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22 de MarçoA água é e será sempre um bem essencial pa-
ra a vida. Esta é uma frase que diz muito sobre a 
importância da água e principalmente agora que 
vemos que é um recurso muito precioso e escasso.

As alterações climáticas alteraram os padrões 
de recarga dos lençóis freáticos, a capacidade de 
armazenar água no subsolo, devido a redução nos 
dias de precipitação, mas quando há precipitação, 
chove com muita intensidade o que impossibilita 
a penetração das águas no subsolo pois a mesma 
escorre superficialmente até às linhas de água e 
posteriormente encaminhada para o mar.

Existem medidas para minimizar esse efeito, 
como a reflorestação nas zonas mais altas ou a 
criação de bacias de retenção, contudo todas e 
quaisquer medidas de captação e retenção de 
águas só são sustentáveis se a forma como a con-
sumimos a jusante for feita de forma responsável.

Na nossa região, a falta de água com abundância 
na costa sul obrigou à captação de nascentes no 
Norte e a construção das levadas, que fazem hoje 
parte de um património de valor incalculável, que 
durante séculos e mesmo até aos dias de hoje, 
transportam água para o sul que é utilizada tanto 
para a agricultura como para o consumo humano.

As levadas que aliadas à construção de túneis, 
são parte constituinte de uma rede de aquedu-
tos que permanecem quase inalterados com o 
tempo, mas que com os efeitos erosivos des-
se mesmo tempo necessitam de manutenção e 
monitorização.

Se a construção das levadas foi uma necessi-
dade já desde o tempo dos colonos para garantir 
água com frequência para o regadio das suas cul-
turas, embora conservado até aos dias de hoje, 
a necessidade já desde o início do século XX foi 
garantir água potável para consumo humano nas 
zonas habitacionais.

Com a necessidade de expansão dos aglome-
rados habitacionais, houve a importância de levar 
água para todas as casas, com qualidade de uma 
forma regular e ininterrupta. Hoje, essas redes de 
distribuição estão em fim de vida útil e carecem de 
substituição ou até novos dimensionamentos hi-
dráulicos para suprir as grandes pressões criadas 
pelos desníveis da nossa orografia.

Impõe-se assim, desenvolver intensos e conti-
nuados esforços para minimizar as perdas de águas 
nas redes de distribuição, regulando as pressões 
para níveis de conforto para todos os utilizadores 
e de, através desta medida, diminuir os consumos 
domésticos com a redução da pressão.

Hoje, as entidades gestoras do abastecimento de 
água, tanto em alta (redes de distribuição e capta-
ção de água) como em baixa (rede de distribuição 
urbana) têm uma exigência de minimizar as perdas 
de água nas suas redes.

Esta é uma exigência feita pelo coletivo que não 
pode ser esquecida por cada um de nós, pois indi-
vidualmente temos um papel fundamental de cada 
vez que se utiliza este recurso. Seja ao abrir a torneira 
ou a regar uma cultura, tem que ser minimizada a 
perda com bom senso e boas práticas.

Existem algumas medidas, simples e sem grandes 
custos, que se cada habitação tiver em considera-
ção dará um contributo muito significativo para a 
poupança de água como por exemplo: 
n Instalação de uma válvula redutora de pres-

são à entrada da rede doméstica. Esta medida fará 
com que os consumos diminuem e previne danos 
nas tubagens da rede;
n Instalação de torneiras com cartuxo ecológi-

co. Esta medida fará com que saia menos água da 
torneira, promovendo um menor consumo;
n Instalação de um reservatório para recolha 

e aproveitamento das águas das chuvas, aliado a 
uma pequena bomba hidropressora, para utilização 
de rega doméstica ou lavagens diversas. Com esta 
medida não será utilizada água potável, com custos 
ecológicos, para lavagens e regadio.

Todo o trabalho de minimizar os consumos des-
necessários ou de garantir uma elevada eficiência 
hídrica é uma questão de sobrevivência que pode 
e deve de ser aplicada por todos nós, individual-
mente com o engenho que tanto nos carateriza, 
sem esquecer que o que se fizer hoje tornar-se-á 
no legado que se deixa para amanhã.

PEDRO SOUSA
Engenheiro Técnico 
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CONHECE A PEGADA HÍDRICA? 

SABE QUANTOS LITROS DE ÁGUA SÃO PRECISOS PARA PRODUZIR ESTES BENS?

