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Objetivo 

 

Demonstrar que o processo híbrido PAC/MF (carvão ativado em pó/ microfiltração cerâmica) 

é uma solução resiliente e sustentável para controlo de contaminantes emergentes na 

produção de água para consumo humano, designadamente:  

• Demonstrar a eficácia, fiabilidade e eficiência da tecnologia PAC/MF, utilizando um 

protótipo PAC/MF, à escala piloto, a operar numa estação de tratamento de água (ETA) 

durante um ano e meio; 

• Comparar este processo avançado com o processo de tratamento convencional; 

• Desenvolver guidelines para a aplicação de PAC/MF (quando?, onde? como?); 

• Realizar uma análise custo-benefício do processo utilizando os resultados técnico-

económicos obtidos na demonstração e indicadores sociais que refletem a atitude dos 

stakeholders em relação ao processo. 

    

TÍTULO: Tailoring hybrid membrane processes for 
sustainable drinking water production 

REFERÊNCIA: LIFE12 ENV/PT/001154 

BENEFICIÁRIO COORDENADOR: LNEC, I.P. 

BENEFICIÁRIO ASSOCIADO: Águas do Algarve, S.A.  

ORÇAMENTO TOTAL: 631 k€          

FUNDOS UE: 282 k€ 

WEBSITE: http://www.life-hymemb.eu/ 
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Porquê Contaminantes Emergentes? 

No âmbito do LIFE Hymemb contaminantes emergentes:  

• são potencialmente perigosos por ação tóxica, 

mutagénica, de desregulação endócrina e de 

desenvolvimento de bactérias resistentes a 

antibiótico(s); 

• são, na sua maioria, resistentes aos tratamentos 

convencionais existentes nas ETA; 

• estão ou não regulamentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Porquê microfiltração (MF)?  
MF é um processo de filtração física onde a água pressurizada passa através de uma fina 

membrana porosa que retém os contaminantes superiores ao seu tamanho de poro (e.g. 0,1 m).  

MF é um processo de baixa pressão (< 1 bar), barreira eficiente contra protozoários, 

bactérias, turvação e PAC muito fino. No entanto, microcontaminantes como fármacos, 

cianotoxinas e pesticidas (< 1000 Da) não são retidos pelos poros da MF, uma vez que são 

muito menores do que os poros.  

Porquê carvão ativado em pó (PAC)? 
O PAC é eficiente na remoção de microcontaminantes e o seu uso é muito 

flexível, podendo ser selecionado de acordo com o contaminante a remover e 

aplicado apenas quando necessário. Requer, no entanto, eficiente tempo de 

contacto e método de retenção das partículas mais pequenas do carvão (finos).  

Porquê membranas cerâmicas de MF? 

Um dos pilares de inovação do projeto LIFE Hymemb é a utilização de membranas 

cerâmicas de microfiltração, emergentes na Europa e ainda não utilizadas em 

Portugal. Em comparação com as membranas poliméricas tradicionais, as membranas 

cerâmicas representam um investimento inicial superior mas aliam muito baixas 

pressões de trabalho (< 0,5 bar) a elevada resistência mecânica, química e térmica, 

com vantagens significativas em termos da limpeza da membrana (permitem elevadas 

doses de oxidante, e.g. cloro e ozono), capacidade de processamento de elevada carga 

de sólidos e tempo de vida 2 a 5 vezes superior. Permitem ainda fluxos elevados, 

elevada recuperação de água e baixo consumo de energia.  

 

Contaminantes emergentes podem ser… 

• Fármacos 

• Cianotoxinas (e.g. microcistinas) 

• Pesticidas  

• Viriões e (oo)cistos de protozários 

• Matéria orgânica natural (NOM) e 

antrópica (EfOM) 

• Subprodutos da oxidação 

 

PAC/MF combina PAC com MF, 

permitindo que uma tecnologia 

de membrana de baixa pressão 

retenha microcontaminantes e 

PAC fino. 

