
Produção e utilização de ApR no regadio do Alentejo



ENQUADRAMENTO

N.º ETAR do Grupo AdP 1150

Volume tratado Grupo (hm3/ano) 488

Volume tratado nas 50 maiores ETAR 
(hm3/ano)

351
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ENQUADRAMENTO
Perspetivas de Reutilização 



ENQUADRAMENTO
Tipos de Reutilização nas 50 maiores ETAR em 2018



ENQUADRAMENTO
Reutilização em 2018 nas empresas do Grupo AdP



ENQUADRAMENTO
Ranking da Reutilização nas maiores ETAR do Grupo AdP em 2018

Reutilização de AR em Portugal (Fonte ERSAR)



ENQUADRAMENTO

http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/Report-
UnplannedReuse_TUM_FINAL_Oct-2017.pdf
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Antes Depois
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Sensibilização/informação 

Desafios reutilização na agricultura

Perceção de 

disponibilidade/valor de água

Compatibilização da procura com a oferta

TecnologiaEficácia das barreiras de baixo 

custo

Valor da ApR



Promoção da produção e utilização de água para reutilização (ApR) na atividade de

regadio na região do Alentejo, região que apresenta tipicamente baixa precipitação e,

simultaneamente, elevada intensidade de agricultura de regadio, acompanhada de uma

evolução preocupante dos efeitos das alterações climáticas.

OBJETIVO

Advisory Board Financiamento



1. Piloto de demonstração de produção de água para reutilização com recurso a tecnologias de tratamento de 

reduzido custo operacional e sua utilização na atividade de regadio;

2. Instalação de um piloto de demonstração na interface das infraestruturas de tratamento de águas residuais urbanas 

com as infraestruturas de irrigação que permita esclarecer a dinâmica das barreiras criadas pela diluição e 

transporte da água até ao perímetro de rega

3. Promoção de uma campanha de comunicação e sensibilização para a necessidade de promoção de eficiência 

hídrica na atividade de regadio e demonstração de casos de sucesso na reutilização de água nesta atividade 

económica. 

4. Gestão e divulgação do conhecimento

PILARES



Eixo 1

1. Desenvolvimento de tecnologia de desinfeção solar de águas residuais usadas

2. Compreensão da dinâmica de decaimento dos principais poluentes da ApR com recurso à tecnologia solar

3. Comparação de eficácia de tecnologias de desinfeção de baixo custos

4. Quantificação do Valor da Água reutilizada neste contexto

Eixo 2

1. Compreensão da dinâmica de decaimento dos principais poluentes da ApR em condições de transporte em rede natural e 

artificial

Eixo 3

1. Campanha de comunicação e sensibilização para a necessidade de promoção de eficiência hídrica na atividade de regadio

2. Envolvimento e divulgação de conhecimento e sensibilidade no setor agrícola sobre ApR

RESULTADOS EXPECTÁVEIS



Produção de água para reutilização com recurso a tecnologias de reduzido custo operacional

Ensaios laboratoriais

EFACEC em colaboração com a 

Ensaios de campo

EFACEC

AdP Serviços

AgDA

PILAR 1



Utilização na atividade de regadio

Exploração agrícola: 

Agricultor: Daniel Montes 
(TREVO)

Cultura: Romã

PILAR 1

ISA/EDIA/COTR



Esclarecer a dinâmica das barreiras criadas pela diluição e transporte da água até ao perímetro de rega

Monitorização

AdP (sinergia com o plano de monitorização da 
EDIA)

PILAR 2



Campanha de comunicação e sensibilização – EDIA/AdP/AgDA/COTR/ISA

Estão previstos 3 eventos ao longo do projeto: 

Sessão de Abertura – 2019

Apresentação do Projeto e dos seus objetivos 

Cariz: Institucional | Local: Évora, auditório da CCDR  

Organização: Co-organização dos diversos participantes do 
projeto

Público-alvo: institucionais, sistema científico-tecnológico, 
empresas de tratamento, agricultores.

Congresso de Rega e Drenagem – 2020

Apresentação de um Painel dedicado ao Tema, com especialistas 
espanhol e israelita 

Cariz: Técnico/Agrícola | Local, Beja | Organização: COTR

Público-alvo: Neste evento consegue-se a presença de 
agricultores e técnicos-agrícolas

Encerramento do Projeto – 2020

Apresentação dos resultados do projeto, englobando as 
componentes 1 e 2. 

Local: a definir

Público-alvo: Geral

PILAR 3

Sessões intermédias

Apresentação dos desenvolvimentos do projeto em forúns
nacionais e internacionais focados na interface 
urbano/agricultura



O REUSE pretende potenciar a utilização de APR na agricultura tirando partido de:

1. Utilização/desenvolvimento de tecnologia de baixo custo com recurso a energia renovável;

2. Barreiras naturais; 

3. Combinação da reduzida dimensão das ETAR locais, perfis de caudais, taxas de insolação e períodos de rega;

4. Valor da água em diversas perspetivas (disponibilidade, micronutrientes);

5. Nova abordagem Fit for purpose;

6. Crescente sensibilização do setor agrícola para a eficiência hídrica e necessidade de diversificar as suas 
origens; 

CONCLUSÕES



Obrigado


