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OBJECTIVOS
Este manual é um resultado directo do projecto AQUANET que, entre outros estudos, realizou uma compilação exaustiva de metodologias, técnicas, tecnologias e dispositivos para a gestão eficiente da água. Por
isso, o presente manual pretende alcançar os seguintes objectivos:
Sintetizar as diversas práticas, estratégias e técnicas ambientais disponíveis na União Europeia, para os diversos sectores e usuários.
Oferecer soluções de aplicação simples para optimizar os diversos usos da água, classificados por actividades e usos.

INTRODUÇÃO
O projecto AQUANET tem por objecto a transferência efectiva do planeamento em matéria de “gestão eficiente da água” que foi objecto de demonstração no projecto LIFE “OPTIMIZAGUA” [LIFE04 ENV/E/000164],
utilizando para tal a metodologia didáctica do projecto-piloto Leonardo “Multimedia Training System for
Workers” (1996) em que se baseará a formação à distância dirigida a sectores-chave, através da formação
especializada de profissionais na “gestão eficiente da água”, em modalidade de e-learning.
Para tal, o projecto AQUANET compilou ferramentas, metodologias, técnicas, tecnologias e dispositivos
para a gestão eficiente da água, nos diversos âmbitos de consumo: doméstico/residencial, hotelaria, industrial, agrícola, jardinagem pública e privada, entre outros. As referências a organizações, empresas ou
marcas apenas se realizam a título informativo para acreditar a existência da tecnologia analisada, não
existindo vinculação alguma por parte do projecto: agradecimento a todos eles pela informação obtida e
posta à disposição do público em geral, em benefício do meio ambiente.
Este manual é o resultado de um esforço, que esperamos que seja uma ferramenta que reúna utilidade e
eficácia.

formação abErta

1. A ÁGUA EM DADOS E NÚMEROS

que desempenham as precipitações na renovação
dos nossos recursos hídricos naturais, sobretudo
aqueles que se utilizam para abastecer os ecossistemas naturais e os cultivos de sequeiro.

1.1. O ciclo hidrológico
O ciclo hidrológico da Terra é um mecanismo global
que transfere água dos oceanos para a superfície e
das plantas para a atmosfera que envolve o planeta.
Os principais componentes naturais dos processos
do ciclo hidrológico são: precipitação, infiltração, escorrimento, evaporação e transpiração.
n

Quando a precipitação atmosférica alcança o
solo, divide-se em várias partes que prolongam a
fase terrestre do ciclo hidrológico, seguindo diferentes caminhos. Da quantidade total anual de
110.000 km3 de precipitação sobre a superfície
terrestre, cerca de 40.000 km3 convertem-se em
escorrimento superficial e recarga de aquíferos;
estima-se que cerca de 70.000 km3 ficam armazenados no solo e mais tarde voltam à atmosfera
através da evaporação e transpiração das plantas.
n

xxx
As actividades humanas (povoações, indústria,
agricultura) podem alterar os componentes do ciclo
natural mediante desvios do uso do solo e através
da utilização, reutilização e descarga de resíduos,
nos cursos naturais dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos.
n

xxx
Os processos de evaporação e transpiração (evapotranspiração), estão estritamente relacionados
com a água presente na humidade do solo; estes
processos actuam como forças motrizes sobre a
água que se transfere no ciclo hidrológico. O movimento através do solo e da vegetação é considerável e representa 62% da água doce que se
renova anualmente a nível global.
n

A atmosfera terrestre contém uns 13.000 km3 de
água. Esta quantidade representa 10% dos recursos
de água doce do planeta
que não se encontram
nas águas subterrâneas,
nas calotes polares nem
no permafrost.
n

Cerca de 40% da água que cai sob a forma de precipitação no solo provém do vapor resultante do oceano.
Os restantes 60% provêem de fontes terrestres.

n

No entanto, de maior
importância é o facto de
que este vapor circula
na atmosfera numa “cintura dinâmica global”,
que contém um volume
anual considerável e recorrente,
estimado
entre 113.500 a 120.000
km3. Estes volumes ilustram o papel essencial
n

xxx
xxx

Num clima temperado, 33% da precipitação total
geralmente volta à atmosfera por evaporação ou
evapotranspiração; 33% converte-se em água superficial através de escorrimento e 33% recarga as
águas subterrâneas.
n

Num clima semi-árido, 50% do total da precipitação retorna normalmente à atmosfera por evaporação ou evapotranspriração; 30% converte-se em
n
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xxx

xxx

água superficial através de escorrimento e 20% recarga as águas subterrâneas.
Num clima árido, 70% do total da precipitação, geralmente volta à atmosfera por evaporação ou evapotranspriração; 29% converte-se em água superficial
através de escorrimento e apenas 1% recarga as
águas subterrâneas.

n

informação extraída do 2º relatório das nações
unidas sobre o desenvolvimento dos recursos Hídricos no mundo: a água, uma responsabilidade
compartida (2006).

1.2. Precipitação
A precipitação define-se como todas as formas das
partículas de água, líquida ou sólida, que caiem da
atmosfera e chegam ao solo. Os tipos de precipitação são: chuva, aguaceiros, neve, granizo, cristais
de gelo, pequenas bolas de neve.
Segundo o país, a precipitação oscila entre os 100
mm por ano, em climas áridos ou desérticos, até
mais de 3.400 mm por ano, em regiões tropicais
e/ou de relevo principalmente montanhoso.
n

n
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As monções, os ciclones tropicais e os sistemas de
tempestades convectivas e frontais de média latitude são mecanismos importantes que controlam a
precipitação, se bem que o efeito orográfico é outro
factor determinante.

Os modelos de circulação global da atmosfera indicam que o aumento de Dióxido de Carbono e de
outros gases de estufa podem provocar alterações
no clima global. Espera-se que haja um aumento
das precipitações entre 30º Norte e 30º Sul, devido
ao incremento da evapotranspiração. Contrariamente, prevê-se que no futuro próximo muitas regiões tropicais e subtropicais recebam uma menor
quantidade de precipitações e mais irregulares.
Igualmente é provável que as alterações climáticas
comportem um aumento na magnitude e frequência dos desastres relacionados com as precipitações: inundações, secas, deslizamentos de terras,
tufões e ciclones.

n

n

À medida que nos aproximamos dos pólos e à
maior altitude, grande parte da precipitação produz-se em forma de neve. Estima-se que a queda
de neve anual sobre a terra seja cerca 1,7 x 1013 toneladas, cobrindo uma superfície, que varia anualmente, entre 100 e 126 milhões de km2.
n

informação extraída do glossário climatológico e
meteorológico do árctico, do 1º relatório das nações unidas sobre o desenvolvimento dos recursos
Hídricos: água para todos, água para a Vida (2003)
e do 2º relatório das nações unidas sobre o desenvolvimento dos recursos Hídricos no mundo: a
água, uma responsabilidade compartida (2006).

1.3. Evapotranspiração e humidade do solo

xxx
Nas regiões de clima temperado e de clima frio, a
queda de neve pode contribuir para uma grande
percentagem da precipitação total de uma região.
Por exemplo, no Oeste dos EUA, Canadá e na Europa, entre 40 a 75% da precipitação regional
podem ocorrer em forma de neve.
n

As menores quantidades de precipitação anual
(200 mm ou menos), produzem-se em regiões subtropicais, nas regiões polares e nas zonas mais afastadas dos oceanos. Existem também sombras
pluviométricas na vertente de sotavento das montanhas, como acontece nos vales orientais da Serra
Nevada, no Oeste dos EUA, onde as precipitações
são escassas.
n

xxx
A evapotranspiração é o processo de perda de água em
forma de vapor, desde uma unidade de superfície do
solo, seja directamente por evaporação da superfície
do solo ou indirectamente pela transpiração de folhas,
durante um período específico de tempo. A humidade
do solo define-se como a água armazenada na ou sobre
a superfície terrestre e disponível para a evaporação.

Shiklomanov estima que a quantidade total de
precipitação sobre a superfície terrestre é de
119.000 km3 por ano; segundo outras estimativas
esta quantidade pode oscilar entre 107.000 e
119.000 km3.

n
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O armazenamento da humidade do solo depende,
além da precipitação e da evaporação, de vários factores como o tipo de solo, a sua profundidade, da
cobertura vegetal e do declive.

Relativamente à produção de alimentos e à manutenção do ecossistema, a humidade do solo é o
parâmetro mais importante da Produtividade Primária Líquida (PPL) e da estrutura, composição e
densidade dos modelos de vegetação. O conteúdo
de humidade do solo próxima da superfície influencia em grande medida que a água da precipitação e
o regadio se incorpore às massas de água superficial
ou se infiltre no solo.

n

n

Em 1974, Korzun afirmou que a água activa do solo
encontra-se fundamentalmente a uma profundidade inferior a 2 metros, ou seja, a uma profundidade em que se localizam as raízes da maioria das
plantas. Com base nisto, estimou que o volume
total de humidade do solo no planeta é de aproximadamente 16.500km3. Este valor supõe que a humidade do solo é cerca de 10% na capa de 2 metros
mais próxima da superfície, e que a superfície do
solo que tem humidade cobre 55% da superfície terrestre, a que equivalem uns 82 milhões de km2.
n

A água da evapotranspiração é a que abastece
principalmente os bosques, os cultivos de sequeiro
e os pastos, assim como uma variedade de ecossistemas. Apesar de que a extracção de água é apenas
de 8% do total de recursos hídricos renováveis, estima-se que 26% da evapotranspiração anual é actualmente apropriada para os seres humanos.

n

informação extraída da publicação glossário de
biotecnologia e Engenharia genética, da organização das nações unidas para a agricultura e alimentação (fao), do 1º relatório das nações unidas
sobre o desenvolvimento dos recursos Hídricos:
água para todos, água para a Vida (2003) e do 2º
relatório das nações unidas sobre o desenvolvimento dos recursos Hídricos no mundo: a água,
uma responsabilidade compartida (2006).”
n

1.4. As zonas húmidas
xxx
A evaporação das massas de águas superficiais
como lagos, rios, pântanos e albufeiras também é
um componente integrante do ciclo hidrológico e
importante para o desenvolvimento da bacia e para
a gestão regional dos recursos hídricos.

n

No caso de albufeiras artificiais, estima-se que o
volume global de água evaporada desde os finais
dos anos 60 é superior ao volume consumido com
fins domésticos e industriais.

n

xxx

xxx

xxx
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As zonas húmidas incluem uma ampla variedade
de habitats como pântanos, turfeiras, planícies alagáveis, rio, lagos e zonas costeiras como marismas,
mangais e prados marítimos. Também se incluem
os recifes de coral e outras zonas marinhas com
uma profundidade de maré baixa inferior a 6 metros, tais como zonas húmidas artificiais como os
tanques de tratamento de águas residuais e albufeiras.
n

A Convenção sobre as Zonas Húmidas é um tratado inter-governamental aprovado em 2 de Fevereiro de 1971, na cidade iraniana de Ramsar. Ainda
que designada de “Convenção sobre as Zonas Húmidas (Ramsar, 1971)”, é mais conhecida como a
“Convenção de Ramsar”. A sua missão é “a conservação e o uso racional das zonas húmidas, mediante
acções locais, regionais e nacionais, e através da
cooperação internacional, a fim de contribuir para
o desenvolvimento sustentado em todo o mundo“.
n

xxx
As zonas húmidas encontram-se entre os ecossistemas mais produtivos do planeta. Estes ecossistemas são fontes de diversidade biológica,
fornecendo a água e produtividade primária da que
dependem para sobreviver inúmeras espécies de
plantas e animais. As zonas húmidas sustentam elevadas concentrações de aves, mamíferos, répteis,
anfíbios, peixes e espécies invertebradas. Também
são locais importantes de armazenamento de material genético vegetal.
n

Desde Dezembro de 2006, 153 países aderiram à
Convenção de Ramsar como Partes Contratantes,
com mais de 1.600 zonas húmidas em todo o
mundo, cobrindo mais de 145 milhões de hectares
(uma superfície superior à soma das superfícies da
França, Alemanha, Espanha e Suiça), incluídos na
Lista de Zonas Húmidas de Importância Internacional de Ramsar.

n

Estudos recentes indicam que os ecossistemas
proporcionam serviços avaliados em cerca de 33 mil
milhões de dólares por ano, dos quais cerca de 15%
se atribuem às zonas húmidas.
n

Em termos gerais reconhecem-se 5 tipos principais
de zonas húmidas:

As zonas húmidas apenas contêm 10% da água dos
lagos e outras águas superficiais.

Marinhas (zonas húmidas costeiras, incluindo lagoas costeiras, costas rochosas e recifes de coral)

As zonas húmidas actuam como esponjas,
absorvendo o excesso
de água durante períodos de fortes precipitações e marés altas e
libertando água lentamente durante os períodos de seca.

n

n

n

n

n

Estuarinas (incluindo deltas, marismas e mangais)

n

Lacustres (zonas húmidas associadas a lagos)

Ribeirinhas (zonas húmidas adjacentes a rios e ribeiros)
n

n

Palustres (isto é, pantanosos).

Estimativas recentes
indicam que quase 50%
das zonas húmidas existentes em 1900 tinham xxx
desaparecido até ao final da década de 90, como
consequência da conversão da terra para culturas
agrícolas.
n

Não se sabe exactamente que percentagem da superfície da Terra é composta por zonas húmidas. O
Centro Mundial de Monitorização da Conservação
(WCMC) do Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (PNUMA), propõe uma estimativa
de 5.7 milhões de km2 – aproximadamente 6% da
superfície da Terra -, dos quais 2% são lagos, 30%
turfeiras, 26% sapais, 20% pântanos e 15% planícies
alagáveis.
n

Devido às altas densidades populacionais, ao aumento da desflorestação (sobretudo na Indonésia)
n
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A escassez de água encontra-se entre os principais
problemas que muitas sociedades e o mundo inteiro devem enfrentar no séc. xxI. Durante o último
século o uso da água aumentou a um rimo superior
a 2 vezes a taxa de crescimento da população, e
mesmo que a nível global não haja escassez de água
como tal, são cada vez mais as regiões que padecem
de escassez crónica de água.
n

Para o ano 2025, 1.800 milhões de pessoas habitarão em países ou regiões com escassez absoluta
de água e 2/3 da população mundial poderá viver
em condições de tensão hídrica.

n

xxx
e ao elevado grau de fragmentação dos ecossistemas na Índia (mais 4.000 reservatórios), as zonas
húmidas do Sudoeste Asiático são provavelmente
as mais degradadas do planeta.

A escassez de água gera graves problemas a populações e sociedades. A água disponível não é suficiente para a produção de alimentos nem para
mitigar a fome e a pobreza de muitas regiões, onde
frequentemente o crescimento da população supera a capacidade de garantir o uso sustentado dos
recursos naturais.
n

informação extraída do manual da Convenção de
ramsar e do 2º relatório das nações unidas sobre
o desenvolvimento dos recursos Hídricos no mundo
“a água, uma responsabilidade compartida,
(2006).”

Face a uma situação de falta de água não se pode
continuar com o desenvolvimento industrial, urbano e turístico sem impor antecipadamente certas
restrições aos distintos utilizadores e adoptar políticas de distribuição da água, tendo em conta outros
sectores, principalmente a agricultura.
n

1.5. A escassez de água

Em regiões com escassez de água é muito provável
que os recursos hídricos já estejam degradados ou
sujeitos a processos de degradação quer em quantidade quer em qualidade, o que agrava o problema.
n

xxx
A escassez de agua ocorre quando a quantidade
de água extraída de lagos, rios e aquíferos é tão elevada que o abastecimento de agua já não pode satisfazer adequadamente todas as necessidades
humanas ou do ecossistema, incrementando a concorrência entre as procuras potenciais.
n

A escassez de água também se define como uma
situação em que a disponibilidade de água num país
ou numa região se situa abaixo dos 1000 m3 por
pessoa e por ano. No entanto, muitas regiões do
planeta sofrem uma escassez muito mais severa, vivendo com menos de 500 m3 por pessoa.ano.
n

xxx
Os problemas de saúde associados à escassez de
água são frequentes, não só porque a deterioração
das águas superficiais e subterrâneas favorece as
doenças transmitidas pela água, como também porn
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que a pobreza dificulta o desenvolvimento de sistemas
adequados de distribuição de água e de saneamento.