Sabia que… 
são introduzidos anualmente cerca de 120 novos produtos químicos, com potencial para contaminar 

as massas de água durante a sua produção, utilização ou descarga 
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Sabia que… 
Coagulação/floculação/sedimentação (CFS) e filtração é a tecnologia convencional de tratamento de água 

destinada ao consumo de água mais aplicada no Planeta, desde o início do século XX. A microfiltração (0,1 m) é 

muito mais seletiva do que a filtração convencional. Esta remove tipicamente partículas na gama 10-100 m (areia 

fina), e MF (0,1 m) remove todas as partículas > 0,1 m, ou seja, (oo)cistos de protozoários, PAC fino e bactérias. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando, onde e como usar PAC/MF? 

O LNEC (Unidade de Qualidade e Tratamento de Água, UQTA) desenvolveu um protótipo PAC/MF, à escala piloto, 

que esteve a operar continuamente, durante um ano e meio, na ETA de Alcantarilha, explorada pela Águas do 

Algarve S.A.  

Foram realizados ensaios específicos e em contínuo com água proveniente de diferentes pontos da sequência de 

tratamento da ETA de Alcantarilha (bruta, ozonizada, decantada e filtrada), no sentido de otimizar, para diferentes 

tipos de água, o pré-tratamento e as condições de operação e de limpeza da membrana. Para cada tipo de água 

foram realizados testes recorrendo apenas à microfiltração e testes de PAC/MF. Como no período de estudo não se 

verificou a ocorrência dos contaminantes alvo na água da ETA de Alcantarilha (entre a proposta (2012) e a execução 

do projeto (2015-2016) entrou em funcionamento uma nova origem de água – Albufeira de Odelouca), realizaram-se 

ensaios com as diferentes águas da ETA enriquecidas com fármacos, pesticidas ou cianotoxinas, para testar a sua 

remoção pelo protótipo PAC/MF – ensaios de spiking de contaminantes emergentes. 

Caso de estudo - ETA de Alcantarilha 

A ETA de Alcantarilha, dimensionada para tratar através do processo convencional  3 m3/s de água para consumo 

humano, permite o abastecimento público a mais de meio milhão de pessoas no Algarve (ca. 650.000 pessoas no 

Verão e 180.000 no Inverno), podendo enfrentar eventuais alterações sazonais na qualidade da água bruta. 
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Metodologia em 6 passos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A demonstração da tecnologia PAC/MF envolveu a implementação de um plano exigente de 

controlo analítico para monitorização da qualidade da água à entrada e saída do protótipo, 

bem como de uma estratégia de controlo operacional do protótipo assente em: aquisição 

em linha de dados de qualidade, caudal e pressão; tratamento dos dados em articulação com 

ferramentas de avaliação de desempenho; acesso e controlo remoto do protótipo. 
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  6 
Com este processo, a remoção de poluentes fica mais facilitada? 
Sim, na remoção de contaminantes emergentes ganha-se em eficácia e fiabilidade. Note-se que o 

tratamento convencional de água foi concebido sobretudo para o controlo de microrganismos e turvação e 

que, mesmo otimizado, apresenta limitações no controlo de microrganismos resistentes à oxidação 

química (e.g. (oo)cistos de protozoários), matéria orgânica natural e subprodutos de oxidação/desinfeção 

(e.g. trihalometanos) e microcontaminantes de médio-baixo peso molecular (e.g. fármacos, cianotoxinas, 

pesticidas). Para controlar esses contaminantes será necessária a introdução de novas tecnologias nas ETA 

convencionais e, embora a seleção e otimização da tecnologia deva ser realizada caso a caso, valorizando 

barreiras físicas e múltiplas, o processo integrado PAC/MF surge como um candidato bastante interessante.  

Este processo combina a flexibilidade e eficácia do carvão ativado em pó para remoção de 

microcontaminantes, sendo considerada para o efeito uma BAT (Best Available Technology), com a 

excelente capacidade da MF para reter partículas, incluindo microrganismos resistentes à oxidação química 

e PAC muito fino. Permite, portanto, usar um PAC mais fino (< 15 m) do que o convencional (40 m, que 

tem de ser sedimentável ou retido por filtro de areia), com as vantagens associadas a cinéticas de adsorção 

mais rápidas e sem o risco de passarem finos do carvão para a água tratada. 

Por outro lado, a tecnologia de membranas, sendo uma barreira física, apresenta a grande vantagem da 

fiabilidade, já que assegura uma água de boa qualidade independentemente das flutuações de qualidade 

na água a tratar. 
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O processo PAC/MF funciona? 

