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MAGAZINE LIFE: O LNEC, em parceria com as 

Águas do Algarve (AdA), desenvolveu um pro-

tótipo para demonstrar que o processo híbrido 

-

o processo funciona com resultados bastante 

interessantes, ultrapassando a nossa expetativa 

O projeto LIFE Hymemb surgiu em 2014 para 

demonstrar a sustentabilidade do processo 

-

liente contra fármacos, pesticidas, cianoto-

emergentes. Esses contaminantes-alvo foram 

águas testadas e, tendo sido realizados tes-

-

demonstrando que o processo funciona muito 

bem em termos operacionais. 
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Obtivemos uma água de grande qualidade e 

pesticidas e cianotoxinas em ensaios de spi-

-

ral destes contaminantes na água da ETA no 

ML: Esta tecnologia pode ser facilmente repli-

MJR: Sim. A tecnologia PAC/MF é bastante 

ser ajustado a uma vasta gama de conta-

minantes-alvo, por exemplo subprodutos de 

-

cos e compostos que conferem cor e sabor 

à água. Permite ainda um ajuste fácil a pro-

blemas sazonais (e.g. as cianotoxinas), sele-

-

Europa, mas ainda não utilizadas em Portugal. 

-

ricas tradicionais, as membranas cerâmicas 

representam custos de investimento inicial 

superiores mas aliam muito baixas pressões 

de trabalho (<0,5 bar) a elevada resistência 

-

brana, capacidade de processamento de carga 

de sólidos e tempo de vida duas a cinco vezes 

-

de energia. 

ML: Pode-se utilizar esta nova tecnologia nos sis-

MJR: Sim, dependendo da qualidade da água 

a tratar e do objetivo de tratamento, a tec-

nologia PAC/MF poderá complementar uma 

ETA convencional, i.e., ser acrescentada a 

uma sequência de tratamento convencional 

ou, substituir uma ou várias etapas dessa 

-

substituir toda a sequência de tratamento con-
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MJR: A qualidade da água e o pré-tratamento 

são pontos-chave do desempenho da mem-

brana, pelo que a resposta a essa questão 

PAC/MF numa sequência de tratamento con-

vencional. Se a tecnologia PAC/MF comple-

mentar o tratamento numa ETA, servindo para 

termos operacionais, mas não haverá redu-

lado, se a tecnologia PAC/MF substituir toda a 

convencional, haverá menor consumo de rea-

tratada de qualidade equivalente ou superior.

Embora o gasto de energia não seja necessa-

riamente menor do que o dos processos con-

vencionais, consegue-se consumos de energia 

bastante interessantes e de ordem semelhante 

para atingir uma qualidade de água superior. 

tecnologia poderia contribuir para o bem-estar 

-

quanto menor for a qualidade da água de 

origem em determinada região e a disponibi-

lidade de origens de água alternativas e, por 

isso, maiores os riscos associados a contami-

nantes emergentes. 

-

tralizada de tratamento de água, ou seja, em 

seu consumo, permite redes de abastecimento 

mais curtas com ganhos em termos de custos 

e de qualidade.

Esta tecnologia poderá permitir, por exemplo, 

o desenvolvimento do turismo em regiões mais 

-

-

mento de água. 

como barreira segura e resiliente contra con-

taminantes emergentes e no conhecimento 

desta tecnologia e do seu campo de aplica-

-

ditamos que conseguimos com este projeto 

preparar melhor o sector das águas para os 
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