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Resumo 

O estágio foi realizado na empresa Águas do Zêzere e Côa, nomeadamente na 

Estação de Tratamento de Água (ETA) do Caldeirão e teve a duração de 6 meses. Ao 

longo do estágio foi efetuado o controlo analítico das diferentes etapas do processo de 

tratamento de água na ETA, assim como o desenvolvimento de metodologias para o 

controlo da qualidade dos reagentes recebidos na estação. Foi igualmente elaborada uma 

pesquisa de produtos químicos alternativos existentes no mercado para o mesmo efeito, 

com o objetivo de conhecer vantagens e desvantagens de cada um destes. 

No âmbito do controlo analítico das diferentes etapas de tratamento foi realizado 

o teste de laboratório denominado de jar-test para determinar a concentração de 

coagulante/floculante a dosear. Diariamente foram realizados testes de controlo da água, 

nomeadamente pH, turvação, condutividade, alumínio e cloro, segundo um plano de 

controlo diário existente na ETA. Os valores obtidos nestes testes de controlo foram 

analisados e comparados com os valores da legislação (Decreto-Lei nº 306/2007 de 7 de 

agosto). 

Por fim foi efetuada uma avaliação da eficiência dos filtros das linhas de 

tratamento, tendo em consideração o tempo de lavagem dos filtros através da realização 

de testes de pH, turvação e concentração de alumínio. 

 

 

 

Palavras-chave: Estação de Tratamento de Água; Abastecimento de água; Controlo 

analítico. 
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Abstract 

The internship was conducted in the company Águas do Zêzere e Côa, more 

specifically, on the Water Treatment Plant (WTP) of Caldeirão and lasted for 6 months. 

Throughout this internship contaminants were monitored in the different stages of “the 

treatment train” on the WTP, furthermore, methodologies were developed in order to 

control the quality of the water received at the station. It was also conducted a survey on 

alternative chemicals available on the market with the same effect in order to know the 

advantages and drawbacks that each presents. 

The analytical control of the different stages of “the treatment train” was made 

using a lab test called jar-test which allowed to determine the concentration of 

coagulant/flocculant that should be used. Daily tests were carried out, such as pH control, 

turbidity, conductivity, aluminum and chlorine, according to an existing plan on the WTP. 

The results obtained on those tests were compared with specified chemical control limits 

(Decree-Law No. 306/2007 of 7 August). 

Finally, it was made an evaluation on the efficiency of the filters of the treatment lines 

taking into consideration the time spent on washing the filters through the testing of pH, 

turbidity and aluminium concentration. 

 

 

 

 

 

Keywords: Water Treatment Plant; Water supply, analytical control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

Índice 

1. Introdução ................................................................................................................. 1 

1.1. Importância da água ........................................................................................... 1 

1.2. Requisitos de salubridade da água para consumo .............................................. 3 

1.3. Barragem do Caldeirão ...................................................................................... 7 

1.4. Águas do Zêzere e Côa ...................................................................................... 9 

1.5. Objetivos do estágio ......................................................................................... 12 

2. Estação de Tratamento de Água do Caldeirão........................................................ 13 

2.1. Funcionamento da ETA ................................................................................... 13 

2.2. Etapas do processo de tratamento .................................................................... 14 

2.2.1. Captação ................................................................................................... 14 

2.2.2. Pré-oxidação ............................................................................................. 14 

2.2.3. Coagulação/Floculação ............................................................................. 18 

2.2.4. Decantação................................................................................................ 22 

2.2.5. Filtração .................................................................................................... 23 

2.2.6. Desinfeção ................................................................................................ 25 

2.2.7. Tratamento de Lamas ............................................................................... 26 

3. Atividades realizadas durante o estágio.................................................................. 29 

3.1. Controlo analítico na ETA ............................................................................... 29 

3.2. Jar-test .............................................................................................................. 32 

3.3. Avaliação da eficiência dos filtros de areia ..................................................... 35 

3.3.1. Análise pH ................................................................................................ 35 

3.3.2. Análise Turvação ...................................................................................... 37 

3.3.3. Análise Alumínio ...................................................................................... 39 

3.4. Controlo de qualidade dos reagentes usados na ETA ...................................... 39 

3.4.1. Determinação do teor de cloro ativo do hipoclorito de sódio (NaClO).... 40 



v 

 

3.4.2. Determinação da concentração de clorito de sódio (NaClO2) .................. 41 

3.4.3. Determinação da concentração de solução aquosa a 9% de ácido clorídrico 

(HCl) 41 

3.4.4. Determinação da sílica (SiO2) na cal hidratada ........................................ 42 

3.5. Reagentes alternativos no tratamento de água na ETA ................................... 43 

3.5.1. Pré-oxidação ................................................................................................. 43 

3.5.2. Controlo de pH ............................................................................................. 45 

3.5.3. Coagulante/floculante................................................................................... 46 

3.5.4. Controlo de odor e sabor .............................................................................. 48 

3.5.5. Desinfeção .................................................................................................... 48 

3.5.6. A matéria orgânica nas etapas de tratamento da ETA ................................. 50 

4. Conclusão ............................................................................................................... 53 

Referências bibliográficas .............................................................................................. 55 

ANEXOS ........................................................................................................................ 57 

ANEXO I ........................................................................................................................ 59 

ANEXO II ...................................................................................................................... 61 

ANEXO III ..................................................................................................................... 63 

ANEXO IV ..................................................................................................................... 67 

ANEXO V ...................................................................................................................... 71 

ANEXO VI ..................................................................................................................... 75 

ANEXO VII .................................................................................................................... 79 

ANEXO VIII .................................................................................................................. 83 

ANEXO IX ..................................................................................................................... 87 

 

 



vi 

 

Índice de figuras 

Figura 1 - Fenómeno de corrosão e incrustação no interior de condutas ......................... 6 

Figura 2 - Estrutura organizacional das Águas de Portugal ............................................. 9 

Figura 3 - Acionistas da empresa AdZC ........................................................................ 10 

Figura 4 - Vista superior da ETA do Caldeirão .............................................................. 11 

Figura 5 - Subsistema do Caldeirão . .............................................................................. 11 

Figura 6 - Esquema do processo de tratamento de água................................................. 13 

Figura 7 - Captação......................................................................................................... 14 

Figura 8 - Cubas de armazenamento de HCl e NaClO2. ................................................ 15 

Figura 9 - Depósito criogénico de armazenamento do CO2. .......................................... 17 

Figura 10 - Processo de coagulação (a) e de floculação (b). .......................................... 19 

Figura 11 - Cubas de armazenamento do coagulante (WAC-AB). ................................ 20 

Figura 12 - Silo de armazenamento de cal e “big-bag” de carvão ativado. .................... 21 

Figura 13 - Decantador. .................................................................................................. 23 

Figura 14 - Filtro de areia. .............................................................................................. 24 

Figura 15 – Difusores. .................................................................................................... 24 

Figura 16 - Descarga da água filtrada. ............................................................................ 25 

Figura 17 - Cisterna de água tratada. .............................................................................. 26 

Figura 18 - Esquema do tratamento de lamas ................................................................ 26 

Figura 19 - Espessador gravítico. ................................................................................... 27 

Figura 20 - Filtro de prensa e respetivo resultado final das lamas. ................................ 27 

Figura 21 - Esquema jar-test .......................................................................................... 32 

Figura 22 - Formação de flocos durante o ensaio de coagulação/floculação. ................ 33 

Figura 23 - Decantação dos flocos após ensaio de coagulação/floculação. ................... 34 

Figura 24 - Resultados da análise do pH dos filtros após ciclo de lavagem destes. ....... 36 

Figura 25 - Resultados da análise da Turvação dos filtros após ciclo de lavagem......... 38 

Figura 26 - Sistema de osmose reversa utilizado na concentração da matéria orgânica 

dissolvida (MOD) da água. ............................................................................................. 50 

 

 

 

file:///C:/Users/Ana/Desktop/Relatório%20OET22/relatório%20estágio%20versão%20final.docx%23_Toc420089607


vii 

 

Índice de tabelas 

Tabela 1 – Parâmetros químicos de uma água potável ..................................................... 3 

Tabela 2 - Grau de dureza da água. .................................................................................. 6 

Tabela 3 - Características da barragem do Caldeirão ....................................................... 8 

Tabela 4 - Estimativa das dosagens e consumos de HCl, NaClO2 e ClO2 ..................... 16 

Tabela 5 – Oxidantes, potencial de oxidação e poder relativo de oxidação ................... 17 

Tabela 6 - Plano de controlo analítico diário na ETA do Caldeirão............................... 30 

Tabela 7 - Etapas de tratamento e respetivos valores limite na ETA do Caldeirão. ...... 30 

Tabela 8 – Valores iniciais da água bruta. ...................................................................... 33 

Tabela 9 - Valores de pH durante agitação e repouso e valores de turvação e alumínio 

durante repouso. ............................................................................................................. 34 

Tabela 10 - Reagentes alternativos no tratamento de água. ........................................... 43 

Tabela 11 – Vantagens e desvantagens de oxidantes existentes no mercado. ................ 44 

Tabela 12 – Vantagens e desvantagens de reagentes existentes para controlo do pH.... 45 

Tabela 13 - Vantagens e desvantagens de coagulantes/floculantes. ............................... 47 

Tabela 14 - Vantagens e desvantagens do reagente de controlo de odor e sabor. .......... 48 

Tabela 15 - Vantagens e desvantagens dos desinfetantes usados no tratamento de água.

 ........................................................................................................................................ 49 

Tabela 16 - Relação entre absorção medida a 265nm e 465nm (E2/E4). ....................... 51 

 





1 

1. Introdução 

1.1. Importância da água 

 

A água é um recurso de primeira necessidade, todos os seres vivos necessitam dela 

para viver, sendo igualmente vital para o desenvolvimento e evolução da sociedade, pois 

esta não pode viver ou evoluir sem um abastecimento de água adequado, que permita aos 

seus habitantes viver de modo saudável e confortável. 

A água ocupa aproximadamente 71% da superfície terrestre, sendo um elemento 

fundamental para a existência de vida no planeta Terra. Apesar disso e tendo em conta 

que 97% da água disponível é salgada e que cerca de 2% corresponde a calotes geladas e 

glaciares, resta apenas aproximadamente 1% de água doce, da qual apenas uma pequena 

fração está facilmente disponível para utilização pelo homem (Mendes e Oliveira, 2004). 

A água para abastecimento pode ter origem em diversas fontes, tais como águas 

subterrâneas (água existente no subsolo) ou águas superficiais (água recolhida das chuvas, 

do mar, rios, lagos, albufeiras, barragens e represas). As águas subterrâneas são 

constituídas sobretudo por água da chuva, que se infiltra no solo e forma lençóis 

subterrâneos, estas podem ser captadas através de poços, bacias de captação ou galerias 

de infiltração. As águas superficiais provêm, sobretudo, da chuva e a sua recolha, 

aprovisionamento e captação pode ser feita através de cisternas, reservatórios (sobretudo 

para a água da chuva), represas, albufeiras e barragens (para a água dos rios e outras 

superficiais). No momento da escolha das fontes para abastecimento de água potável deve 

ter-se em linha de conta características como a salubridade, a quantidade, a regularidade 

e a economia. As águas superficiais podem, por vezes, ser consumidas no seu estado 

natural, no entanto estas geralmente estão contaminadas e necessitam de tratamento 

prévio. A água considerada pura não existe no estado natural pois a água da chuva, ao 

precipitar, é contaminada por poeiras, gases, partículas em suspensão, e outros 

contaminantes provenientes de diversas fontes naturais e antropogénicas. Quando atinge 

o solo a água entra em contacto com compostos diversos, como por exemplo, matérias 

orgânica e inorgânica, alterando desta forma a composição inicial da água da chuva. 
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Apesar do solo ter características filtrantes, a água subterrânea contém ainda moléculas e 

iões no estado solúvel que lhe conferem características distintas às águas superficiais. 

 Os principais contaminantes presentes nos cursos de água são: gases, como óxido 

de carbono, azoto, metano e anidrido sulfúrico; sais minerais, como derivados de cálcio, 

ferro, sódio e manganésio, partículas em suspensão, bactérias, protozoários ou algas 

(Mendes e Oliveira, 2004). 

Tão importante como garantir o fornecimento de água é garantir que esta seja 

potável, pois a água é o vetor mais comum na transmissão de doenças, servindo de meio 

de transporte a agentes patogénicos e poluentes químicos e radioativos, provenientes das 

mais diversas atividades industriais, agrícolas, comerciais, entre outras. As doenças 

transmitidas ao Homem através do consumo de água são conhecidas como doenças de 

veiculação hídrica, estas podem transmitir-se através da ingestão direta de água, pelo 

consumo de alimentos contaminados ou pelo contacto da água contaminada com a pele. 

Os riscos para a saúde humana podem ser divididos em riscos diretos e indiretos. 

Riscos diretos podem estar associados à ingestão de água contaminada com 

agentes patogénicos, ou devido à ingestão de água que contem poluentes químicos ou 

radioativos. Os riscos indiretos podem relacionar-se com a deterioração das 

características organolépticas da água, como a cor (relacionada com a quantidade de 

partículas em dissolução), turvação (grandes quantidades de partículas em suspensão) ou 

sabor/odor (devido á adição de produtos químicos ou existência de algas) ou devido a 

problemas no tratamento e abastecimento de água, causadas, por exemplo, pela obstrução 

de canalizações ou pela presença de resíduos biológicos nas redes de distribuição.   

No entanto as doenças de veiculação hídrica têm sofrido um decréscimo nos 

últimos anos, principalmente devido às melhorias existentes nas condições sanitárias, à 

implementação de planos de vacinação da população e de outros medicamentos existentes 

no mercado (Rosa et al., 2009). 

Já sabemos que a água é um recurso indispensável à vida, contudo, prevê-se que 

num futuro próximo o recurso hídrico sofra uma redução considerável, não apenas em 

quantidade mas também na qualidade, sendo impossível prever as consequências que isto 

terá na qualidade de vida. Porém prevê-se que a escassez da água provoque uma tensão 

mundial, pois desde sempre que a posse de água tem sido um motivo de guerras entre 

países, permitindo-nos prever conflitos entre sociedades à medida que este recurso for 

escasseando. 
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1.2. Requisitos de salubridade da água para consumo 

 

Para ser considerada água potável, esta não pode conter agentes patogénicos, 

substâncias tóxicas, nem quantidades excessivas de substâncias orgânicas e minerais. 

Deve ser limpa, incolor, insípida e inodora. Na Tabela 1 apresentam-se alguns dos 

parâmetros químicos que permitem classificar uma água como potável, tendo em 

consideração o Decreto-Lei 306/2007 de 7 de agosto. 

 

Tabela 1 – Parâmetros químicos de uma água potável (Decreto-Lei 306/2007 de 7 de agosto). 

 

 

Em função das características das águas brutas torna-se necessário proceder ao 

tratamento adequado de modo a produzir uma água de qualidade para o consumo humano. 