A pegada hídrica (PH) é um in-
dicador ambiental que mede o 
volume de água doce (litros ou 
metros cúbicos) utilizado ao longo 
de toda a cadeia de produção de 
um bem de consumo ou de um 
serviço. Pode ser usada para me-
dir o consumo de água de quase 
qualquer coisa: desde o fabrico 
de umas calças até o consumo 
total de um país, passando por 
uma colheita ou pelas atividades 
anuais de uma empresa.

O objetivo da pegada hídrica é 
criar consciência sobre o enor-
me volume de água exigido pelos 
nossos processos de produção e 
hábitos de vida com a meta de 
promover um uso racional e sus-
tentável.

A pegada hídrica serve como 
uma ferramenta de consciencia-
lização para que se tenha noção 
da quantidade de água que as ati-
vidades quotidianas consomem. 
Muitas vezes, consumimos gran-
des volumes de água sem saber, 
e o cálculo da pegada pode ser 
um fator determinante para que 
tenhamos noção do impacto no 
planeta.

O consumo de água não se esgota nas tarefas básicas do dia-a-dia 
(higiene pessoal e da casa, cozinhar ou beber água). A maior parte 
da utilização de água é realizada na agricultura, seguida pelo setor 
urbano (onde se incluem os usos domésticos). 

FONTE: PNA, PLANO NACIONAL DA ÁGUA, APA - AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE

FONTE: O GUIA AWAKE SOBRE A ÁGUA, COMISSÃO EUROPEIA

MEMBRO DA FMOI (FEDERAÇÃO MUNDIAL DAS ORGANIZAÇÕES DE ENGENHEIROS).
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DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS  
DA ÁGUA (DAS NAÇÕES UNIDAS):

1 A água faz parte do património do planeta. 
Cada continente, cada povo, cada nação, 
cada região, cada cidade, cada cidadão, é 

plenamente responsável aos olhos de todos. 

2 A água é a seiva de nosso planeta. Ela 
é condição essencial de vida de todo 
vegetal, animal ou ser humano. Sem 

ela não poderíamos conceber como são a 
atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura 
ou a agricultura.

3 Os recursos naturais de transformação 
da água em água potável são lentos, 
frágeis e muito limitados. Assim sendo, 

a água deve ser manipulada com racionali-
dade, precaução e parcimónia.

4 O equilíbrio e o futuro do nosso pla-
neta dependem da preservação da 
água e dos seus ciclos. Estes devem 

permanecer intactos e com um funciona-
mento normal para garantir a continuidade 
da vida sobre a Terra. Este equilíbrio depende 
em particular, da preservação dos mares e 
oceanos, por onde os ciclos começam.

5 A água não é somente herança dos nos-
sos antepassados; ela é, sobretudo, um 
empréstimo aos nossos sucessores. A 

sua proteção constitui uma necessidade vital, 
assim como a obrigação moral do homem 
para com as gerações presentes e futuras.

6 A água não é uma doação gratuita da 
natureza; ela tem um valor económi-
co: precisa-se saber que ela é, algu-

mas vezes, rara e dispendiosa e que pode 
muito bem escassear em qualquer região 
do mundo.

7 A água não deve ser desperdiçada, nem 
poluída, nem envenenada. De maneira 
geral, a sua utilização deve ser feita com 

consciência e discernimento para que não se 
chegue a uma situação de esgotamento ou 
de deterioração da qualidade das reservas 
atualmente disponíveis.

8 A utilização da água implica que haja 
respeito pela lei. A sua proteção cons-
titui uma obrigação jurídica para todo 

o homem ou grupo social que a utiliza. Es-
ta questão não deve ser ignorada nem pelo 
homem nem pelo Estado.

9 A gestão da água impõe um equilíbrio 
entre os imperativos da sua proteção e 
as necessidades de ordem económica, 

sanitária e social.

10 O planeamento da gestão da água 
deve levar em conta a solidarie-
dade e o consenso em razão de 

sua distribuição desigual sobre a Terra.

DIA MUNDIAL DA ÁGUA 

USO DA 
ÁGUA

5R’S DA EFICIÊNCIA HÍDRICA EM CASA:

FONTE: GUIA AQUA EXPERIENCE - EFICIÊNCIA HÍDRICA 
EM EDDIFÍCIOS, ADENE - AGÊNCIA PARA A ENERGIA

Reciclar água
Exemplo: Se tivermos atenção e 
não deitarmos na sanita restos 
de comida, óleos usados, cabelos, 
cotonetes, pensos higiénicos, fraldas 
e toalhitas, por exemplo, estamos 
a contribuir para a preservação dos 
recursos hídricos, para que na ETAR 
possa ser tratada e reciclada, através 
da sua utilização para outros fins.

