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Tratamento de água com carvão ativado 
em pó/microfiltração cerâmica 
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Resumo 
No projeto LIFE Hymemb foi desenvolvido um protótipo de adsorção com Carvão Ativado 
em Pó e Microfiltração cerâmica (PAC/MF) que esteve a operar continuamente, durante 
um ano e meio, na estação de tratamento de água (ETA) de Alcantarilha para demonstrar 
a eficácia, fiabilidade e eficiência deste processo em particular no controlo de fármacos, 
pesticidas, cianotoxinas, vírus e protozoários na água para consumo humano. O 
protótipo aliou a tecnologia de membranas de baixa pressão, a microfiltração com 
membranas cerâmicas, emergente na Europa mas ainda não utilizada em Portugal, com 
a adsorção a PAC, aplicado “à medida” da qualidade da água a tratar. Neste artigo 
apresentam-se os principais resultados operacionais e de qualidade de água tratada que 
permitem fundamentar as respostas a quando e onde usar a tecnologia PAC/MF. Com o 
projeto LIFE Hymemb ficou provado que, na eventual presença dos contaminantes na 
água a tratar, a tecnologia PAC/MF permitirá atingir, com elevada fiabilidade, níveis de 
qualidade superiores a um tratamento convencional, com consumos energéticos de 
0,05 kW/m3 e um gasto total estimado (investimento e operação) em 0,08-0,12 €/m3 para 
tratar 100000 m3/dia. 
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Water treatment with powdered activated 
carbon/ceramic microfiltration (PAC/MF) 
– when and where? 
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Abstract 
In LIFE Hymemb project a hybrid PAC/MF (powdered activated carbon adsorption and 
ceramic microfiltration) prototype was developed for a 1.5-year field test in Alcantarilha 
water treatment plant (Algarve, Portugal) and to demonstrate the process effectiveness, 
reliability and efficiency against pharmaceuticals, pesticides, cyanotoxins, viruses and 
protozoan (oo)cysts in drinking water. PAC/MF combines a low-pressure membrane 
technology, microfiltration with ceramic membranes, emerging in Europe but not yet used 
in Portugal, with PAC adsorption, tailored to fit the intake water quality. This article 
summarizes the most relevant results of PAC/MF operation and treated water quality that 
support the answers to when and where using PAC/MF technology. LIFE Hymemb 
demonstration proved that, when in the presence of the above mentioned contaminants, 
this technology will ensure high effectiveness and reliability with superior water quality 
than conventional treatment with an energy consumption of 0.05 kW/m3 and an estimated 
total cost (investment and operation) of 0.08-0.12 €/m3 to treat 100000 m3/day. 

Keywords: PAC/MF, microfiltration, ceramic membranes, LIFE Hymemb, 
microcontaminants. 
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1 Introdução  

Um dos novos desafios na produção de água para consumo humano prende-se com a 
ocorrência de flutuações severas da quantidade e qualidade de água disponível, 
situação com tendência para se agravar em resultado das alterações climáticas. O mês 
de setembro de 2017 em Portugal Continental foi o mais seco dos últimos 87 anos e, de 
acordo com o índice meteorológico de seca PDSI, a 30 de setembro 81,0 % do território 
estava em seca severa e 7,4 % em seca extrema (IPMA 2017) e, das 60 albufeiras 
monitorizadas, 23 tinham disponibilidades inferiores a 40 % da capacidade de 
armazenamento de água (SNIRH 2017). Reflexo desta realidade é a preocupação 
crescente com a presença de microcontaminantes como pesticidas, cianotoxinas e 
fármacos em massas de água, devido aos seus potenciais efeitos nocivos na saúde e no 
ambiente, designadamente, elevada toxicidade, aumento do risco de cancro, 
desregulação endócrina e desenvolvimento de resistência bacteriana a antibióticos. 

