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La escasez de recursos hídricos es un problema crónico en 
muchas regiones del sur de la Unión Europea. Según las 
previsiones de los modelos de recursos hídricos que 
incorporan los efectos del cambio climático, este problema 
se agravará y se extenderá a las regiones más 
septentrionales. Estos recursos hídricos mantienen la 
calidad ambiental de los ríos y humedales, cuya pérdida 
debido a la actividad humana está siendo muy rápida, según 
informes de foros como la Convención de Ramsar.

Según un informe reciente de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente (AEMA), muchas masas de agua en la UE están 
lejos de este objetivo. De hecho, solo alrededor del 40% de 
sus aguas superficiales (ríos, lagos y aguas de transición y 
costeras) se encuentran en buen estado o potencial 
ecológico, y el 38% se encuentran en buen estado químico.

Questões ambientais abordadas

A escassez de água em 
uma mudança global1



A geração de recursos hídricos de boa qualidade a partir de fontes 
não convencionais de forma ambientalmente sustentável e econo-
micamente viável é uma opção que vem ganhando força. O 
efluente tratado é um recurso hídrico pouco convencional que, com 
pós-tratamento adequado, pode garantir quantidade e qualidade de 
água adequadas aos usos ambientais.

O LIFE RENATURWAT visa influenciar a Diretiva de Tratamento de 
Águas Residuais Urbanas, mostrando que, se quisermos melhorar 
a biodiversidade aquática em regiões com escassez de água, o uso 
ambiental da água reutilizada deve ser tão importante quanto 
outros usos. Além disso, a Diretiva Quadro da Água (DQA) conside-
ra indicadores biológicos, que também devem ser incluídos nos 
objetivos do tratamento de águas residuais. El planteamiento es 
que si los indicadores biológicos se consideran en la DMA para 
definir el estado ecológico de cualquier cuerpo de agua, ¿por qué 
no considerarlos como elementos clave en los efluentes de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales (EDAR) en regiones 
con escasez de água?

Biodiversidade e reuso de 
água tratada
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Outro problema ambiental que a humanidade enfrenta é a geração 
de grandes quantidades de resíduos sólidos. Relacionadas ao Ciclo 
Integral da Água, e especificamente no processo de tratamento de 
água potável, grandes quantidades de lodo (doravante DWTS: lodo 
de tratamento de água potável) são produzidas a partir de 
tratamentos físico-químicos. Este fato é inevitável, pois as águas 
superficiais dos rios apresentam uma fração não desprezível de 
sólidos em suspensão que devem ser removidos durante o 
processo de tratamento. Nesse sentido, pode-se pensar que a 
capacidade adsorvente do coagulante utilizado no tratamento não 
se esgotou e, portanto, poderia ter uma “segunda vida”, 
funcionando como um material adsorvente de baixo custo para 
fósforo e outros poluentes na ETAR.
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Existe, portanto, uma sinergia entre duas etapas do Ciclo 
Integral da Água: As lamas produzidas nas ETAPs podem se 
tornar um recurso para a ETAR, onde podem ser utilizadas 
como meio reativo para melhorar a qualidade das águas 
residuais tratadas.

HAFV HAFS

Resíduos sólidos no 
ciclo hidrológico urbano

De acordo com a agenda da política de investigação e inovação da 
UE em soluções baseadas na natureza, as soluções baseadas na 
natureza (SBN) são definidas como “soluções inspiradas e 
apoiadas pela natureza, que são eficazes em termos de custos e, 
simultaneamente, proporcionam benefícios ambientais, sociais e 
económicos e ajudar a construir resiliência ”.

O LIFE RENATURWAT demonstrará os benefícios de dois tipos de 
áreas úmidas construídas (HA) como soluções baseadas na 
natureza:
• Terra úmida de fluxo vertical construída (HAFV) com DWTS 

como meio de filtro reativo, para remover fósforo e outros 
contaminantes.

•  Fluxo superficial artificial de terras úmidas (HAFS), para 
remover mais poluentes e melhorar a biodiversidade.