Contrariamente a algumas ideias pré-concebidas,
a desertificação não é a expansão dos desertos.
n

Apesar dos acordos legais entre as comunidades locais e entre países, mantêm-se conflitos relacionados
com a água em zonas com tensão hídrica, sendo muito
difícil partilhar um recurso tão limitado e essencial.

1/3 da superfície terrestre do planeta está coberta
por ecossistemas de terras secas. Estas zonas são
muito frágeis e reagem fortemente ao uso inadequado do solo.

n

n

A pobreza associada à escassez de água gera fluxos
migratórios de populações dentro dos países ou para
outros países onde as pessoas procuram uma vida melhor, mas onde correm riscos de não ser bem recebidas.

Mais de 250 milhões de pessoas em todo o mundo
são afectadas pela desertificação. O maior motivo
de preocupação é que outras 1.000 milhões de pessoas, em mais de 100 países se encontram em situação de risco.

n

n

Em zonas com tensão hídrica, a água destinada à natureza converteu-se numa prioridade baixa ou muito
baixa. Conservar os ecossistemas naturais costuma
considerar-se um uso supérfluo de água quando comparado com outros usos directamente relacionados
com uma vida saudável, como o uso doméstico e urbano ou com usos susceptíveis de minorar a pobreza
e a fome, como os usos na indústria e na produção de
energia e de alimentos. No entanto, cada vez se compreende mais os ecossistemas naturais, ou seja os respectivos recursos genéticos tornam-se úteis para a
sociedade e já se estão a desenvolver esforços para
proteger zonas de reserva, inclusivamente em regiões
com escassez de água.

Mais de 70% das terras áridas do planeta (excluindo desertos hiper-áridos), estão degradadas.

n

n

Os habitantes das zonas áridas não são os únicos
que padecem das consequências da degradação das
terras. Frequentemente as tempestades de areia e
a contaminação do ar são o resultado da degradação das terras áridas e os seus efeitos negativos percorrem grandes distâncias, como aconteceu nos
Estados Unidos nos anos 30, na antiga União Soviética nos anos 50 e no Sahel nos anos 70 e 80.
n

Estima-se que os efeitos negativos em zonas directamente afectadas pela desertificação causem
perdas anuais de receitas de cerca de 42.000 milhões de USD. Este valor apenas considera os custos
directos.
n

informação extraída da publicação “Encarar a escassez
de água: um problema estratégico e uma prioridade
na acção do sistema das nações unidas” [formato
pdf - 474 Kb, inglês], e do 2º relatório das nações unidas sobre o desenvolvimento dos recursos Hídricos no
mundo: a água, uma responsabilidade compartida
(2006) ” e da secção sobre escassez de água da rede
das nações unidas para o meio ambiente (rede
pnuma)..

informação extraída do sítio Web da Convenção das
nações unidas de luta contra a desertificação
(Cnud).

1.7. Água e agricultura

1.6. Desertificação

xxx
Enquanto a ingestão de água varia entre 2 e 3 litros/pessoa.dia e outros usos pessoais e de higiene

xxx
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doméstica necessitam entre 30 e 300 l/pessoa.dia,
a produção de alimentos requer entre 2.000 e 5.000
l/pessoa.dia.

mitada no tempo e no espaço. A rega permite satisfazer as exigências em água de uma cultura num determinado momento do seu ciclo vegetativo ou
dar-lhe o nível de humidade desejado fora do ciclo
vegetativo.

A maior parte da água empregue na produção
agrícola provém da água da chuva armazenada no
solo.
n

Durante o séc. xx, a população mundial quase
quadruplicou, enquanto a água usada para o regadio na agricultura se multiplicou por 6 e alguns grandes rios viram os seus níveis muito reduzidos.
n

À escala mundial, a chuva proporciona 90% da
água usada na agricultura.
n

Do total da superfície mundial, 13.000 milhões de
hectares, cerca de 12% está cultivado e aproximadamente 27% é usado para pastos. Dos 1.500 milhões de hectares usados na produção agrícola, 277
milhões são de regadio, o que supõe 18% do total.
n

A nível mundial, a agricultura de regadio requer
cerca de 70% de toda a água doce extraída do seu
curso natural.
n

Enquanto a irrigação
extrai actualmente volta
de 2.300 km3 de água
doce por ano, dos rios e
aquíferos, apenas 900
km3 são efectivamente
consumidos pelas culturas.
n

Em termos de população as culturas equivalem a
25 ha/pessoa.
n

Historicamente, o regadio supõe entre 70 e 80%
de todos os usos da água. Alguns países chegam a
utilizar cerca de 90% dos seus recursos hídricos para
regadio.
n

Cerca de 40% do regadio concentra-se em
zonas áridas e semi-áridas, onde representa
uma importante fracção
do terreno de cultivo e
nas zonas húmidas dos xxx
trópicos do Sudeste
Asiático, onde foi possível passar de uma até 3 colheitas de arroz por ano.
n

Como resultado da intensificação das culturas, espera-se que a área dedicada ao regadio aumente
até 30% para o ano 2030. A quantidade de água que
se espera utilizar em regadios aumentará cerca de
14%. Estima-se que a quantidade de água destinada
para isso seja de 2.420 km3.
n

informação extraída do 2º relatório das nações unidas sobre o desenvolvimento dos recursos Hídricos
no mundo: a água, uma responsabilidade compartida (2006).

A rega é uma fonte directa dos meios de subsistência para centenas de milhões de pessoas do
meio rural nos países em vias de desenvolvimento,
pelos alimentos que gera, pelas opções de receita e
benefícios indirectos.
n

xxx

Historicamente, a irrigação representa entre 70 e
80% de todo o uso da água, com alguns países a superar mesmo os 90%. Esta percentagem está a
mudar e cada vez mais países enfrentam carências
de água. Estima-se que cerca de 1.000 milhões de
pessoas vivam em países e regiões onde não há
água suficiente para suprir as suas necessidades alimentares e materiais.

1.7.1. AGRICULTURA DE REGADIO
O termo “rega” foi definido pela Organização das
Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação
(FAO), como a aplicação artificial de água no solo, li-

O desenvolvimento da irrigação causou numerosos
casos de salinização do solo e da água, limitados sobretudo em zonas áridas e semi-áridas. Ao extrairse água dos rios para a sua aplicação na terra, a

n

n
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Biodiversidade associada a diferentes variedades
de culturas e biodiversidade associada a lagos.
Lagos de origem antrópica actuam como grandes
massas de água capazes de albergar diferentes
ecossistemas verticais.
Os canais de rega são corredores de passagem
que, em certos casos, substituem diferentes rios intermitentes.
Canais, redes e superfícies de rega têm um importante valor paisagístico em comparação com áreas
cultivadas secas e áridas.
Nalguns casos são capazes de recarregar os aquíferos.
A fotossíntese ajuda as plantas a capturar o CO2
atmosférico e a libertar o O2 para a atmosfera. A
vegetação herbácea e florestal actua como depósitos de CO2, acumulando-o nos ecossistemas terrestres (nos solos, nas massas de água ou no material
vegetal). O balanço entre o dióxido de carbono e o
oxigénio nas culturas, especialmente nas relacionadas com a agricultura de regadio, tem uma elevada
taxa de renovação; mesmo se comparado com a floresta tropical, em que o sistema heterotrófico, do
ponto de vista trófico tem um balanço negativo
quanto à produção de oxigénio. O CO2 atmosférico
(considerado um gás com efeito de estufa) é absorvido pelas plantas e outros organismos fotossintéticos e é incorporado na biomassa. Assim, este
processo favorece o decréscimo do aquecimento
global e as alterações climáticas consequentes.
Outro pensamento importante to realçar é a dificuldade em identificar a origem da fonte de poluição, porque a agricultura de sequeiro polui tanto ou
mais do que a de regadio.
n

n

n

n

xxx

n

irrigação tende a acelerar o grau de acumulação de
sais na terra através da evaporação e a aumentar a
concentração de sais nos rios. Sugeriu-se que a salinização afecta gravemente entre 20 e 30 milhões
de hectares em todo o mundo, ou seja, cerca de
25% da superfície de regadio em zonas áridas e
semi-áridas e quase 10% da água total submetida
ao regadio.
informação extraída do glossário da fao e 2º relatório das nações unidas sobre o desenvolvimento
dos recursos Hídricos no mundo: a água, uma responsabilidade compartida (2006).
Papel da Irrigação no Ambiente
A Directiva sobre os nitratos deve ser aplicada de
modo a reduzir a poluição difusa, mas é igualmente
importante considerar as contribuições da irrigação
como forma de retenção de CO2, o seu contributo
para a manutenção da biodiversidade, para a fixação
das populações, para a melhoria do turismo e muitas
outras contribuições vantajosas. As pessoas que trabalham com questões relacionadas com a irrigação,
abordam muitas matérias ambientais para benefício
dos cidadãos que não vivem em áreas rurais, mas não
recebendo qualquer benefício monetário por isso
Numa palavra, a responsabilidade poluidora difusa
ou laminar devido ao azoto, a salinização e a depleção de aquíferos são responsabilidades transferidas
para a agricultura de regadio. E deve ser dito que
estas responsabilidades não correspondem inteiramente à realidade, excepto nos casos de sobre-utilização ou más práticas A agricultura de regadio
promove diferentes potencialidades ambientais,
tais como:

n

1.7.2 USO EFICIENTE DA ÁGUA
Em geral, há um elevado acordo sobre as medidas
a implementar de modo a alcançar um uso eficiente
da água na agricultura de regadio.

Sistemas digestores de azoto e de outros efluentes
orgânicos urbanos, que não tiveram um processo
de tratamento.

n

xxx
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As mais importantes são as seguintes:

Modernização da agricultura tradicional de regadio, melhoria das redes de distribuição e fornecimento através de alteração dos sistemas de
irrigação (da rega por fluxo para rega pressurizada),
se necessário e sempre de acordo com o equilíbrio
ambiental e económico.
Transformação da agricultura de sequeiro em regadio.
Reparcelamento, para facilitar e optimizar o referido acima.
Automatização de redes, implementação de elementos de regulação e controlo.
n

Inclusão de novas tecnologias de irrigação mais eficientes.
Criação de Serviços de Aconselhamento de Regadio (SAR/ias).
Formação das pessoas que trabalham em agricultura de regadio acerca das novas tecnologias e aspectos ambientais.
Uso de tarifas binominais (volumes-superfícies).
Implementação de sistemas de controlo de água.
Melhoria de controlos internos (na bacia e/ou nos
próprios canais).
Melhoria das redes de transporte e distribuição.
Melhoria dos sistemas administrativos de gestão
nas comunidades regantes.
Melhoria dos sistemas de exploração de albufeiras
e barragens, incluindo uma avaliação em tempo real
das necessidades hídricas das culturas.
n

n

n

n

n

n
n

n

n

Para o seu estudo e avaliação, foram considerados
diferentes modelos de estruturas e/ou acções:

n
n

a) Influenciando os canais públicos:

n

a.1.) Melhoria e/ou regulação de canais públicos.
a.2.) Melhoria de elementos de reserve ou grandes
barragens.
a.3.) Diversificação e controlo de elementos.

Algumas destas medidas para melhorar a eficiência
no uso da água referem-se, como verificado, a aspectos de administração e gestão, enquanto outras
referem-se mais a aspectos técnicos; em todo o
caso, todos podem ser implementados adequadamente para conseguir poupanças de água e eficiência energética.

b) Transporte através de grandes canais que unem
as reservas de água com as áreas de regadio.
b.1.) Novas implementações, selar e melhorar os canais e tubagens.
b.2). Automatismos e gestão deferida.

Mas é importante sublinhar que o desaparecimento
de tarifas eléctricas para a agricultura de regadio,
causou um dano importante às comunidades de
rega; especialmente aquelas mais modernas que
encaram o aumento desproporcionado da factura
de electricidade. Estes factos e outras importantes
dificuldades do sector impedem a modernização do
sector da agricultura de regadio. Os estudos efectuados em Espanha pela Federação de Comunidades Regantes da região da Cuenca del Ebro,
constataram haver muitos problemas associados às
comunidades de rega que impedem a correcta gestão da água.

c) Estruturas de distribuição média-baixa (entre o
transporte através de grandes canais e aplicação directa nos lotes agrícolas).
c.1.) Novas tubagens, cobrindo e melhorando as
redes existentes (rega por fluxo/gravidade e pressurizada).
c.2.) Automatização para a gestão diferida/remota
de redes, de elementos de regulação e controlo.
c.3.) Regulação de lagos de reserve para regadio
e/ou outros usos.
d) Desenvolvimento territorial
d.1.) Reparcelamento e redes viárias.
d.2.) Modernização do regadio tradicional.
d.3.) Criação de novas unidades de regadio.
d.4.) Implementação de redes eléctricas que promovam a modernização e melhoria do sector.

1.7.3. NECESSIDADES ESTRUTURAIS
A preocupação geral é ter fluxos de água suficientes
para os usos existentes e para novos, ou seja, ter canais seguros com suficiente capacidade para assegurar o abastecimento aos utilizadores actuais e
futuros.

e) Ambiente
e.1.) Controlo ambiental das pragas da água captada
ou de efluentes (algas, moluscos, peixes, etc.)
e.2.) Tratamento de águas de processos industriais
e humanos.

Outra ideia global que se pode retirar das medidas
proposta é conseguir uma elevada eficiência de
modo a ter uma agricultura competitiva, com as
vantagens associadas:
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uma quantidade mínima de água potável. As taxas
de cobertura mais baixas registam-se na África Subsaariana, mas a maioria das pessoas que carece de
água potável vive na Ásia.

1.8. Água e saúde

A privação de saneamento é ainda mais abrangente. Quase 2.600 milhões de pessoas (metade da
população dos países em vias de desenvolvimento),
carece de acesso a saneamento básico: apenas 1
em cada 3 habitantes da África Subsaariana e Ásia
Meridional dispõem de saneamento (na Etiópia, por
ex., este número é de 1 em cada 7).
n

xxx
xxx
O número de mortes por diarreia em 2004 foi
aproximadamente 6 vezes superior à mortalidade
média anual nos conflitos armados durante a década de 90.

No início do século xxI a água suja é a segunda
causa de mortes infantis no mundo.

n

n

Todos os anos morrem cerca de 1.8 milhões de
crianças como consequência directa da diarreia e
outras doenças causadas pela água suja e saneamento insuficiente. Isto equivale a 4.900 mortes
diárias ou à população com menos de 5 anos das cidades de Nova Iorque e Londres juntas.

n

As doenças relacionadas com a água geram uma
perda de 443 milhões de dias escolares por ano.

n

Quase metade dos habitantes dos países em desenvolvimento sofre nalgum momento de algum
problema de saúde causado pela falta de água e saneamento.
n

Entre as doenças e factores de má qualidade da
saúde directamente relacionadas com a água, o saneamento e a higiene, incluem-se a diarreia infecciosa (cólera, salmonelas e outras infecções virais e
protozoárias), febre tifóide, infecções intestinais,
sarna, dengue, malária, encefalite japonesa, infecção pelo vírus do Nilo Ocidental e febre-amarela.
n

Cerca de 400 milhões de pessoas contraem paludismo todos os anos. Visto que a proporção de paludismo no total das doenças continua a aumentar,
este é um dos problemas de saúde mais graves a
nível mundial e mais urgente de solucionar
n

A falta de saúde associada ao défice de água e saneamento afecta a produtividade e o crescimento
económico, reforçando as desigualdades que caracterizam os actuais modelos de globalização e confinando a ciclos de pobreza as populações vulneráveis.

n

informação extraída do 1º relatório das nações unidas sobre o desenvolvimento dos recursos Hídricos:
água para todos, água para a Vida (2003), do 2º relatório das nações unidas sobre o desenvolvimento
dos recursos Hídricos no mundo: a água, uma responsabilidade compartida (2006) e do relatório
sobre desenvolvimento Humano 2006 do pnud.

Cerca de 1.100 milhões de pessoas em países em
vias de desenvolvimento não dispõem de acesso a
n
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1.8.1. A ÁGUA E O SANEAMENTO
As doenças relacionadas com água, incluindo a diarreia, constituem uma das principais causas de
morte de crianças nos países em vias de desenvolvimento. No entanto, estas doenças podem ser prevenidas e controladas melhorando o acesso à água
potável e ao saneamento, bem como a higiene doméstica e pessoal.

