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RESUMO 

A presente dissertação teve origem num problema de excesso de Alumínio residual na água 

tratada da linha de tratamento da ETA da Póvoa, situada no distrito de Portalegre, e que 

motivou a introdução de alterações ao processo. Os principais objectivos foram: 

acompanhar a evolução das concentrações de Alumínio ao longo da linha de tratamento da 

ETA da Póvoa e avaliar a qualidade da água, com base em parâmetros como a oxidabilidade, 

turvação, pH e alcalinidade; comparar dois métodos de determinação das concentrações de 

alumínio, nomeadamente, Espectrofotometria de Absorção Atómica por Plasma Induzido 

(ICP) e Espectrofotometria de Absorção Molecular (E.A.M.); estudar a influência dos 

coagulantes utilizados e das condições de coagulação/floculação na concentração final de 

alumínio na água tratada. 

Com este estudo foi possível concluir que as alterações introduzidas na ETA 

contribuiram para solucionar o problema de excesso de Alumínio residual na água 

tratada, que o ICP é um método mais sensível ao Al residual em fracção solúvel do que o 

E.A.M., que a qualidade da água tem variações consideráveis ao longo dos meses de 

Primavera, o que influencia de forma significativa o tratamento da água para consumo 

humano. Foi ainda determinada a dose óptima de coagulante a utilizar (PACl). 
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ABSTRACT 

The propose of this dissertation had origin in an excessive problem of residual Aluminium in 

treated water from the treatment plant of the Water Treatment Station in Póvoa (WTS) (in 

Portalegre’s district) which has motivated the introduction of some modifications in the 

process. Principal aims were: to follow the aluminium concentration along treatment plant 

of Póvoa’s WTS and appraise the water quality through parameters like oxidability, turbidity, 

pH and alkalinity; to compare both methods of residual aluminium determination, namely 

the Inductively Coupled Plasma method (ICP) and the Atomic Absortion Spectrometric 

method (AAS); to study used goagulants and coagulation/flocculation’s conditions’s 

influence in the final aluminium’s concentration in treated water. 

This work allowed to conclued that introduced modifications in treatment plant of Póvoa’s 

WTS helped on to solve the excessive problem of residual aluminium in treated water, that 

the ICP method is the most sensible to determine the soluble residual aluminium, that water 

quality in lake of Póvoa e Meadas has notable variations along Spring monthes and this takes 

significant influence in the water treatment to human consumption.  Furthermore there 

was determined the optimal dose of the applied coagulant (PACl). 

 

 

 

Keywords: AAS; Aluminium; Coagulation; Floculation; ICP; PACl; Póvoa; Water; WTS. 
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SIMBOLOGIA E ABREVIATURAS 

AD  Doença de Alzheimer 

AdNA  Águas do Norte Alentejano S.A. 

Al  Alumínio 

Al(III)  Alumínio Trivalente 

Alúmen  Sulfato de Alumínio 

Al2(SO)4  Sulfato de Alumínio 

CBO5  Carência Bioquímica em Oxigénio 

CQO  Carência Química de Oxigénio 

CO2  Dióxido de Carbono 

CCDR  Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

DL  Decreto-Lei 

ETA  Estação de Tratamento de Águas 

EDTA  Ácido Etilenodiaminotetracético 

FA  Ácidos Flúvicos 

ICP-AES  Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry 

NaOCl  Hipoclorito de Sódio 

NOM   Matéria Orgânica Natural 

M.O.  Matéria Orgânica 

NTU  Nephelometric Turbidity Unit 

O3  Ozono 

OD  Oxigénio Dissolvido 

PACl  Policloreto de Alumínio 

SOC   Químicos Orgânicos Sintéticos 

SNIRH  Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos 
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SST  Sólidos Suspensos Totais 

THMs   Trihalometanos 

TOC  Carbono Orgânico Total 

VMA  Valor Máximo Admissível 

VMR  Valor Máximo Recomendável 
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1. INTRODUÇÃO 

O Alumínio é o segundo elemento no Grupo IIIA da tabela periódica, com número atómico 

13, uma massa atómica de 26,98 e uma valência +3.  

Este elemento existe em quantidades significativas na crosta terrestre (8,1%), representando 

entre 0,9% e 6,5% dos solos. Nos cursos de água surge em concentrações de cerca de 400 

µg.L-1 e em águas de abastecimento público (EUA) de 54 µg.L-1. O Alumínio surge na crosta 

terrestre em combinação com a sílica e o oxigénio, formando feldspatos, micas e argilas. A 

ocorrência deste elemento em águas naturais é controlada pelo pH (WHO, 1996; APHA; 

AWWA; WEF, 1998).  

Este elemento não é essencial para animais e plantas. As concentrações que excedam os 1,5 

mg.L-1 Al constituem toxicidade severa para a generalidade dos organismos, enquanto doses 

inferiores a 200 µg.L-1 Al representam um risco mínimo. A Organização das Nações Unidas 

para a Alimentação e Agricultura recomenda um nível máximo de 5 mg.L-1 Al em águas de 

rega (APHA; AWWA; WEF, 1998).  

O Alumínio tem diversas aplicações industriais e domésticas, nomeadamente para o 

tratamento de águas para consumo humano (como coagulante), como aditivo alimentar, em 

vacinas, anti-transpirantes, etc. No tratamento de águas para consumo humano, é 

usualmente utilizado na forma de espécies reactivas de baixo peso molecular (WHO, 1996). 

Uma das formas mais comuns de utilização do Al nesta aplicação é o sulfato de alumínio ou 

alúmen (Al2(SO4)3), cuja solubilidade na água ocorre a valores de pH 5,7 e 6 (EDWARDS et al., 

2003). Se o Alumínio residual apresentar concentrações elevadas na linha de tratamento e a 

água tiver um pH acima de 6, poderão surgir depósitos deste elemento no sistema de 

distribuição (WHO, 1996). 

A presença de Al na água de consumo humano tem dado lugar à discussão dos seus possíveis 

efeitos na saúde, devido essencialmente à suspeita de estar relacionada com a doença de 

Alzheimer (AD) ou de determinadas encefalopatias secundárias à diálise. Davidson et al. 
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(1982) descobriram que os pacientes de hemodiálise sofriam de demência quando o produto 

de diálise continha uma concentração de Al de 80 µg.L-1 (BHARATHI et al., 2008).  

O Alumínio, uma vez absorvido, aparece na ligação de proteínas do soro, sendo eliminado 

pelos rins. No entanto, em doentes com insuficiencia renal, o Al tende a acumular-se, como 

consequência da sua incapacidade de excreção renal (WHO, 1996; MALLUCHE, 2002). 

Driscoll e Letterman (1988) relataram que doentes sujeitos a diálise que sofreram exposição 

a elevadas concentrações de Al, exibiam encefalopatias e/ou distúrbios de mineralização 

óssea, apelidada de osteodistrofia da diálise. Martyn et al. (1989), com base numa análise 

efectuada em 88 distritos de Inglaterra e Gales, referiram que a taxa de doença de Alzheimer 

foi 1,5 vezes maior nos distritos onde a concentração de Al excedeu os 0,11 mg.L-1, do que 

em distritos onde a concentração de Al era inferior a 0,01 mg.L-1 (citados por SRINIVASAN et 

al., 1999; WHO, 1996; BHARATHI et al., 2008).  

O Al apresenta uma baixa toxicidade aguda, no entanto, e apesar dos dados de exposição 

crónica existentes serem limitados, indicam que o Al interfere com a absorção do fósforo (P), 

sendo responsável por fraqueza generalizada, dores ósseas e anorexia. Backer e Schofield 

(1982) relataram que os complexos de OH- e de F- com Al3+ (inorgânicos) são muito instáveis 

e por isso mais biodisponíveis e perigosos do que as formas orgânicas ou particuladas do Al 

(citados por SRINIVASAN et al., 1999).  

1.1. O Alumínio no tratamento de águas 

O Alumínio é usado em processos de tratamento de águas para remover matéria particulada 

em suspensão e outras substâncias, como compostos de fósforo. No entanto, o tratamento 

pode deixar resíduos de alumínio na água tratada destinada ao consumo humano. Neste 

contexto, a qualidade da água destinada ao abastecimento público deverá ser controlada de 

forma a não exceder os 200 µg.L-1 Al (DL 306/2007). 
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1.1.1. Coagulação 

A coagulação química é necessária para a clarificação de águas turvas. A turvação de uma 

água é provocada por vários tipos de espécies bióticas como bactérias e plâncton, e 

substâncias abióticas como colóides orgânicos e inorgânicos. Este tipo de partículas 

necessita de coagular em partículas de maiores dimensões que consigam decantar em duas 

horas. A dimensão das áreas superficiais dos colóides desempenha um papel importante na 

sua coagulação, para um vasto leque de coagulantes.  

As duas principais funções dos coagulantes químicos são a destabilização das partículas e a 

consolidação dos flocos, de forma a reduzir a desagregação dos mesmos.  

Muitos são os factores que afectam o processo de coagulação no tratamento da água, 

nomeadamente: a dose de coagulante, a concentração de iões H+, a turvação (concentração 

de matéria particulada), a concentração de cor natural (unidades de cor), o tipo de iões em 

solução, os efeitos da mistura, a mobilidade electroforética (relacionado com o potencial 

zeta) e a temperatura (FAUST & OSMAN, 1998; APHA; AWWA; WEF, 1998). 

 Genericamente, existem dois mecanismos de coagulação, a neutralização e a ligação física. 

A primeira consiste na neutralização das cargas superficiais do colóide por catiões de Al, ou 

seus hidróxidos, carregados positivamente. O objectivo não é atingir a electroneutralidade, 

mas sim, reduzir o potencial zeta, o que resulta frequentemente na destabilização dos 

colóides (FAUST & OSMAN, 1998; PARSONS et al., 2006). 

1.1.2. Sais de Alumínio como agentes coagulantes 

Os iões metálicos não existem isolados na água, ocorrendo na forma de complexos aquosos. 

A adição de sais de Al(III) à água, em concentrações mais baixas do que o produto das 

constantes de solubilidade dos seus hidróxidos amorfos, conduz à formação de monómeros, 

dímeros e polímeros complexos de hidroximetal solúveis.  
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Apresentam-se, de seguida, algumas reacções para o Al. O alumínio é um elemento 

anfotérico, isto é, capaz de formar complexos aniónicos (Equação (5)) e catiónicos (Equações 

(1), (2), (3) e (4)).  

(1) Al3+ + H2O                 Al OH2+ + H+ (FAUST & OSMAN, 1998; PARSONS et al., 2006) 

(2) Al3+ + H2O                  Al (OH2)+ + 2H+ (FAUST & OSMAN, 1998; PARSONS et al., 2006) 

(3) 7Al3+ + 17H2O                 Al7 (OH2)17
4+ + 17H+ 

(4) Al3+ + 3H2O                 Al(OH2)3
+ + 3H+ 

(5) Al3+ + 4H2O                 Al(OH)4
- + 4H+

 

A etapa de coagulação/floculação com sais de alumínio processa-se por meio de dois 

mecanismos, como foi referido no sub-capítulo anterior. O primeiro mecanismo ocorre da 

seguinte forma: o catião Al3+ migra para a superfície das partículas coloidais reagindo e 

dando origem a diversos produtos de hidrólise como o Al(OH)2+, capaz de adsorver partículas 

carregadas negativamente e reduzindo, assim, as cargas das partículas suspensas (Equação 

(1)). Na maioria dos casos ocorre a formação de hidróxidos insolúveis que precipitam como é 

o caso do Al(OH)3.  

No segundo mecanismo (floculação), a precipitação dos hidróxidos (Al(OH2)3
+ ou Al(OH)3), 

referida anteriormente desempenha um papel importante, pois é graças ao gel formado por 

eles, que um grande número de partículas coloidais são arrastadas, sedimentando (Equação 

(4)). O pH óptimo para a formação do Al(OH)3 situa-se entre 5 e 7,5 (FAUST & OSMAN, 1998; 

EDWARDS et al., 2003; PARSONS et al., 2006).  
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Figura 1.1.2.1. Diagrama de solubilidade das espécies de Al(III) em equilíbrio com o Al(OH2)3 (amorfo) 

(FAUST & OSMAN, 1998). 

O alumínio é menos solúvel numa gama de pH entre 5,7 a 6,2. A pH inferior a 5,7 o 

precipitado Al(OH)3(am) é bastante solúvel e as espécies poliméricas, como o Al13O4(OH)24
7+, 

podem predominar. Para que Al(OH)3(am) possa precipitar e produzir efeito na coagulação de 

águas turvas, é necessário que ocorram valores de  pH entre  5,7 e 6,2, e que sejam aplicadas 

dosagens de sulfato de alumínio superiores a 10-6 
M.  

É discutível que as doses de Al(III) sejam sempre elevadas o suficiente para excederem o 

produto da constante de solubilidade dos seus hidróxidos, numa linha de tratamento. A 

importância disto prende-se com o facto das formas poliméricas (complexos hidroximetais) 

serem adsorvidas às partículas coloidais e causarem a sua destabilização. A quantidade de 

coagulante necessária à coagulação depende assim da quantidade de colóides na água 

(FAUST & OSMAN, 1998). 

O Sulfato de Alumínio, vulgarmente designado por alúmen, é um dos coagulantes mais 

utilizados na produção de água para consumo humano. As razões da sua frequente utilização 

prendem-se com o facto de ser estável, de fácil manuseamento e rápida solubilidade. A sua 

formula típica é Al2(SO4)3.18H2O.  
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A alcalinidade é uma variável de extrema importância para o processo de coagulação em 

geral, bem como para a remoção de matéria orgânica natural (NOM) e substâncias químicas 

orgânicas sintéticas (SOCs), sendo que regula o valor de pH da água. Assim, uma alcalinidade 

excessiva pode aumentar a dose de coagulante para além do que seria necessário para 

remover a turvação e a NOM. Por outro lado, uma alcalinidade insuficiente leva à instalação 

de um valor de pH demasiado baixo para permitir uma remoção óptima de NOM e nesse 

caso pode ser requerida a adição suplementar de uma base (ex: NaHCO3, NaOH ou Ca(OH)2) 

(FAUST & OSMAN, 1998; EDWARDS et al., 2003).  