Sim, ficou provado que o processo funciona, e os 

resultados obtidos ultrapassaram a expetativa inicial. Em 

termos de qualidade da água produzida, os resultados 

de turvação revelaram sempre uma água de elevada 

qualidade (< 0,03 UNT), remoção total de endosporos 

aeróbios (indicadores de remoção de (oo)cistos de 

protozoários) e quase total (0-1 UFP/100 mL à saída) de 

bacteriófagos somáticos (indicadores de remoção de 

vírus por PAC/MF), mesmo quando ocorreram variações 

de qualidade da água a tratar e dose de PAC aplicada (2-

18 mg/L), o que demonstra que o processo tem elevada 

eficácia e fiabilidade. Nos ensaios de spiking de 

fármacos, pesticidas ou microcistina-LR (1-20 g/L à 

entrada do processo) obtiveram-se resultados muito 

bons – remoção de pesticidas-total de 78% (2 mg/L PAC) 

e 97% (10 mg/L PAC), remoção de microcistina-LR > 85% 

e remoção de fármacos-total de 83% (6 mg/L PAC) até ≥ 

98% (12-18 mg/L PAC, dependendo da água a tratar). 

Com as quatro águas testadas, obtiveram-se fluxos 

elevados (150-280 L/(m2.h) @ 0,6-0,8 bar), longo tempo 

de filtração (≥ 2 horas) e elevada recuperação de água 

(≥ 97%). Além disso, nos testes realizados com 

diferentes fluxos e dosagens de carvão, não se verificou 

efeito negativo da adição de PAC na colmatação da 

membrana. Este é um dos pontos mais sensíveis da 

tecnologia PAC/MF, e os resultados demonstraram que 

o processo funciona muito bem. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tecnologia pode ser facilmente replicada? 
Sim, pode ser facilmente replicada em termos de contaminantes alvo e de água a tratar. A 

tecnologia PAC/MF é bastante compacta e flexível e o carvão ativado pode ser ajustado a uma 

vasta gama de contaminantes alvo, por exemplo subprodutos de desinfeção, cianotoxinas, 

pesticidas, fármacos e compostos que conferem cor e sabor à água. Permite ainda um ajuste 

fácil a problemas sazonais (e.g. as cianotoxinas), selecionando-se um PAC com as 

características adequadas à adsorção do contaminante alvo e operando com adição de PAC 

apenas nos períodos em que seja detetada/expetável a presença do(s) contaminante(s). 

Dependendo da qualidade da água a tratar e do objetivo de 

tratamento, a tecnologia PAC/MF poderá complementar 

uma ETA convencional, i.e. acrescer a uma sequência de 

tratamento convencional ou substituir uma ou várias 

etapas dessa sequência. Com águas de baixa concentração 

em matéria orgânica natural poderá mesmo substituir toda 

a sequência de tratamento convencional, apenas 

requerendo uma desinfeção final para assegurar um 

residual de desinfetante no sistema de distribuição.  
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E em eficiência, este processo diminui os 
impactos ambientais em comparação com os 
processos convencionais? O gasto de energia é 
menor? 
A qualidade da água a tratar e o pré-tratamento são pontos-

chave do desempenho da membrana, pelo que a resposta a 

essa questão dependerá sempre da posição do processo 

PAC/MF numa sequência de tratamento convencional. Se a 

tecnologia PAC/MF complementar o tratamento convencional, 

servindo para desinfeção e polimento, haverá vantagens em 

termos operacionais (maiores fluxos e menor colmatação da 

membrana), mas não haverá redução na produção de lamas 

nem na utilização de reagentes na etapa CFS.  

Por outro lado, se a tecnologia PAC/MF substituir toda a linha 

de clarificação e desinfeção de uma ETA convencional, haverá 

menor consumo de reagentes, menor produção de lamas e 

uma água tratada de qualidade equivalente ou superior. O 

mesmo acontece em termos de energia. Neste projeto 

demonstrou-se que, para tratar águas pouco turvas (≤ 5 UNT, 

≤ 3 mg/L COT, ≤ 2 L/mg-m), PAC/MF pode operar a 150-

280 L/(m2.h) @ 0,6-0,8 bar, o que corresponde a um consumo 

energético de 0,05 kWh/m3 de água tratada (equivalente a 

uma lâmpada de 50 W), da ordem de grandeza dos consumos 

associados ao processo convencional. 
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E como se compara com a 
tecnologia convencional? 
Um dos pilares de inovação do projeto é 