A cobertura de saneamento a nível mundial aumentou de 49% em 1990 para 58% em 2002. Ainda
assim é insuficiente, tendo em conta o progresso
necessário para conseguir a meta do ODM de 75%
em 2015. Cerca de 2.600 milhões de pessoas – dos
quais cerca de 2.000 milhões vivem em zonas rurais -, não têm saneamento adequado. O grau de
cobertura com saneamento dos países em desenvolvimento é cerca de metade dos países desenvolvidos que chega quase aos 98%. A proporção da
população mundial com acesso ao saneamento aumentou apenas 9% desde 1990, um valor muito inferior ao requerido para alcançar os objectivos
globais.
n

informação extraída do 2º relatório das nações
unidas sobre o desenvolvimento dos recursos Hídricos no mundo: a água, uma responsabilidade
compartida (2006)
1.8.2. AS ÁGUAS RESIDUAIS
As águas residuais são
águas evacuadas por
uma comunidade depois
de contaminadas por diversas utilizações, e que
contém resíduos líquidos ou sólidos. As águas
residuais podem constixxx
tuir uma combinação
dos líquidos ou resíduos domésticos, municipais e
industriais, que estão misturados com águas subterrâneas, superficiais e pluviais.

xxx
A meta 10 dos Objectivos de Desenvolvimento do
Milénio (ODM) é a de reduzir, para 2015, a percentagem de pessoas que carecem de acesso a água
potável e a saneamento básico.
n

A nível mundial o objectivo da água potável está
a ser cumprido, contrariamente ao objectivo do saneamento que não poderá ser alcançado em 2015
sem uma maior contribuição e esforços extras.
n

Em 1990, cerca de 77% da população mundial
usava fontes de água potável melhoradas. Foi feito
um progresso considerável entre 1990 e 2002, período no qual quase 1.100 milhões de pessoas conseguiram acesso a origens melhoradas. A cobertura
mundial alcançou em 2002 uns 82%, o que mantém
o mundo em condições de poder alcançar a meta
dos ODM, ainda que com grandes disparidades.
n

O crescimento demográfico, a rápida urbanização
e o aumento do abastecimento de água e saneamento gerarão, cada vez mais, problemas de contaminação de águas residuais.
n

Estima-se que o volume global de águas residuais
produzido em 1995 seja superior aos 1.500km3.

n

Partindo do pressuposto que cada litro de água residual contamina pelo menos 8 litros de água doce,
calcula-se que anualmente cerca de 12.000km3 dos
recursos hídricos do planeta não se encontram disponíveis para aproveitamento. Caso este ritmo se
mantenha ao mesmo ritmo que o do crescimento
da população, que se calcula que atingirá os 9.000
milhões de pessoas para 2050, o planeta perderá,
então, cerca de 18.000km3 dos seus recursos hídricos.
n

As tendências observadas na África Subsaariana
desde 1990 indicam que nenhum dos objectivos
poderia ser cumprido para 2015. A região que fez
os maiores progressos o acesso prolongado à água
potável é o sul da Ásia, onde a cobertura aumentou de 71 para 84% entre 1990 e 2002. Este
avanço foi impulsionado principalmente por um
maior acesso a melhores recursos hídricos na
Índia, com uma população superior a mil milhões
de pessoas.

n
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tório da nações unidas sobre os recursos Hídricos
no mundo: “a água, uma responsabilidade partilhada” (2006) e da revista “o nosso planeta” do
programa das nações unidas para o ambiente.

Actualmente apenas 10% das águas residuais domésticas são recolhidas nos países em vias de desenvolvimento e unicamente 10% das estações de
tratamento de águas residuais existentes operam
de modo fiável e eficiente.
n

1.8.3. A ÁGUA E A SIDA
Todos os anos morrem mais de 2.8 milhões de
pessoas devido à SIDA;

Alguns dos danos associados aos tratamentos inadequados de águas residuais são:
n

n

Custos directos e indirectos mais elevados causados pelo aumento de doenças e da mortalidade;
n

Custos mais elevados para produzir água potável
e industrial, resultando em tarifas mais altas;
n

n

Perda de receitas de pesca e agricultura;

Má qualidade da água, que demove a vinda de turistas, diminuindo assim as receitas do sector turístico;
n

n

Perda da biodiversidade valiosa;

Diminuição da valorização de bens fundamentais
devido à deterioração das envolventes: especialmente importante para os residentes de zonas marginais onde a habitação é o bem principal.

xxx

n

Uma melhor alimentação e segurança alimentar
reduz a susceptibilidade e a severidade das doenças
do VIH/SIDA e outras doenças;
n

As águas residuais sem tratamento afectam mais
de 70% dos recifes de coral, habitats valiosos que
estão a desaparecer, bem como a diminuição da
biodiversidade e do potencial piscatório e agrícola,
enquanto a qualidade da água reduz a receita no
sector turístico e nos bens fundamentais;
n

O acesso à água potável e saneamento básico
reduz os riscos de infecções e danos no sistema
imunológico dos pacientes com VIH/SIDA, o que
lhes permite gozarem de uma melhor saúde;
n

As interacções entre as condições epidemiológicas
e a vulnerabilidade do homem e das pressões e adversidades subsequentes estão suficientemente documentadas. Por exemplo, as populações rurais
afectadas pelo VIH/SIDA sofrem um impacto muito
mais grave do que se fosse uma seca. Do mesmo
modo, as pessoas que sofrem com doenças crónicas
ou terminais são mais vulneráveis perante situações
de emergência.
n

A carga mundial de doenças causadas pela contaminação das águas costeiras resultante das águas
residuais calcula-se em 4 milhões de anos de vida
humana/ano;
n

Em Março de 2003, o Grupo Mundial sobre o Financiamento de Infra-estruturas para a Água, calculou que se necessitariam 56.000 milhões de USD
cada ano para o tratamento de águas residuais com
o fim de alcançar o objectivo de saneamento.
n

informação extraída do 2.º relatório das nações
unidas sobre o desenvolvimento dos recursos Hídricos no mundo: “a água, uma responsabilidade
partilhada (2006)”.

No Estado do México (México) as águas residuais
geram-se aproximadamente a uma velocidade de
30m3 por segundo (m3/s), cerca de 19% destas
águas são despejadas directamente sem qualquer
tratamento.
n

1.8.4. A ÁGUA E A SAÚDE DAS CRIANÇAS
A diarreia é a principal causa de morte das crianças
nos países em vias de desenvolvimento. Apesar da
sua diminuição, as doenças como a disenteria continuam a ser a principal causa de morte, por
doença, das crianças relativamente à água, é res-

informação extraída do glossário Hidrológico internacional, do 1.º relatório das nações unidas sobre
o desenvolvimento dos recursos Hídricos: “água
para todos, água para a Vida” (2003), do 2.º rela-
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Em cada ano, morrem aproximadamente 10.8 milhões de crianças antes de atingiram os 5 anos de
idade, e 4 milhões dessas crianças falecem antes de
fazerem 1 mês. 92% do total das mortes de crianças
com menos de 5 anos, ocorre nos 42 países com índices de crescimento mais baixos. Calcula-se que
63% do total das mortes das crianças menores de 5
anos poderiam ser evitadas utilizando os conhecimentos e métodos actuais, incluindo a hidratação
oral perante a diarreia, antibióticos para pneumonia, redes mosquiteiras, medicação contra a malária, melhores sistemas de abastecimento de água e
saneamento, e higiene doméstica.
n

xxx

Nos países mais pobres, uma em cada cinco crianças não sobrevive aos primeiros cinco anos de vida,
principalmente devido às doenças infecciosas e ambientais que determinam uma má qualidade da
água;

ponsável por 21% do total de mortes de crianças
com menos de 5 anos, em países em vias de desenvolvimento.
n

n

Cerca de 61% das mortes das crianças pequenas

Cerca de 3.800 crianças morrem todos os dias devido a doenças relacionadas com a falta de água potável, ao saneamento inadequado e uma higiene
insuficiente.

n

informação extraída do 2.º relatório das nações
unidas sobre o desenvolvimento dos recursos Hídricos no mundo: “a água, uma responsabilidade
partilhada (2006)”.

1.9. ÁGUA E EDUCAÇÃO

xxx
A gestão e utilização eficiente da água por parte
das populações só é desenvolvida se forem implementadas desde o ensino básico, sobre matérias
como a água, saneamento e higiene.

n

por diarreia atribui-se ao baixo peso/por idade.

xxx
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Adquirir conhecimentos sobre assuntos relacionados com recursos hídricos resulta ser tão importante como oferecer uma boa base educativa a
profissionais capazes de controlar e gerir tais recursos de forma adequada. Nos últimos 30 anos, os
países em vias de desenvolvimento realizaram grandes progressos a nível de matrículas escolares: em
1960, pelo menos 50% das crianças dos 6 aos 11
anos estavam matriculados na escola primária, actualmente encontram-se matriculados 79%.

O vínculo entre a insegurança hídrica com a saúde
e a educação estende-se até à idade adulta. Algumas investigações levadas a cabo em vários países
demonstram a estreita relação que existe entre as
receitas e a idade do adulto. As crianças que sofrem
ataques reiterados de doenças infecciosas e diarreia
têm mais probabilidades de chegar à idade adolescente ou adulta com uma altura reduzida, que está
relacionado com capacidades cognitivas deficientes
e falta de sucesso escolar. Os ataques de diarreia
durante a infância aumentam o risco de perda cognitiva e um aumento de pobreza na idade adulta.

n

n

Quando se ensina às crianças a terem uma higiene
adequada, que por sua vez transmitiram as regras
básicas de higiene em casa aos familiares, podem
reduzir-se pelo menos 40% a vulnerabilidade de
contrair doenças diarreicas mortais.
n

informação extraída do relatório sobre o desenvolvimento Humano 2006: mais além da escassez:
poder, pobreza e crise mundial da água
(http://hdr.undp.org/hdr2006/) e o 2.º relatório
sobre o desenvolvimento dos recursos Hídricos no
mundo: a água, uma responsabilidade partilhada
(2006) (http://www.unesco.org/water).

Melhorar e assegurar o acesso à educação básica
para as meninas, favorecendo uma maior participação da mulher nos processos de tomada de decisão
na gestão dos recursos hídricos, conforme os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM),
promovendo a igualdade de género e autonomia da
mulher.
n

1.10. A GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS

As meninas constituem a maioria dos 115 milhões
menores que actualmente não frequentam a escola. 80% das crianças que frequentam a escola básica na África Ocidental e Central, Ásia Meridional
e África do Norte e Centro-Oriental, têm mães que
nunca receberam educação formal. Isto deve-se,
entre outras razões, ao facto de que muitas mães
tenham de recorrer grandes distâncias para levar
água para casa. A falta de instalações sanitárias nas
escolas obriga a que as meninas procurem os bosques, o que aumenta o risco do assédio ou violência
sexual, enfrentando o ridículo e a vergonha.
n

Um estudo recente, realizado no Bangladesh indica que se houvesse serviços sanitários separados
por sexo, aumentaria cerca de 15% o número de
meninas a frequentar a escola.
n

xxx

As doenças relacionadas com a água, como a diarreia e as infecções parasitárias custam 443 milhões
de dias de escola em cada ano, o que equivale a um
ano escolar completo para todas as crianças de 7
anos em Etiópia e diminui o potencial de aprendizagem.
n

Dada a complexidade, a incerteza e a crescente vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos, os
gestores da água de todo o mundo concordam em
que a única via de desenvolvimento é através de
uma abordagem inclusiva de gestão integrada dos
recursos hídricos (GIRH), que reconheça a necessidade de garantir um sistema global de protecção.
n

As infecções parasitárias transmitidas através da
água e a falta de saneamento diminuem a capacidade de aprendizagem de mais de 150 milhões de
crianças.
n

A GIRH não só promove a cooperação intersectorial, como também o desenvolvimento e a gestão

n
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coordenada dos solos e da água (tanto superficial
como subterrânea), e de outros recursos relacionados, com o propósito de maximizar de maneira
equitativa os benefícios sociais e económicos resultantes, sem comprometer a sustentabilidade do
ecossistema. A abordagem da GIRH também deve
ter em conta as bacias hidrográficas e o meio ambiente costeiro e marinho.

Um dos modelos mais citados de boas práticas na
GIRH a nível de bacia é a Iniciativa da Bacia MurrayDarling no sudeste da Austrália, que abarca 20 rios
e uma grande quantidade de sistemas de água subterrânea que se estende através de cinco estados. A
iniciativa é um esforço cooperativo para realizar uma
gestão integrada da água em resposta à crise gerada
pela grave degradação ecológica e a sobre-exploração de água para regadio numa região semi-árida. O
alcance desta cooperação é impressionante. A Comissão da Bacia Murray-Darling, criada em 1988, estabelece um limite máximo de uso da água, tendo
em conta as necessidades ecológicas para manter a
integridade do sistema. Os direitos quantitativos do
uso da água são concessionados por estado para a
sua distribuição por diferentes utilizadores. As controvérsias resolvem-se mediante um procedimento
estabelecido, com cláusulas para que os estados e
as pessoas intercambiem direitos. A participação pública na governabilidade evoluiu com o decurso do
tempo e actualmente inclui grupos ambientalistas,
comités de bacias hidrográficas, organizações de
produtores agrícolas e outros representantes de grupos de interesse envolvidos nos processos de consulta.
n

Esta abordagem põe especial ênfase na gestão das
concessões de água dentro dos limites ecológicos de
disponibilidade, persistindo em 3 aspectos principais:
equidade, eficiência e sustentabilidade ambiental.
n

Adoptado pela Cimeira Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável (CMDS) de Joanesburgo em
2002, como parte da estratégia internacional mais
ampla para os Objectivos de Desenvolvimento do
Milénio, o conceito de GIRH marca as últimas tendências na evolução dos quadros relativos à governabilidade da água, desenvolvidos desde a
Conferência Internacional sobre a Água de 1992.
n

A Cimeira de Joanesburgo foi uma chamada de
atenção a todos os países para que elaborassem
planos de gestão integrada dos recursos hídricos
num prazo de 5 anos, uma meta pouco realista já
que teve de ser revista face às limitações de capacidade. Em fins de 2005, apenas 20 dos 95 países
estudados pela Associação Mundial da Água (GWP),
tinham elaborado um plano ou tinham planos em
curso. Apenas 5 se localizavam na África Subsaariana e 1 (o Brasil), na América Latina.
n

informação extraída do 2º relatório das nações
unidas sobre o desenvolvimento dos recursos Hídricos no mundo: a água, uma responsabilidade
compartida (2006), do relatório sobre o desenvolvimento Humano do pnud (2006) e da publicação
da associação mundial da água gestão integrada
dos recursos Hídricos (girH) e planos de Eficiência
da água para o ano 2005.

O papel da GIRH variará em função da fase de desenvolvimento do país. Os países em vias de desenvolvimento, em transição e desenvolvidos têm
modos diferentes de efectuar os processos de GIRH
e obtêm benefícios diferentes. Os países em vias de
desenvolvimento considerarão a gestão racional
dos recursos hídricos como um factor para encarar
a pobreza, a fome, as doenças e a sustentabilidade
ambiental, incluindo o desafio específico de envolver plenamente as mulheres e assim oferecer-lhe
melhores condições de vida. Os países em transição
podem ver a GIRH como uma abordagem racional
para melhorar a sua gestão do recurso e promover
o desenvolvimento contínuo das suas economias.
Os países desenvolvidos podem encontrar uma
fonte de inspiração valiosa nos processos GIRH e
ocasionalmente podem decidir conceber os seus
próprios processos, como no caso da Directiva-Quadro da Água da União Europeia.
n

1.10.1. GESTÃO DA ÁGUA EM zONAS URBANAS

xxx
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De 1950 a 2000, a percentagem de população
mundial estabelecida em zonas urbanas aumentou
de 29 para 47%.

2. POUPANÇA DE ÁGUA

n

Estima-se que em 2010 mais de 50% da população
global viverá em zonas urbanas e em 2020 este
valor poderá alcançar os 56%.

A poupança de água e em especial o seu uso eficiente em cada ciclo de aproveitamento tem consequências muito positivas no terreno energético,
económico e ambiental.

Em África e na Ásia o crescimento urbano foi
muito mais extremo. Nos últimos 50 anos o crescimento da população urbana destes 2 continentes
triplicou.