Na equação (7), o bicarbonato de cálcio representa a alcalinidade, adicionada ou natural, 

necessária para se formar Al(OH)3(s). É importante salientar que 1 mg.L-1 de alum com 18H2O 

consome 0,45 mg.L-1 de alcalinidade em CaCO3 e liberta 0,9 mg.L-1 de Ca2 em CaCO3, se a 

alcalinidade for toda carbonatada. A reacção do alúmen com a alcalinidade da água pode ser 

apresentada da seguinte forma: 

666,43             3(162)             155,96 

Al2(SO4)3.18H2O + 3Ca(HCO3)2 → 2Al(OH)3 + 3CaSO4 + 6CO2 + 18H2O   (7) 

Uma mole de alúmen reage com 3 moles de Ca(HCO3)2 como se verifica pela equação (7). 

Expressando a reacção com base na massa, 1 mg.L-1 de alum reagirá com, 

�(���)
���,�� = 
, ��� ����� Ca(HCO3)2 

Expressando Ca(HCO3)2 em mg.L-1 de CaCO3: 


, ��� × ��. ���� �����
��. ���� ��(����)�

= 
, ��� ��

�� = 
, �� ��. ��� 

Na Figura 1.1.2.2 podem-se observar quatro curvas que representam águas naturais tratadas 

com Al(III). Cada água contém diferentes concentrações de matéria coloidal, expressa em 

superfície coloidal por unidade de volume de suspensão, S (m2.L-1).  
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Figura 1.1.2.2. Esquema representativo da coagulação observada em ensaios de coagulação-floculação 

(jar-test), usando sais de Al(III), a pH constante (FAUST & OSMAN, 1998). 

Assim, na zona 1, não ocorre destabilização enquanto as doses de coagulante forem baixas. 

Na zona 2, a destabilização ocorre porque há doses elevadas de coagulante, ocorrendo 

agregação e sendo a turvação residual baixa ou nula. A zona 3 é de restabilização da matéria 

coloidal e refere-se a uma elevada dose de coagulante com um valor de pH apropriado.  

Por fim, a zona 4 é onde ocorre a coagulação como resultado da enorme quantidade de 

precipitado de Al, também chamada a zona de “varrimento dos flocos”, uma vez que os 

colóides são “varridos” da solução pelo coagulante. É este tipo de coagulação que 

predomina numa linha de tratamento (FAUST & OSMAN, 1998). 

As duas variáveis mais importantes a serem controladas na linha de tratamento da água, 

para uma coagulação eficiente, são a dose do coagulante e o valor do pH.  

O diagrama da Figura 1.1.2.3 é um dos tipos de diagramas disponíveis para a previsão das 

condições químicas sob as quais cada coagulação ocorre, para remoção da turvação 

provocada por matéria inorgânica e por matéria orgânica natural (NOM). Este diagrama foi 

desenvolvido pela sobreposição das condições químicas em que ocorre a coagulação, com o 

diagrama de estabilidade termodinâmica do Al(OH)3(s).  
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Figura 1.1.2.3. Diagrama de coagulação do alúmen e a sua relação com o potencial zeta (FAUST & 

OSMAN, 1998). 

Alguma matéria orgânica natural (NOM) assume formas precursoras da formação de 

Trihalometanos (THMs), potencialmente cancerígenos, por reacções com o cloro, devendo 

estas ser evitadas sempre que possível (DL 306/2007). Para além da formação dos THMs e 

de outros compostos orgânicos halogenados durante a desinfecção, nomeadamente com 

hipoclorito, a NOM é indicativa da presença de cor na água. 

A coagulação química de NOM, aplicada nas linhas de tratamento de água, sofre influências 

de diversos factores como os que se apresentam de seguida. 

Tipo de coagulante 

A escolha do coagulante para a remoção de NOM prende-se, geralmente, com o preço e a 

facilidade de manuseamento. A preferência por policloretos de alumínio (PACl), em 

detrimento do tradicional alúmen (para remoção de turvação e NOM), segundo revelam 

alguns estudos (ZOUBOULIS et al., 2008), prende-se com a eficiência deste coagulante para 

baixas e moderadas concentrações de ácidos húmicos e suspensões de ácidos flúvicos, 

especialmente a valores de pH inferiores a 5,5 e superiores a 7. 
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Dose de coagulante 

Como demonstra a Figura 1.1.2.4, a dose de alúmen necessária é proporcional à 

concentração de NOM. Devem, no entanto, acautelar-se situações de sobredosagem (em 

que se excede a estequiometria), pois podem conduzir à restabilização da NOM em 

suspensão. 

 

Figura 1.1.2.4. Relação estequiométrica entre a dose de alum e a concentração de ácidos húmicos 

(FAUST & OSMAN, 1998). 

Como foi referido anteriormente uma alcalinidade excessiva pode, também, aumentar a 

dose de coagulante para além do que seria necessário com o objectivo de remover a 

turvação e a NOM. 

Influência do pH 

O pH óptimo para remoção de NOM pelo alúmen situa-se na gama dos 5,7 aos 6. Assim, uma 

diminuição no pH, durante a coagulação pode aumentar a quantidade de Alumínio solúvel 

na água. Este aumento pode formar outros precipitados no sistema de tratamento ou 

eventualmente precipitar mais tarde, no sistema de distribuição. (EDWARDS et al., 2003) 
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Mistura 

Quando as partículas de matéria orgânica natural (NOM) e de químicos orgânicos sintéticos 

(SOC) são removidas pelo mecanismo de neutralização de cargas, a mistura rápida influência 

positivamente esta reacção, ou seja, é imperativo que os coagulantes estejam dispersos na 

água bruta o mais rápido possível (<0,1s) para que o produto da hidrólise (que se desenvolve 

entre 0,01 e 1 s) desestabilize os colóides.  

Qualidade da Água 

A coagulação de NOM e SOC é influenciada pelas características da água bruta, que variam 

temporal e sazonalmente, como por exemplo, a turvação, a alcalinidade e a concentração de 

compostos orgânicos. 

A matéria particulada e outros compostos orgânicos competem pelas espécies hidrolisadas 

ou pelos locais de adsorção. Isto pode influenciar drasticamente o valor de pH e a dose de 

coagulante necessários para uma remoção eficiente da turvação. No entanto, esta última, 

por si só, tem um efeito muito pequeno nas condições óptimas para a remoção de NOM 

(FAUST & OSMAN, 1998; EDWARDS et al., 2003). 

1.1.3. Poli-cloretos de Alumínio (PACl) 

Algumas soluções de Alumínio podem ser tratadas previamente, antes da sua adição à água, 

para melhorar a disponibilidade das espécies poliméricas presentes. Um exemplo deste 

procedimento é o Al2O3 que reage com o HCl a temperaturas elevadas, formando AlCl3 que 

reage posteriormente com uma base, a elevadas temperatura e pressão, para formar 

polímeros de Al. 

O PACl é um coagulante cuja formação consiste na hidrólise parcial do AlCl3, através da 

adição de uma base a uma solução concentrada de AlCl3. A grande vantagem deste 

coagulante em relação ao alúmen, sobretudo na coagulação de NOM, deve-se 

possivelmente à elevada quantidade de monómeros e polímeros (pequenos, médios e 

grandes) que se formam na água a valores de pH entre 4,5 e 7,4 (Figura 1.1.3.1). 
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Figura 1.1.3.1. Diagramas de especiação do Alumínio para (a) 1,78×10
-4

M de alum e para (b) 1,95×10
-4

M 

de AC100S PACl (FAUST & OSMAN, 1998). 

A aplicação de PACl é benéfica para baixas concentrações de ácidos flúvicos (FA) e baixos 

valores de pH. Sob estas condições, observa-se que a eficiência de remoção do PACl é 

superior à do alúmen, apresentando uma capacidade de remoção elevada de sólidos 

suspensos. Segundo Zouboulis et al. (2008), os PACl provaram ser mais eficientes do que o 

alúmen, durante o processo de tratamento da água. A adição de doses inferiores de PACl 

relativamente ao alúmen resulta numa qualidade de efluente tratado semelhante, em 

termos de turvação residual. A gama de pH óptima de funcionamento dos PACl extende-se 

até aos 7,4, contrariamente ao alúmen cujo intervalo de funcionamento óptimo situa-se 

entre os 6,9 e os 7,2.  
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É recomendado que os PACl sejam empregues no tratamento de águas com baixos valores 

de carbono orgânico total (TOC) e de pH, uma vez que nestas condições são requeridas 

doses mais baixas de PACl do que de outros coagulantes à base de Al (FAUST & OSMAN, 

1998). No entanto, a adição de PACl pode resultar de igual modo eficaz em termos de 

turvação e concentrações de alumínio residuais para valores de pH mais elevados (ex: 7,4), 

resultando num menor consumo de alcalinidade, o que influenciará a posterior correcção do 

pH (DELGADO et al., 2003; ZOUBOULIS et al., 2008). 

O Quadro 1.1.3.1 resume as características básicas do PACl e do alúmen, bem como os 

parâmetros que influenciam as suas utilizações. 

Quadro 1.1.3.1. Comparação das características básicas entre o PACl e o alúmen (Adaptado de ZOUBOULIS et 

al., 2008). 

Parâmetros PACl Alúmen 

Temperatura 
Menos influenciado pela temperatura 
desde que contenha formas de Al pré-

polimerizadas. 

A hidrólise do Al e, consequentemente, a produção 
de complexos hidroxilos carregados positivamente 

(essenciais para a destabilização de impurezas 
coloidais em águas naturais) são afectados pela 

temperatura. 

pH 
Espera-se menos influência do pH, desde 

que contenha formas de Al pré-
polimerizadas. 

A gama de pH controla a espécie de hidroxilo de Al 
que será produzida. 

Espécies de Al 

Estão presentes as formas monoméricas 
e poliméricas de Al. O polinuclear “Al13” 

(7+) está presente em concentrações 
relativamente altas. 

A maioria das espécies de Al apresenta-se na 
forma de complexos hidroxilos monoméricos, com 

carga catiónica que varia entre +1 e +3. 

Cinética Mais rápida Mais lenta 

A remoção de ácidos fúvicos (FA) pelo PACl é ilustrada na Figura 1.1.3.2 (para um valor de pH 

de 5). Um aumento das concentrações de FA resulta num aumento da dose necessária de 

coagulante e no alargamento da zona de remoção, bem como num aumento do grau de 

remoção. Esta situação mostra existir maior eficiência na remoção de NOM da água pelo 

PACl do que pelo alúmen convencional.  
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Figura 1.1.3.2. Estequiometria da coagulação do ácido flúvico pelo PACl (FAUST & OSMAN, 1998). 

Quadro 1.1.3.2. Condições de remoção de Ácidos Flúvicos pelo PACl (Fonte: FAUST et al.). 

pH Comportamento de remoção Forma do Precipitado 

< 5 Remoção por precipitação directa Espécies monoméricas de Al 
5-6 Remoção por precipitação Polímeros de Al 
> 7 Remoção por precipitação Complexos FA-Al solúveis na forma de Al(OH)3(s) 

 

1.1.4. Polielectrólitos 

Muitas vezes surgem dificuldades na coagulação pelo alúmen em águas naturais. Estas 

dificuldades podem ser de vária ordem, como por exemplo, a fraca e lenta decantabilidade 

de flocos devido à baixa temperatura de coagulação, a fragmentação ou fragilidade dos 

flocos formados quando submetidos às forças hidráulicas nos tanques ou nos filtros de areia, 

ou ainda, a incapacidade para obter água clarificada na presença de substâncias 

interferentes. Assim, torna-se necessário ultrapassar estas dificuldades e promover a 

decantabilidade e resistência adequadas dos flocos, que promoverão o aumento da 

produção de água potável, sem requerer a expansão física da linha de tratamento. Para tal, 

existem substâncias, como os polielectrólitos, que melhoram a qualidade dos flocos. 

Estes compostos são, na sua maioria, compostos orgânicos sintéticos de elevado peso 

molecular, polímeros compostos por cadeias de monómeros, geralmente lineares ou 
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ramificados e em que cada monómero contém um grupo ionizável, carboxilo, amino ou 

sulfato. 

Os polielectrólitos estão aptos a flocular partículas coloidais devido à adsorção e, na maioria 

dos casos, o mecanismo de ligação entre o grupo funcional do polímero e o sítio na 

superfície do colóide é bastante específico. Outra característica que também contribui 

bastante para a apetência do uso dos polielectrólitos é o papel que desempenham o peso 

molecular e o grau de ramificação do polímero no mecanismo de floculação (FAUST & 

OSMAN, 1998; EDWARDS et al., 2003).  

Os materiais húmicos precipitam por acção de polielectrólitos catiónicos orgânicos 

sintéticos. Em muitas situações, os compostos sólidos formados a partir de materiais 

húmicos e polielectrólitos não se revelaram estáveis, mas quando é aplicada a dosagem de 

polímero correcta, são sempre passíveis de remoção por filtração. Diversas pesquisas 

revelaram a relação existente entre a concentração de substâncias húmicas e a subsequente 

sedimentação e filtração. Uma boa remoção ocorre quando a mobilidade electroforética do 

precipitado atinge zero ou um valor perto deste, já uma má remoção ocorre quando a 

dosagem de coagulante atinge valores demasiado baixos ou altos. A sobredosagem, que 

produz restabilização dos precipitados (formando partículas carregadas positivamente), e o 

valor de pH são factores que afectam a estequiometria da coagulação das substâncias 

húmicas por polímeros.  

As considerações que se devem ter em conta aquando da selecção e utilização do 

polielectrólito adequado prendem-se com o tamanho e força do floco, bem como com o 

peso molecular e a densidade da carga dos precipitados que forma (FAUST & OSMAN, 1998). 

1.1.5. Coagulação e Oxidação Química    

A coagulação e a oxidação química podem ser interligadas de duas formas, numa a 

coagulação remove uma fracção substancial de matéria orgânica antes da aplicação de um 

oxidante e na outra é adicionado um oxidante a montante da coagulação, de modo a 

influenciar a eficiência desse processo. Geralmente a coagulação prévia de qualquer fracção 
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de carbono orgânico total (TOC), NOM, etc., reduz a quantidade de oxidante necessária no 

decorrer do processo de tratamento. 

Apesar das evidências de que a cloragem melhora o processo de coagulação, a pré-cloração 

tem sido evitada uma vez que promove a formação de THMs, especialmente em águas 

provenientes de meios eutrofizados ou com tendência à eutrofização. 