No sistema de produção de água para consumo humano é também necessário proceder de 

Parâmetro Valor Paramétrico 

Cor 20 mg/L Pt/Co 

Turvação 4 UNT (No caso de águas superficiais, á 

saída do tratamento deve ser 1 UNT ) 

pH 6,5-9,0 Unidades de pH 

Alumínio 200 μg/L Al 

Condutividade 2500 μS/cm a 20ºC 

Dureza total 150-500 mg/L CaCO3 

Cálcio 100 mg/L Ca 

Cloretos 250 mg/L Cl 

Ferro 200 μg/L Fe 

Magnésio 50 mg/L Mg 

Manganês 50 μg/L Mn 

Sulfatos 250 mg/L SO2 

Pesticidas totais 0,50 μg/L 

Arsénio 10 μg/L As 

Cádmio 5,0 μg/L Cd 

Chumbo 25 μg/L Pb 

Cianetos 50 μg/L Cn 

Mercúrio 1 μg/L Hg 

Nitratos 50 mg/L NO3 

Selénio 10 μg/L Se 
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forma sistemática ao controlo da qualidade da água na ETA e na rede de distribuição, o 

qual obriga à análise de vários parâmetros, entre eles:  

 

pH - Exprime se a solução é ácida (pH<7) ou alcalina (pH>7). Varia numa escala 

de 1 a 14, sendo que quando pH=7 o meio é considerado neutro. Deve-se a vários 

fatores como a quantidade de sais e gases dissolvidos, a formação geológica do 

solo que atravessa e o tipo de poluição a que está sujeita. Este é o principal 

responsável pelas características agressiva ou incrustante da água, sendo que uma 

água ácida é agressiva e uma alcalina é incrustante;  

 

Cor - A cor da água deve-se à variedade de substâncias, de pequenas dimensões, 

dissolvidas ou em suspensão na água. Esta pode ser de origem natural, 

decomposição da matéria orgânica ou de origem antropogénica como os resíduos 

industriais; 

 

Turbidez - A água contém partículas em suspensão. Devido ao tamanho destas, 

umas sedimentam mais rapidamente enquanto outras, as de menor dimensão, 

demoram mais, havendo algumas que nunca chegam a sedimentar (partículas 

coloidais) sendo estas que conferem turvação à água. A turbidez pode variar de 

zero a milhares de unidades, sendo as leituras em unidades nefelométricas de 

turbidez (NTU); 

 

Alcalinidade - A alcalinidade de uma água traduz a sua capacidade para 

neutralizar os ácidos. Quanto maior for a alcalinidade de uma água, maior é a 

capacidade desta para neutralizar um ácido. A alcalinidade de uma água está 

relacionada com a presença de bicarbonatos (HCO3
-), carbonatos (CO3

-) e/ou 

hidróxido (OH-). Em função do pH presente podem existir diferentes tipos de 

alcalinidade: 

11,0 >  pH  > 9,4 - Alcalinidade de hidróxidos e carbonatos; 

9,4 > pH  > 8,3 - Carbonatos e bicarbonatos; 

8,3 > pH > 4,6 - Somente bicarbonatos; 

4,6 > pH > 3,0 - Ácidos minerais. 
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Odor e sabor - Estas características são avaliadas em conjunto, uma vez que uma 

leva à outra, ou seja, o odor origina o sabor. São provocados pela presença de sais 

minerais, metano, cloro, matéria orgânica, coliformes, protozoários e substâncias 

tóxicas; 

 

Condutividade - A condutividade elétrica é a capacidade de uma solução em 

conduzir eletricidade, devido à presença de iões dissolvidos na água. É expressa 

em Siemens por centímetro (S/cm) ou μs/cm; 

 

Cloretos - Encontram-se presentes na água bruta na forma de cloretos de sódio, 

cálcio e magnésio. Quando em concentrações superiores a 250 mg/L conferem 

sabor à água; 

 

Ferro e Manganês - Os sais férricos e ferrosos, como os cloretos, são bastante 

solúveis em água, sendo os sais ferrosos facilmente oxidados, formando 

hidróxidos férricos insolúveis que têm tendência a flocular e decantar ou a serem 

adsorvidas superficialmente; 

 

Substâncias tóxicas - Como o arsénio, cobre, chumbo e selénio, todos eles 

solúveis em água, podem ter uma ocorrência natural ou devido a fontes de 

poluição; 

 

Dureza - A dureza de uma água está relacionada com a concentração de catiões, 

principalmente cálcio e magnésio. O cálcio e o magnésio são benéficos para a 

saúde humana, no entanto, uma água com elevado teor de cálcio e magnésio pode 

causar danos nas canalizações e eletrodomésticos, devido à formação de 

carbonato de cálcio (calcário). Quando as águas contêm cálcio e magnésio, 

frequentemente também estão presentes carbonatos e bicarbonatos, tornando as 

águas duras e alcalinas. A dureza é expressa em mg/L de carbonato de cálcio 

(CaCO3). Na Tabela 2 podemos observar o grau de dureza da água consoante a 

concentração de CaCO3 presente na água. 
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Tabela 2 - Grau de dureza da água (Mendes, 2004). 

Grau de dureza Concentração de Carbonato de 

Cálcio (CaCO3) (mg/L) 

Muito dura >300 

Dura 150 – 300 

Média 60 – 150 

Macia 0 – 60 

 

É essencial conhecer as características da água a tratar para a escolha do 

tratamento mais adequado. Uma das propriedades é a tendência corrosiva/incrustante da 

água (Figura 1). Langelier estabeleceu um método para determinar o carácter agressivo 

ou incrustante da água, chamado Indicie de Langelier. Para a determinação deste índice 

é necessário conhecer os valores da temperatura, pH, dureza e alcalinidade total da água, 

sendo a expressão de cálculo dada por: 

 

IL= pHA – pHS 

 

Onde o pHA representa o pH da água e pHS o pH de saturação. 

Consoante o valor de IL obtido, podemos ter uma água, sem tendência para 

corrosão ou deposição, ou seja, em equilíbrio químico (IS = 0), uma água com tendência 

corrosiva (IS <0), ou ainda uma água com tendência a ser incrustante (IS > 0). 

 

 

Figura 1 - Fenómeno de corrosão e incrustação no interior de condutas (Pinto, 2009). 
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1.3. Barragem do Caldeirão 

 

A Barragem de fins múltiplos do Caldeirão foi inaugurada em 1993, na freguesia 

de Pêro Soares, concelho e distrito da Guarda, e nasceu da necessidade de colmatar as 

carências de abastecimento da população do concelho, além de permitir um 

aproveitamento energético. A barragem do Caldeirão é também usada como local de 

abastecimento de água para os helicópteros de combate a incêndios, permitindo ainda um 

aproveitamento para atividades de lazer como, por exemplo, a pesca desportiva.  

A barragem do caldeirão é uma barragem em arco, de betão, com uma altura de 

39 metros acima da fundação e um comprimento de coroamento de 122 metros. Esta 

abrange uma bacia hidrografia de 38 km2, tendo uma capacidade total de 5,5 milhões de 

m3, no seu nível pleno de armazenamento, à cota de 702 metros, abrangendo uma área 

inundada correspondente a 66ha (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Características da barragem do Caldeirão 

(http://cnpgb.apambiente.pt/gr_barragens/gbportugal/FICHAS/Caldeiraoficha.htm, consultado em 

dezembro de 2014). 

Utilizações: Abastecimento / Energia 

Localização 

Distrito - Guarda 

Concelho - Guarda 

Local - Caldeirão 

Bacia Hidrográfica - Mondego 

Linha de Água - Ribeira do Caldeirão 

Código da rede hidrométrica-10M/01A 

Dados gerais 

Promotor - CPPE, Cª. Portuguesa de Produção de 

Eletricidade, SA 

Dono de Obra (RSB) - CPPE 

Projetista - EDP, Eletricidade de Portugal 

Construtor - Mota & Companhia 

Ano de Projeto - 1988 

Ano de Conclusão - 1993 

Características hidrológicas 

Área da Bacia Hidrográfica: 38 km2 

Precipitação média anual: 1286,4 mm 

Caudal integral médio anual:   

Caudal de cheia: 350 m3/s 

Período de retorno: 1000 anos 

Características da albufeira 

Área inundada ao NPA: 660 x 1000m2 

Capacidade total: 5520 x 1000 m3 

Capacidade útil: 3470 x 1000m3 

Nível de pleno armazenamento (NPA): 702 m 

Nível de máxima cheia (NMC): 703,7 m 

Características da barragem 

Betão - Arco 

Altura acima da fundação - 39 m 

Cota do coroamento - 707,1 m 

Comprimento do coroamento - 122 m 

Fundação - Xisto e Granito 

Volume de betão - 26 x 1000 m3 

Descarregador de cheias 

Localização - No corpo da barragem 

Tipo de controlo - Sem controlo 

Tipo de descarregador - Sobre a barragem 

Cota da crista da soleira - 702,0 e 702,7 m 

Desenvolvimento da soleira - 83,55 m 

Caudal máximo descarregado - 242 m3/s 

Dissipação de energia - Bacia de dissipação 

Descarga de fundo 

Localização - Talvegue 

Tipo - Através da barragem 

Secção da conduta - 1,0 x 1,5 

Controlo a montante - Comporta vagão 

Controlo a jusante - Comporta sector 

Central hidroelétrica 

Tipo de central - Albufeira - Céu Aberto 

Nº de grupos instalados - 1 

Tipo de grupos - Francis 

Potência total instalada - 32 MW 

Energia produzida em ano médio - 45 GWh 

 

A água da albufeira do Caldeirão é uma água com baixos valores de pH o que se 

traduz na agressividade desta, consequência da litologia granítica da região. A 

http://cnpgb.apambiente.pt/gr_barragens/gbportugal/FICHAS/Caldeiraoficha.htm
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concentração em iões cálcio é muita baixa. A dureza total da água bruta tem valores 

igualmente baixos, indicando uma água macia. 

 

1.4. Águas do Zêzere e Côa 

 

O Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Alto 

Zêzere e Côa foi fundado em Julho de 2000 de modo a colmatar as necessidades da 

população relativas à quantidade e qualidade da água, assim como aumentar os níveis de 

tratamento das águas residuais. A concessão para a construção, exploração e gestão deste 

sistema foi concedida à empresa Águas do Zêzere e Côa. 

A Empresa das Águas de Zêzere e Côa (AdZC) é uma sociedade anónima de 

direito privado e capitais exclusivamente públicos, sendo acionistas as Águas de Portugal, 

a Associação de Municípios da Cova da Beira e os Municípios que usufruem do Sistema 

Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Alto Zêzere e Côa 

(Figuras 2 e 3). 

 

 

Figura 2 - Estrutura organizacional das Águas de Portugal (http://www.adp.pt, consultado em setembro 

de 2014). 

http://www.adp.pt/
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Figura 3 - Acionistas da empresa AdZC (http://www.adzc.pt, consultado em setembro de 2014). 

 

Inicialmente eram apenas abrangidos 10 municípios: Almeida, Belmonte, 

Figueira de Castelo Rodrigo, Fundão, Guarda, Manteigas, Mêda, Penamacor, Pinhel e 

Sabugal. Em 2004 foi alargada a concessão aos municípios de Aguiar da Beira, Celorico 

da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Oliveira do Hospital e Seia. Atualmente sob 

influencia da AdZC encontra-se uma área de 6393 km2, fornecendo um caudal de água 

máximo de, aproximadamente, 17,7 milhões de m3/ano, e está dimensionado para tratar 

um caudal de efluentes, domésticos e industriais, de 11,6 milhões de m3/ano (Águas de 

Portugal). 

As infraestruturas do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de 

Saneamento do Alto Zêzere e Côa, respeitante ao abastecimento de água totalizam um 

total de 36 Captações, 23 ETA, 81 Estações Elevatórias e 1418 km de rede adutora, 

abrangendo uma população de 149 mil habitantes. Relativamente ao saneamento de águas 

residuais, este sistema totaliza 141 ETARz, 97 Estações Elevatórias e 267,5 km de rede 

adutora, alcançando cerca de 111.500 habitantes. 

A Estação de Tratamento de Água do Caldeirão (Figura 4) pertence ao Sistema 

Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Alto Zêzere. O sistema 

é constituído por 1 captação, 1 ETA, 52 reservatórios, 5 estações elevatórias e 214 Km 

de condutas adutoras, produzindo aproximadamente 24.000 m3/dia (Figura 5). 

 

http://www.adzc.pt/
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Figura 4 - Vista superior da ETA do Caldeirão (http://www.adp.pt, consultado em setembro de 2014). 

 

 

 

Figura 5 - Subsistema do Caldeirão (http://www.adzc.pt, consultado em setembro de 2014). 

 

 

http://www.adp.pt/
http://www.adzc.pt/
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1.5. Objetivos do estágio 

 

O estágio foi realizado na empresa Águas do Zêzere e Côa, nomeadamente na 

Estação de Tratamento de Água do Caldeirão e teve a duração de 6 meses, com início em 

janeiro de 2014. Os principais objetivos do estágio foram:  

1. Caracterizar o funcionamento da ETA do Caldeirão; 

2.  Efetuar o controlo analítico diário dos parâmetros: turvação, condutividade, 

pH, alumínio e cloro; 

3. Desenvolvimento de procedimentos analíticos para o controlo de qualidade 

dos reagentes usados na ETA, nomeadamente, cal hidratada, hipoclorito de 

sódio, clorito de sódio e ácido clorídrico.  
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2. Estação de Tratamento de Água do 

Caldeirão 

 

2.1. Funcionamento da ETA 

 

A Estação de Tratamento de Água do Caldeirão segue uma sequência de etapas 

de tratamento, que se encontram representadas na Figura 6, e que consistem em: pré-

oxidação, correção da agressividade da água – remineralização, adição de coagulante / 

floculante, adição de carvão ativado, floculação – decantação, filtração e desinfeção final. 

 

 

Figura 6 - Esquema do processo de tratamento de água. 

 

Associados a esta linha de tratamento encontram-se os seguintes órgãos: sistema 

de captação, câmara de contacto, câmara de mistura rápida, decantador de manto de 

lamas, filtros rápidos gravíticos, tanque para armazenamento de água para lavagem dos 

filtros, caixa de reunião e desinfeção e cisterna de água tratada. 
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2.2. Etapas do processo de tratamento 

2.2.1. Captação 

 

A captação da água bruta (Figura 7) é realizada diretamente da barragem do 

Caldeirão, a aproximadamente 150 metros da ETA, onde se encontram 4 bombas de 

captação submergíveis, sendo a água bombeada para a ETA, onde é armazenada numa 

cisterna até se iniciar o processo de tratamento. 

 

 

Figura 7 - Captação. 

 

2.2.2. Pré-oxidação 

 

É com o processo de pré-oxidação que se inicia o tratamento da água bruta. Esta 

etapa tem como objetivo a oxidação das substâncias presentes, como matéria orgânica, 

micro-poluentes e metais. Na ETA do Caldeirão o oxidante utilizado é o dióxido de cloro 

(ClO2), que impede a decomposição das lamas decantadas e o desenvolvimento de algas 

e outros microrganismos nos filtros. O dióxido de cloro é gerado no local através da 

mistura de clorito de sódio (NaClO2) a 7,5% e de ácido clorídrico (HCl) a 9%, de acordo 

com a seguinte reação (Equação 1): 

 

Eq.1 - 5 NaClO2 + 4 HCl  4 ClO2 + 5 NaCl + 2 H2O 
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Os reagentes clorito de sódio e ácido clorídrico são armazenados em reservatórios 

cilíndricos verticais de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) com capacidade de 10 m3 

(Figura 8). 

 

 

Figura 8 - Cubas de armazenamento de HCl e NaClO2. 