Reduzir perdas  
e desperdícios
Exemplo: Se encontrarmos uma 
torneira ou um autoclismo a pingar 
devemos avisar um adulto. Assim, 
ele pode chamar um canalizador. 
Para que não se desperdice água, 
a torneira de segurança deve ser 
fechada até que se conserte a avaria.

Reduzir consumos
Exemplo: Sempre que possível, 
devemos escolher torneiras, 
chuveiros, autoclismos e máquinas 
de lavar identificados com o nível de 
eficiência hídrica. Quanto mais perto 
da letra A e menos gotas estiverem 
preenchidas na etiqueta, menor é o 
consumo de água.Uma outra solução 
para reduzir consumos passa pela 
colocação de um redutor de caudal 
nas torneiras. Esta medida pode 
reduzir até 50% do consumo.

Reutilizar água
Exemplo: Enquanto 
esperamos que a água 

aqueça para tomar duche, 
a água fria pode ficar 
dentro de um balde e 
reutiliza-se para descarga 
da sanita, por exemplo.

Exemplo: Se lavarmos os legumes 
dentro de um recipiente, podemos 
utilizar essa água para regar o jardim.

Reduzir até 50% do consumo.

Recorrer a origens alternativas
Exemplo: Podemos guardar a água da 
chuva num recipiente e depois podemos 
lavar o carro com essa água.

Devemos ter atenção 
para não poluir a 

água que utilizamos. 
Se deitarmos lixo na 

sanita, estes resíduos 
vão para o esgoto, 

contaminam as águas 
residuais, provocam 

entupimentos 
e dificultam os 

processos de 
tratamento na ETAR.
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A SECA É UMA REDUÇÃO TEMPORÁRIA DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA, DEVIDA A PRECIPITAÇÃO INSUFICIENTE, SENDO   
UMA CATÁSTROFE NATURAL COM PROPRIEDADES BASTANTE ESPECÍFICAS. DE UMA MANEIRA GERAL  
É ENTENDIDA COMO UMA CONDIÇÃO FÍSICA TRANSITÓRIA, ASSOCIADA A PERÍODOS MAIS OU MENOS  

LONGOS DE REDUZIDA PRECIPITAÇÃO,  COM REPERCUSSÕES NEGATIVAS NOS ECOSSISTEMAS E NAS ATIVIDADES  
SOCIOECONÓMICAS.

QUANTA ÁGUA POTÁVEL CONSUMIMOS?
Segundo as Nações Unidas, um ser humano precisa de 
110 litros de água por dia para satisfazer as suas neces-
sidades básicas.
Na Região Autónoma da Madeira, segundo dados da POR-
DATA referentes ao ano de 2019, a quantidade de água 
distribuída/consumida por habitante foi de 103,1m3, que 
se traduz em 282 litros de água por dia. 
Este valor parece muito alto pois nenhum de nós con-
segue beber tanta água num só dia. A verdade é que 
gastamos muita água que foi tratada para ser segura ao 
consumo – potável – em atividades diárias, tais como: 
tomar duche, lavar os dentes, lavar a loiça e até mesmo 
o carro ou o quintal.
Toda esta água é posteriormente descartada como água 
residual doméstica, para a rede de saneamento ou su-
midouro.

ÁGUAS RESIDUAIS: NEGRAS E CINZENTAS
Na engenharia do ambiente, caracterizamos as águas 
residuais domésticas como negras ou cinzentas. A dife-
rença entre estas é complexa, sendo determinada pela 
quantidade e tipo de contaminantes químicos, físicos e 
biológicos que possui.
Relativamente ao uso doméstico de água, podemos fa-
cilmente fazer esta diferenciação, classificando como 
águas negras aquelas provenientes da sanita, da má-
quina de lavar loiça, da pia e da máquina de lavar roupa. 
Todas as restantes são águas cinzentas, menos poluídas 
e menos contaminadas.
Se analisarmos a quantidade de água que utilizamos, por 
tipo, chegamos à conclusão que cerca de 60% – 70% são 
águas cinzentas.

A OPORTUNIDADE
Sabemos que toda a água utilizada nas nossas casas tem 
o mesmo destino, independentemente se são águas ne-
gras ou águas cinzentas. No entanto, temos de olhar de 
uma forma crítica para o nosso dia-a-dia em busca de 
oportunidades de melhoria, e esta é claramente uma área 
com espaço para evolução.
Considerando que as águas cinzentas são pouco poluídas 
e geradas em grandes quantidades nas nossas casas, são 
uma boa fonte de água reutilizável.
A abordagem mais eficiente seria adotar sistemas de en-
genharia para decantação e filtragem dessas águas nos 
projetos de construção habitacional. Existem vários tipos 
de sistemas, adaptáveis a edifícios de habitação singular 
ou coletivas e que deverão ser sempre dimensionados 
por um profissional da engenharia do ambiente.
Para as habitações já edificadas existem possibilidades 
de diferentes complexidades para a reutilização de águas 
cinzentas. Estas podem ir desde sistemas de filtragem e 
bombagem, tanques de armazenamento, filtragem bio-
lógica ou até simples ligações entre o ralo do lavatório 
ao autoclismo da sanita.

