa, assim como o maior conhecimento das equipas técnicas que dão apoio ao
processo, permitiram a diminuição dos custos da água dessalinizada.
Devido aos avanços referidos, o processo de osmose inversa é actualmente o mais
utilizado nas unidades de dessalinização, prevendo-se o aumento do investimento
neste tipo de unidades. O Quadro VI ilustra as perspectivas na evolução da utilização
da dessalinização para os próximos dez anos, segundo dados apresentados pela
Global Water Intelligence, em 2004.
Investimento (106 USD)
Membranas

Térmico

Total

Operação
(106 USD)

América

3 650

90

3 750

840

Ásia

2 110

100

2 210

430

Mediterrâneo

6 120

2 790

8 930

1 770

Golfo e Mar Vermelho

5 050

9 780

14 830

3 410

TOTAL

16 940

12 760

29 760

6 450

Região

Quadro VI – Perspectivas do mercado mundial de dessalinização [20]
Conforme este, apenas no Médio Oriente (Golfo e Mar Vermelho) se está a investir
mais nos processos térmicos. Nos restantes locais considerados, o investimento nos
processos de membranas é superior.
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4.7.3 – Capacidade da Estação
À semelhança de outras infra-estruturas, também nas dessalinizadoras o factor de
escala é significativo.
Verifica-se que quanto maior for a sua capacidade, menor será o custo da produção do
metro cúbico tratado.
A Figura 33 apresenta uma estimativa dos custos de dessalinização para água do mar
(sea water) e salobra (brackish water). Verifica-se que quanto maior é a capacidade de
tratamento da unidade, menores são os custos associados, por 5 litros (galão
americano) de água produzida.

Figura 33 – Custo de tratamento da água por dessalinização [2]
Nos dois tipos de água comparados, conclui-se que as unidades de dessalinização
com menor capacidade apresentam custos de exploração superiores. O custo de
tratamento da água salobra, por processos térmicos (destilação) e por membranas
(osmose inversa), mostrado na Figura 33, é bastante semelhante.
O custo de tratamento da água do mar, para unidades de dessalinização até à
capacidade de 65 MGD, é mais elevado nos processos térmicos, que nos processos de
membranas. Para dessalinizadoras de grande capacidade, o custo relativo aos dois
processos é semelhante.
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4.7.4 – Qualidade da Água e Captação
A qualidade da água e, em especial, a sua salinidade influenciam o custo do
tratamento.
O custo de produção de água potável para quatro processos, a partir de água salgada,
tendo em conta a concentração de sal (NaCl), é apresentado na Figura 34. No caso da
destilação, o custo de produção é independente da concentração de sal contido na
água. Nos restantes três processos analisados, troca de iões, electrodiálise e osmose
inversa, o custo varia proporcionalmente com a concentração de sal.

Figura 34 – Custo de produção de água para diferentes tecnologias
de dessalinização [10]

Como já referido anteriormente, a dimensão da unidade de dessalinização influencia
directamente o custo de dessalinização da água do mar ou da água salobra e,
consequentemente, também faz variar o custo de amortização. No Quadro VII são
apresentados valores orientativos quanto ao investimento necessário numa unidade de
dessalinização, em Espanha, variando com a sua dimensão.
A forma como é efectuada a captação influencia o custo final de tratamento. Este é
muito variável, desde um mínimo que corresponderá à tomada directa no mar, até a
valores máximos que respeitam a captações abaixo do fundo do mar constituídas por
drenos horizontais que comunicarão com um poço vertical de captação.
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Dimensão

Água do Mar

Água Salobra

(m3 dia-1)

(€ m-3 dia-1)
--------------------962
856
751
661
611
589
525
506

(€ m-3 dia-1)
270
228
204
174
150
---------------------------------

< 500
500 – 1 000
1 000 – 1 500
1 500 – 2 000
> 2 000
< 5 000
5 000 – 10 000
10 000 – 25 000
25 000 – 40 000
40 000 – 60 000
60 000 – 80 000
80 000 – 100 000
> 100 000

Quadro VII – Investimento necessário numa unidade de dessalinização [6]
A qualidade da água é muito influenciada pelo tipo de captação pelo que poderá ser
mais vantajoso construir uma captação cara que se traduza numa água com baixa
turvação e boa qualidade microbiológica, que o inverso.
4.7.5 – Operação e Manutenção
Com vista a minimizar o custo da operação e manutenção, as instalações tendem a ser
cada vez mais automatizadas, o que não significa que se possa prescindir de um
operador.
Os trabalhos de manutenção dependerão do processo de dessalinização, variando
significativamente de um para o outro. Qualquer que ele seja, exigirá sempre muita
manutenção relativamente a uma estação de tratamento de água doce, atendendo à
elevada agressividade da água salgada.
Na Figura 35 apresenta-se a distribuição dos custos de exploração para uma instalação
de osmose inversa. O pessoal representa cerca de 10%, enquanto que as membranas
pesam 12%.
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12%
8%