A seguir, apresenta-se com fins divulgativos algumas soluções práticas que podem ser de grande interesse para as autoridades, profissionais, docentes
e público em geral.

Cerca de 3% da superfície terrestre do planeta está
ocupado por zonas urbanas.

2.1. HABITAÇÃO E PME’S

n

n

n

2.1.1. REUTILIzAÇÃO DE ÁGUAS DOMÉSTICAS
As águas provenientes de duches, lavabos e máquinas de lavar – denominadas águas cinzentas ou
domésticas pelo seu nível de carga de nutrientes ou
sujidade -, podem ser reutilizadas para o uso nos
autoclismos.

Segundo algumas estimativas, em África, a população urbana aumentará de 138 milhões em 1990
para 500 milhões em 2020.
n

n

Na maioria dos países de baixas receitas e meios,
o fornecimento de serviços de água e saneamento
em zonas urbanas cresceu a um ritmo muito mais
lento do que o crescimento demográfico.
n

Para tal, precisa-se de uma segunda rede de tubagens independentes para uma instalação de tratamento de um depósito de armazenamento a partir
do qual se bombeie para os autoclismos através de
uma rede própria.
n

Com o fim de alcançar, em 2015, o Objectivo de
Desenvolvimento do Milénio de reduzir para metade a população que carece de acesso sustentado
ao abastecimento de água potável e ao saneamento
básico, 961 milhões de pessoas que vivem em zonas
urbanas deverão ter acesso melhorado ao abastecimento de água e mais de 1.000 milhões de pessoas a um melhor saneamento.
n

É um sistema mais dispendioso e difícil de desenhar em obras já concluídas, mas se devidamente
planificado pode abordar-se em fase de construção.

n

2.1.2. APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
As águas da chuva podem chegar ligeiramente contaminadas da atmosfera, mas vertem-se habitualmente na rede de saneamento; o que as contamina
definitivamente ao misturar-se com as águas residuais.

Mais de 900 milhões de habitantes de zonas urbanas vivem em bairros marginais, o que equivale a
1/3 do total da população urbana. Entre 25 e 50%
desses habitantes não têm acesso aos serviços básicos de água e saneamento, necessários para combater a contaminação por agentes patogénicos
fecais e/ou orais.
n

Com chuvas intensas a sobrecarga de caudal deriva-se para as estações de tratamento com capacidade insuficiente para tratar tal quantidade de água
em curtos espaços de tempo, o que origina inevitáveis descargas.
n

informação extraída do 2º relatório das nações
unidas sobre o desenvolvimento dos recursos Hídricos no mundo: a água, uma responsabilidade
compartida (2006).

As águas pluviais, ainda que não estejam directamente aptas para consumo, têm baixos níveis de
contaminação, pelo que após um tratamento prévio
seriam aptas para outros usos (rega, autoclismos,
etc.).
n

Este aproveitamento requer desenvolver infra-estruturas de âmbito público, privado, residencial e
industrial, de modo a criar circuitos fechados que
captem as chuvas e águas de rega de jardins e esn
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2.1.4. REDUTORES DE CAUDAL
São elementos que reduzem a quantidade de água
que sai da torneira. Funciona correctamente a pressões de serviço entre 1 e 3 bares.

paços verdes para a sua reutilização em autoclismos, rega de zonas verdes e recarga de aquíferos.

Os “estranguladores” reduzem a secção de passagem aumentando a espessura das paredes dos condutores.
n

Outros modelos substituem o filtro da torneira, somando as vantagens dos dispersores, mas sem oferecer uma resposta dinâmica à pressão.
n

No caso de torneiras de lavatório, bidé ou lavalouça, colocam-se entre a torneira de corte e o tubo
da água.

n

A sua colocação é muito simples, o seu custo reduzido e conseguem-se poupanças entre 40 e 60%,
dependendo da pressão da rede.
n

xxx
As fases de desenho e construção de novos edifícios,
parques de estacionamento, jardins e outras infra-estruturas, são ideais para criar depósitos/poços que recolham água da chuva dos telhados e da superfície,
bem como os excedentes de rega de parques e jardins, para a sua posterior reutilização.
n

A sua aplicação em processos industriais comporta
poupanças hídricas significativas e permite ajustar
o caudal segundo estimativas hídricas requeridas
num determinado ciclo ou processo produtivo.
n

2.1.5. DISPOSITIVOS ANTIFUGAS

Após um ligeiro tratamento, esta água está apta
para qualquer tipo de uso, com excepção do consumo humano.
n

2.1.3. DISPERSORES OU AREJADORES
São elementos que misturam o ar com a água
apoiando-se na pressão, através do chamado Efeito
de Venturi1—, reduzindo o consumo de água e a
energia necessária para aquecer o menor volume
de água.

xxx

Evitam a perda de
água por eventuais roturas das tubagens de
tomada de água. A válvula interna corta a
passagem da água
quando se produz uma
depressão.

Instalam-se na tomada de água de máquinas de
lavar, lava-louças, cafeteiras a pressão ou outros
electrodomésticos similares.

n

Com 2.5 kg de pressão, obtêm-se poupanças entre
35 e 50%; com 3kg essa poupança chega aos 63%.
n

2.1.6. TORNEIRAS
2.1.6.1. TORNEIRAS

MONO-CO-

MANDO

As torneiras mono-comando
têm menos avarias do que as
tradicionais devido ao seu mecanismo compacto, denominado cartucho.
xxx

xxx

1

o efeito de Venturi é a redução da pressão do fluído que resulta quando um fluído corre através de uma secção constrita dum tubo e a velocidade do fluído aumenta.
se neste ponto for introduzido outro tubo, o fluído do segundo tubo será sugado. no caso de arejadores, o segundo fluído é ar que se mistura com a água na forma de
bolhas, diminuindo a quantidade efectiva do fluxo de água.
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Inconvenientes:
Abertura total, fornecendo o máximo caudal desnecessariamente.
n

O comando na posição central, provocando uma
mistura de água quente/fria desnecessária.

n

Soluções técnicas:
Torneiras mono-comando com abertura em 2
fases: o mecanismo dispõe de um topo intermédio
que proporciona um caudal suficiente para os usos
habituais. Se se deseja maior caudal, é necessário
exercer uma ligeira pressão ascendente (redução
superior a 50%).

n

Torneiras mono-comando com regulador de caudal: dispõe de um mecanismo regulável para limitar
internamente a passagem da água.
n

Torneiras mono-comando com abertura em água
fria: a torneira fornece água fria quando a manete
está na posição central e para obter água quente é
necessário deslocá-la para a esquerda.

n

xxx
TEXTO DA FIGURA:
Palanca: Alavanca
Embellecedor: Anilha
Tuerca de compression del cartucho: Anel de compressão do cartucho
Cartucho: Cartucho
Junta: Junta
Difusor: Difusor
Junta de estanqueidad: Junta de Estanquicidade
Latiguillo flexible: Tubo flexível

2.1.6.2. TORNEIRAS TERMOSTÁTICAS
Dispõem de um selector de temperatura que permite escolher a temperatura desejada e automaticamente regula os fluxos de água quente e fria.

Vantagens:
n

Reduz riscos de fugas e gotejamento.

Reduz o consumo na fase de ajuste da temperatura.
n

n

xxx

Facilita o fecho da torneira.
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Vantagens:

2.1.7. OUTRAS PEÇAS SANITÁRIAS
2.1.7.1. CHUVEIROS DE BAIXO CONSUMO
Um chuveiro convencional fornece um caudal de
uns 20 litros/minuto, em situações de pressão habitual. Este caudal pode reduzir-se sem perda de
conforto a 9-10 litros/minuto, com uma poupança
de consumo entre 40 e 50%.

Entre 6 e 16% de poupança de água necessária
para o ajuste de temperatura.
n

n

Poupança energética entre 7 e 17%.
Inconvenientes:

Risco de depósitos calcários no mecanismo de regulação, que se soluciona com a instalação de descalcificadores.

Existem inúmeros chuveiros
eficientes que utilizam diversos
sistemas para reduzir o referido
caudal: mistura com ar, redução
da área de difusão, dispositivos
de corte rápido de fornecimento ou limitadores/reguladores de caudal.

n

n

2.1.6.3. TORNEIRAS COM TEMPORIzADORES
Permite o fornecimento durante um determinado
tempo ao pressionar o punho, impedindo que fique
aberta, sobretudo em lugares públicos.
Existem modelos com regulação de temperatura
e sistema de fecho voluntário com uma segunda
pressão.
n

Este tipo de dispositivo pode combinar-se com as
técnicas e dispositivos descritos neste manual (e.g.,
torneiras com temporizadores, termoestáticas,
mono-comando, descalcificadores).
n

2.1.7.2. AUTOCLISMOS EFICIENTES
Os sistemas de descarga por gravidade são os mais
utilizados. Em alguns lugares públicos usam-se encastrados na parede para evitar vandalismos e melhorar os aspectos estéticos e de limpeza.
Para tornar eficiente uma cisterna convencional,
existem diversos métodos:

n

xxx

2.1.7.2.1. SISTEMAS

COM POSSIBILI-

DADE DE INTERRUPçãO DE DESCARGA

2.1.6.4. TORNEIRAS ELECTRóNICAS
Nestas torneiras, o fornecimento de água activa-se
quando se coloca um objecto debaixo da torneira e
corta quanto se retira, mediante um mecanismo fotoeléctrico.

Permitem parar o processo de
despeje baixando o puxador ou
carregando uma segunda vez.

Permite o fluxo de água durante o tempo mínimo requerido pelo usuário. Além disso, não requer nenhum
contacto físico entre o utilizador e a peça sanitária,
pelo que é muito adequado para lavabos públicos.

Dispõem de 2 puxadores, um
para descarga parcial e outro
para descarga total.

2.1.7.2.2. SISTEMAS

COM PUxADOR

DUPLO

n

2.1.7.2.3. SISTEMAS DE REDUçãO DE CAPACIDADE

É importante assinalar que este tipo de torneiras precisa de fornecimento eléctrico ou
a incorporação de pilhas, pelo
que se trata de elementos que
devem ser revistos periodicamente para assegurar o seu correcto funcionamento.

Consistem em reduzir a quantidade
de água da cisterna em cada descarga, ocupando parte do volume
com algum tipo de recheio (bolsas
especiais, recipientes cheios de
água, etc.).

xxx

TOMÁTICO

n

2.1.7.2.4. SISTEMAS
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Os dispositivos magnéticos anti-calcários evitam
as incrustações de calcário circuitos e máquinas hidráulicas. Costumam ser completamente autónomos, não precisam de alimentação eléctrica nem de
manutenção e a sua eficácia está garantida por muitos anos graças ao seu sistema magnético permanente.
n

n

Funcionamento:

Este sistema de tratamento físico da água, não
entra em contacto com ela nem altera a sua composição química. Tão só modifica a estrutura cristalina dos seus sais, provocando uma perda da
capacidade de incrustação do carbonato de cálcio
ao atravessar o campo magnético criado pelas 2
unidades do condicionador.
n

Estes equipamentos evitam as incrustações calcárias e proporcionam outras vantagens:
n

Previnem o desenvolvimento de novas incrustações de calcário.

n

Eliminam progressivamente as incrustações existentes.

n

xxx
Aplicam-se a autoclismos com puxador de descarga.
Um dos métodos consiste em incluir um sistema de
pesos, de tal forma que quando se solta o puxador,
os pesos obrigam ao fecho automático, sendo necessário manter o puxador elevado para provocar
uma descarga total do tanque.

n

Evitam a proliferação de microrganismos como
bactérias e fungos ao destruir o seu habitat.

n

Garante uma poupança significativa de energia
porque o não tratamento de incrustações causa
perdas até 40% da eficiência dos electrodomésticos.
n

2.1.8. DESCALCIFICADORES
A acumulação de depósitos calcários produz aumentos consideráveis da energia necessária para
conseguir água quente sanitária (AQS).
n

n

Podem instalar-se em poucos minutos e sem necessidade de obras.

n

Na prática, a dita acumulação produz:

2.1.9. ELECTRODOMÉSTICOS
2.1.9.1. MÁqUINAS DE LAVAR ROUPA
As máquinas de lavar gastam de 110 e 220 litros de
água por carga. É recomendável usá-las apenas
quando a carga seja completa.

Obstrução das condutas: diminuição da pressão e
caudal da rede.
n

Aumento dos custos energéticos, de reparações e
manutenções e por reposição prematura de electrodomésticos, válvulas, condutas e juntas.

n

Existem sistemas químicos e magnéticos,
sendo estes últimos
mais fáceis de instalar
em meios residenciais e
que não necessitam de
posterior manutenção.

Diminuem o risco de corrosão.

Na compra de novas máquinas, deve ter-se em
conta o seguinte:
n

n

As de carga frontal usam menos 40% de água do
que as de carga superior.
n

Existem modelos em que o consumo de água corresponde com a quantidade da carga, outras que
reutilizam a água da lavagem e ainda outras que dispõem de um ciclo económico de lavagem.
n

xxx
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Do ponto de vista da eficiência energética, é recomendável seleccionar a mais eficiente (Classe A).

2.1.10. CONTADORES DE ÁGUA
O primeiro passo para planificar um sistema de poupança de água em qualquer dos usos de consumo,
é conhecer precisamente o nível de consumo; especialmente na agricultura, indústria e municípios
(rega de jardins e espaços verdes públicos), pois no
âmbito doméstico este controlo, de forma geral, já
se efectua.

n

O conhecimento do
consumo permite determinar se o usuário
se encontra num nível
“baixo”, “médio” ou
“alto” e obter a razão
litros/hora-dia-mêsunidade de produto,
etc.

n

xxx
2.1.9.2.

MÁqUINAS

DE

xxx

LAVAR LOUÇA

Se estas razões aumentam ou diminuem em relação à média, permitirá inferir e detectar possíveis más práticas ou
falhas na rede (obstruções e/ou fugas).
n

Na lavagem dos pratos de
4 pessoas numa bacia
cheia de água, consomem-se 25 a 40 litros/dia.
Uma máquina de lavar louça utiliza entre 17 e 30 litros
por carga. Por isso é muito importante utilizar a carga
completa.

Se os contadores se encontram integrados no sistema de controlo de rega,
pode implementar-se um algoritmo que avise sobre tais
variações a partir de um
ponto previamente definido.
n

Existem máquinas lava-louça de capacidade reduzida, com controlo de sujidade da água e inibidores
de arranque com carga incompleta.
n

Na actualidade está a
impor-se o uso de contadores electrónicos, principalmente pela possibilidade de
realizar tele-leituras.
n

Energeticamente: seleccionar as mais eficientes
(Classe A).

n

xxx
2.2. Jardinagem
O uso da água para rega de jardins públicos e privados pode tornar-se muito mais eficiente seguindo
uma série de práticas.
2.2.1. SELECÇÃO DE PLANTAS AUTóCTONES PARA O JARDIM
As espécies autóctones requerem menos manutenção ao estar melhor adaptadas ao tipo de solo e às
características do clima, são mais resistentes à falta
de água, às pragas e às doenças.

xxx

Por exemplo, em climas mediterrâneos, espécies
como o Alecrim, Tomilho, Salva, etc., oferecem numerosas vantagens e supõem grandes poupanças
de tempo e água.
n
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2.2.3. AGRUPAR AS ESPÉCIES PELOS SEUS REqUERIMENTOS HÍDRICOS

Podem distinguir-se 3 níveis segundo os consumos
de água das espécies, baixo, médio ou alto:
n

Zona seca, plantada com espécies autóctones
onde não será necessário regar quase todo o ano.
Apenas regas de apoio.
n

xxx
Esta medida ganha maior relevância no contexto
de protecção dos habitats naturais europeus, que
numa escala superior impulsiona a Rede Natura
2000. A preservação de espécies autóctones e o
controlo de espécies invasoras é um dos postulados
estabelecidos da Directiva 92/43/CEE do Conselho
da Europa, relativa à conservação dos Habitats naturais e da fauna e flora silvestres.
n

Zona de rega moderada onde forneceremos água
ocasionalmente, às espécies mais exigentes e às
plantas capazes de formar tapetes/ervados, que no
princípio necessitarão um pouco de ajuda.

n

Zona húmida em que as necessidades de rega
serão maiores.

n

Conselho: nas bordaduras do relvado, que é onde
cai mais agua, aproveitar para plantar as mais exigentes em água.
n

Por outro lado, as alterações climáticas tornam algumas espécies mais propensas para a migração
para zonas agora mais condizentes com as suas necessidades climáticas habituais, favorecendo a entrada de outras espécies invasoras.
n

2.2.4. RESTRINÇõES DA REGA (STRESS HÍDRICO)
As plantas habituam-se progressivamente à escassez de água.
n

Neste sentido, esta medida não só favorece a poupança de água (objecto fundamental deste projecto), como resulta em conformidade com a
legislação citada e favorece a luta contra as alterações climáticas
n

Deve deixar-se secar o solo moderadamente entre
2 regas para estimular as raízes a procurar água em
profundidade.
n

Se se quer converter um jardim “normal” num de
pouca rega, há que “habituar” progressivamente as
plantas, ao longo de vários anos.

n

2.2.2. APLICAR TÉCNICAS DE XERO-JARDINAGEM
A xero-Jardinagem é um conceito desenvolvido
nos Estados Unidos da América (Xeriscape), em
princípios dos anos 80. O prefixo “xero” provém do
Grego e significa seco.
n

A ideia neste tipo de jardins é fazer um uso racional da água de rega, evitando permanentemente o
desperdício.
n

A poupança de água não é o único objectivo; também tem sentido ecológico e promove uma manutenção mínima. Por exemplo, limitando a utilização
de produtos fitossanitários, um uso reduzido de maquinaria com gasto de combustível, a reciclagem, etc.
n

(fonte: mapa da fao que mostra onde o uso da
água na agricultura é crítico (categoria 5) e indicativo de stress hídrico (categoria 4).
TEXTO DA FIGURA: Categoría: Categoria / Porcentaje: Percentagem

xxx
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12.2.5. ALTERNATIVAS AO RELVADO
Substituir o relvado por massas arbustivas, plantas
rasteiras, grama, inertes, casca de pinheiro, etc.,
para tornar os jardins mais eficientes em termos hídricos.

