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RESUMO 

 

Devido ao seu elevado potencial de oxidação, o ozono tem sido uma das substâncias 

mais utilizadas no pré-tratamento em Estações de Tratamento de Água (ETA) por forma 

a oxidar compostos orgânicos e inorgânicos. No caso em apreço trata-se da ETA de 

Areias de Vilar, localizada em Areias de Vilar, no concelho de Barcelos e fazendo parte 

do Sistema Multimunicipal do Norte de Portugal. 

O objetivo da presente dissertação consiste em analisar a eficiência da fase de 

ozonização, presente em tal ETA através de alguns parâmetros indicativos da qualidade 

de água bruta versus água tratada, comprovando a eficiência da remoção de compostos 

orgânicos e inorgânicos nos tanques de pré-oxidação através do efeito do ozono.  

O sistema de ozonização da ETA de Areias de Vilar é composto por quatro 

componentes principais e que foram alvo de estudo do presente trabalho, como a 

preparação do gás, a energia elétrica, a injeção com contacto do mesmo nos tanques de 

pré-oxidação, e a destruição do ozono. 

Os parâmetros considerados, mais caraterísticos e intervenientes na etapa de pré-

oxidação por ozono da ETA, tendo em conta a qualidade de água bruta, foram a 

absorção UV, os microrganismos, a turvação e a temperatura. Da análise efetuada, 

concluiu-se uma deterioração na qualidade de água bruta ao longo do período em estudo 

– entre o ano de 2010 e o ano de 2016, com interveniência no decréscimo de ozono 

residual encontrado em cada um dos 2 tanques de pré-oxidação que comprovou a 

diminuição gradual da perda de capacidade do gerador. Contudo, tendo em conta os 

valores obtidos de remoção para a absorção UV e microrganismos, estes enquadraram-

se dentro dos parâmetros normais obtidos para o período em causa e considerados para a 

água tratada adequada para consumo humano. 

O estudo efetuado permitiu adquirir experiência, conhecimento e, ainda, o 

desenvolvimento de um caso de estudo - de início ao fim de forma autónoma, 

demostrando a importância de investigação nesta área.  

Palavras-Chave: Ozono, pré-oxidação, Estação de Tratamento de Água, Tanques de 

pré-oxidação, Absorção UV  
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ABSTRACT 

 

Ozone treatment of drinking water has been applied to the potable water treatment 

plants (WTP) for pre-oxidation stage in order to oxidize inorganic and organic 

compounds due to high oxidation potential of ozone. The WTP portrayed in this study it 

is located in Areias de Vilar, city of Barcelos, Portugal. 

The present work aims to analyze the treatment efficiency of ozonation of this particular 

WTP by comparing indicative parameters of quality of raw water versus treated water 

after contacting with ozone, proving the removal efficiency of inorganic and organic 

compounds in the pre-oxidation chamber. 

The ozonation system includes four essential components to the process.  These 

components were studied into detail as it follows: - gas preparation, energy supply, 

injection of ozone, and residual ozone destruction.  

The more influential parameters regarding the pre-oxidation in raw water in the pre-

oxidation stage is UV absorption 254 nm, microorganisms -fecal coliform and 

enterococcus, turbidity and temperature. It was possible to observe the deterioration of 

raw water quality between 2010 and 2016 as well as the decrease of the residual ozone 

in the contact chambers. These two factors could demonstrate the capacity loss of the 

generator. Nonetheless, taking into account the values obtained for the removal of UV 

absorption and microorganisms among others, the overall treatment efficiency of the 

WTP is excellent. 

Throughout this study, important technical and scientific experiences have been gained 

from continuous efforts of pursuing the operation data and analyzing the cause and 

effect scenarios that are not completed thus required more research. 

 

Keywords: Ozone, pre-oxidation; Water treatment plants; Contact chamber; UV 

absorption 
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NOTAÇÃO E GLOSSÁRIO  
Abs UV – Absorção UV a 254 nm 

THM – Trihalometanos 

OBP – Organic by-Products 

EAM – Espectofotometria de absorção molecular  

COP – Centro Operacional do Cávado 

LA – Limite Alerta  

NTU – Unidade Nefelométrica de Turvação 

NOM- Natural Organic Matter (matéria orgânica natural) 

IPAC – Instituto Português de Acreditação 
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L
-1

 – por litro  
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cm
-1
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Ct – Tempo de contacto  
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1.INTRODUÇÃO 
 

 

1.1. ENQUADRAMENTO DO TEMA  

 

A água é - como disse Leonardo Da Vinci, um dom divino da Natureza, que 

contrariamente a outras matérias-primas não se renova. 

A problemática da água envolve problemas sociais como o caso da exploração exaustiva 

das suas origens, a contaminação, a erosão e a sedimentação. 

O uso que se faz da água é fortemente influenciado pela qualidade que se encontra na 

origem – seja um aquífero, um curso de água, um lago, sendo, desse modo 

indispensável obter uma gestão com qualidade para assim potenciar o desenvolvimento 

social intervindo sempre de forma sustentável e eficiente. 

Apesar do avanço da tecnologia ter delineado muitos dos progressos que hoje em dia se 

fazem sentir ao nível da segurança e da qualidade obtidas na distribuição da água, estes 

aspetos continuam a ser merecedores de desenvolvimento por parte da comunidade 

científica.  

O abastecimento de água potável, cujo desenvolvimento e necessidade têm vindo a 

aumentar, é um enorme desafio para o ser humano. Nos últimos anos, o setor de 

abastecimento público em Portugal tem assistido a um crescimento na percentagem de 

atendimento e de água controlada e de boa qualidade, garantindo-se atualmente que, 

cerca de 98% de água distribuída é segura na distribuição ao consumidor, enquanto tal 

valor era cerca de 50% em 1993 (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e 

Resíduos 2013) . 
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Todavia ainda existem melhorias a desenvolver que passam sobretudo por um maior e 

melhor controlo, acompanhadas de rigor na aplicação da legislação, planos de controlo 

da qualidade da água (PCQA) para consumo humano aprovado pela Entidade 

Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).  

Por outro lado, devido à constante evolução de produtos químicos na indústria, e ao 

decréscimo da capacidade de processos convencionais nas Estações de Tratamento de 

Água (ETA), surgiu a necessidade de recorrer a processos mais avançados, 

questionando-se a efetividade e utilidade dos mesmos.  

Atualmente os processos mais decorrentes de tratamento de água numa ETA são: pré-

oxidação, coagulação/floculação, filtração e correção de pH. 

Na sequência das razões apresentadas, a abordagem do tema “ozonização” – uma das 

possíveis ações de tratamento de água, criou um meio de estudo e análise para a 

presente dissertação. 

1.2. ÂMBITO E OBJETIVOS  

Esta dissertação, realizada no âmbito do Mestrado Integrado em Engenharia do 

Ambiente relativa ao ano letivo 2015/2016, tem como tema “Análise paramétrica da 

eficácia da etapa de pré-tratamento numa Estação Tratamento de Água. Caso-Estudo: 

ETA Areias de Vilar”. 

Este tema foi desenvolvido com o apoio da concessionária da ETA de Areias de Vilar 

que integra o Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do 

Norte de Portugal, concessionado a Águas do Norte, S.A. 

O objetivo principal da presente dissertação é a caracterização da eficácia do atual 

processo de pré-oxidação por ozono e em exploração na referida ETA de Areias de 

Vilar.  

Pretende-se, de certa forma, analisar e tentar concluir acerca do motivo da redução da 

eficiência desta etapa de tratamento na atual exploração, bem como, e se possível, 

propor uma solução de melhoramento do atual desempenho ou outra solução que se 

traduza numa otimização técnica e económica desta fase de tratamento.  
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Por outro lado, pretende-se também que a metodologia aqui explorada possa ser dirigida 

noutras situações tanto de diferentes ETA bem como para outras etapas. 

Esta análise é tanto mais importante quanto esta fase se traduzir num consumo 

energético significativo no cômputo geral de toda a ETA (aproximadamente 1,4%) e, 

também, do seu adequado desempenho se traduzir uma maior garantia na obtenção de 

qualidade de água tratada mais segura.  

1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A dissertação desenvolvida apresenta uma estrutura organizada em 5 capítulos: 

 

No presente Capítulo 1, intitulado, “Introdução” apresenta-se o tema e os conceitos 

abrangidos, de uma forma geral, para posteriormente serem desenvolvidos nos capítulos 

seguintes. Também se apresentam os principais objetivos propostos na realização desta 

dissertação.  

 

O Capítulo 2 alusivo à “Ozonização” debruça-se sobre a fundamentação teórica e os 

conceitos que possam ter interveniência no processo de tratamento em causa. Inicia-se 

com uma descrição histórica do ozono, passando pelas reações da sua decomposição e 

finalizando com a interferência do ozono nos compostos integrantes da água captada.  

No Capítulo 3 – “Conceitos fundamentais de exploração e gestão de uma estação de 

tratamento de água”, apresentam-se os parâmetros mais relevantes utilizados na gestão e 

exploração de uma ETA, assim como algumas peculiaridades existentes na ETA de 

Areias de Vilar, descrevendo os equipamentos, o modo de funcionamento e alguns 

aspetos relativos à segurança.  

No Capítulo 4 analisa-se o “Caso de Estudo – ETA de Areias de Vilar”, e descreve-se, 

qualitativamente, todos os parâmetros de qualidade de água analisados, envolvendo a 

qualidade de água bruta e de água pré-tratada após a etapa de ozonização nos tanques de 

pré-oxidação, estudando-se assim a eficiência do(s) gerador(es) de ozono. Recorre-se no 

final a uma análise da evolução energética, por forma a compreender-se a evolução da 

exploração, da geração de ozono sob este aspeto.  

Finalmente no Capítulo 5 apresentam-se as “Conclusões e Recomendações” do presente 

estudo, tendo em conta a metodologia utilizada e os parâmetros possíveis de 
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caracterizar. São ainda sugeridas propostas de trabalho futuro, bem como a 

possibilidade de melhoria no âmbito de tratamento atual.  
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 2. A OZONIZAÇÃO  
 

2.1. GENERALIDADES 

 

A ozonização é uma das técnicas mais emergentes e mais utilizadas tanto na 

descontaminação de águas para consumo humano, com o objetivo principal de remoção 

da matéria orgânica, como também no tratamento de águas residuais, como alternativa 

possível aos processos convencionais de tratamento químico. 

Nos anos mais recentes, tem aumentado o interesse no desenvolvimento de novas 

tecnologias com o objetivo da otimização dos processos atualmente existentes e 

inerentes ao tratamento de água. Tendo em conta que a qualidade de água nas origens se 

tem vindo a agravar, não só, devido a um maior número de população servida, ao 

desenvolvimento industrial e à exigência crescente por parte da sociedade no que 

concerne a qualidade de vida. Pois o rio Cávado está sujeito a alterações através de 

descargas tóxicas caso as indústrias não estejam convenientemente ligadas ao 

saneamento que pode ser prejudicial ao desempenho da ETA. Torna-se necessário 

recorrer à inovação e otimização de processos de tratamento de modo a continuar a 

distribuir água de boa qualidade para consumo. É neste contexto que a etapa de 

ozonização se integra pretendendo-se evidenciar que a ozonização é uma técnica de 

tratamento de água que se valoriza a nível mundial.  

2.2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO OZONO 
 

 A proveniência do nome ozono advêm do grego “ozein” que tem como 

significado “cheirar”. A associação deste nome é atribuída ao químico alemão Christian 

Schӧnbein que em 1840 (Cavalheiro 2005) detetou um odor derivado das descargas 

elétricas que se assemelhava ao produzido por um relâmpago. 

Nos anos seguintes iniciaram-se vários estudos entre os quais alguns relativos à 

esterilização da água realizados por De Meritens em 1886, (Rice & Browning 1980) até 



Análise paramétrica da eficácia da etapa de pré-tratamento numa Estação Tratamento de Água. 

Caso-Estudo: ETA Areias de Vilar  
 

6 Soraia Gomes 
 

que no ano 1858 se construiu o primeiro gerador capaz de produzir ozono, em Berlim 

por Wener Von Siemens. A investigação sobre a utilização deste elemento continuou, 

tendo-se construído e utilizado na Holanda, em 1893, a primeira instalação de produção 

de ozono para o tratamento da água na cidade em Oudsborn (Gil 2009). Posteriormente, 

no início do século XX, em França, na cidade de Nice, estabeleceu-se a primeira estação 

de tratamento de água usando o ozono para desinfeção. Tal facto conduz a que se 

designe por “berço” da ozonização esta estação de tratamento de água.  

Nos dias de hoje, a ozonização é uma técnica difundida em todo o mundo, muito 

utilizada no tratamento de água destinada a consumo humano como oxidante e nas 

etapas de remoção da matéria orgânica, auxiliando sobretudo, no tratamento da cor, do 

cheiro e do odor. Todavia esta pode ser também aplicada para a desinfeção dos 

microrganismos, oxidação dos micro-poluentes, entre outros. Existem presentemente 

estudos e investigação da utilização do ozono para remoção de substâncias 

farmacêuticas e de derivados da higiene pessoal em estações de tratamento de águas 

residuais, mas, ainda sem conclusões conhecidas.  

Segundo Metcalf & Eddy, 2003, existem atualmente mais de 1.000 estações de 

tratamento de água destinadas a consumo humano que utilizam o ozono na desinfeção e 

no controlo de agentes que produzem sabor, cheiro e cor existentes na água.  

2.3. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DO OZONO 

Quimicamente o ozono é uma molécula O3, com três átomos de oxigénio que tem vindo 

a ser amplamente usada devido às suas propriedades fortemente oxidantes no tratamento 

de água. Neste sentido, este pode ser usado como reagente individual ou em conjunto 

com outros agentes oxidantes como o peróxido de hidrogénio e radiação UV e ainda 

com catalisadores.  

Este gás não é um composto persistente, decompondo-se em oxigénio O2 rapidamente. 

Por isso não pode ser armazenado nem transportado, constituindo vantagem pelo facto 

de eliminar possíveis acidentes relativo ao armazenamento quando comparado com 

outras substâncias tóxicas e utlizadas também no tratamento de água. É esta natureza 

instável da molécula que lhe confere um elevado potencial de oxidação 

comparativamente com outros oxidantes (verificar na Tabela A1 do anexo 1) tornando-a 

muito reativa, (Wojtenko et al. 2016) devendo por isso ser produzida in situ. 
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O tempo de semivida do ozono corresponde ao tempo que a concentração residual de 

ozono demora a decair 50% do seu valor inicial, aquando a decomposição do mesmo 

(Mandel et al. 2011), como se pode verificar no anexo 1. Neste processo de 

decomposição foram definidas duas fases distintas. A primeira em que existe um rápido 

consumo de ozono na água bruta (a pH neutro) de cerca de 20 segundos (o tempo de 

semivida) (Mandel et al. 2011), e uma segunda fase que corresponde a um decaimento 

lento de ozono e que pode alcançar os 60 minutos (van der Helm 2007). 

Em acrescento, o ozono (massa específica de 2,144 kg.m
-3

 0ºC), apresenta uma 

densidade 1,5 vezes superior comparativamente ao oxigénio (massa específica de 1,429 

kg.m
-3

), é um gás tóxico, e tem o ponto de ebulição a -111,9ºC (a 1 atm) (Kerwin L. 

Rakness 2005). 

Salienta-se, também, que à medida que a temperatura da água aumenta, a solubilidade 

do ozono na água é menor. Este aspeto é importante uma vez que no caso do presente 

estudo, é fundamental uma eficaz e adequada solubilidade deste gás na água a tratar 

pelos efeitos que daí deverão advir. 

Recorda-se que a solubilidade de qualquer gás na água depende da temperatura e da 

pressão parcial do gás no líquido, tal como se conclui da lei de Henry: 

                (1.1) 

onde  

 pi significa pressão parcial na fase gasosa obtida em kilopascal (kPa); 

 KH  é a constante de Henry (kPA∙L∙mol 
-1

);  

 Ci (mol∙L
-1

) é a concentração molar do gás solução a uma dada temperatura.   

 

No entanto, e no caso concreto do ozono, a constante de solubilidade é de difícil 

determinação devido à autodecomposição que acontece no ozono, (Boncz 2002) 

afetando também a concentração de ozono dissolvido em equilíbrio com a fase gasosa, a 

uma determinada pressão parcial.  