10%
70%

Energia

Pessoal

Produtos Químicos

Membranas

Figura 35 – Distribuição dos custos de exploração

4.7.6 – Custo da Energia
O custo da energia influencia grandemente a escolha do processo de dessalinização
pois que, como se viu na Figura 35, ela corresponde a 70% do custo de exploração.
Devido ao seu peso no custo total de produção, custo de construção mais custo de
exploração, em todos os processos têm sido realizados grandes investimentos em
tecnologias que reduzam os consumos energéticos. Foram estes investimentos que
permitiram o desenvolvimento e a generalização da dessalinização como fonte de
abastecimento de água.
Estes investimentos permitiram reduzir os consumos energéticos de 20 kWh m-3 no
início dos anos 70, para os 5 kWh m-3 actuais em processos térmicos e 3,5 kWh m-3,
em osmose inversa. Na Figura 36 representa-se a evolução do consumo energético,
desde 1990 a 2004.
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Figura 36 – Consumo energético na dessalinização de água salgada [7]

4.7.7 – Factores Ambientais
Dos diversos impactes ambientais de uma dessalinizadora, certamente que o mais
importante respeita o lançamento do concentrado e o destino final a dar às
membranas, no caso da osmose inversa.
Para a situação em estudo, lançamento do concentrado em mar aberto, não se prevê
um impacte relevante, porque a relação de volumes de água se traduzirá numa
alteração nula da concentração da salinidade do mar.
Quanto às membranas em fim de vida, ter-se-á que analisar a sua constituição final,
pois que se poderá verificar uma presença significativa de metais ou de sais que
inviabilizem a sua deposição num RIB (aterro de resíduos industriais banais).
A verificar-se este facto, ter-se-á que encaminhar as membranas para uma estação de
resíduos industriais perigosos (RIP). Por enquanto, não existem estas estações em
Portugal pelo que se terão que exportar os resíduos ou armazená-los.
4.7.8 – Financiamento e Amortização
A elevada agressividade da água obriga a uma amortização do investimento num
período de tempo reduzido.
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Tal como para as estações de tratamento de água doce, também na dessalinização se
podem adoptar dois períodos de amortização, um para a construção civil (20 anos) e
outro para os equipamentos (10 anos).
No caso da dessalinização, a parcela correspondente à construção não ultrapassa os
20%, sendo ainda mais reduzida, no caso de se adoptarem instalações
contentorizadas, Quadro VIII.
Tipo de Custo

Água do Mar

Água Salobra

Construção

20 %

10 %

Equipamento

80 %

90 %

Quadro VIII – Divisão percentual dos custos de uma unidade de dessalinização [6]

4.8 – ESTIMATIVA DO CUSTO DE UMA DESSALINIZADORA
4.8.1 – Custo de Construção
O custo de construção inclui os custos com o equipamento, com a construção e todas
as infra-estruturas de apoio. Inclui, também, os custos com a parte técnica, ambiente,
legal, administrativa e serviços financeiros, necessários ao planeamento, desenho,
autorizações e construção.
Da consulta da bibliografia da especialidade, de contactos com empresas fornecedoras
e, ainda, da análise de instalações existentes, resultam diversas estimativas que
permitem estabelecer um intervalo para os valores do investimento.
Assim, segundo valores apresentados no Quadro IX, o custo médio de investimento por
metro cúbico ronda 1.000 € m-3 d-1.
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Quadro IX – Custo médio de investimento por metro cúbico [7]

Este valor está dentro do verificado na dessalinizadora de Porto Santo onde se
obtiveram os seguintes indicadores:
•
•
•
•
•

Módulo de membranas, para 1 500 m3 d-1 .............................................. 900.000 €
Percentagem dos equipamentos relativamente à construção ......................... 70%
Custo total .......................................................................................... 1.285 x 103 €
Custo de instalação por m3 produzido d-1 ....................................................... 856 €
Intervalo para custo de m3 produzido d-1 ......................................... [800 - 1.500 €]

Considerando que o investimento será amortizado em 10 anos à taxa de 4%, obtém-se
para o intervalo [800 - 1.500 €], para uma instalação de 3.000 m3 d-1:
• Custo de construção (€) .................................................. 2.400 x 103 a 4.500 x 103
• Amortização (€ m-3 produzido) .............................................................. 0,27 a 0,51
Este intervalo está um pouco acima dos 0,22 € m-3 indicado em diversa bibliografia,
Quadro X, e resulta de se ter tomado um período de amortização idêntico para a
construção civil e para o equipamento.
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Taxa de investimento
anual

Água do Mar
(Euros m-3)

Água Salobra
(Euros m-3)