exatamente o benchmarking efetivo entre a 

tecnologia PAC/MF e a adição de PAC no 

tratamento convencional, i.e. PAC/CFS, a 

dois níveis: 

 demonstrando os dois processos lado a 

lado, alimentados pela mesma água, ou 

seja, protótipo PAC/MF vs. tratamento 

convencional de ETA (1,5 anos de 

demonstração) e protótipo PAC/MF vs 

protótipo PAC/CFS em ensaios de spiking 

de contaminantes emergentes; 

 utilizando ferramentas robustas de 

benchmarking  (avaliação e melhoria do 

desempenho) de sistemas de tratamento 

desenvolvidas durante os últimos 10 anos 

no LNEC e upgraded no LIFE Hymemb, 

especificamente para PAC/MF. 

Em eficácia e fiabilidade… 

o processo PAC/MF permitiu remoções de 

contaminantes emergentes 20% superiores à 

tecnologia de tratamento convencional, 

utilizando doses semelhantes de carvão, com 

residuais de turvação e alumínio bastante 

inferiores, menores residuais de matéria 

orgânica particulada (COT) e endosporos e 

sem problemas de PAC fino na água tratada. 

Ou seja, numa ETA com problemas de 

contaminantes emergentes na água a tratar, 

a tecnologia PAC/MF permitirá atingir com 

elevada fiabilidade níveis de qualidade 

superiores, ou seja,  em eventual presença de 

contaminantes emergentes, permitirá atingir 

com elevada fiabilidade maior remoção de 

contaminantes e incrementando a segurança 

da água da água tratada. 



 

 

De que forma é que a adoção desta 
tecnologia poderá contribuir para o bem-
estar social?  
A adoção desta tecnologia tem grandes vantagens em 

termos de fiabilidade e segurança da água – os 

consumidores ganham uma barreira segura contra 

contaminantes emergentes – e será tanto mais 

importante quanto menor for a qualidade da água de 

origem em determinada região e a disponibilidade de 

origens de água alternativas e, por isso, maiores os 

riscos associados a contaminantes emergentes. Existe 

uma preocupação crescente com a presença destes 

contaminantes nas massas de água, fenómeno 

agravado por ação antrópica, pelas alterações 

climáticas e pela pressão que estas colocam em termos 

de quantidade e qualidade de água disponível. 

De que forma é que a adoção desta 
tecnologia poderá contribuir para o bem-
estar social?  
Esta tecnologia, usada como solução descentralizada 

de tratamento de água, ou seja, em que a produção de 

água está mais próxima do seu consumo, permite 

redes de abastecimento mais curtas com ganhos em 

termos de custos (de construção e manutenção das 

redes e energéticos) e de qualidade. 

Poderá permitir, por exemplo, o desenvolvimento de 

populações e do turismo em regiões mais interiores 

onde as alterações climáticas coloquem desafios mais 

prementes ao abastecimento de água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A visão dos stakeholders sobre os custos e benefícios do processo PAC/MF…  
• Os benefícios, no seu conjunto, foram mais valorizados do que os custos (2 para 1); 

• Os benefícios sociais e ambientais, em especial a salvaguarda da saúde pública e da qualidade 

do meio hídrico, foram os benefícios mais valorizados (3 para 1); 

• A recetividade à implementação da tecnologia PAC/MF é favorável em face da eficácia e 

eficiência demonstradas, salvaguardando um não agravamento significativo da tarifa de água;  

• A tecnologia PAC/MF pode ser facilitadora do desenvolvimento de populações ou 

empreendimentos (e.g. turísticos) em zonas remotas, favorecendo a coesão territorial e social; 

• A internalização de dinâmicas de inovação tecnológica, como a adoção de PAC/MF, prestigia as 

entidades gestoras de água e constitui uma mais-valia para a imagem internacional da região. 