O contributo da agricultura como fonte de contaminação difusa por nutrientes e 
pesticidas continua a ser significativo, sendo que o fósforo é um parâmetro crítico para o 
desenvolvimento de florescências de cianobactérias (Carvalho et al. 2013), produtoras 
de cianotoxinas. Por outro lado, é conhecido que as estações de tratamento de águas 
residuais são um dos principais focos pontuais de contaminação de massas de água por 
fármacos (Rodriguez et al. 2016) e fósforo, o que é particularmente preocupante durante 
os períodos de seca, já que poderá acentuar uma diluição insuficiente da água residual 
tratada descarregada em ribeiras e lagos e eventual contaminação de fontes de água 
potável.  

Muitos microcontaminantes, por exemplo os fármacos, não estão ainda legislados na 
União Europeia, mas os avanços em métodos analíticos e estudos causa-efeito e os 
resultados da vigilância ambiental (Diretiva 2013/39/UE) estão a chamar a atenção dos 
reguladores. A diretiva de qualidade da água (DQA) foi recentemente revista de forma a 
atualizar as especificações dos métodos de análise de diversos parâmetros e a 
incorporar aspetos relativos à avaliação do risco prevista nos planos de segurança da 
água (Diretiva (EU) 2015/1787 de 6 outubro) e por via dos quais a lista de parâmetros 
pode ser alargada a microcontaminantes não legislados. O processo de revisão da DQA 
continua no âmbito do envelope Europeu sobre Economia Circular e, em face dos 
cenários de qualidade da água bruta para 2030 e 2050 que foram estabelecidos 
considerando os efeitos das alterações climáticas e a emissão de contaminantes 
emergentes pelo setor doméstico, designadamente fármacos, devido à crescente 
utilização de medicamentos, discute-se a atualização de parâmetros e valores limite, a 
promoção da avaliação do risco e a implementação de planos de segurança da água e a 
proposta de normas europeias harmonizadas sobre materiais e produtos em contacto 
com a água. É também expetável, num futuro próximo, legislação europeia sobre 
reutilização de água (EU 2017). 

As alterações climáticas e a evolução da legislação são assim importantes estímulos 
para uma atualização tecnológica das estações de tratamento de água (ETA) 
convencionais que foram concebidas sobretudo para o controlo de microrganismos e 
turvação e que, mesmo otimizadas, apresentam limitações no controlo de 
microrganismos resistentes à oxidação química (e.g. (oo)cistos de protozoários), matéria 
orgânica natural e subprodutos de oxidação/desinfeção (e.g. trihalometanos) e 
microcontaminantes de médio-baixo peso molecular (e.g. pesticidas, cianotoxinas e 
fármacos) (Snyder et al. 2007, Rosa et al. 2009).  

Para controlar esses contaminantes será necessário introduzir novas tecnologias nas 
ETA convencionais, complementando ou substituindo o tratamento convencional. 
Embora a seleção e otimização da tecnologia deva ser realizada caso a caso são 
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valorizadas múltiplas barreiras físicas. Deste modo, o processo integrado de adsorção 
em carvão ativado em pó/microfiltração cerâmica (PAC/MF), em foco no projeto LIFE 
Hymemb (2014-2016), surge como um candidato bastante interessante (Stoquart et al. 
2012). 

Os processos híbridos de membrana são candidatos muito bons para superar estes 
desafios devido à sua resiliência às flutuações na qualidade da água, capacidade de 
reter partículas, tais como (oo)cistos de protozoários e bactérias, quando é utilizada 
microfiltração direta, ou partículas, matéria orgânica natural (NOM) e microcontaminantes 
dissolvidos quando se utiliza PAC/MF. Este processo híbrido tem apresentado resultados 
promissores no controlo de microcontaminantes (Campinas & Rosa 2010a, Margot et al. 
2013, Lowenberg et al. 2014) e no controlo da colmatação irreversível da membrana 
(Campinas & Rosa 2010b). Por outro lado, este processo híbrido tem sido testado 
sobretudo a uma escala laboratorial, em ambiente controlado e ensaios de curta 
duração. São assim ainda necessários estudos e uma ampla demonstração da sua 
capacidade, custo-eficácia e sustentabilidade à escala piloto, em condições reais de 
operação com diferentes águas. 