4%

0,12 a 0,23

0,01 a 0,03

5%

0,13 a 0,25

0,01 a 0,03

6%

0,14 a 0,27

0,02 a 0,03

7%

0,15 a 0,28

0,02 a 0,03

Quadro X – Amortizações das centrais dessalinizadoras [6]
Caso se considere, por exemplo, 20 anos para a construção e 10 anos para o
equipamento, e considerando 20% para o custo da construção, o valor da amortização
será:
•
•
•
•

Custo total de construção (€) .......................................... 2.400 x 103 a 4.500 x 103
Custo da construção civil (€) ................................................. 480 x 103 a 900 x 103
Factor de amortização a 20 anos ................................................................... 0,074
Amortização (€ m-3 produzido) .............................................................. 0,25 a 0,47

Tomando os valores obtidos, considera-se que para a estimativa da amortização do
custo de construção se poderá tomar 0,38 € m-3 produzido.
4.8.2 – Custo de Exploração
Conforme atrás referido, a parcela que mais pesa no custo de exploração é a relativa à
energia. Da consulta de diversos processos, encontrou-se o peso de 70% para a
energia como o mais comum, embora para a estação de Porto Santo tenha sido
referido 50%.
Como o consumo de energia para a osmose inversa se situa nos 3,5 kWh.m-3, a este
consumo corresponde um custo de 0,298 €.m-3. Logo, para o intervalo do peso desta
rubrica entre 50 a 70%, obtém-se um custo de exploração de 0,43 a 0,60 €.m-3.
Este intervalo está conforme valores de diversas fontes, que apresentam o intervalo
0,34 – 0,54 m-3 para o custo de exploração.
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4.8.3 – Custo Total
Tomando os custos parcelares determinados nos sub-capítulos anteriores, calculou-se
o intervalo para o custo total e uma estimativa para o seu valor.
Tomando os limites extremos mais desfavoráveis, obtém-se para o custo total, o
intervalo de: 0,70 a 1,10 € m-3 produzido.
Considerando valores intermédios ponderados com a bibliografia e outras estações,
poderá apontar-se para o valor de 1,0 € m-3 produzido, para centrais de 3.000 a
5.000 m3 d-1.
Este montante está de acordo com outras estações, como as indicadas no Quadro XI.

Processo

Custo
(€ m-3)

Central Dessalinizadora

MSF
MSF
OI
OI
OI
OI
OI
OI
OI
OI
OI

1,06 – 1,16
1,5
1,39
0,76
0,89
1,18
0,78
0,79
0,81
0,54
0,53

(desconhecida)
Kuwait
OIA, Ilha de Santorini, Grécia (550 m3 dia-1)
Ilha Mykonos (1200 m3/d)
Ilha Syros, Grécia (2000 m3 dia-1)
Malta (15.000 m3 dia-1)
Limassol, Chipre (20.000 m3 dia-1)
Nicosia, Chipre (20.000 m3 dia-1)
Lanarca, Chipre (40.000 m3 dia-1)
Israel (274.000 m3 dia-1)
Espanha (50.000-124.000 m3 dia-1)

Nota: MSF – Evaporação Multi Flash
OI – Osmose Inversa

Quadro XI – Custos actuais do metro cúbico de água dessalinizada para osmose
inversa e evaporação multi flash [13]

Quanto aos valores apresentados na Figura 37, estes estão claramente abaixo dos
obtidos. Todavia, como se julga que nesta Figura não estão incluídas outras rubricas
que não as atribuídas directamente à central, considera-se que se deverá manter
1,0 € m-3 produzido.
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Figura 37 – Custos totais por metro cúbico de dessalinização de água salgada em
Espanha [7]

4.9 – EXEMPLOS DE INSTALAÇÕES
Actualmente existem unidades de dessalinização por todo o mundo. Grande parte dos
países da costa do Norte de Africa e Médio Oriente são servidos por estações de
dessalinização. De seguida, são avançados alguns exemplos de países que recorrem a
este método para obtenção de água potável com sucesso:
•
•

•

Médio Oriente - Arábia Saudita (com 26% da capacidade total mundial de água
dessalinizada em 1995), Kuwait, Israel, Emirados Árabes Unidos;
África:
- Cabo Verde – este país construiu ao longo das últimas décadas diversas de
estações de dessalinização da água do mar, para obter água potável,
recorrendo ao método da osmose inversa;
- Marrocos – electrodiálise, destilação, osmose inversa;
- Argélia;
- Tunísia;
- Egipto.
América:
- Estados Unidos;
- Brasil.
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•

Europa:
- Espanha;
- Grã-Bretanha;
- Ilhas Gregas;
- Itália;
- Portugal, Porto Santo

A destilação de múltiplo efeito é o processo com maior número de unidades instaladas
no mundo, com cerca de 44%, em 1997. Este processo tende, todavia, a ser agora
menos utilizado, devido ao excessivo consumo energético. O processo que tem ganho
maior importância é o da dessalinização por osmose inversa.
Em Portugal existe uma unidade de dessalinização de água do mar, localizada em
Porto Santo, Figura 38, baseada no processo de osmose inversa.