Actualmente, e com bastante frequência, o ozono tem-se revelado o pré-oxidante preferido, 

a montante da coagulação, produzindo melhores resultados do que qualquer outro oxidante 

químico. A pré-ozonização tem efeitos benéficos no processo de coagulação por melhorar a 

agregação devido à remoção ou alteração da estabilização do revestimento, das partículas 

de NOM presentes na água (FAUST e OSMAN, 1998; EDWARDS et al., 2003). 

1.1.6. Métodos analíticos de quantificação do Alumínio na água 

O Alumínio pode ser determinado por espectrometria de emissão atómica por plasma 

induzido, cujo limite de detecção é 40 µg.L-1 Al (WHO, 1996) e por espectrofotometria de 

absorção molecular aplicável numa forma de concentrações entre 20 µg.L-1 e 300 µg.L-1 Al e 

em que o limite de detecção, na ausência de interferências, é de 6 µg.L-1 (APHA; AWWA; 

WEF, 1998).  

1.1.6.1. Espectrofotometria de absorção molecular 

O método de espectrofotometria de absorção molecular baseia-se na reacção do Al com o 

Cianeto de Eriocromo R, dando origem a um complexo com coloração vermelha cuja 

intensidade é proporcional à quantidade de Alumínio, e pode ser medida através de uma 

instrumentação simples (espectrofotómetro). 

Princípio do método  

O corante Cianeto de Eriocromo R, produz um complexo com coloração entre o vermelho e 

o rosa, com uma solução diluída de Alumínio a um pH de 6. Este complexo possui uma 

absorvência máxima a 535 nm (medida num espectrofotometro). A intensidade da cor 

desenvolvida depende da concentração de Alumínio no meio, do tempo de reacção, 
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temperatura, pH, alcalinidade e concentração de outros iões na amostra. Para compensar a 

existência de cor e turvação na amostra, prepara-se um ensaio em branco em que o 

Alumínio presente na amostra é complexado com EDTA. A interferência do Ferro e do 

Manganês, dois elementos muito frequentes na água quando o Alumínio está presente, é 

eliminada pela adição de ácido ascórbico. A gama óptima de concentrações de Alumínio 

para aplicação deste método situa-se entre 20 µg.L-1 e 300 µg.L-1, podendo no entanto 

exceder este último valor procedendo à diluição da amostra. 

Interferência 

A interferência causada por pequenas quantidades de alcalinidade é removida pela 

acidificação da amostra. 

Concentração mínima detectável 

A concentração mínima de Alumínio detectável por este método na ausência de fluoretos e 

complexos de fosfato é de aproximadamente 6 µg.L-1. 

Manuseamento das amostras 

A recolha das amostras deve ser feita em frascos descontaminados, preferencialmente de 

plástico, e a análise efectuada o mais rapidamente possível (DOUGAN & WILSON, 1974; 

APHA; AWWA; WEF, 1998).  

1.1.6.2. Espectrometria de emissão atómica por plasma induzido  

O método de Espectrometria de Emissão Atómica por Plasma Acoplado Induzido (ICP-AES) 

permite a determinação quantitativa de metais com concentrações na ordem dos µg.L-1, 

numa variedade de matrizes, nomeadamente água. Possibilita, também, a análise 

simultânea de vários elementos.  

Princípio do método  

O plasma (4º estado da matéria) constitui a fonte de atomização. O gás inerte utilizado deve 

ser fortemente ionizado e electricamente neutro, composto por iões, electrões e átomos. É 
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criado um campo magnético, através de uma bobine de radiofrequência, que garante o 

funcionamento do plasma. O gás escolhido para o efeito é o Argon. A amostra é introduzida 

no plasma de Argon (na forma de aerosol), através de um nebulizador, sofrendo 

decomposição, atomização e ionização, devido à energia e tempo de residência no plasma, 

que se encontra a 10 000°C. A exposição a esta elevada temperatura conduz à excitação dos 

electrões dos átomos, o que desencadeia transições electrónicas que produzem emissões 

atómicas, características de cada elemento. A gama teórica de comprimentos de onda que 

este aparelho é capaz de detectar situa-se entre os 120 e os 900 nm. As emissões produzidas 

pelo elemento que se pretende analisar são filtradas e difractadas por um monocromador e 

a intensidade de cada linha de emissão é convertida em corrente eléctrica (por 

fotomultiplicadores) que é proporcional à intensidade de radiação, o que permite a sua 

quantificação (APHA; AWWA; WEF, 1998). 
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1.2. Enquadramento do trabalho 

A ETA da Póvoa pertencente ao Grupo AdNA, situa-se nas imediações da albufeira de Póvoa 

e Meadas onde é efectuada a capatação da água. Esta albufeira encontra-se, na sua maioria, 

no concelho de Castelo de Vide (freguesias de São João Baptista e S. Tiago Maior), sendo que 

aproximadamente um quarto, se situa no concelho de Portalegre. É alimentada pela maior 

ribeira do concelho, Ribeira de Nisa, e por uma série de cursos de água de menores 

dimensões. Encontra-se inserida na sub-bacia hidrográfica de Nisa, que está incluída na bacia 

hidrográfica do Tejo, com 149,82 Km2 de área. 

 

Figura 1.2.1. Albufeira de Póvoa e Meadas (Abril de 2009). 

Esta barragem foi a primeira hidroeléctrica de Portugal, cuja construção ficou concluída em 

1927. A obra, da autoria do Engenheiro José Custódio Nunes (natural de Póvoa e Meadas) 

trouxe à região a possibilidade de possuir uma reserva de água considerável, com 

capacidade máxima para 19300 m3 de água. Para além da produção de electricidade, a 

albufeira da barragem de Póvoa e Meadas teve como usos correntes, o uso balnear, de 

recreio e pescas, durante um longo período de tempo. Recentemente, a utilização para 

produção de energia, por parte da EDP, foi abandonada, tal como a manutenção do paredão 

da barragem, o que compromete o principal uso actual desta albufeira - captação para 

produção de água para consumo humano. 
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Em Outubro de 2008, a albufeira da Póvoa possuía um armazenamento de 47,7%. Em Abril 

de 2009, a sua capacidade de armazenamento aumentou, passando para 11180 m3, o que 

corresponde a cerca de 57,9% da sua capacidade total de armazenamento. 

Na Figura 1.2.2 pode-se observar a evolução do armazenamento de água na albufeira de 

Póvoa e Meadas nos anos hidrológicos 2007/08 e 2008/09. (SNIRH, 2009). 

 

 

Figura 1.2.2. Armazenamento da albufeira da Póvoa (SNIRH 2009). 

O Documento Técnico sobre a Qualidade da Água, elaborado no âmbito do Projecto de 

construção da ETA da Póvoa, classificou a albufeira como hiper-trófica, com base nas 

características da água bruta captada, verificadas em 2002. 

De acordo com os requisitos legais estipulados pelo DL 236/98 para águas doces superficiais 

destinadas à produção de água para consumo humano, a água captada na albufeira da 

Póvoa pertence à categoria A3, devido aos valores observados para os parâmetros: pH, 

temperatura, SST, CQO, CBO5, OD, fosfatos, coliformes totais e fecais. A inconformidade dos 

parâmetros referidos deve-se à ocorrência do fenómeno de eutrofização nesta albufeira 

(AdNA, 2006). 

A qualidade da água da albufeira da Póvoa foi considerada má (classificação D do SNIRH) 

devido aos parâmetros oxidabilidade, CQO e Azoto Kjeidahl, no ano hidrológico de 2007, ano 

em que a ETA da Póvoa entrou em funcionamento (SNIRH, 2007). Para usos balneares esta 
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água foi também considerada, no mesmo ano, não conforme, de acordo com a directiva 

76/160/CEE, por ter excedido os VMA de diversos parâmetros, tais como pH e coliformes 

fecais (CCDR – Alentejo, 2007). 

No relatório sobre Qualidade das Águas Balneares 2008, a qualidade da água para o referido 

uso foi considerada aceitável (INAG, 2009). 

1.3. ETA de Póvoa e Meadas 

A ETA da Póvoa, situada na margem esquerda da albufeira da barragem de Póvoa e Meadas, 

foi concebida para abastecer oito concelhos do distrito de Portalegre, nomeadamente Nisa, 

Gavião, Crato, Alter do Chão, Fronteira, Avis, Sousel e Ponte de Sôr, com cerca de 50.000 de 

habitantes. Esta infra-estrutura constitui o subsistema 3 dos 5, que compõem o Sistema 

Multimunicipal de Abastecimento de Água do Norte Alentejano, com capacidade para servir, 

aproximadamente, 124 000 habitantes e fornecer 43 000 m3 água/dia, no total.  

A qualidade da água captada classificada como - A3 - devido, como foi referido 

anteriormente, à ocorrência do fenómeno de eutrofização da albufeira da Póvoa, obrigou a 

cuidados particulares na concepção da ETA de forma a garantir o seu bom funcionamento, 

com particular relevância no que respeita à eliminação de algas e compostos orgânicos 

(AdNA, 2006). 

O investimento efectuado, correspondeu não apenas à construção da ETA, mas também do 

reservatório de Navens Ferreira e das condutas que distribuem a água tratada pelos 

concelhos.  

Actualmente, e desde o início de 2009, a ETA da Póvoa abastece todos os concelhos para 

que foi concebida. No entanto, nos anos de 2007 e 2008, por a ETA se encontrar ainda em 

fase experimental e por se verificarem elevados níveis de alumínio na água tratada, apenas a 

freguesia de Alpalhão (com cerca de 2000 habitantes) foi abastecida por este subsistema 

(AdNA S.A., 2008). 
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A Solução Base da ETA foi concebida de forma a garantir a captação, transporte, tratamento 

e armazenamento de água tratada. As várias etapas do processo de funcionamento da ETA 

são as seguintes: 

Captação 

A captação de água da albufeira é efectuada através de uma torre de tomada de água com 

quatro níveis de captação. Actualmente esta está a ser efectuada a dois metros de 

profundidade.  

 

Figura 1.3.1. Torre de captação de água (Abril 2009). 

Transporte  

A adução da água até à ETA é feita por meio de uma conduta elevatória com cerca de 170 m 

de extensão. Na estação de bombagem foi decidido efectuar a adição de hipoclorito de 

sódio, apesar de não estar prevista inicialmente a existência de pré-oxidação da água bruta, 

nesta linha de tratamento. 
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Figura 1.3.2. Grupo de electrobombas com adição de hipoclorito de sódio, evidenciada pelo círculo 

vermelho (Abril 2009). 

Tratamento 

A linha de tratamento de água na ETA da Póvoa apresenta a seguinte sequência e 

características gerais das operações unitárias: 

1ª Pré-oxidação 

A pré-oxidação da água bruta (não projectada inicialmente, conforme referido) é obtida pela 

adição de hipoclorito de sódio (NaOCl), numa concentração de 3 ppm. 

2ª Mineralização 

Com o objectivo de fazer a correcção do equilíbrio calco-carbónico da água a tratar, a 

mineralização é efectuada com cal e CO2, até ser atingida uma alcalinidade de 90 mg.L-

1CaCO3, adequada ao tratamento com o coagulante utilizado actualmente, o 

polihidroxiclorosulfato de alumínio. Quando se utiliza como coagulante o sulfato de 

alumínio, a correcção da alcalinidade deve fazer-se para 110 mg.L-1 CaCO3.  

A correcção de alcalinidade total torna-se fundamental, para evitar a corrosão das condutas 

(compostas por ligas metálicas contendo chumbo e revestidas com ligas que contém 

alumínio), o que acontece quando a água tratada é agressiva (AdNA, 2008). 
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Figura 1.3.3. Tanque de mineralização (Abril 2009). 

3ª Coagulação-Floculação 

Para esta operação, a ETA dispõe de duas linhas paralelas, cada uma delas com uma unidade 

de mistura rápida, com agitação mecânica (velocidade de rotação de 200 r.p.m.), seguida de 

dois floculadores, equipados com turbinas de velocidade de rotação baixa e variável 

(velocidade de rotação entre 0 e 20 r.p.m.). Os floculadores possuem poço de lamas. 

Na câmara de mistura rápida é adicionado o coagulante, que numa primeira fase de 

exploração da ETA foi o Sulfato de Alumínio (Al2(SO)4) e actualmente é o 

Polihidroxiclorosulfato de Alumínio (um PACl), com uma concentração entre 4,5 e 6 mg.L-1. A 

adição de polielectrólito aniónico (floculante), por sua vez, é feita nos primeiros 

floculadores. 

A adição dos reagentes é efectuada de forma automática, sendo controlada através do 

caudal ou da determinação do pH. 
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Figura 1.3.4. Tanques de floculação (Abril 2009). 

4ª Flotação 

Para esta operação a ETA está equipada com dois flotadores em paralelo, funcionando cada 

um com ar comprimido, rectangulares, com saturadores inseridos num circuito de água 

flotada e uma pequena zona de decantação no final do equipamento. A capacidade de 

tratamento de cada flotador é de cerca de 50% do caudal de projecto. A remoção de 

flotados é feita através de raspadores móveis superficiais, dotados de parafuso de extracção. 

 

Figura 1.3.5. Flotadores evidenciando os raspadores móveis superficiais (Abril 2009). 
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5ª Ozonização 

A oxidação de matéria orgânica remanescente é efectuada com Ozono (O3), numa 

concentração de 4 ppm. Este agente oxidante é gerado “in-situ”. 

O sistema de ozonização possui um tanque de armazenamento de oxigénio, uma câmara de 

contacto (com 100,5 m3) com difusores porosos, um gerador de ozono e um sistema de 

destruição de ozono residual, sendo que todo o sistema é controlado por instrumentação. O 

tempo de retenção na câmara de contacto é de, aproximadamente, 6 minutos. 

6ª Adição de Carvão Activado 

A adição do carvão activado em pó é feita através de um sistema de preparação e 

doseamento automático. Esta fase do tratamento pode ser realizada em câmara de mistura 

rápida, ou então, na câmara de mistura que se situa a montante dos filtros rápidos, sendo 

esta última situação a que ocorre actualmente. O tempo de retenção na câmara de contacto 

é de, aproximadamente, 5 minutos. O carvão activado é recolhido sobre os filtros pelo 

sistema de contralavagem e sedimentação posterior das águas de lavagem. 

