
Sistema Integrado de Gestão do 
Abastecimento de Água e 

Saneamento na Ilha do Porto Santo

Conferência “O papel da engenharia no desenvolvimento 
da economia circular na Região autónoma da Madeira”



Reutilização de águas residuais em Portugal

 Num cenário de alterações climáticas em que os recursos hídricos se tornam cada vez
mais escassos, o significativo incremento da reutilização das águas residuais e pluviais é
uma medida que regularmente surge como uma das soluções possíveis para minimizar o
problema;

 Atualmente em Portugal apenas 1,4% da água residual tratada é reaproveitada ou seja 8,5
Mm3. Destes, 86% é reutilizada para fins próprios das próprias entidades gestoras.

Fonte RASARP 2018;

 A água residual tratada poderá ter as seguintes utilizações:
 Rega de jardins
 Instalações sanitárias com rede separativa (autoclismos)
 Regadio agrícola
 Lavagem de pavimentos
 Lavagem de viaturas

 A ilha do Porto Santo constitui um caso único em Portugal. Desde 2005 que 100% das suas
águas residuais urbanas são tratadas e reutilizadas para rega.
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Reutilização de águas residuais urbanas num contexto insular
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 É necessário perceber, num contexto insular com uma orografia violenta e
com desníveis expressivos, qual a consequência técnica, económica e
ambiental, que tal solução acarreta

→ O papel da engenharia:

O aumento do nível do tratamento implica um aumento da produção de
lamas.

→ O que fazer com as lamas geradas pelas ETARS?

Como transportar a água residual tratada desde as baixas cotas?
→ Por cada 250 m de elevação o custo de transporte acresce
cerca de 0,11 €/m3 (Tarifário de energia em média tensão)

Custos elevados do tratamento de nível terciário.
→ O consumidor estará preparado para pagar a fatura?



Reutilização de águas residuais. O exemplo da Ilha de Porto Santo
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São várias as razões que justificaram a opção pela reutilização de água residual tratada 
na ilha do Porto Santo:



Principais desafios e condicionantes na Ilha de Porto Santo – Caracterização Geofísica

 Caracterização Geofísica

 A Ilha do Porto Santo está localizada a cerca de 28 milhas a Nordeste da Ilha da
Madeira;

 Possui um relevo suave onde o Litoral é de arriba rochosa e muito recortada na
Vertente Norte e de praia arenosa extensa e estreita na Vertente Sul. Esta

característica tem como consequência um regime de pluviosidade desfavorável;

 O clima é temperado, oceânico, húmido e semiárido.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ILHA DO PORTO SANTO
Altitude média 86 m
Pico mais alto Pico do Facho (517 m)

Área 42 km²

Solos predominantes Calcissolos (40%)
Temperatura média diária:
Máxima (Agosto) 22,4° C
Mínima (Fevereiro) 15,4° C

Precipitação anual média  ponderada 
(PGRH10)

342 mm
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Precipitação média anual na ilha da Madeira (PGRH10): 1508 mm
Precipitação média anual no arquipélago de Cabo Verde é de
237mm.



Principais desafios e condicionantes na Ilha de Porto Santo - Sazonalidade da sua população

 De acordo com o Censos 2011 a população residente da ilha é de 5.483
habitantes, representando cerca de 2% da população da Região Autónoma da
Madeira;

 No período de verão, a população flutuante tem expressão significativa
atingindo cerca de 11.000 habitantes/dia, triplicando a população residente.
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 Elevada sazonalidade nos consumos de água potável e das necessidades de tratamento 
de águas residuais. 

Maior consumo água ↔ Maior disponibilidade de água residual



 A EG considerou o litoral da ilha como meio recetor sensível → opção pelo
nível de tratamento terciário (a legislação apenas obrigava ao nível de
tratamento primário);
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Principais desafios e condicionantes na Ilha de Porto Santo

 Necessidade de assegurar água de regadio a infraestruturas estruturantes tais
como o campo de golfe e à agricultura local em geral;
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Principais desafios e condicionantes na Ilha de Porto Santo

 Toda a água potável provém de dessalinização de água do mar → custo de 
produção elevado.