Figura 38 – Unidade de dessalinização de Porto Santo
A curto prazo prevê-se que venham a ser instaladas mais centrais no País. Por
exemplo, o Grupo Pestana pretende instalar uma unidade de dessalinização por
osmose inversa no Alvor, no Algarve, enquanto que o empreendimento da Costaterra
irá construir uma outra na costa Alentejana. A água tratada nestas unidades será
utilizada na rega de jardins e dos campos de golfe, tal como em lavagens de
pavimentos.
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CAPTAÇÃO ÁGUA DO
MAR
Galerias de Captação
1, 2, 3 e 4
Água salgada bombada
para reservatórios na
Central Dessalinizadora

BOMBAGEM
PRIMÁRIA E
PRÉ-FILTRAÇÃO

BOMBAGEM ALTA
PRESSÃO E OSMOSE
INVERSA

Galeria primária

Nave principal

Água salgada bombada
para os filtros primários

Água é bombada a alta
pressão para as
membranas

DESINFECÇÃO E
BOMBAGEM PARA
RESERVATÓRIOS
MUNICIPAIS
Estação Elevatória Água
Tratada
Água é bombada para os
reservatórios Municipais

Figura 39 – Esquema de funcionamento da unidade de dessalinização de Porto Santo
4.10 – VIABILIDADE ECONÓMICA DA DESSALINIZAÇÃO
De acordo com as estimativas realizadas, o custo de produção de 1 m3 de água
dessalinizada, incluindo captação e a exploração rondará 1 € m3.
A este montante deverá ainda adicionar-se o custo da adução, do armazenamento e da
rede de distribuição.
Dois casos deverão ser considerados para a determinação do custo final. Um primeiro,
que será o abastecimento doméstico de um ou mais aglomerados, o segundo será o
abastecimento de empreendimentos turísticos ou de indústrias localizadas na orla
costeira.
A – Aglomerados
Considerando os aglomerados, o preço do metro cúbico fornecido varia com o
consumo mensal na generalidade dos municípios. Tomando o custo praticado para
consumos de 120 m3 ano-1 e 200 m3 ano-1 pelos municípios, segundo o estudo

67

Novas fontes de abastecimento de água – Reutilização e Dessalinização

realizado pela APDA [4], Figura 40 e Figura 41, verifica-se que as médias nacionais
ponderadas em 2004 foram, respectivamente, da ordem dos 0,75 € m-3 e 0,80 € m-3.
Análise do custo de prestação do serviço de abastecimento de água - 120 m3 ano -1
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
Nacional

Norte

Centro

Lisboa e Vale
do Tejo

Alentejo

Algarve

Açores

Madeira

2002 Preço Médio (€ m-3)

2002 Preço Médio Ponderado (€ m-3)

2003 Preço Médio (€ m-3)

2003 Preço Médio Ponderado (€ m-3)

2004 Preço Médio (€ m-3)

2004 Preço Médio Ponderado (€ m-3)

Figura 40 – Preços médios de abastecimento de água, 120 m3 ano-1 [4]

Análise do custo de prestação do serviço de abastecimento de água - 200 m 3 ano-1
1,00

0,75

0,50

0,25

0,00
Nacional

Norte

Centro

Lisboa e Vale
do Tejo

Alentejo

Algarve

Açores

Madeira

2002 Preço Médio (€ m-3)

2002 Preço Médio Ponderado (€ m-3)

2003 Preço Médio (€ m-3)

2003 Preço Médio Ponderado (€ m-3)

2004 Preço Médio (€ m-3)

2004 Preço Médio Ponderado (€ m-3)

Figura 41 – Preços médios de abastecimento de água, 200 m3 ano-1 [4]
Estes valores foram claramente ultrapassados por diversas entidades gestoras
conforme se verifica na Figura 42.
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Consumo doméstico anual de 200 m3

1,00

-3

Preço Médio (€ m )

1,20

0,80

0,60
0,40

Açores

Madeira

Algarve

Alto Alentejo

Baixo Alentejo

Alentejo Litoral

Lezíria do Tejo

Alentejo Central

Grande Lisboa

Península de Setúbal

Oeste

Médio Tejo

Pinhal Litoral

Serra da Estrela

Pinhal Interior Sul

Dão Lafões

Cova da Beira

Beira Interior Sul

Beira Interior Norte

Baixo Vouga

Tâmega

Baixo Mondego

Minho Lima

Grande Porto

Douro

Entre Douro e Vouga

Ave

Cávado

Alto Trás os Montes

0,00

Pinhal Interior Norte

0,20

Entidade Gestora
2002 Preço Médio simples (€ m-3)