Um dos pilares de inovação do projeto LIFE Hymemb foi a utilização de membranas 
cerâmicas de microfiltração, emergentes na Europa e ainda não utilizadas em Portugal. 
Em comparação com as membranas poliméricas tradicionais, as membranas cerâmicas 
representam um investimento inicial superior mas são melhores candidatas para 
utilização em PAC/MF, aliando muito baixas pressões de trabalho (< 0,5 bar) a elevada 
resistência mecânica, química e térmica, com vantagens significativas em termos da 
limpeza da membrana (permitem elevadas doses de oxidante, e.g. cloro e ozono), 
capacidade de processamento de elevada carga de sólidos e tempo de vida 2 a 5 vezes 
superior. Permitem ainda fluxos elevados, elevada recuperação de água e baixo 
consumo de energia (Viegas et al. 2015a). 

O LNEC, na Unidade de Qualidade e Tratamento de Água (UQTA), desenvolveu um 
protótipo PAC/MF, à escala piloto (Viegas et al. 2015b), que esteve a operar 
continuamente, durante um ano e meio, na ETA de Alcantarilha, explorada pela Águas do 
Algarve S.A, para demonstrar a eficácia, fiabilidade e eficiência deste processo, em 
particular, para controlo de fármacos, pesticidas, cianotoxinas, vírus e protozoários na 
água para consumo humano.  

Tratando-se de um processo inovador, pretendia-se responder às perguntas “quando”, 
“onde” e “como” usar PAC/MF. O presente artigo partilha alguns dos principais resultados 
operacionais e de qualidade da água tratada obtidos durante a demonstração LIFE 
Hymemb, de modo a consubstanciar as respostas às duas primeiras questões, as quais, 
com a questão “como”, se encontram mais desenvolvidas nas Technical Guidelines of 
PAC/MF for Drinking Water Production (Campinas et al. 2016) e no Layman’s Report 
(Rosa et al. 2016), ambos disponíveis no website do projeto (www.life-hymemb.eu/).  

2 Parte experimental 
2.1 Contaminantes-alvo  
Os contaminantes-alvo da demostração PAC/MF foram fármacos, pesticidas, 
cianotoxinas, vírus e protozoários, tendo sido efetuada uma seleção de compostos 
(Campinas et al. 2016).  

Para a seleção dos microcontaminantes foi utilizada uma metodologia multicritério 
desenvolvida na UQTA/LNEC, que teve por base a sua ocorrência, resistência ao 
tratamento convencional, risco para a saúde/ambiente, presença nas listas de 
substâncias prioritárias ou de vigilância da Diretiva 2013/39/UE, diversidade química 

http://www.life-hymemb.eu/
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(massa molar, carga e hidrofilia/hidrofobia) e farmacológica, e facilidade de determinação 
analítica com custos controlados. Foram selecionados 22 fármacos de diferentes 
categorias (1 analgésico, 1 anti-hipertensivo, 1 agente antineoplásico, 7 antibióticos, 4 
anti-inflamatórios, 1 antiulceroso, 1 anti-colesterol, 2 hormonas, 2 psicotrópicos e 2 beta-
bloqueantes), 10 pesticidas e 2 cianotoxinas. Além desses microcontaminantes, foi 
também selecionada como contaminante-alvo a matéria orgânica natural devido ao seu 
papel crucial enquanto precursora de trihalometanos e outros subprodutos de desinfeção 
e também enquanto competidora na adsorção de microcontaminantes.  

Na ETA de Alcantarilha e no protótipo foram também monitorizados vários vírus 
(bacteriófagos fragilis, FRNA e somáticos; enterovírus; norovírus; rotavírus; sapovírus; 
vírus da hepatite A), mas apenas foram observados resultados positivos para 
bacteriófagos – vírus que infetam células bacterianas. Devido ao elevado custo e volume 
de amostra necessário para análise de (oo)cistos de protozoários, optou-se por 
monitorizar endosporos aeróbios como indicadores da remoção de formas biológicas 
resistentes à oxidação química. 