Unidade de Osmose Inversa nº 1
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Principais desafios e condicionantes na Ilha de Porto Santo

Os desafios e condicionantes da ilha do Porto Santo impuseram as seguintes
linhas de ação:

Gestão sustentável da água:

eficiência na utilização → necessidade de minimizar perdas nas redes de
água potável
Eficiência no processo de dessalinização → diminuição dos consumos
elétricos;

Reutilização de águas residuais → necessidade de investimento no sistema
existente até ao ano 2000.

Gestão sustentável dos resíduos produzidos pela ETAR para reduzir a
quantidade de lamas a transportar a destino final.
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Sistema de saneamento em alta na ilha do Porto Santo

Em 2001 a então designada Investimentos e Gestão da Água S.A. Lançou um
ambicioso projeto de remodelação de todo o sistema de transporte e tratamento
das águas residuais na Ilha do Porto Santo com os seguintes objetivos:

 Garantir a fiabilidade do sistema

– Redundância de bombas e condutas;

– Bombas submersíveis em poço seco;

– Sistemas de gradagem e desarenação automáticos.

 Inclusão de sistemas de emergência

– Poços de bombagem de grandes dimensões;

– Emissários e/ou poços de emergência;

– Instalação de grupos de emergência;

 Capacidade de tratamento satisfazendo o regime de sazonalidade, com
possibilidade de ampliação e com sistema de tratamento de nível terciário

– Tanque de equalização a montante da ETAR com uma capacidade de 700 m3

– ETAR com capacidade de tratamento de 3000 m3/dia e de ampliação para 6000 
m3/dia.

 Melhoria das condições de higiene e segurança dos trabalhadores

– Remoção dos gradados e areias diretamente para recipientes próprios;

– Boas condições de acesso aos diversos equipamentos09-03-2020
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ETAR Ponta

EE Calheta

EE Ponta

O que construímos entre 2003 e 2004

09-03-2020



ETAR Ponta
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Integração num Sistema de Telegestão

EE Ponta

ETAR Ponta

EE 
Penedo
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Produção de água residual pela ETAR da Ponta em 2018

 Custo Especifico S/Energia elevação: 0,64 €/m3

 Custo Especifico C/Energia elevação: 0,90 €/m3
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 Produção total em 2018: 390 050 m3



Tratamento de lamas produzidas na ETAR – Secagem de lamas em estufa solar

ETAR

Estufa de secagem solar de lamas

Relva tratada com lamas desidratadas (teste)

Área de controlo

Produção de Lamas na ETAR da Ponta em 2015

Lamas Desidratadas
(Ton)

Sicidade
(%)

Lamas Secas
(Ton)

Sicidade
(%)

Redução de Lamas
(%)

490 17 a 18 67 80 a 85 85 a 90
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 Decorre atualmente um estudo de integração da lama seca 
na produção de composto. O estudo está a ser realizado 
pela UMA.



Investimento realizado pela ARM na Ilha do Porto Santo 

12 500 000 €11 000 000 €

1 000 000 €

Volume de Investimento (2000-2015) -
24 500 000 €

Água Potável Saneamento Regadio

 Investimentos cofinanciados pelos fundos europeus, Fundo de Coesão, Intervir +,
PRODERAM e POSEUR com uma taxa média de comparticipação de cerca de 70%.
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 Desde 2015 até à data foram já investidos cerca de 1 milhão de euros com especial
relevância na melhoria da eficiência energética de Central Dessalinizadora.

 Encontram-se em execução investimentos de 3,2 milhões de euros com especial
enfase no aumento da eficiência das redes de distribuição (diminuição de perdas).

 Encontram-se previstos executar até 2022 investimentos de 1,8 milhões de euros
no aumento da eficiência das redes de distribuição (diminuição de perdas).



Obrigado pela vossa atenção

Fim