Na figura 1, está disposta a solubilidade em função da temperatura, observa-se que a 

solubilidade na água para o ozono e à temperatura de 0 °C é de 1 g∙L
-1 

e a 30 °C é de 

0,534 g∙L
-1

, o que valida o facto de esta diminuir com o aumento de temperatura (Boncz 

2002). 
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2.4. ASPETOS DA DECOMPOSIÇÃO DO OZONO  

A decomposição do ozono na água tem sido objeto de estudo por parte de vários 

investigadores, na sequência do conhecimento da possibilidade de interação deste com 

as espécies naturalmente presentes na água. Esta interação ocorre de duas formas, por 

via direta, nas reações do ozono molecular, e por via indireta, através da formação de 

radicais livres oxigenados, nomeadamente os radicais hidroxilo, que têm um poder 

oxidante superior ao do ozono (Mandel et al. 2011). 

O ozono apresenta um potencial de oxidação de 2.07 V sob condições ácidas, e 1,24 V 

sob condições básicas (Boncz 2002). Tal facto permite oxidar rapidamente outras 

substâncias reagindo com um elevado número de compostos orgânicos e sendo capaz de 

destruir bactérias e vírus (Soares 2006).  

Este consegue transformar muitas substâncias que não se deterioram em compostos 

degradáveis, pois oxida as moléculas tornando-as suscetíveis de serem tratadas 

biologicamente por forma a garantir a redução da toxicidade dos compostos 

inicialmente presentes. No momento em que o ozono é misturado com a água, 

decompõe-se imediatamente através de uma série de reações químicas - que podem ser 

rápidas ou lentas consoante os constituintes da água, – conforme o esquema da Figura 2. 

Figura 1 - Solubilidade do ozono na água (Boncz 2002)  
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Figura 2 – Reatividade do ozono em solução aquosa (Seixas 1998) 

 

Salienta-se que a reação do ozono em solução aquosa é muito complexa, reagindo com 

muitos compostos orgânicos e inorgânicos. Na degradação da matéria orgânica por via 

direta é feito o ataque às ligações duplas de carbono dos compostos originando 

substâncias saturadas como aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos. (Kerwin L. Rakness 

2005) 

A reação indireta envolve a formação de radicais, no qual o radical hidroxilo (   ) não 

é seletivo, reagindo rapidamente com um alargado número de espécies, tendo um 

potencial de oxidação mais elevado (2,80 V) (Mandel et al. 2011).  

A autodecomposição do ozono é um processo complexo que envolve diversas espécies 

de radicais livres (AWWA 1999). Pode ser iniciada consoante as espécies constituintes 

da água, como por exemplo o ião hidróxido, matéria orgânica natural, ião ferro, ou 

ainda através da luz ultravioleta. A cadeia de reação é demonstrada em seguida: 

          
      

     (2.1) 

   
       

       (2.2) 

  
         

           (2.3) 

     
  

    
      (2.4) 

   
             (2.5) 

          
      (2.6) 
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          (2.7) 

   
     

               (2.8) 

   
     

                 (2.9) 

Legenda: As espécies que apresentam o símbolo (•) são radicais livres 

 

Estas equações constituintes da cadeia de reação, podem ser escalonadas em três partes: 

1), a fase de iniciação (2.1 e 2.2) (Mandel 2007) e, 2) a fase de propagação (2.3) e 3) a 

fase de terminação (2.4 a 2.9) (Cano Quiroz et al. 2011) . 

O ião hidróxido (   ) é o que inicia a cadeia de reação. Seguidamente os promotores, 

designadamente, o ião superóxido   
 

 e o radical    
  

 (2.1) conduzem à formação do 

radical hidroxilo HO
•
 (2.5) (Mandel 2007), contribuindo assim para a decomposição 

contínua do ozono. 

Pode-se afirmar que estes episódios são dependentes do pH no sentido em que se a água 

estiver a pH inferior a 7, a via direta predomina, levando à decomposição direta do 

ozono em radicais hidroxilo, HO
• 
(Soares 2006). Pelo contrário, com pH superior a 7 a 

via indireta ocorre, envolvendo o ataque aos iões hidróxido com posterior formação dos 

radicais hidroxilo. Com pH neutro, tanto em águas superficiais e subterrâneas, as duas 

direções, direta e indireta, podem-se realizar (Fonseca 2012). Entre o pH 7 e pH 10 o 

tempo de semivida do ozono é normalmente entre 15 a 25 min. (Mandel 2007). Nesta 

sequência, a composição da água influencia a variação do pH da solução que por sua 

vez influencia a decomposição do ozono.  

Contudo, também existem substâncias que podem inibir o efeito oxidativo, capazes de 

consumir o radical hidroxilo, que se designam de “inibidores”, (Fonseca 2012) dando 

término à decomposição do ozono. É outro aspeto de análise sem relacionamento com a 

situação em estudo. 

 2.4.1. Outros fatores que influenciam a decomposição do ozono 

Não são apenas os radicais, como afirmado anteriormente, que influenciam a 

decomposição do ozono. Outros parâmetros como as concentrações de bromo, de NOM 

(Natural Organic Matter - matéria orgânica natural), e da amónia, têm influência direta 

ou indireta no ciclo de vida do ozono.  
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Também outros fatores influenciadores são as variadas substâncias, orgânicas ou 

inorgânicas, dissolvidas ou em suspensão, existentes nas águas naturais a tratar muitas 

das vezes impossíveis de quantificar, mas que podem interferir no tratamento da água 

para o consumo. 

Tais situações conduzem à necessidade em conhecer qual a dose de ozono que torna 

eficaz o tratamento assim como o tempo de contacto, de modo a alcançar-se o objetivo 

pretendido,  obter água com qualidade, pelo menos no aspeto relacionado com a sua 

utilização.  

  2.4.1.1 Fração NOM 

No processo de ozonização a fração de matéria orgânica natural existente na água 

correspondente à fração húmica que se encontra suspensa ou dissolvida, tem muita 

influência no processo de tratamento e em particular na sua eficácia (Ross et al. 2012). 

Esta pode ser caraterizada de diversas formas, sendo que a forma mais básica passa pela 

medição da concentração de carbono orgânico total, ou carbono orgânico dissolvido 

depois de passar a amostra por um filtro de 0,45 μm normalizado (van der Helm 2007).  

Tendo em conta que a reação direta do ozono é influenciada pelos componentes 

orgânicos presentes na água, a fase rápida do consumo de ozono, isto é a fase inicial da 

transferência de ozono para a água, é maioritariamente devida à reação com a fração 

NOM. 

A presença de NOM na água é um indicativo direto de problemas associados à cor e ao 

odor da água (Jarvis et al. 2007) e, indireto face à possibilidade de formação de 

subprodutos de desinfeção, como o caso do bromato.  

A posição da ozonização no tocante à eliminação desta fração em água recai sobre a 

diminuição ao nível da cor, do odor, da absorção UV (L. Avery et al. 2013) e ainda pelo 

facto de aumentar a biodegradabilidade dos compostos orgânicos, reduzindo assim a 

eventual formação de subprodutos (Hozalski et al. 1999). 

Salienta-se ainda que um aumento da matéria orgânica na água pode levar a uma 

diminuição do tempo de vida do ozono devido ao seu consumo.  
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  2.4.1.2 Formação de bromato (BrO3-)  

Após a introdução do ozono na água uma série de reações complexas podem acontecer, 

levando à formação de bromato (     
 

), através de brometo (    , que se encontra 

presente na água. Por via direta o brometo reage com o ozono conduzindo à formação 

do hipobromito (BrO
-
) progressivamente até à formação de bromatos, subproduto de 

desinfeção (Jarvis et al. 2007). Por via indireta, através da decomposição do ozono na 

água, os radicais hidroxilo (OH
•
) e o ozono são os responsáveis pela conversão do ião 

brometo (     no radical brometo (Br
•
) através de sucessivas reações até se alcançar 

também o bromato. 

Outros fatores como o aumento do pH e o aumento do tempo de contacto (CT) (L. 

Avery et al. 2013) também proporcionam um aumento na concentração de bromato.  

A reação do ozono em águas contendo bromatos é um facto preocupante para a saúde 

pública devido à possibilidade de efeitos cancerígenos. 

Em Portugal, o Decreto-Lei 306/2007, de 27 de agosto que estabelece o regime de 

qualidade de águas a consumo humano, define um limite de 10 μgL
-1

 para 

concentrações máximas de bromato na água para consumo humano.  

 

Contudo, deve-se minimizar a ocorrência do mesmo na água considerando a seleção 

correta dos reagentes e das doses aplicadas. O uso de ozono em quantidade reduzida e a 

diminuição de pH podem ser aspetos a ter-se em conta para a minimização da 

concentração de bromatos na água. Para além disso qualquer NOM presente na água 

segundo o que é geralmente admitido na literatura pode reduzir a formação do bromato.  

2.5. DESINFEÇÃO COM OZONO  

Aparentemente, o conhecimento relativo à utilização na desinfeção da água do ozono é 

evidente desde o final do século XIX, tal qual refere Langlais et al. 1991. A forte 

propriedade oxidante do ozono tem sido usada e aprimorada ao longo do tempo para 

diversos fins compreendendo a oxidação das moléculas orgânicas e inorgânicas, 

adjuvante da coagulação, remoção de sabor e de odor e, ainda, como meio de controlo 

de crescimento de algas. Porém, na maioria das aplicações a que se destina, tem como 
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consequência a desinfeção, já que o ozono tem uma cinética de desinfeção rápida e 

torna-se mais potente e abrangente para a multiplicidade dos microrganismos que 

podem existir na água a tratar, comparativamente com outros desinfetantes.  

O ozono é amplamente usado na Europa para inativação de microrganismos como os 

protozoários geradores de cistos como Giardia lamblia e Cryptosporidium. Mesmo em 

concentrações tão baixas como 0,2 mg O3/m
3
 ar, (Langlais et al. 1991) este oxidante 

ataca a membrana celular acabando por exterminar os microrganismos.  

Assim, com o objetivo de ser possível realizar-se comparações, a U.S. Environmental 

Protection Agency (USEPA) definiu em 1991 o conceito de Nível de Desinfeção Ct, 

como uma medida de desinfeção (Kerwin L. Rakness 2005). Este conceito surgiu do 

modelo de desinfeção proposto por Chick e Watson, em 1908, que reconheceu 

similaridade entre a inativação microbiológica pela desinfeção química com as reações 

dos oxidantes. Watson propôs a equação (3.1) que relacionava a constante de inativação 

k, com a concentração do desinfetante C, ou seja, a constante k é proporcional à 

concentração, como se observa: 

            (3.1) 

Em que n é o coeficiente característico do desinfetante, e k’ depende do tipo de 

microrganismos e das condições da água. O coeficiente n representa a ordem de reação. 

Em geral, pode-se afirmar que se n=1, significa que o tempo de contato e concentração 

têm a mesma importância; se n <1, tempo é mais importante; se n> 1 a concentração é 

mais importante. 

Se considerar k e C e n constantes, ou seja concentração do desinfetante constante, a 

equação (3.1) pode ser integrada obtendo-se: 

  

  
          (3.2) 

onde: 

 Nt, número de microrganismos na água para um dado tempo (nº); 

 N0, concentração do microrganismo inicial (t=0) viável; 

 t, tempo de contacto (min); 

 k, constante de reação (min
-1

). 
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A integração da relação anterior conduz a: 

   
 

  
             (3.3) 

em que: 

 C, concentração do desinfetante residual em água (mg/L); 

 k, taxa constante de inativação do patogénico (adimensional); 

 t, tempo de exposição, (minuto); 

  

Para quando concentração do desinfetante é variável, Hass e Kara (1984) propuseram 

uma relação que combina as 2 relações descritas: 

   
 

  
                (3.4) 

A quantidade necessária de ozono a introduzir é variável consoante a qualidade de água 

e a quantidade de substâncias orgânicas e inorgânicas presentes. 

 2.5.1. Fator Ct 
 

O fator Ct é uma versão da equação de Chick-Watson para avaliar a eficácia da 

desinfeção face à resistência dos microrganismos que se pretendem eliminar. É obtido 

através da multiplicação da concentração residual de desinfetante C em mg/L, pelo 

tempo real de contacto entre o desinfetante e os microrganismos, expressa em minutos 

(Rodrigo & Saúde 2007).  

Nota-se que valores de temperatura mais baixos são acompanhados por consumos mais 

elevados de reagente (Gil 2009). No entanto, o método escolhido depende da 

disponibilidade da informação sobre as características do ozono residual, do 

equipamento de contacto e dos parâmetros hidrodinâmicos.  

De modo a efetuar-se uma análise comparativa do valor de Ct para os dois desinfetantes 

mais utilizados, - cloro e ozono, a Tabela A1 no Anexo 2 indica o valor Ct necessário, 

bem como o “log-inativação”, tendo em atenção que estes valores foram obtidos pela 

AWWA (American Water Work Association) em 1991, baseados numa temperatura de 

10 ºC e numa gama de pH entre 6 a 9. Também foi possível observar pela Tabela A2 no 

Anexo 2 a variação da percentagem de remoção tendo em conta a variação da 
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temperatura, concluindo-se que à medida que a temperatura aumenta e para um mesmo 

valor de remoção, o parâmetro Ct diminui.  

Salienta-se que “log-inativação” é um termo usado para significar a percentagem de 

remoção, no qual 1 log-inativação corresponde a 90% de remoção, 2 log-inativação 

corresponde a 99% de remoção, 3 log-inativação corresponde a 99,9% de remoção e 

assim sucessivamente. É usado desta forma, para ser mais fácil reportar a desinfeção. 

No entanto, a desinfeção é uma técnica que tem influência de diversos parâmetros tais 

como o tipo e a concentração do desinfetante, o tempo de contacto entre os 

microrganismos e o desinfetante, a quantidade de microrganismos que se deseja 

eliminar, e, também, a presença de sólidos suspensos, que fazem diminuir a ação do 

desinfetante (Brito et al. 2014). 

2.6. GERAÇÃO DO OZONO 

 2.6.1. Características do Sistema de Produção de Ozono 

Em bibliografia de especialidade encontram-se referências que afirmam a existência de 

vários processos relativos à produção do ozono. Há dados que indicam que Von 

Siemens, em 1857, construiu o primeiro gerador baseando-se na descarga elétrica 

silenciosa, também designada por “descarga corona”. 

Sabe-se que a geração de ozono envolve a formação de um radical do átomo de 

oxigénio    que reagindo com oxigénio molecular, origina ozono. Esta reação é 

endotérmica necessitando de uma quantidade elevada de energia inicial.  

A quantidade de ozono gerada depende da quantidade de oxigénio aplicado, não se 

restringindo à utilização de oxigénio de elevada pureza. Existe também a possibilidade 

de utilizar o ar, ou ainda uma mistura de ar e oxigénio. A concentração mássica de 

ozono gerado pode variar de 1 a 4 % (em peso total) quando se utiliza ar ou de 4 a 12% 

(AWWA 1999) quando se utiliza oxigénio puro como matéria-prima. Obviamente que o 

preço aumenta para a utilização de oxigénio puro (Mandel 2007) . 
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  2.6.1.1 Sistema de alimentação do gás  

Atualmente, o sistema mais económico ao nível da quantidade de oxigénio consumido e 

energia requerida, é o processo que utiliza oxigénio puro, designado por “LOX-Fed 

Ozone System”. 

Em esquema e como se observa na Figura 3, é necessária a existência de um 

vaporizador de modo a haver a transformação em gás (Kerwin. L. Rakness 2005).Este 

processo consegue produzir ozono em altas concentrações com um menor consumo de 

oxigénio e de energia. Desse ponto de vista, poderá haver redução do tamanho das 

componentes do equipamento, modo de operação, entre outros, indiciando uma 

diminuição nos custos de investimento (Mandel 2007). 

O sistema de alimentação por ar recorre a um mecanismo de supervisão e mecanização 

mais elaborado pois tem de recorrer à extração prévia das partículas em pó e humidade 

recorrendo por isso a filtros, exsicadores e compressores.  

Os sistemas que utilizam O2 puro necessitam apenas de um vaporizador (Wojtenko et 

al. 2001) pois recorrem a oxigénio líquido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Modelo esquemático do processo de formação de ozono com a 

utilização de oxigénio líquido (Kerwin L. Rakness 2005) 
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  2.6.1.2. Processo de descarga elétrica 

O processo de descarga elétrica consiste na aplicação de uma alta voltagem entre 8.000 

a 20.000 V a dois elétrodos,(Alves 2010) numa frequência que pode ser baixa (6 a 60 

Hz) ou alta (200 a 1.000Hz) (Wojtenko et al. 2001) . 

