
Sistemas de Aproveitamento de 

Águas Pluviais e de Reciclagem de 
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• Aproveitar água da chuva

• Áreas Urbanas

• Centralidade Sistémica

• Source Control e Local Management

• Alterações Climáticas

• Forma de Mudança

• Utilização, Aproveitamento e SAAP

• Legislação ETA 0701

• Novos Sistemas de Tratamento de Água Pluvial

• Sistemas SPRAC e sistemas  Integrados

• Conclusão



Castelos, Conventos, Fortalezas e Fortins

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Castelo_de_Tomar_%2816%29.JPG


As linhas de água deixaram de cumprir a sua função ecológica?

Fonte Klaus Konig



Centralidade sistémica
• A água da chuva é da responsabilidade pública quando podia ser da 

responsabilidade particular a sua gestão

• Quando se precipita na edificação é considerada particular” as 
pluviais que nele caírem” mas em caso de abandono passa a 
responsabilidade para o sector público, “água pública”.

• Inundações: Qual é o contributo da edificação e da 
impermeabilização nas áreas urbanas?

Custos materiais e humanos com influência particular e pública mas 
com responsabilidade institucional pública.

Custos materiais, de operação, custos das seguradoras, custos 
autárquicos de reparação de danos mas….

É tempo de identificar as causas, mesmo em centros históricos onde é 
tecnicamente difícil instituir mudança mas nos

NOVOS EDIFÍCOS, NO PLANEAMENTO URBANO  É FUNDAMENTAL 
GERIR A ÁGUA DA CHUVA



População em Crescimento

Captamos, tratamos, transportamos e utilizamos em fins não 

potáveis

Que funções tem a água no nosso edificado?

Cidades cada vez mais sustentáveis?

Fonte: NG



Source Control e Local Management

Cisternas

Controlo do Surface Runoff

Controlo das áreas pavimentadas

Total gestão da água da chuva nos edifícios

SUDS



Consumos

Média per capita Alemanha 129l/ dia

Média per capita em Portugal 154l/dia



Flush and Forget!

28% Descarga    

sanitária

10% na Rega
•8%  na MLR

Água Potável em fins não potáveis



5.998.375m3 Total comprado e captado em 2008

46%= 2.759.252,5m3 em fins 

não potáveis



Alterações Climáticas
• SIAM II, alterações identificadas na área 

hídrica.

• Considerar as alterações em projectos de 

planeamento urbano, de dimensionamento 

SAAP e de drenagem

• Quais as necessidades emergentes e que 

soluções estão disponíveis.

• Novo paradigma, mesmas soluções?

Innovative Concept Design



• Planeamento ecológico urbano

• Equacionar a variável na edificação e 
impermeabilização

• Soluções de gestão local dos recursos

• Politicas de retenção, infiltração e aproveitamento e 
uso de água da chuva.

• Definir o real preço da água sem subvenções ou 
apoios de qualquer tipo. Aumento da consciência no 
uso e subsequente procura de alternativas ao 
consumo

• Implementar a recomendação governamental para 
implementação de redes secundárias nos edificios 
públicos para utilização de água da chuva

Mudar



Rainwater Harvesting



Utilização, Aproveitamento e Tecnologia



Água da chuva nas áreas urbanas



Aproveitamento



SAAP Tecnologia

• Dimensionamento

• Identificação dos 

componentes

• Projecto

• Instalação

• Manutenção



Área Doméstica



Moradia em 

Lisboa



Instalação



Sistema de Aproveitamento de Água Pluvial saap

• Vantagens

• Permitem controlar o volume de água drenada das 
coberturas

• O aproveitamento da água pluvial permite o seu uso 
em fins não potáveis

• Diminuição do consumo de água potável

• Diminuição do volume a tratar pelas ETAR´s 
Públicas.
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Sistemas Industriais



Projecto Arquitecto 

Luís Bigotte



Sistema SAAP

First Flush

Filtro Industrial FGC2

Booster Grundfos

RWC06 Ln Águas



Overflow da cisterna e tratamento de água



Projecto Arqto José Afonso



Projecto SETH





Projecto Hydrosystem 400 Roof  Sede LnÁguas





Sistema SAAP 

Aproveitamento da água pluvial para rega

As torres foram equipadas com sistema Hydrosystem 1000 

Roof.

O sistema foi dotado de first flush e de sensor de overflow.

A água vai ser usada na rega dos espaços verdes.

Projecto DUCTOS Engenharia Lda
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Escola Básica Leça do Balio

Área de captação 1665m2

Utilização nas descargas 

sanitárias e rega



Legislação

• ETA 0701 Sistemas de aproveitamento de 

água pluvial em edifícios.

• Base da Norma Nacional:

• DIN 1989

• Norma Técnica Brasileira



Soluções para a sua implementação

• Criação de obrigatoriedade através de 
mecanismos voluntários tais como:

• Taxas de Lançamento Pluvial

• Licenciamento de construção com controle local 
da água da chuva

• Obrigatoriedade para áreas acima dos 1000m2.

• Atribuição de pontos de certificação hídrica

Certificação Hídrica

Dos Edifícios



Stormwater treatment

2015, Qualidade das águas superficiais e subterrâneas, 

directiva 2000/60/CE



Impacto no Meio Ambiente das Escorrências 

Superficiais

Concelho de Cascais



Construir a protecção das águas superficiais



Exemplo de Instalação



Hotel Yeatmen 5*, Vila Nova de Gaia, Porto

Pontos AquaCycle 6000-2
Novo Edifício

Água a tratar:

Água dos Banhos de 102 quartos

Reutilização:

Descargas sanitárias

Fontes de abastecimento:

Sistema instalado num edificio 

com aproveitamento de água 

pluvial e de água subterrânea

Exemplo SPRAC

http://www.ecoagua.pt/produtos_all.php?id=102&cat=101


Sistemas Integrados

Realimentação

SAAP

SRAC

Trasfega
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Conclusão

impermeabilização

certificação hídrica

legislação

stormwater treatment

sistemas integrados

água cinzenta

projecto

arquitectura  engenharia

tradição e uso

aproveitamento

governança

sustentabilidade

inovação

respeito



www.ecoagua.pt

Obrigado pela vossa Atenção

http://www.ecoagua.pt/produtos_all.php?id=102&cat=101