A regulação do giro/volta e o alcance dos emissores, difusores e aspersores é importante para que
apenas reguem o jardim.
n

Regar apenas o necessário, evitando a formação
de charcos.
n

Os seguintes elementos podem ser usados para
cobrir a superfície dos jardins:
n

n

Regar várias vezes por pouco tempo, em vez de
regar uma só vez.

n

Plantas rasteiras

Entre os mais comuns, a rega gota-a-gota é a mais
eficiente; o solo empapa e as perdas por evaporação são mínimas, evitando água entre as folhas que
por vezes pode ser prejudicial (pela formação de
míldios, por ex.).
n

Massas arbustivas

n

n

Casca de Pinheiro

Gravilhas e areias
decorativas
n

n

Quanto às espécies envasadas é muito útil deixar
um prato por debaixo para reter a água sobrante da
rega.
n

Pavimentos

xxx

2.2.6. COBRIR O SOLO

2.2.7.2. SELECCIONAR O SISTEMA DE REGA MAIS ADEqUADO
à DISPONIBILIDADE E CULTURA (ESPECIAL ATENÇÃO à REGA POR
GOTA-A-GOTA E POR EXSUDAÇÃO)

PARA MANTER A HUMIDADE (mulching)
Podemos cobrir o solo com materiais orgânicos
(cascas de pinheiro, plantas rastejantes como a
Hera, Hedera helix ou a Congossa, Vinca minor, ou
o Zimbro-rastejante, Juniperus horizontalis) ou inertes dos quais há cada vez mais uma maior variedade, texturas e cores).

Entre os sistemas de rega existentes, a rega gotaa-gota e a de exsudação são os mais eficientes. Este
último consiste numa membrana de polietileno que
formam uma malha com 4-5 microns.
n

Ao aplicar uma pressão
compreendida entre 2 e
3 m.c.a, a tubagem
incha e a água sai pelos
poros em todo o seu
comprimento; fornecem
caudais de 1 a 1.75 l/h
por metro de tubo.
n

Com esta camada
reduz-se a evaporação da água, ajudando a manter a
humidade do solo
e permitirá poupar
água permanentemente.
n

xxx

tubagem de rega por exsudação (fonte: www.elriego.com)

2.2.7. REGA
2.2.7.1. APLICAR CONSELHOS SIMPLES DE REGA EFICIENTE
São conselhos simples, mas que ajudam a poupar
uma importante quantidade de litros de água:

Permite trabalhar em baixas pressões da coluna
de água; o pequeno tamanho dos poros torna-a
sensível às obturações.
n

Pelo menos 1 vez por ano, rever as peças do sistema
de rega para verificar se há fugas. Uma perda de 11
gotas/minuto supõe uma perda de 2.200 litros/ano.

A luz favorece o
desenvolvimento
das algas, por isso
recomenda-se que
se enterre entre 3 e
8 cm de profundidade.

Limpar os filtros dos emissores, onde a acumulação de sujidade baixará a eficiência de rega.

sistema de rega gota-agota (fonte: www.floresyjardin.com)

n

Evitar a rega nas horas de mais calor, nas quais as
perdas são maiores por evaporação. À noite as plantas e o solo retêm mais humidade.
n

n

n
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2.2.7.3. PROGRAMAÇÃO DA REGA
Na sua modalidade mais simples permite, por ex.,
estabelecer uma duração da rega em função do tipo
de plantas, a frequência em função da época do ano
e momento de desenvolvimento e a hora em função do nível de insolação previsível para cada estação do ano.

2.2.8. ESTAÇÃO METEOROLóGICA
A acção de rega deve estar vinculada à existência
de condições climatéricas adequadas para que a
planta aproveite ao máximo a água e nutrientes fornecidos.

n

Uma estação meteorológica é um elemento indispensável em qualquer sistema de rega automatizada que persiga a eficiência e a poupança de água.
Deste modo, evitar-se-á, por ex., regar em momentos de chuva, geadas fortes, irradiação solar excessiva, com ventos fortes, etc.
n

Na sua modalidade mais completa, permite controlar a rega em função, por ex., das seguintes variáveis:
n

Condições climatéricas existentes e inclusivamente previsíveis (neve, chuva, vento, irradiação
solar, vento, etc.).
n

n

Stress hídrico e requerimentos das plantas.

n

Reservas de água no solo.

A informação que uma estação meteorológica
pode fornecer ao sistema de rega para a sua valoração, pode ser a seguinte: temperatura, humidade
relativa, precipitação, velocidade e direcção do
vento, pressão atmosférica, radiação solar.

n

Todos estes valores e outros
favorecem uma correcta adequação da acção de rega às
condições óptimas que permitam o seu máximo aproveitamento e eficiência.

n

O controlo inteligente, automático ou manual, da
instalação, incluindo na modalidade remota (Internet).

n

A comunicação sem fios entre dispositivos da instalação.
n

xxx

O zonamento da rega para adequá-la a cada necessidade.
n

2.3.AGRICULTURA

O contraste entre a situação actual com o histórico
registado, para apoiar a tomada de decisões.

n

n

Além das ferramentas e técnicas descritas no apartado de jardinagem, que são completamente aplicáveis à agricultura, existem outras medidas e
ferramentas que podem ajudar na gestão integrada
dos recursos hídricos disponíveis.

O controlo do crescimento da cultura.

O uso de energias renováveis para o funcionamento de todo ou parte do sistema.
n

2.2.7.4. TECNOLOGIAS GPRS E WI-FI

PARA O CONTROLO

2.3.1. TENSÍMETROS E SONDAS DE CAPACITâNCIA
Os tensímetros são instrumentos que indicam o esforço que as raízes de uma cultura têm de fazer para
extrair do solo a humidade que necessitam, actuando como uma raiz artificial.

DA REGA

No âmbito da jardinagem e agricultura, o controlo
da rega realiza-se em muitas ocasiões a partir de
grandes distâncias (jardins públicos, comunidades
de regantes, grandes parcelas de regadio, etc.).
n

As Sondas de Capacitância são sensores que
medem a constante dieléctrica
ou permissividade do material
para determinar o seu conteúdo volumétrico de água.
n

Por outro lado, a cablagem necessária para interligar os sensores do sistema, apresenta um risco
elevado de deterioração pelas próprias acções de
manutenção de jardins e culturas.
n

A evolução das TIC veio solucionar ambas as dificuldades. A primeira dela, através do controle dos
sistemas de rega através da Internet (GSM, GPRS,
UMTS, …); a segunda, mediante a interligação via
rádio (Wi-Fi) de sensores, estações remotas e de
transmissão, ao nível do campo.

n

Permitem controlar a humidade na zona radicular da
planta, para adequar a rega às
reservas de água no solo.
n

xxx
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2.3.2. DENDRóMETROS
Instrumentos de precisão
para medir o crescimento
das árvores; trata-se de
micrómetros de precisão
que se ajustam à árvore e
o seu funcionamento é
semelhante ao de um calibre convencional.

É necessário dimensionar adequadamente a capacidade dos referidos depósitos, em função de:
n

Permite ao responsável da cultura dispor de informação das alterações que manifesta o crescimento
radial, provocado pelos tratamentos como a rega,
adubação, poda, etc., para controlar o desenvolvimento e nível de stress hídrico da planta.

n

Necessidades hídricas da planta.

n

Ritmos previsíveis de enchimento e consumo

REGA

n

Nível de reserva de água no solo.

Consumo requerido pela instalação.

2.3.5. SISTEMAS DE GRAVIDADE PARA TRANSVASES DE ÁGUA E

2.3.3. SOFTWARE
Na sua máxima expressão, um sistema de rega eficiente tem de dispor de equipamentos (autómatos
programáveis – PLC’s –, computadores – PC’s –, ou
outro tipo de controladores de rega), que permitam
o seu controlo mediante algoritmos capazes de activar ou inibir a rega em função, por exemplo, de):

n

n

Uma instalação correctamente dimensionada que
tenha uma lógica de funcionamento coerente, permitirá o máximo de aproveitamento das águas pluviais, recorrendo ao fornecimento da rede, apenas
nos casos em que os tanques/depósitos não tenham suficiente água armazenada para atender à
procura da instalação.

n

Condições metereológicas existentes ou previstas.

Pluviosidade da zona.

n

xxx

n

n

Quando a orografia do terreno permita estabelecer um diferencial de cotas entre diferentes depósitos ou entre estes e a zona de consumo (de rega
ou outros aproveitamentos), deve considerar-se
que por vezes, a acção da gravidade pode ser suficiente para fornecer à rede a pressão suficiente
para efectuar o transvase de água ou o próprio consumo (1 atm/10m).
n

Desenhando um “sistema de Sifão” e aplicando o
princípio de “vasos comunicantes”, existem casos
em que apenas seria necessário aplicar energia externa para “fortalecer” o mencionado sifão, efectuando-se posteriormente o fornecimento pela
acção da gravidade.
n

Na medida do possível é conveniente seleccionar
equipamentos e software abertos (não vinculados
a marcas ou tecnologias proprietárias), escaláveis
(que permitam a incorporação ou supressão de determinados sinais e ampliações modulares dos diferentes elementos) e versáteis (capazes de
adaptar-se a novos parâmetros ou variação das classes de detecção e actuação).
n

2.3.6. DEPóSITOS DE CABECEIRA
Valorizar a possibilidade de realizar actuações dirigidas a melhorar a eficiência na gestão hídrica dos
depósitos/tanques de cabeceira existentes nas Comunidades de Regantes.
n

2.3.4. TANqUES OU POÇOS PARA ARMAzENAMENTO E CONTROLO DA ÁGUA DE REGA

De seguida, detalham-se algumas das mais relevantes:

n

A captação da água pluvial é uma importante
fonte de poupança de água, pois a que é captada e
posteriormente utilizada é água que não se consome da rede de fornecimento. Claro que esta água
tem de ser previamente tratada e armazenada para
a sua posterior utilização.

n

n

Aumento da capacidade de armazenamento.

n

Melhoria do revestimento.

Limpeza, revisão e manutenção das condutas de
entrada, de saída de descarregadores.
n

O sistema de tanques soterrados, de fibra de vidro
demonstrou-se como o mais eficiente na maioria
dos casos, pela sua relação Qualidade/Custo/Benefício Ambiental; reduz a possibilidade de degradação da água armazenada e evita a evaporação de
camadas na superfície.

n

Isolamento total para reduzir as perdas por evaporação.
n

n
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Evitar a acumulação de lodos (limpeza de fundo).
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2.3.7. EFICIÊNCIA NA REGA POR INUNDAÇÃO (ABERTURAS DIRECTAS, VÁLVULAS, MANGUEIRAS FLEXÍVEIS, ETC.)
Esta medida prevê melhorar a eficiência em regas
de superfície (manta ou inundação, rego ou sulcos)
e mais concretamente aqueles casos em que a sua
substituição por técnicas mais eficientes (aspersão,
gota-a-gota) resulta inviável. Tanto quanto possível
persegue-se melhorar a eficiência do sistema de distribuição (fugas nos canais ou valas), regular o
tempo de rega em função do caudal, da cultura e
das necessidades segundo o ciclo vegetativo (primeira rega ou sucessivas).

proliferação de ervas adventícias e eventualmente,
fertilizá-lo. Com esta capa reduz-se a evaporação da
água, ajudando a manter a humidade do solo.

n

No âmbito da agricultura, o seu uso está especialmente recomendado em horticultura e fruticultura.
n

2.3.9. SISTEMAS DE TELE-CONTROLO NAS COMUNIDADES DE
REGANTES E REDES COLECTIVAS DE REGA

Uma vez estabelecida uma comunidade de regantes, convém avaliar em que medida se podem monitorizar as acções de rega.
n

A instalação de tele-controlo permite estabelecer
turnos de rega (maximizar as regas nocturnas), pautar caudais e volumes segundo os ciclos fenológicos.
n

n

Para isso, propõe-se valorizar a possibilidade de:

Entubar as valas das parcelas e dotá-las de válvulas
de controlo (automáticas ou manuais), destacandose:
n

De igual modo, destaca-se a possibilidade de estabelecer políticas comuns de eficiência, assim
como a adaptação das Directivas Comunitárias em
matéria de água e meio-ambiente.

n

Válvulas de comporta: fecha com uma comporta
que se move de cima para baixo, movendo um pequeno volante. São úteis para isolar zonas da exploração, mas não servem para regular o caudal.
n

2.3.10. MANUTENÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO
Ainda que a manutenção das redes de distribuição
deva programar-se independentemente da técnica
de regadio utilizada, no caso das regas de superfície
(inundação, rega por sulcos), tem um interesse especial.
n

Válvulas de borboleta: o elemento de fecho é um
disco ou espelho vertical do mesmo diâmetro da tubagem. Utiliza-se para isolar zonas e para regular o
caudal.
n

Válvulas hidráulicas, volumétricas, de bola ou esfera e outras.
n

Nos canais de rega, recomenda-se rever as juntas
de união, aumentar ou substituir os troços de secção insuficiente e rever o estado das comportas que
abastecem as parcelas, para melhorar a eficiência
no âmbito da distribuição.
n

Utilizar dispositivos de tomada directa, tais como,
sifões que não afectem as mangueiras/tubos de distribuição.
n

Usar mangueiras flexíveis macias como alternativa
aos regos/sulcos.

Deve referir-se que o valor das perdas nas redes de
distribuição, por exemplo em Espanha, supera em
muitos casos 5% do total da água utilizada para regadio. Neste valor, incluem-se as perdas originadas
por infiltrações através das juntas ou fissuras do
canal ou conduta, as perdas produzidas através das
comportas que se distribuem ao longo do canal e as
perdas originadas pelo esboroamento de alguns troços, devidas a secções insuficientes para os módulos
de rega que daí derivam.

n

n

Nivelar a superfície de rega: quanto mais irregular
seja a sua topografia, maior terá de ser o volume de
água fornecido. Requerem-se superfícies planas ou
com declives suaves; não é aconselhável em solos
de permeabilidade muito alta nem com tendência
para gretar (argiloso).
n

Facilitar o avanço da água melhorando a rugosidade da superfície (exemplo: cortar a erva em pomares).
n

2.3.11. AUTOMATIzAÇÃO DE
COMPORTAS PARA CANAIS DE

2.3.8. MULCHING (FRUTICULTURA E HORTICULTURA)
O acolchoado ou mulching, ainda que citado para
jardinagem, é uma prática agrícola de especial relevância que consiste em cobrir o solo com um material orgânico destinado a proteger o solo, evitar a

REGA

A automatização de
comportas permite men

n

xxx

35

manual dE formação para o uso EfiCiEntE da água

lhorar a eficiência das redes de distribuição. Recomenda-se avaliar a sua implantação em comportas
manuais, muito habituais em redes colectivas de regadio e em zonas onde o regadio por inundação seja
dominante. A incorporação de energias renováveis
como fonte de energia facilita a sua implementação
em qualquer ponto geográfico.