2002 Preço Médio Ponderado (€ m-3)

2003 Preço Médio simples (€ m-3)

2003 Preço Médio Ponderado (€ m-3)

2004 Preço Médio simples(€ m-3)

2004 Preço Médio Ponderado (€ m-3)

Figura 42 – Preços médios por entidade gestora [4]
Considerando o abastecimento através de uma dessalinizadora, os municípios
localizados na orla costeira serão certamente os primeiros a ser objecto desta origem
pois que o comprimento das adutoras será reduzido. Na Figura 43 mostra-se a
localização das cidades portuguesas, evidenciando-se que a maioria se encontra cerca
da costa. Nesta mesma figura localizam-se as principais albufeiras nacionais
demonstrando-se que estas se encontram distantes das principais fontes de consumo.
As tarifas que estão a ser praticadas para a água de abastecimento são, por ora,
inferiores às de produção de água dessalinizada. É uma situação que se prevê
gradualmente vir a alterar-se pois que, como aqueles gráficos demonstram, as tarifas
têm aumentado de ano para ano.
Embora economicamente ainda não seja interessante para o abastecimento de
aglomerados, o recurso a água dessalinizada para municípios costeiros deverá ser
visto como um reforço disponível em situações de carência em períodos de seca.
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Legenda
albufeiras
concelhos
cidades2001

POP2001
1960 - 100000
100001 - 200000
200001 - 300000
300001 - 400000
400001 - 500000
500001 - 600000

Figura 43 – Localização das cidades e albufeiras portuguesas
Para viabilizar este reforço, deverão construir-se as adutoras e as estações elevatórias
necessárias para transportar a água do ponto de captação, mar, para os reservatórios
principais de distribuição. Recorrendo às equações já apresentadas, Quadro IV, poderá
estimar-se o custo destas infra-estruturas adicionais. Dependente, obviamente, de
caudais e extensões as condutas, o seu valor estará contido no intervalo 0,10 – 0,25 €
m-3.
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O custo da água dessalinizada, utilizada como reforço, rondará os 1,20 € m-3 para os
aglomerados situados na orla costeira.
Do exposto, conclui-se que a dessalinização para o abastecimento de aglomerados
urbanos deverá ser uma solução a considerar como reforço das origens tradicionais,
em caso de seca
B – Empreendimentos Turísticos e Indústrias
O caso dos empreendimentos turísticos e das indústrias situadas junto à costa, é
diferente do dos aglomerados, especialmente pelo valor da tarifa que é praticada.
Tratando-se de um consumidor com elevado caudal mensal, a tarifa que lhe é aplicada,
dado que a situação comum é a de tarifas progressivas, é muito superior à média.
Considerando o estudo já referido da APDA [4], para 3.000 m3 mensais, a tarifa média
simples é de 1,30 € m-3, mas para municípios com turismo relevante, como os
Algarvios, esta tarifa atinge os 2 € m-3.
A este montante, acresce a tarifa de saneamento que é progressiva e calculada na
generalidade dos municípios em função do caudal de água medido. Por exemplo, a
média para 120 m3 ano-1 é de 0,39 € ano-1 enquanto que para 200 m3 ano-1 é de
64,40 € ano-1.
A tarifa total de água e saneamento, para estes consumidores é pois superior ao custo
da água dessalinizada, mesmo acrescida do custo das elevatórias, condutas e
armazenamento.
Em síntese, em termos económicos, o abastecimento de água a partir de uma
dessalinizadora para grandes consumidores, é já viável pois que o custo de produção é
inferior ao da tarifa que lhes é aplicada.
Para além do critério económico, há o critério de disponibilidade que é ainda mais
relevante, pois que em diversos municípios o sistema municipal não tem capacidade
para servir estes consumidores, especialmente quando dotados de campos de golfe
cujo consumo médio é de 2.000 m3 d-1 para um campo de 18 buracos.
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4.11 – NOVAS TECNOLOGIAS
A dessalinização é, hoje em dia, principalmente efectuada através de dois tipos de
tecnologias, as que recorrem a processos térmicos e as que recorrem a processos de
membranas.
As primeiras têm a sua aplicação em áreas do globo onde a temperatura é elevada,
como o Médio Oriente, ou em instalações industriais que têm energia térmica
disponível resultante dos processos de fabrico.
Quando não existem estas condições, os processos térmicos tornam-se onerosos, com
um custo de produção superior ao dos processos de membranas. Por este facto, o
processo de osmose inversa tem-se tornado o processo mais requerido, com bons
exemplos em Portugal, Espanha e ilhas gregas.
Avaliado o custo total do metro cúbico de água produzida, este ronda 1 € m-3, valor que
é superior ao da água doce captada em furos ou linhas de água, cerca dos 0,80 € m-3.
Este custo tem, todavia, aumentado anualmente, especialmente devido à necessidade
de captar a água em pontos cada vez mais distantes dos de consumo. Pelo contrário, o
custo da dessalinização tem diminuído em virtude das novas tecnologias requererem
menos energia e apresentarem equipamentos mais duradouros.
Com vista à redução do preço da dessalinização, estão a procurar-se novas
tecnologias de remoção dos cloretos, tal como a conjugar-se as energias renováveis
com as centrais de dessalinização.
Existem diversos factores que tornam as energias renováveis atractivas para o
processo de dessalinização, entre as quais os benefícios ambientais, e os menores
custos energéticos.
Em termos ambientais, sem dúvida que a poupança ao nível de recursos esgotáveis é
assinalável e enquadra-se bem num processo que também ele permite poupar os
aquíferos.
Quanto à redução dos custos energéticos, será uma forma de tornar mais concorrencial
a dessalinização, já que, como se viu atrás, 70% dos custos de exploração são devidos
à energia necessária, ou para o aquecimento, ou para a compressão de água.
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Entre as diversas energias renováveis possíveis, destacam-se:
•

