
INOVAÇÃO Montadas as infraestruturas de abastecimento e tratamento
de águas em Portugal, segue-se a fase de investigação e desenvolvimento

Alcântara, exemplo
de eficiência
Tratar esgotos e poupar energia
Texto CARLA TOMÁS
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vem passa no viadu-
' to Duarte Pacheco

ou na Av. de Ceuta,
em Lisboa, já não sen-
te o cheiro nausea-
bundo dos esgotos
que afluem ao vale. A

k y inovação chegou à Es-

tacão de Tratamento
de Águas Residuais (ET AR) de Alcânta-
ra em 2011, 22 anos depois desta ter co-

meçado a funcionar.
O tratamento primário das águas resi-

duais de mais de 750 mil pessoas (de Lis-

boa, Amadora e Oeiras), que tinha uma
desinfeção apenas com cloro, foi substi-
tuído por um tratamento secundário,
com desinfeção por radiação ultraviole-

ta, de modo a que a devolução das águas
ao rio Tejo seja feita em condições am-
bientalmente mais seguras. O novo edifí-
cio da ETAR de Alcântara foi também
alvo de uma intervenção arquitetónica e

paisagística. A cobertura foi transforma-
da num jardim suspenso que, além de se

integrar na paisagem, reduz o consumo

energético em cerca de 25%, permite um
bom isolamento térmico e acústico, e re-
tém 75% das águas da chuva, evitando
cheias no vale. Gerida pela Simtejo, uma
das empresas do grupo Águas de Portu-

gal (AdP), esta ETAR é um dos exemplos
visíveis de como a investigação e desen-
volvimento (I&D) traz benefícios.

Mas os passos em I&D só começaram
a ser dados pela AdP depois de quase
concluído o processo de infraestrutura-

ção do sector. "Está tudo preocupado
com o binómio água-energia associado a
um crescimento exponencial da popula-
ção no mundo e o consequente aumento
do consumo de água", afirma Pedro Pó-

voa, responsável pela área de I&D da em-

presa: "A ideia é fazer melhor com me-
nos, apostando em estratégias assentes

em soluções de inovação, eficiência ener-

gética e otimização operacional".
Hoje não faltam exemplos de apostas

do grupo em parceria com universidades

ou outras empresas nacionais e estrangei-
ras e recorrendo também a fundos comu-
nitários. Como lembra o investigador Sal-
danha Matos, do Instituto Superior Téc-

nico, "as universidades e as empresas na-
cionais só sobrevivem se se virarem para
o exterior, entrando num patamar mais

alto". Para o especialista em recursos hí-
dricos e ambientais e consultor do proje-

to Trust da AdP, "a sustentabilidade só

pode ser assegurada com mais conheci-
mento. E para sermos um país competiti-
vo, temos de investir na inovação".

Entre os exemplos de parcerias da
AdP está o projeto Nereda — finalista
dos Green Projet Awards 2013, cujos
vencedores serão anunciados no dia 29
de outubro. A tecnologia usada resulta
de uma parceria da Simtejo com a em-
presa DHV, que comprou a patente à
Universidade de Tecnologia de Delft, na
Holanda. "A ETAR de Frielas foi a pri-
meira no mundo a utilizar este proces-
so", indica Póvoa. O processo permite
acelerar a sedimentação das lamas por
via bacteriológica, reduzir os gastos com

energia em 50% e produzir uma descar-

ga menos impactante no meio natural.
Outro dos projetos inovadores é o Aqua-
safe, aplicado no subsistema de Beirolas.
Esta ferramenta (que recebeu uma men-

ção honrosa da Internacional Water As-
sociation em 2012) diagnostica o que se

passa nos sistemas de drenagem e preve-
nir descargas máximas quando chove
muito para evitar inundações.

Em desenvolvimento estão outros tra-
balhos de investigação, entre os quais
alguns relacionados com as alterações
climáticas, como Adapta Clima, que pre-
vê, até ao final do século, uma redução
do caudal médio dos rios em 20% a
34% e um aumento do número de anos
de seca, o que permite às empresas defi-
nirem ferramentas e estratégias de

ação a médio e longo prazo.
ctomas@expresso.impresa.pt

INVESTIMENTO

651
mil euros foj o investimento feito
pelo grupo Aguas de Portugal em
investigação e desenvolvimento,
em 2012. Segundo Pedro Póvoa,
responsável pela área de I&D da

empresa, este valor "corresponde a
menos de 1% do investimento feito
pela AdP em inovação, mas permite
que a empresa esteja entre as 100
maiores" neste campo



ÁGUAS INTERNACIONAIS

Áustria
produz
em vez
de gastar
Há uma ETAR austríaca
que produz mais energia do

que precisa. Um exemplo de
aproveitamento que outros
países tentam replicar
É em Strass im Zillertal, na Áus-

tria, que se encontra uma das
mais notáveis estações de trata-
mento de águas residuais do
mundo. A ETAR produz mais

energia do que aquela que preci-
sa para as suas operações de

águas residuais, dando um exem-
plo de eficiência ambiental. Para
se ter uma noção, as estações nor-
te-americanas utilizam cerca de

3% de toda a energia produzida
nos EUA e as ETAR com melhor
desempenho em todo o mundo
só conseguem produzir perto de
100% da energia necessária para
tratar a água. A estação austríaca
serve 31 comunidades nas imedia-

ções de Innsbruck, cuja popula-
ção passa de 60 mil para 250 mil

nos meses do inverno, dada a fa-
ma desta localidade junto dos

praticantes dos desportos de ne-
ve. Em virtude deste aumento sa-
zonal foi implementada uma sé-

rie de medidas inovadoras de tra-
tamento para lidar com o volume

superior de águas residuais, que
levaram a um aumento da autos-
suficiência energética de 49%,
em 1996, para 108%, em 2005.

Em Portugal, destaque para o

sistema de cogeração, que se ba-
seia no aproveitamento do po-
der calorífico do biogás, permi-
tindo produzir energia elétrica e

aproveitar o calor de refrigera-
ção. Uma inovação que já existe
na ETAR da Guia, no Algarve.

Tiago Oliveira

VÁ BEBER À

Exposição dos aquedutos
O Museu da Água de Coimbra acolhe até ao próximo dia 1 de
dezembro uma exposição que lhe mostra o melhor dos aque-
dutos portugueses. De terça-feira a domingo, das 10 às 13
horas e das 14 às 18 horas, pode ver a exposição de fotografia
"Aquedutos de Portugal", da autoria de Pedro Inácia, coorde-
nador do Museu da Água da EPAL e autor, entre outras
obras, de "Aquedutos Portugueses — Arte e Património".
Tudo para providenciar um melhor conhecimento e preser-
vação deste tipo de património cultural da água, um dos
mais valiosos do país.