A formação do ozono, por quebra das ligações estáveis entre os átomos da molécula de 

oxigénio, consome energia variando entre 10 e 20 kW.h por cada kg produzido de 

ozono, obtendo-se dosagens típicas de 1 a 5 g/Nm
3
 (Alves 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito às características do meio de separação entre a descarga, esta deve 

ter em atenção a frequência utilizada. Em frequência baixa de alimentação do ar (21% 

em volume de oxigénio) esta deve ser de 3mm, (Kerwin. L. Rakness 2005) ao passo que 

em frequência média, com alimentação do ar maior que 90% em volume de oxigénio 

deve ter cerca de 0,3 mm (Kerwin. L. Rakness 2005). A separação deve ser composta 

por um dielétrico de vidro ou cerâmica de um lado, e um elétrodo de aço-inoxidável do 

outro. 

Em suma, este tipo de configuração que envolva a transferência de eletrões ao longo da 

separação é designado de descarga corona. Para esta ocorrer é necessário aplicar 

corrente elétrica, consoante a frequência desejada (Kerwin. L. Rakness 2005).  

Figura 4 – Esquema do sistema de gerador de ozono efetuado por descarga elétrica silenciosa 

(USEPA 1999) 
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Resta acrescentar que muita da energia introduzida no gerador, cerca de 85% é perdida 

como calor, e é também devido a este fator que o sistema de refrigeração se torna tão 

crucial no desenvolvimento do equipamento. Este arrefecimento é feito com água que 

circunda à volta do gerador em cilindros de aço inoxidável (Instituto Português da 

Qualidade 2011). A primeira suposição que se tem de atingir quando se menciona a 

descarga elétrica produzida no gerador de ozono é o facto de a voltagem requerida ser 

proporcional à pressão do gás na fonte e ao comprimento da fenda de descarga, pois há 

várias limitações a este conjeturado. Ou seja, à medida que a voltagem aumenta os 

elétrodos e os dielétricos estão mais propensos em falhar. Consequentemente, em altas 

frequências produzem-se maiores concentrações de ozono e o aparelho aquece, 

requerendo um aumento da refrigeração para prevenir a decomposição do ozono. Se por 

outro lado, se tem dielétricos finos, a suscetibilidade de perfuração é maior durante a 

manutenção. 

  2.6.1.3. Equipamento da produção do Ozono – Gerador  

A complexidade do gerador converge para duas configurações usadas comercialmente: 

cilindros concêntricos e pratos paralelos (USEPA 1999). Estes últimos são comumente 

usados em pequenos geradores e podem ser refrigerados.  

Os geradores à escala industrial conseguem obter uma produção estimada em 100 kg 

O3/h (Brito et al. 2014) com eficiência que pode ir de 0,05 kg O3/kW.h a 0,125 kg 

O3/kW.h (Boncz 2002) consoante se na entrada do gerador para produzir o ozono for ar 

ou oxigénio.  

A partir do oxigénio puro obtém-se quantidades médias de ozono na mistura de 120 g 

O3/kg O2 que indica a eficiência do gerador ser de 12%.  

  2.6.1.4. Dispositivo de Contacto de Ozono – Tanque de pré-oxidação  

Para se obter um processo de tratamento com qualidade é essencial que os três aspetos 

essenciais - preparação, injeção e destruição do ozono estejam operacionais.  

Devido à concentração de ozono no gás ser tão baixa, (Metcalf & Eddy 2003) a 

transferência do ozono para a água tem de ser eficaz. Neste sentido, o tanque deve 

reunir condições propícias à transferência do ozono como a utilização de câmaras de 

contacto profundas e cobertas para não haver dispersão do ozono em concentrações 
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elevadas para o ambiente, (Azrague & Osterhus 2008) e ser posteriormente 

reencaminhado para a zona de destruição. Sendo que os tanques de contacto com 

sistema de difusão de bolha fina atingem eficácias na ordem dos 90% (van der Helm 

2007) na transferência do ozono para a água.  

A configuração do tanque de pré-oxidação deve ser tal que promova a maior 

transferência de ozono no menor período de tempo. A transferência do ozono é 

influenciada essencialmente por dois fatores: 1) a concentração do ozono à saída do 

gerador, e 2) a área de contacto entre o gás e a fase líquida (Lorch 1987). Daí se 

depreende que para um tempo de contacto maior é necessário uma maior volume do 

tanque de pré-oxidação, (Avery et al. 2013) quanto maior o tempo de contacto maior o 

grau de oxidação.  

O tanque de pré-oxidação faz a interligação entre o ozono gerado e a sua dissipação no 

seio da água para tratamento. A configuração deste tem interferência sobre a dissolução 

do ozono no seio da água bem como a reação do ozono, isto é, a concentração de ozono 

residual e o tempo de contacto CT (como demonstrado anteriormente, na equação 3.2). 

Importa referir que o tempo de contacto CT e o nível de desinfeção Ct são parâmetros 

que se complementam porque quanto maior o tempo de contacto maior o grau de 

desinfeção.  

Os tipos mais comuns de tanques de pré-oxidação que existem são: o tanque com 

difusão de bolhas – merecendo especial destaque neste trabalho, o tanque com injetor e 

o tanque com turbina. A distinção entre a escolha do tanque de pré-oxidação a usar 

prende-se pelos objetivos do processo, a superfície necessária ao contacto e ainda a 

fração económica.  

 Tanque de difusão de bolhas  

O tanque com sistema de difusão de bolhas recorre ao uso de grelhas de difusores de 

bolhas finas dispostas no fundo do tanque, normalmente de cerâmica provocando assim 

melhor transferência e uma eficácia maior na transferência do ozono na água a tratar 

(Tchobanoglous & Burton 1991). 

Este mecanismo pode apresentar algumas variáveis ao longo do sistema, nomeadamente 

o número de câmaras, orientação do escoamento do gás relativamente ao líquido- contra 
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corrente, em co-corrente ou com os dois, os sistemas de difusores e à própria operação. 

Atualmente o tanque de difusão de bolhas constitui o género de tanque mais divulgado 

na literatura e mais implementado nas Estações de Tratamento. No primeiro 

compartimento encontra-se o sistema de difusão composto por uma grelha de difusores 

normalmente de cerâmica que contém discos porosos. Geralmente, estes discos 

permitem atingir cerca de 90% (American Water Works Association 1997) da 

transferência do ozono para a água.  

 

 

 

 

 

 

 

 

É também nesta primeira câmara que se efetua a oxidação química do ozono, no qual a 

água flui no sentido descendente, como se observa na Figura 5, contrário ao das bolhas, 

que é ascendente. Devido à existência de uma chicana, a água flui de baixo para cima 

dando-se seguidamente o segundo escoamento. Na última câmara, efetua-se a destruição 

do excedentário de ozono, que se encontra no gás de saída, que segundo a OSHA 

(Occupational Safety & Health Administration, EUA) não deve ultrapassar o nível de 

0,2 mg O3/m
3
 ar no momento de libertação para a atmosfera, pois este é tóxico e 

irritante. Todo o compartimento é coberto dispondo de dispositivos de amostragem que 

permitem calcular a concentração de ozono residual e averiguar também a concentração 

de Ct (Cavalheiro 2005).  

A configuração de um tanque de pré-oxidação tem de permitir o melhor escoamento 

hidráulico sem haver curtos-circuitos e escoamento preferencial do líquido em zonas 

com poucas ou sem bolhas, por forma a maximizar o tempo de contato efetivo (Azrague 

Figura 5 – Processo típico do dispositivo de contacto em contracorrente (USEPA 1999) 
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& Osterhus 2008). Apesar de normalmente se utilizar o parâmetro de tempo de retenção 

hidráulico, outra forma de se saber o tempo de contacto efetivo é usando o fator t10, que 

significa o tempo que demora para 90% da água passar por todo o tanque. Este fator 

pode ser avaliado através de estudos feitos com traçadores. 

  2.6.1.5. Dispositivo de destruição do ozono não consumido 

Após o contacto com a água o ozono excedentário deve ser destruído por forma a não 

prejudicar o ambiente nem a população envolvente. Existem diversos métodos para este 

processo ocorrer, nomeadamente a decomposição térmica, redução química com agente 

redutor e diluição.  

A decomposição térmica pode ser dada pela seguinte equação: 

            
        (4.1) 

No qual o ozono também pode ser destruído pelos átomos de oxigénio, da seguinte 

forma: 

             (4.2) 

As colisões com espécies carregadas são também suscetíveis de destruir a molécula de 

ozono (Seixas 1998). 

As características deste sistema depreendem a conversão do ozono gerado, não usado, 

em oxigénio antes de ser libertado para a atmosfera. O gás é previamente aquecido a 

altas temperaturas, aproximadamente 350 °C. Um ventilador é instalado para, sugar o ar 

do tanque de pré-oxidação através do vácuo criado, permitindo que o ozono não se 

escape do local da destruição. A energia consumida oscila entre 0,3 e 1 kW por cada 

m
3
/min (Alves 2010) de fluxo gasoso. 

2.7. PONTOS DE APLICAÇÃO DO OZONO NO TRATAMENTO DE ÁGUA 

Na necessidade de implementar um sistema de ozonização é impreterível o estudo 

dimensional do sistema, perfazendo duas condição fronteira. Uma é a dose de ozono 

requerida para assim determinar a capacidade dos geradores do ozono, bem como os 

outros dispositivos, tais como compressores de ar, ventiladores, sistema de 

fornecimento do oxigénio entre outros. Outra condição é o tempo de contacto requerido, 

que determina o volume do tanque de pré-oxidação. Todavia estes princípios 

primordiais dependem também do propósito da ozonização do sistema que se quer 
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instalar. Os possíveis locais são na entrada da estação de tratamento (pré-oxidação) 

(Fonseca 2012) e previamente à etapa de filtração (ozonização intermédia), podendo-se 

ter também a utilização em simultâneo destes dois pontos de aplicação.  

Relativamente ao primeiro ponto de tratamento, como se verifica na Figura 6, com 

ozono pode-se considerar que na pré-oxidação a água bruta entra diretamente da 

captação promovendo uma rápida mistura do fluxo gasoso, na qual consegue reduzir os 

compostos inorgânicos, através da oxidação a compostos de menor solubilidade que 

possam precipitar e serem removidos posteriormente, oxidar compostos orgânicos a 

compostos mais facilmente biodegradáveis, assim como diminuir a cor, sabor, odor e a 

turvação.  

Poderá ainda existir a remoção do ferro e do manganês, e a destruição dos 

microrganismos, melhorando ainda a remoção das partículas nas etapas seguintes de 

coagulação-floculação e decantação. A oxidação intermédia, como se verifica na Figura 

6, é a utilização do ozono previamente à filtração tendo como principal utilização a 

desinfeção da Cryptosporidium (Fonseca 2012). No entanto, a vantagem de se colocar a 

ozonização neste ponto é para facilitar a remoção de percursores, degradar os 

micropoluentes e ainda aumentar a biodegradabilidade dos compostos no caso de existir 

uma etapa de tratamento biológico a jusante. 

 

 

2.8. CONTROLO DE DOSEAMENTO: MONITORIZAÇÃO E ESTRATÉGIA  

 

A determinação da carência química de ozono numa água não é uma variável direta, 

pelo contrário é dependente do tempo de contacto, da configuração do reator, da 

Figura 6 - Locais exequíveis de aplicação do ozono num processo de tratamento 
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eficiência da transferência do ozono para água, da concentração das substâncias 

orgânicas presentes na água, da dose aplicada e de outros inúmeros parâmetros como o 

pH, alcalinidade, temperatura. 

Inicialmente é necessário elucidar o propósito da ozonização para assim saber qual a 

melhor configuração do sistema a adotar. Isto pressupõe as diferenças encontradas para 

a ozonização, distinguindo-se por um lado a remoção de matéria orgânica, bem como a 

cor, o odor e a oxidação de compostos orgânicos e inorgânicos; como por outro lado, 

uma etapa simplesmente com função de desinfeção, que não é o objetivo do ozono pois 

existem outras técnicas de menor custo associado. 

Os requisitos mínimos que devem ser cumpridos por forma a ser dimensionado todo o 

sistema de ozonização são a dose requerida de ozono aplicada, que determina a 

capacidade do gerador, e também o tempo de contato requerido que define a capacidade 

do tanque.  

A medição da concentração do ozono no gás constitui um dos métodos mais 

importantes para a verificação da ozonização no que diz respeito à segurança dos 

operadores, (Oha et al. 2010) bem como para controlo e otimização. 

Recentemente as perspetivas que merecem destaque na literatura (Freese et al. 1998) 

são baseadas na cinética de decomposição do ozono, que pode ocorrer em dois estágios: 

na etapa do consumo rápido do ozono ou na etapa de decaimento lento. Estes métodos 

são realizados à escala laboratorial. 

Previamente à elaboração dos testes de carência de ozono importa explicar que a adição 

de ozono em água pode ser feita através da dissolução do ozono em água ou da injeção 

de gás.  

 

 SOT – The Ozone Solution Test 

 

Este teste, o SOT (Ozone Solution Test) proposto por Hoigné and Bader em 1994, 

permite retirar os valores de ozono residual para uma dada amostra de água calculando 

assim o valor do tempo de semivida do ozono. Permite também inferir sobre a carência 

do ozono como um parâmetro influenciado pela dose inicial injetada, sendo que a 

solução de ozono dissolvido é aplicada diretamente na amostra de água que se quer 

analisar.  

A primeira fase do teste é a preparação da solução padrão de ozono no qual se borbulha 

uma solução de gás altamente concentrada (cerca de 40 mg/L) em água destilada 
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durante uma hora, num banho gelado. Posteriormente define-se o volume de teste de 

solução a adicionar ao volume de amostra de água predefinido, a pH 6,5 e temperatura 

12 °C (Kerwin. L. Rakness 2005). As amostras serão recolhidas de 20 em 20 segundos 

aproximadamente após a primeira alíquota de amostra de água ozonizada ter sido 

dirigida para um balão de ensaio contendo cerca de 2mL de reagente de índigo, até se 

obter amostras com ozono residual de 0,1 mg/L, avaliando-se posteriormente através de 

espectrometria.  

O essencial a reter é que nem a taxa de decaimento nem a carência do ozono são 

parâmetros de valor fixo, dependendo claramente da composição da água. Importa 

também realizar estes testes para depois transpor para a escala real.  

 

 GOT (Gas Ozone Test) 

 

O GOT proposto pelo Richard em 1994 e Roustan et al (1998) remete para a injeção de 

um determinado volume de gás durante um certo período de tempo contendo ozono 

gasoso num volume de água pré-definido para ser testado.  

A concentração do ozono no gás produzido é determinada através da passagem do 

mesmo pelos frascos de lavagem de gás com capacidade de 200 mL cada, contendo 

também iodeto de potássio (KI) (2%) (Freese et al. 1998). Através de titulação 

iodométrica consegue-se determinar qual a quantidade de ozono que reagiu com o KI.  

As doses aplicadas de ozono podem variar de 5 a 170 mg/L(Freese et al. 1998) sendo 

que a determinação da carência de ozono é feita através de um gráfico onde se insere a 

dose injetada com dose residual.  

A desvantagem presente neste teste é que a transferência da fase gasosa para a água 

acontece muito lentamente, e dessa forma o consumo instantâneo do ozono não pode ser 

determinado tão rapidamente como no SOT.  

É recomendado fazer-se testes de carência de ozono em laboratório para assim saber 

corrigir a dose aplicada, e desta forma calibrar a dose de ozono a injetar nas linhas de 

tratamento.  

 2.8.1. Controlo do Ozono Residual  

 

O ozono residual não será encontrado na água tratada devido ao tempo curto que este 

demora a decompor. Desse modo o cloro é muitas das vezes utilizado em águas que 

exijam desinfetante residual. A avaliação do ozono residual não é imperativa sendo que 
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algumas instalações, o usam apenas para averiguação da manutenção da operação da 

etapa pois este não é usado na otimização de nenhum ponto.  

A determinação da quantidade de ozono é um parâmetro relevante que deve ser 

efetuado de diversas formas. Uma delas diz respeito à avaliação periódica através de 

operador, na qual regista manualmente o valor de ozono residual em determinadas horas 

do dia, quer seja através de equipamento on-line como se verifica na Figura 7, para 

assim haver um registo contínuo do processo, analisando as concentrações obtidas, quer 

seja por registo diário com um medidor de ozono portátil, efetuado pelo laboratório. Na 

figura 8, estão representados os pontos de monitorização do ozono residual. As 

amostras são recolhidas do interior do tanque de pré-oxidação através do contacto 

existente com a água  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. CONSIDERAÇÕES SOBRE A SEGURANÇA DO OZONO 

A complexidade do sistema de tratamento de água com ozono não exclui as regras de 

segurança que devem ser cumpridas na execução desta operação. Em todo o sistema 

adjacente à ozonização devem ser estipuladas regras desde a potencial exposição do 

ozono à saúde pública, passando pela exposição do oxigénio, e ainda os acidentes 

devido à energia elétrica.  