7ª Filtração 

Esta fase do processo de tratamento conta com seis filtros rápidos gravíticos de areia de 

camada simples, nível constante e fluxo descendente. O sistema de controlo dos filtros 

baseia-se num controlador de nível de água sobre o filtro, que actua sobre o grau de 

abertura duma válvula situada a jusante do filtro. O excesso turvação na água também 

desencadeia a lavagem dos filtros. 

8ª Desinfecção Final 

A desinfecção final efectua-se ao “break-point”, de forma a garantir um residual de Cloro 

livre de 1 mg.L-1. A dose final de Cl2 adicionada é geralmente de 2ppm. 

O Cloro é armazenado em dois contentores de 1 ton, numa sala isolada, equipada com 

sensor de fugas de Cloro e sistema de extracção automática e gases para lavadores de gases 
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com recirculação de soda cáustica, e adicionado por clorómetros automáticos comandados 

pela concentração de Cloro livre residual na água tratada. 

 

Figura 1.3.6. Sala de preparação de Cloro (Abril 2009). 

Armazenamento 

A água tratada é conduzida por um sistema elevatório (constituído por dois grupos 

electrobomba), ao longo de 3759 m, para ser armazenada no reservatório de Navens 

Ferreira, que possui um volume total de 3000 m3 e está dividido em duas cubas circulares de 

1500 m3, cada. O nível máximo de armazenamento deste reservatório é de 390 m.  

 

Figura 1.3.7. Reservatório de Navens Ferreira e em evidência, as duas cubas circulares (Abril 2009). 
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1.4. Legislação em vigor 

O DL 236/98, de 1 de Agosto estabelece normas critérios e objectivos de qualidade com a 

finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos 

seus usos. Assim, são abrangidas por este decreto as águas doces superficiais, onde se inclui 

a Albufeira de Póvoa e Meadas, que se destinam à produção de água para consumo 

humano, devendo ser cumpridos os valores máximos admissíveis e recomendados, referidos 

no ANEXO I do referido decreto.  

O DL 306/2007, de 27 de Agosto estabelece o regime da qualidade da água destinada ao 

consumo humano e apresenta no ANEXO I - parte III, os valores paraméticos estabelecidos 

para os diversos parâmetros de controlo da água tratada. Concretamente em relação aos 

parâmetros Alumínio, pH, oxidabilidade e turvação, o DL estabelece os valores que constam 

na Tabela 1.4.1. 

Tabela 1.4.1. Valores paramétricos estabelecidos para alumínio, pH, oxidabilidade e turvação destinados ao 

controlo da qualidade da água tratada, para consumo humano (Adaptado do DL 306/2007, ANEXO I – Parte III). 

Parâmetro Valor Paramétrico Unidade 

Alumínio 200 µg.L
-1

Al 
pH ≥6,5 e ≤9 Unidades de pH 

Oxidabilidade 5 mg.L
-1

 O 
Turvação 4 NTU 

(1)
 

(1) No caso de águas superficiais, o valor paramétrico da turvação à saída do tratamento deve ser 1 NTU. 
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2. OBJECTIVOS 

Em 2008, a ETA da Póvoa registou valores de alumínio residual, na água tratada, acima dos 

valores paramétricos legislados (200 µg.L-1Al), pelo método ICP, tanto à saída da estação de 

tratamento como à chegada ao consumidor, durante os meses de Março, Abril, Maio e 

Julho, como se pode observar nas Figuras 2.1 e 2.2.  

 

Figura 2.1. Evolução do alumínio residual na ETA da Póvoa, com evidência do valor paramétrico limite, a 

vermelho (AdNA, 2009).  

 

Figura 2.2. Evolução do alumínio residual em Alpalhão, com evidência do valor paramétrico limite, a 

vermelho (AdNA, 2009).  

A análise diária efectuada pela ETA ao alumínio residual baseia-se no método colorimétrico. 

Periodicamente o mesmo parâmetro é analisado por laboratórios externos independentes, 
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utilizando o método ICP. Os valores de alumínio residual elevados foram detectados pelo 

método ICP, mas não pelo método colorimétrico. 

No sentido de dar resposta ao problema referido surgiu o presente estudo, cujos objectivos 

são: 

- Acompanhar a evolução das concentrações de alumínio ao longo da linha de tratamento da 

ETA da Póvoa, para saber se se registaram alterações dos valores de alumínio residual e 

quais as etapas em que se verificam os valores mais elevados deste parâmetro, para 

posterior controlo; 

- Comparar dois métodos de determinação das concentrações de alumínio, nomeadamente, 

Espectrofotometria de Absorção Atómica por Plasma Induzido (ICP) e Espectrofotometria de 

Absorção Molecular, de forma a poder avaliar qual o método mais adequado para controlar 

o alumínio residual; 

- Avaliar a qualidade da água ao longo da linha de tratamento, com base em parâmetros 

como a oxidabilidade, turvação, pH e alcalinidade, através de uma caracterização em cada 

etapa do tratamento, e relacioná-la com o de alumínio residual presente; 

- Estudar a influência do coagulante, de modo a identificar qual o tipo de coagulante mais 

adequado ao tratamento da água desta albufeira para consumo humano; 

- Estudar a influência das condições de coagulação/floculação sobre a concentração final de 

alumínio na água tratada, determinando simultaneamente qual a dose de coagulante mais 

eficaz no tratamento. 

É de salientar, ainda, que a partir da primeira amostragem o processo de tratamento da 

água sofreu alterações nas etapas do tratamento. Assim, foi introduzida a etapa de pré-

oxidação, seguida da mineralização da água. Estas alterações foram levadas em conta, ao 

longo do estudo. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Plano de Amostragem 

A primeira recolha de amostras foi efectuada a 27 de Março de 2008, e as seguintes a 21 de 

Abril de 2008, 16 de Junho de 2008 e 22 de Abril de 2009 (um ano após a segunda recolha).  

As amostras foram recolhidas ao longo da linha de tratamento da ETA da Póvoa, nos pontos 

de amostragem apresentados na Figura 3.1 e que foram: 

A.B. – Água Bruta (captada a 2 m de profundidade na Albufeira de Póvoa e Meadas). 

#0 – Água após adição de hipoclorito para pré-oxidação. 

#1 – Água Bruta após mineralização com CO2 e cal. 

#2 – Água após Coagulação/Floculação 

#3 – Água à saída da Flotação 

#4 – Água à saída da Ozonização 

#5 – Água à saída do Filtro 

#6 – Água tratada (torneira do laboratório da ETA) 

#7 – Água do reservatório de Navens-Ferreira 

Alpalhão – Água da torneira do café Fatan 
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Figura 3.1. Esquema representativo dos pontos de amostragem localizados ao longo da linha de 

tratamento da ETA da Póvoa e na utilização final da água tratada. 

Na primeira recolha efectuada não existia a etapa de pré-oxidação na linha de tratamento, 

através da adição do hipoclorito de sódio, situação que a partir da segunda recolha passou a 

ocorrer. Assim, para efectuar as restantes três recolhas, especificamente no ponto de 

amostragem A.B. (água bruta de captação), recorreu-se à interrupção do tratamento 

durante 2 horas, com o objectivo de minimizar a recolha de água que tivesse recebido 

tratamento com hipoclorito de sódio.  

Uma vez recolhidas, as amostras foram mantidas a baixas temperaturas (transporte e 

laboratório), até que se procedesse à sua análise, de modo a minimizar alterações das suas 

características físico-químicas.  

3.2. Parâmetros Analisados 

Os parâmetros analisados para avaliar a qualidade da água ao longo das várias etapas da 

linha de tratamento e acompanhar a evolução das concentrações de alumínio residual foram 

turvação, alcalinidade total, pH, oxidabilidade e quantificação de alumínio residual. 

3.2.1. Turvação 

A determinação do parâmetro utrvação, expresso em unidades nefelométricas de turvação 

(NTU), foi realizada pelo método nefelométrico (Turbiditimetro HANNA Instruments). Este 
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método consiste na medição da dispersão de energia radiante incidente sobre uma amostra 

de água por um nefelómetro (APHA; AWWA; WEF, 1998). 

3.2.2. Alcalinidade Total 

O método utilizado para a determinação da alcalinidade total foi o método volumétrico de 

neutralização, através da titulação de uma amostra com uma solução de ácido sulfúrico 

(H2SO4), 0,02N (titulante) na presença de uma solução de verde de bromocresol (indicador) 

(APHA; AWWA; WEF, 1998). 

A determinação da alcalinidade total baseou-se na seguinte equação: 

!"� (�������. ���) = #($� × 
, 
� × �
)% × �


 

Em que, 

V - volume da amostra, ml; 

V2 - volume de titulante, ml. 

3.2.3. pH 

A determinação deste parâmetro foi efectuada por potenciometria (Potenciómetro Thermo 

Orion, model 920A; APHA; AWWA; WEF, 1998). 

3.2.4. Oxidabilidade 

Para a determinação da Oxidabilidade recorreu-se ao método volumétrico por oxidação-

redução, em meio ácido e a quente, de acordo com a Norma ISO 8467 (Norma ISO 8467, 

1986). 

Os valores de oxidabilidade das várias amostras foram determinados através da seguinte 

fórmula: 

����/� = �� × ($� − $
)
$�

 

Em que: 

16 – equivalente em oxigénio (mg.mol-1) de 1 mole de oxalato (C2O4
2-); 
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V0 – volume (ml) da solução de permanganato consumida na titulação do ensaio em branco;  

V1 – volume (ml) da solução de permanganato consumida na titulação da toma para o 

ensaio;  

V2 – volume (ml) da solução de permanganato consumida na determinação do título. 

3.2.5. Determinação do Alumínio 

Efectuou-se a determinação da concentração total, e em solução, do alumínio residual nas 

amostras através dos métodos E.A.M. e ICP. A concentração de alumínio particulado foi 

determinada por diferença entre os anteriores, uma vez que o alumínio total é a soma do 

alumínio em solução com o alumínio particulado. 

3.2.5.1. Por espectrofotometria de absorção molecular (E.A.M.) 

A determinação do Al espectrofotometria de absorção molecular baseou-se no método 

colorimétrico de adição de uma solução de Eriocromo C à amostra. A intensidade da 

coloração desenvolvida foi medida em espectrofotómetro a 535 nm e os valores de 

absorvância comparados com os de uma curva de calibração elaborada para concentrações 

conhecidas de alumínio (APHA; AWWA; WEF, 1998). 

Os resultados finais foram obtidos através da seguinte expressão: 

mg AL.L-1 = 
(� ") (�� �
�� *� +�),�� -./�))

�� ����01� × �


 

3.2.5.2. Por espectrometria de emissão atómica por plasma induzido (ICP) 

A determinação do Al foi também efectuada pelo método espectrométrico de emissão 

atómica por plasma induzido. O aparelho utilizado foi o modelo Ultima (de observação radial) 

da Jobin Yvon associado ao software JY v5.4. 

O limite de detecção deste método nas condições operacionais utilizadas foi de 5 µg.L-1Al. 

Foram realizadas três réplicas de cada amostra e calculada a média.  
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3.3. Ensaios para determinação da dose óptima de coagulante (“Jar-test”) 

O ensaio de “Jar-Test” foi realizado através da metodologia descrita a seguir: 

Colocaram-se seis copos de 1L, com a água bruta a analisar, na plataforma do aparelho de 

Jar-Test;  

Ligou-se o aparelho na velocidade máxima, 100-120 r.p.m.; 

Adicionou-se simultaneamente a cada copo a quantidade de coagulante previamente 

calculada;  

Deixaram-se os copos em agitação máxima (100 – 120 rpm) durante 2 minutos (tempo de 

retenção na câmara de mistura rápida);  

Reduziu-se a velocidade de agitação para 40-50 r.p.m. durante 20 minutos (tempo de 

retenção nos floculadores);  

Retiraram-se os copos aguardando que a matéria em suspensão decantasse durante 20 

minutos; 

Recolheu-se o sobrenadante de todos os copos e procedeu-se à análise da turvação, 

oxidabilidade e pH. 

A dose óptima de coagulante a adicionar foi determinada com base na maior redução de 

turvação e oxidabilidade. 

3.3.1. Com Sulfato de Alumínio 

Os ensaios 1 e 2 foram ambos realizados com o coagulante Sulfato de Alumínio, sendo as 

doses aplicadas, apresentadas na Tabela 3.3.1.1. 
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Tabela 3.3.1.1. Doses de Sulfato de Alumínio aplicadas nos ensaios 1 e 2. 

Copo [Al2(SO4)3] (mg.L
-1

) 

1 5 

2 10 

3 20 

4 30 

5 40 

6 50 

 

3.3.2. Com Polihidroxiclorosulfato de Alumínio (PACl) 

O ensaio 3 foi realizado com o coagulante Polihidroxiclorosulfato de Alumínio (PACl), sendo 

as doses aplicadas, as apresentadas na Tabela 3.3.2.1. 

Tabela 3.3.2.1. Doses de Polihidroxiclorosulfato de Alumínio aplicadas no ensaio 3. 

Copo [PACl] (mg.L
-1

) 

1 4 

2 4,5 

3 5 

4 5,5 

5 6 

6 6,5 

3.3.3. Com Polihidroxiclorosulfato de Alumínio (PACl) e correcção de alcalinidade 

O ensaio 4 foi realizado com o coagulante Polihidroxiclorosulfato de Alumínio e uma 

correcção de alcalinidade para 120 mg.L-1, adicionando 0,57g de Ca(OH)2 e 0,30g de Na2CO3. 

As doses de coagulante aplicadas, são as apresentadas na Tabela 3.3.3.1. 

Tabela 3.3.3.1. Doses de Polihidroxiclorosulfato de Alumínio aplicadas no ensaio 4. 

Copo [PACl] (mg.L
-1

) 

1 4 

2 4,5 

3 5 

4 5,5 

5 6 

6 6,5 
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3.3.4. Com Polihidroxiclorosulfato de Alumínio (PACl), correcção de alcalinidade e pré-oxidação 

O ensaio 5 foi realizado com o coagulante Polihidroxiclorosulfato de Alumínio e correcção de 

alcalinidade através da adição de 0,57g de Ca(OH)2 e 0,30g de Na2CO3. A pré-oxidação foi 

simulada com 30 mL de hipoclorito de sódio (a 5%) para um volume de 1L de amostra. As 

doses de coagulante aplicadas foram as apresentadas na Tabela 3.3.4.1. 