4 A próxima pergunta é 
“como melhorar o 
tratamento de águas 
residuais”? Combinando 
natureza e tecnologia



Demonstrar que é possível obter água de reaproveitamento de 
efluentes da ETAR pela combinação de SBN e resíduos industriais, 
de forma a produzir um recurso hídrico de alta qualidade, adequado 
para usos ambientais, como recuperação ou conservação 
de mangues.

• Gestão sustentável de lamas de tratamento de água potável, 
dando-lhes valor.

• Melhoria da qualidade da água ao nível dos parâmetros físico-químicos 
mas também ao nível das variáveis biológicas, favorecendo a melhoria 
da biodiversidade.

Tratamento de
Água para
Consumo Humano

Estações de
tratamento de águas

residuais (ETAR)

Estações de Tratamento
de Água (ETA)

Utilização como meio 
reativo e filtrante em 

áreas húmidas artificiais
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Tratamento de águas 
residuais urbanas2

Melhoria da
qualidade das
águas residuais
tratadas nas áreas
húmidas artificiais3

Água 
Naturalizada4

Lamas de ETA

Lamas de ETA
enriquecidas com P

(fertilizantes)

Biodiversidade aquática: 
macroinvertebrados, anfíbios, 
répteis ...

• Biodiversidade de habitats: 
insetos (polinizadores e 
outros), morcegos, pássaros ...

• Serviços ecossistêmicos: uso 
público, locais de pesquisa 
(laboratórios vivos), fixação de 
carbono ...

• Nutrientes.
• Demanda de matéria 

orgânica e oxigênio.
• Patógenos.
• Poluentes emergentes: 

drogas, pesticidas e outros 
compostos orgânicos.
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Objetivo geral Impactos esperados



A ETAR "Los Monasterios" é um exemplo de eco-gestão cidadã dos recursos 
hídricos, pois os próprios residentes, através da Sociedad Civil Particular Valle 
Residencial Los Monasterios - doravante referida como Urbanização Los Monasterios 
- são os proprietários da ETAR e são responsáveis pela sua gestão. Esta ETAR 
recolhe e trata as águas residuais de uma comunidade de cerca de 1.500 habitantes 
equivalentes, cujos efluentes são reutilizados para irrigar as áreas verdes 
comunitárias e nas fontes urbanas ornamentais, que foram transformadas, através da 
sua naturalização, num ecossistema lagunar. 

A ETAR da Carrícola é propriedade e gerida pelo município e serve uma população 
entre 100 e 200 habitantes, dependendo da época do ano. O município de Carrícola 
é um exemplo de gestão pública do ciclo integral da água, uma vez que é 
responsável pela recolha, distribuição e tratamento da água para uso público. A 
economia da cidade baseia-se na agricultura e, fundamentalmente, na produção 
biológica. O efluente é dirigido para uma pequena lagoa de renaturalização antes de 
ser finalmente descarregado na ravina Barranco de Castellet.

Será elaborado em Portugal um estudo de viabilidade e plano de 
implementação, que avaliará o potencial de recuperação das lamas geradas 
na ETAP Areias do Vilar numa ETAR localizada no norte de Portugal.

Com este estudo de viabilidade, o projeto visa a transferência transnacional 
dos resultados do projeto e a adaptação da conceção e operação do 
sistema de renaturação a diferentes condições climáticas, neste caso um 
clima atlântico.

Áreas de estudo

Estudo de viabilidade 
para Portugal



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA – Instituto de Ingeniería 
del Agua y Medio Ambiente
ADP VALOR, SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.
AGENCIA EFE SAU, SME
EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA
FUNDACIÓN GLOBAL NATURE
GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE, S.L.
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA – GRUPO DE ECONOMÍA DEL AGUA (GEA)
SOCIEDAD CIVIL PARTICULAR VALLE RESIDENCIAL "LOS MONASTERIOS"
CARRÍCOLA

Orçamento total do projeto:

Orçamento de projeto elegível:

Financiamento solicitado à UE:

1.893.955 euros

1.893.955 euros

1.041.675 euros (55% do 
orçamento disponível)

Parceiros Despesas



O projeto LIFE RENATURWAT recebeu financiamento 
do Programa LIFE da União Europeia

liferenaturwat.com facebook.com/Renaturwat twitter.com/LifeRenaturwat