Figura 8 – Ponto de recolha para medição 

do ozono residual adjacente ao tanque de 

pré-oxidação 
Figura 7 – Medidor On-line (azul) 
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O ozono é considerado um gás tóxico que provoca irritação no sistema respiratório 

superior e inferior, que pode ser detetável a concentrações baixas desde 0,01 até 0,05 

ppm. Na Tabela A1 no Anexo 3 estão expostos os efeitos na saúde bem como os limites 

de exposição. 

A monitorização dos limites aceites pela OSHA à exposição do ozono devem ser 

executados continuamente e de um modo automático para assim ser fácil a sua 

intervenção através de analisadores incluídos na sala do gerador que medem num 

intervalo de 0,001 a 1000 ppm. Quando os limites estabelecidos forem ultrapassados 

ativar-se-á um alarme e os geradores deverão ser desligados de modo a prevenir 

acidentes. 

Para além dos dispositivos que detetam as fugas do oxigénio e do ozono num processo 

de tratamento existem ainda outros dispositivos que estão inerentes ao processo e que 

detetam anomalias por forma a obter segurança no seu manuseamento, como é o caso 

dos seguintes: 

 Deteção de caudal baixo do gás de alimentação,  

  Deteção da pressão baixa de gás da alimentação;  

 Deteção de temperatura alta da água da refrigeração; 

 Deteção do caudal baixo da água de refrigeração.  

 

Caso algum destes episódios aconteça o dispositivo para imediatamente, cortando a 

alimentação elétrica do gerador de ozono, e impedindo a, produção de ozono. 
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3. CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

DE EXPLORAÇÃO E GESTÃO DE 

UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 

DE ÁGUA  
 

 

3.1. EXPLORAÇÃO DE UMA ETA  

 

Em Portugal, as origens de água superficial continuam a ser preferenciais para a 

produção de água com destino a consumo humano representando cerca de 63% do 

consumo em 2012, em detrimento de apenas 37% relativo ao consumo de águas 

subterrâneas.  

É importante que a eficácia do tratamento em ETA seja determinada no decorrer dos 

registos dos dados, das medições bem como dos resultados das análises laboratoriais por 

um técnico competente, sendo que esta é traduzida por produção de água, tratada ou 

residual; consumo de água para processos internos e de energia elétrica, e obviamente a 

remoção de poluentes.  

O Decreto-Lei nº 236/98 de 1 de agosto que também define o regime de bens do 

domínio público hídrico do Estado, estabelece “normas, critérios e objetivos de 

qualidade com finalidade de proteger o meio aquático” e é utlizado para a verificação 

dos parâmetros das amostras analisadas em laboratório em função da água bruta 

deliberando os valores máximos e mínimos. Já o Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 

setembro, revogado e republicado pelo Decreto-Lei 306/2007 de 27 de agosto 

estabelece “o regime da qualidade da água destinada ao consumo humano tendo por 

objetivo proteger a saúde humana dos efeitos nocivos resultantes da contaminação dessa 

água e assegurar a disponibilização tendencialmente universal de água salubre limpa e 

desejavelmente equilibrada na sua composição.”  
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Estes dois diplomas legais são amplamente usados e têm de ser exigidos quando se trata 

de respeitar os parâmetros subjacentes à saúde pública garantindo desse modo o 

funcionamento efetivo do processo de captação, produção e adução de água para o 

consumo humano no subsistema. Caso contrário a ETA colocaria em risco a qualidade 

de água adequada. 

Outro fator preponderante em ETA é a organização e a gestão operária onde é 

necessário assegurar o trabalho técnico e administrativo, e coordenando as áreas de 

manutenção e intervenção, abrangendo os seguintes gabinetes de trabalho: 

 Administração, incluindo seção de finanças; 

 Manutenção, secções de mecânica e engenharia; 

 Operação, tratamento de água e utilização de produtos químicos  
 

Ao mesmo tempo que o serviço diário numa ETA não cessa, também o seu contínuo 

progresso deve existir procedendo às alterações benéficas dos serviços.  

Assim, a caracterização das etapas decorrentes em ETA ganhará cada vez mais 

importância, estudando operações adicionais que possam ser introduzidas para permitir 

a otimização gradual da mesma.  

A Acreditação da Unidade Laboratorial do Laboratório Águas do Norte, neste caso 

Unidade Laboratorial de Areias de Vilar, reconhecida pelo IPAC abrange um total de 

120 ensaios, dos quais 96 físico-químico, 20 microbiológicos e 3 biológicos, cuja 

monitorização é fundamental quer no cumprimento da legislação que regula a qualidade 

da água para consumo humano (Decreto-Lei n.º 306/2007) quer no âmbito do Plano de 

Segurança da Água da empresa Águas do Norte (Morais 2012).  

A Empresa inclui também um sistema de gestão integrado no âmbito das normas NP 

EN ISSO 9001:2000, NP 4397:2001 (OSHAS 18001), NP EN ISSO 14001:1999 e NP 

EN ISSO/IEC 17025:2000 que assegura uma organização interna mais eficiente 

tentando satisfazer sempre mais o consumidor com a sua qualidade no serviço.  

3.2. OBJETIVO CONSIDERADO DA OZONIZAÇÃO 

A etapa de pré-oxidação que existe na ETA de Areias de Vilar consiste na ozonização. 

Sendo esse o tema da presente dissertação será a mesma caracterizada quanto aos 
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parâmetros mais preponderantes e que são cruciais do ponto de vista do funcionamento 

eficaz desta etapa e necessários ao desenvolvimento em causa. 

Numa fase inicial, a especificação da qualidade de água bruta é um parâmetro 

preponderante no modo de atuação e a sua eficácia do contacto ozono-água.  

Também as características do ozonizador instalado, fazendo abordagem ao tipo de 

gerador existente, envolvendo os parâmetros que lhe estão relacionados, como potência, 

produção máxima e rendimento em termos de energia, na tentativa de otimizar o seu 

funcionamento decorrente em ETA, são de conhecimento essencial. 

A etapa de ozonização é de importância relevante já que tem como objetivo principal 

eliminar a matéria orgânica que se encontra na água bruta, e, como consequência 

secundária, a diminuição dos microrganismos patogénicos, assim como o odor, o sabor 

e a cor. Ainda e suplementarmente ajudará a melhorar o desempenho das etapas 

subsequentes. O processo de tratamento relativo à ETA de Areias de Vilar encontra-se 

exposto em esquema na Figura 9.  

Figura 9 - Etapas do processo de tratamento na ETA de Areias de Vilar 
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3.3. A ETAPA DE PRÉ-OXIDAÇÃO 

 3.3.1. – Descrição da Etapa de Ozonização 

Como se referiu a etapa de ozonização da ETA decorre após a captação de água no rio 

Cávado. Sendo esta fase de tratamento de água objeto de estudo na presente dissertação, 

importa que se realize uma caracterização mais aprofundada da mesma.  

A ETA de Areias de Vilar dispõe de duas linhas de tratamento iguais que servem de 

apoio às necessidades da água de modo a assegurarem o abastecimento em caso de 

necessidade de manutenção ou de avaria. Para além disso, na ETA existe dois geradores 

de ozono – Figura 10, ligados que podem estar interconectados à linha de diversas 

formas possíveis. Uma das formas é cada gerador estar ligado à sua linha de tratamento, 

mas devido à perda de capacidade do equipamento, ou necessidade de tratamento mais 

eficaz, ou ainda pela linha se encontrar parada, o sistema pode-se cingir à interligação 

dos dois geradores de ozono a uma única linha de tratamento, para assim garantir a água 

com a qualidade necessária. 

Assim, o início do processo de ozonização inicia-se nos reservatórios externos onde se 

armazena o oxigénio provindo do exterior e fabricado em unidades industriais e 

individualizadas e de grande pureza (99,8%). Estas cisternas estão ligadas ao local de 

produção através de tubagens. O mesmo sucede com o azoto – gás que tem como 

função servir de arraste para que proceda à limpeza dos poros no interior do gerador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Identificação das tubagens instaladas na sala de produção do ozono em Areias de Vilar 
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Na Figura 11 pode visualizar-se de modo esquemático todo o desenvolvimento relativo 

à produção do ozono a partir das correntes gasosas de oxigénio, bem como a sua entrada 

no tanque de pré-oxidação. No Anexo 4 encontra-se o sinóptico da sala de comando que 

faz toda a verificação do processo, certificando-se que este ocorre eficazmente, e 

possibilitando a realização de alterações quando necessárias.  

 

 

Legenda: A - armazenamento de oxigénio líquido; B - geração do ozono, C - é o tanque de pré-oxidação  

 

Relativamente ao tanque de pré-oxidação, como se visualiza na Figura 11, a corrente de 

entrada de água é feita por baixo, através de condutas aí instaladas, ao passo que o 

ozono entra por cima até aos difusores instalados no fundo da câmara. Na primeira 

câmara existe apenas a difusão da água, depois existe uma chicana que serve de 

separação à segunda câmara na qual existe efetivamente o contacto com o ozono. Desse 

modo, o ozono disperso sob a forma de gás é libertado nos difusores, permitindo 

estabelecer um tempo de contacto com a água existente nesse compartimento. 

Seguidamente, a água passa por baixo da separação entrando na terceira câmara 

circulando em sentido ascendente. Depois a passagem para a quarta e última câmara é 

efetuada através de um descarregador existente, no qual a água escoa para um nível 

inferior acabando por abandonar o tanque a uma cota inferior. A injeção do ozono é 

feita através de discos cerâmicos porosos que libertam o ozono para o tanque de pré-

oxidação em contracorrente com a água bruta, até uma altura de coluna de líquido de 

aproximadamente 6 metros com tempo de contacto entre 3 a 5 minutos. Mais se pode 

acrescentar que atualmente a ETA possui 48 difusores instalados numa grelha de 2 

entradas na linha 1, e a linha 2 contêm 38 difusores instalados numa grelha de 1 entrada.  

Figura 11 – Sistema de processamento do tratamento com Ozono na ETA Areias de Vilar 
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Observando a frequência de funcionamento das linhas de tratamento 1 e 2 no período 

decorrente entre o ano 2014 e até à atualidade, denota-se, de acordo com os dados 

fornecidos, a não linearidade de funcionamento das mesmas, tal como se pode constatar 

da observação na Tabela 1.  

Assim como se depreende cada tanque de pré-oxidação não funciona ininterruptamente 

ao longo do mês ou dos anos. Consoante o tempo de desempenho, ou devido à 

circunstância do tanque de pré-oxidação necessitar de manutenção, assim uma linha é 

desativada em detrimento da outra.  

Também é possível concluir que durante os meses de Verão – julho a setembro devido à 

pior qualidade de água bruta a tratar e à necessidade de produção de maiores volumes 

de água, existe a necessidade de as duas linhas funcionarem em simultâneo. 

Tabela 1 – Frequência de funcionamento das linhas de tratamento inerentes aos tanques de contacto 

respetivas 

 2014 2015 2016 

 Linha 1 Linha 2 Linha 1 Linha 2 Linha 1 Linha 2 

janeiro (-) (-)  X X  

fevereiro X   X X  

março X   X (-) (-) 

abril X   X (-) (-) 

maio X (13) X (23)  X (-) (-) 

junho X (14) X X (8) X (-) (-) 

julho X X X X (-) (-) 

agosto X X X X (-) (-) 

setembro X X X X (9) (-) (-) 

outubro X (23) X (21) X  (-) (-) 

novembro  X X  (-) (-) 

dezembro  X X  (-) (-) 

 Nota: A letra X representa que a linha de tratamento esteve em funcionamento nesse mês, o símbolo (-) 

significa que não foram fornecidos dados que permitissem a análise, os números do dia que se encontram dentro de 

parêntesis significam os dias que a linha esteve em funcionamento.  

Noutra perspetiva e num outro tipo de análise, efetuou-se, ainda, o registo da frequência 

de funcionamento dos geradores desde o ano 2010 e até à atualidade, verificando-se em 

conjunto com a Tabela 2 a coexistência dos geradores numa mesma linha de tratamento 

por forma a tornar eficaz o tratamento da água.  

Os dois geradores existentes têm designação de Ozonizador A, que significa o gerador 

ligado à linha 1, e o Ozonizador B, que corresponde ao gerador ligado à linha 2. 
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Tabela 2 – Frequência de funcionamento dos geradores 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Meses A B A B A B A B A B A B 

janeiro X  X  X  X X X X X X 

fevereiro X  X  X  X  X X X X 

março X  X X X  X X X  X X 

abril X X X X X X X  (-) (-) X X 

maio  X  X X X X X X (-) (-) X X 

junho  X X X X X  X  (-) (-) X X 

julho  X  X X X X X  (-) (-) X X 

agosto  X X X X X X X X (-) (-) X X 

setembro X X 

(dia 

22) 

X X X X X X (-) (-) X X 

outubro X  X X X X X X (-) (-) X X 

novembro  X  X X X X X X (-) (-) X X 

dezembro X X X X X X X X (-) (-) X X 

 Nota: A letra X representa que o gerador esteve em funcionamento nesse mês, o símbolo (-) significa que 

não foram fornecidos dados que permitissem a análise. 

 

 Conclui-se portanto, que apesar dos geradores funcionarem 24 horas por dia 

todos os dias do ano, existem meses nos quais o funcionamento de apenas uma linha de 

tratamento obriga à utilização dos dois geradores, o que pode indiciar a falta de 

capacidade do gerador na produção de quantidade suficiente de ozono para assim tratar 

convenientemente a água bruta. O mês de fevereiro de 2014, e alguns dos meses de 

2015 são um bom exemplo disso. 

 3.3.2. Breve Descrição dos Equipamentos  

Com o objetivo da produção do ozono é necessário o gerador de ozono, também 

designado por ozonizador e a existência de oxigénio que serve de alimentação. Os 

geradores instalados na ETA de Areias de Vilar são da marca Ozonia do tipo tubular, de 

forma cilíndrica horizontal e fechada, conforme se pode visualizar na Figura 12. As 

características de operação são as seguintes: 

 Capacidade máxima de produção 5.250 g O3/h,  

 Concentração de ozono gerado de 90 gO3/N.m
3
; 

 Potência para a máxima produção é de 55 kW.h;  

 Caudal de gás (oxigénio) injetado para a máxima produção é de 60 Nm
3
/h, sendo 

que o consumo específico de oxigénio é de 11,429 Nm
3
 O2/kg O3 equivalente a 

15,3 kg O2/kg O3; 

 Consumo específico de energia de 10,5 kW.h/kg O3 
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No interior do cilindro existem tubos em aço inox que contêm os dielétricos existindo 

também um fusível de proteção de alta tensão, na qual estabelece ligação com os 

dielétricos. O gás de injeção, - oxigénio puro, passa pelos espaços anelares existentes 

entre os dielétricos e é neste campo elétrico, que se cria - no interior dos espaços 

anelares, que vai produzir o ozono. A alta tensão existente, conduz a que por outro lado 

haja muita dissipação de energia fazendo com que o gerador aqueça externamente. Para 

controlar tal, existe uma camisa de arrefecimento com água para redução do calor 

produzido. 

Após a sua formação, a injeção do ozono irá realizar-se nos dois tanques de pré-

oxidação instaladas em “bypass” às duas linhas de pré-tratamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde que todas as condições técnicas estejam reunidas a opção por um dos geradores é 

efetuada na sala de supervisão. A uma ordem de arranque do ozonizador é necessário 

que uma bomba de refrigeração e seus complementares como o higrómetro e o 

ventilador do destrutor térmico se encontrem operacionais. Estas bombas, representadas 

na Figura 13 aspiram água tratada não clorada no tanque de águas da lavagem de filtros.  

 

 

 

 

Figura 13 – Bombagem da água de arrefecimento para os ozonizadores 

Figura 12 - Geradores do tipo Ozonia instalados na ETA 
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Figura 14 - Medidor da concentração de ozono injetado linha de tratamento 

O ozono produzido é conduzido através de uma conduta que se ramifica no final em 

duas tubagens, uma para cada tanque de pré-oxidação. À custa da automação existente é 

possível receber as informações de caudal de gás que aflui e a concentração do ozono 

no gás. Também desta forma o autómato regula a dose de ozono que se deve injetar em 

cada tanque de pré-oxidação. A potência do ozonizador é também regulada de maneira a 

manter a concentração de ozono, verificar Figura 14, e a taxa de tratamento num valor 

preestabelecido e de forma a obter um funcionamento ótimo da instalação. Estes valor 

são designados por “Setpoint da Concentração” (g O3/N∙m
3
) e “Setpoint Taxa 

Tratamento” (mg/L), respetivamente. 