2.3.14. REGULADORES DE CAUDAL
Permitem controlar o caudal que circula por uma
determinada instalação. É muito conveniente colocar um regulador de caudal à entrada de cada unidade de rega, para que passe apenas a quantidade
de água que se deseja para as derivações terciárias
e laterais.

2.3.12. CONTADORES PARA REDES DE ABASTECIMENTO AGRÍ-

Os mais usuais são os de diafragma, que regulam caudais entre
2 e 50 litros por segundo. O seu
funcionamento baseia-se num diafragma de material elástico que se
deforma, abrindo ou fechando a
secção de passagem e deixando
passar assim apenas o caudal nominal seleccionado.

n

n

COLA

Conhecido o volume fornecido numa determinada
rede e estabelecidos os pontos de corte do abastecimento de água (válvulas volumétricas), a instalação
de contadores segundo pontos de consumo (sectorialização) ou num único ponto (rede geral de abastecimento), permite conhecer os consumos totais.
n

Atendendo ao volume de consumo de água na agricultura, o conhecimento do consumo permite calcular ratios de interesse, entre os quais se destacam:
n

xxx

2.3.15. VÁLVULAS VOLUMÉTRICAS PARA REDES DE ABASTECIMENTO

A incorporação de válvulas volumétricas nas
redes de abastecimento permite controlar os volumes de água fornecidos. Trata-se simplesmente
de uma válvula hidráulica à que se incorpora um
contador.
n

n

Metros cúbicos/hora.dia.mês,

Metros cúbicos/cultura: % estimativa do consumo
hídrico.
n

n

Metros cúbicos consumidos.

Dispõem de um selector onde se indica manualmente o volume de água que se quer aplicar.
Quando o contador alcança o volume indicado,
produz-se um sinal hidráulico que fecha a válvula.
O seu uso, combinado com o cálculo prévio das
necessidades hídricas, permite melhorar a eficiência com uma relação custo/benefício ambiental
razoável.
n

Ainda assim, a instalação de contadores de acordo
com o sector e/ou ponto de consumo facilita o seguimento e controlo de poupanças. Actualmente, está
a impor-se o uso de contadores electrónicos, principalmente pela possibilidade de realizar tele-leituras.
n

2.3.13. REGULADORES DE PRESSÃO
Os reguladores de pressão utilizam-se para regular
e controlar a pressão a partir do ponto de instalação.
n

Estes dispositivos evitam pressões excessivas, que
poderiam romper as tubagens, os emissores, etc.
Normalmente regulam pressões entre 0.2 e 8
kg/cm2.
n

É importante colocar um regulador de pressão à entrada de cada
subunidade de rega, para manter
a pressão constante durante o
funcionamento dos emissores. O
seu uso é mais importante quando
o terreno é acidentado, o que favorece maiores diferenças de
pressão em diferentes pontos.
n

xxx

2.3.16. ELECTROVÁLVULAS PARA O CONTROLO DA REGA E DO
FLUXO EM REDES DE ABASTECIMENTO

xxx

n
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Permitem a automatização da rega, sendo o “pro-
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gramador” quem acciona as electroválvulas através
de impulsos eléctricos.

Abril de 2003 e Março de 2006. Título do Projecto:
“Un nuevo colector solar a base de aire húmedo
para tratamiento de agua y climatización de recintos”.

A possibilidade de accionamento remoto permite
o seu uso como elemento de corte de fornecimento
de água. A sua implementação contribui para a temporização da rega e por extensão, melhora a sua eficiência.
n

2.3.18. TÉCNICA LEPA DE REGA
Trata-se de uma técnica de “rega por aspersão” que
utiliza aspersores de baixa pressão que incrementam em cerca de 80% a eficiência dos aspersores
convencionais.

Normalmente, trata-se de válvulas hidráulicas às
quais se incorpora um dispositivo electromagnético
que acciona o mecanismo que produz a sua abertura ou fecho.
n

O sistema de aspersão desenhado recebe o nome
de “Rega de Precisão de Baixa Potência (LEPA)”.
n

Podem ser do tipo “normalmente abertas ou fechadas”, mas alguns modelos quando estão accionadas, consomem energia; para o evitar, podem
instalar-se electroválvulas tipo LACH (que apenas
consomem energia quando se abrem ou fecham).

Estes aspersores distribuem a água mais próximo
da planta, através de tubos de gotejamento que se
prolongam verticalmente desde o braço do aspersor.

n

n

Se se combina este tipo de sistema com algum método de preparação do terreno para conservar a
água (e.g. mulching), podem conseguir-se melhorias
até 95%. Além disso, como o sistema funciona em
baixa pressão, reduz-se o gasto energético entre 20
e 50%.
n

2.3.17. REUTILIzAÇÃO DE ÁGUAS EVAPORADAS, RESIDUAIS E
SALOBRAS PARA REGA EM ESTUFAS (APLICAÇÃO DE PROTóTIPOS
NO qUADRO DE PROJECTOS I+D+I)
Neste caso, trata-se de um projecto que se expõe
a título informativo com o objectivo de reflectir o
grau de investigação e desenvolvimento alcançado
em matéria de poupança eficiente de água.
n

A actuação consistiu na criação de um protótipo
de estufa fechada, em que se pode controlar o clima
interno apenas com energia solar. Para tal, desenvolveu-se um sistema colector à base de ar húmido,
composto por uma estufa e uma torre solar, que
contém um intercomunicador de calor no seu interior, permitindo arrefecer o recinto e armazenar o
calor para o reutilizar posteriormente.
n

TEXTO DA FIGURA:
Burbuja: Bolha
Atomizador: Atomizador
Aplicación agroquímicos: Aplicação de agro-químicos

A torre cria uma convenção natural que arrasta o
ar húmido para um intercomunicador onde arrefece, de modo a que a humidade se condensa e
pode recuperar-se a água contida no ar. Por outras
palavras, um dos grandes resultados do projecto
Watergy é que se consegue recuperar a água de
rega que foi evapotranspirada. Uma segunda fase
do projecto prevê a depuração de água residual
e/ou dessalinizar água salobra. Ambas as fases concluíram com êxito e a incorporação do protótipo à
horticultura pode ser uma realidade a curto prazo.
n

2.3.19. TECNOLOGIAS,

SOFTWARE E DISPOSITIVOS DE CON-

TROLO E REGULAÇÃO DE CANAIS DE REGA E VALAS

A medida considera a incorporação individual ou
em conjunto de tecnologias para o controlo e regulação das redes de distribuição, especialmente nas
valas e redes colectivas de regadio.
n

Finalmente, deve referir-se que o projecto experimental desenvolveu-se no âmbito do V Programa
Quadro da EU (Subprograma Energia, Meio Ambiente e Desenvolvimento) (NNE5-2001-683), entre

n

O controlo pode realizar-se, por exemplo, mediante
a combinação de sondas de nível e comportas monitorizadas, o que facilita o controlo e a regulação de caudais por sectores, com base em estimativas prévias.
n
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2.3.20. RECURSOS WEB PARA O CÁLCULO DE IMPACTO AMBIENTAL NA AGRICULTURA, CÁLCULO DE VOLUMES DE REGA,
FERTI-IRRIGAÇÃO, ETC.
Tornam-se interessantes os serviços e publicações
que muitas organizações agrícolas põem à disposição dos agricultores em geral e dos seus associados
em particular, que abordam temas relativos à medição de impactos ambientais, cálculos de rega, sistemas de ferti-irrigação, pragas, etc.

Potenciar os métodos de limpeza a seco em tubagens, válvulas, depósitos, etc.

n

Avaliar a possibilidade de uso de sistemas de
limpeza in situ (Cleaning in Place (CIP)).
n

n

n

Analisar o processo produtivo para evitar limpezas
desnecessárias.
n

Além dos benefícios ambientais obtidos na aplicação desta medida, destaca-se o aumento da produtividade, em resultado da redução dos tempos de
limpeza e do arranque do funcionamento das instalações (desaparece a operação de desmontagem
e montagem de componentes).
n

A título de exemplo:

A página Internet da Confederação Italiana de
Agricultores de Livorno (http://www.irri.it/irri.asp),
permite o acesso a programas que verificam a eficácia dos sistemas de irrigação, calcular a capacidade e o volume da rega, planificar a ferti-irrigação
e consultar inúmera documentação de interesse
para a agricultura.
n

2.4.2. BANDEJAS DE RECOLHA DE EFLUENTES (LIMPEzA A SECO)
A sua implantação reduz a geração de focos de sujidade e a propagação de resíduos (óleos). Reduz acções concretas de limpeza (lavagem a pressão) ou
o arraste mediante uso de água.
n

2.3.21. PROGRAMA ADOR
O Programa ADOR (Espanha) é um programa informático, financiado pelo Plano Nacional R&D e
pelo Fundo FEDER da União Europeia. Foi criado
para auxiliar as comunidades regantes a melhorar
e desenvolver a gestão da água e facilitar a tomada
de decisão, atendendo a modernização da agricultura de regadio e o planeamento das campanhas de
irrigação.
n

Potenciar o uso de bandejas para a recolha de derrames desnecessários (por fugas, furos em depósitos, …).
n

Tapar os recipientes, maquinaria, etc., para evitar
a passagem para a atmosfera ou para as instalações
de pó ou produto (limpezas desnecessárias).
n

Realizar o transvase de produtos de um local para
outro de forma estanque.

n

Funciona com base numa grande base de dados,
capaz de dinamizar processos de gestão e facilitar
a cobrança através dos gastos e consumos de água
e energia, entre outros.
n

2.4.3. ASPIRADORES DE Pó - LÍqUIDOS (LIMPEzA A SECO)
Evitar a propagação de partículas contaminantes
(pó) potenciando o uso de técnicas de limpeza a
seco, que reduz os consumos de água:
n

O programa pode ser usado em comunidades de
regantes que utilizem qualquer tipo de sistema de
irrigação (superfície, aspersão, gota-a-gota,…) e
qualquer rede de distribuição (canal ou tubagens).
n

n

Aspiração

n

Recolha manual ou mecânica da sujidade.

2.4. INDÚSTRIA E HOTELARIA
2.4.1. SUBSTITUIR MÉTODOS TRADICIONAIS DE LIMPEzA POR
- clearing in place- (CIP)
Os trabalhos de limpeza encontram-se presentes
em todos os processos produtivos, sejam inerentes
ao processo ou implícitos nos trabalhos de manutenção de instalações. Neste último caso, continua
a ser habitual usar a água como elemento de arraste de partículas. Este procedimento, tão familiar
e arreigado deve ser modificado. Para isso, propõese a elaboração de um plano específico de limpeza,
baseado em:

MÉTODOS DE LIMPEzA A SECO
n

xxx
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2.4.4. DISPENSADORES DE CELU-

2.4.8. FECHOS MANUAIS
É muito frequente utilizar mangueiras com sistema de fecho manual de bocas; se o sistema de
fecho da mangueira não se
encontra na boca, desperdiçar-se-á uma grande quantidade de água ao ir fechar o
fornecimento à torneira
onde está conectada. As
xxx
mais aconselhadas são as
válvulas de bola.

LOSE E MATÉRIAS ABSORVENTES

n

(LIMPEzA A SECO)
Utilização de matérias ou
materiais absorventes tais
como:
n

n

Celulose

n

Serrim

n

Areias absorventes

xxx

A sua aplicação pode reduzir consideravelmente
o consumo de água destinado à limpeza de solos.
n

O acesso rápido a estes materiais reduz significativamente o uso de outros métodos de limpeza (ex.
arraste pela água).
n

2.4.9. CAUDALÍMETROS OU MEDIDORES DE CAUDAIS
São dispositivos que permitem conhecer o caudal
que corre numa determinada rede de abastecimento.
n

2.4.5. VARREDORAS (LIMPEzA A
SECO)
Introduzir o uso de máquinas de limpeza de chão e/ou
varredoras mecânicas em
superfícies que pela dimensão, tipo de superfície e planificação justifiquem esta
medida.
n

Fornece informação para estimar consumos e poupanças projectadas.
n

Pode ser utilizado em trabalhos de manutenção,
detecção de fugas e/ou perdas de pressão.
n

n

No âmbito industrial, destacam-se os seguintes:

n

Medidor de caudal múltiplo

n

Caudalímetro ultra-sónico

n

Caudalímetro electromagnético.

xxx

A sua aplicação pode reduzir consideravelmente o consumo de água destinado aos trabalhos de limpeza dos solos.

n

2.4.6. ESCOVAS E ENGAÇOS MANUAIS (LIMPEzA A SECO)
Varridela ou escovagem a seco de superfícies que
o permitam.
n

Antes de limpar com mangueiras e sempre que não
se possam retirar os resíduos mediante a aspiração,
recomenda-se varrer para retirar os elementos sólidos
maiores.
n

A sua aplicação contribui para a minimização do
consumo de água resultante dos trabalhos de limpeza de chãos.

n

2.4.7. SISTEMAS

DE LIMPEzA DE ALTA

PRESSÃO

Os sistemas de limpeza de alta pressão são mais eficazes na limpeza e
utilizam um menor volume de água.

xxx

A implantação de bocas ou pistolas de alta pressão em mangueiras
convencionais oferece poupanças
hídricas interessantes.

2.4.10. SONDAS E/OU SENSORES DE NÍVEL
A sua aplicação permite conhecer o nível de reservas existente num determinado depósito e/ou dispositivo de armazenamento.

n

n

xxx
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Resulta muito útil para
comprovar os consumos
reais. Combinados com
caudalímetros e manómetros são muito eficazes para a detecção de
fugas.

controlo adequado e a regulação da pressão desejada
na entrada.

n

Permite poupanças por uma menor pressão de
fornecimento, sem perda prática do caudal.
n

A título de exemplo, pode citar-se que com uma
pressão de 6 bares se obtém um caudal de 25 litros/minuto; se reduzirmos a pressão para 3 bares
obtemos um caudal de 17 litros/minuto (rede residencial).
n

Em combinação com
sistemas de controlo de
rega, permitem comutar
a fonte de fornecimento
em função das disponibilidades.
n

xxx

2.4.13.

ANALISADOR

PARA A GESTÃO DE CONSUMOS DE ÁGUA

Um equipamento
analisador e gestor
de consumos actua
como uma válvula automática e manual de
segurança nas instalações de fornecixxx
mento de água,
controlando e comparando os consumos; cortando
o fornecimento quando o tipo de consumo é semelhante ao que tem memorizado como anómalo ou
inusual.
n

Existem modelos capazes de adaptar-se a qualquer tipo de fluído e localização.
n

2.4.11. MANóMETROS
Os manómetros de pressão servem para determinar a pressão absoluta, o vazio ou a pressão diferencial existente numa determinada rede. O seu uso
facilita a identificação de fugas na rede. Os manómetros manuais permitem realizar controlos em
qualquer tipo de circuitos, entre os quais se destacam:
n

n

Circuito de aquecimento.

n

Sistema de prevenção de incêndios.

n

Circuitos de recirculação e reutilização de águas.