Tabela 3.3.4.1. Doses de Polihidroxiclorosulfato de Alumínio aplicadas no ensaio 5. 

Copo [PACl] (mg.L
-1

) 

1 4 

2 4,5 

3 5 

4 5,5 

5 6 

6 6,5 

Apesar da correcção de alcalinidade nos ensaios 4 e 5 ter sido feita com as mesmas 

quantidades de Ca(OH)2 e de Na2CO3, os valores finais de alcalinidade foram diferentes 

devido a flutuações da qualidade da água bruta utilizada.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Parâmetros gerais analisados nas várias etapas da linha de tratamento, em 

diferentes amostragens 

4.1.1. Turvação  

O parâmetro Turvação, analisado em amostras provenientes de duas recolhas distintas, com 

10 meses de diferença entre elas (a primeira em Junho de 2008 e a segunda em Abril de 

2009), revelou a existência de diferenças significativas, como se pode observar na Tabela 

4.1.1.1 e na Figura 4.1.1.1. 

Tabela 4.1.1.1. Turvação das amostras, das 4ª e 5ª recolhas, ao longo da linha de tratamento da ETA da Póvoa. 

 

 

16-06-2008 22-04-2009 

Amostras Turvação (NTU) Amostras Turvação (NTU) 

A.B. 13,31 A.B. 3,02 

#0 7,56 #0 3,03 

#1 11,61 #1 15,58 

#2 9,13 #2 13,49 

#3 1,22 #3 2,15 

#4 1,13 #4 1,18 

#5 0,01 #5 0,97 

#6 11,43 #6 4,28 

#7 1,06 #7 1,09 

Alpalhão 0,25 Alpalhão 0,03 
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Figura 4.1.1.1. Variação da turvação entre a 4ª e 5ª amostragem efectuada, ao longo da linha de 

tratamento da ETA da Póvoa. 

Verifica-se, pela observação do gráfico (Figura 4.1.1.1), que as amostras recolhidas em Junho 

de 2008 apresentavam uma turvação superior às de Abril de 2009, nos pontos A.B. (Água 

Bruta captada), #0 (etapa de pré-oxidação) e #6 (água tratada à saída do laboratório na ETA).  

No que se refere aos pontos A.B. e #0, este resultado é expectável, uma vez que a qualidade 

da água da albufeira, devido à temperatura ser mais elevada em Junho, estava mais 

degradada naquele mês do que em Abril.  

Em relação ao ponto 6, onde seria expectável que a amostra apresentasse uma turvação 

inferior à do ponto 5, verificou-se uma turvação excepcionalmente elevada, inclusivamente 

maior do que no ponto de pré-oxidação, em ambas as amostragens. Verificou-se ainda que, 

neste mesmo ponto, foi excedido o valor legislado de 4 NTU (DL 306/2007), para águas 

tratadas para consumo humano, tanto na amostra recolhida em Junho de 2008 como na de 

Abril de 2009. 

No que se refere aos pontos 7 (reservatório de Navens Ferreira) e Alpalhão (localidade 

abastecida), ambos apresentaram valores de turvação inferiores ao valor legislado (4 NTU), 

cumprindo assim o DL 306/2007. 

A remoção de turvação efectuada pela linha de tratamento na água bruta de ambas as 

amostragens apresentou valores percentuais elevados, 98% no caso da 4ª amostragem e 

99% na 5ª amostragem. Apesar da qualidade da água bruta à entrada da ETA na 4ª 
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amostragem ser inferior à qualidade da água bruta na 5ª amostragem, a linha de tratamento 

conseguiu remover a turvação praticamente com a mesma eficiência. 

4.1.2. Alcalinidade Total  

O parâmetro Alcalinidade Total, analisado em amostras provenientes de quatro recolhas 

distintas, a segunda e a quarta com 1 ano de diferença entre elas (as duas primeiras e a 

última na Primavera – Março de 2008 e Abril de 2008 e de 2009 – a terceira próxima do 

Verão – Junho de 2009), registou um comportamento semelhante ao longo do tempo, como 

se pode observar na Tabela 4.1.2.1 e na Figura 4.1.2.1. 

Tabela 4.1.2.1. Valores de alcalinidade das amostras, correspondentes a 4 recolhas. 

27-03-2008 21-04-2008 16-06-2008 22-04-2009 

Amostras 

TAC 

(mg CaCO3.L
-1) 

Amostras 

TAC 

(mg CaCO3.L
-1) 

Amostras 

TAC 

(mg CaCO3.L
-1) 

Amostras 

TAC 

(mg CaCO3.L
-1) 

A.B. 24 A.B. 26 A.B. 32 A.B. 24 

#0 - #0 27 #0 30 #0 24 

#1 82 #1 80 #1 112 #1 130 

#2 94 #2 86 #2 110 #2 144 

#3 90 #3 86 #3 108 #3 134 

#4 90 #4 86 #4 108 #4 122 

#5 90 #5 86 #5 106 #5 127 

#6 122 #6 110 #6 123 #6 130 

#7 122 #7 122 #7 124 #7 142 

Alpalhão 102 Alpalhão 146 Alpalhão 132 Alpalhão 136 
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Figura 4.1.2.1. Comparação da Alcalinidade Total das amostras nos diversos pontos de recolha e em 

diferentes amostragens. 

Verifica-se, pela observação do gráfico (Figura 4.1.2.1), que as amostras recolhidas em Abril 

de 2009 apresentaram uma alcalinidade total superior, em relação às restantes, na maior 

parte dos pontos de recolha. A segunda recolha efectuada (um ano antes da última) no 

ponto de recolha Alpalhão, no entanto, apresentou um valor de alcalinidade total superior 

ao das restantes. 

Os resultados obtidos são os expectáveis e não apresentam irregularidades. Assim, verifica-

se genericamente que a água bruta captada tem uma baixa alcalinidade total, a qual é 

corrigida no ponto 1 (mineralização) e que, não obstante os tratamentos subsequentes se 

mantém até à sua distribuição, podendo considerar-se que a correcção realizada foi efectiva.  

4.1.3. pH  

O parâmetro pH, analisado em amostras provenientes das quatro recolhas mencionadas no 

ponto anterior registou um comportamento uniforme ao longo do tempo, como se pode 

observar na Tabela 4.1.3.1 e na Figura 4.1.3.1. 
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Tabela 4.1.3.1. Valores de pH das amostras, correspondentes a 4 recolhas. 

27-03-2008 21-04-2008 16-06-2008 22-06-2009 

Amostras Valor de pH Amostras Valor de pH Amostras Valor de pH Amostras Valor de pH 

A.B. 7,1 A.B. 6,9 A.B. 9,2 A.B. 7,8 

#0 - #0 6,9 #0 9,6 #0 7,9 

#1 7,4 #1 6,6 #1 7,3 #1 7,4 

#2 6,6 #2 6,4 #2 6,6 #2 6,8 

#3 6,5 #3 6,5 #3 6,8 #3 6,8 

#4 6,7 #4 6,6 #4 6,7 #4 6,8 

#5 6,7 #5 6,6 #5 6,7 #5 6,9 

#6 7,6 #6 7,6 #6 7,6 #6 7,4 

#7 7,5 #7 7,5 #7 7,6 #7 7,4 

Alpalhão 7,8 Alpalhão 7,9 Alpalhão - Alpalhão 7,9 

 

 

Figura 4.1.3.1. Evolução do pH das amostras recolhidas, ao longo da linha de tratamento e comparação 

entre as diferentes amostragens. 

Verifica-se, pela observação do gráfico (Figura 4.1.3.1), que as amostras recolhidas em 

diferentes amostragens apresentaram valores de pH semelhantes, em todos os pontos de 

recolha. Foram observadas excepções nos pontos A.B. (Água Bruta captada) e #0 (etapa de 

pré-oxidação), na amostragem do mês de Junho em que as amostras evidenciaram um pH 
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superior ao das restantes amostragens. Este facto pode-se dever, como referido 

anteriormente para o parâmetro turvação, à deficiente qualidade da água resultante da 

eutrofização da albufeira, mais notória no mês de Junho. 

No que se refere aos pontos 6 (água tratada à saída do laboratório na ETA), 7 (reservatório 

de água tratada) e Alpalhão (localidade abastecida), todos apresentaram valores de pH 

situados dentro do intervalo legislado (≥ 6,5 e ≤ 9), cumprindo assim o DL 306/2007. 

4.1.4. Oxidabilidade 

O parâmetro Oxidabilidade, analisado em amostras provenientes das mesmas recolhas 

anteriormente mencionadas, apresentou uma variação acentuada ao longo do tempo, como 

se pode observar no Tabela 4.1.4.1 e na Figura 4.1.4.1. 

Tabela 4.1.4.1. Oxidabilidade das amostras, ao longo de 4 amostragens. 

27-03-2008 21-04-2008 16-06-2008 22-04-2009 

Amostras 
Oxidabilidade 

(mgO2.L
-1) 

Amostras 
Oxidabilidade 

(mgO2.L
-1) 

Amostras 
Oxidabilidade 

(mgO2.L
-1) 

Amostras 
Oxidabilidade 

(mgO2.L
-1) 

A.B. 7,84 A.B. 6,27 A.B. 9,54 A.B. 5,79 

# 0 - #0 6,59 #0 8,62 #0 5,79 

#1 7,84 #1 3,76 #1 8,62 #1 5,18 

#2 5,33 #2 7,22 #2 8,62 #2 5,79 

#3 4,08 #3 3,76 #3 4,31 #3 3,05 

#4 3,76 #4 3,45 #4 4,92 #4 2,13 

#5 3,14 #5 2,51 #5 3,69 #5 2,13 

#6 3,45 #6 2,51 #6 3,69 #6 1,83 

#7 3,76 #7 1,88 #7 3,38 #7 1,83 

Alpalhão 3,14 Alpalhão 1,57 Alpalhão 3,08 Alpalhão 1,22 
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Figura 4.1.4.1. Oxidabilidade das amostras, ao longo da linha de tratamento e comparação entre as 

quatro amostragens. 

Verifica-se, pela observação do gráfico (Figura 4.1.4.1), que as amostras recolhidas em 

diferentes amostragens apresentaram valores de oxidabilidade bastante variáveis, sendo 

geralmente decrescentes ao longo da linha de tratamento, sobretudo a partir da adição do 

coagulante (#2).  

Regista-se ainda que no ponto 1, na segunda amostragem, houve um decréscimo acentuado 

da oxidabilidade. Este facto está relacionado com a introdução de pré-oxidação (#0) na linha 

de tratamento. 

A oxidabilidade da A.B. (Água Bruta captada) oscilou entre 5,89 mgO2.L-1 em Abril de 2009 e 

9,54 mgO2.L-1 em Junho de 2009. 

No que se refere aos pontos 6 (água tratada à saída do laboratório na ETA), 7 (reservatório 

de água tratada) e Alpalhão (localidade abastecida), todos apresentaram valores de 

oxidabilidade inferiores ao legislado (5 mgO2.L-1), cumprindo, assim, o DL 306/2007. 
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Tabela 4.1.4.2. Percentagens de remoção de oxidabilidade ao longo da linha de tratamento, nas várias 

amostragens. 

 % de remoção de Oxidabilidade 

Amostras 27-03-2008 
1ª amostragem 

21-04-2008 
2ª amostragem 

16-06-2008 
4ª amostragem 

22-04-2009 
5ª amostragem 

#0 - - 10 0 

#1 0 43 0 11 

#2 32 - 0 - 

#3 24 48 50 47 

#4 8 8 - 30 

#5 17 27 25 0 

#6 - 0 0 14 

#7 - 25 8 0 

Alpalhão 17 17 9 33 

 

Ao longo da linha de tratamento foi conseguida uma remoção de oxidabilidade que oscilou 

entre 8% e 32% com uma baixa qualidade de água bruta, a utilização do coagulante alúmen 

e sem pré-oxidação no processo de tratamento (1ª amostragem); entre 8% e 48%, e 11% e 

47% com a utilização do coagulante PACl, etapa de pré-oxidação e uma qualidade de água 

bruta melhor do que a anterior (2ª e 4ª amostragens); e entre 8% a 50% para águas com 

qualidade inferior, utilização de PACl como coagulante e etapa de pré-oxidação 

(5ªamostragem). 

A etapa em que se obeteve maior remoção de matéria orgânica, em toda a linha de 

tratamento foi a flotação (#3). Nesta fase do tratamento, a amostragem onde se verificou 

uma percentagem mais elevada de remoção corresponde à que possuíu pior qualidade de 

água bruta e o coagulante usado foi o PACl. Verificou-se genericamente que as percentagens 

de remoção, nesta etapa, foram superiores nas três amostragens que utilizaram este 

coagulante. A etapa da pré-oxidação (#0), na mesma amostragem (16-06-08), foi 

responsável pela remoção de 10% de matéria orgânica contida na água bruta.  
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Tabela 4.1.4.3. Percentagens de remoção de oxidabilidade total em cada amostragem. 

Amostragens 
% de remoção de 

Oxidabilidade 

1ª: 27-03-2008 60 

2ª: 21-04-2008 75 

4ª: 16-06-2008 68 

5ª: 22-04-2009 79 

Quando a qualidade da água apresentou maior oxidabilidade (equivalente à maior 

concentração de matéria orgânica) e turvação mais elevada (ambos indicadores da 

qualidade da água captada na albufeira), a remoção de m.o. foi inferior (68%) ao longo da 

linha de tratamento, quando comparada com a remoção de m.o. feita pela mesma linha de 

tratamento, mas com uma qualidade de água bruta superior, como foi o caso da última 

amostragem (22-04-09) em que se conseguiu obter uma remoção de matéria orgânica de 

79%. 

Concluiu-se, assim, que a má qualidade da água captada, sobretudo ao nível da matéria 

orgânica existente, dificulta o processo de tratamento da mesma para consumo humano. 