 

 

 

 

 

 

Além do gerador e do tanque de pré-oxidação há a salientar, ainda, a existência do 

destruidor térmico, visível na Figura 15 que opera a 350 °C, sem recuperação de calor. 

Este equipamento encontra-se instalado exteriormente ao edifício de produção de ozono 

onde o ar com ozono excedentário resultante da reação com a água à saída do tanque de 

pré-oxidação é até aí conduzido.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 15 – Unidade de destruição térmica do ozono 
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4. CASO DE ESTUDO – ETA DE 

AREIAS DE VILAR 
 

 

4.1. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL- ETA DE AREIAS DE VILAR  

 

A Estação de Tratamento de Areias de Vilar foi construída e serve de apoio à área norte 

do grande Porto, abrangendo a área geográfica dos concelhos de Barcelos, Esposende, 

Maia (Norte), Póvoa de Varzim, Santo Tirso, Trofa, Vila do Conde e Vila Nova de 

Famalicão. A captação da água do rio é realizada superficialmente no rio Cávado, num 

trecho situado entre as cidades de Braga e Barcelos, imediatamente a jusante do 

aproveitamento hidroelétrico da Penide. Iniciou a sua atividade em janeiro de 2010 e 

integra o Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Norte 

cuja exploração esta atualmente concessionada à Empresa Águas do Norte, SA. (Vieira 

& Morais 2005). 

Tem uma capacidade de tratamento dimensionada de 164.000 m
3
/dia correspondentes a 

cerca de 900.000 habitantes, correspondente assim a uma capitação média de 182 

L/habitante/dia. 

O conjunto de infraestruturas da ETA de Areias de Vilar inicia-se na captação, seguida 

de dois reservatórios de água bruta com tempo de retenção de 24 horas ao caudal do 

projeto, onde após esta passagem é iniciado o tratamento de água abrangendo as etapas 

de pré-oxidação, remineralização, mistura rápida e floculação, decantação, filtração, 

desinfeção, afinação e por fim armazenamento da água tratada. Posteriormente segue-se 

um sistema adutor com cerca de cerca de 250 km de condutas adutoras com diâmetros 

entre 250 mm até 1400 mm. Compreende ainda 4 reservatórios de regularização e quase 

meia centena de reservatórios de entrega de água tratada aos diferentes municípios. 

Fazem também parte das infraestruturas integrantes, 15 estações elevatórias, vários 
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postos de recloragem e outros dispositivos complementares. Na Figura 16 é possível 

visualizar-se uma panorâmica geral da ETA de Areias de Vilar e sua envolvente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atualmente, a etapa de ozonização, integrada no tratamento de água desenvolvido na 

ETA de Areias de Vilar, tem falta de capacidade para superar – pelo menos em certos 

períodos do ano, a quantidade de ozono necessária para um eficiente tratamento. 

Na realidade e com o decorrer do tempo, o desgaste e a perda de capacidade do gerador 

de ozono são fatores indicativos do seu estado funcional e importantes para que seja 

efetuado algum “upgrade” ao processo, tal como aumentar a concentração de oxigénio, 

regular a pressão, e até mesmo laborar dois geradores para apenas um tanque de pré-

oxidação são formas que a operação da ETA considerou e considera para ultrapassar, ou 

pelo menos minimizar as dificuldades que ocorrem. Acresce, a possibilidade, pelo 

menos em alguns períodos do ano, a água captada ser de pior qualidade e, 

consequentemente, com maior necessidade de realização de um pré-tratamento, 

exigindo maiores concentrações de ozono.  

Por outro lado, também é conhecido que os equipamentos e instrumentos 

complementares se vão tornando obsoletos com o uso e o tempo, e para além disso, com 

o avanço tecnológico há a possibilidade de serem utilizadas soluções mais modernas e 

mais eficientes sob vários aspetos.  

Figura 16- Fotografia aérea da fase inicial da ETA Areias de Vilar (Fonte: Francisco Piqueiro) 
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Neste sentido, é realizada uma análise a esta etapa de tratamento, desde o ano de 2010 e 

até à atualidade, considerando as variáveis mais significativas e importantes como 

absorção UV (254 nm); parâmetros microbiológicos, turvação, temperatura, o consumo 

de ozono e o consumo de energia específica. Há a considerar ainda, o caudal de 

tratamento que terá influência no tratamento de água por influenciar o processo de 

formação e de aplicação do ozono. 

Verifica-se que nos meses de Inverno o caudal de tratamento é menor já que o consumo 

de água diminui. Em contrapartida, no Verão, verifica-se um aumento de caudal, por ser 

uma época balnear e esta ETA abastecer a área das praias enquadradas no litoral da sua 

área de intervenção e, também, por os consumos naturalmente aumentarem.  

Na Tabela 3 apresentam-se os dados de caudal médio horário em cada linha de 

tratamento registados no período 2010 a 2016 (até ao mês de fevereiro). 

Tabela 3 – Caudal Médio Horário em cada linha de tratamento (período de 2010 a 2016) 

M
es

es
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

L1+L2 

Qágua 

(m
3
/h) 

L1+L2 

Qágua 

(m
3
/h) 

L1+L2 

Qágua 

(m
3
/h) 

L1+L2 

Qágua 

(m
3
/h) 

L1 

Qágua 

(m
3
/h) 

L2 

Qágua 

(m
3
/h) 

L1 

Qágua 

(m
3
/h) 

L2 

Qágua 

(m
3
/h) 

L1 

Qágua 

(m
3
/h) 

L2 

Qágua 

(m
3
/h) 

jan 3552 3450 3026 2626 (-) (-) 7 3041 3044 2 

fev 3493 3466 3137 (-) 3094 0 6 3027 2930 2 

mar 3468 3460 3098 (-) 3084 0 8 3119  

abr 3559 3768 2967 (-) 3135 4 11 3230 

mai 3727 3837 2975 (-) 1395 1902 14 3270 

jun 4044 4263 3154 (-) 1026 2427 719 2911 

jul 4654 4441 3603 (-) 1800 1883 1908 1943 

ago 4853 4345 3698 (-) 1912 1844 1773 2037 

set 4293 3903 3539 (-) 1407 1995 2268 1212 

out 3635 3884 3117 (-) 824 2342 3186 8 

nov 3528 3241 2927 (-) 9 3028 3047 5 

dez 3559 (-) 3013 2415 7 3034 3063 4 

Nota: (-) significa a inexistência de dados  

 

4.2. PROCESSAMENTO E APRESENTAÇÃO DOS DADOS VALIDADOS  

De seguida, apresenta-se a análise dos diversos parâmetros que interferem no processo 

de ozonização e caracteriza-se a eficiência da etapa nos tanques de pré-oxidação, 
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indicando-se a percentagem de remoção que se obteve em cada variável intrínseca ao 

ozono. Em primeiro lugar caracteriza-se a qualidade de água bruta, para de seguida, 

caracterizar as principais características da etapa de pré-oxidação.  

As amostras de água são recolhidas em locais previamente estabelecidos, sendo que um 

deles corresponde à zona de captação da água bruta e o outro localiza-se após os 

tanques de pré-oxidação, conforme esquema da Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como já se referiu o espaço temporal em que decorre esta análise é desde o início do 

ano 2010 e até o mês de fevereiro de 2016, realçando que em alguns meses não existia 

informação disponível e dessa forma não foi efetuada análise. Distinguiu-se ainda, no 

decorrer do estudo, o Limite de Alerta (LA) para todos os parâmetros analisados, sendo 

que este significa valor estipulado e adotado pela empresa para controlo de 

funcionamento da etapa da ozonização e de modo a garantir o tratamento subsequente 

mais adequado.  

Figura 17 – Locais da amostragem realizada para a análise dos parâmetros (Sousa 2009) 
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 4.2.1 Absorção UV na água bruta 

O primeiro parâmetro analisado foi a absorção UV a comprimento de onda de 254 

nanómetros (nm). Esta indica a quantidade de energia que é absorvida pela amostra e 

que se relaciona com a quantidade dissolvida de azoto e nitrato numa proporção direta. 

Isto é quanto maior o valor da absorção UV maior a quantidade de matéria orgânica 

existente na água. 

Os dados analisados foram recolhidos no ponto de controlo de captação do rio. A 

análise é realizada por espectrofotometria de absorção molecular (EAM) no laboratório 

interno da entidade gestora.  

Tendo em conta que a absorção UV é avaliada diariamente, obteve-se 250 amostras. 

Como para determinados parâmetros a quantidade de amostras é muito extensa, 

realizou-se uma divisão temporal em três períodos por forma a facilitar a interpretação 

dos dados conseguindo abranger a totalidade da amostragem. Assim, o primeiro período 

foi avaliado de janeiro a abril, o 2º período de maio a agosto e o 3º de setembro a 

dezembro. De seguida e para este parâmetro apresenta-se a avaliação em cada um dos 

períodos indicados. 

  4.2.1.1. Análise da Absorção UV para o 1º Período  

Para o ano de 2010 (valor médio 0,0311 cm
-1

) e 2011 (valor médio 0,0304 cm
-1

), como 

é visível na Figura 18, os valores de absorção UV situaram-se abaixo de 0,04 cm
-1

, com 

exceção de alguns valores no início do período, correspondente ao mês de janeiro.  

 

Figura 18- Caracterização da água bruta através do parâmetro de absorção UV no 1º Período- 

2010-2011 
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Também no ano 2012 (valor médio 0,0330 cm
-1

) e 2013 (valor médio 0,0343 cm
-1

) pela 

observação da Figura 19, conclui que os resultados foram muito semelhantes aos dois 

anos transatos obtendo valores de absorção UV sempre inferior a 0,05 cm
-
1 em todas as 

amostras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denota-se pela observação da Figura 20 que o valor da absorção UV aumentou na 

passagem de 2014 (valor médio 0,0294 cm 
-1

) para 2015 (valor médio 0,0340 cm 
-1

).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ano de 2016, pela observação da Figura 21 depreende-se um ligeiro aumento da 

absorção nos primeiros dias do período correspondente ao mês de janeiro. No entanto, 

Figura 19 - Caracterização da água bruta através do parâmetro de absorção UV no 1º Período- 

2012-2013 

 

Figura 20 - Caracterização da água bruta através do parâmetro de absorção UV no 1º Período 

2014-2015 
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não se pode tirar ilações conclusivas pelo facto de não se concluir a análise do período 

com precisão, ficando os meses março e abril fora do leque de análise. 

Nota: Os 30 dias de análise correspondem até ao dia 11 de fevereiro de 2016, pelo facto dos fins de 

semana não serem contabilizados na amostragem. 

 

Após a visualização dos valores para o primeiro período destes quase 6 anos, pode-se 

concluir que a absorção UV tem tendência a aumentar gradualmente, o que pode 

indiciar a alteração da qualidade de água bruta que aflui à estação de tratamento. É de 

realçar que este período corresponde aos meses mais frios e mais chuvosos.  

  4.2.1.2. Análise da Absorção UV para o 2º Período 

O segundo período, como foi dito anteriormente, compreendeu os meses de maio a 

agosto, e a sua análise é realizada de seguida por ordem crescente de anos iniciando-se 

em 2010. Neste período os valores de absorção UV foram um pouco mais elevados 

quando comparados com o 1º período dos mesmos anos em análise. Ainda desta análise 

denota-se um aumento gradual nos valores de absorção provocados provavelmente 

devido à aproximação do Verão que cria condições para a formação de maior 

quantidade de material orgânico e algas.  

Comparando os anos 2010 e 2011 visíveis na Figura 22, neste 2º período todas as 

amostras obtiveram valor de absorção UV inferior a 0,05 cm
-1

. O ano de 2010 (valor 

médio 0,0334 cm
-1

) e 2011 (valor médio 0,0331 cm
-1

) obtiveram valores um pouco 

Figura 21 - Caracterização da água bruta através do parâmetro de absorção UV no 1º Período 

2016 

 



Análise paramétrica da eficácia da etapa de pré-tratamento numa Estação Tratamento de Água. 

Caso-Estudo: ETA Areias de Vilar  
 

43 Soraia Gomes 
 

0 

0,01 

0,02 

0,03 

0,04 

0,05 

0,06 

0,07 

0,08 

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 

A
b

s 
 U

V
 (

cm
-1

) 

Nº dias 

2010 2ºP 2011 2ºP 

0 

0,01 

0,02 

0,03 

0,04 

0,05 

0,06 

0,07 

0,08 

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 

A
b

s 
 U

V
 (

cm
-1

) 

Nº dias 

2012 2ºP 2013 2ºP 

inferiores relativamente ao dos anos seguintes, o que pode indiciar a deterioração da 

qualidade de água bruta, com causas adversas nomeadamente o aumento da matéria 

orgânica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela observação da Figura 23, denota-se uma diminuição da absorção UV para o ano de 

2013 (valor médio 0,0340 cm
-1

) comparativamente ao ano 2012 (valor médio 0,0380 

cm
-1

). 

 

 

 

Observa-se que o valor da absorção UV tem tendência para aumentar nos meses de 

Verão comparativamente aos de Inverno do mesmo ano, sendo que para 2014 se obteve 

Figura 22 - Caracterização da água bruta através do parâmetro de absorção UV no 2º Período 

(2010-2011) 

 

Figura 23 - Caracterização da água bruta através do parâmetro de absorção UV no 2º Período 

(2012-2013) 
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valor médio de 0,0332 cm
-1

 e, para 2015 valor médio de 0,036 cm
-1

. No entanto, estes 

mantiveram-se sempre abaixo de 0,05, à exceção de uma amostra no ano de 2014, mas 

que não se considera relevante, como se visualiza na Figura 24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.2.1.3. Análise da Absorção UV para o 3º Período 

 

O terceiro período engloba os meses de setembro a dezembro, correspondente ainda a 

temperaturas inicialmente mais altas.  

Figura 24 - Caracterização da água bruta através do parâmetro de absorção UV no 2º Período 

(2014-2015) 

Figura 25 - Caracterização da água bruta através do parâmetro de absorção UV no 3º Período 

(2010-2011) 
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Verifica-se na Figura 25 que as amostras apresentam valores maioritariamente situados 

entre 0,03 e 0,05, com exceção de alguns dados que apresentam picos de 0,07. Para o 

terceiro período de 2010 (valor médio 0,036 cm
-1

) e 2011 (valor médio 0,040 cm
-1

), os 

valores foram maioritariamente inferiores, relativamente aos outros anos em avaliação 

para o mesmo período. 

Quanto ao terceiro período para o ano de 2012 e 2013 – Figura 26, a máxima absorção 

também ocorreu para o valor de 0,07 cm
-1 

por volta dos 200 dias. 

 

 

Verifica-se que para o 3º período no ano de 2014 (valor médio 0,039 cm
-1

) e 2015 

(valor médio 0,040 cm
-1

) – Figura 27, a absorção foi um pouco maior comparativamente 

com o primeiro e segundo períodos destes anos em estudo. Esta observação era 

expectável devido a vários fatores, como alteração climatérica, aumento de matéria 

orgânica proveniente de diversas fontes, como pesticidas na agricultura, incêndios que 

arrastam substâncias químicas tóxicas para a água superficial e outros afluentes, sem o 

devido tratamento que possam chegar à zona de captação provocando em conjunto uma 

diminuição na qualidade de água bruta. 

 

 

 

Figura 26 - Caracterização da água bruta através do parâmetro de absorção UV no 3º Período 

(2012-2013) 
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  4.2.1.4. Comparação entre o ano 2010 e 2015 relativamente à 

Absorção UV  

Com o intuito de validar os conceitos depreendidos analisou-se em simultâneo o 

parâmetro de absorção UV para o ano de 2010 e 2015, verificando assim uma evolução 

na qualidade da água ao longo destes 5 anos. Tendo em conta que a absorção UV é um 

conceito importante neste campo de análise, pode realçar-se e concluir-se que ao longo 

deste período de análise a água bruta sofreu deterioração, como se pode constatar – de 

um modo mais global, na Figura 28 em que se comparam os resultados do ano inicial no 

ano final de análise.  