 

A dosagem média de dióxido de cloro varia entre 1,5 e 2 mg/L. Na Tabela 4 

encontra-se a estimativa das dosagens e consumos de HCl, NaClO2 e ClO2. 
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Tabela 4 - Estimativa das dosagens e consumos de HCl, NaClO2 e ClO2 (Empreitada de abastecimento de 

água 1 – remodelação das ETA, Volume 1, Lote 3-Caldeirão e Manteigas, Tomo 2 – ETA do Caldeirão – 

projeto base – Junho 2002, 

Variável Unidade Valor 

Caudal de dimensionamento m3/h 500 

Dióxido de cloro 

Dosagem de ClO2 mg/L 1,5 

Consumo diário de reagente kg/d 

g/h 

18 

750 

Concentração da solução produzida % 0,4 

Consumo da solução de ClO2 a 0,4% m3/d 4,5 

Caudal da solução a injetar L/h 188 

Clorito de sódio – solução comercial a dosear 

Dosagem mg/L 2,5 

Concentração da solução comercial %(P/P) 7,5 

Massa específica kg/m3 1065 

Consumo diário de reagente puro kg/d 30,2 

Consumo diário de reagente comercial kg/d 403 

Volume diário de reagente comercial L/d 

ton/mês 

378 

12,5 

Consumo mensal de reagente m3/mês 11,7 

Ácido clorídrico – solução comercial a dosear 

Dosagem mg/L 3,3 

Concentração da solução comercial %(P/P) 9,0 

Massa específica kg/m3 1160 

Consumo diário de reagente puro kg/d 36,2 

Consumo diário de reagente comercial kg/d 403 

Volume diário de reagente comercial L/d 

ton/mês 

347 

12,5 

Consumo mensal de reagente m3/mês 10,8 

 

Para realizar a remineralização da água adiciona-se, na pré-oxidação, dióxido de 

carbono (CO2). Este é fornecido sob a forma líquida e armazenado igualmente no estado 

líquido num depósito criogénico (Figura 9). Para ser doseado o CO2 é gaseificado. A 



17 

dosagem média estimada de CO2 é de 78 mg/L. Esta etapa facilita os processos de 

tratamento nas etapas seguintes, nomeadamente o processo de floculação e filtração. 

 

 

Figura 9 - Depósito criogénico de armazenamento do CO2. 

 

Além do dióxido de cloro existem outros produtos oxidantes que podem ser 

usados na oxidação das águas para consumo (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Oxidantes, potencial de oxidação e poder relativo de oxidação (Pintor, 2010). 

 

O dióxido de cloro é utilizado na pré-oxidação como agente oxidante, 

principalmente para o controlo microbiológico e de parasitas. Outras potencialidades do 

Oxidante Potencial 

(V) 

Poder relativo de oxidação  

(tendo o cloro como referencia e igual a 1,00) 

Ozono 2,07 1,52 

Peroxido de hidrogénio 1,78 1,30 

Permanganato de 

potássio 

1,68 - 

Hipoclorito 1,49 1,10 

Cloro 1,36 1,00 

Dióxido de cloro 1,57 - 

Oxigénio 1,23 - 
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dióxido de cloro é o controlo da multiplicação de algas e a oxidação de ferro e manganês. 

Tem como outras características a eliminação de alguns pesticidas, odor e sabor e a 

redução acentuada de formação de trihalometanos (THM’s). O ozono (O3) é um reagente 

que pode ser usado como substituto do cloro na pré-oxidação. Este é um gás instável, 

considerado um poderoso oxidante, uma vez e meia mais forte que o cloro, sendo também 

mais eficaz na inativação de bactérias. Tem como principais características elevar o 

potencial redox da água, a oxidação de compostos orgânicos, redução de trihalometanos, 

a remoção de cor, sabor e odor, e a remoção, por oxidação, de ferro e manganês. 

O cloro (Cl2) reage rapidamente com outros elementos, sendo a sua propriedade 

mais importante como desinfetante, usado no tratamento de água, podendo também ser 

utilizado como agente oxidante e branqueador.  

O permanganato de potássio é um sólido de cor violeta, usado para eliminar ferro, 

manganês, sulfuretos, assim como controlar o crescimento de algas e melhorar as 

condições de desidratação de lamas. 

Hipoclorito de sódio (NaClO) é uma solução aquosa alcalina com cerca de 10 a 

15% de cloro ativo e cerca de 10-12g/L de hidróxido de sódio residual. É solúvel em 

água, etanol e acetona, quando em exposição direta ao sol decompõe-se, corrosivo a 

metais, de fácil oxidação e decomposição. 

O hipoclorito de cálcio (Ca(ClO)2) contém entre 60 a 70% de cloro ativo, é 

instável e altamente solúvel em água. Tem um elevado poder oxidante e usa-se 

principalmente como agente desinfetante. 

 

2.2.3. Coagulação/Floculação 

 

A água contem partículas em suspensão. Devido ao tamanho destas, umas 

sedimentam mais rapidamente enquanto que as de menor dimensão (< 1μm) nunca 

chegam a sedimentar, conferindo turvação à água. As partículas que conferem turvação à 

água protegem os microrganismos durante o processo de desinfeção, facilitando o seu 

desenvolvimento, provocando consequentemente um aumento da dosagem de cloro usada 

na desinfeção.  

Ao adicionar coagulante na água, estas partículas vão-se agregar, sedimentando 

graviticamente, tornando mais fácil a sua remoção por decantação ou filtração. 
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O coagulante vai neutralizar as cargas elétricas superficiais e anular as forças 

repulsivas, daí os coagulantes geralmente usados serem à base de ferro (Fe3+) ou alumínio 

(Al3+), uma vez que estes iões ao apresentarem carga contrária às partículas em suspensão 

provocam a sua desestabilização, permitindo a agregação a outras partículas, como 

podemos observar pela Figura 10a.  

A floculação é o processo de aglomeração de partículas coloidais neutralizadas, 

facilitada por uma agitação mecânica mais lenta, de modo a promover o contacto entre as 

partículas e os flocos, com a finalidade de evitar a destruição dos flocos já formados 

(Figura 10b). 

 

 

Figura 10 - Processo de coagulação (a) e de floculação (b). 

 

A fase de coagulação/floculação é garantida através da mistura, desenvolvendo-

se em duas etapas, mistura rápida e mistura lenta. O processo tem início na câmara de 

mistura rápida, onde é adicionado o coagulante, para que este se distribua na água de 

forma rápida e uniforme. 

Na ETA do Caldeirão é vantajoso a utilização de um reagente que dispense o uso 

de coagulante e floculante em separado e que tenha uma alta solubilidade no intervalo de 

pH de 6 a 9,5, de modo a não ser afetado pelas variações que possam vir a ocorrer na 

dosagem de cal. Assim sendo, o coagulante usado é o policlorosulfato básico de alumínio 

(WAC-AB), conhecido por ter uma elevada densidade, um alto grau de polimerização e 

poder coagulante. O coagulante é armazenado em reservatórios de PEAD, verticais, 

cilíndricos e fechados, com capacidade de 12,5 m3 de capacidade (Figura 11). Para 

determinar e controlar a dosagem adequada do coagulante/floculante recorre-se a um teste 

laboratorial denominado de jar-test, que irá ser referido de forma mais pormenorizada no 

ponto 3.2 deste relatório. 

Estima-se uma dosagem média de coagulante/floculante de aproximadamente 25 

mg/L. A energia resultante da queda da água é suficiente para promover uma eficiente 

mistura da água. 
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Figura 11 - Cubas de armazenamento do coagulante (WAC-AB). 

 

Um dos coagulantes mais utilizado no tratamento de água para consumo é o 

sulfato de alumínio (Al2(SO4)3.18H2O), este contém, aproximadamente, 17% de óxido de 

alumínio (Al2O3) solúvel em água, é capaz de propagar o processo de coagulação no 

intervalo de pH entre 5,5 e 8,0. Quando está presente na água, o sulfato de alumínio reage 

com a alcalinidade natural, formando hidróxido de alumínio Al(OH)3, responsável pela 

formação dos flocos. 

Previamente à etapa de coagulação/floculação torna-se necessário adicionar 

dióxido de carbono para efetuar a remineralização da água, este processo torna-se 

necessário uma vez que a água da albufeira do Caldeirão é uma água pouco mineralizada. 

É na câmara de mistura rápida que se adiciona leite de cal e carvão ativado em pó 

(2 mg/L) de modo a corrigir o pH e controlar o odor e sabor da água, assim como a 

presença de substâncias orgânicas indesejáveis (Figura 12). 
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Figura 12 - Silo de armazenamento de cal e “big-bag” de carvão ativado. 

 

A segunda etapa realiza-se na câmara de mistura lenta para garantir uma melhor 

aglomeração do material em partículas maiores, flocos, que vão decantar mais 

rapidamente. 

Dependendo das características da água, pode por vezes ser necessário adicionar 

um auxiliar de coagulação. Existem vários reagentes para este fim, entre eles a sílica 

ativada, polímeros ou argilas bentoníticas. A sílica ativada tem como principais 

características aumentar a reação química, reduzir a dosagem do coagulante e produzir 

flocos resistentes, com boas propriedades de decantação. No entanto, é necessário uma 

preparação controlada da dosagem a utilizar. Quando utilizada em conjunto com sulfato 

de alumínio ou sulfato ferroso, a sílica, devido á sua elevada carga negativa, promove a 

formação de flocos maiores, mais densos e resistentes, aumentando a eficiência de 

coagulação. 

Os polímeros são comercializados como poli-eletrólitos, sintéticos ou naturais, 

provenientes de proteínas e polissacarídeos, de longa cadeia e elevado peso molecular, 

onde são classificados de acordo com a sua carga elétrica, podendo ser de carga negativa 

(aniónica), positiva (catiónica) ou não iónica. Os aniónicos e os não iónicos vão-se 
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agregar com substâncias de cargas positivas, como é o caso de sais e hidróxidos metálicos, 

de modo a promoverem a ligação entre as substâncias coloidais e formarem flocos 

maiores e mais resistentes. Por sua vez, os polímeros catiónicos vão ligar-se a cargas 

negativas como substâncias orgânicas. Por vezes pode usar-se polímeros catiónicos como 

coagulante e não iónicos como auxiliar de coagulação. As lamas formadas pelo seu uso 

são densas e fáceis de desidratar. 

As argilas bentoniticas são usadas no tratamento de águas com cor, baixa turvação 

e baixo conteúdo mineral. Nestas condições os flocos de ferro e alumínio são demasiado 

leves para decantarem rapidamente, ao adicionar argila os flocos tornam-se mais pesados 

facilitando assim a sua decantação. 

 

2.2.4.  Decantação 

 

A decantação é um processo de separação da fase líquida da fase sólida. As 

partículas maiores ao serem mais densas que a água vão depositar-se no fundo do 

decantador (Figura 13), formando um manto de lamas. Estas são retiradas e colocadas 

numa cisterna de armazenamento para posteriormente serem encaminhadas para 

tratamento adequado. Uma fração destas lamas pode ser reciclada para as câmaras de 

mistura, de forma a favorecer o contacto entre as partículas coloidais e os flocos já 

formados.  
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Figura 13 - Decantador. 

 

2.2.5. Filtração 

 

O processo de filtração consiste na passagem de um líquido ou gás por um meio 

poroso. O principal objetivo da filtração na ETA é a remoção de partículas que podem 

ainda existir em suspensão, reduzindo o número de bactérias e melhorando a qualidade 

da água. No tratamento de águas de abastecimento utiliza-se, por norma, areia e carvão 

granulado como meio poroso, onde vão ficar retidos os sólidos e gases presentes na água. 

Na ETA do caldeirão existem no total 11 filtros de areia, como exemplificado na 

Figura 14.  
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Figura 14 - Filtro de areia. 

 

Estes filtros são constituídos por uma camada de areia e carvão granulado, 

contendo um fundo falso, equipado com difusores (Figura 15), que permite a lavagem do 

filtro através da injeção de ar comprimido, durante 120 segundos e de água, durante 500 

segundos, em contracorrente, injetando os dois em simultâneo durante 10 segundos. Os 

filtros são munidos lateralmente de uma caleira de recolha de água de lavagem. A água 

para a lavagem dos filtros é fornecida a partir de um tanque de armazenamento próprio. 

Cada filtro descarrega a água tratada numa caixa própria - descarga da água filtrada, como 

ilustrado na Figura 16. 

 

 

Figura 15 – Difusores. 
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Figura 16 - Descarga da água filtrada. 

 

2.2.6. Desinfeção 

 

Antes que a água entre no sistema de distribuição procede-se à sua desinfeção 

final com hipoclorito de sódio (NaOCl), para garantir a destruição de microrganismos 

prejudiciais e para que a água não seja contaminada durante o transporte, uma vez que 

devem ser mantidas concentrações residuais de cloro ao longo das condutas de 

distribuição. Para assegurar um valor residual de 0,2 mg Cl2/L na rede de distribuição, 

realiza-se uma dosagem máxima de NaOCl de 1 mg/L à saída da ETA e ao longo do 

sistema de distribuição são usados pontos de recloragem. 

O desinfetante mais usado, quer na forma gasosa quer na forma de hipoclorito é o 

cloro. No entanto existem outros reagentes que podem ser igualmente utilizados para a 

desinfeção final, como o ozono ou o amoníaco, encontrado normalmente nos produtos de 

limpeza, hidróxido de amónio (NH4OH) ou o sulfato de amónio ((NH4)2SO4). No entanto, 

todos eles são nocivos para a saúde humana, podendo provocar irritações nos olhos, na 

pele e em caso de inalação problemas no aparelho respiratório. A água tratada é depois 

acumulada numa cisterna, Figura 17. 
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Figura 17 - Cisterna de água tratada. 

 

2.2.7. Tratamento de Lamas 

 

Na Figura 18 encontra-se esquematizado o processo de tratamento das lamas. As 

águas de lavagem dos filtros e as lamas retiradas dos decantadores seguem para 

tratamento, sendo encaminhadas para um espessador gravítico (Figura 19), onde ocorre a 

separação das lamas da água. As lamas ao serem mais densas que a água depositam-se no 

fundo do espessador, ficando a água à superfície (Maié, 2008). Esta vai ser direcionada 

para o início do processo de tratamento, enquanto as lamas seguem para desidratação 

mecânica em filtro de prensa (Figura 20). Após desidratação das lamas, estas são 

recolhidas em contentores e enviadas para destino próprio, como aterro sanitário 

controlado ou para inceneração. 

 

Figura 18 - Esquema do tratamento de lamas (http://www.aguasdocentro.pt/eta.asp, consultado em 

setembro de 2014). 

http://www.aguasdocentro.pt/eta.asp
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Figura 19 - Espessador gravítico. 

 

Figura 20 - Filtro de prensa e respetivo resultado final das lamas. 
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3. Atividades realizadas durante o estágio  

3.1. Controlo analítico na ETA 

 

As características físico-químicas, biológicas e microbiológicas das águas são 

influenciadas por fatores naturais (clima, características da bacia hidrográfica, geologia, 

crescimento microbiológico, incêndios, grau de poluição do solo e subsolo) ou pela ação 

do Homem (descargas de águas residuais, descargas industriais, instalações de resíduos 

perigosos, descargas agrícolas). Em função das características das águas brutas torna-se 

necessário proceder ao tratamento diferenciado de modo a produzir uma água de 

qualidade para o consumo humano. Após o tratamento, é necessário proceder de forma 

sistemática ao controlo da qualidade da água, o qual obriga à análise de vários parâmetros, 

entre eles pH, cor, turvação, alcalinidade, odor e sabor, condutividade, cloretos, ferro e 

manganês, substâncias tóxicas e dureza. 