Energia eólica, particularmente interessante em locais com baixo índice de
electrificação pois permite tornar o sistema autónomo;

•

Energia solar, nas mais diversas formas entre as quais uma que está a ser
divulgada em Portugal, na qual se produz energia térmica a partir da solar,
acoplada a uma dessalinizadora pelo processo multiflash;

•

Energia das ondas, o aproveitamento da energia das ondas, poderá vir a
assumir grande expressão no mercado português durante os próximos anos,
embora actualmente existam apenas centrais piloto, onde estão a ser realizados
testes.
Este tipo de energia renovável tem vindo a ser estudado e desenvolvido nos
últimos trinta anos por algumas entidades portuguesas, nomeadamente o
Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI) e, mais
recentemente, pelo Centro de Energia de Ondas (CEO), integrado no Instituto
Superior Técnico.
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5 – EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PROSPECTIVA
Constitui esta aula um exercício de prospectiva, no domínio dos sistemas de
abastecimento de água.
A situação presente é bem conhecida, sendo caracterizada pela escassez de água
doce a nível mundial. A futura desconhece-se, pelo que só pode ser prospectivada.
Pessoalmente, considero que o futuro poderá ser mais ou menos risonho conforme a
brevidade da resposta do Homem aos problemas que se lhe forem colocando.
A falta de água doce é certamente um deles. Duas atitudes podem ser tomadas. Uma,
que consiste em nada alterar nos sistemas de abastecimento de água, compensando a
falta de água com restrições ao consumo. A outra, que partirá de um uso eficiente da
água, procurará novas fontes de abastecimento não tradicionais.
Os sistemas de abastecimento de água são, hoje em dia, abastecidos a partir de
montante, recorrendo a captações em linhas de água, albufeiras e furos. Para
distribuição da água é construída uma rede que fornece água de igual qualidade a
todos os usos, sejam eles o consumo humano, a rega de jardins ou a lavagem de ruas.
Na Figura 44 representa-se este tipo de sistema.
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Figura 44 – Abastecimento tradicional de água
Em zonas de importante desenvolvimento turístico, dotadas de campos de golfe, o
esquema tradicional tornou-se incomportável, dados os custos relativos ao consumo de
água. A solução tem passado pela construção de captações próprias, normalmente
furos localizados nas áreas dos empreendimentos. Todavia, pelo facto da maior parte
dos empreendimentos turísticos se localizar na orla costeira, a qualidade da água
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captada tem diminuído, de ano para ano, por intrusão salina nos aquíferos de água
doce, o que está a inviabilizar esta solução.
Verificando-se a carência de água doce, a atitude pela negativa traduzir-se-á pelo
encerramento dos campos de golfe. Considera-se que esta não é a adequada porque o
turismo é, efectivamente, uma das fontes de riqueza nacional que deve ser
desenvolvida e não restringida. O seu desenvolvimento deverá contudo ser realizado
segundo o princípio da sustentabilidade – Relatório Brundtland.
Sendo o consumo de um campo de golfe de 18 buracos equivalente a um aglomerado
de 10 000 a 15 000 habitantes, o seu abastecimento deverá privilegiar fontes
alternativas às tradicionais.
A recuperação das águas residuais domésticas tratadas e a sua afinação por
processos terciários revela-se a solução que torna possível a rega dos campos de
golfe, sem provocar o esgotamento dos aquíferos.
Acredita-se que a evolução consistirá em associar a cada campo de golfe uma ETAR,
para garantia do seu abastecimento.
Em alternativa aos actuais sistemas regionais de tratamento de águas residuais
domésticas, com uma só ETAR, servindo várias localidades, julga-se que os sistemas
passarão a ser descentralizados, por forma ao efluente final ser produzido junto aos
locais de utilização, Figura 22 já apresentada.
O aproveitamento das águas residuais não se irá cingir, contudo, à rega dos campos
de golfe, prevendo-se que no futuro se construam duas redes de água, uma para usos
primários, que exijam a maior qualidade, e outra para usos secundários, como a rega
de espaços verdes, lavagem de ruas, serviço de incêndios e indústria.
Na Figura 45 prospectiva-se uma primeira evolução dos actuais sistemas de
abastecimento de água.
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Figura 45 – Sistema com reaproveitamento dos efluentes / Solução 1
Fazendo-se a bombagem da água reutilizada de jusante para montante, será de
esperar que as ETAR passem a ser construídas nas zonas de montante, por serem
