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Reutilização de águas residuais tratadas  

GESTÃO SUSTENTÁVEL 

 

EMPRESA 

A SimTejo, criada em Novembro de 2001, tem por objecto social a exploração e 

gestão do Sistema Multimunicipal de Saneamento do Tejo e Trancão, em regime de 

concessão. A sua missão passa pela recolha, tratamento e rejeição de águas 

residuais dos municípios de Amadora, Lisboa, Loures, Mafra, Odivelas e Vila Franca 

de Xira. Na definição do seu objecto social estão abrangidas as seguintes: 

concepção, construção, extensão, reparação, renovação, manutenção e melhoria 

das obras e equipamentos necessários ao desempenho da sua missão. Os valores 

que orientam a actividade da SimTejo vão desde a procura constante do 

envolvimento dos municípios, à racionalização dos investimentos e obtenção de 

economias de escala, ao desenvolvimento de capacidades, conhecimento e domínio 

tecnológico das soluções técnicas, para que sejam adequadas, eficientes e 

economicamente sustentáveis e de forma a melhorar e preservar os ecossistemas, 

com tarifas socialmente aceitáveis. Espera-se que o contributo da actividade da 

empresa possa ser decisivo para a melhoria das condições ambientais, dos valores 

naturais em presença e da qualidade de vida das populações na área servida. Isto 

significa que o desempenho da SimTejo visa contribuir para o bem-estar de cerca 

de 1,5 milhões de habitantes, numa área geográfica da ordem dos mil km2, situada 

na zona metropolitana mais importante do país. Os valores estratégicos a preservar 

incluem a beneficiação do estuário do Tejo, das bacias hidrográficas do rio Trancão, 

das pequenas ribeiras afluentes da margem direita do rio Tejo, situadas entre Vila 

Franca de Xira e Algés, e das ribeiras do Oeste do município de Mafra e da 

respectiva frente atlântica. O plano de investimentos do Sistema de Saneamento, a 

concluir até 2013, inclui 32 ETAR, 93 Estações Elevatórias e 339 km de 
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Interceptores e Condutas Elevatórias. Estão actualmente em exploração, 29 ETAR, 

65 Estações Elevatórias e cerca de 231 km de Interceptores e Condutas Elevatórias, 

tendo sido tratados em 2009 cerca de 96 milhões de metros cúbicos. 

 

ENVOLVIMENTO 

A escassez de recursos hídricos pode ser uma situação natural, decorrente do clima 

da região ou também uma consequência do crescimento demográfico e do 

desenvolvimento sócio-económico. A breve visão panorâmica apresentada sobre a 

situação dos recursos hídricos no planeta e uma perspectiva da evolução do 

balanço necessidades/disponibilidades, à luz do previsível crescimento demográfico 

e dos impactes das alterações climáticas, com especial enfoque no continente 

europeu e particularmente, em Portugal, evidencia a necessidade de uma gestão 

sustentável dos recursos hídricos, na qual se inclui a conservação da água, de que 

a reutilização constitui uma componente estratégia muito importante. 

 

O aproveitamento das águas residuais tratadas para reutilizações, tem tido, na 

última década, um acréscimo de relevo, face à contínua necessidade de proteger as 

origens de água para a utilização em consumo humano e à própria escassez deste 

bem essencial.  

 

Podem definir-se os seguintes tipos de consumo potenciais de água reutilizável:  

〉 Regas de espaços verdes; 

〉 Lavagens de ruas e sistema de drenagem de águas pluviais; 

〉 Lavagens de viaturas; 

〉 Campos de golfe; 

〉 Circuitos de manutenção; 

〉 Agricultura; 

〉 Parques temáticos; 

〉 Fontes; 

〉 Indústria; 

〉 Comércio; 
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〉 Rede de incêndio; 

〉 Construção; 

〉 Reforço de caudal de cursos de água; 

〉 Recarga de aquíferos. 

 

Neste contexto, pretende-se melhorar a eficiência do uso da água tendo como 

princípio essencial o desenvolvimento sustentável.  

 

A SimTejo pretende evoluir para utilizações de maior dimensão, na sequência de 

projectos já com algum nível de amadurecimento, como é o caso da rega do Parque 

Urbano da Cidade de Mafra com água tratada na ETAR de Mafra, e de outras 

aplicações em execução em Lisboa e Loures.  

 

ACTIVIDADES 

Estão actualmente em estruturação dois projectos que pela sua dimensão e 

impacte merecem ser realçados. Trata-se, em concreto, de projectos de utilização 

de água residual tratada no município de Lisboa e na loja IKEA de Frielas. 

 

No primeiro caso, o projecto visa a criação de uma rede de águas residuais 

tratadas, permitindo a sua utilização para fins não potáveis, como a rega de 

espaços verdes, a lavagem de superfícies exteriores e de veículos e o 

abastecimento de bocas de incêndios.   

 

A primeira fase do projecto diz respeito à construção da rede de águas residuais 

tratadas na frente ribeirinha de Lisboa, entre Alcântara e o Terreiro do Paço. O 

desenvolvimento deste projecto terá início na ETAR de Alcântara e permitirá 

recolher elementos para aplicação em projectos subsequentes.    

 

O projecto relativo à nova loja IKEA em Frielas contempla a utilização da água 

residual tratada para refrigeração nos circuitos de climatização da loja (cerca de 

350 mil metros cúbicos anuais) e poderá abranger o fornecimento de água residual 
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tratada para rega de espaços verdes e instalações sanitárias de casas de banho 

(entre 20 e 30 mil metros cúbicos anuais).  

 

DESAFIOS 

A reutilização das águas residuais apresenta assim um vasto potencial de uso, que 

deverá ser avaliado com base em três vectores: 1) Nível de qualidade da água 

residual tratada; 2) Nível de risco na saúde pública; 3) Investimento.  

 

A definição da qualidade mínima da água reutilizável para cada tipo de aplicação é 

indispensável no estabelecimento do modelo de reutilização. Quanto mais exigentes 

forem as aplicações, nomeadamente em termos de segurança de utilização, 

maiores serão as necessidades de tratamentos complementares destinados a 

garantir a qualidade da água tratada para os fins pretendidos. As soluções de 

última geração, tais como a utilização de membranas (ultra-filtração) para afinação 

da água residual tratada poderão vir a ser implementadas como forma de potenciar 

usos e quantidades de água reutilizável, e em termos que permitam a viabilidade 

económica dos projectos. 

 

 