 

No laboratório da ETA do Caldeirão são realizadas análises diárias de controlo da 

turvação, condutividade, pH/temperatura, concentração de alumínio, e da concentração 

de cloro/dióxido de cloro. A água é analisada nas várias etapas de tratamento, 

nomeadamente, água bruta, água da câmara de contacto, água da câmara de mistura 

rápida, água decantada, água filtrada, e água tratada, de acordo com o plano de controlo 

analítico diário presente na Tabela 6. 

  O laboratório da ETA está equipado com equipamentos que permitem fazer os 

testes de controlo analítico diários descritos anteriormente, entre eles um turbidímetro, 

condutivímetro, medidor de pH/temperatura, analisador de alumínio e de cloro. Os 

procedimentos de utilização e de calibração dos respetivos aparelhos encontram-se 

referidos do Anexo I ao Anexo V. 
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Tabela 6 - Plano de controlo analítico diário na ETA do Caldeirão. 

Pontos de 

recolha 

Horário 

9:00h 14:00h 17:00h 23:00h 

 

Água bruta 

Turvação 

pH/Temperatura 

Condutividade 

 

- 

Turvação 

pH/Temperatura 

Condutividade 

 

- 

Câmara de 

contacto 

Dióxido de cloro 

(ClO2) 

- Dióxido de cloro 

(ClO2) 

- 

Câmara de 

mistura 

pH 

Condutividade 

- pH 

Condutividade 

- 

 

 

Água 

decantada 

Cloro/Dióxido de 

cloro 

Alumínio 

Turvação 

pH 

Condutividade 

Cloro/Dióxido 

de cloro 

Alumínio 

Turvação 

pH 

Condutividade 

Cloro/Dióxido de 

cloro 

Alumínio 

Turvação 

pH 

Condutividade 

Cloro/Dióxido 

de cloro 

Alumínio 

Turvação 

pH 

Condutividade 

 

 

Água filtrada 

Cloro/Dióxido de 

cloro 

Alumínio 

Turvação 

pH 

Condutividade 

Cloro/Dióxido 

de cloro 

Alumínio 

Turvação 

pH 

Condutividade 

Cloro/Dióxido de 

cloro 

Alumínio 

Turvação 

pH 

Condutividade 

Cloro/Dióxido 

de cloro 

Alumínio 

Turvação 

pH 

Condutividade 

 

 

Água tratada 

Cloro (Cl) 

Alumínio 

Turvação 

pH 

Condutividade 

Cloro (Cl) 

Alumínio 

Turvação 

pH 

Condutividade 

Cloro (Cl) 

Alumínio 

Turvação 

pH 

Condutividade 

Cloro (Cl) 

Alumínio 

Turvação 

pH 

Condutividade 

 

 

Na Tabela 7 podemos ver os valores limite pretendidos no controlo analítico, em 

cada etapa de tratamento. 

 

Tabela 7 - Etapas de tratamento e respetivos valores limite na ETA do Caldeirão. 
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Etapas do 

tratamento 

pH 

(unidades 

pH) 

Turvação 

(NTU) 

Dióxido de 

cloro 

(mg/ ClO2) 

Alumínio 

total 

(mg/l Al) 

Cloro livre 

(mg/l Cl2) 

Câmara de 

contacto 
- - 0,70 – 1,20 - - 

Câmara de 

mistura 
6,70 – 6,90 - 0,60 – 1,0 - - 

Água 

decantada 
6,60 – 7,00 <1,5 0,2 – 0,4 <0,2 - 

Água 

filtrada 
6,60 – 7,00 <0,6 0,1 – 0,15 <0,08 - 

Elevatória 

cisterna 
- - - - - 

Água 

tratada 
6,80 – 7,20 <0,6 - <0,08 0,8 – 1,20 

Elevatória - - - - - 

 

Quando os valores limite referidos na Tabela 7 são ultrapassados no controlo 

analítico diário, é necessário averiguar a origem do problema. Este pode dever-se ao 

entupimento de condutas ou devido a uma mudança na qualidade da água bruta (tendo 

em conta que as condições atmosféricas influenciam as características da água bruta, 

nomeadamente a chuva intensa, o sol e as altas temperaturas). Neste último caso é 

necessário ajustar a dosagem de reagentes, nomeadamente, do leite de cal e do dióxido 

de carbono, permitindo o equilíbrio calco-carbónico.  

Quando os valores limites não são restabelecidos pelas ações anteriormente 

descritas é realizado o teste laboratorial designado de jar-test, e que permite determinar a 

correta dosagem do coagulante. 
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3.2. Jar-test 

 

O Jar-test ou teste de jarros é um procedimento simples usado nas estações de 

tratamento de água para determinar a dosagem de coagulante adequada ao tratamento da 

água, assim como saber qual o pH ótimo para o processo de coagulação (Carvalho, 

Guedes e Vargas, 2012).  

O ensaio do jar-test simula 3 das etapas do processo de tratamento de água: a 

dispersão rápida do coagulante, a sua floculação e por fim a decantação. Para a realização 

deste ensaio é necessário o equipamento com o mesmo nome deste, jar-test, ou reator 

estático, composto por 4 pás rotativas, com velocidade variável entre 0 e 200 rpm, com 4 

copos de 1000 ml (Figura 21). 

 

 

Figura 21 - Esquema jar-test (Carvalho et al., 2012). 

  

No processo realizado no laboratório da ETA, analisa-se o pH, turvação e 

condutividade da amostra (Tabela 8). Cada copo é preenchido com a amostra de água e 

seguidamente ajustado o pH para valores entre 6,0 e 7,0 através da adição de cal. 
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Tabela 8 – Valores iniciais da água bruta. 

pH inicial 7,10 

Turvação inicial 2 NTU 

Condutividade inicial 38,4 

 

Depois de colocados os copos com a amostra no misturador, estes são submetidos 

a um processo de agitação rápida, 160 rpm durante 3 minutos, onde são adicionadas, para 

teste, as seguintes quantidades de coagulante (policlorosulfato básico de alumínio) 30 

ppm, 35 ppm, 42 ppm e 50 ppm. A velocidade é posteriormente diminuída para 35 rpm 

durante 10 a 20 minutos. Durante a agitação mede-se o pH de cada copo, e fazem-se 

ajustes de pH, conforme as necessidades, através da adição de cal. Durante a agitação é 

medido o valor de pH, turvação e alumínio (Tabela 9). Após os 3 minutos de agitação 

rápida observa-se a formação de flocos (Figura 22). 

 

 

Figura 22 - Formação de flocos durante o ensaio de coagulação/floculação. 

 

Após a mistura para dispersão do coagulante, desliga-se o equipamento, e 

aguarda-se, aproximadamente 20 minutos, para se observar a decantação dos flocos 

entretanto formados (Figura 23).  

 

 

30ppm 

 1

1

1 

35ppm 

 1

1

1 

42ppm 

 1

1

1 

50ppm 

 1

1

1 
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Figura 23 - Decantação dos flocos após ensaio de coagulação/floculação. 

 

Após os 20 minutos de repouso, retiram-se conclusões acerca do copo com a 

melhor decantação. No caso concreto aqui apresentado, e documentado pelas imagens, 

no copo 1 os flocos formados são de pequena dimensão. Já no copo 4 as condições 

ensaiadas não são favoráveis visto que tem uma floculação muito lenta. Nos copos 2 e 3, 

observa-se uma melhor floculação, permitindo-nos concluir que a dosagem do coagulante 

se encontra entre os 35 ppm e os 42 ppm. Nesta fase é também medido o pH, a turvação 

e o alumínio, o que permite concluir qual a dosagem correta de coagulante. Os valores 

obtidos encontram-se na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Valores de pH durante agitação e repouso e valores de turvação e alumínio durante repouso. 

Coagulante adicionado 

(ppm) 

30 

 (copo 1) 

35 

(copo 2) 

42 

(copo 3) 

50 

(copo 4) 

pH agitação 6,56 6,80 6,82 6,88 

pH repouso 7,02   6,98 6,95 Não 

Aplicável Turvação repouso 0,33 0,40 0,96 

Alumínio repouso 0,08 0,12 0,18 

 

 A partir dos resultados obtidos concluímos que a dosagem de coagulante mais 

adequada é de 35 ppm, pois além do 2º copo ser aquele que melhor flocula, formando 

flóculos de maiores dimensões, é igualmente o que mais se aproxima do pHagitação pretendido 

(6,70 – 6,90). 

 

4

1

1

1 

3

1

1

1 

2

1

1
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 1

1
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3.3. Avaliação da eficiência dos filtros de areia 

 

Foi também realizado um estudo para se determinar a eficiência dos filtros de areia 

na ETA, tendo por base o intervalo de horas de lavagem de cada filtro. 

Considerando que cada filtro é submetido a uma lavagem a cada 15 horas, foi 

estipulado um plano de análise da água filtrada com os seguintes tempos, após a lavagem 

do filtro: 1h, 5h, 10h e 14h. Os parâmetros de qualidade analisados foram o pH, a turvação 

e a concentração de alumínio. Cada teste foi repetido três vezes, sendo o resultado final a 

média das medições efetuadas. É de referir que neste estudo não foi tido em consideração 

o filtro 3 uma vez que se encontrava fora de serviço. 

 

3.3.1. Análise pH 

 

A Figura 24 representa os resultados obtidos para a análise do parâmetro pH, após 

decorrida 1h, 5h, 10h e 14h após a lavagem dos filtros. 
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Figura 24 - Resultados da análise do pH dos filtros após ciclo de lavagem destes. 
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Podemos observar que na maioria dos filtros o menor valor de pH foi registado 

após 14 horas da lavagem, sendo que nos filtros 9 e 10 o valor de pH registado é igual no 

tempo 10h e 14h. Apenas no filtro 11 o menor valor de pH foi registado para o tempo 5 

horas após a lavagem do filtro. 

O maior valor de pH regista-se, para a generalidade dos filtros testados, para o 

tempo 1h após a lavagem do filtro. A exceção ocorreu para os filtros 2 e 6 que registam 

o maior valor após o tempo 5 horas. 

No período de tempo que decorre entre as lavagens do filtro forma-se uma camada 

de microrganismos (biofilme), a qual é responsável pela diminuição do pH, ou seja, 

quanto mais tempo decorrer entre lavagens, maior a camada de microrganismos formada 

e menor o valor de pH. Quando é efectuada a lavagem do filtro, o biofilme é destruído e 

o pH da água filtrada aumenta, razão pela qual se verifica um maior valor de pH decorrida 

1 h após a lavagem (American Water Works Association, 1990). 

 

3.3.2. Análise Turvação 

 

A Figura 25 apresenta os resultados obtidos da análise do parâmetro Turvação, 

para o tempo 1h, 5h, 10h e 14h após a lavagem dos filtros. 
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Figura 25 - Resultados da análise da Turvação dos filtros após ciclo de lavagem. 
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Relativamente à turvação, a observação da Figura 25 demonstra que 5 horas após 

a lavagem do filtro verifica-se o menor valor de turvação na água para os filtros 5, 6, 7 e 

9. Para os filtros 1, 2, 4, 8, 10 e 11 o menor valor de turvação ocorre às 10 horas. 

O maior valor de turvação registado acontece quando se atingem as 14 horas após 

a lavagem e em especial nos filtros 5, 6, 7, e 9. Nos restantes filtros o valor mais elevado 

da turvação verifica-se para o tempo 1h depois da lavagem do filtro. 

Seria de esperar que 1 hora após a lavagem dos filtros o valor da turvação fosse 

menor, no entanto, isso não se verifica, o que se pode justificar com o processo de 

lavagem dos filtros, em contracorrente, com ar e água, o que provoca agitação suficiente 

para causar despreendimento das impurezas retidas nos grãos de areia do meio filtrante. 

No entanto, algumas dessas partículas, por serem microscópicas e muito leves, acabam 

por permanecer no filtro, após o processo de lavagem, passando depois para a água 

filtrada. 

 

3.3.3. Análise Alumínio 

 

Quando efetuada a análise referente ao alumínio presente na água filtrada, após o 

ciclo de lavagem do filtro, verificou-se que, independentemente do tempo decorrido após 

a lavagem, e do filtro considerado, a concentração de alumínio era sempre inferior a 0,05 

mg/L. Atendendo ao facto do equipamento disponível no laboratório da ETA possuir um 

limite de quantificação de 0,05 mg/L não nos permite retirar conclusões acerca da 

eficiência dos filtros na remoção do alumínio, uma vez que não podemos quantificar 

concentrações inferiores às anteriormente referidas. Contudo, podemos constatar que as 

concentrações obtidas em diferentes momentos do ciclo de lavagem dos filtros cumprem 

sempre com os objetivos uma vez que se pretende que o alumínio, na água filtrada, se 

encontre em concentrações inferiores a 0,08 mg/L.   

 

3.4. Controlo de qualidade dos reagentes usados na ETA  

 

Como referido anteriormente, durante o processo de tratamento de água são 

utilizados diferentes reagentes com vista à obtenção da qualidade mínima indispensável 
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ao seu uso como água de qualidade para o consumo humano. Também como referido no 

início deste relatório, um objetivo a ser atingido no estágio era o desenvolvimento de 

metodologia analítica, de modo a ser possível a realização do controlo da qualidade de 

alguns dos reagentes usados. Deste modo, foi efetuado o desenvolvimento de 

metodologias analíticas para avaliar a qualidade dos seguintes reagentes adquiridos no 

mercado: 

1. Concentração de cloro ativo no hipoclorito de sódio (NaClO); 

2. Concentração de clorito de sódio (NaClO2); 

3. Concentração de solução aquosa de ácido clorídrico; 

4. Concentração de sílica (SiO2) na cal hidratada. 

 

3.4.1. Determinação do teor de cloro ativo do hipoclorito de sódio (NaClO) 

 

A determinação da concentração de hipoclorito de sódio pode ser efetuada através 

de métodos iodométricos. A solução de hipoclorito de sódio é tratada com excesso de 

solução de iodeto de potássio e acidificada com ácido acético, como representado na 

seguinte reação química (Equação 2): 

 

Eq.2 - OCl- + 2I- + 2H+ → Cl- + I2 + H2O 

 

O iodo libertado pode ser titulado com uma solução padrão de tiossulfato de sódio 

(Na2S2O3) na presença do indicador de amido, como se exemplifica nas reações químicas 

seguintes (Equação 3 e 4): 

Eq.3 - I2 (aq) + I- → I3
- 

Eq.4 - I3
- + 2S2O3

2- →3I- + S4O6
2- 

 

O procedimento para determinar o teor de cloro ativo do hipoclorito de sódio 

(NaClO) encontra-se descrito no Anexo VI. 
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3.4.2. Determinação da concentração de clorito de sódio (NaClO2) 

 

A determinação da concentração de clorito de sódio pode ser determinada por 

métodos iodométricos. A solução de clorito é tratada com um excesso de solução de 

iodeto de potássio e acidificada com ácido, como representado na seguinte reação química 

(Equação 5): 

Eq.5 - ClO2
- + 4I- + 4H+ → Cl- + 2H2O + 2I2 

 

 O iodeto é oxidado e posteriormente titulado com uma solução padrão de 

tiossulfato de sódio (Na2S2O3) na presença do indicador de amido, como representado na 

Equação 6: 

Eq.6 - I2 + 4S2O3
2- → 4I- + 2S4O6

2- 

 

O procedimento para determinar a concentração de clorito de sódio (NaClO2) 

encontra-se descrito no Anexo VII. 