Figura 27 - Caracterização da água bruta através do parâmetro de absorção UV no 3º Período 

(2014-2015) 

Figura 28 - Comparação da absorção UV entre 2010 e 2015 
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Depreende-se que o parâmetro de absorção UV obteve valores superiores para o ano 

2015, remetendo para uma evolução gradual crescente desde 2010. Este facto pode 

permitir concluir que o Rio Cávado, pelo menos na zona de influência da captação, está 

a sofrer alguma degradação no que concerne àquilo que o parâmetro da absorção UV da 

água bruta do rio Cávado permite concluir. 

 4.2.2. Diminuição da Absorção UV pelos Tanques de Pré-Oxidação 

De forma a melhor elucidar a questão relacionada com a remoção da matéria orgânica, 

foi realizada uma comparação entre os valores obtidos após o tratamento com o ozono, 

isto é, no local de amostragem nos tanques de pré-oxidação, com os valores obtidos na 

captação, avaliando-se a percentagem de remoção na água bruta e relacionando-se com 

a eficiência do gerador.  

É de referir que a ETA na etapa de pré-oxidação sempre obteve resultados satisfatórios, 

eliminando com menor ou maior consumo de energia, a matéria orgânica dissolvida na 

água. Tal pode ser verificado através das figuras em seguida relativas às médias de 

remoção da absorção UV nos tanques de pré-oxidação, para cada ano, desde 2010 a 

2015. Efetuou-se uma análise a nível estatístico, obtendo-se a frequência de cada valor 

de absorção UV para cada tanque de pré-oxidação individualmente. Sendo que estes 

foram efetuados em anos consecutivos, por exemplo 2010-2011; 2012-2013; 2014 a 

2015. 

Importa salientar que a média de remoção foi calculada de acordo com a seguinte 

expressão: 

          
                         

          
       (5.1) 

 

Ressalta-se ainda que a designação encontrada nas Figuras seguintes, nomeadamente 

TPO1 diz respeito ao tanque de pré-oxidação 1 e a outra TPO2 refere-se ao tanque de 

pré-oxidação 2.  

Pela observação da Figura 29 à 34, os meses que apresentaram maior percentagem de 

remoção da absorção UV, foram os correspondentes ao Verão e ao Inverno. Isto pode 

indicar a sazonalidade do ano, porque, no Verão encontra-se a maior quantidade de 
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matéria orgânica dissolvida, assim como o crescimento de algas é maior, o que pode 

fazer desequilibrar a qualidade da água, sendo imprescindível uma maior remoção da 

absorção UV. Por outro lado, relativamente ao Inverno verifica-se também uma elevada 

percentagem de remoção a qual pode ser consequência de chuvas fortes características 

do Inverno, que arrasta os sedimentos provenientes fazendo aumentar a matéria 

orgânica e, consequentemente, conduzir a percentagens de remoções maiores.  

Relativamente ao ano de 2010 – Figura 29, o mês de maior remoção foi setembro com 

uma média de 53%, sendo que até ao 22º dia do mês este trabalhou com os dois 

geradores. Apenas um gerador se manteve em funcionamento, como se verifica na 

Tabela 2 com exceção dos meses abril, junho, agosto, setembro e dezembro, em que 

laboraram os dois conjuntamente. Efetuando-se análise estatística valor da absorção 

com mais frequência para o ano de 2010 e 2011 referente à TPO1 foi 0,0175 cm
-1

 em 88 

amostras. Para a TPO2 no mesmo intervalo de anos foi de 0,019 cm
-1

obtidas em 120 

amostras.  

 

No ano de 2011 as duas linhas estiveram em funcionamento durante 7 meses de maio a 

novembro, como se visualiza na Figura 30. No mês de maio encontrou-se maior 

percentagem de remoção, obtendo-se 52% e em abril a menor percentagem sendo cerca 

de 40%. Os dois geradores estiveram em funcionamento durante todo o ano com 

exceção do mês de janeiro e fevereiro. 

Figura 29 - Percentagem da remoção média mensal da absorção UV para o ano de 2010 
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Em 2012 como se visualiza na Figura 31 o tanque de pré-oxidação 2 (TPO2) funcionou 

na maioria dos meses do ano. Em dezembro obteve-se em média uma remoção de 53% 

de absorção UV. Importante realçar que existiam dois geradores a produzir ozono para 

apenas uma linha de tratamento, no caso a TPO1. Os meses em que se manteve apenas 

um gerador em funcionamento foram janeiro, fevereiro, março e junho.  

Quanto à análise estatística na TPO1 o valor de absorção com maior absorção UV foi 

0,020 cm
-1

, cerca de 80 amostras Por outro lado para a TPO2 foi idêntico, cerca de 

0,023 cm
-1

 em 52 amostras.  

 

 

Figura 30 - Percentagem da remoção média mensal da absorção UV para o ano de 2011 

Figura 31 - Percentagem da remoção média mensal da absorção UV para o ano de 2012 
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Relativamente ao ano 2013 -Figura 32, verifica-se que no mês de março obteve uma 

maior remoção da absorção UV, atingindo os 57% comparativamente aos outros meses 

do ano. Esta situação deve-se ao facto de se ter tido em funcionamento os dois 

geradores numa única linha de tratamento, implicando o valor máximo obtido nesse 

ano. Denota-se ainda uma discrepância na percentagem de remoção quando se compara 

o mês de junho para julho, sendo que ambos funcionaram apenas com um gerador de 

ozono, isto pode ter a ver com a qualidade de água bruta que piorou, e também com o 

caudal de funcionamento ter aumentado.  

No mês de agosto, os dois geradores permaneceram em funcionamento e mesmo assim 

verifica-se uma percentagem de remoção de cerca de 37%. No entanto, estes valores 

não foram motivo de alarme. 

 

No que concerne ao ano de 2014- Figura 33, a percentagem de remoção não foi superior 

a 55%, obtendo-se maiores valores para maio, junho e dezembro. Para este último mês 

apesar de estar apenas um tanque de pré-oxidação em funcionamento a percentagem de 

remoção foi superior, cerca de 51%, o que é bastante positivo tendo em conta que neste 

mês apenas esteve em operação o gerador de ozono B. No mês de maio e junho obteve-

se em média 47% e 48% de remoção, respetivamente, estando no entanto os dois 

ozonizadores em funcionamento. 

Figura 32 - Percentagem da remoção média mensal da absorção UV para o ano de 2013 
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Ressalta-se que foi necessário colocar em funcionamento o segundo tanque de pré-

oxidação nos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro, porque a qualidade de 

água bruta se deteriorou, e apenas um gerador de ozono a funcionar não conseguia 

alcançar os parâmetros necessários para se obter uma boa qualidade de água proposta 

para a etapa respeitando os valores de limite. Pela análise estatística efetuada denotou-se 

que o valor de absorção UV que mais vezes foi considerado foi 0,0214 cm
-1

que contou 

com cerca de 48 vezes, sendo que a TPO2 contou 59 vezes o valor 0,020 cm
-1 

de 

absorção UV. 

No tocante ao ano de 2015 – Figura 34 verifica-se que se obtém maior remoção quando 

se tem apenas um tanque em funcionamento, a remoção de absorção UV não ultrapassa 

os 55% em média. O mês de outubro foi o de maior remoção e contou com os dois 

geradores em funcionamento, obtendo-se cerca de 52% de remoção de absorção UV. De 

janeiro a abril manteve-se um gerador de ozono a trabalhar. 

Figura 34 - Percentagem da remoção média mensal da absorção UV para o ano de 2014 

Figura 33 - Percentagem da remoção média mensal da absorção UV para o ano de 2015 
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 4.2.3. Análise qualitativa da diminuição da absorção UV de 2010 a 

2015 
 

Inicialmente foi realizada uma observação dos valores de diminuição da absorção UV 

em cada um dos tanques de pré-oxidação para os anos de 2010 e 2015 por forma a 

comparar e verificar pontos similares ou discrepâncias. De seguida fez-se uma análise 

com a informação detalhada mencionando eficácia e períodos de funcionamento. 

 Comparação da remoção da absorção UV entre o ano 2010 e o ano 2015 

relativamente à absorção UV 

De modo a aferir se o gerador conseguiu responder às necessidades requeridas para o 

tratamento em causa, realizou-se a comparação entre a remoção realizada pelos tanques 

de pré-oxidação. Esta percentagem de remoção é visualizada pelas Figuras 35 e 36, e 

para os dois tanques de pré-oxidação. 

 

Verifica-se que o tanque de pré-oxidação 1 trabalhou 134 dias em 2015 mas apenas 

aproximadamente 88 dias em 2010. Apesar disso, a remoção foi maioritariamente 

superior para 2010 (confrontar gráfico aos 155 a 195 dias), embora o ano de 2015 

também tenha obtido remoções elevadas.  

Para o tanque de pré-oxidação 2, operando 101 dias em 2010 obteve valores sempre 

próximos na ordem dos 50% de remoção. Para o ano de 2015 funcionou 182 dias no 

entanto as remoções foram ligeiramente idênticas excetuando-se alguns picos quer de 

Figura 35- Comparação da remoção da absorção UV no tanque de pré-oxidação 1 para 2010 e 

2015 
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percentagem de remoção mais elevada, quer de percentagem de remoção mais baixa, no 

período considerado.  

 

Todavia as remoções de absorção UV foram alvo de estudo mais pormenorizado, 

apresentando-se no Anexo 5, toda a informação detalhada dos anos em análise e dos 

períodos considerados.  

 Análise pormenorizada da diminuição da absorção nos três períodos de 

2010 a 2015 

 

Efetuando a análise para os valores mínimos e máximos obtidos em cada tanque de pré-

oxidação, nomeadamente TPO1 e TPO2 e para cada ano em análise, nomeadamente 

2010 a 2015, pode-se considerar que no geral a percentagem de remoção se situa entre 

os 25 % para valor mínimo e os 75% para valor máximo.  

Analisando por períodos e considerando as figuras relativas aos dois anos consecutivos 

pode-se referir o seguinte: 

 2010 a 2011 – obteve remoções muito similares, entre os três períodos, situando-

se maioritariamente entre 40 a 60%; 

 2012 a 2013 – as remoções obtidas foram muito idênticas nos três períodos 

obtendo-se ligeiras reduções nos meses de abril, agosto e dezembro nos dois 

períodos em simultâneo; 

Figura 36 - Comparação da remoção da absorção UV no tanque de pré-oxidação 2 para 2010 e 

2015 
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 2014 a 2015 – as remoções enquadraram-se entre 20 a 60% com uma quebra na 

percentagem obtida para o 2º período, correspondente aos meses de julho e 

agosto. 

 

Estes resultados obtidos não inviabilizam a etapa de pré-oxidação, merecendo destaque 

pois na maioria das amostras retiradas os valores de remoção superiorizaram o 50% de 

remoção, o que valida a etapa de pré-oxidação ser bastante eficaz na deterioração da 

matéria orgânica. Na Tabela A1 do Anexo 5 encontra-se exposto a informação relativa a 

cada tanque de pré-oxidação, dispondo as médias de remoção obtidas para cada ano, 

pelos três períodos de análise. Denota-se ainda que a percentagem de remoção não 

divergiu expressivamente com o decorrer dos anos. Verifica-se que se consegue atingir 

valores superiores no 2º e 3º período em praticamente todos os anos. Depreendendo que 

no tanque de pré-oxidação 1 se consegue obter maior remoção de absorção UV, que 

poderá validar o facto de se ter maior número de difusores instalados.  

4.3. TURVAÇÃO  

 

No que diz respeito ao parâmetro da turvação é possível referir que, se existir é devida à 

presença de partículas coloidais e/ou suspensão, e outros microrganismos microscópicos 

que possam obstruir a transmissão da luz na água.  

No caso concreto da ETA de Areias de Vilar, a turvação é um parâmetro medido na 

captação da água e após a filtração não sendo medido na pré-oxidação, pois não é um 

parâmetro preponderante na análise da eficiência. Contudo esta pode estar relacionada 

com alguns fenómenos que possam ocorrer nesta etapa, nomeadamente a remoção da 

matéria orgânica dissolvida, como seu resultado. 

Na ETA, na zona de captação, a turvação é avaliada laboratorialmente pelo método de 

turbidimetria. Este parâmetro tem sofrido alteração no que diz respeito ao Limite de 

Alerta, sendo que em 2010 este era emitido quando o valor era 15NTU. A partir desse 

ano e até à atualidade o LA é dado quando a amostra ultrapassar os 30 NTU. 

Em seguida é possível observar-se a evolução dos valores obtidos para o parâmetro da 

turvação desde 2016 (janeiro e fevereiro) até 2014.  
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Da observação da Figura 38 verifica-se que o ano 2015 foi caracterizado por três épocas 

em que o aumento da turvação foi mais percetível, como no caso do início do mês de 

janeiro, em abril (mês característico de fortes chuvadas), e nos meses de inverno 

rigoroso como finais de setembro, novembro e dezembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por outro lado, da análise dos resultados contidos na Figura 39, constata-se que no ano 

de 2014 houve picos de turvação que excederem o LA nos meses de janeiro e de 

setembro a dezembro.  

 

 

 

Figura 38 - Caracterização da água bruta através do parâmetro turvação no ano 2015 

Figura 37 - Caracterização da água bruta através do parâmetro turvação no ano 2016 
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Por forma a ser visível a alteração do parâmetro de turvação em 5 anos, efetuou-se 

análise das amostras de água bruta para o ano de 2010, sendo que os dados analisados 

para 2011 até 2013 encontram-se no Anexo 6, constatando-se a linearidade de valores, 

obtendo-se turvação mais elevada nos meses correspondentes ao Inverno. 

 

 

 

 

 

 

 

Observou-se na Figura 40, que os picos notórios de turvação se situam praticamente nos 

mesmos meses que nos anos posteriores, o que sugere uma ligeira sazonalidade na 

qualidade de água bruta.  

A remoção entre o reservatório de água bruta e a água filtrada rondou os 100 % devido 

às fases anteriores pelas quais a água passa, de coagulação/floculação e decantação, que 

vão sucessivamente eliminando o material particulado.  

Figura 39 - Caracterização da água bruta através do parâmetro turvação no ano 2014 

Figura 40 - Caracterização da água bruta através do parâmetro turvação no ano 2010 
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4.4. ASPETOS MICROBIOLÓGICOS  

 

O terceiro parâmetro a considerar na análise a efetuar são os relativos aos aspetos 

microbiológicos. Os três tipos de microrganismos que possam indiciar contaminações, 

que se considerarão são os coliformes fecais, os coliformes totais e os enterecocos. 

Estes são, de acordo com o Plano de Controlo de Qualidade implementado submetidos a 

análise tanto na água bruta, como na água pré-tratada, ou seja após a ozonização.  

Estes parâmetros são analisados por filtração através de membrana mas em períodos 

temporais distintos. No reservatório de água bruta analisam-se semanalmente os 

coliformes totais e fecais, sendo que os enterecocos se analisam mensalmente enquanto 

nos tanques de pré-oxidação se recorre a análise mensal para cada um dos três 

parâmetros.  

O Limite de Alerta foi alvo de estudo preliminar, encontrando-se dispostos na Tabela 

A1 no Anexo 7.  

Realizar-se-á primeiramente uma caracterização da água bruta tendo em conta os 

parâmetros citados e, depois uma análise da eficiência do gerador, tendo como base a 

percentagem de remoção obtida após o contacto com o ozono. 

Os gráficos para os parâmetros analisados, são produzidos tendo em conta o número de 

semanas em que se realiza a amostragem, sendo que a semana 0 à 4 corresponde ao mês 

de janeiro, e assim sucessivamente até dezembro, com intuito de se ter a evolução 

gradual ao longo do ano e não evolução mensal.  

 4.4.1. Comparação dos dados obtidos de Coliformes totais 2010 a 2015  
 

Pela análise dos dados da Figura 41 verificou-se que em termos médios os coliformes 

totais apresentaram diminuições de 2010 a 2015. 

Para 2010 obteve-se 10714 UFC/100 mL. No ano 2011 foi cerca de 13098 UFC/100 

mL. Em 2012 obteve-se 13719 UFC/100 mL. Para 2013 contou-se 13993 UFC/100 mL. 

No ano 2014 atingiu cerca de 10557 UFC/100 mL. E para 2015 obteve-se 9384 

UFC/100 mL.  
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Nota: A linha Y=10.000 simboliza o Limite de Alerta para os Coliformes totais 

 

 

Contudo o LA para este parâmetro, ou seja valor da análise superior a 10.000 UFC/100 

mL foi nulo para o ano 2010, contou com 24 vezes para 2011, 16 vezes para 2012, 25 

vezes para 2013, 19 vezes para 2014 e 13 vezes para 2015.  

