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PORQUÊ?



Procura crescente de água para usos 

não potáveis…

Agricultura

Urbanos

Turismo



Origem alternativa de água…

66 ETAR

2018:  volume de água residual tratada =  43 144 345 m3

(AdA)



Na fase sólida (lama)

Espessamento

Estabilização

Desidratação

Armazenamento

Origem alternativa de água…

alinhada com a economia circular

ETAR 

Na fase líquida ( água)

Tratamento preliminar

Tratamento primário

Tratamento secundário

Desinfeção



(em vigor em Portugal)

Decreto-Lei 119/2019 de 21 de agosto

 Estabelece o regime jurídico de produção de água para reutilização, obtida a 
partir do tratamento de águas residuais, bem como da sua utilização.

“Para fazer face à procura crescente de água, a reutilização

constitui uma origem alternativa, contribuindo para o uso

sustentável dos recursos hídricos, na medida em que permite a

manutenção de água no ambiente e a respetiva preservação

para usos futuros, enquanto se salvaguarda a utilização

presente, em linha com os princípios da economia circular.”



Meta: em 2030, 25 % de água reutilizada

COMO?

…uma vez selecionados os usos em causa, deve-se proceder 

a uma avaliação de risco. 



Abordagem caso a caso

ETAR e uso a dar-lhe.

Múltiplas Barreiras



Desinfeção

- Cloro

- Ultravioleta (UV)

- Ozono

UV

Cloro líquido

Cloro gasoso

Ozono

Riscos biológicos a controlar



Que Riscos biológicos? … E. coli

Example of Pathogens Associated with 

Municipal Wastewater

Bactérias Salmonella sp; Vibrio cholera; 
Legionellaceae

Protozoários Giardia lamblia; 

Cryptosporidium sp.

Helmintas Ascaris; Toxocara; Taenia; 

Ancylostoma

Vírus Hepatitis A virus; Rotaviruses; 

Enteroviruses

Ex. organismos patogénicos nas

Águas Residuais



Algarve - Qualidade ajustada aos usos ( não potáveis)

na agricultura… em que culturas? Sistemas de rega…

Há contacto? Há proximidade?

Na rega de campos de golfe? …por aspersão?



Decreto-Lei 119/2019 de 21 de agosto

Minimização dos riscos

- aplicação de barreiras múltiplas ajustadas a cada projeto

específico (conceito multibarreira);

- imposição de barreiras de segurança ao nível do

tratamento das águas e de barreiras físicas para

minimização do contacto com os recetores;

- minimizar o risco de contacto direto, nomeadamente por

ingestão e o risco de lixiviação, percolação ou arrastamento

de contaminantes ou poluentes para as massas de água.



Fertilizan-
tes
azotados

Água

Água /Energia/ Produção Agrícola/ Redução das Emissões de Carbono

Reutilização de Água
Rega agrícola



Estudo em curso…

Aptidão da ApR/ Água Subterrânea

REDUZIR

• CONSUMOS ENERGÉTICOS

• QUANTIDADE DA ÁGUA  SUBTERRÂNEA  

• 22 % DOS FERTILIZANTES DE SÍNTESE 

• EMISSÕES DE CARBONO



Falta…Reutilização de Água

Integração no Modelo de Gestão da Água no Algarve…

Rede de distribuição secundária…Financiamento?

Implementar a Análise de risco às ETAR de acordo com

os usos não potáveis na envolvente

Informação e Sensibilização - Aceitação Social
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