4.2. Concentrações de Alumínio na água nas diversas fases do tratamento 

As concentrações de Alumínio total (amostras não filtradas) e em solução (amostras 

filtradas) foram determinadas em amostras de água recolhidas ao longo da linha de 

tratamento da ETA da Póvoa em quatro amostragens realizadas em Março, Abril e Junho de 

2008 e em Abril de 2009. As análises foram efectuadas por dois métodos distintos, 

espectrofotometria de absorção molecular e espectrometria de emissão atómica com 

plasma induzido, conforme referido na metodologia. 

4.2.1. Concentrações de Al, determinadas por espectrofotometria de absorção molecular. 

Os resultados obtidos na análise por Espectrofotometria de Absorção Molecular (a 535nm) 

apresentaram algumas variações entre amostragens, como se pode observar na Tabela 

4.2.1.1 e nas Figuras 4.2.1.1 e 4.2.1.2.  
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Tabela 4.2.1.1. Concentrações totais de Al (amostras não filtradas) e de Al em solução (amostras filtradas) ao 

longo da linha de tratamento da ETA da Póvoa. 

 27-03-2008 21-04-2008 16-06-2008 20-04-2009 

  

Al total Al sol. Al total Al sol. Al total Al sol. Al total 

(µg.L-1) (µg.L-1) (µg.L-1) (µg.L-1) (µg.L-1) (µg.L-1) (µg.L-1) 

A.B. 23 13 28 26 29 28 26 

#0 - -  - - 28 27 28 

#1 29 13 37 - 66 33 58 

#2 562 13 226 36 413 30 428 

#3 246 35 194 - 79 32 49 

#4 180 23 193 76 97 66 32 

#5 73 13 81 50 58 - 27 

#6 84 33 94 - 57 44 26 

#7 103 39 94 68 57 48 29 

Alpalhão 105 63 121 59 56 - 26 

 

 

Figura 4.2.1.1. Comparação das concentrações totais de Al (amostras não filtradas) nas amostras da 1ª, 

2ª, 4ª e 5ª recolhas. 

Verificou-se, pela observação do gráfico (Figura 4.2.1.1), que as amostras recolhidas no 

ponto 2 apresentaram um valor de Al superior, em relação aos restantes pontos. Visto ser 
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este o ponto do circuito de tratamento onde se efectua a adição de coagulante. Na primeira 

amostragem, a concentração de Al foi bastante mais elevada do que nas restantes, 

possivelmente devido ao tipo de coagulante que estava a ser utilizado na ETA, o alúmen. A 

partir da segunda amostragem o coagulante adicionado à água passou a ser o PACl. Como foi 

referido anteriormente relativamente ao parâmetro oxidabilidade, as diferenças entre os 

resultados obtidos na primeira amostragem e nas restantes, podem também estar 

relacionadas com a introdução de pré-oxidação na linha de tratamento (#O). O efeito 

oxidante do cloro sobre a matéria orgânica permitiu diminuir a quantidade de coagulante 

adicionada à água. 

Os restantes resultados obtidos eram os expectáveis e não apresentam irregularidades 

significativas.  

No que se refere aos pontos 6 (água tratada à saída do laboratório na ETA), 7 (reservatório 

de água tratada) e Alpalhão (localidade abastecida), todos apresentaram concentrações de 

Al inferiores ao valor paramétrico legislado (200 µg.L-1), cumprindo assim o DL 306/2007. 

 

Figura 4.2.1.2. Comparação das concentrações de Al em solução (amostras filtradas) da 1ª, 2ª e 4ª 

amostragens. 
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Pela análise do gráfico (Figura 4.2.1.2), verifica-se que foram detectadas concentrações mais 

elevadas de alumínio em solução à medida que se avançava no processo de tratamento. O 

ponto #4 (ozonização) foi o que apresentou concentrações mais elevadas de Al (76 µg.L-1). 

No entanto, todos os valores registados são inferiores ao valor paramétrico legislado para o 

Alumínio (200 µg.L-1), sendo assim cumprido o DL 306/2007.  

4.2.2. Concentrações de Al determinadas por espectrometria de emissão atómica por plasma 

induzido. 

Os resultados obtidos para as concentrações de alumínio através da análise por 

espectometria de emissão atómica por plasma induzido (a 237.312 e a 396.152 nm), 

apresentaram uniformidade nos seus valores, com uma excepção pontual, como se pode 

observar naTabela 4.2.2.1 e nas Figuras 4.2.2.1 e 4.2.2.2. 

Tabela 4.2.2.1. Concentrações totais de Al (amostras não filtradas) e de Al em solução (amostras filtradas) ao 

longo da linha de tratamento da ETA da Póvoa. 

 27-03-2008 21-04-2008 16-06-2008 20-04-2009 

  

Al total Al sol. Al total Al sol. Al total Al sol. Al total 

(µg.L-1) (µg.L-1) (µg.L-1) (µg.L-1) (µg.L-1) (µg.L-1) (µg.L-1) 

A.B. 89 31 140 130 149 113 20 

#0 - - 14 68 116 90 36 

#1 130 70 173 102 181 168 221 

#2 123 60 111 67 129 80 - 

#3 88 62 123 73 101 71 242 

#4 92 71 120 115 103 77 249 

#5 88 70 110 81 92 - 165 

#6 86 80 109 88 104 - 96 

#7 90 67 108 84 81 - 103 

Alpalhão 100 84 132 102 95 - 85 
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Figura 4.2.2.1. Comparação das concentrações totais de Al (amostras não filtradas) nas amostras da 1ª, 

2ª, 4ª e 5ª recolhas. 

Observa-se através do gráfico (Figura 4.2.2.1) que as amostras recolhidas no ponto 2, ao 

contrário das analisadas pelo método de E.A.M., nem sempre apresentam concentrações de 

Al superiores às dos restantes pontos situados a jusante da adição do coagulante. Os 

restantes resultados obtidos não apresentaram irregularidades significativas. 

No que se refere aos pontos 6 (água tratada à saída do laboratório na ETA), 7 (reservatório 

de água tratada) e Alpalhão (localidade abastecida), todos apresentaram concentrações de 

Al inferiores ao valor paramétrico legislado (200 µg.L-1), cumprindo assim o DL 306/2007. 
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Figura 4.2.2.2. Comparação das concentrações de Al em solução (amostras filtradas) da 1ª, 2ª e 4ª 

recolhas. 

Pela análise da Figura 4.2.2.2, verificou-se que o Alumínio em solução foi detectado 

ocasionalmente em concentrações mais elevadas, em amostras de pontos situados a jusante 

da adição de coagulante. No entanto, não se verificou um aumento constante de 

concentração ao longo da linha de tratamento. 

O ponto que apresentou maior concentração de Al em solução foi o ponto 1 (etapa de 

mineralização), ou seja, antes da adição de coagulante, situação que não era expectável. 

Todos os valores registados foram inferiores à concentração máxima de alumínio (200 µg.L-1) 

permitida pela legislação (DL 306/2007).  

4.2.3. Comparação dos resultados obtidos pelos diferentes métodos de análise do Al. 

As concentrações de Alumínio, determinadas por Espectrofotometria de Absorção Molecular 

(a 535nm) e por Espectrofotometria de Emissão Atómica (a 237.312 e a 396.152 nm) 

apresentaram diferenças significativas.  
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Figura 4.2.3.1. Comparação dos métodos de análise do Al total (amostras não filtradas), ao longo da 

linha de tratamento da ETA da Póvoa. 

Como pode ser observado pela análise da Figura 4.2.3.1 registaram-se diferentes 

concentrações de Al na análise por E.A.M. e por ICP, sobretudo no ponto 2 (adição de 

coagulante). O método E.A.M. foi o mais sensível às concentrações de Al, neste ponto.  

No que se refere aos valores de Al na água tratada, #6 (água tratada à saída do laboratório 

na ETA), #7 (reservatório de água tratada) e Alpalhão (localidade abastecida), observou-se 

uma concentração de Al relativamente constante, detectável por ambos os métodos. É de 

registar ainda ter ocorrido uma diminuição acentuada das quantidades de Al detectadas na 

última amostragem em relação às anteriores, pelo método de E.A.M., sendo que o método 

de ICP revelou valores mais elevados.  
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Figura 4.2.3.2. Comparação dos métodos de análise do Al nas amostras filtradas, ao longo da linha de 

tratamento da ETA da Póvoa. 

Pela análise da Figura 4.2.3.2 verificaram-se que ocorreram variações acentuadas nas 

concentrações de Al em solução, determinadas por E.A.M. e ICP, sobretudo no ponto A.B. 

(Água Bruta captada) e 1 (mineralização). O método ICP foi mais sensível às concentrações 

de Al em solução do que o método E.A.M.  

A análise do parâmetro Alumínio, na fase particulada das amostras recolhidas (provenientes 

de diversas amostragens), por Espectrofotometria de Absorção Molecular (a 535nm) e por 

Espectrofotometria de Absorção Atómica (a 237.312 e a 396.152 nm) apresenta diferenças 

relevantes, que podem ser observadas na Tabela 4.2.3.1 e na Figura 4.2.3.3.  
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Tabela 4.2.3.1. Concentração de Al na fase particulada das amostras, na 1ª, 2ª e 4ª recolhas, por E.A.M. e ICP. 

  27-03-2008 21-04-2008 16-06-2008 

 

Al por 

E.A.M. 
Al por ICP 

Al por 

E.A.M. 
Al por ICP Al por E.A.M. Al por ICP 

(µg.L-1) (µg.L-1) (µg.L-1) (µg.L-1) (µg.L-1) (µg.L-1) 

A.B. 10 58 2 0 1 36 

#0 - 0 - 10 1 26 

#1 16 60 0 0 33 13 

#2 549 63 190 71 383 49 

#3 211 26 194 44 46 30 

#4 157 21 117 50 30 26 

#5 59 18 31 5 0 0 

#6 51 6 94 29 13 0 

#7 64 23 26 21 9 0 

Alpalhão 42 16 62 24 0 0 

 

 

Figura 4.2.3.3. Comparação dos métodos de análise do Al na fase particulada das amostras recolhidas, 

ao longo da linha de tratamento da ETA da Póvoa. 
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Observa-se pela Figura 4.2.3.3 que grande parte da fase particulada revelou, através do 

método E.A.M., valores de Al residual mais elevados que os detectados pelo método ICP. Os 

pontos onde esta diferença é mais acentuada são os pontos #2, #3, #4 e #6.  

No que se refere ao ponto Alpalhão, a fase particulada analisada pelo método de E.A.M. 

demonstra maior sensibilidade para a detecção de Alumínio residual do que o método por 

ICP.  

Estas inferências relativas à sensibilidade dos métodos analíticos têm particular importância 

para a análise ao Al residual efectuada na ETA como controlo interno diário. A análise 

instantânea é feita através do método colorimétrico, o que poderá justificar a discrepância 

de valores encontrados entre as amostras analisadas na ETA (quando surgiram os valores 

mais elevados de Al residual que originaram o problema de excesso de Al) e as que são 

enviadas para laboratórios externos e analisadas pelo método ICP. Assim, os consumidores 

poderão ter ingerido, de facto, maior quantidade de Al solúvel do que aquela que a ETA 

conseguiu detectar através da análise colorimétrica diária que efectuou. 

Pode inferir-se, pela análise conjunta dos parâmetros oxidabilidade, turvação e alumínio 

residual (pelo método ICP), ao longo das várias fases de tratamento, que a adição do 

coagulante PACl, em comparação com o alúmen, exigiu uma dosagem idêntica para efectuar 

uma remoção mais eficiente de matéria orgânica em águas brutas com pior qualidade. A 

acção da pré-oxidação verificou-se de extrema importância, pois removeu logo à partida 

10% da matéria orgânica, permitindo uma adição mais moderada de coagulante, o que 

implicou menor concentração de alumínio residual na água tratada, quer na fase particulada 

quer em solução.  

Assim, considerou-se que o tratamento adoptado, com as referidas alterações em relação ao 

tratamento inicial, trouxe uma eficiência acrescida à ETA e conseguiu diminuir o alumínio 

residual presente na água produzida. 
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4.3. Ensaios de coagulação-floculação (“Jar-test”) 

4.3.1. Ensaios com Sulfato de Alumínio 

Nos resultados dos ensaios 1 e 2, com Sulfato de Alumínio, podem-se observar os efeitos das 

diferentes doses de coagulante, nos parâmetros turvação, oxidabilidade e Al residual das 

amostras (Tabela 4.3.1.1 e 4.3.1.2). O primeiro ensaio de coagulação/floculação foi 

efectuado com água bruta proveniente da primeira amostragem (27/03/08) e o segundo 

ensaio, efectuado com água bruta proveniente da segunda amostragem (21/04/08). A 

qualidade da água bruta utilizada em ambos os ensaios pode ser avaliada pela Tabela 

4.3.1.1. 

Tabela 4.3.1.1. Resultados dos parâmetros iniciais das amostras da 1ª e 2ª amostragem, para os ensaios 1 e 2, 

respectivamente. 

Alcalinidade inicial 

(mg CaCO3.L
-1) 

Turvação inicial 

(FTU=NTU) 

Oxidabilidade inicial     

 (mg O2.L
-1) 

pH inicial 

1º ensaio 2º ensaio 1º ensaio 2º ensaio 1º ensaio 2º ensaio 1º ensaio 2º ensaio 

24 26 2,07 8,52 7,84 35,81 7,1 6,9 

 

Tabela 4.3.1.2. Resultados dos diversos parâmetros das amostras sujeitas a Jar-test, com o coagulante sulfato 

de alumínio, para os ensaios 1 e 2. 

[Al2(SO4)3] 

(mg.L-1) 

Turvação final 

(NTU) 

Oxidabilidade final 

(mg O2.L
-1) 

pH final 

Al 

ICP 

(µg.L-1) 

Al 

E.A.M. 

(µg.L-1) 

1º 

ensaio 

2º 

ensaio 

1º 

ensaio 

2º 

ensaio 

1º 

ensaio 

2º 

ensaio 

1º 

ensaio 
2º ensaio 1º ensaio 2º ensaio 

5 3,74 2,70 5,80 32,00 6,9 6,8 - 138 - 68 

10 2,77 4,74 5,49 30,48 6,7 6,7 - 96 - 59 

20 1,53 1,00 3,61 16,76 6,4 6,3 - 87 - 26 

30 0,25 0,65 2,67 13,71 6,2 6,1 - 117 - 0 

40 0,00 0,00 2,04 10,67 5,9 5,8 - 88 - 0 

50 0,00 0,00 2,04 - 5,4 5,3 - 104 - 0 
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Figura 4.3.1.1. Comparação dos valores parâmetro turvação no 1º e 2º ensaio. 