 

3.4.3. Determinação da concentração de solução aquosa a 9% de ácido 

clorídrico (HCl) 

 

A determinação da concentração de HCl pode ser realizada através de uma 

titulação ácido-base. A titulação consiste em determinar a concentração de uma solução 

desconhecida (solução aquosa de HCl) através da reação completa com uma outra solução 

de concentração conhecida (solução aquosa de NaOH). Como o hidróxido de sódio não é 

um padrão primário, é necessário realizar uma primeira etapa de aferição da concentração 

da solução de NaOH através da titulação de um padrão primário, como por exemplo o 

hidrogenoftalato de potássio. 

A determinação do título da solução de HCl, após conhecimento da concentração da 

solução aquosa de NaOH (titulante), realiza-se por adições sucessivas do titulante á 

solução de HCl contida num balão de erlenmeyer (titulado) até que se atinja o ponto de 

equivalência. O ponto de equivalência representa o momento da titulação em que todo o 

titulado reagiu com o titulante, ou seja, quando o número de moles de iões H+ do ácido é 

igual ao número de moles de iões OH- adicionados. 



42 

 

O procedimento para determinar a concentração de solução aquosa a 9% de ácido 

clorídrico (HCl) encontra-se no Anexo VIII. 

3.4.4. Determinação da sílica (SiO2) na cal hidratada 

 

A determinação da sílica na cal hidratada pode ser determinada através de medição 

fotométrica. Ao passar um feixe de luz de intensidade conhecida (I0) através de uma 

amostra e medirmos a intensidade da luz que emergiu, podemos calcular a transmitância 

(T) dessa amostra: T=I/I0. A fonte de energia eletromagnética deve fornecer radiação 

estável e com uma intensidade relativamente constante pela faixa do comprimento de 

onda que se pretende usar. Através da lei de Lambert-Beer podemos relacionar a 

intensidade da radiação e a concentração de um de cromóforo. A luz atravessa um 

caminho ótico no qual se encontra uma quantidade de moléculas do cromóforo, no 

entanto, apenas uma parte destas moléculas vão interagir com a luz, para que esta seja 

absorvida. 

O molibdato de amónia a pH ácido (próximo de 1,2) reage com a sílica e fosfatos 

presentes em solução para produzir heteropoliácidos. No procedimento o ácido oxálico é 

adicionado para destruir a interação molibdato-ácido fosfórico mas não tem capacidade 

para eliminar a interação molibdato-sílica (sílica não reativa). É de referir que mesmo que 

o fosfato esteja ausente da solução, a adição de ácido oxálico é altamente recomendado 

no processo. A intensidade da cor amarela é proporcional à concentração de sílica reativa 

com o molibdato. A sílica não reativa pode ser convertida a sílica reativa pelo 

aquecimento ou pelo tratamento alcalino. Grande quantidade de ferro, turvação, sulfatos, 

e fosfatos interferem com a medição. O tratamento com ácido oxálico permite a 

eliminação dessas interferências. Outro aspeto a ter em consideração é a interferência da 

cor e da turvação, a qual deve ser compensada nas medições efetuadas. 

 Procedimento para determinação da sílica (SiO2) na cal hidratada encontra-se no 

Anexo IX. 
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3.5. Reagentes alternativos no tratamento de água na ETA 

 

Existe uma variedade de produtos químicos disponíveis no mercado que podem 

ser utilizados no tratamento de água para consumo. Na Tabela 10 encontram-se alguns 

desses produtos químicos que podem ser usados nas diversas etapas do processo de 

tratamento. 

Tabela 10 - Reagentes alternativos no tratamento de água. 

 

Pré-oxidação 

 

Controlo de pH 

Coagulante/ 

Floculante  

Controlo de odor e 

sabor 

 

Desinfeção 

Cloro Cal hidratada Policloro sulfato 

básico de alumínio 

Carvão ativado em pó Hipoclorito de sódio 

Dióxido de cloro Carbonato de sódio Sulfato de alumínio Carvão ativado 

granulado 

Cloro 

Cloro aminas Hidróxido sódio Sulfato ferroso 

 

Permanganato de 

potássio 

Hidróxido de amónio/ 

Sulfato de amónio 

Dióxido de cloro Dióxido de carbono Sílica ativada  

 

Hipoclorito de cálcio 

Ozono Ácido clorídrico Polímeros Dióxido de cloro 

Permanganato de 

potássio 

Ácido sulfúrico Argilas bentoniticas Ozono 

Radiação UV 

 

3.5.1. Pré-oxidação 

 

Na pré-oxidação é injetada uma substancia oxidante como o cloro, dióxido de 

cloro, cloro aminas, permanganato de potássio ou ozono para oxidação de matéria 

orgânica presente na água bruta. Quando esta fase é realizada por cloro é designada por 

pré-cloragem e com ozono é chamada de pré – ozonização (Souza, 2007). As vantagens 

e desvantagens atribuídas aos diferentes reagentes que podem ser usados nesta etapa estão 

indicados na Tabela 11. 
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Tabela 11 – Vantagens e desvantagens de oxidantes existentes no mercado. 

Oxidante Vantagens Desvantagens 

 

 

 

 

Cloro 

-Forte agente oxidante 

-Reage rapidamente com outros elementos 

-Fácil de usar e manusear 

-Aumenta a remoção de cor, sabor e cheiro 

-Garante a presença de um residual de coloro no 

sistema 

-Formação de trihalometanos (THM’s) 

-Forma subprodutos oxigenados biodegradáveis que 

podem originar crescimento biológico se o residual 

de cloro não for mantido 

-É perigoso e corrosivo 

-Requer equipamento de contenção e neutralização 

de fugas (cloro gás) 

-É menos eficaz a pH elevado 

 

 

 

Dióxido de cloro 

-Forte agente oxidante, principalmente no 

controlo microbiológico 

-Controla multiplicação de algas 

-Precipita ferro e manganês 

-Não altera o pH 

-Redução acentuada de THM’s 

-O gás dióxido de cloro é explosivo, tendo que ser 

gerado no local 

-Decompõe-se pela ação da luz 

-Origina subprodutos (clorito e clorato) 

-Custos associados às determinações laboratoriais 

de clorito e clorato economicamente desfavoráveis 

 

 

Cloro aminas 

-Menos reativas do que o cloro 

-Minimiza a formação de THM’s e ácidos 

acéticos 

-É de fácil obtenção e de baixo custo 

-Menor poder de desinfeção 

-Elevado tempo de contacto 

-Fraco oxidante (não oxida ferro, manganês e 

sulfito) 

 

 

 

 

Permanganato 

de potássio 

-Oxidação do ferro, manganês e sulfuretos 

-Controla o crescimento de algas 

-Controlo do odor e sabor 

-Não forma THM’s 

-Fácil de transportar, armazenar e usar 

-Oxidante reativo de rápida atuação 

-Melhora as condições de desidratação de lamas 

-Existência de resíduos que deixam a água com cor 

rosada 

-Elevadas doses exigem elevados custos 

-É toxico e irritante para a pele e mucosas 

 

 

 

 

 

Ozono 

-Poderoso oxidante 

-Não forma subprodutos 

-Redução de THM’s 

-Rápida atuação 

-Elevado potencial redox 

-Reduz sabor, odor e cor 

-Oxidação de compostos orgânicos 

-Não produz toxinas 

-Decompõe-se em oxigénio 

-O poder oxidante não é afetado pelo pH da 

água 

-Tempo de meia vida muito curto 

-Pouco solúvel em água 

-Gás instável 

-É necessário mão-de-obra especializada para o seu 

manuseamento 

-Elevados custos operacionais 

-Não tem cor nem odor percetível, tornando-se 

muito perigoso 
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3.5.2. Controlo de pH 

 

O controlo do pH da água é fundamental em algumas das etapas do tratamento de 

modo a garantir a eficiência do processo. Para a elevação de pH, os compostos mais 

utilizados são ao hidróxido de sódio e a cal hidratada. Para a diminuição do pH usam-se 

ácidos minerais, como, por exemplo, o ácido clorídrico e o ácido sulfúrico. Na Tabela 12 

encontram-se descritos alguns dos compostos químicos mais usados no controlo do pH 

das águas e suas vantagens e desvantagens. 

 

Tabela 12 – Vantagens e desvantagens de reagentes existentes para controlo do pH. 

Controlo de 

pH 

Vantagens Desvantagens 

Cal hidratada 

(Hidróxido de 

cálcio) 

-Baixo custo 

-Os iões cálcio atuam também como agentes de 

neutralização das cargas elétricas superficiais, 

funcionando como um coagulante inorgânico 

-Baixa solubilidade 

-Presenças de impurezas, como a areia, prejudicam 

o seu uso 

Carbonato de 

sódio 

-Baixo custo 

-Rápida ação 

-Gera dióxido de carbono 

Hidróxido de 

sódio 

(soda caustica) 

-Base forte 

-Baixo custo 

-Elevada solubilidade 

-Corrosivo 

-Altamente reativo 

 

 

 

 

 

Dióxido de 

carbono 

-Pode ser produzido na própria unidade industrial 

-Permite controlar o pH sem risco de sobre- 

acidificação  

-Quimicamente inerte antes de o combinar com a 

água, sendo mínimos os custos de manutenção 

dos equipamentos utilizados 

-O gás carbônico reage com a cal, precipitando 

carbonato de cálcio 

-Pode ser usado para controlo de odor e sabor 

-O dióxido de carbono não apresenta capacidade 

quando se necessita de acidificações extremas 

 

 

Ácido 

 clorídrico 

-Baixo custo 

-Usado em águas com pH elevado 

-Melhora a eficácia do processo de desinfeção 

-Reduz potencial corrosão nas condutas 

-Necessário uso de máscara, luvas e fato de proteção 

para o manuseamento do produto 

-Pode causar problemas com o residual excessivo de 

cloreto nas águas 

Ácido  

sulfúrico 

-Baixo custo 

-Melhora eficácia do processo de desinfeção 

-Corrosivo 

-O sulfato é reduzido a sulfureto  
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3.5.3. Coagulante/floculante 

 

Para que a etapa de coagulação/floculação ocorra é necessário adicionar produtos 

químicos para promover a agregação de flocos, entre eles: policloro sulfato básico de 

alumínio, sulfato de alumínio, sílica ativada, polímeros ou argilas bentoniticas. Na Tabela 

13 estão indicadas as vantagens e desvantagens destes reagentes químicos usados no 

processo de coagulação/floculação. 
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Tabela 13 - Vantagens e desvantagens de coagulantes/floculantes. 

Coagulante/ 

floculante 

Vantagens Desvantagens 

 

 

Policloro sulfato 

básico de alumínio 

(WAC-AB) 

-Elevada densidade 

-Elevado grau de polimerização e poder 

coagulante 

-Atua numa larga faixa de pH 

-Forma flocos grandes e pesados, 

aumentando a velocidade de decantação 

-Fácil de manusear e usar 

-Irritante para a pele, olhos e mucosas 

 

 

 

Sulfato de alumínio 

-Solúvel em água 

-Boa formação de flocos 

-Facilidade de transporte e manuseamento 

-Adsorção acontece durante curto intervalo de 

tempo 

-Irritante para a pele, olhos e mucosas 

-Quando inalado pode provocar irritação ou 

queimaduras no sistema respiratório 

Sulfato de ferro -Baixo custo 

-Pouco corrosivo 

-Gama ótima de pH mais alargada  

-Geram floculação parcial 

 

 

 

 

Sílica ativada 

-Utilizado como auxiliar de coagulação 

-Aumenta a reação química 

-Reduz a dosagem do coagulante 

-Produz flocos resistentes 

-Quando utilizada em conjunto com sulfato 

de alumínio ou sulfato ferroso, a sílica 

promove a formação de flocos maiores, mais 

densos e resistentes, aumentando a eficiência 

de coagulação 

-Necessita de preparação controlada da 

dosagem a utilizar 

 

Polímeros (poli-

eletrólitos 

sintéticos) 

-Utilizado como auxiliar de coagulação 

-Dosagens reduzidas 

-Lamas densas e fáceis de desidratar 

-Elevado custo 

 

Argilas bentoniticas 

-Utilizado como auxiliar de coagulação 

-Torna os flocos de ferro e alumínio mais 

pesados, facilitando a decantação 

-Usadas em águas com cor, baixa turvação e 

baixo conteúdo mineral 
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3.5.4. Controlo de odor e sabor 

 

A forma mais usual de controlar o odor e sabor presente na água é pela aplicação 

de carvão ativado em pó ou granulado. Na Tabela 14 encontram-se descritas as principais 

vantagens e desvantagens destes dois produtos. 

 

Tabela 14 - Vantagens e desvantagens do reagente de controlo de odor e sabor. 

Controlo odor e 

sabor 

Vantagens Desvantagens 

 

 

Carvão ativado em 

pó 

-Poderoso adsorvente 

-Flexibilidade no processo de dosagem 

-Menor custo (quando comparado com o 

carvão ativado granular) 

-Elevada área superficial 

-Estrutura porosa bem distribuída 

-Grande custo de operação (quando requeridas 

grandes dosagens por longo período de tempo) 

-Impossibilidade de regeneração do produto 

-Baixa remoção de carbono orgânico total 

 

Carvão ativado 

granulado 

-Poderoso adsorvente 

-Elevada dureza, o que permite evitar perdas 

por fricção  

-Capacidade de reaproveitar 

-Potencial limitado 

3.5.5. Desinfeção 

 

Existem vários métodos de desinfeção, estes encontram-se divididos em métodos 

físicos (radiações UV) e químicos (ozono, hipoclorito de sódio, cloro, hidróxido de 

amónio/sulfato de amónio, hipoclorito de cálcio, dióxido de cloro). Na Tabela 15 

encontram-se descritos alguns dos desinfetantes presentes no mercado e respetivas 

vantagens e desvantagens. 
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Tabela 15 - Vantagens e desvantagens dos desinfetantes usados no tratamento de água. 

