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LNEC instala tecnologia
inovadora na ETA
de Alcanta'r-itha
O projecto Hy-Memb visa demonstrar que um processo hÍbrido que
associe a microfiltração por membranas cerâmicas a um método de
adsorção com carvão activado em pó pode melhorar a fiabilidade do
tratamento de água para consumo a custos competitivos.

"Ainda há
João Rosa

A partir do início do próximo ano estará
a funcionar na Estação de ïratamento
de Água (ETA) de Atcantarilha (Aguas do

Atgarve) a instalação-piloto do projecto

"HyMemb - Optimização de processos

híbridos de membranas e adsorção para
produção sustentável de água para con-
sumo humano", que visa asseguíar uma
melhor eficácia no tÍatamento de água
para consumo, actuando ao nível quer

da matéria particulada, quer dissolvida.
O projecto coordenado pelo Laboratório
Nacional de Engenharia Civit  (LNEC) ar-
rancou em 2014 e ê co-financiado pelo

Programa LIFE.
Com este processo híbrido é possÍvel
beneficiar das vantagens da utilização de
membranas cerâmicas - que têm um pe-

ríodo de vÌda longo e custos de operação
e manutenção baixos - e, simultanea-
mente, assegurar a remoção da matéria
dissolvida através da junção de carvão
activado em pó. O processo contempla
assim a remoção de poluentes emergen-
tes como cianotoxinas, pesticidas, fárma-
cos e outros compostos desreguladores
endócrinos, vírus e formas biológÌcas
resistentes à desinfecção química. Desta
forma poderá ser adequado mesmo num
contexto futuro de maior exigência legal
quanto a parâmetros apticáveis e valores
de referência.
'A nossa expectatÌva é que este processo

consiga uma qualidade equivalente a
uma nanofìltração", resume Maria João
Rosa, investigadora do LNEC, ou seja,
um tratamento "mais fiável" do que o
assegurado por uma solução convencio-
nal. Por outro lado, a equipa do projecto

pretende que o gasto de energia seja in-
ferior "ao que se associa normalmente a
um Drocesso de membranas", estimando
que se situe entre 0,1 e 05 kWh Por m3

em água para reutilização.
0s primeiros testes em laboratórios
foram já concluidos e permit i ram à

equÌpa do LNEC t i rar  conclusões quan-

to às melhores opções em termos de
doseamento, tempo de contacto ou
velocidade de mìstura.
0 protót ipo a ser instalado na ETA de

Alcantari lha irá funcionar em simultâ-
neo com uma solução de tratamento
convencional, de forma a produzir re-

sul tados comparáveis sob o mesmo,
caudal de água. Um sistema de ava-
l iação de desempenho dest inado a
Íazer benchmarking do processo irá

acompanhar a evolução de factores
como consumo de energia, reagentes
ou produção de lamas. A instalação
estará a funcionar até ao finat de 2016.
Em fase de conclusão está ainda a cria-

ção de um painel de stakeh olders, envol-
vendo 20 instituições de toda a cadeia de
valor - desde a fase de projecto ao utili-
zador final -. tendo em vÌsta enfrentar as

barreiras que a tecnologia de membranas
ainda encontra quanto à sua colocação
no mercado.'Ainda há resistências à uti-
lização desta tecnologia", justìfica Maria

João Rosa, nomeadamente por estar as-
sociada a um custo inicial elevado. Este
projecto pretende agora dar passos para

o derrube dessas barreiras, envolvendo
os stakeholders ainda numa fase de de-
senvolvimento.

loana Filipe

resistências à utilização da tecnologia de membranas", diz Maria
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O fonfrold regularmenle d higlenlzaçao do reseÍvèfÓrlo de ógua do seu
condomÍnio?

O A suõ empÍesa É geslore de heêìltl dubq qinósios, ou espÕçG onde hó conlaclo
com a óguo? fomo a/idencjE dos seus ulenles quE o òmbienie e llmpo eseguro?

g Tam umd cdplôçào próprld e quer saber se a agud fem qualdade?

PoIlÊ CoNFIAR. 0 profissionalismo e especiclização exiÇidos dÍarlamenle dos
nossos ldborôlóÍlos permlflrêm, ao longo doE anoE, que os nossos seMços
fossem reconheddoE nõo só pelos nossos clienfes, mês fômbem por diversag
enlldodes cfedenclõdôs.
fomo fõ|, redlizdmos Eom enorme precisêo 
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mòfrlzes de ó!uas.
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