locais de custo inferior. O novo esquema do sistema passará a ser o representado na
Figura 46. O esquema representado tem como fontes de água, captações subterrâneas
ou superficiais, e águas residuais após tratamento.
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Figura 46 – Sistema com reaproveiramento dos efluentes / Solução 2
A aplicabilidade destas soluções vai exigir alterações na legislação para permitir a
distribuição de água não potável. Os projectos e a construção de infra-estruturas
acompanharão estas soluções, com redes independentes. Ao nível da gestão, existirão
duas tarifas, função da qualidade da água.
Em termos tecnológicos, procurar-se-ão soluções inovadoras de tratamento, grande
parte delas baseadas em processos biológicos que visarão reduzir os custos
energéticos.
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A manter-se a escassez de água para usos primários, o esquema da Figura 46 não
será suficiente para suprir as necessidades. Julga-se, assim, que se irão procurar
novas origens entre as quais estará, sem dúvida, a água do mar por duas razões
fundamentais. A primeira, porque se trata de um recurso inesgotável à actual escala
de consumo (97% da massa de água do planeta); a segunda, porque se encontra junto
dos principais pontos de consumo doméstico e industrial, evitando extensas condutas
de água.
A principal limitação da utilização da dessalinização é devida ao custo da energia, uma
vez que este corresponde à maior parcela do custo de exploração. É de notar, todavia,
que o custo da dessalinização tem vindo a reduzir-se ao longo dos últimos anos devido
à descida do custo com o equipamento, com menor consumo em kWh por metro cúbico
produzido, e à melhor qualidade e durabilidade dos equipamentos. Principalmente ao
nível das membranas esperam-se maiores avanços que se reflectirão no custo da
operação.
Para tornar a dessalinização mais competitiva, o recurso a energias renováveis será
inevitável. Por exemplo, em áreas geográficas com importante exposição solar, poderá
recorrer-se a processos térmicos, ou a processos por membranas quando a energia
eléctrica tenha origem na solar.
Para Portugal, e dada a importância que tem actualmente a energia eólica, é credível
pensar acoplar aerogeradores à dessalinizadora ou, em alternativa, fornecer energia à
rede através dos aerogeradores, e recorrer à rede para abastecimento da Central de
dessalinização.
Não menos importante será a energia eléctrica que resultará do aproveitamento das
marés que poderá vir a criar uma indústria de ponta em Portugal.
Na Figura 47 apresenta-se um novo esquema de fornecimento de água em que
existem três fontes: água captada em linha de água; águas residuais tratadas; água
salgada dessalinizada.
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Figura 47 – Sistema de abastecimento de água com origens e fins múltiplos
A conjugação destas três fontes permitirá ultrapassar as situações de carência
derivadas de períodos de seca, especialmente em países como Portugal com uma
costa tão extensa.
A reutilização das águas residuais domésticas, só por si, permitirá reduzir em um terço
os volumes de água doce captados, o que se traduzirá numa maior longevidade dos
aquíferos, assim como das infra-estruturas existentes.
O recurso à água do mar como fonte de abastecimento constituirá um reforço dos
actuais sistemas, assim como a fonte de empreendimentos turísticos e de algumas
indústrias.
A título de conclusão e para que a reutilização e a dessalinização se tornem uma
realidade e se garanta ao país este recurso, a água, ao mesmo tempo tão escasso e
tão “disponível”, haverá que implementar um Plano Nacional que tenha a colaboração
da Administração Central, Regional e local, das escolas e da indústria.
Uma aposta do país nestas tecnologias virá a traduzir-se num importante pólo de
desenvolvimento.

78

Novas fontes de abastecimento de água – Reutilização e Dessalinização

BIBLIOGRAFIA
[1]

ALMEIDA, M. C. (2005). Medidas para o uso eficiente da Água, estudo elaborado
pela LNEC com a colaboração do ISA. Lisboa (Portugal), comunicação apresentada ao
Encontro Técnico “A Gestão Integrada da Água”, APEMETA.

[2]

AWWA (2004). Water Desalting Planning guide for Water Utilities. New York (USA).
Wiley

[3]

AWWA; LE; WRCSA (1998). Tratamiento del Água por Procesos de Membrana –
Princípios, Procesos e Aplicaciones. Madrid (Espanha), McGRAW-Hill /
Interamericana de Espana

[4]

CELE da APDA (2006). Água e Saneamento em Portugal – O Mercado e os Preços.

[5]

Lisboa (Portugal), APDA.
Comissão para a Seca 2005 (2005). Relatório de Balanço. Lisboa (Portugal), Instituto
da Água.

