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As entidades gestoras dos serviços de água na economia 
circular:
–A sociedade em geral está a evoluir para a economia circular.

–O modelo tradicional “extrair, transformar, consumir, rejeitar” é
incompatível com o desenvolvimento sustentado.

–Há que desligar o crescimento e o desenvolvimento económico do 
consumo de recursos que são finitos, como a água.

–Há razões ambientais, sociais e também económicas para 
evoluirmos nesse sentido.

–Os serviços de águas (abastecimento de água e gestão de águas 
residuais e de águas pluviais) podem e devem também ser motores 
da economia circular.
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– Estes serviços têm vindo a adotar tecnologias e práticas no 
sentido da economia circular, face a regulamentação mais 
exigente, a crescente inovação científica e tecnológica e também 
face aos desafios das alterações climáticas e da urbanização.

– Contudo essa evolução tem sido condicionada por uma 
regulamentação por vezes bloqueante e por condições de 
mercado pouco claras e incentivadoras.

– Há que encontrar novos caminhos e procedimentos na água, nos 
materiais e na energia, que são indissociáveis, para aumentar a 
economia circular na água. 

– Há que identificar incentivos regulatórios e de mercado que 
contribuam para aumentar e acelerar esses novos caminhos, e 
procedimentos, aumentando a economia circular na água. 
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Os caminhos da economia circular - água:
–Investimentos a montante: em medidas de conservação e 
controlo de poluição que reduzem custos operacionais de 
tratamento; em infraestruturas naturais que reduzem custos de 
investimento e permitem tratamento, controlo de temperatura, 
minimização de sedimentos, retenção pluvial, redução de cheias, 
captura de carbono e produção alimentar.
–Recolha da água da chuva: aplicável a nível domiciliar ou de 
pequenas comunidades, para reduzir a procura de água, as cheias, a 
erosão do solo e a contaminação das águas superficiais com 
fertilizantes e pesticidas. 
–Reciclagem de águas cinzentas para água não potável: aplicável a 
nível domiciliar ou de pequenas comunidades para reduzir a 
procura de água, mas exige tratamento e ainda tem custos 
elevados.
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– Águas cinzentas para a agricultura e aquacultura: aplicável a 
pequena escala, para reduzir a procura de água e aproveitar 
nutrientes, mas exige tratamento e ainda tem custos 
significativos.

– Reutilização de água para a agricultura e aquacultura: aplicável 
em média e grande escala, para reduzir a procura de água e 
aproveitar nutrientes, mas exige tratamento primário e 
secundário e ainda tem custos significativos de tratamento e 
principalmente de transporte para os terrenos agrícolas.

– Reutilização de água para a indústria: para reduzir a procura de 
água, podendo ser utilizada em processos de arrefecimento, 
aquecimento, lavagem e mistura, desejavelmente com utilização 
sequencial em cascata, aproveitando bem as águas de melhor e 
de pior qualidade.
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Os caminhos da economia circular - materiais:
–Eficiência dos recursos: aumento da eficiência quer na utilização 
de recursos que no aproveitamento de produtos nas estações de 
tratamento de águas residuais e de água potável.
–Utilização de lamas de água usadas e produtos para agricultura: 
uso das lamas quer como fertilizante (azoto e fósforo) que como 
condicionador do solo (matéria orgânica), após tratamento 
adequado. 
–Adição de resíduos orgânicos às lamas das águas usadas: adição 
de resíduos urbanos às lamas de água, na digestão anaeróbia, por 
exemplo resíduos de produção de alimentos e bebidas, de 
restaurantes e supermercados, gorduras e a fração orgânica 
domiciliar.
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– Lamas de água potável para agricultura ou indústria: uso de 
alguns produtos de lamas de tratamento de água potável  na 
agricultura, e comercialização de sais extraídos das salmouras de 
unidades de dessalinização.

– Bioplásticos: produção de plástico biodegradável (similar ao 
polipropileno) a partir de bactérias das águas usadas, de algas  
produzidas com água usadas e da celulose do papel higiénico.

– Fertilizantes (não agrícolas): uso de nutrientes das águas usadas 
como fertilizante não agrícola, como parques e golfes.

– Papel e celulose: aproveitamento de celulose das águas usadas 
municipais para a indústria de papel, o fabrico de asfaltos e de 
tubagens e para secagem de lamas.
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– Materiais de construção: uso de lamas de águas usadas para 
construção de bases de estradas e campos de golfe, e par fabrico 
de betão e tijolos, misturados com outros materiais.

– Proteínas & alimentação: extração de proteínas de águas usadas 
para alimentação de gado, por exemplo.

– Metais & minerais: extração de metais e minerais valiosos das 
águas usadas, por exemplo da galvanização e anodização, para 
laboratórios e indústria química.

– Produtos de saúde pública: extração de produtos das águas 
usadas para a indústria farmacêutica (remédios), hospitalar (ex. 
compressas) e de suplementos  alimentares.

– Reutilização de gás: uso de gases das águas usadas, como azoto 
amoniacal, enxofre,  metano  e dióxido de carbono.  
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Os caminhos da economia circular - energia:
–Conservação de energia em estações de tratamento e sistemas de 
distribuição: redução do consumo de energia por otimização da 
operação das estações de tratamento (arejamento e tanques de 
digestão) e das redes de distribuição.
–Conservação de energia e recuperação na habitação: utilização de 
equipamentos mais eficientes (ex. máquinas de lavar) e de 
permutadores de calor para chuveiros, pois o aquecimento de água 
é o maior consumidor de energia na habitação.
–Produção de eletricidade a partir de sistemas de distribuição: 
utilização de microturbinas para produção de energia em sistemas 
de adução e de distribuição com excesso de pressão.
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– Produção de calor a partir de sistemas de distribuição: instalação 
de permutadores de calor nos coletores de águas usadas, que 
“transporta” as perdas de energia nas habitações.

– Biosólidos para produção de energia: produção de energia 
(produzindo gás, eletricidade e calor) a partir de lamas tratadas 
de águas usadas por pirólise (produzindo gás e escórias), 
combustão (produzindo eletricidade e cinzas), produção de 
biogás  (produzindo gás e lamas) e gaseificação (produzindo gás).  

– Energias renováveis:  uso de aerogeradores, painéis solares e 
geotermia para produção de energia verde, em  alternativa ou 
complemento à energia de origem fóssil, reduzindo custos e 
aumentando a segurança face à flutuação dos preços da energia 
da rede.
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Em conclusão:

–A gestão sustentável dos serviços de água implica medidas 
urgentes no curto prazo, para consolidarmos o que já conseguimos.

–Mas não pode esquecer as medidas de médio e longo prazo, e a 
economia circular tem um papel importante nessa gestão 
sustentável.

–Os serviços de água querem liderar a economia circular ou ser 
arrastados por ela? 

–Para isso há que percorrer ponderadamente os caminhos 
descritos atrás para a água, os materiais e a energia, através de 
liderança, inovação e participação.
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