
Câmaras têm de ser mais
eficientes a evitar perdas
de água nas suas redes

seca Maioria dos municípios continua com enormes perdas e desperdícios, a que se junta
uma rede obsoleta. Rui Silva Santos, ex-docente do IST, aponta a solução: eficiência hídrica
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As perdas de água no sistema de

distribuição e abastecimento es-
tão a causar prejuízos imensos e

de vária ordem, postos a nu pela
seca extrema que este ano tem
atingido o país. Rui Silva Santos,
engenheiro hidráulico e antigo do-
cente no Instituto Superior Técni-
co, que se tem dedicado ao tema,
fala em perdas comerciais (água
não faturada) na ordem dos 30%
do volume total entrado no siste-
ma - com uma média de, aproxi-
madamente, 40% por entidade
gestora.

"Estes números são verdadeira-
mente assustadores. Correspon-
dem a quase 250 milhões de m 3de

perdas (num total de, aproxima-
damente, 820 m 3), corresponden-
tesacercade 185 milhões de euros
anuais - o que, para um país como
o nosso, é absolutamente incom-
portável", afirmou ao DN, ao mes-
mo tempo que desmistifica a ideia
de que é a fechar as torneiras que
"vamos resolver o problema". De
resto, foi a propósito de uma expli-
cação dessas - que ouviu da boca
de um presidente de câmara,
numa reportagem sobre a seca-
que resolveu subir o tom dos aler-
tas que vem fazendo.

Referia o autarca, não identifi-
cado por Rui Silva Santos, que
"uma das causas da falta de água
seria o (mau) hábito das pessoas
de não fecharem a torneira en-
quanto escovam os dentes. Ora,
sendo verdade que se deve evitar
o desperdício, este aspeto não tem
qualquer peso relativo, roçando o
ridículo por se tratar, no caso con-
creto, de um município com mais
de 50% de perdas. . . ". E esse é um
valor comum em Portugal, o que
é absolutamente chocante sobre-

tudo quando comparado com ou-
tros países da Europa Central,
como a Alemanha ou a Holanda,
onde "as perdas são muito inferio-
res aos nossos 30%, ao ponto de

apresentarem apenas um dígito",
lembra.

Para lá desse "espírito de mis-
são" que o move, o engenheiro
criou há alguns anos uma empre-
sa especializada na área, e garan-
te que os resultados falam por si

em muitos concelhos espalhados

Engenheiro alerta para
a necessidade de se evitar

o desperdício de água

pelo país. Explica que a principal
razão do desperdício ambiental e
de recursos está nas perdas reais -
que representam cerca de 70%
das perdas comerciais totais -,
correspondentes à água que real-
mente se desperdiça ao longo das

redes, ramais e acessórios, já que
as restantes perdas, podendo ou
não ser desperdício, são comer-
ciais (consumos não cobrados, er-
ros de medição . . . ) . Sendo grande
parte das redes de abastecimento
antiga e deteriorada, substituí-las

por inteiro, de uma só vez, seria
impraticável.

Mas a verdadeira questão pare-
ce estar na decisão das câmaras,

que ainda não despertaram para o

problema: "Pensa-se e fala-se há
muito na eficiência energética,
mas ainda não há uma fo cagem
na eficiência hídrica. Nas câmaras
desperdiçam-se recursos a reparar
ruturas, não se atacando o proble-
ma, o que é um absurdo. Tem de se
investir na prevenção; se se colo-
car a rede a funcionar correta-
mente, reformulando áreas de in-
fluência de reservatórios, criando
patamares de pressão e zonas de

Segundo o antigo
docente do IST,
o valor da água
que se perde
pode atingir
os 185 milhões
de euros anuais
monitorização e controlo, priori-
zando reabilitações e fazendo um
focado controlo ativo de perdas
nas condutas, não só não teremos
de remediar a seguir mas também
se estará a diminuir o desperdício
nas perdas", sublinha.
Pressão rebenta com condutas
Segundo Rui Silva Santos, as ne-
cessárias remodelações das redes
devem ser feitas "com critério. Por
exemplo, se uma conduta, mesmo
antiga, estiver sujeita a grandes
pressões, caso a mesma seja dimi-
nuída, as perdas e as operações de

reparação diminuirão significati-
vamente, podendo até essa mes-
ma conduta deixar de ser prioritá-
ria para remodelação".

Esse excesso de pressão da água
também provoca desperdícios
que, não sendo perdas, poderiam
e deveriam ser evitados. "Há for-



mas muito simples de controlar
isso: por exemplo, no duche, se se
colocar um redutor passa-se a gas-
tar um terço da água. E as câmaras
também o poderiam incenti-
var. . . ", sublinha Rui Silva Santos.
É claro que para atacar o problema
o primeiro passo é saber o que
existe, em termos da rede pública.
"Só a partir daí conseguimos criar
uma metodologia, atuar e 'trans-
formar as perdas em ganhos' - que
é o nosso lema." Na verdade pare-

ce fácil, chega a ser barato, e acaba

por dar milhões de retorno.
Desde há vários anos que Rui

Silva Santos se dedica maioritaria-
mente a estas questões, apresen-
tando o projeto às câmaras, onde
não deixa apenas a receita depois
de feito o diagnóstico. Mantém-se
por lá, a controlar. Então, mas se"é
o investimento da China", o que di-
ficulta essa compreensão nas câ-
maras? "Acho que é um pouco o fa-
talismo português do 'foi sempre
assim', o medo do desconhecido,

do que não se está habituado a fa-
zer", conclui. Sendo certo que água
e esgotos não são bom chamariz
de votos ("um jardim ou um pavi-
lhão desportivo são-no muito
mais") , Rui Silva Santos não enjei-
ta essa explicação, mas lembra que
"o aumento das tarifas para pagar
a ineficiência, por exemplo, já tira
votos - e a verdade é que os cida-
dãos estão cada vez mais alerta
para este tipo de problemas".