2.2 Controlo analítico no protótipo 
Foi desenvolvido um plano analítico intensivo para controlo da qualidade da água, antes 
e após o tratamento no protótipo, que teve início em julho de 2015 e terminou em 
dezembro de 2016, e foi assegurado pelo Laboratório da Águas do Algarve. O plano 
incluiu parâmetros regulares, como alcalinidade, alumínio, bromato, pH, temperatura, 
turvação, conteúdo e natureza da matéria orgânica, expressa por COT, COD (carbono 
orgânico total e dissolvido) e SUVA (absorvência específica no UV254nm, indicador de 
matéria húmica), determinados segundo métodos padrão (APHA 2012). O plano incluiu 
ainda novos parâmetros, mais dedicados ao projeto, como o potencial de formação de 
trihalometanos (THMFP), cianobactérias (analisadas segundo a norma EN 15204:2006), 
endosporos aeróbios (analisados segundo o método APHA (2012)), bacteriófagos 
(analisados segundo a norma ISO 10705-1:1995), 22 fármacos (analisados por LC-
MS/MS em laboratório externo), 13 pesticidas (10 + 3 metabolitos analisados por UPLC-
MS, em laboratório externo) e 2 cianotoxinas (analisadas por HPLC segundo a norma 
ISO 20179:2005). Alguns parâmetros tiveram controlo contínuo no protótipo (pH, 
temperatura e turvação); os demais tiveram frequências de amostragem trissemanais, 
semanais, quinzenais, mensais ou trimensais.  

2.3 Águas testadas 
A ETA de Alcantarilha, dimensionada para tratar 3 m3/s de água para consumo humano, 
permite o abastecimento público a mais de meio milhão de pessoas no Algarve (ca. 
650.000 pessoas no Verão e 180.000 no Inverno). De forma a poder enfrentar eventuais 
alterações sazonais na qualidade da água bruta, a ETA possui pré-oxidação com ozono, 
adição de PAC na coagulação (quando necessário), clarificação convencional por 
coagulação/floculação/sedimentação, filtração rápida em areia e desinfeção final com 
cloro (Figura 1).  

O protótipo PAC/MF esteve a operar na ETA de Alcantarilha com água proveniente de 4 
pontos da sequência de tratamento, nomeadamente, água bruta (AAB), ozonizada 
(AAO), decantada (AAD) e filtrada (AAF) (Figura 1). As águas testadas caracterizaram-se 
por ser pouco turvas (≤ 5 UNT), de baixo conteúdo em matéria orgânica 
(COT ≤ 3 mg C/L ; COD ≤ 2 mg C/L) e com natureza essencialmente hidrófila 
(SUVA ≤ 2 L/(mg.m)). Apresentaram temperaturas variáveis entre 15 ºC e 27 ºC, pH 
7,1-7,8, alcalinidade 54-109 mg/L CaCO3 e valores de endosporos aeróbios inferiores a 
40 ufc/100 mL. É de referir que a qualidade da água a tratar revelou-se superior ao 
esperado – entre a preparação da proposta LIFE Hymemb (2012) e a execução da 
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demonstração (2015-2016), a Albufeira do Funcho foi substituída por uma nova origem 
de água, a Albufeira de Odelouca, de maior capacidade e, à data, de maior qualidade da 
água armazenada. 

 
Figura 1. Águas testadas no protótipo PAC/MF LIFE Hymemb 

2.4 Protótipo PAC/MF 
O protótipo PAC/MF foi projetado pelo LNEC (Viegas et al. 2015b) e construído pela 
ORM, uma empresa portuguesa que também implementou o programa de controlo. O 
componente central do protótipo é um módulo tubular de microfiltração da KleanSep 
(Orelis) (1,2 m de comprimento e 25 mm de diâmetro) com 3 membranas de ZrO2/TiO2 
com 19 canais (3,5 mm de diâmetro cada) e 0,1 µm de limite de exclusão molecular, 
totalizando uma área superficial de 0,75 m2. Além do módulo, o protótipo inclui: i) tanque 
agitado de alimentação, tanque de lavagem química, tanque de permeado e tanques de 
reagentes (ácido, base, hipoclorito, PAC, coagulante); ii) bomba centrífuga de 
alimentação, bomba de recirculação, bomba de lavagem em contracorrente e bombas 
doseadoras; iii) medidores em linha de pH, turvação, caudal, pressão; iv) válvulas e 
tubagem e vi) componentes elétricas e de automação (Figura 2).  