Incorpora um elemento de fecho manual que
actua como uma chave de corte tradicional.

n

2.4.14. VÁLVULAS

Quanto aos tipos de manómetros destaca-se o uso
de datómetros, com possibilidade de transmissão
de dados (ambiente Windows). Esta característica
torna-os interessantes pois reduz o tempo de resposta perante uma possível fuga.
n

MOSTÁTICAS INDUSTRIAIS

Permitem o controlo da temperatura
de mistura da água
em processos produtivos e grandes fornecimentos.
n

2.4.12. REDUTORES
REGULADORES

TER-

DE

PRESSÃO, PARA LI-

Permitem obter importantes poupanças
de água e energia (5% e 20% respectivamente).
n

xxx

NHAS DE FORNECIMENTO

É um dispositivo
desenhado para
tarar a pressão
dos embates de
entrada ou linhas
de distribuição,
permitindo
o
n

Recomenda-se combinar o seu uso com a instalação de descalcificadores, para reduzir a incrustação
de depósitos calcários nos mecanismos de regulação.
n

Em processos industriais com necessidades de telemetria, recomenda-se optar por sistemas electrónicos de mistura, os quais permitem ser accionados
à distância através de software.
n

xxx
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2.4.15. ELECTROVÁLVULAS, VÁLVULAS DE DESCONEXÃO AUTOMÁTICA, TEMPORIzADAS, DETECTORES
A sua incorporação na gestão dos processos produtivos, proporcionam elevadas poupanças hídricas, destacando-se: túneis de lavagem, circuitos de
refrigeração e sistemas com ciclos de recirculação.

Esta medida prevê modificar o processo produtivo
através da incorporação de um circuito de retorno
e uma fase de tratamento da água do processo (reciclagem).
n

n

Este tipo de actuação gera os seguintes benefícios
ambientais:
n

Costuma ser conveniente substituir as válvulas tradicionais de corte (manuais) por electro-válvulas,
detectores óptico-electrónico, válvulas de desconexão automática e automatismos similares.

n

n

Redução do consumo de água nos processos produtivos.

n

n

Pelo seu potencial, destacam-se:

Minimização do volume de descarga de águas residuais e do seu tratamento.
n

Electro-válvulas para corte de água quente e/ou
fria.
n

n

Minimização do tratamento de águas residuais.

2.4.18. ANÉIS DE RECIRCULAÇÃO E REUTILIzAÇÃO (CICLOS DE
VAPOR INDUSTRIAL)
A incorporação de anéis de recirculação e reutilização no ciclo de vapor de um determinado processo industrial (ex. na indústria têxtil), permite
reduzir significativamente o consumo de água implícito na geração de vapor industrial. Numa primeira aproximação identificam-se as seguintes
possibilidades:

Sistemas de desconexão automática.

n

Deve sublinhar-se a possibilidade de combinar o
uso destes dispositivos de última geração com as
vantagens que oferece a telemetria.
n

2.4.16. ESTABILIzADOR DE PRESSõES
A implantação de equipamentos estabilizadores de
pressão em redes de distribuição reduz os problemas de pressão, principalmente em circuitos de ACS
e aquecimento.
Estes desequilíbrios são responsáveis por caudais
acima do valor eficiente. Trabalham ajustando a
pressão e caudal e inclusivamente os mais avançados são capazes de realizar o corte de água quente
no caso de falta de água fria e vice-versa.

n

n

Recirculação de condensados (vapor)

n

Reutilização de condensados (vapor)

n

Reutilização de águas de purgas (outros usos)

Reutilização de águas de refrigeração (outros
usos).
n

Quanto ao desenho, destaca-se a recomendação
de reduzir ao máximo o comprimento do anel ou
tubo. Recomenda-se realizar o seu controlo através
de electro-válvulas, dispositivos de controlo de temperatura de saída (válvulas ou misturadores termoestáticos), telemetria, controlo de fugas, etc.

n

xxx

2.4.17. CIRCUITOS DE RETORNO E REUTILIzAÇÃO DE ÁGUAS EM
PROCESSOS INDUSTRIAIS

Nos processos produtivos que requerem água
para o seu próprio desenvolvimento (ex. curtição
de peles, conservas, etc.), deve avaliar-se a possibilidade de reutilizar a água do processo.
n

xxx
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TEXTO DA FIGURA:
Aire: Ar
Gas: Gás
Turbogenerador de gas: Turbo gerador de Gás
Chimenea: Chaminé
Vapor: Vapor
Turbogenerador de vapor: Turbo gerador de Vapor
Condensador: Condensador
Torre de refrigeración: Torre de Refrigeração
Alimentador: Alimentador
Caldera: Caldeira
Combustión: Combustão
Cenizas: Cinzas
Tratamiento de gases: Tratamento de Gás
Chimenea: Chaminé

natural-forçado” através de uma base argilosa e inclinação apropriada, permitirá aproveitar o escoamento e formará parte da rede de captação de
águas pluviais.
A presente medida reflecte uma interessante relação Custo/Benefício ambiental, se efectuada em
fase de planeamento.
n

2.4.21. CALDEIRAS A óLEO
TÉRMICO (SUBSTITUIÇÃO DA
ÁGUA POR óLEO, COMO
FLUÍDO

TRANSPORTE

TÉRMICO)

Na criação ou renovação de processos industriais em que seja
necessária a instalação
de caldeiras de vapor,
planeia-se avaliar a
instalação de caldeiras
de óleo térmico.
n

2.4.19. SEPARAÇÃO DE REDES NA INDÚSTRIA (RECUPERAÇÃO,
RECICLAGEM, REUTILIzAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS, PLUVIAIS E
DESCARGAS INDUSTRIAIS)
A separação de redes em fase de desenho tanto a
nível pontual (nave industrial) como a nível colectivo (polígono industrial), oferece valores muito interessantes de reutilização e/ou reciclagem de
águas. Destacam-se as seguintes:
n

xxx

A tradição leva muitas empresas a continuar
usando o vapor de água em processos nos quais poderia usar-se óleo térmico, com a consequente poupança de água e de tudo aquilo que daí deriva:
maior consumo de combustível, tratamento de sais,
purgas, depurações prévias ao início do ciclo hídrico, etc.
n

A) Rede de recuperação de águas pluviais
Como já se referiu anteriormente, mas neste caso
aplicado especificamente ao âmbito industrial, considera-se a recuperação de águas pluviais para a sua
posterior reutilização em serviços de limpeza industrial, agricultura e jardinagem.
n

Alem de eliminar o consumo de água no processo
produtivo, desaparece uma série de actuações inerentes à produção e uso do vapor:
n

B) Rede de águas residuais, resíduos urbanos e
descargas industriais
A sua canalização e posterior tratamento numa
ETAR possibilitará, se os requisitos o permitem, reutilizar a água reciclada nos processos produtivos.
Esta medida, resulta especialmente interessante em
localidades onde a ETAR se localiza no próprio polígono industrial (processamento de resíduos industriais e urbanos).
n

A necessidade de manter uma temperatura constante para que a água mude de estado.

n

As purgas de sais e lodos que se efectuam regularmente, entre outras.
n

Estes processos supõem uma perda de água na
ordem dos 300-350 litros/hora, só nas purgas de
fundos, ainda que se tenha em conta um aproveitamento a 100% dos condensados e supondo uma
qualidade da água de 0.25 gramas/litro de impurezas (a que acresce um tratamento correcto de sais),
para uma produção de cerca de 4.000 kg/hora de
vapor.

n

A presente medida reflecte uma interessante relação Custo/Benefício ambiental, se se efectua em
fase de planeamento.

n

2.4.20. SISTEMAS

DE

DE ESCOAMENTO NATURAL OU FORÇADO

PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

O aproveitamento da orografia do local (ex. polígonos industrias com taludes ou desníveis nos seus
arredores), para a recolha de água pluviais ou na
sua ausência, planificar sistemas de “escoamento
n

Nas caldeiras de óleo térmico não existe consumo
de água.

n
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2.4.22. DIMENSIONAMENTO óPTIMO DE INTER-COMUTADORES

além da redução dos compostos a utilizar no tratamento da água.

DE CALOR E/OU SISTEMAS DE ACUMULAÇÃO

O dimensionamento óptimo de inter-comutadores
de calor e/ou sistemas de acumulação instalados
nas linhas de transporte de fluidos (vapor e/ou
água), reduz consideravelmente o consumo energético e hídrico.

Como exemplo, referimos a predição do seguinte
consumo de água, num processo de purga:
n

Os sais e as lamas das purgas normalmente geram
uma perda de água de 300-350 litros por hora, apenas considerando purgas profundas. Isto é, considerando o uso de 100% da água condensada e
assumindo uma qualidade de água de 0,25 gramas
de impurezas por litro (mais o tratamento de sais
adequado), para um total de produção de vapor de
cerca de 4.000 kg por hora.
n

No respeitante a este último, a minimização devese à confluência de vários factores: por um lado, nos
trabalhos de limpeza (esvaziamento de linha) descarregar-se-á um menor volume de água e ao
mesmo tempo, será preciso uma menor quantidade
de água; por outro lado, uma redução do volume
de água armazenada e caudais inferiores tem implícita uma redução de desperdícios hídricos (por
fugas, purgas, …).
n

2.4.24. LAVAGEM DE ROUPA DE TRABALHO
Esta medida coloca a possibilidade de realizar a lavagem de roupa de forma colectiva.
n

2.4.23. CONTROLO AUTOMÁTICO DE PURGAS (CONTROLO
TDS)
A purga em caldeiras (extracção de água) é necessária para eliminar os sólidos suspensos no líquido.

Geralmente, tomam-se este tipo de decisões,
tanto por parte da empresa como por parte do trabalhador, tendo em consideração o aspecto “económico”.

Ainda que a água em forma de vapor seja um veículo para distribuir calor a diversos processos,
nunca se encontra em estado puro e os elementos
que contém podem afectar as tubagens e limitar a
transferência de calor.

Considera-se incluir neste tipo de decisões um indicador meio ambiental: m3 água da lavagem / n.º
de peças lavadas.

n

n

n

n

Em relação ao consumo de água para a lavagem,
o processo realizado numa lavandaria industrial
apresenta melhores resultados pelas seguintes razões:
n

Para manter a eficiência da caldeira e aumentar a
sua vida útil é necessária uma manutenção que reduza o depósito de sólidos e incrustações nas superfícies de calefacção.
n

Em casa é habitual lavar-se a roupa de trabalho de
forma individual (com consumos de aproximadamente 40 l/peça, pois as roupas de trabalho tendem
a ser lavadas fora da hora habitual da lavagem da
roupa).
n

Juntamente com a água penetram na caldeira sais
dissolvidos, se bem que o vapor praticamente não
contenha impureza; isto produz um enriquecimento
na concentração de sólidos dissolvidos. A purga
torna-se necessária para manter um nível de sólidos
totalmente dissolvidos dentro dos limites requeridos para o funcionamento óptimo do sistema de geração de vapor. A água de re-alimentação repõe a
água descarregada e reduz os sólidos dissolvidos na
água de circulação da caldeira a um nível aceitável.
n

As casas não dispõem de equipamento de tratamento de águas sanitárias (esgoto/descarga de
água residuais).
n

As lavandarias industriais reduzem o consumo de
água e energia, através da optimização das cargas,
temperatura das lavagens, estabelecimento de ciclos de lavagens específicos e tratamento e reutilização de águas sanitárias.
n

Todavia, continua a ser comum a realização de
purgas de modo manual, com base na experiência
ou, no melhor dos casos, num plano de manutenção.
n

2.4.25. CALDEIRAS INSTANTâNEAS DE ÁGUA EM LUGARES RE-

A medida propõe automatizar e maximizar os processos de limpeza com a implantação de controlos
automáticos de purgas. A sua implantação reduzirá
consideravelmente o volume de água de reposição,

MOTOS

n

Estes aparelhos permitem satisfazer as necessidades de água quente em locais que ficam fora do raio
de acção do circuito da água quente.
n
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Este tipo de dispositivos aquecem a água sem a
necessidade de realizar uma acumulação prévia,
possibilitam a regulação do caudal, a temperatura
e a sua instalação realizam-se no ponto de consumo, reduzindo significativamente a longitude dos
circuitos da água quente.

3. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

n

A Eficiência Energética (EE) é o conjunto de acções
que permitem optimizar a relação entre a quantidade de energia consumida e os produtos e serviços
finais obtidos. Isto pode-se obter através da implementação de diversas medidas e investimentos a
nível tecnológico, de gestão e de hábitos culturais
na comunidade.

Atendendo ao custo energético, propõe-se a implementação de um sistema de recirculação para
esses locais, de modo a diminuir ao custo e beneficiar o meio ambiente.
n

Os seguintes capítulos abordam a eficiência energética relacionada com o uso da água.

Também se pode considerar este tipo de dispositivos para poupar a água retida nas canalizações,
quando não seja possível aproximar o anel de recirculação de ACS ao ponto de consumo.
n

3.1. ANÉIS DE RECIRCULAÇÃO DA ÁGUA
qUENTE SANITÁRIA
(ACS)
Cada vez que se abre
uma torneira de água
quente sanitária (ACS),
só passado algum tempo é que a água quente
xxx
chega ao ponto de consumo; este tempo depende da distância existente
entre o ponto de abastecimento, caso seja água
quente centralizada, até ao ponto de consumo anteriormente mencionado.
Por esta razão que, no âmbito residencial e hotelaria, é imprescindível desenvolver anéis de recirculação que reduzam ao máximo a distância. Isto
evitará que se perca demasiada água fria que se encontra retida nas canalizações até que chega a água
quente.
n

3.2. CONDUTAS DE POLIETILENO RETICULADO (PEX)

xxx

Em fase de construção, a eleição deste material
reduz os custos de instalação; a factura energética
do ACS e calefacção pelo uso da instalação evita o
depósito de calcário, mantendo pressão e caudal da
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rede. Este tipo de condutas tem demonstrado uma
excelente durabilidade e resistência, não interagindo com a água.

4. INFORMAÇÃO
4.1. Avisos de informação para o utilizador
Com os avisos de informação para o usuário final
sobre o funcionamento da medida de poupança implantada, multiplica a sua eficácia. É especialmente
útil para os dispositivos instalados em locais públicos (hotéis, bares, restaurantes, indústrias, etc.);
n

Estas etiquetas deveriam ser anexas na altura do
fabrico ou da venda do produto, como informação
geral de utilizador.
n

TEXTO DA FIGURA:
Estrato interno en polietileno reticulado: Camada
interna em polietileno reticulado
Barrera para el oxígeno en EVCH: Barreira para o
Oxigénio em EVCH
Estrato externo en polietileno reticulado: Camada
externa em polietileno reticulado
Estratos adhesivos: Camadas adesivas
Producto recomendado: COESIVE ® LL15S: Produto
recomendado: COESIVE ® LL15S

3.3. REDUÇÃO DOS CUSTOS DE ENERGIA
ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO EM PARqUES
EóLICOS (UM EXEMPLO DE ESPANHA)
A criação da Sociedade de Promoção de Energias
Renováveis nas Comunidades de Regadio de Aragão
(formada por 16 comunidades de regadio e pelo governo autónomo), possibilitará aos profissionais da
irrigação reduzir os seus custos energéticos em
20%, pela sua participação em parques eólicos.
n

4.2. Rotulagem ecológica
Serve para identificar e seleccionar produtos que
estejam identificados com etiquetas ecológicas com
base em certificados acreditados.
n

O principal objectivo da iniciativa é permitir a intervenção das comunidades regantes de Aragão, o
governo autónomo e outros organismos públicos,
no desenvolvimento e promoção de projectos de
energias renováveis, através da sua participação
equitativa em empresas e sociedades de produção,
merchandising e distribuição dessas energias.
n

O objectivo final será reduzir os custos de energia de
abastecimento das comunidades regantes; para tal, a
nova sociedade negociará a sua participação na gestão
de empresas eólicas com promotores privados.
n

Os dividendos obtidos serão partilhados entre as
comunidades regantes envolvidas na sociedade, de
acordo com as suas taxas de participação e os lucros
serão dedicados à redução dos custos de energia
dos profissionais do sector.
n
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TEXTO DA FIGURA:
Energía: Energia
Etiqueta ecológica de la Unión Europea: Etiqueta
ecológica da UE
Concedida a productos y servicios que cumplen los
requisitos del sistema de etiquetado ecológico de
la Unión Europea: Concedida a productos e
serviços que cumprem os requisitos do sistema de
rotulagem ecológica da União Europeia.

4.3.2. CAMPANHAS EDUCATIVAS
As campanhas de disseminação e sensibilização
sobre a água têm-se demonstrado muito úteis, são levadas a cabo por numerosas administrações e organizações, especialmente aquelas dirigidas ao público
infantil.

n

Passamos a citar algumas iniciativas, ocorridas em Espanha:
n

4.3. SENSIBILIzAÇÃO

Campanha de educação ambiental do Ayuntamiento
de Saragoça.