8 a 12 cêntimos/m3 
 

é o custo estimado (investimento 

e operação) de produção de 

100.000 m3/dia (ca. 500 000 

pessoas) por PAC/MF a partir de 

uma água pouco turva  

(turvação ≤ 5 UNT) e com baixa 

concentração em matéria 

orgânica (≤ 3 mgC/L COT). 
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O projeto ajudou a diminuir as resistências?  
É bastante importante a partilha de resultados e a promoção de 

decisões esclarecidas. No LIFE Hymemb foram realizadas 2 

oficinas de trabalho colaborativas com um grupo de 

stakeholders, antes e após a partilha de resultados da 

demonstração PAC/MF na ETA de Alcantarilha. Com base nos 

resultados obtidos, acreditamos que através deste projeto 

contribuímos para a minimização da resistência à utilização de 

tecnologia de membranas, dando a conhecer o seu potencial e o 

seu campo de aplicação mais adequado. 

 

Resistência ou dificuldades na utilização? 
Em Portugal ainda existe resistência à utilização da tecnologia 

de membranas e dever-se-á à falta de informação 

atualizada. 

Grande parte desta resistência resulta do mito da “osmose 

inversa”, o processo de membranas mais conhecido e 

utilizado para dessalinização e que opera a elevadas pressões 

e, logo, com elevado consumo energético. Apesar de existir 

um grupo de membranas de baixa pressão, nas quais se inclui 

a microfiltração, acredita-se genericamente que a tecnologia 

de membranas é muito consumidora de energia, com níveis 

inatingíveis para os padrões económicos portugueses. 

Contudo, têm surgido novas membranas, muito robustas, 

que permitem trabalhar a pressões cada vez mais baixas, com 

limpezas muito mais simples e maior longevidade, de que são 

exemplo as membranas cerâmicas demonstradas neste 

projeto. Tratando-se de membranas de poros mais largos, a 

sua seletividade é menor, mas esta limitação pode ser 

ultrapassada através da adição de carvão ativado em pó. 

Como se demonstrou neste projeto, o processo híbrido 

PAC/MF consegue de facto remover eficazmente 

contaminantes dissolvidos de baixa massa molar, o que 

outrora só seria possível com a utilização de membranas 

“mais apertadas”, que trabalham a maiores pressões. O facto 

da tecnologia de membranas ser insipiente em Portugal faz 

com que muito desta informação não tenha sido 

suficientemente divulgada. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O projeto “quebrou mitos” e 

esclareceu dúvidas que stakeholders 

tinham em relação à tecnologia de 

membranas, nomeadamente de 

elevados custos energéticos, 

frequente substituição de 

membranas e elevado nível de pré-

tratamento necessário. 

 

Há oportunidades de mercado? 
Sim, a evolução na regulamentação destes 

contaminantes emergentes irá provavelmente 

promover a utilização de tecnologias de 

tratamento avançadas, como o PAC/MF. 

Além disso, tendo em conta o know-how e as 

matérias-primas existentes, há uma 

oportunidade para as empresas portuguesas e 

europeias potenciarem a produção e 

comercialização de membranas cerâmicas e de 

carvões ativados para uso interno ou 

exportação. 

Os stakeholders têm manifestado grande 

interesse em conhecer a tecnologia e os 

indicadores sociais avaliados mostram que os 

benefícios sociais e ambientais desta tecnologia 

são amplamente valorizados. 

Provavelmente serão necessários incentivos 

para ultrapassar o fosso entre o investimento 

inicial, no imediato, e os principais benefícios 

que se manifestam sobretudo no longo prazo 

(saúde, ambiente, território e outros sectores 

económicos). 
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Futuro 
Estamos confiantes que realizámos um trabalho importante na demonstração da 

sustentabilidade do processo híbrido PAC/MF como barreira segura e resiliente contra 

contaminantes emergentes, e no conhecimento desta tecnologia e do seu campo de aplicação, 

nomeadamente na resposta a “onde?”, “quando?”, “como?” utilizar PAC/MF. Continuaremos 

a partilhar e a divulgar informação acerca da tecnologia, sendo que o website do projeto 

estará ativo por mais 5 anos. Acreditamos que conseguimos com este projeto preparar melhor 

o sector da água para os desafios que se avizinham e que dele decorrerão colaborações 

futuras nesta área ou em áreas afins. 

A investigação que conduziu a estes resultados foi financiada pelo programa 
LIFE+ Environment Policy & Governance da União Europeia ao abrigo do acordo LIFE12 ENV/PT/001154  
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