Pela análise da Figura 4.3.1.1, verificou-se que a redução do valor da turvação foi 

proporcional ao aumento da dose de Sulfato de Alumínio para o primeiro ensaio. No 

segundo ensaio observou-se uma diminuição proporcional ao aumento da dose de 

coagulante, mas apenas a partir da adição dos 10 mg.L-1 Al2(SO4)3. 

 

Figura 4.3.1.2. Comparação dos valores do parâmetro oxidabilidade no 1º e 2º ensaio. 

Analisando a Figura 4.3.1.2, verificou-se que a redução do valor da oxidabilidade foi 

proporcional ao aumento da dose de Sulfato de Alumínio para ambos os ensaios.  
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Figura 4.3.1.3. Comparação dos valores de Alumíno residual por E.A.M. e por ICP, analisados no segundo 

ensaio. 

A Figura 4.3.1.3 mostra que os valores de Al residual mais baixo (0 µg.L-1 Al), determinados 

por E.A.M., correspondem às adições de coagulante a partir dos 30 mg.L-1 de Al2(SO4)3. No 

caso do método por ICP a concentração de Al residual mais baixa corresponde à adição de 

20 mg.L-1 de Al2(SO4)3. Nenhum dos valores determinados ultrapassa o limite máximo 

legislado (DL 306/2007).  

Para o primeiro ensaio a dose de coagulante em que se obtiveram valores finais dos 

parâmetros oxidabilidade e turvação aceitáveis (apesar de existirem outras doses que 

reduzem a oxidabilidade e turvação a valores inferiores) foi 20 mg.L-1 de Al2(SO4)3. Esta dose 

de coagulante permitiu uma redução da oxidabilidade para 3,61 mg O2.L-1 e da turvação para 

1,53 NTU, valores que se enquadram na legislação em vigor, sendo mais vantajosa em 

termos de custo-eficácia.  

No que se refere ao segundo ensaio, pôde constatar-se que nenhuma das doses de 

coagulante aplicadas obteve valores finais de oxidabilidade desejáveis. No entanto, a dose 

40 mg.L-1 de Al2(SO4)3 permitiu uma redução da oxidabilidade para 10,67 mg O2.L-1, da 

turvação para 0 NTU e do Alumínio residual para valores aceitáveis. 

Assim, o ensaio onde se obtiveram melhores resultados foi o primeiro. Este facto deve-se à 

qualidade da água bruta do primeiro ensaio ser melhor do que a do segundo. A primeira 
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água bruta apresentou valores de turvação e oxidabilidade bastante inferiores em 

comparação com os da segunda, o que significa que há presença de concentrações mais 

elevadas de matéria particulada e compostos orgânicos no segundo ensaio, assim, estas 

substâncias acabaram por competir mais pelas espécies hidrolisadas e pelos locais de 

adsorção, inflacionando a dose de coagulante a usar. As amostragens em causa tiveram um 

mês de intervalo, na Primavera, o que pode justificar a inferior qualidade da água que está 

na origem desta situação.  

4.3.2. Ensaios com Polihidróxiclorosulfato de Alumínio 

4.3.2.1. Sem correcção de alcalinidade 

Nos resultados do ensaio 3, com Polihidróxiclorosulfato de Alumínio, pode observar-se os 

efeitos das diferentes doses de coagulante, nos parâmetros turvação, oxidabilidade e Al 

residual das amostras (Tabela 4.3.2.1.1 e 4.3.2.1.2). O terceiro ensaio de 

coagulação/floculação foi efectuado com água bruta proveniente da 3ª amostragem 

(15/05/08). 

Tabela 4.3.2.1.1. Resultados dos parâmetros iniciais da amostra da 3ª amostragem, para o ensaio 3. 

Alcalinidade inicial 

(mg CaCO3.L
-1) 

Turvação inicial 

(FTU=NTU) 

Oxidabilidade inicial 

(mg O2.L
-1) 

pH inicial 

26 3,48 8,16 6,8 
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Tabela 4.3.2.1.2. Resultados dos diversos parâmetros das amostras sujeitas a Jar-test, com o coagulante 

polihidroxiclorossulfato de alumínio, correspondentes ao ensaio 3. 

[PACl] 

(mg.L-1) 

Turvação final 

(NTU) 

Oxidabilidade final 

(mg O2.L
-1) 

pH final 

Alcalinidade final 

(mg CaCO3.L
-1) 

Al 

ICP 

(µg.L-1) 

Al 

E.A.M. 

(µg.L-1) 

4 0,39 4,24 6,9 24 51 79 

4,5 0 3,27 6,8 22 39 42 

5 0 3,27 6,7 22 50 33 

5,5 0 2,94 6,6 20 47 49 

6 0 2,94 6,6 20 70 113 

6,5 0 2,61 6,6 20 53 83 

 

 

Figura 4.3.2.1.1. Valores do parâmetro turvação no 3º ensaio. 
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Figura 4.3.2.1.2. Valores do parâmetro oxidabilidade no 3º ensaio. 

Pela análise das Figuras 4.3.2.1.1 e 4.3.2.1.2 verificou-se que a redução do valor de cada 

parâmetro foi proporcional ao aumento da dose de Polihidróxiclorosulfato de Alumínio.  

 

Figura 4.3.2.1.3. Comparação dos valores de Alumíno residual por E.A.M. e por ICP, analisados no 3º 

ensaio. 

A dose de coagulante em que se obtiveram os valores finais dos parâmetros oxidabilidade e 

turvação aceitáveis (apesar de existirem outras doses que reduzem a oxidabilidade e 

turvação a valores inferiores) foi 4 mg.L-1 de PACl. Esta dose de coagulante permitiu uma 

redução da oxidabilidade para 4,24 mg O2.L-1 e da turvação para 0,39 NTU, deixando um 

valor de Al residual de 51 µg.L-1 Al (no caso do método por ICP) e de 79 µg.L-1 Al (no caso do 

método por E.A.M.), valores que se enquadram na legislação em vigor, sendo mais vantajosa 

em termos de custo-eficácia. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 4 4,5 5 5,5 6 6,5

O
xi

d
ab

ili
d

ad
e

 (
m

gO
2.

L-1
) 

[PACl] (mg.L-1)  

0

20

40

60

80

100

120

4 4,5 5 5,5 6 6,5

C
o

n
ce

n
tr

aç
ão

 d
e

 A
l r

e
si

d
u

al
 (

µ
g.

L-1
) 

 

[PACl] (mg.L-1)  

ICP E.A.M.



Estudo da Problemática da Presença de Alumínio na Linha de Tratamento de Água para Consumo Humano, na 
ETA da Póvoa. 

 

 
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente – Perfil Sanitária 

Ana Celeste Lucena Caldeira 
 61 

 
 

No que se refere ao Al residual, as doses de coagulante mais vantajosas foram 5 mg.L-1 de 

PACl, pelo método E.A.M., e 4,5 mg.L-1 de PACl, pelo método ICP.  

Neste ensaio foi substituído o coagulante alúmen pelo PACl, sendo as condições iniciais de 

água bruta muito semelhantes às do primeiro ensaio. Para produzir uma redução 

semelhante de oxidabilidade e turvação, foi necessário adicionar uma dose inferior de PACl 

em relação à exigida para as mesmas condições de alúmen. Assim, confirma-se a eficácia 

deste coagulante, que utilizando doses menos elevadas permite obter resultados 

semelhantes na remoção da matéria orgânica, deixando valores de alumínio residual 

aceitáveis. 

4.3.2.2. Com correcção de alcalinidade 

Nos resultados do ensaio 4, com Polihidróxiclorosulfato de Alumínio e correcção de 

alcalinidade, pôde observar-se os efeitos das diferentes doses de coagulante, nos 

parâmetros turvação, oxidabilidade e Al residual das amostras (Tabela 4.3.2.2.1 e 4.3.2.2.2). 

O quarto ensaio de coagulação/floculação foi efectuado com água bruta proveniente da 4ª 

amostragem (16/06/08). 

Tabela 4.3.2.2.1. Resultados dos parâmetros iniciais da amostra da 4ª amostragem, para o ensaio 4. 

Alcalinidade inicial 

(mg CaCO3.L
-1) 

Turvação inicial 

(FTU=NTU) 

Oxidabilidade inicial 

(mg O2.L
-1) 

pH inicial 

120 16,87 7,73 10,7 
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Tabela 4.3.2.2.2. Resultados dos diversos parâmetros das amostras sujeitas a Jar-test, com o coagulante 

polihidroxiclorossulfato de alumínio e correcção de alcalinidade, correspondentes ao ensaio 4. 

[PACl] 

(mg.L-1) 

Turvação final 

(NTU) 

Oxidabilidade final 

(mg O2.L
-1) 

pH final 

Al 

ICP 

(µg.L-1) 

Al 

E.A.M.. 

(µg.L-1) 

4 10,11 5,07 10,7 86 406 

4,5 5,87 5,33 10,5 502 397 

5 7,96 5,20 10,4 729 379 

5,5 5,8 5,33 10,4 456 400 

6 6,61 5,20 10,4 383 386 

6,5 8,04 5,20 10,3 564 387 

 

    

Figura 4.3.2.2.1. Valores do parâmetro turvação no 4º ensaio.      
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Figura 4.3.2.2.2. Valores do parâmetro oxidabilidade no 4º ensaio. 

 

Figura 4.3.2.2.3. Comparação dos valores de Alumíno residual por E.A.M. e por ICP, analisados no 4º 

ensaio. 

Em termos de Al residual, as doses de coagulante mais vantajosas são 5 mg.L-1 de PACl, no 

caso do método E.A.M. e 4 mg.L-1 de PACl, no caso do método ICP.  

Constatou-se que, neste ensaio, nenhuma das doses de coagulante aplicadas obtiveram 

valores finais de oxidabilidade e turvação desejáveis. No entanto, a dose 4 mg.L-1 de PACl 

permitiu uma redução da oxidabilidade para 5,07 mg O2.L-1, de turvação para 10,11 NTU, 

deixando um valor de Al residual de 86 µg.L-1 Al, pelo método ICP, e de 406 µg.L-1 Al, no caso 

do método E.A.M. 
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Neste ensaio foi substituído o coagulante alúmen pelo PACl, tal como no ensaio anterior, e 

foi realizada a correcção de alcalinidade sendo as condições iniciais de água bruta muito 

semelhantes às do primeiro e terceiro ensaios. A influência da correcção da alcalinidade, por 

si só, não apresentou nenhuma vantagem ao processo de coagulação/floculação, neste 

ensaio. 

4.3.2.3. Com correcção de alcalinidade e pré-oxidação 

Nos resultados do ensaio 5, com Polihidróxiclorosulfato de Alumínio, correcção de 

alcalinidade e pré-oxidação, pôde observar-se os efeitos das diferentes doses de coagulante, 

nos parâmetros turvação, oxidabilidade e Al residual das amostras (Tabela 4.3.2.3.1 e 

4.3.2.3.2). O quinto ensaio de coagulação/floculação foi igualmente efectuado com água 

bruta proveniente da 4ª amostragem (16/06/08), no entanto, a correcção de alcalinidade 

difere, como referido no capítulo Metodologia (Sub-capítulo 3.3). 

Tabela 4.3.2.3.1. Resultados dos parâmetros iniciais da amostra da 4ª amostragem, para o ensaio 5. 

Alcalinidade inicial 

(mg CaCO3.L-1) 

Turvação inicial 

(FTU=NTU) 

Oxidabilidade inicial 

(mg O2.L-1) 

pH inicial 

138 16,87 7,43 10,7 

 

Tabela 4.3.2.3.2. Resultados dos diversos parâmetros das amostras sujeitas a Jar-test, com o coagulante 

polihidroxiclorossulfato de alumínio, correcção de alcalinidade e pré-oxidação, correspondentes ao ensaio 5. 

[PACl] 

(mg.L-1) 

Turvação final 

(NTU) 

Oxidabilidade final 

(mg O2.L-1) 

pH final 

Al 

ICP 

(µg.L-1) 

Al 

E.A.M. 

(µg.L-1) 

4 6,95 5,98 10,4 576 540 

4,5 6,29 5,33 10,3 424 541 

5 9,63 5,33 10,3 - 544 

5,5 5,7 5,33 10,3 - 546 

6 8,09 5,01 10,3 530 539 

6,5 5,93 4,69 10,2 361 542 
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  Figura 4.3.2.3.1. Valores do parâmetro turvação no 5º ensaio.    

 

Figura 4.3.2.3.2. Valores do parâmetro oxidabilidade no 5º ensaio. 
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Figura 4.3.2.3.3. Comparação dos valores de Alumíno residual por E.A.M. e por ICP, analisados no 5º 

ensaio. 

A dose de coagulante em que se obtiveram os valores finais dos parâmetros oxidabilidade e 

turvação desejáveis foram 6,5 mg.L-1 de PACl. Esta dose de coagulante permitiu uma 

redução da oxidabilidade para 4,69 mgO2.L-1 e da turvação para 5,93 NTU, valores que se 

enquadram na legislação em vigor, sendo mais vantajosa em custo-eficácia. A referida dose 

de coagulante deixou um valor de Al residual de 361 µg.L-1 Al, no caso do método ICP e de 

542 µg.L-1 Al, no caso do método E.A.M. 

Com a introdução do coagulante PACl, correcção da alcalinidade e pré-oxidação ao processo 

de coagulação/floculação, e sendo as condições iniciais de água bruta muito semelhantes às 

do quarto ensaio, registaram-se resultados mais eficazes. No entanto, em comparação com 

o terceiro ensaio (pHinicial=6,8), em que apenas se alterou o tipo de coagulante para PACl e a 

qualidade de água inicial era muito semelhante em termos de oxidabilidade, foi necessária 

uma dose superior de coagulante para atingir resultados igualmente aceitáveis. Este 

resultado prendeu-se com a eficiência do PACl ser mais elevada a valores de pH mais baixos, 

como aconteceu no terceiro ensaio. A correcção da alcalinidade impediu que se reunissem 

as condições ideais de pH para o funcionamento óptimo do coagulante PACl.  