 
Figura 2. Protótipo PAC/MF : sinóptico (esquerda) e foto (direita) 

O protótipo PAC/MF funcionou de modo contínuo, a caudal de permeado constante 
(50-250 L/h) e pressão variável, para compensar automaticamente a colmatação da 
membrana que ocorre durante o ciclo de filtração e que é responsável pelo declínio do 
fluxo de permeado da membrana ao longo do tempo de filtração. A operação do protótipo 
consistiu em séries de vários ciclos de filtração e lavagem em contracorrente com água 
(backwashes), intercaladas por uma lavagem quimicamente assistida (CEB - chemically 
enhanced backwash), ou seja, uma lavagem em contracorrente com adição de 
hipoclorito de sódio ou ácido sulfúrico e imersão da membrana no químico (soaking) 
durante um período de tempo ajustável. 

O protótipo foi concebido para permitir estudar uma gama alargada de condições de 
operação em termos de: i) pré-tratamento, incluindo adição de coagulante e/ou floculante 
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e ajuste de pH; ii) operação, em modo de filtração frontal ou tangencial; iii) possibilidade 
de serem usadas várias estratégias de limpeza das membranas, nomeadamente com 
contra-pulsos, lavagem em contracorrente, enxaguamento com água filtrada ou soluções 
químicas e lavagem em circuito fechado. Procurou-se também um nível de automação 
elevado, que permitisse a aquisição em linha e o acesso remoto a dados de parâmetros 
operacionais (caudal, pressão, temperatura e consumo de energia) e de qualidade da 
água (pH e turvação) e o controlo remoto do protótipo (Viegas et al. 2015b). 

2.5 Testes realizados 
No sentido de responder às perguntas “quando”, “onde” e “como” usar PAC/MF foram 
realizados períodos de teste/demonstração com cada uma das 4 águas da ETA (AAB, 
AAO, AAD e AAF). Como durante o estudo não se verificou a ocorrência dos 
microcontaminantes-alvo na água da ETA, realizaram-se pontualmente ensaios com as 
diferentes águas suplementadas com fármacos, pesticidas ou cianotoxinas, para testar a 
sua remoção pelo protótipo PAC/MF (ensaios de spiking). 

Foram realizados ensaios específicos e em contínuo com cada água durante um período 
representativo (1-5 meses) no sentido de otimizar, para os diferentes tipos de água, o 
pré-tratamento e as condições de operação (fluxo, tempo de filtração, recuperação de 
água) e de limpeza da membrana (frequência de lavagens em contracorrente com água 
ou lavagens quimicamente assistidas, duração do soaking, tipo e concentração dos 
químicos). Para cada tipo de água foram realizados testes de microfiltração direta (MF), 
testes com adição de PAC (PAC/MF) e ensaios de spiking. O carvão utilizado no 
protótipo PAC/MF foi o Norit SA-Super, selecionado com base numa metodologia 
desenvolvida na UQTA/LNEC (Campinas et al. 2015). Para águas não clarificadas (bruta 
e ozonizada) foi avaliada a necessidade de realizar coagulação em linha como pré-
tratamento, tendo sido selecionado como coagulante o sulfato de alumínio (Alum/MF e 
PAC/Alum/MF). No total, realizaram-se 12 spikings com diferentes águas, classes de 
contaminantes (fármacos, pesticidas, cianotoxinas), concentração inicial de 
contaminantes e doses de carvão. 

3 Resultados 
3.1 Quando é que PAC/MF deve ser considerada uma opção de 
tratamento? 
Os resultados de turvação à saída do protótipo (Figura 3) revelaram a elevada eficácia e 
fiabilidade do processo, tendo-se registado sempre uma água de elevada qualidade 
(0,01-0,03 UNT) mesmo quando ocorreram algumas variações na qualidade da água a 
tratar e na dose de carvão (2-18 mg/L). Um dos aspetos sensíveis com a utilização de 
carvão em processos convencionais é a retenção das partículas mais pequenas do 
carvão (finos). Com o processo PAC/MF não foi observado qualquer problema com finos 
de carvão na água tratada, mesmo utilizando um carvão com 15 m de diâmetro médio 
de partícula. Observou-se, portanto, que o processo PAC/MF permite usar um PAC mais 
fino do que o convencional (40 m, que tem de ser sedimentável ou retido por filtro de 
areia), com as vantagens associadas a cinéticas de adsorção mais rápidas e sem o risco 
de passarem finos do carvão para a água tratada. 