4.3.1. MEDIDAS INCENTIVADORAS
Trata-se de medidas que permitam ao utilizador
envolver-se na poupança de água. Podemos citar algumas propostas, a título de exemplo:

Campanha da Agência Catalã da Água e do Departamento do Meio Ambiente e Habitats da Generalitat de
Cataluña).

n

n

n

Adaptar os sistemas de tarifário, no âmbito da aplicação do “preço justo da água”, às características específicas do território, disponibilidade do recurso,
perfil climático, custos de abastecimento, condições
dos utilizadores e registo da evolução dos consumos
médios da água.

n

Campanha da Fundação Ecologia e Desenvolvimento.

n

Campanha do Centro para a Política Ambiental.

n

n

4.3.3. CONVOCATóRIA DE PRÉMIOS E CONCURSOS PARA A GESTÃO
EFICIENTE DA ÁGUA

A convocatória de prémios e concursos públicos ou
privados, que reconheçam o trabalho desenvolvido em
matéria de gestão água; são iniciativas que favorecem
a difusão e geram sinergias importantes, de âmbito público, privado e docente.
n

Exemplos de aplicação:

As tarifas do Canal de Isabel II da Comunidade de
Madrid (Espanha): além de manter uma beneficiação para família numerosa, o Canal de Isabel II, amplia a mesma beneficiação para habitações que se
encontrem habitadas por mais de quatro pessoas.
Assim, beneficia os clientes que tenham diminuído
o seu consumo de água. Por último, o Canal de Isabel II introduziu pela primeira vez a beneficiação por
isenção social para atenuar a pobreza e as necessidades máximas.
n

n

Alguns exemplos:

O “prémio Aquacivit para a gestão eficiente da água”
tem por objectivo o reconhecimento público e o estímulo aos melhores projectos de municípios e Mancomunidades espanholas; em matéria de boa utilização
da gestão da água.
n

No âmbito docente da administração, o concurso “As
novas tecnologias e a gestão eficiente da água” fomentado pelo Ministério do Meio Ambiente Espanhol e a
Cátedra Telefónica da Universidade de Saragoça; para
projectos que melhor conjuguem o uso das TIC e que
façam uma gestão eficiente da água em qualquer actividade económica, a administração pública ou em
casas próprias.
n

xxx

O sistemas “Ecofluvis” que permitam, entre outras
coisas, a poupança de água na cidade de Saragoça (Espanha).

n

xxx
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5. LEGISLAÇÃO E GESTÃO
5.1. EXEMPLOS DE LEGISLAÇÃO
As Administrações Públicas podem promover iniciativas legislativas que façam com que a própria
Administração seja um modelo de gestão eficiente
da água; através de medidas implementadas em
edifícios de utilização pública.
n

São inúmeras as Administrações que implementaram iniciativas para que os edifícios de utilização pública possam servir de exemplo aos cidadãos.
n

xxx

ção. Estas, são ferramentas úteis para alcançar os
fins desejados.

Algumas destas iniciativas, no contexto hierárquico das diversas Administrações, procuram premiar os Municípios com alto rendimento nas redes.
n

n

Alguns exemplos:

O Escritório da ONU de Apoio à Década Internacional para a Acção “A Água, fonte de vida, 20052015”, com sede em Saragoça.
n

5.2. PLANO RENOVE PARA A COMPRA DE
DISPOSITIVOS EFICIENTES SUBVENÇõES E
AJUDAS.

A Exposição Internacional “Expo Saragoça 2008”,
cujo objectivo é a água como elemento imprescindível para a vida e para o desenvolvimento humano,
do ponto de vista do compromisso étnico da sustentabilidade.
n

Os objectivos deste tipo de programas, implementados pelas Administrações Públicas e algumas empresas, são os seguintes:
n

Fomentar o conhecimento e a implementação de
tecnologias e hábitos de consumo que melhorem a
eficiência na utilização da água;
n

O Escritório Internacional da Água (OIA) que
agrupa organismos públicos e privados envolvidos
na gestão e protecção dos recursos hídricos a nível
Mundial.

n

Estimular à instalação de produtos destinados à
poupança de água e à compra de electrodomésticos
eficientes.
n

O Observatório da Sustentabilidade em Espanha
(OSE): projecto independente que surge do convénio entre o Ministério do Meio Ambiente Espanhol,
a Fundação Biodiversidade e a Fundação Geral da
Universidade de Alcalá; com o objectivo de ser o
centro de referência estatal que elabora e avalia a
informação básica sobre a sustentabilidade em Espanha, com o intuito de estimular a mudança social
em direcção à sustentabilidade mediante a contribuição da melhor informação disponível.
n

A título de exemplo, a iniciativa implementada na
Cantábria pretende melhorar a eficiência na utilização da água no sector habitacional mediante a introdução de dispositivos de poupança de água e
electrodomésticos eficientes nas instalações domiciliárias, assim como a mudança de hábitos de consumo dos habitantes.
n

5.3. CRIAÇÃO DE GABINETES PÚBLICOS, OBSERVATóRIOS E EVENTOS INTERNACIONAIS
A FAVOR DA GESTÃO EFICIENTE DA ÁGUA E
DA SUSTENTABILIDADE HÍDRICA DO PLANETA

5.4. ACÇõES FORMATIVAS DE SENSIBILIzAÇÃO AMBIENTAL
Formação técnica e ambiental para responsáveis
pela implementação das de boas práticas e MTD’s,
nas técnicas, sistemas e metodologias seleccionadas, bem como no diagnóstico ambiental.

n

O agrupamento de entidades públicas ou privadas,
a criação de observatórios para o acompanhamento
e disseminação de métodos, técnicas e tecnologias
para a gestão sustentável da água e para a organização de eventos para a disseminação e sensibiliza-

n

Isto pode ser complementado com a realização e
disseminação de material formativo para gestão efin
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ciente da água que complementam as acções formativas realizadas, contribuindo para a participação
activa dos actores implicados: guias didácticos CDs,
DVDs, SMS, E-Mail, WEB, etc.

Como exemplo citamos um questionário que se encontra disponível nas seguintes páginas de internet:

n

http://www.agua-dulce.org/htm/programas/consumo/1.asp
http://www.eurosur.org/CONSUVEC/contenidos/Co
nsejos/serv_dom/agua/ahorro_agua/PAgua.html
Trata-se de um programa simples, em espanhol,
que ajuda a avaliar os hábitos de consumo e a identificar os aspectos que ajuda a melhorar o uso eficiente da água.
n

xxx

http://www.agua-dulce.org/htm/programas/perdidas/#

xxx

É outro programa em espanhol, que calcula a perda
de água derivada a fugas nos dispositivos de abastecimento. Inclui um guia informativo para detectar as
fugas.

n

5.5. FOMENTAR O AGRUPAMENTO EM COMUNIDADES DE UTILIzADORES OU REGANTES

5.7. AUDITORIA/DIAGNóSTICO AMBIENTAL

O agrupamento em Comunidade de Utilizadores
ou Regantes favorece a implementação e/ou o desenvolvimento de redes de rega que permitam:
n

Realização de auditorias e/ou diagnóstico ambiental tendo como referência as seguintes linhas de actuação:
n

A aplicação de fórmulas mais adequadas de partilha
da água face aos sistemas tradicionais de “represas”;

n

Valorizar o estado das instalações, estimativa precisa
de consumos e desenvolvimento de indicadores ambientais relativos ao consumo da água (consumo/tonelada produzida, consumo/funcionários
/superfície de área verde…);
n

Gestão de turnos e automatização do sistema de
rega (tele-controlo),
n

Redução de custos e melhoria da qualidade da
água, sistemas comuns de utilização.
n

Identificar oportunidades de minimização dos consumos de água;
n

Agrupamento de comunidades regantes em Federações
O propósito é a exploração das águas públicas com
fins de irrigação, através de federações tais como a Federação de Regantes da Cuenca del Ebro. O objectivo
geral destes grupos de acção é juntar esforços de todas
as entidades associadas para alcançar a exploração integral do recurso na sua área, com as melhores técnicas
possíveis. Os grupos de acção também deverão promover aconselhamento sobre técnicas de irrigação e suas
melhorias, bem como aconselhamento para resolução
de problemas directos e indirectos da exploração, preservação e qualidade da água.

Desenvolver actuações e medidas dirigidas à gestão eficiente da água;

n

n

Estabelecimento de objectivos, acompanhamento,
reconhecimento e publicação de resultados.
n

5.8. INVESTIMENTO EM ESTUDOS E NO MELHORAMENTO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO, PARA OBTER UMA MAIOR EFICIÊNCIA
A elaboração de estudos que relacionem a disponibilidade do recurso hídrico e dos consumos, a recolha
de dados, a realização de diagnósticos, o desenvolvimento de experiências piloto, aplicação de medidas
incentivadoras, entre outras. Estes elementos favorecem os planos de gestão eficiente da água que pretenda uma melhoria das redes de distribuição e
racionalização dos consumos.
n

5.6. AUTOAVALIAÇÃO DOS HÁBITOS E CONSUMOS E DETENÇÃO DE FUGAS
Criação e distribuição de software que permita ao
utilizador final dos recursos hídricos avaliar os seus
padrões de consumo e optimizá-los.

n
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RESUMO
O Manual Informativo AQUANET para o Uso Eficiente da Água é constituído por duas partes.
A primeira contém numerosos dados relevantes sobre o ciclo hidrológico e as diferentes utilizações da
água como recurso e consequências para a sociedade humana.
A segunda contém um compêndio de boas práticas para o uso eficiente e sustentável do recurso hídrico,
e das melhores técnicas disponíveis agrupado por sectores profissionais ou de utilização. Deste modo facilita-se o uso dos recursos, quer de modo individual, quer de modo colectivo.
No anexo que se segue, encontra-se uma lista das principais páginas de internet que foram compiladas no
decurso do projecto AQUANET. Estas páginas poderão servir como informação extra no processo de implementação das boas práticas sugeridas neste manual.

PÁGINAS DE INTERNET DE REFERÊNCIA
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ANEXO: NORMAS EUROPEIAS EM MATÉRIA DE ÁGUA
Cerca de 70% da superfície da Terra está coberta por mares e oceanos e
estes produzem quase três quartos do oxigénio que respiramos.Directamente, podemos usar apenas 1% desta água, contudo muitas actividades humanas colocam os recursos hídricos sob uma pressão considerável. A água,
qualquer que seja a fonte poluente, corre de uma forma ou de outra, de novo
para o meio ambiente – para o mar ou ara os lençõis freáticos -, onde pode
ter um efeito nocivo para a saúde humana e ambiente. Uma das peças mais
importantes da legislação nesta área é a Directiva-Quadro da Água.
n

qUADRO GERAL
Directiva-quadro da Água
Directiva 2000/60/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de Outubro de 2000.
n

A União Europeia (UE) estabeleceu o quadro Comunitário para a protecção e gestão da água. A DirectivaQuadro assegura, entre outras coisas, a identificação das águas Europeias e as suas características, com
base no território individual de bacias hidrográficas e a adopção de planos de gestão e medidas apropriadas
para cada corpo de água.
n

Preço da água e gestão de longo-prazo
Comunicação da Comissão para o Conselho, Parlamento e Comité Social Europeus: Preço e Gestão Sustentável dos Recursos Hídricos [COM (2000) 477 – Não publicada no Jornal Oficial].
n

A Comissão apresenta questões e opções relacionadas com a definição de políticas do preço da água,
permitindo a sustentabilidade dos recursos hídricos a serem promovidas.

n

Avaliação e Gestão de Cheias
Directiva 2007/60/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de Outubro de 2007.

n

O objective desta Directiva é gerir e reduzir o risco de cheias, particularmente ao longo dos rios e zonas
costeiras. Prevê o acompanhamento do risco de inundação nas bacias hidrográficas, o mapeamento do
risco de cheias em todas as regiões onde há um risco sério de cheias e o desenho de planos de gestão de
risco de cheias, baseados na estreita cooperação e participação entre os Estados-membros.
n

Escassez de Água e Secas na União Europeia
Comunicação da Comissão de 18 de Julho de 2007: “addressing the challenge of water scarcity and
droughts in the European union“ [COM (2007) 414 final – Não publicada no Jornal Oficial].
n

A Comissão recomenda directrizes para responder a secas esporádicas e a escassez de água de médio e
longo-termo. As directrizes lidam com o custo da água, alocação da água prevenção de secas e resposta
rápida no caso de seca, bem como informação de alta qualidade e soluções tecnológicas visando as secas
e escassez de água.
n

USO ESPECÍFICOS DA ÁGUA
qualidade da água de consumo humano
Directiva do Conselho 98/83/EC de 3 de Novembro de 1998.

n

A União Europeia define os padrões essenciais de qualidade que a água para consume humano deve respeitar.
Água Balnear
Directiva do Conselho 76/160/EEC de 8 de Dezembro de 1975.

n
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Directiva 2006/7/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de Fevereiro de 2006.
A União Europeia estabelece regras para a monitorização, acompanhamento e gestão da qualidade da
água balnear e para o fornecimento de informação dessa qualidade.
Tratamento de águas residuais urbanas
Directiva do Conselho 91/271/EEC de 21 de Maio de 1991.

n

Dado o seu volume, as descargas de águas residuais urbanas são a segunda maior causa de poluição hídrica,
na forma de eutrofização. Esta Directiva procura harmonizar medidas relacionadas com o tratamento dessas águas a nível Comunitário.
Água adequada para Piscicultura
Directiva do Conselho 2006/44/EC de 6 de Setembro de 2006.

n

Para salvaguardar as populações de peixes, de consequências nocivas da descarga de substâncias poluentes, esta Directiva foi elaborada para proteger a água doce de modo a proteger as populações de peixes
que suportam.
qualidade das águas para mariscos
Directiva 2006/113/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de Dezembro de 2006.

n

A União Europeia estabelece critérios obrigatórios de qualidade da água para as águas para marisco, em
todos os Estados-membros.

POLUIÇÃO MARÍTIMA
Estratégia para o ambiente marinho
Directiva 2008/56/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de Junho de 2008.
n

Esta Directiva estabelece um quadro e objectives comuns para a protecção e conservação do ambiente
marinho. De modo a alcançar estes objectivos comuns, os Estados-membros terão de avaliar os requerimentos nas áreas marinhas pelas quais são responsáveis. Terão depois de elaborar planos para cada região
e monitorizar a sua aplicação.
Poluição Marinha Acidental
Decisão Nº 2850/2000/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de Dezembro de 2000.

n

A União Europeia define um quadro Comunitário para a cooperação entre Estados-membros no campo
da poluição marinha acidental e deliberada.
Segurança Marítima: fundo de compensação por danos causados por poluição petrolífera
Proposta para um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, para estabelecer um fundo para a
compensação por danos causados por poluição petrolífera em águas Europeias e medidas relacionadas
[COM (2000) 802 final – Jornal Oficial C 120 E, 24 de Abril de 2001].
n

Esta proposta visa melhorar a responsabilidade e medidas de compensação pelos danos poluentes causados pelas embarcações.
Segurança Marítima: prevenção da poluição das embarcações
Directiva 2002/84/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de Novembro de 2002.

n

A legislação Comunitária em segurança marítima deve ser adaptada em intervalos regulares, para ter em
consideração as emendas ou protocolos às Convenções Internacionais, novas resoluções ou alterações
nos códigos e compêndios de regras técnicas existentes.
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Segurança Marítima: Embarcações poluentes e penalidades criminais
Directiva 2005/35/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 7 Setembro de 2005.

n

A União Europeia cria o quadro legal para aplicar penalidades, particularmente penalidades criminais, no
caso de descargas de petróleo ou outras substâncias nocivas, por embarcações em águas Comunitárias.
Segurança Marítima: proibição de compostos organoestânicos nos navios
Regulamento (CE) Nº 782/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de Abril de 2003,

n

Este regulamento visa proibir compostos organoestânicos (sistemas anti-vegetativos) em todos os navios
que entrem em portos da Comunidade, de modo a reduzir ou eliminar os efeitos adversos destes produtos
no ambiente marinho e na saúde humana.
Segurança Marítima: Convenção Bancas
Decisão do Conselho 2002/762/CE de 19 de Setembro de 2002.
n

Esta decisão visa autorizar os Estados-membros a serem parte contratante da Convenção Internacional
sobre a Responsabilidade Civil por Danos resultantes da Poluição causada por Combustível de Bancas, de
2001 (Convenção Bancas)..
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