 

 4.4.2. Análise do parâmetro relativo a Coliformes fecais de 2010 a 

2015 

 

Da observação da Figura 42 pode-se inferir que, em termos qualitativos, a água bruta no 

que concerne os coliformes fecais, não apresentou variações comparando o ano de 2010 

com o ano de 2015, sendo que ambos os anos contaram com 8 vezes o Limite de Alerta. 

No entanto a quantidade de coliformes fecais diminuiu bastante de 2014 para o ano 

2015, como se constata pelo valor médio obtido. 

Ao realizar a análise de LA, isto é amostras para as quais o valor foi superior a 2.000 

UFC/100mL, denota-se que relativamente a este fator, se obteve 22 vezes para 2011, 11 

vezes para 2012, 23 vezes para o ano 2013 e 17 vezes no ano 2014. 

 

 

Figura 41 - Caracterização da água bruta através do parâmetro de Coliformes Totais (2010 -2015) 
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Nota: A linha Y=2.000 simboliza o Limite de Alerta para os Coliformes fecais 

Verificou-se que em termos médios os coliformes totais apresentaram valores 

constantes no decorrer dos anos analisados, sendo que se obteve para 2010 uma média 

de 1862 UFC/100 mL. Para 2011, foi cerca de 2256 UFC/100 mL. Para 2012 obteve-se 

cerca de 2149 UFC/100 mL.O ano 2013 contou com 2441 UFC/100 mL. Em 2014 foi 

de 2277 UFC/100 mL. E em 2015 obteve-se 1380 UFC/100 mL.  

 4.4.3. Análise do parâmetro relativo a Enterecocos de 2010 a 2015 

Estas bactérias são gram-positivas e “habitam” o aparelho digestivo e o urinário 

podendo transmitir graves doenças caso não sejam tratadas convenientemente. É de 

salientar que os enterococos são microrganismos que, regra geral, se apresentam em 

menor quantidade na água do rio quando comparados com os outros em estudo. Como 

já foi mencionado acima, estes são analisados na água bruta semanalmente e, no tanque 

de pré-oxidação é realizada uma análise mensal. O Limite de Alerta ocorre quando a 

amostra ultrapassa 1.000 UFC/100 mL. Em seguida será apresentada a Figura 43 que 

compreende as amostras obtidas de enterococos para o ano de 2010 a 2015. 

Pela análise da Figura 43 equivalente à evolução da quantidade de enterococos, desde 

2010 a 2015, conclui-se que a concentração deste parâmetro foi constante, 

nomeadamente entre a 5ª e a 10ª semana de cada ano amostrado, não excluindo 

momentos em que houve picos acentuados na quantidade de enterococos analisados. 

Figura 42 - Caracterização da água bruta através do parâmetro de Coliformes fecais (2010-2015) 
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Nota: A linha Y=1.000 simboliza o Limite de Alerta para os Enterococos 

No entanto, não se pode afirmar com certeza que a quantidade de enterecocos esteja a 

aumentar ou diminuir. Pois de ano para ano existiram oscilações pontuais das amostras 

tanto de diminuição como aumento da quantidade de enterococos consoante, também 

outros fatores. Tais como a temperatura máxima e mínima, o nível de precipitação, e 

também entre outros causas externas como incêndio, ou inundações, que alteram as 

qualidades microbiológicas da água. 

Em termos médios obteve-se para 2010 cerca de 534 UFC/100 mL. Em 2011 contou-se 

com 1308 UFC/100 mL. Para 2012 obteve-se cerca de 481 UFC/100 mL. O ano de 

2013 atingiu 686 UFC/100 mL. Em 2014 alcançou 786 UFC/100 mL. E, em 2015 foi 

cerca de 679 UFC/100 mL. 

Ao analisar o parâmetro de Limite de Alerta, isto é amostras para as quais o valor foi 

superior a 1.000 UFC/100 mL, denota-se que se obteve 2 vezes para o ano 2010, 13 

vezes para 2011, 1 vez para 2012, 2 vezes para o ano 2013, 6 vezes no ano 2014 e para 

2015 obteve-se 4 vezes. 

 

 

Figura 43 - Caracterização da água bruta através do parâmetro de Enterococos (2010-2015) 
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 4.4.4. Remoção dos microrganismos nos tanques de pré-oxidação 

 

Apesar das variações verificadas e atrás relatadas e que se fizeram sentir ao longo do 

período de análise relativamente a este parâmetro, a ozonização mostrou-se sempre 

eficaz, conforme a seguir se relata. 

a) Coliformes totais  

As análises obtidas nos tanques de pré-oxidação para este parâmetro nunca 

ultrapassaram o Limite de Alerta. Assim é, notória a extinção completa dos 

coliformes totais, com remoções na ordem dos 100% para todos os anos em 

análise. 

b) Coliformes fecais 

No que respeita ao parâmetro de coliformes fecais - estes têm um LA inferior 

aos totais e que é de 15 UFC/100 mL. Em todos os anos de análise as amostras 

analisadas nunca foram superiores ao LA. Dessa forma, a percentagem de 

remoção em todos os anos de análise foi sempre superior a 99%, o que confirma 

a teoria de que a ozonização é uma técnica bastante eficaz na remoção dos 

microrganismos.  

c) Enterecocos 

O LA é acionado quando na análise realizada é detetado um valor superior a 10 

UFC/100 mL. Todavia, nenhum sinal de alerta foi dado após a análise deste 

parâmetro nos tanques de pré-oxidação. Conclui-se por isso que esta etapa é 

totalmente eficaz na remoção destas bactérias. 

 

4.5. TEMPERATURA  

A temperatura é um fator que influencia praticamente todos os processos físicos, 

químicos e biológicos que alteram a qualidade de água. Esta pode ser um parâmetro 

indicativo da reação do ozono e da sua solubilidade no seio do tanque de pré-oxidação. 

As variações de temperatura dos cursos de água são sazonais e acompanham as 

flutuações do clima durante o ano. Para além disso, pode ter como efeito também a 

redução da solubilidade dos gases na água, entre eles o oxigênio e o ozono, reduzindo-

se com o aumento da temperatura.  
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Como consequência deste fenómeno, a dose de ozono e também de oxigénio aplicada é 

geralmente maior no Verão do que é no Inverno, considerando o mesmo valor residual 

de ozono.  

Relativamente a este parâmetro, a temperatura na água do rio sofre alterações 

significativas ao longo do ano, principalmente por ser uma água superficial 

relativamente inerte tendo em consideração a existência de um açude que se localiza a 

jusante da captação, que faz reter as águas e, esta paragem influencia na temperatura da 

água captada. Por exemplo, no ano de 2015 e no Verão, os valores de temperatura 

variam entre 24 °C de temperatura máxima e de 9 °C de mínima. A variação da 

temperatura para os anos 2014 e 2015 pode ser vista na Figura 44. Denota-se que no ano 

de 2015 (valor médio 15,9) foi obtida uma média superior de temperatura à do ano 2014 

(valor médio 15,0).  

Análise elaborada relativamente à temperatura desde 2010 é apresentada no Anexo 8. O 

que se pode salientar é que a gama de temperatura atingida no rio não varia muito de 

ano para ano, permanecendo quase sempre entre os 9 °C de mínima e 24 °C de máxima.  

 

 

 

 

Figura 44 - Caracterização da água bruta pelo parâmetro de temperatura no ano 2014 e 2015 
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4.6. UTILIZAÇÃO E CONSUMO DE OZONO  

A caracterização da utilização do ozono, - geração e inserção nas tanques de contacto é 

analisada nos subcapítulos seguintes.  

 4.6.1. Controlo de Ozono Residual  

O ozono residual é um parâmetro medido na ETA de Areias de Vilar com recurso a três 

diferentes métodos. Diariamente este é medido através de espectrofotometria de 

absorção molecular (EAM) e de modo mais expedito, pela equipa de operação da ETA 

através de um medidor portátil de ozono. Existe ainda outro método de medição “on-

line”, que regista continuamente os valores do ozono residual, no tanque de pré-

oxidação, após a reação e sua dissipação na água.  

O Limite de Alerta é um importante indicador relativo à concentração obtida de ozono 

ser suficiente ou não. Para isso este é emitido quando o valor da amostra é inferior a 

0,02 mg/L no caso das amostras analisadas por espectrofotometria. Caso seja efetuada a 

medição do laboratório de operação da ETA, o alerta é dado quando não se obtém 

ozono nesta gama de concentrações entre 0,15 e 3 mg/L, e a mesma gama de 

concentrações senão respeitar a duração de 15 min, é também dado o alerta mas pelo 

medidor em linha, instalado na câmara. 

No entanto, verificou-se que o Limite de Alerta foi diminuindo isto é, para o ano de 

2010 e 2011 o LA era dado quando a concentração fosse menor a 0,06 mg/L e para os 

anos sequentes e até à atualidade. O alerta passou a ser inferior a uma concentração de 

0,02 mg/L. Apresenta-se de seguida e na Figura 45 o valor do ozono residual médio 

obtido em ambos os tanques de pré-oxidação para os anos de 2010 a 2016.  

Figura 45- Concentração média de ozono residual no tanque de pré-oxidação 1 (2010 a 2016) 
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Como se pode verificar o ozono residual obtido no tanque de pré-oxidação 1 tem vindo 

a diminuir gradualmente desde 2010 até 2016. Também se verifica curiosamente que o 

tanque de pré-oxidação 1 em 2010 esteve em funcionamento num menor intervalo de 

tempo do que para o ano consecutivo 2011. 

 

Tal como seria previsível, visualizando a Figura 46, verifica-se que o ozono residual no 

tanque de pré-oxidação 2 também tem vindo a diminuir com o tempo, sendo que o ano 

de 2010 foi aquele em que se verificou maior concentração. Embora não sendo um dado 

percetível à primeira vista, também se pode referir que a tanque de pré-oxidação 2 

funcionou mais vezes do que o tanque de pré-oxidação 1, sendo que para esse facto não 

há qualquer explicação científica, sendo que as alterações à ordem de funcionamento do 

gerador são voluntárias. Mais se pode referir que predominantemente nos meses 

correspondentes ao Verão os dois tanques se encontram em funcionamento simultâneo. 

Consultando a Tabela 2, relativa às frequências do funcionamento do gerador, e 

analisando as ocorrências para o ano de 2010 reparou-se que de outubro a julho as 

linhas de tratamento funcionaram em simultâneo sendo que apenas se ligou o segundo 

gerador em abril, junho e agosto. Tal, pode indicar que nesta altura este gerador ainda 

conseguia funcionar convenientemente e só necessitou de auxílio do outro gerador em 

apenas três meses. 

Para o ano de 2011, as linhas funcionaram em simultâneo de março a dezembro. Ou 

seja, um único gerador não conseguiu acompanhar eficientemente o tratamento, 

Figura 46 – Concentração média de ozono residual no tanque de pré-oxidação 2 (2010 a 2015) 
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podendo indicar alguma degradação da capacidade do equipamento relativo ao seu 

funcionamento. 

No ano de 2012 apenas se verificou o trabalho em simultâneo entre os meses de julho a 

setembro, constatando-se que o ozono residual começa a ser menor que nos anos 

transatos. 

Para o ano de 2013, nomeadamente os meses de Verão verificaram-se concentrações 

muito baixas de ozono, estando as duas linhas permanentes e em funcionamento de 

maio a setembro. 

Em 2014, as concentrações de ozono ainda são mais diminutas, isto é, os dois geradores 

estão sempre em funcionamento à exceção dos meses de março a abril, e novembro a 

dezembro. As duas linhas estão em funcionamento concomitante de maio a outubro. 

Finalmente, para o ano de 2015, os geradores laboraram em simultâneo de maio a 

dezembro, ao passo que as câmaras de contacto estiverem a trabalhar as duas em junho 

e setembro. Tal indica que, com a deterioração da água bruta e mesmo só estando uma 

linha a trabalhar, é necessário ter os dois geradores em funcionamento de modo a 

garantir o nível de tratamento desejado. 

 4.6.2. Consumo de ozono nas câmaras de pré-oxidação  

O ozono consumido nos tanques de pré-oxidação também foi alvo de estudo desta 

dissertação. 

Como a análise das amostras são diárias gera-se uma grande quantidade de dados. Nesse 

sentido e por forma a fazer uma análise real da amostragem, dividiu-se os anos em 

análise por períodos, sendo que cada período é composto por 4 meses, ou seja, o 1º 

período compreende o intervalo de janeiro a abril, o 2º período, entre maio e agosto, e o 

3º período de setembro a dezembro. 

O cálculo que permitiu obter o consumo do ozono nas câmaras de contacto foi 

elaborado a partir dos dados recolhidos no tanque de pré-oxidação efetuando-se do 

seguinte modo: 

                  
  

 
                      

  

 
                   

  

 
     (6.1) 
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L1  

em que o                  , corresponde à dosagem de tratamento (mg/L) selecionada 

pelo “set-point”, e o                     é o valor medido laboratorialmente.  

Esta análise dos dados foi realizada para o período de 2014 a 2015 tendo em conta os 

dados disponibilizados pela ETA. Não se conseguiu analisar o consumo de ozono dos 

anos anteriores por falta de dados relativos à taxa de tratamento, ou seja a dosagem 

introduzida de ozono relativamente aos anos de 2010 a 2013. 

Assim apresenta-se em primeiro lugar os três períodos correspondentes ao ano 2014 e 

só depois a avaliação de 2015. Importa destacar a legenda das Figuras nomeadamente a 

“L1” significa que a avaliação é feita para a linha 1 de tratamento, correspondente ao 

tanque de pré-oxidação 1, similarmente à “L2” significando a linha 2 de tratamento, 

correspondente ao tanque de pré-oxidação 2. 

 

  4.6.2.1. Consumo de ozono nas câmaras de pré-oxidação - 2014 

 

Na Figura 47 pode-se observar que o consumo foi o menor de todos os períodos, pois 

este também corresponde a meses de menor caudal e por isso produção de menor 

quantidade de ozono. Repara-se que o máximo consumo acontece em abril, já quase no 

fim do mês, no qual também é acompanhado de um acréscimo no caudal de tratamento 

de água quando comparado com os outros meses. 

 Figura 47 - Consumo de ozono nos tanques de pré-oxidação para o 1º período (janeiro a abril) 

2014 
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Na Figura 48, correspondente aos meses de Verão (2º período), denota-se um acréscimo 

no consumo de ozono no interior do tanque de pré-oxidação. Verifica-se ainda que foi 

necessário o auxílio da segunda linha para suportar as necessidades de tratamento de 

água destinada à população. Foi neste período que se encontrou em 2014 maior urgência 

de consumo de ozono, alcançando os 1,8 mg/L no mês de junho.  

Relativamente ao terceiro período, verifica-se que apenas se manteve em funcionamento 

a linha 1 durante 20 dias do mês de setembro, aplicando a linha de tratamento 2 ao resto 

do período do ano. Verificou-se uma descida no consumo, devido também a uma 

descida no caudal de tratamento efetivo, como se verifica na Figura 49. 

 

Figura 48- Consumo de ozono nos tanques de pré-oxidação para o 2º período (maio a agosto) 

2014 

Figura 49 - Consumo de ozono nos tanques de pré-oxidação para o 3º período (setembro a 

dezembro) 2014 
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  4.6.2.2.Consumo de ozono nas câmaras de pré-oxidação – 2015 

 

De um modo geral conclui-se que os consumos de ozono em 2015 foram superiores aos 

verificados no ano antecedente.  

Pela observação da Figura 50 denota-se um aumento gradual na concentração 

consumida de ozono ao longo dos dias e dos meses. Durante este período, apenas uma 

linha se encontra em funcionamento e é o mês de abril que desperta maior consumo de 

ozono. Por comparação ao período 1 de 2014, observa-se que no ano de 2015 se obteve 

maior consumo alcançando os 1,5 mg/L, ao passo que em 2014 foi de 1,2 mg/L. 

Pela análise da Figura 51, no 2º período denota-se a existência de duas linhas em 

funcionamento nomeadamente para os meses de junho, julho e agosto dado que são 

estes que acarretam maior consumo de ozono. O mês de maior consumo foi o junho que 

obteve um pico de 2,2 mg/L, e o de menor foi o mês de maio, como seria expectável. 