Foi ainda verificada uma remoção total de endosporos aeróbios (mais pequenos e 
quimicamente mais resistentes do que os (oo)cistos de protozoários) e quase total (0-
1 UFP/100 mL à saída) de bacteriófagos somáticos (indicadores da remoção de vírus por 
PAC/MF).  
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A microfiltração direta (MF), como esperado, não removeu significativamente NOM 
dissolvida (COD) nem NOM particulada de águas clarificadas ou filtradas (com 
concentrações em COD ou COT inferiores a 2 mg/L C), removendo pouco 
expressivamente a NOM da AAO, 20 ± 11% de COT. A remoção de NOM melhorou 
substancialmente com a adição de PAC (PAC/MF) ou de coagulante (Alum/MF) e 
especialmente com PAC e coagulante (PAC/Alum/MF) (Figura 4).  

 
Figura 3. Turvação à entrada e saída do protótipo alimentado com AAO 

 
Figura 4. Remoção (médias e desvios padrão) de carbono orgânico total com os 4 tipos de água 

testados e diferentes modos de operação: MF, PAC/MF (10-12 mg/L PAC com AAF, 6-18 mg/L com 
AAD), Alum/MF (2-3,2 mg/L Al2O3), PAC/Alum/MF (7-13 mg/L PAC e 2-3,2 mg/L Al2O3 com AAO; 

10-12 mg/L PAC e 3,2 mg/L Al2O3 com AAB).  

Nos ensaios de spiking de fármacos, pesticidas ou microcistina-LR (1-20 g/L à entrada 
do processo) obtiveram-se resultados muito bons com PAC/MF– remoção de pesticidas-
total de 78 % (com 2 mg/L PAC) a 97 % (com 10 mg/L PAC), remoção de microcistina-
LR > 85 % e remoção de fármacos-total de 83 % (6 mg/L PAC) até ≥ 98 % (12-
18 mg/LPAC, dependendo da água a tratar). 

A título de exemplo, apresentam-se na Figura 5 os resultados de remoção de 3 
pesticidas e 10 fármacos num ensaio de spiking realizado em dezembro de 2015 com 
AAD (concentração inicial de 0,4-1,6 µg/L para cada composto), tendo sido utilizada uma 
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dose de PAC de 9 mg/L e um tempo de contacto de ca. 2 h. Este ensaio incluiu 8 ciclos 
de filtração (até ao 3.º ciclo sem PAC, para controlo, e os seguintes ciclos com PAC, para 
avaliação do desempenho no tempo) e lavagem contracorrente, ao fim dos quais se 
realizou um CEB. Na Figura 5 apresentam-se, a azul, os resultados do 3.º ciclo (MF) e, a 
cinzento, do 7.º e 8.º ciclos de filtração (PAC/MF). Nesse ensaio com PAC/MF obteve-se 
uma remoção de 94-95 % do total de fármacos, o que correspondeu a concentrações 
finais inferiores aos limites de quantificação para 5 fármacos, e remoções superiores a 
80-99 % para os 3 pesticidas, todos com concentrações finais inferiores aos limites de 
quantificação. Os microcontaminantes menos removidos foram o antibiótico 
sulfametoxazol (concentração final 0,31-0,37 g/L, remoção 62-68%) e o anti-
inflamatório diclofenac (0,07-0,10 g/L, remoção 90-94%). Individualmente os 
microcontaminantes apresentaram comportamentos distintos e foram classificados em 3 
grupos consoante a sua propensão para remoção por PAC/MF (Campinas et al. 2016).  