[6]

JUAN, J.A.M.S. (2001). La Desalacion del Siglo XXI. Alicante (Espanha), comunicação

[7]

apresentada ao II Congresso Nacional de AEDyR.
LATORRE, M. (2004). Costos Económicos y Medioambientales de la Desalacion de
Agua de Mar. Tortosa (Espanha), comunicação apresentada ao IV Congreso Ibérico
de Gestion y Planificación del Agua.

[8]

LENCASTRE, A. e outros (1995). Custos de Construção e de Exploração, Série Gestão
de Sistemas de Saneamento Básico, vol. 9. Lisboa (Portugal), LNEC.

[9]

LEVY, J. Q. (2003). Metodologia para o Cálculo da Tarifação. Açores (Portugal),
comunicação apresentada no VI Encontro Técnico ECOSERVIÇOS.

[10] MINHALNA, L.M. e GERALDES, V. (2005). Operações de Membranas e sua
Integração em Processos Químicos. Lisboa (Portugal), Workshop “Novas Fontes de
Água”, FUNDEC.
[11] PEAASAR (2000). Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de
Águas Residuais 2000 – 2006. Lisboa (Portugal), Ministério do Ambiente e do
Planeamento do Território.

1

Novas fontes de abastecimento de água – Reutilização e Dessalinização

[12] PEAASAR II (2006). Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento
de Águas Residuais 2007 – 2013. Lisboa (Portugal), Ministério do Ambiente, do
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional.
[13] PEREIRA, N. (2004). Optimização da Configuração de Módulos enrolados em espiral
em Unidade de Dessalinização de Água do Mar por Osmose Inversa. Dissertação de
Mestrado. Lisboa (Portugal), Instituto Superior Técnico.
[14] PINTO, L. L. (1989). Subsídios para a História do Abastecimento de Água à Região de
Lisboa. Lisboa (Portugal), Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2ª ed.
[15] RIMER, A. (2006). The Perfect Fit. Water Environment & Technology, vol. 18, nº 5,
p.33-37.
[16] SILVA, J. F. (2006). Dimensionamento e Modelação Matemática de Processos
Terciários em ETAR. Dissertação de Mestrado. Lisboa (Portugal) Instituto Superior
Técnico.
[17] VALERO, A.; UCHE, J.; SERRA, L. (2001). La Desalacion como alternativa al Plan
Hidrologico Nacional. Aragón (Espanha), comunicação apresentada na Conferência
Internacional el Plan Hidrologico Nacional y la Gestion Sostenable del Agua.
PÁGINAS WEB
[18] http://www.acquamater.com (consultada 21 de Agosto de 2006)
[19] http://www.epal.pt (consultada 21 de Agosto de 2006)
[20] http://www.globalwaterintel.com (consultada 5 de Setembro de 2005)
[21] http://www.ricondelvago.com/desalacion-agua-mar.htm (consultada 5 de Setembro
de 2005)
FONTES JURÍDICAS
INTERNACIONAL
Declaração de Estocolmo de, 1972
Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento de, 1992

2

Novas fontes de abastecimento de água – Reutilização e Dessalinização

Agenda 21 – Programa de Acção para o Desenvolvimento Sustentável, capitulo 12 e 18
A Convenção sobre a Protecção e a Utilização dos Cursos de Águas e dos Lagos
Internacionais, Helsínquia em 1992
Convenção sobre o Direito dos Usos dos Cursos de Água Internacionais para Fins
Distintos dos da Navegação, adoptada em Nova Iorque, em 1997
Convenção das Nações Unidas para Combate à Desertificação, 1994
Programa de Acção Nacional de Combate à Desertificação – PNACD, aprovado pela RCM
nº69/99 de 9 de Julho de 1999
COMUNITÁRIA
Tratado da União Europeia
Sexto Programa Comunitário em Matéria de Ambiente, Decisão nº 1600/2002/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Julho de 2002
Directiva Quadro da Água - Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho
de 23 de Outubro de 2000
NACIONAL
Lei de Bases do Ambiente – Lei 11/87 de 7de Abril
CRP – Constituição da República Portuguesa – 7ª Revisão Constitucional, Lei
Constitucional nº 1/2005, de 12 de Agosto
Lei da Água – Lei nº 58/2005 de 29 de Dezembro de Agosto
DL nº 45/97, DL nº 46/97 e DL nº 47/97 de 22 de Fevereiro
DL nº 236/98 de 1 de Agosto
Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, Setembro de 2001
Relatório do Estado do Ambiente 2004
Plano Nacional da Água, 2002
Relatório Trienal da Qualidade da Água para Consumo Humano, em Portugal 2000-2004 –
IRAR em 30 de Dezembro de 2005
Avaliação do Impacto das Actuais Condições Climatéricas no Abastecimento Público da
Água em Portugal – Situação em Janeiro de 2005 – IRAR, Fevereiro de 2005.

3