Desinfetante Vantagem Desvantagem 

 

Hipoclorito de sódio 

-Forte desinfetante 

-Facilidade de transporte, armazenamento e uso 

-Solúvel em água, etanol e acetona 

-Corrosivo e instável 

-Odor forte 

-Quando em exposição direta ao sol decompõe-se 

 

 

 

 

Cloro 

-Baixo custo 

-Forte agente oxidante 

-Bastante eficaz na remoção de ferro e magnésio 

-Eficaz na desinfeção de reservatórios e condutas de 

distribuição 

-Reage rapidamente com outros elementos 

-Fácil de usar e manusear 

-Aumenta a remoção de cor, sabor e cheiro 

-Garante a presença de residuais 

-Formação de trihalometanos (THM’s) e de clorofenois 

responsáveis por cheiros e sabores desagradáveis 

-Forma subprodutos oxigenados biodegradáveis que podem 

originar crescimento biológico se o residual de cloro não for 

mantido 

-É perigoso e corrosivo 

-Requer equipamento de contenção e neutralização de fugas 

(para cloro gás) 

-É menos eficaz a pH elevado 

Hidróxido de amónio 

/ sulfato de amónio 

-Forte desinfetante -Nocivos para a saúde, pode provocar irritação nos olhos, 

pele e problemas no sistema respiratório 

Hipoclorito 

 de cálcio 

-Elevado poder oxidante 

-Solúvel em água 

-Facilmente transportável 

-Instável 

 

 

 

 

 

Dióxido de cloro 

-Forte agente oxidante, principalmente no controlo 

microbiológico (duas vezes e meia mais poderoso que o 

cloro) e na multiplicação de algas) 

-Não forma compostos clorados, nem compostos azotados  

-Formação de THM´s limitada 

-Precipita ferro e manganês 

-Não altera o pH 

-O gás dióxido de cloro é explosivo, tendo que ser gerado no 

local 

-Decompõe-se na presença de luz 

-Origina subprodutos específicos: clorito e clorato 

-Custos associados às determinações laboratoriais de clorito 

e clorato economicamente desfavoráveis; 

-Redução acentuada de THM’s 

 

 

 

 

 

Ozono 

-Não forma subprodutos 

-Redução de THM’s 

-Poderoso oxidante com atuação rápida  

-Elevado potencial redox  

-Reduz sabor, odor e cor 

-Oxidação de compostos orgânicos  

-Não produz toxinas 

-Decompõe-se em oxigénio 

-O poder oxidante não é afetado pelo pH da água 

-Tempo de meia vida muito curto 

-Pouco solúvel em água 

-Gás muito instável e tóxico, tendo de ser produzido no local  

-É necessário mão-de-obra especializado para o seu 

manuseamento 

-Elevados custos operacionais 

-Não tem cor nem odor percetível, tornando-se muito 

perigoso 

 

 

 

Radiação Ultravioleta 

-Atua por meio físico em vez de ação química 

-É efetiva para grande variedade de bactérias e vírus, 

usando doses reduzidas 

-Reduzidos riscos para a saúde 

-Baixos custos de operação e manutenção 

-Tempo de contacto reduzido 

-Limita a formação de THM’s 

-Sem presença de residuais 

-As operações de uso e manutenção devem ser feitos com as 

lâmpadas desligadas  
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3.5.6. A matéria orgânica nas etapas de tratamento da ETA 

 

Durante o estágio na ETA do Caldeirão foram realizadas recolhas de amostras de 

água em 4 pontos distintos do sistema de tratamento de águas. Assim, foram feitas 

recolhas de água à entrada da ETA (água bruta), após a etapa de decantação (água 

decantada), após o processo de filtração (água filtrada) e após o processo de desinfecção 

(água tratada). As amostras foram submetidas a um processo de concentração através da 

utilização de um sistema de osmose reversa (Serkiz e Perdue, 1990) como exemplificado 

na Figura 26. Este sistema é composto por uma bomba elétrica da marca Topway Global 

Inc. (modelo 8821142120), resinas desionizadoras (ATS), manómetro de pressão 

(Precision) e uma coluna de osmose reversa. Os volumes necessários para a concentração 

da matéria orgânica nas amostras foram aumentado à medida que a recolha se situava em 

etapas mais avançadas do tratamento. Assim, foram recolhidos 200 litros de água bruta, 

510 litros de água decantada, 800 litros de água filtrada, e 1020 litros de água tratada de 

modo a que após o processo de concentração se obtivesse um volume final de 

aproximadamente 300 ml. 

 

 

 

Figura 26 - Sistema de osmose reversa utilizado na concentração da matéria orgânica dissolvida (MOD) 

da água. 

 

Cada amostra, após o processo de concentração, foi usada para se determinar os 

espectros das soluções contendo a matéria orgânica concentrada. Os espectros foram 

obtidos na gama de comprimentos de onda entre os 200 e os 800 nm, com uma resolução 

de 2 nm, através de um espectrofotómetro UV-vis, modelo Cintra 40 (GBC), de duplo 

feixe e lâmpada de deutério, controlado por computador e software Spectral versão 1.5 
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(GBC). As medições foram efetuadas em células de quartzo (Specac) de percurso ótico 

de 1 cm. 

A absorção de radiação na região do UV-Vis resulta das transições eletrónicas 

envolvendo os eletrões ligantes, pelo que uma forte absorção nesta zona do espectro é 

esperada para as frações de matéria orgânica dissolvida que contêm grupos aromáticos. 

Estes espectros caracterizam-se por apresentar uma banda larga e mal definida, onde não 

se verifica a existência de máximos ou mínimos, sendo que a absorvância aumenta com 

a diminuição do comprimento de onda, atingindo-se um máximo entre os 210 nm e os 

240 nm, como é típico para a generalidade das substâncias húmicas. A forte absorvância 

registada para comprimentos de onda pequenos como verificado, por exemplo, para 

valores próximos dos 210 nm, pode ser atribuída a carboxifenois (Baes e Bloom, 1990) e 

grupos substituintes heterogéneos que provocam a sobreposição das bandas dos diferentes 

grupos cromóforos. Dupla ligação do tipo C=C, C=O, e N=N, explicam a absorção de 

energia nesta zona do UV (Schnitzer, 1991), onde podemos referir as cetonas e 

dicarbonilos insaturados, especialmente p-benzoquinonas, que absorvem fortemente na 

zona do UV e fracamente para comprimentos de onda curtos na região do visível. 

Bandas de absorção discretas na região do UV-Vis podem ser de grande interesse 

na caracterização da matéria orgânica, nomeadamente a relação entre a absorção medida 

a 265 nm e 465 nm (E2/E4). Na Tabela 16 apresentam-se os valores da relação E2/E4 que 

nos podem indicar o grau de humificação da matéria orgânica presente na água. 

 

Tabela 16 - Relação entre absorção medida a 265nm e 465nm (E2/E4). 

Comprimento 

de Onda 

Amostra 

Água Bruta 
Água 

Decantada 

Água 

Filtrada 

Água 

Tratada 

265 3,2564 3,0868 4,0774 3,6526 

280 2,7616 2,5364 3,2929 2,7316 

465 0,1444 0,0428 0,0421 0,0261 

E2/E4 22,6 72,1 96,9 139,9 
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A relação E2/E4 permite obter, além de um índice de humificação da matéria 

orgânica, o grau de aromaticidade das estruturas moleculares. Assim, quanto maior a 

razão E2/E4 menor a quantidade de aromáticos condensados que se podem associar à 

humificação do material orgânico. Os resultados permitem observar que à medida que 

avançamos no sistema de tratamento da água na ETA diminui a quantidade de grupos 

aromáticos presentes na água o qual é resultado das etapas de tratamento a que a água é 

submetida e que, entre outras, visa a remoção da matéria orgânica presente, 

principalmente a de maior dimensão molecular. 
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4. Conclusão 

A realização deste estágio foi fundamental para a minha formação, não só a nível 

profissional como também pessoal. Este tempo de estágio serviu para por em prática 

conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da licenciatura, assim como a aprendizagem 

de novos conhecimentos que irão ser essenciais no futuro. 

Ao longo dos seis meses de estágio foi importante viver o dia-a-dia na ETA, para 

poder conhecer o trabalho desenvolvido pelos operadores, os problemas que iam surgindo 

e a forma como estes eram ultrapassados. A integração na empresa e no grupo de trabalho 

foi importante, reforçando uma relação de interajuda, valorizando o trabalho em equipa. 

O sucesso de operação de uma ETA depende não só da própria estação de 

tratamento, como da capacidade dos operadores responsáveis pela sua operação, pelo qual 

a formação continua destes é essencial para uma realização mais eficiente das operações 

da estação. A operação de forma inadequada pode causar graves problemas não apenas à 

empresa mas principalmente à população que é servida pela água tratada na ETA. 

É estritamente necessário realizar as análises diárias de controlo na ETA, 

nomeadamente análise da turvação, condutividade, pH/temperatura, concentração de 

alumínio e concentração de cloro/dióxido de cloro, nas diferentes etapas do tratamento de 

água, desde a água bruta, água da câmara de contacto, água da câmara de mistura rápida, 

água decantada, água filtrada e água tratada, de modo a prevenir possíveis problemas na 

água tratada da rede de distribuição, isto é, detetar anomalias atempadamente para as 

poder resolver, evitando valores fora dos pretendidos nas fases de tratamento seguintes. 

Um dos objetivos do estágio na empresa era o de desenvolver a metodologia para 

que se pudesse iniciar o controlo de qualidade dos reagentes recebidos na ETA. Assim, 

foram elaborados procedimentos de controlo da qualidade para o hipoclorito de sódio, 

clorito de sódio, ácido clorídrico e cal hidratada tendo por base normas ISO. Os 

procedimentos foram testados em laboratório de modo a verificar a funcionalidade dos 

mesmos e garantir a sua reprodutibilidade. Deste modo, a estágio permitiu que a empresa 

inicia-se os procedimentos para a garantia da qualidade dos reagentes recebidos na 

estação. 
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ANEXO I 

Turbidímetro (Hach-Lange 2100Q is) 

 

 

1- Cavidade do aparelho para introduzir o recipiente; 2- Visor; 3- Recipiente; 4- Botão de leitura; 5- 

Botão ligar/desligar. 

 

Procedimento de utilização: 

1. Encher o recipiente próprio do aparelho com a amostra a analisar até á marca, 

limpar e secar bem o recipiente; 

2. Introduzir o recipiente na cavidade do aparelho com a seta alinhada e colocar a 

tampa protetora; 

3. Ligar o medidor premindo a tecla Ligar/Desligar; 

4. Pressionar a opção Read; 

5. O valor da turvação surge no visor; 

6. Desligar o medidor premindo a tecla Ligar/Desligar; 

7. Lavar o recipiente com água limpa. 
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Periodicidade de verificação/calibração: 

a) O aparelho deve ser verificado: 

 Pelo menos uma vez por mês; 

 Sempre que ocorrer alguma anomalia com o analisador; 

 Quando o resultado das medições suscite dúvidas. 

 

b) O analisador deve ser calibrado: 

 Quando a verificação não for conforme; 

 Quando for necessário uma grande precisão. 
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ANEXO II 

 Equipamento analisador da condutividade/pH (CONSORT C830)  

 

1- Visor; 2- Tecla MODE, para selecionar parâmetro a medir; 3- Tecla ↑ para ajustar temperatura;4- Tecla 

↓ para ajustar temperatura; 5- Tecla CAL, para proceder à verificação; 6- Botão ON/OFF. 

 

Procedimento de utilização: 

1. Antes de realizar qualquer medição assegure-se de que o equipamento está 

devidamente funcional, analisando a respetiva etiqueta de verificação/calibração; 

2. Ligar o analisador premindo a tecla ON/OFF; 

3. Selecionar através da tecla MODE o parâmetro condutividade;  

4. Passar o elétrodo por água destilada, limpar cuidadosamente, e coloca-lo na 

amostra a analisar; 

5. Esperar que a sonda estabilize e ler o valor no visor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III 

Equipamento analisador do pH (Hach Lange HQ 40 D) 

 

1 e 2 – Teclas de seleção; 3- Visor; 4- tecla VERDE, a função muda conforme o menu; 5- Registo de 

dados; 6- Luz de fundo; 7- Opções de medidor e métodos de parâmetro; 8- Tecla AZUL, alterar função; 

9- Identificação da amostra; 10- Identificação do operador; 11- Botão ON/OFF. 

 

Procedimento de utilização:  

1. Antes de realizar qualquer medição assegure-se de que o equipamento está 

devidamente funcional, analisando a respetiva etiqueta de verificação/calibração; 

2. Diariamente, no início do turno da manhã, procede-se à verificação do analisador; 

3. Ligar o analisador premindo a tecla ON/OFF; 

4. Pressionar tecla AZUL; 

5. Passar o elétrodo de pH por água destilada, limpar cuidadosamente, e imergir na 

solução tampão I (4,00); 
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6. Pressionar a tecla VERDE; 

7. O medidor detetará automaticamente qual o padrão a medir; 

8. O analisador exibe o valor da solução tampão e ajusta-se automaticamente quando 

a medida é estável (barra de estado totalmente preenchida); 

9. Passar o elétrodo por água destilada, limpar cuidadosamente, e imergir na solução 

tampão II (7,00); 

10. Pressionar a tecla VERDE; 

11. O medidor detetará automaticamente qual o padrão a medir; 

12. O analisador exibe o valor da solução tampão e ajusta-se automaticamente quando 

a medida é estável (barra de estado totalmente preenchida); 

13. Pressionar a tecla PARA CIMA para concluir a calibração; 

14. Pressionara a tecla VERDE para guardar dados de calibração; 

Registar os seguintes valores de verificação: Temperatura das soluções tampão, Valor 

da solução tampão I, Valor da solução tampão II; Recorrer á tabela em Anexo para 

verificar a correlação entre a temperatura e o pH; 

15. Passar novamente o elétrodo por água destilada e ler o valor de pH da amostra; 

16. Após a utilização, colocar o elétrodo numa solução de armazenamento; 

 

Periodicidade de verificação/calibração: 

O analisador deve ser verificado: 

 Diariamente no início do turno da manhã, pelo operador do turno em 

questão; 

 Mensalmente, pelo controlo analítico e processual; 

 Sempre que ocorrer alguma anomalia com o analisador; 

 Quando o resultado das medições suscite dúvidas. 

 

Procedimento de verificação/calibração: 

1. Ligar o analisador premindo a tecla ON/OFF; 

2. Inserir a sonda de pH na respetiva porta; 

3. Pressionar tecla AZUL; 

4. Passar o elétrodo de pH por água destilada e imergir na solução tampão I (4,00); 

5. O visor indica 3 soluções tampão em memória; 
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6. Pressionar a tecla VERDE; 

7. O medidor detetará automaticamente qual o padrão a medir; 

8. O analisador exibe o valor da solução tampão e ajusta-se automaticamente quando 

a medida é estável (barra de estado totalmente preenchida); 

9. Passar o elétrodo por água destilada e imergir na solução tampão II (7,00); 

10. O visor indica 3 soluções tampão em memória; 

11. Pressionar a tecla VERDE; 

12. O medidor detetará automaticamente qual o padrão a medir; 

13. O analisador exibe o valor da solução tampão e ajusta-se automaticamente quando 

a medida é estável (barra de estado totalmente preenchida); 

14. Pressionar a tecla PARA CIMA para concluir a calibração; 

15. Pressionara a tecla VERDE para guardar dados de calibração; 

16. Registar os seguintes valores de verificação: Temperatura das soluções tampão, 

Valor da solução tampão I, Valor da solução tampão II; Recorrer à tabela em 

Anexo, para verificar conformidade; 

17. Passar novamente o elétrodo por água destilada e ler o valor de pH da amostra; 

Anexo: 

Correlação temperatura vrs. pH (Equipamento analisador do pH (Hach Lange HQ 40 D)). 

Temp. Valores de pH 

ºC ºF 4.01 6.86 7.01 9.18 10.01 

0 32 4.01 6.98 7.13 9.46 10.32 

5 41 4.00 6.95 7.10 9.39 10.24 

10 50 4.00 6.92 7.07 9.33 10.18 

15 59 4.00 6.90 7.04 9.27 10.12 

20 68 4.00 6.88 7.03 9.22 10.06 

25 77 4.01 6.86 7.01 9.18 10.01 

30 86 4.02 6.85 7.00 9.14 9.96 

35 95 4.03 6.84 6.99 9.10 9.92 

40 104 4.04 6.84 6.98 9.07 9.88 

45 113 4.05 6.83 6.98 9.04 9.85 

50 122 4.06 6.83 6.98 9.01 9.82 

55 131 4.07 6.84 6.98 8.99 9.79 

60 140 4.09 6.84 6.98 8.97 9.77 

65 149 4.11 6.85 6.99 8.95 9.76 
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ANEXO IV 

Equipamento analisador do Alumínio (AQUALYTIC (Pc COMPACT ALUMINIUM)) 

 

1- Visor; 2- Botão ON/OFF; 3- Tecla ZERO/TEST, para efetuar o Zero da amostra e a leitura desta após 

adição de reagentes; 4- Tecla MODE; 5- Cavidade para a célula de amostra; 6- Célula de amostra. 