Com base nos resultados obtidos durante a demonstração PAC/MF na ETA de 
Alcantarilha pode-se afirmar que a tecnologia PAC/MF pode ser aplicada para controlar, 
com grande eficácia e fiabilidade, turvação, NOM e microrganismos, mas que é 
particularmente interessante/relevante para o controlo de contaminantes que desafiam o 
tratamento convencional, i.e.: i) microrganismos resistentes à oxidação química (e.g. 
(oo)cistos de protozoários); ii) NOM e, por consequência, os respetivos subprodutos de 
oxidação (e.g. trihalometanos e ácidos haloacéticos, entre outros); iii) contaminantes 
dissolvidos de massa molar baixa a intermédia, nomeadamente fármacos, pesticidas e 
cianotoxinas produzidas por cianobactérias tóxicas.  

 
Figura 5. Resultados de remoção de fármacos e pesticidas pelo protótipo PAC/MF num ciclo MF 
(azul) e em dois ciclos PAC/MF (cinzento) de um ensaio com água decantada enriquecida com 10 

fármacos (10,4 g/L total) e 3 pesticidas (1,3 g/L total) 

3.2 Em que fase do tratamento deve ser aplicada a tecnologia PAC/MF? 
Um dos principais obstáculos à aplicação prática da tecnologia de membranas é o 
potencial de colmatação da membrana, o qual requere que se aumente a pressão 
aplicada para manter constante o fluxo de água tratada, assim como a necessidade de 
efetuar lavagens quimicamente assistidas muito frequentes. A colmatação das 
membranas pode ocorrer por adsorção de solutos ou partículas na membrana, por 
bloqueio de poros devido a partículas maiores, por deposição de partículas e/ou 
formação de um gel (atribuído principalmente a macromoléculas) à superfície da 
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membrana, por precipitação de sais, óxidos e hidróxidos (scaling) e pelo crescimento de 
bactérias à superfície da membrana (biofouling). Uma operação sustentável requer 
frequentemente um tratamento a montante para reduzir os agentes colmatantes da 
membrana na água a tratar, i.e., partículas, NOM e outras macromoléculas, agentes 
inorgânicos precipitantes e/ou bactérias. Mas qual o tratamento necessário? 

O protótipo PAC/MF foi operado com 4 águas da ETA. Como referido em 2.3, todas as 
águas apresentaram baixa turvação (< 5 UNT), assim como baixo teor em NOM, e NOM 
de natureza essencialmente hidrófila ( 3 mg/L COT,  2 L/(mg.m)). Os resultados 
operacionais constam do Quadro 1, incluindo o fluxo de água tratada, pressão 
transmembrana (TMP), tempo de filtração de cada ciclo, frequência de lavagem 
quimicamente assistida (número de CEB/dia), capacidade de tratamento, consumo de 
reagentes químicos, produção de lamas e consumo de energia. Com as quatro águas 
testadas, obtiveram-se fluxos elevados (150-280 L/(m2.h) @ 0,6-0,8 bar), longos tempos 
de filtração (≥ 2 h) e elevada recuperação de água (≥ 97%).  

A microfiltração de AAB e AAO sem coagulação em linha como pré-tratamento resultou 
numa elevada taxa de colmatação da membrana entre ciclos de filtração 
(7,8  5,6 mbar/h) e numa baixa produtividade (fluxo de 87 L/(m2.h)). A coagulação em 
linha (com 2-3 mg/L Al2O3) prévia à MF reduziu aproximadamente para metade a taxa de 
colmatação da membrana cerâmica durante os ciclos de filtração e para cerca de um 
sexto a taxa de colmatação não recuperável com o backwashing. Assim, a coagulação 
em linha com alum (Al2(SO4)3 x H20) revelou ser um pré-tratamento eficaz quer em 
microfiltração direta (MF) quer em PAC/MF.  