SABIA QUE 
EXISTEM VÁRIOS 
TIPOS DE SECA?

A SECA É A FALTA DE ÁGUA?

COMO SE MONITORIZÃO  
AS SITUAÇÕES DE ESCASSEZ E DE SECA?

Distingue-se entre seca meteo-
rológica, seca agrícola e seca 
hidrológica.

Seca meteorológica - Associa-
da à não ocorrência de precipita-
ção, e caracteriza-se pela falta de 
água induzida pelo desequilíbrio 
entre a precipitação e a evapo-
ração, a qual depende de outros 
elementos como a velocidade do 
vento, temperatura, humidade do 
ar e insolação. A definição de seca 
meteorológica deve ser conside-
rada como dependente da região, 
uma vez que as condições atmos-
féricas que resultam em deficiên-
cias de precipitação podem ser 
muito diferentes de região para 
região.

Seca agrícola – Associada à falta 
de água causada pelo desequi-
líbrio entre a água disponível no 
solo, a necessidade das culturas 
e a transpiração das plantas. Este 
tipo de seca está relacionado com 
as características das culturas, da 
vegetação natural, ou seja, dos 
sistemas agrícolas em geral.

Seca hidrológica - Associada ao 
estado de armazenamento das 
albufeiras, lagoas, aquíferos e das 
linhas de água em geral. A seca 
hidrológica está, assim, relacio-
nada com a redução dos níveis 
médios de água superficiais e 
subterrâneas e com a depleção 
de água no solo. Este tipo de seca 
está normalmente desfasado da 
seca meteorológica, dado que é 
necessário um período maior para 
que as deficiências na precipita-
ção se manifestem nos diversos 
componentes do sistema hidro-
lógico.

É importante distinguir o conceito de 
seca do conceito de escassez. Escassez 
de água é a carência de recursos hídricos 
disponíveis face ao que seriam os sufi-
cientes para atender às necessidades de 
uso da água numa região. A escassez de 
água pode ser um resultado de dois me-
canismos: físico ou económico. O primeiro 
é resultado da inexistência de recursos 
hídricos naturais suficientes para atender 
à procura de uma região. Escassez eco-

nómica é o resultado de uma ineficien-
te gestão dos recursos hídricos dispo-
níveis como, por exemplo, a existência 
de valores elevados de perdas em redes 
de distribuição, seja no regadio ou em 
abastecimento público para consumo hu-
mano e o caso de países ou regiões onde 
naturalmente existe água suficiente para 
satisfazer os diferentes usos, mas não 
existem os meios para fornecê-la de uma 
maneira acessível.

Em Portugal, a monitorização da seca 
meteorológica é realizada, pelo Instituto 
Português do Mar e da Atmosfera (IP-
MA), através do Índice Palmer ou PDSI 
(Palmer Drought Severity Index) e do 
índice SPI (Standardized Precipitation 
Index). 

O que é a seca?

Reutilização  
de água

A seca hidrológica é avaliada pela 
Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA) através da monitorização das 
massas de água
Esta análise dos dados é feita au-
tomaticamente pela APA, com base 
nos dados das redes hidrometeo-
rológicas do Sistema Nacional de 
Informação de Recursos Hídricos 
(SNIRH) aquando da elaboração dos 
boletins mensais
Assim, ao longo do ano hidrológico 
é realizada uma avaliação global em 
quatro momentos temporais: final de 
janeiro e de março (análises intermé-
dias), final de maio (confirmação da 
eventual seca) e final de setembro 
(análise estatística da seca).

Aos níveis de alerta correspondem  
as seguintes descrições:
n  Nível H.1 – “Pré-Alerta”: Precipi-
tação abaixo do normal provocando 
ligeiro desvio face à média do nível 
das reservas hídricas;

n  Nível H.2 – “Alerta”: Agravamento 
dos sinais prenunciadores de seca 
afetando os normais níveis das re-
servas hídricas;

n  Nível H.3 – “Emergência”: Persis-
tência e agravamento da situação 
de Seca.
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