 

Procedimento de utilização: 

1. Antes de realizar qualquer medição assegure-se de que o equipamento está 

devidamente funcional, analisando a respetiva etiqueta de verificação/calibração; 

2. Ligar o analisador premindo a tecla ON/OFF; este passa automaticamente ao 

modo de medição de Al; 

3. Lavar a célula com a água da amostra a analisar, encher a célula com 10 ml da 

amostra, limpar e secar bem a célula;  

4. Introduzir a célula na cavidade do analisador com a seta devidamente alinhada; 

5. Efetuar o zero da amostra premindo a tecla ZERO/TEST; 

6. No visor do analisador aparece a indicação Al a piscar, terminando com a 

indicação 0.00; 

7. Retirar a célula da cavidade do analisador, inserir e esmagar o reagente Aluminium 

Nº 1, dissolvendo-o completamente; 

8. Em seguida, inserir e esmagar o reagente Aluminium Nº2, dissolvendo-o 

completamente; 
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9. Fechar e limpar bem a célula; 

10. Colocar a célula na cavidade do analisador para efetuar a leitura; 

11. Aguardar 5 minutos e premir a tecla ZERO/TEST; 

12. No visor do analisador aparece o valor de alumínio da amostra em mg/l;  

13. Desligar o analisador premindo a tecla ON/OFF; 

14. Lavar a célula com água; 

 

Periodicidade de verificação/calibração: 

a) O analisador deve ser verificado: 

 Pelo menos uma vez por mês; 

 Sempre que ocorrer alguma anomalia com o analisador; 

 Quando o resultado das medições suscite dúvidas. 

 

b) O analisador deve ser calibrado:  

 Quando a verificação não resulte conforme; 

 Quando for necessário uma grande precisão. 

 

 

Procedimento de verificação/calibração: 

1. Ligar o analisador carregando no botão ON/OFF; este passa automaticamente ao 

modo de medição de Al; 

2. Introduzir a célula com a solução padrão I (0,08 mg/l Al) na cavidade do 

analisador com a seta devidamente alinhada; 

3. Efetuar o zero da amostra premindo a tecla ZERO/TEST; 

4. No visor do analisador aparece a indicação Al a piscar, terminando com a 

indicação 0,00; 

5. Retirar a célula da cavidade do analisador, inserir e esmagar o reagente Aluminium 

Nº 1, dissolvendo-o completamente; 

6. Em seguida, inserir e esmagar o reagente Aluminium Nº2, dissolvendo-o 

completamente; 

7. Aguardar 5 minutos e efetuar a leitura da amostra premindo a tecla ZERO/TEST; 

8. No visor do analisador aparece o valor de alumínio da amostra em mg/l; 
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9. Introduzir a célula com a solução padrão II (0,12 mg/l Al) na cavidade do 

analisador com a seta devidamente alinhada; 

10. Efetuar o zero da amostra premindo a tecla ZERO/TEST; 

11. No visor do analisador aparece a indicação Al a piscar, terminando com a 

indicação 0,00; 

12. Retirar a célula da cavidade do analisador, inserir e esmagar o reagente Aluminium 

Nº 1, dissolvendo-o completamente; 

13. Em seguida, inserir e esmagar o reagente Aluminium Nº2, dissolvendo-o 

completamente; 

14. Aguardar 5 minutos e efetuar a leitura da amostra premindo a tecla ZERO/TEST; 

15. No visor do analisador aparece o valor de alumínio da amostra em mg/l; 

16. Introduzir a célula com a solução padrão III (0,16 mg/l Al) na cavidade do 

analisador com a seta devidamente alinhada; 

17. Efetuar o zero da amostra premindo a tecla ZERO/TEST; 

18. No visor do analisador aparece a indicação Al a piscar, terminando com a 

indicação 0,00; 

19. Retirar a célula da cavidade do analisador, inserir e esmagar o reagente Aluminium 

Nº 1, dissolvendo-o completamente; 

20. Em seguida, inserir e esmagar o reagente Aluminium Nº2, dissolvendo-o 

completamente; 

21. Aguardar 5 minutos e efetuar a leitura da amostra premindo a tecla ZERO/TEST; 

22. No visor do analisador aparece o valor de alumínio da amostra em mg/l; 

23. Introduzir a célula com a solução padrão IV (0,24 mg/l Al) na cavidade do 

analisador com a seta devidamente alinhada; 

24. Efetuar o zero da amostra premindo a tecla ZERO/TEST; 

25. No visor do analisador aparece a indicação Al a piscar, terminando com a 

indicação 0,00; 

26. Retirar a célula da cavidade do analisador, inserir e esmagar o reagente Aluminium 

Nº 1, dissolvendo-o completamente; 

27. Em seguida, inserir e esmagar o reagente Aluminium Nº2, dissolvendo-o 

completamente; 

28. Aguardar 5 minutos e efetuar a leitura da amostra premindo a tecla ZERO/TEST; 

29. No visor do analisador aparece o valor de alumínio da amostra em mg/l; 
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30. Repetir este procedimento para as quatro soluções padrão três vezes; 

31. Se, de acordo com o atestado de verificação, as medições efetuadas resultam num 

atestado conforme, a verificação considera-se concluída com sucesso; no caso de 

se obter um resultado não conforme, procede-se à fase de calibração (descrita nos 

passos seguintes);  

32. Com o analisador desligado, premir durante alguns segundos a tecla MODE; 

33. Ainda com a tecla MODE pressionada, ligar o analisador premindo a tecla 

ON/OFF; 

34. No visor do analisador aparece a palavra CAL e o parâmetro a calibrar (Al); 

35. Introduzir a célula com a solução padrão de 0,16 mg/l na cavidade do analisador 

com a seta devidamente alinhada; 

36. Pressionar a tecla ZERO/TEST; 

37. No visor do analisador aparece alternadamente 0.0.0 e CAL; 

38. Retirar a célula da cavidade do analisador; 

39. Inserir e esmagar o reagente Aluminium Nº 1, dissolvendo-o completamente; 

40. Em seguida, inserir e esmagar o reagente Aluminium Nº2, dissolvendo-o 

completamente; 

41. Aguardar 5 minutos e efetuar a leitura da amostra premindo a tecla ZERO/TEST; 

42. No visor do analisador aparece alternadamente o resultado da análise e CAL; 

43. De modo a igualar o resultado obtido ao valor da solução padrão premir a tecla 

MODE (para aumentar o valor) ou a tecla ZERO/TEST (para diminuir o valor); 

44. Após ajustar o valor da análise premir a tecla ON/OFF;  

45. A confirmação da calibração demora três segundos, aparecendo de seguida no 

visor o símbolo (: :); 

46. Efetuar novamente um procedimento de verificação, e avaliar a conformidade do 

analisador de acordo com o atestado de verificação/calibração.  
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ANEXO V 

Equipamento analisador do Cloro (AQUALYTIC (AQUALYTIC Pc COMPACT)) 

 

1- Visor; 2- Botão ON/OFF; 3- Tecla ZERO/TEST, para efetuar o Zero da amostra e a leitura desta após adição de 

reagentes; 4- Tecla MODE; 5- Cavidade para a célula de amostra; 6- Célula de amostra. 

 

Procedimento de utilização: 

1. Antes de realizar qualquer medição assegure-se de que o equipamento está 

devidamente funcional, analisando a respetiva etiqueta de verificação/calibração; 

2. Ligar o analisador premindo a tecla ON/OFF; este passa automaticamente ao modo 

de medição de Cl; 

3. Lavar a célula com a água da amostra a analisar, encher a célula com 10 ml da 

amostra, limpar e secar bem a célula;  

4. Introduzir a célula na cavidade do analisador com a seta devidamente alinhada; 

5. Efetuar o zero da amostra premindo a tecla ZERO/TEST; 

6. No visor do analisador aparece a indicação Cl a piscar, terminando com a 

indicação 0.00; 

7. Retirar a célula da cavidade do analisador, inserir e esmagar o reagente DPD Nº 

1, dissolvendo-o completamente; 

8. Fechar e limpar bem a célula; 

9. Colocar a célula na cavidade do analisador para efetuar a leitura; 

10. Aguardar 1 minuto e premir a tecla ZERO/TEST; 

11. No visor do analisador aparece o valor de cloro livre da amostra em mg/l;  

12. Desligar o analisador premindo a tecla ON/OFF; 
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13. Lavar a célula com água. 

 

Periodicidade de verificação/calibração: 

a) O analisador deve ser verificado: 

 Pelo menos uma vez por mês; 

 Sempre que ocorrer alguma anomalia com o analisador; 

 Quando o resultado das medições suscite dúvidas. 

b) O analisador deve ser calibrado: 

 Quando a verificação não resulte conforme; 

 Quando for necessário uma grande precisão. 

 

Procedimento de verificação/calibração: 

1. Ligar o analisador carregando no botão ON/OFF; este passa automaticamente ao 

modo de medição de Cl; 

2. Introduzir a célula com a solução padrão de 0,00 mg/l na cavidade do analisador 

com a seta devidamente alinhada; 

3. Efetuar o zero da amostra premindo a tecla ZERO/TEST; 

4. No visor do analisador aparece a indicação Cl a piscar, terminando com a 

indicação 0,00; 

5. Retirar a célula da cavidade do analisador; 

6. Introduzir a célula com a solução padrão de 1,00 ± 0,02 mg/l na cavidade do 

analisador com a seta devidamente alinhada; 

7. Efetuar a leitura da amostra premindo a tecla ZERO/TEST; 

8. No visor do analisador aparece o valor de cloro livre da amostra em mg/l; 

9. Introduzir a célula com a solução padrão de 0,00 mg/l na cavidade do analisador 

com a seta devidamente alinhada; 

10. Efetuar o zero da amostra premindo a tecla ZERO/TEST; 

11. No visor do analisador aparece a indicação Cl a piscar, terminando com a 

indicação 0,00; 

12. Retirar a célula da cavidade do analisador; 

13. Introduzir a célula com a solução padrão de 4,00 ± 0,07 mg/l na cavidade do 

analisador com a seta devidamente alinhada; 



73 

14. Efetuar a leitura da amostra premindo a tecla ZERO/TEST; 

15. No visor do analisador aparece o valor de cloro livre da amostra em mg/l; 

16. Repetir quatro vezes o procedimento descrito e registar no atestado de verificação 

os cinco valores obtidos; 

17. Se, de acordo com o atestado de verificação, as medições efetuadas resultam num 

atestado conforme, a verificação considera-se concluída com sucesso; no caso de 

se obter um resultado não conforme, procede-se à fase de calibração (descrita nos 

passos seguintes);  

18. Realizar uma recolha de água clorada, efetuar a medição de cloro num 

Equipamento Verificado e registar o valor de cloro. 

19. Com o analisador desligado, premir durante alguns segundos a tecla MODE; 

20. Ainda com a tecla MODE pressionada, ligar o analisador premindo a tecla 

ON/OFF; 

21. No visor do analisador aparece a palavra CAL e o parâmetro a calibrar (Cl); 

22. Lavar a célula com a água da amostra com concentração conhecida, encher a 

célula com 10 ml dessa amostra, limpar e secar bem a célula;  

23. Introduzir a célula na cavidade do analisador com a seta devidamente alinhada; 

24. Efetuar o zero da amostra premindo a tecla ZERO/TEST; 

25. No visor do analisador aparece alternadamente 0.0.0 e CAL; 

26. Retirar a célula da cavidade do analisador inserir e esmagar o reagente DPD Nº 1, 

dissolvendo-o completamente; 

27. Introduzir a célula na cavidade do analisador com a seta devidamente alinhada; 

28. Premir a tecla ZERO/TEST; 

29. No visor do analisador aparece alternadamente o resultado da análise e CAL; 

30. De modo a igualar o resultado obtido ao valor previamente determinado num 

equipamento verificado, premir a tecla MODE (para aumentar o valor) ou a tecla 

ZERO/TEST (para diminuir o valor); 

31. Após ajustar o valor da análise premir a tecla ON/OFF;  

32. A confirmação da calibração demora três segundos, aparecendo de seguida no 

visor o símbolo (: :); 

33. Efetuar novamente um procedimento de verificação, e avaliar a conformidade do 

analisador de acordo com o atestado de verificação/calibração.
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ANEXO VI 

Procedimento para determinar o teor de cloro ativo do hipoclorito de 

sódio (NaClO) 

 

1. Introdução 

A concentração de hipoclorito de sódio pode ser determinado por métodos 

iodométricos. Deste modo, a solução de hipoclorito é tratada com um excesso de solução 

de iodeto de potássio e acidificada com ácido acético, como representado na seguinte 

reação química: 

OCl- + 2I- + 2H+ → Cl- + I2 + H2O 

 

O iodo libertado pode ser titulado com solução padrão de tiosulfato de sódio 

(Na2S2O3) na presença do indicador de amido, como se exemplifica nas reações químicas 

seguintes: 

I2 (aq) + I- → I3
- 

I3
- + 2S2O3

2- →3I- + S4O6
2- 

 

2. Material 

O principal material necessário para a determinação do teor de cloro ativo no 

hipoclorito de sódio é: 

a. Bureta de 25ml e respectivo suporte; 

b. Pipetas volumétricas de 10ml; 

c. Proveta de 50ml; 

d. Balão erlenmeyer de 250ml; 

e. Balões volumétricos de 100ml; 

f. Copos de vidro; 

g. Balança analítica. 
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3. Reagentes 

a. Solução de KI a 10% - Pesar 10g de KI para um balão volumétrico de 100ml e perfazer 

com água destilada até à marca. 

b. Solução de KIO3 – Pesar aproximadamente 0,5g de KIO3 para um balão de 100ml e 

perfazer com água destilada até à marca. Anotar a massa de KIO3 pesada. 

c. Solução de ácido acético glaciar concentrado. 

d. Solução de H2SO4 (1M) – Retirar 5,1ml de ácido sulfúrico concentrado (95%) e 

densidade de 1,83g/ml num balão de 100ml e perfazer com água destilada até à marca. 

e. Solução de amido – Pesar aproximadamente 0,5g de amido solúvel e dissolver 

cuidadosamente em alguns mililitros de água. Colocar a pasta obtida em 100ml de água 

quente e ferver durante dois minutos. Filtrar a solução a quente ou deixar arrefecer e 

esperar que o amido deposite no fundo do recipiente. Utilizar apenas a camada superior. 