Quadro 1. Resultados operacionais de PAC/MF com as 4 águas da ETA 

Água 
testada 

Turvação 
COT 
SUVA 

 
PAC/ 
Al2O3 
mg/L 

Fluxo  
L/(m2.h) 

TMP 
bar 

Tempo de 
filtração  

h 

CEB 
N.º/d 

R % 
Capacidade 
tratamento 

m3/(m2.d.bar) 

Consumo de 
reagentes 

kg/m3 

Produção 
de lama 

kg/m3 

Consumo 
de energia 

kWh/m3 

AAB 
1,6 - 3 UNT 
1,5 - 2,5 mg C/L 
< 2 L/(mg.m) 

PAC/ 
Alum/MF 

10-12/ 
3,2 

150 
174 

0,6 
0,8 

2 1 97 
4,9 
5,2 

0,068 
0,070 

36 
41 

0,046 
0,052 

AAO 
1,7 - 5 UNT 
1,5 - 2,9 mg C/L 
< 1,1 L/(mg.m) 

PAC/ 
Alum/MF 

7-13/ 
3,2 

173 0,8 2 1 97 4,8 0,068 36 0,053 

AAD 
0,4-1,7 UNT 
1,2 - 2,0 mg C/L 
< 1,3 L/(mg.m) 

PAC/MF 
6-18/ 

- 
173 0,7 2  3 1  97 5,6 0,024 36 0,048 

AAF 
< 0,1 - 0,2 UNT 
1,3 - 2,6 mg C/L 
< 1 L/(mg.m) 

PAC/MF 
10-12 

- 
213  283 

0,6 
0,7 

 3 0.75  99 
6,4 
9,5 

0,019 
0,022 

16 
21 

0,045 
0,048 

No projeto LIFE Hymemb demonstrou-se que, para tratar águas pouco turvas e com 
pouca NOM, é possível/vantajoso aplicar diretamente a tecnologia PAC/MF apenas com 
um pré-tratamento com coagulação em linha, operando a 150-280 L/(m2.h) @ 
0,6-0,8 bar, o que corresponde a um consumo energético de 0,05 kWh/m3 de água 
tratada. Para as condições estudadas, os custos (CAPEX+OPEX) estimados para 
produzir 100 000 m3/dia (ca. 500 000 p.e.) foram de 0,08 a 0,12 €/m3. Mais informação 
sobre os custos poderá ser consultada nas Technical Guidelines of PAC/MF for Drinking 
Water Production (Campinas et al. 2016). 
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Assim, dependendo da qualidade da água a tratar, a qual determina o potencial de 
colmatação da membrana, e do objetivo do tratamento, a tecnologia PAC/MF poderá 
complementar uma ETA convencional, i.e. acrescer a uma sequência de tratamento 
convencional, ou substituir uma ou várias etapas dessa sequência, em alternativa a 
processos químicos ou outros processos de membranas mais exigentes 
energeticamente e em pré-tratamento. Se a tecnologia PAC/MF complementar o 
tratamento convencional, servindo para desinfeção e polimento, haverá vantagens em 
termos operacionais (maiores fluxos e menor colmatação da membrana), mas não 
haverá redução na produção de lamas nem na utilização de reagentes na etapa de 
coagulação/floculação/sedimentação (CFS). Por outro lado, se a tecnologia PAC/MF 
substituir toda a linha de clarificação de uma ETA convencional, haverá menor consumo 
de reagentes, menor produção de lamas e uma água tratada de qualidade equivalente 
ou superior. O mesmo acontece em termos de energia.  

4 Conclusões 

Com o projeto LIFE Hymemb ficou provado que na eventual presença de pesticidas, 
cianotoxinas, fármacos ou outros microcontaminantes emergentes, vírus, protozoários ou 
outras formas biológicas resistentes à oxidação química na água a tratar a tecnologia 
PAC/MF permitirá atingir com segurança e elevada fiabilidade níveis de qualidade 
superiores a um tratamento convencional. A tecnologia PAC/MF permitiu obter sempre 
uma água de elevada qualidade em condições de operação a que correspondem custos 
competitivos com uma linha de tratamento convencional. O projeto foi direcionado para o 
controlo de uma vasta gama de contaminantes em água para consumo humano: desde 
(oo)cistos de protozoários a NOM, microcistinas, pesticidas e fármacos. No entanto, 
dada a sua flexibilidade, a utilização da tecnologia PAC/MF pode ser facilmente replicada 
em diferentes ETA para os mesmos ou outros contaminantes-alvo ou transferida para 
outras áreas, como sejam o tratamento de águas residuais e/ou a reutilização de água. 
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