Assim, conclui-se que neste ensaio a pré-oxidação constituiu uma etapa de optimização do 

processo de tratamento o que não se verificou com a correcção da alcalinidade, 
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salvaguardando-se a necessidade de um valor de pH mais baixo, na utilização deste 

coagulante.  

4.3.3. Comparação dos resultados obtidos nos ensaios realizados  

Os parâmetros Turvação e Oxidabilidade, analisados nas amostras provenientes de cinco 

ensaios de coagulação-floculação, revelam diferenças significativas, como se pode observar 

nas Figuras 4.3.3.1, 4.3.3.2 e 4.3.3.3. 

Nos três primeiros ensaios verificou-se ser necessária a correcção de alcalinidade, após a 

etapa de coagulação-floculação, para que não se obtenha uma água tratada agressiva, com 

todas as implicações que poderá ter ao nível da distribuição. 

 

Figura 4.3.3.1. Comparação dos valores de oxidabilidade de amostras provenientes dos cinco ensaios de 

coagulação/floculação. 

Pela análise da Figura 4.3.3.1 observou-se uma ineficácia do segundo ensaio com Al2(SO4)3, 

uma vez que o parâmetro oxidabilidade, para todas as doses de coagulante adicionadas, 

excedeu os limites legislados (5 mgO2.L-1). 

Apenas o primeiro ensaio com Al2(SO4)3, o ensaio com PACl e o ensaio com PACl, correcção 

de alcalinidade e pré-oxidação revelaram valores de oxidabilidade aceitáveis, dentro dos 

limites legislados. O ensaio com PACl, correcção de alcalinidade e pré-oxidação apresentou 

um efeito mais eficaz na redução da oxidabilidade do que o ensaio com PACl e correcção de 
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alcalinidade devido à existência desta última etapa (pré-oxidação), que teve um efeito de 

acentuada redução da matéria orgânica presente na água bruta. 

No que se refere à mudança de coagulante de alúmen para PACl, reconheceu-se uma 

alteração significativa na diminuição da oxidabilidade dos três últimos ensaios realizados 

com este último coagulante.  

 

Figura 4.3.3.2. Comparação dos valores de turvação das amostras, provenientes dos cinco ensaios de 

coagulação/floculação. 

Pela análise da Figura 4.3.3.2 observou-se que a remoção de turvação mais eficaz aconteceu 

nos dois ensaios com Al2(SO4)3 e no ensaio com PACl, apresentando valores que se 

encontram dentro dos limites legislados. Esta situação dever-se-à à correcção de 

alcalinidade efectuada nos dois últimos ensaios, que gerou mais turvação.  

No que se refere à mudança de coagulante de alúmen para PACl, na turvação, reconheceu-

se uma alteração significativa, nomeadamente entre os dois últimos ensaios com PACl e 

correcção de alcalinidade e os realizados com alúmen, verificando-se um comportamento 

semelhante, até mesmo em relação ao ensaio efectuado apenas com PACl. Confirmou-se 

que a correcção de alcalinidade influência o aumento de turvação.  
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Figura 4.3.3.3. Comparação dos valores de pH das amostras, provenientes dos cinco ensaios de 

coagulação/floculação. 

A Figura 4.3.3.3 revelou que os valores de pH se mantiveram relativamente constantes. 

Destacaram-se os dois últimos ensaios (com PACl) onde se observou um valor de pH mais 

elevado, proveniente da correcção da alcalinidade da água bruta, sobretudo quando 

comparado com o valor de pH do ensaio apenas com PACl, sem qualquer correcção.  

 

Figura 4.3.3.4. Comparação das concentrações finais de Al, nas amostras, provenientes dos cinco 

ensaios de coagulação/floculação, determinadas por diferentes métodos. 
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O parâmetro Al residual analisado nas amostras, provenientes dos cinco ensaios de 

coagulação-floculação, revelou diferenças significativas, como se pode observar na          

Figura 4.3.3.4. 

De acordo com o método analítico por E.A.M., os ensaios que apresentaram menores 

valores de Al residual foram o ensaio com Al2(SO4)3 e o ensaio com PACl, sendo que o 

primeiro atingiu valores de Al residual de 0 µg.L-1 com uma dose de 30 mg.L-1 de Al2(SO4)3,  

40 mg.L-1 de Al2(SO4)3 ou 50 mg.L-1 de Al2(SO4)3,  contrariamente ao ensaio                   

realizado com PACl.  

Pelo método analítico ICP, os ensaios com menores valores de Al residual foram o ensaio 

com Al2(SO4)3 e o ensaio com PACl. Este método apresentou valores superiores, de um modo 

geral, para o Al residual nas amostras. 

Como conclusões gerais acerca dos ensaios de coagulação/floculação realizados pode inferir-

se que: 

- A qualidade da água inicial teve bastante influência na etapa da coagulação/floculação, 

limitando o processo de tratamento quando se apresentou muito degradada, uma vez que a 

elevada quantidade de matéria orgânica na água a tratar competiu pelas espécies 

hidrolisadas, levando ao aumento da dose de coagulante para obter a mesma eficiência no 

tratamento; 

- O PACl apresentou maior eficácia do que o alúmen, no tratamento de águas com baixa 

qualidade, para a mesma eficiência de remoção de matéria orgânica a dose de PACl 

adicionada foi inferior. Verificou-se também que a valores de pH mais elevados na água 

bruta, a eficácia do PACl diminui. Assim, este coagulante é o mais indicado para casos em 

que a qualidade da água se apresenta muito degradada e com valores de pH são mais 

baixos. O alumínio residual deixado pelo PACl (analisado por ICP), quando em condições de 

pH favorável, revelou-se perfeitamente aceitável;  

- A correcção de alcalinidade antes da etapa de coagulação/floculação não se mostrou por si 

só vantajosa, fez apenas aumentar a turvação sem qualquer optimização do processo de 
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tratamento. Já a introdução da etapa de pré-oxidação, pelo contrário, fez aumentar a 

eficiência do processo de remoção de matéria orgânica. Esta etapa considerou-se, então, 

fundamental para optimizar o processo de tratamento deste tipo de águas com baixa 

qualidade.  
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

5.1. Verificação das hipóteses teóricas e práticas 

Do acompanhamento da evolução das concentrações de Alumínio ao longo da linha de 

tratamento da ETA da Póvoa concluiu-se que, das cinco amostragens realizadas, ao longo de 

um ano, todas apresentaram valores de Alumínio residual inferiores a 200 µg.L-1 (DL 

306/2007). Registaram-se, no entanto, a presença de valores elevados, ainda que dentro dos 

limites legais, como foi o caso das amostras recolhidas em Abril de 2008, no ponto Alpalhão 

(localidade abastecida), que apresentaram 121 µg.L-1 Al (pelo método de E.A.M.) e 132 µg.L-1 

Al (pelo método de ICP), sendo que já tinha sido introduzido o coagulante PACl e iniciada a 

etapa de pré-oxidação na linha de tratamento da ETA da Póvoa.  

Comparando os resultados dos dois métodos de determinação das concentrações de 

Alumínio residual, designadamente, a Espectrometria de Emissão Atómica por Plasma 

Induzido (ICP) e a Espectrofotometria de Absorção Molecular (E.A.M.), pode inferir-se que o 

método que apresentou maior sensibilidade, no que se refere à detecção de Alumínio na 

fracção solúvel, foi o ICP. A referida sensibilidade deste método poderá ter particular 

relevância para a ETA da Póvoa uma vez que a análise habitualmente efectuada no 

laboratório da estação ao Al residual, como controlo interno diário, trata-se uma análise 

instantânea através do método colorimétrico. Assim, justifica-se a discrepância de valores 

encontrados entre as amostras analisadas na ETA (quando surgiram os valores mais elevados 

de Al residual que originaram o problema de excesso de Al) e as que foram enviadas para 

laboratórios externos e analisadas pelo método ICP. Os consumidores poderão ter ingerido, 

de facto, maior quantidade de Al solúvel do que aquela que a ETA conseguiu detectar 

através da sua análise colorimétrica. 

Relativamente à avaliação da qualidade da água ao longo da linha de tratamento, com base 

nos parâmetros oxidabilidade, turvação, pH e alcalinidade, existem várias conclusões a tirar: 

- Das cinco amostragens realizadas ao longo de um ano, todas apresentaram valores 

paramétricos dentro dos limites legislados (DL 306/2007), existindo apenas uma excepção: o 
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ponto de recolha que corresponde à saída da água tratada, no laboratório da ETA, e que 

apresenta um valor bastante elevado de turvação e oxidabilidade, sugerindo uma fonte de 

contaminação na linha de tratamento; 

- Nas etapas do tratamento captação de água bruta, pré-oxidação e água tratada à saída do 

laboratório na ETA, as amostras recolhidas em Junho de 2008 apresentaram uma turvação 

superior às de Abril de 2009. A subida de temperatura que se fez sentir do mês de Abril para 

o mês de Junho levou a que fosse potenciada a degradação da qualidade da água, 

responsável por esta diferença de resultados; 

- Genericamente a água bruta captada tem uma baixa alcalinidade total, a qual é corrigida na 

mineralização e que, não obstante o restante tratamento, se mantém até à sua distribuição, 

podendo considerar-se que a correcção é efectiva;  

- As diferenças entre os resultados obtidos na primeira amostragem e nas seguintes, para a 

oxidabilidade, estão relacionadas com a introdução da pré-oxidação na linha de tratamento. 

O efeito oxidante do cloro sobre a matéria orgânica permitiu, ainda, diminuir a quantidade 

de coagulante adicionada à água; 

- Na primeira amostragem, a concentração de Al foi bastante mais elevada do que nas 

restantes, devido ao tipo de coagulante que estava a ser utilizado na ETA, o alúmen. A partir 

da segunda amostragem o coagulante adicionado à água passou a ser o PACl, que necessita 

de uma dose inferior para efectuar uma remoção eficiente de matéria orgânica em águas 

brutas com má qualidade, o que implica menor concentração de alumínio residual na água 

tratada, quer na fase particulada quer em solução.  

 Assim, considerou-se, que o tratamento adoptado para uma água bruta de má qualidade, 

com a introdução do coagulante PACl e a etapa de pré-oxidação, trouxe uma eficiência 

acrescida à ETA e conseguiu diminuir o alumínio residual presente na água produzida. 

As conclusões retiradas dos ensaios de coagulação/floculação realizados foram as seguintes: 

- A qualidade da água inicial influencia a etapa da coagulação/floculação, limitando o 

processo de tratamento quando se apresenta muito degradada, pois a elevada quantidade 
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de matéria orgânica na água a tratar compete pelas espécies hidrolisadas e pelos locais de 

adsorção, levando ao aumento da dose de coagulante para obter a mesma eficiência no 

tratamento; 

- Para a mesma eficiência de remoção de matéria orgânica a dose de PACl adicionada à água 

foi inferior o que indica que o PACl apresenta maior eficácia do que o alúmen, no tratamento 

de águas com baixa qualidade. No entanto, o valor elevado de pH influencia negativamente 

o desempenho do coagulante PACl. O alumínio residual deixado pelo PACl (analisado por 

ICP), quando em condições favoráveis ao seu desempenho, apresenta valores aceitáveis. 

- A correcção de alcalinidade antes da etapa de coagulação/floculação não é vantajosa para 

o processo ao contrário da etapa de pré-oxidação que aumenta a eficiência do processo de 

remoção de matéria orgânica. A etapa da pré-oxidação é fundamental na optimização do 

processo de tratamento deste tipo de águas com baixa qualidade. No entanto, salienta-se a 

importância de evitar a utilização de hipoclorito, como agente pré-oxidante, em águas cuja 

qualidade esteja degradada, uma vez que a elevada ocorrência de matéria orgânica e outros 

compostos orgânicos em conjunto com este agente oxidante, formam THMs, 

potencialmente cancerígenos.  

Considerou-se, então, que o coagulante PACl é uma boa opção para a etapa da 

coagulação/floculação desta linha de tratamento, com a qualidade de água bruta verificada 

e tendo em atenção os valores óptimos de pH adequados ao seu eficaz funcionamento e que 

a pré-oxidação é uma etapa fundamental na optimização do processo de tratamento da 

água. A dose de PACl recomendada com pré-oxidação e pH inferior a 7 é 6,5 mg.L-1 PACl. 

5.2. Reflexões finais 

As alterações introduzidas na ETA da Póvoa, nomeadamente a etapa de pré-oxidação e 

remineralização, foram determinantes para a resolução da problemática do excesso e 

controlo do Alumínio residual na água tratada. No entanto, a pré-oxidação está a ser 

efectuada através da adição de hipoclorito de sódio, agente oxidante que potencia a 

formação de THM’s, com todos os perigos conhecidos que estes acarretam para a saúde 

humana. 
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O tanque de ozonização da ETA da Póvoa encontra-se sobredimensionado, o que poderá 

constituir uma alternativa futura de transformação/adaptação como tanque de pré-

ozonização para além da etapa de ozonização propriamente dita. 

5.3. Propostas 

Recomendam-se análises mais frequentes ao alumínio residual, com recurso ao método ICP, 

por ser o mais fiável, como forma preventiva, uma vez que a água da albufeira possui baixa 

qualidade e variabilidadde sazonal, o que pode ocasionar adições mais elevadas de 

coagulante e originar níveis elevados de alumínio residual solúvel. 

Propõem-se a utilização/reconversão do tanque de Ozonização como etapa de pré-oxidação 

atendendo ao elevado estado de eutrofização da albufeira e com o objectivo de reduzir ao 

máximo a formação de THM’s, uma vez que se conclui, com este trabalho, que esta etapa é 

fundamental no tratamento da água, possibilitando a redução da dose de coagulante 

adicionada.  

5.4. Limitações da investigação 

As principais limitações deste estudo prenderam-se com o tempo necessário para a 

realização dos ensaios de modo a evitar a degradação das amostras recolhidas, o que se 

afigurou difícil. Outro factor limitante prendeu-se com a distância à ETA da Póvoa, que não 

possibilitou a realização de um leque maior de amostragens. 

5.5. Investigações futuras 

No futuro poder-se-à estudar a viabilidade de reconversão do tanque de ozonização e 

determinar quais as vantagens que esta etapa, realizada com ozono, trará em toda a linha de 

tratamento bem como a possibilidade de melhoria do processo de produção de água para 

consumo humano. 
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