Não esquecer que a solução de amido é um excelente meio alimentar para os 

microrganismos e portanto é de fácil deterioração. 

f. Solução de Na2S2O3 - Pesar 2,5g de Na2S2O3 para um balão volumétrico de 100ml e 

perfazer com água destilada até à marca. Padronizar a solução por titulação com a solução 

de KIO3 (preparada em 3b). Usar 2ml da solução de KIO3 num copo e adicionar 50ml de 

água destilada. Adicionar mais 3mg de KI e 2ml de H2SO4 (1M). Titular esta solução de 

KIO3 com a solução de Na2S2O3 usando uma bureta de 25 ml até que a solução de iodato 

de potássio fique com uma tonalidade amarelo claro. Adicionar 2ml de solução de amido 

e continuar a titulação até que a cor azulada passe a incolor. Calcular a concentração do 

Na2S2O3 (mol/L) através da seguinte expressão: 

 

𝑀(𝑁𝑎2𝑆2𝑂3) =
𝐴 × 𝐵 × 0,2804

𝐶
 

  

onde:  A = g de KIO3 em 100ml (ver ponto 3b) 

 B = ml de KIO3 usados na titulação 

 C = ml de Na2S2O3 gastos na titulação 

 

4. Procedimento 

a. Pesar 5g (±0,2g) de amostra de hipoclorito de sódio (NaClO) para um balão 

volumétrico de 100ml. Preencher com água destilada até à marca; 
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b. Adicionar num erlenmeyer 30ml da solução de KI a 10%;  

c. Pipetar 10 ml da solução de NaClO preparada anteriormente para o erlenmeyer 

contendo a solução de KI a 10%. Tenha o cuidado de mergulhar a ponta da pipeta que 

contém o NaClO na solução de KI; 

d. Adicionar 30ml de ácido acético glaciar ao erlenmeyer; 

e. Titular a solução contida no erlenmeyer com Na2S2O3 aferido, anotando o volume 

inicial na bureta;  

f. Adicionar lentamente o titulante (Na2S2O3) e agitar lentamente a solução contida no 

erlenmeyer (titulado); 

g. Quando a solução apresentar uma tonalidade amarelada adicionar 5 gotas de solução 

de amido; 

h. Continuar a titular até que a solução se torne incolor; 

i. Anotar volume final na bureta; 

 

5. Cálculos 

 

%𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙 =
𝐴 × 𝐵 × 37,22

𝐶
 

 

Onde: A = Concentração (mol/L) da solução de Na2S2O3 (ver ponto 3f) 

 B = volume (ml) de Na2S2O3 gasto na titulação 

 C = massa (g) de hipoclorito  
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ANEXO VII 

Procedimento para determinar a concentração de clorito de sódio 

(NaClO2) 

 

1. Introdução 

A concentração de clorito de sódio pode ser determinada por métodos 

iodométricos. Deste modo, a solução de clorito é tratada com um excesso de solução de 

iodeto de potássio e acidificada com ácido, como representado na seguinte reação 

química: 

ClO2
- + 4I- + 4H+ → Cl- + 2H2O + 2I2 

 

O iodeto é oxidado e posteriormente titulado com uma solução padrão de 

tiosulfato de sódio (Na2S2O3) na presença do indicador de amido, como representado na 

reação: 

I2 + 4S2O3
2- → 4I- + 2S4O6

2- 

 

2. Material 

O principal material necessário para a determinação da concentração do clorito de 

sódio é: 

a. Bureta de 25ml e respectivo suporte; 

b. Pipeta volumétrica de 1ml e 2ml; 

c. Balão erlenmeyer de 250ml; 

d. Balão volumétrico 100 ml; 

e. Balança analítica; 

 

3. Reagentes 

a. KI sólido. 

b. Solução de KIO3 – Pesar aproximadamente 0,5g de KIO3 para um balão de 100ml e 

perfazer com água destilada até à marca. Anotar a massa de KIO3 pesada. 
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c. Solução de tiosulfato de sódio (Na2S2O3) a 0,05M - Pesar 2,5g de Na2S2O3 para um 

balão volumétrico de 100ml e perfazer com água destilada até à marca. 

d. Solução de H2SO4 (1M) – Retirar 5,1ml de ácido sulfúrico concentrado (95%) e 

densidade de 1,83g/ml num balão de 100 ml e perfazer com água destilada até à marca. 

e. Solução de HCl (6M) – Colocar aproximadamente 7ml de HCl a 37% (1,18kg/L) num 

balão de diluição de 100ml e preencher até à marca com água destilada. 

f. Solução de amido – Pesar aproximadamente 0,5g de amido solúvel e dissolver 

cuidadosamente em alguns mililitros de água. Colocar a pasta obtida em 100ml de água 

quente e ferver durante dois minutos. Filtrar a solução a quente ou deixar arrefecer e 

esperar que o amido deposite no fundo do recipiente. Utilizar apenas a camada superior. 

Não esquecer que a solução de amido é um excelente meio alimentar para os 

microrganismos e portanto é de fácil deterioração. 

g. Solução de Na2S2O3 - Pesar 2,5g de Na2S2O3 para um balão volumétrico de 100ml e 

perfazer com água destilada até à marca. Padronizar a solução por titulação com a solução 

de KIO3 (preparada em 3b). Usar 2ml da solução de KIO3 num copo e adicionar 50ml de 

água destilada. Adicionar mais 3mg de KI e 2ml de H2SO4 (1M). Titular esta solução de 

KIO3 com a solução de Na2S2O3 usando uma bureta de 25ml até que a solução de iodato 

de potássio fique com uma tonalidade amarelo claro. Adicionar 2ml de solução de amido 

e continuar a titulação até que a cor azulada passe a incolor. Calcular a concentração do 

Na2S2O3 (mol/L) através da seguinte expressão: 

 

𝑀(𝑁𝑎2𝑆2𝑂3) =
𝐴 × 𝐵 × 0,2804

𝐶
 

  

onde:  A = g de KIO3 em 100ml (ver ponto 3b) 

 B = ml de KIO3 usados na titulação 

 C = ml de Na2S2O3 gastos na titulação 

 

4. Procedimento 

a. Num balão de erlenmeyer de 250ml pesar aproximadamente 0,1g da amostra de clorito 

de sódio (NaClO2); 
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b. Adicionar 2g da solução de KI ao balão de erlenmeyer e de seguida adicionar uma 

pequena quantidade de água destilada e misturar bem até que o KI fique totalmente 

dissolvido; 

c. Adicionar 1ml de HCl 6M ao erlenmeyer. Agitar durante aproximadamente 30 

segundos; 

d. Anotar o volume de Na2S2O3 na bureta; 

e. Titular a solução contida no erlenmeyer adicionando Na2S2O3 aferido, tendo o cuidado 

de agitar lentamente a solução contida no erlenmeyer; 

f. Quando a cor acastanhada ficar desvanecida adicionar 2ml da solução de amido; 

g. Continuar a titular até que a solução se torne incolor; 

h. Anotar volume final na bureta. 

 

5. Cálculos 

 

%𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂2 =
𝐴 × 𝐵 × 2,261

𝐶
 

 

Onde: A = Concentração (mol/L) de Na2S2O3 (ver ponto 3g) 

 B = volume (ml) de Na2S2O3 gasto na titulação 

 C = massa (g) de clorito de sódio  
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ANEXO VIII 

Procedimento para determinação da concentração de solução aquosa a 

9% de ácido clorídrico  

 

 

1. Introdução 

A determinação da concentração de HCl pode ser realizada através de uma 

titulação ácido-base (ácido forte e base forte). A titulação consiste em determinar a 

concentração de uma solução desconhecida (solução aquosa de HCl) através da reação 

completa com uma outra solução de concentração conhecida (solução aquosa de NaOH). 

Como o hidróxido de sódio não é um padrão primário, é necessário realizar uma primeira 

etapa de aferição da concentração da solução de NaOH através da titulação de um padrão 

primário, como por exemplo, o hidrogenoftalato de potássio. 

A determinação do título da solução de HCl, após conhecimento da concentração 

da solução aquosa de NaOH (titulante), realiza-se por adições sucessivas do titulante 

presente na bureta, à solução de HCl contida num balão de erlenmeyer (titulado), até que 

se atinja o ponto de equivalência. O ponto de equivalência representa o momento da 

titulação em que todo o titulado reagiu com o titulante, ou seja, quando o número de moles 

de iões H+ do ácido é igual ao número de moles de iões OH- adicionados. 

Quando se adiciona a base (titulante) ao ácido (titulado), o pH vai variando, 

sofrendo uma brusca variação perto do ponto de equivalência, permitindo que o ponto 

final seja detetado através da mudança de cor da solução ou através da curva de titulação 

(métodos eletroquímicos). 

A titulação do HCl pela adição de NaOH é um exemplo de uma titulação de um 

ácido forte com uma base forte, sendo a reação de neutralização dada pela seguinte 

reação: 

 

HCl + NaOH → NaCl + H2O 
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Neste tipo de titulação sabemos que o ponto final da titulação é obtido para um 

valor de pH próximo de 7, daí a escolha do indicador vermelho neutro, uma vez que o 

intervalo de pH de mudança de cor varia entre 6,8 e 8,0. 

 

2. Material 

O principal material necessário para a determinação da concentração do título da 

solução de ácido clorídrico é: 

a. Pipeta volumétrica de 10ml; 

b. Bureta de 25ml e respetivo suporte; 

c. Copos de vidro de 25ml; 

d. Balão erlenmeyer de 100ml; 

e. Balões de diluição de 100ml; 

f. Balança analítica; 

g. Excicador; 

h. Estufa. 

 

3. Reagentes 

a. Vermelho neutro – Dissolver aproximadamente 0,1g de vermelho neutro em 100ml de 

água destilada. 

b. Solução de hidrogenoftalato de potássio – Moer uma quantidade aproximada de 50g 

do padrão primário KHC8H4O4 e secar a 120ºC. Arrefecer o composto num excicador. 

Pesar 45,9g de KHC8H4O4 e diluir num balão de 100ml.  

c. Solução de NaOH a 9% - pesar aproximadamente 9g de NaOH em 100ml de água 

destilada. Para padronizar a solução de NaOH, titular 10ml da solução de KHC8H4O4. 

Encher a bureta de 25ml com a solução de NaOH e titular até que o ponto de inflexão seja 

atingido (aproximadamente a pH 8,7). Calcular a concentração do NaOH através da 

seguinte expressão: 

%𝑁𝑎𝑂𝐻 =
𝐴 × 𝐵 × 40

204,2 × 𝐶
 

  

onde:  A = g de KHC8H4O4 em 100ml 

 B = ml de  KHC8H4O4 usados na titulação 

 C = ml de NaOH usados na titulação 
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4. Procedimento 

a. Encher a bureta com a solução titulante de NaOH preparada no ponto anterior e 

coloque-a no respetivo suporte; 

b. Num copo de vidro colocar 10ml de HCl e adicionar 2 a 3 gotas do indicador vermelho 

neutro; 

c. Anotar o volume inicial de NaOH na bureta; 

d. Iniciar a titulação com a solução de NaOH, simultaneamente agitar o copo de forma a 

homogeneizar o titulante e o titulado; 

e. Quando a solução mudar de cor (de azul para amarelo) terminar a titulação e registar o 

volume final de NaOH gasto. 

 

5. Cálculo 

 

%𝐻𝐶𝑙 =
𝐴 × 𝐵 × 36,5

40 × 𝐶
 

 

onde: A = % da solução de NaOH usada na titulação (determinado no ponto 3c) 

 B = ml de NaOH gasto na titulação do HCl 

 C = ml de HCl usado na titulação 
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ANEXO IX 

Procedimento para determinação da sílica (SiO2) na cal hidratada  

 

1. Introdução 

O molibdato de amónia a pH ácido (próximo de 1,2) reage com a sílica e fosfatos 

presentes em solução para produzir heteropoliácidos. No procedimento o ácido oxálico é 

adicionado para destruir a interação molibdato-ácido fosfórico mas não tem capacidade 

para eliminar a interação molibdato-sílica (sílica não reativa). É de referir que mesmo que 

o fosfato esteja ausente da solução, a adição de ácido oxálico é altamente recomendada 

no processo. A intensidade da cor amarela é proporcional à concentração de sílica reativa 

que interage com o molibdato. A sílica não reativa pode ser convertida a sílica reativa 

pelo aquecimento ou pelo tratamento alcalino. É de referir que as quantidades elevadas 

de ferro, turvação, sulfatos, e fosfatos interferem com o processo de medição. Assim, o 

tratamento com ácido oxálico permite a eliminação dessas interferências. Outro aspeto a 

ter em consideração é a interferência da cor e da turvação, a qual deve ser compensada 

nas medições efetuadas. 

No procedimento aqui descrito omitiu-se, por razões de simplificação do 

procedimento, a etapa de digestão alcalina para conversão da sílica não reativa, ou seja, 

presume-se que toda a sílica reage. 

 

2. Material 

a. Balões de diluição de 100ml; 

b. Balão de diluição de 1000ml; 

c. Balança analítica; 

d. Medidor de pH; 

e. Espectrofotómetro. 

 

3. Reagentes 

Para melhorar os resultados deve utilizar reagentes com baixo teor de sílica e deve 

guardar todos os reagentes em frascos de plástico. 
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a. Bicarbonato de sódio (NaHCO3) em pó. 

b. Ácido sulfúrico (H2SO4) 1N – adicionar 2,8ml de ácido sulfúrico concentrado 

(densidade de 1,83g/ml) num balão de 100ml e diluir com água destilada até à marca. 

c. Ácido clorídrico (HCl) 1+1 – adicionar 50 ml de ácido clorídrico num balão de 100ml 

e diluir com água destilada até à marca. 

d. Solução de molibdato de amónia – dissolver 10g de (NH4)6Mo7O24.4H2O em água, 

com agitação e aquecer ligeiramente e diluir para 100ml. Filtrar se necessário. Ajustar 

para um valor de pH entre 7 e 8 com NH4OH ou NaOH isenta de sílica e guardar num 

frasco de polietileno. Se o pH não for ajustado irá formar-se gradualmente um precipitado. 

e. Solução de ácido oxálico – dissolver 7,5g de H2C2O4.H2O em água e diluir num balão 

de 100ml. 

f. Solução stock de sílica – dissolver 4,73g de metasilicato de sódio monohidratado 

(Na2SiO3.9H2O) em água e diluir para 1000ml. Armazenar em garrafa de polietileno. 

g. Solução padrão de sílica – Diluir 10,0ml da solução stock de sílica, referida no ponto 

anterior, em 1000ml de água (1,0ml=10,0μg SiO2). Calcular de forma exata a 

concentração a partir da concentração stock de sílica. Guardar em garrafa de polietileno. 

h. Solução de cor:  Solução de cromato de potássio – dissolver 630mg de K2CrO4 em 

água e diluir para 1 litro. 

Solução de bórax – dissolver 10g de borato de sódio decahidratado 

(Na2B4O7.10H2O) em água e diluir para 1 litro. 

 

4. Procedimento 

a. Preparar os padrões de sílica de modo a cobrir a concentração esperada na amostra. Por 

exemplo, adicionar os volumes de 1 a 10ml da solução padrão de sílica (ver ponto 3g) a 

um balão de diluição de 50ml de modo a produzir padrões de 0,2 a 2mg/L de SiO2.  

b. Solução de cal hidratada (amostra) – pesar aproximadamente 0,2g de cal hidratada 

(anotar a massa pesada de cal) e diluir em balão de 100ml até à marca. 

c. Correção da cor ou turvação – Usar 50ml da amostra e adicionar todos os reagentes 

como indicado no ponto 4d. Realizar o mesmo procedimento para a outra porção de 

amostra mas não adicionar o molibdato. 

d. Adicionar aos padrões e às amostras preparadas nos pontos anteriores, num processo 

rápido, 1,0ml de HCl (1+1) e 2,0ml de molibdato de amónia. Misturar, invertendo pelo 



89 

menos 6 vezes e aguardar em repouso durante 5 a 10 minutos. Adicionar 2,0ml da solução 

de ácido oxálico e misturar vigorosamente. 

e. Realizar a leitura da absorvância das soluções em espectrofotómetro, a comprimento 

de onda de 410nm, num período entre os 2 e os 15 minutos (tempo estimado após a adição 

de ácido oxálico). A calibração do espectrofotómetro é realizada tendo em conta a 

utilização da água destilada como zero. 

 

5. Cálculo 

 

%𝑆𝑖𝑂2 =
𝐴 × 𝐵 × 100

𝐶
 

 

onde:  A = Concentração de sílica na amostra preparada (g/L) no ponto 4b 

 B = Volume da solução amostra preparada (L) no ponto 4b 

 C = massa de cal hidratada usada na preparação da amostra (g) 

 