 

Figura 50- Consumo de ozono nos tanques de pré-oxidação para o 1º período (janeiro a abril) 

2015 
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Comparativamente ao 3º período, observando a Figura 52, o consumo foi muito idêntico 

ao do 2º período, mas o mês de setembro foi o único que teve as duas linhas em 

funcionamento, ainda que por 20 dias, ocasionando o maior consumo de ozono. Tal 

deve-se ao facto de pelos dados obtidos do IPMA (Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera) no ano de 2015 ter ocorrido um inverno mais quente, e por isso, as 

primeiras chuvas depois do verão arrastaram muito material orgânico que deterioram a 

qualidade da água bruta fazendo com que seja necessário utilizar uma concentração 

maior, e em muitas das situações utilizar as duas linhas instaladas para suprir as 

necessidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51- Consumo de ozono nos tanques de pré-oxidação para o 2º período (maio a agosto) 2015 

Figura 52 - Consumo de ozono nos tanques de pré-oxidação para o 3º período (setembro a 

dezembro) 2015 
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Pela observação geral dos gráficos repara-se que para o 2ºperíodo do ano de 2015 é o 

que detém maior consumo de ozono nas câmaras de contacto.  

 

 4.6.3. Consumo de oxigénio e produção de ozono nas câmaras de pré-

oxidação  

 

Tendo em conta que o oxigénio é a matéria-prima de todo o processo que envolve a 

ozonização, a análise quantitativa do respetivo consumo mensal é importante de modo 

esclarecer o aumento ou a diminuição da sua concentração nas linhas de tratamento nos 

diferentes períodos do ano, encontrando-se os gastos de oxigénio bem como preço por 

tonelada no Anexo 9. Urge realçar que da totalidade de oxigénio introduzido apenas 

10% é convertido em ozono. 

Assim realizou-se uma análise em simultâneo do ozono e do oxigénio para os anos de 

2014 e 2015, conforme explicado anteriormente. O consumo de oxigénio foi obtido 

através do gasto mensal das cisternas de armazenamento. Já para o consumo do ozono 

este foi obtido através da seguinte equação: 

             
                                       

    
      (7.1) 

 

Os valores resultantes dos cálculos efetivados encontram-se no Anexo 10, mas estão 

representados na Figura 53 e 54, consoante o ano analisado. Por ser mais fácil 

interpretar os valores, realizou-se uma média do consumo mensal do ozono em cada ano 

respetivo. 

Através da análise da Figura 53 é possível verificar que os consumos de ozono e de 

oxigénio vão variando ao longo das épocas do ano, e consoante se tiver uma ou duas 

linhas em funcionamento. 

Assim o facto do consumo de oxigénio aumentar quando se tem duas linhas em 

funcionamento, entre maio a julho, pode ser explicado pelo facto da pressão de oxigénio 

à entrada do tanque de pré-oxidação- quando estão duas linhas em funcionamento, ser 

menor, comparativamente com apenas uma linha de tratamento. Isto é a pressão de O2 
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quando se tem uma linha em funcionamento é regularizada para 1,4 bar, e quando se 

tem duas linhas é regularizada para 1,1 bar cada linha. Assim consegue-se introduzir 

mais quantidade de oxigénio, porque a pressão alivia tornando-se mais fácil a injeção e 

o seu consumo. Daí que na Figura 53 exista um aumento do consumo do oxigénio e 

uma diminuição simultânea do ozono para os meses de duas linhas em funcionamento 

coincidente. 

 

 

 

Nos meses de Inverno – novembro e dezembro verifica-se um aumento ligeiro do 

consumo do oxigénio, isto porque o caudal de tratamento em cada linha aumentou e a 

coluna de água conseguiu dissolver eficientemente o oxigénio introduzido. 

Pode-se ainda salientar que os consumos obtidos de ozono para 2014 foi de 3,6 kg/h de 

ozono para a linha 1 e de 3,4 kg/h para a linha 2. 

O consumo de oxigénio e de ozono para o ano de 2015 também foi de encontro os 

moldes do ano anterior, no sentido em que se verificou uma inversão do consumo de 

oxigénio quando se tinha duas linhas em funcionamento. No entanto, este ano 

apresentou consumos muito superiores ao do ano anterior, como é percetível na Figura 

54. 

Figura 53 - Consumo de ozono versus consumo de oxigénio para o ano 2014 nas duas linhas em 

funcionamento 
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Como facilmente se depreende, o consumo de oxigénio atinge o seu máximo no mês de 

julho em que estavam em funcionamento e, em simultâneo com os dois geradores e com 

as duas linhas de tratamento. Em 2015, o consumo máximo atingido foi de 5,7 kg/h para 

a linha 1 e de 4,3 kg/h para a linha 2, pode estar relacionado ao aumento no consumo 

que se verificou de oxigénio. 

4.7. CONSUMO DE ENERGIA NA OZONIZAÇÃO  

Como atrás se referiu a etapa de pré-tratamento em estudo corresponde a 1,4 % da 

energia em toda a ETA de Areias de Vilar. Assim, a estimativa do consumo da energia 

foi usado através de uma estimativa do consumo global da ETA multiplicado pelo 

coeficiente referido. 

Os consumos do oxigénio fornecidos correspondem ao valor real de energia introduzido 

no gerador, como se pode verificar em anexo. Sabe-se ainda que, do oxigénio 

introduzido apenas 8 a 10% se transforma especificamente em ozono, sendo que muita 

da quantidade de gás que se introduz no tanque de pré-oxidação é oxigénio, e não 

efetivamente ozono. Por outro lado e como valor de referência, cerca de 85% da energia 

gasta na produção do ozono é dissipada sob a forma de calor. 

No sentido de validar o conceito de que o gerador tem vindo a sofrer desgaste e perda 

da sua capacidade foi realizada uma análise desde 2010 até a 2015 relacionando o 

consumo específico de energia com a remoção da absorção UV.  

Figura 54 - Consumo de ozono versus consumo de oxigénio para o ano 2015 nas duas linhas em 

funcionamento 
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 Análise do consumo de energia para o ano 2010 

 

Pela avaliação da Figura 55 conclui-se que o consumo específico de energia, com base 

no caudal de tratamento, aumentou exponencialmente durante os meses correspondentes 

ao Verão, atingindo o seu máximo em agosto obtendo-se cerca de 9,6 Wh/m
3
. 

 

No entanto para os meses de janeiro a maio, e dezembro em média atingiu-se cerca de 

5,8 Wh/m
3
, sendo que a média total para este ano correspondeu a 7,1 Wh/m

3
. No que 

diz respeito à remoção da absorção UV, esta manteve-se praticamente constante no 

decorrer do ano, situando-se maioritariamente entre 40 a 60 %, como já tinha sido 

mencionado.  

 Análise do consumo de energia para o ano 2011 

 

Verificou-se que no início de 2011 – Figura 56, nomeadamente para os meses de janeiro 

a março, o consumo específico se manteve praticamente correspondendo a uma média 

de 6,1 Wh/m
3
. Denotou-se um aumento do consumo de energia, a partir de abril, 

obtendo-se um máximo de 22,6 Wh/m
3
, em julho. Este valor pode estar afetado de um 

erro de operador, visto que é bastante mais elevado que o resto dos meses, sendo que o 

caudal não foi muito maior.  

No final do ano, setembro a novembro, o valor médio obtido foi de 8,64 Wh/m
3
. 

Figura 55 - Comparação entre a remoção da Absorção UV com a Energia específica para 2010 
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 Análise do consumo de energia para o ano 2012 

 

O ano 2012 seguiu os mesmos moldes dos anos transatos, observando-se um aumento 

do consumo específico de maio até agosto, com um decréscimo em seguida. Verifica-se 

contudo que o consumo específico para os primeiros meses de janeiro a abril foi maior 

que o 2011, contando com 6,7 Wh/m
3
, e para o final do ano, setembro a dezembro a 

média foi de 9,6 Wh/m
3
. A remoção da absorção UV não divergiu muito com ao longo 

do ano, sendo que se nota que a energia também aumenta quando os dois tanques de 

pré-oxidação estão em funcionamento.  

 

Figura 56 - Comparação entre a remoção da Absorção UV com a Energia específica para 2011 

Figura 57 - Comparação entre a remoção da Absorção UV com a Energia específica para 2012 
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 Análise do consumo de energia para o ano 2013 

Relativamente ao ano 2013 só foi possível analisar o consumo energético dos dados 

disponíveis que corresponderam a janeiro e a dezembro, para os outros meses não havia 

dados que permitissem realizar uma análise mais aprofundada 

Desse modo, apenas se pode concluir que a remoção foi sendo praticamente constante, 

entre 40 a 60%. O facto de não haver disponibilidade de registos inerentes a grande 

parte do ano e tendo em conta o consumo específico de energia verificados nos meses 

de janeiro e dezembro, que se correlaciona com o caudal de tratamento, apenas se pode 

concluir que em janeiro e dezembro esta foi muito superior comparativamente aos anos 

transatos. Salienta-se que, analisando os valores médios obtidos para o consumo mensal 

de energia de 2013 (k.Wh/mês), disponibilizados na anexo 11 nos dois meses referidos, 

conclui-se que houve um aumento de consumo do ano de 2012 para o ano de 2013, 

embora tal conclusão não possa ser muito segura devido à falta de dados de caudal de 

água de tratamento.  

 

 Análise do consumo de energia para o ano 2014 

 

Com base na observação das Figuras 59 e 60, conclui-se que há um consumo energético 

constante do gerador nestes dois últimos anos, embora com ligeiro aumento no ano de 

2015. 

Figura 58 - Comparação entre a remoção da Absorção UV com a Energia específica para 2013 
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A média para o ano 2014 corresponde a 8,1 Wh/m
3
, que superioriza o valor obtido para 

a energia dos anos antecedentes.  

No que concerne à remoção da absorção UV pode-se referir que permaneceu sem 

alterações visíveis, à exceção da transição do mês de junho para julho no ano de 2014, 

em que a remoção desceu, diminuindo também ligeiramente a energia consumida.  

 

 Análise do consumo de energia para o ano 2015 

 

Como se pode visualizar na Figura 60, a energia específica vai se mantendo 

praticamente constante ao longo do ano, mas superior a 2014, com uma média anual 

cerca de 8,3 Wh/m
3
. A impressão que se tem ao fazer a leitura da Figura 59 é que 

quando existem as duas linhas em funcionamento a energia baixa de uma forma subtil.  

Por outro lado a descida abrupta de energia verificada no mês de fevereiro, pode dever-

se ao facto de esse mês só ter 28 dias e essa diferença, tendo em conta que se trata de 

um cálculo de estimativa. 

Figura 59 - Comparação entre a remoção da Absorção UV com a Energia específica para 2014 
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De uma forma geral, pode-se referir que tanto para 2014 como para 2015, de junho a 

agosto, a percentagem de remoção da absorção UV parece diminuir, na existência de 

duas linhas em funcionamento, comparativamente aos valores obtidos de remoção 

enquanto existe apenas uma linha.  

Este pressuposto deve ser explicado tendo em conta o caudal de tratamento, que 

aumenta, como já verificado, nestes meses. Por exemplo, em julho de 2014 obteve-se 

um caudal de tratamento de 3683 m
3
/h, no mesmo mês mas em 2015 o caudal foi de 

3851 m
3
/h. Ao passo que, para fevereiro 2014 se obteve 3094 m

3
/h de caudal de 

tratamento e, em fevereiro de 2015 cerca de 3033 m
3
/h de caudal de tratamento. Desse 

modo, sendo notória essa ligeira diminuição, a contabilização da eficiência não pode ser 

comparada ao tratamento de apenas uma linha em funcionamento. No entanto apesar 

deste pormenor, a ETA consegue suprir as exigências de tratamento independentemente 

da qualidade de água captada. 

 

 Síntese dos valores médios obtidos para o consumo da energia específica 

mensal 

Os valores médios mensais calculados estão dispostos por período considerado (1º, 2º e 

3º) e por ano desde 2010 a 2015, na tabela seguinte  

 

Figura 60 - Comparação entre a remoção da Absorção UV com a Energia específica para 2015 
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Tabela 4 - Valores médios obtidos por períodos para o consumo específico de energia desde 2010 até 
2015 

 

 

Em suma, através dos dados analisados o consumo específico de energia aumentou com 

o passar dos anos verificando-se um aumento considerável para os 2º e 3º períodos, e 

para o momento das duas linhas em funcionamento simultâneo conforme as figuras 53 a 

60 e a tabela 4. 

Desta forma, e considerando que esta etapa acarreta elevados gastos energéticos, 

tornava-se necessário trocar o equipamento por outro com melhores características de 

desempenho e mais económico. No entanto, e tendo em conta o momento atual da etapa 

de pré-oxidação na ETA de Areias de Vilar a ozonização é eficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

meses 2010 

(Wh/m
3
) 

2011 

(Wh/m
3
) 

2012 

(Wh/m
3
) 

2013 

(Wh/m
3
) 

2014 

(Wh/m
3
) 

2015 

(Wh/m
3
) 

janeiro a abril 5,8 6,4 7,30 
9,2

 (Só 

janeiro)
 

8,2
 (exceto 

janeiro)
 

7,8 

maio a agosto 7,8 12,1 10,1 (-) 8,1 8,2 

setembro a 

dezembro 
7,8 

8,6 
(exceto 

dezembro)
 

9,6 
7,7

  (Só 

dezembro)
 

8,2 8,2 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

5.1. CONCLUSÕES 

 

O presente estudo pretendeu estabelecer contributo à operação da etapa de pré-

tratamento existente na ETA de Areias de Vilar, verificando os fatores mais 

preponderantes, da ozonização e procurando obter ou propor soluções para a sua 

otimização. 

 

Este trabalho permitiu entender a falta de investigação que existe sobre a etapa de 

ozonização, que depende das outras etapas subsequentes, como coagulação/floculação e 

filtração. Para dar essa continuidade foram analisados parâmetros perspetivando a 

evolução gradual ao longo dos anos em estudo, o que permitiu – com segurança indicar 

a variação da qualidade de água bruta ao nível da absorção UV, microrganismos, 

turvação e temperatura.  

 

A etapa de pré-oxidação com ozono na ETA de Areias de Vilar mostrou ser eficiente no 

que competia à remoção de matéria orgânica (representada pela absorção UV) obtendo-

se como consequência do processo a remoção de alguns microrganismos patogénicos. 

Com efeito, obteve-se em média para todos os períodos analisados, 50% diminuição 

para a absorção UV. Notou-se ainda que nos meses de julho a agosto, a partir de 2013, 

compreendia remoções mais baixas, sem afetar negativamente a qualidade de água 

bruta, pelo facto do caudal de tratamento ser maior, obtendo dessa forma um menor 

tempo de contacto no tanque de pré-oxidação. Ao passo que de 2010 a 2012 a remoção 

da absorção não era tão díspar, daí podendo tirar ilações sobre a perda de capacidade do 

gerador.  

 

Relativamente aos microrganismos o que se realça é o facto de a remoção ter sido 

aproximadamente 100%.ao longo dos anos submetidos a análise.  

Ressalva-se ainda que na maioria dos casos, salvo condições atípicas, como 

escoamentos fortes devido às intempéries, descargas tóxicas, etc., a linha de tratamento 

1 obteve valores de remoção maiores permitindo constatar o facto de aí haver um maior 
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número de difusores instalados permitem melhor distribuição do ozono e aumentam o 

tempo de contacto entre o caudal de gás com ozono e a água. 

 

A turvação também foi um parâmetro submetido a análise, servindo apenas de controlo 

para a etapa de água bruta. Teria sido interessante verificar se nos casos em que a 

turvação da água foi maior correspondia a doses maiores de ozono aplicadas, no entanto 

devido aos dados fornecidos tal não foi possível.  

 

Constatou-se também a diminuição de ozono residual nos tanques de pré-oxidação com 

o passar dos anos o que pode indicar a perda de capacidade ou eficácia do gerador na 

produção do ozono, além de outros parâmetros, porque se verificou que quando este era 

sujeito a manutenção o seu rendimento melhorava ligeiramente.  

 

O parâmetro, temperatura, também foi alvo de análise sobretudo e em virtude da sua 

variação sazonal – Verão e Inverno. Constatou-se que pelo facto da captação de água 

ser superficial, tal variação é notória e com efeito no processo já que tem influência na 

solubilidade do ozono na água. Por outro lado, o aumento da temperatura da água faz 

gerar uma maior atividade biológica incluindo a propagação de algas, decomposição de 

detritos com a libertação de material orgânico solúvel que afeta o tratamento.  

 

Uma das limitações à utilização do ozono deriva do facto da possibilidade de originar 

subprodutos de oxidação tal como os bromatos que são suspeitamente cancerígenos. A 

implementação de um método de controlo deste composto – inexistência num sentido 

alargado, é desejável de modo a controlar a qualidade de água.  

 

Em relação ao consumo específico de energia elétrica, reparou-se que houve um 

aumento com o passar dos anos. De 2010 a 2013, verificou-se um aumento nos meses 

de Verão face ao Inverno. Para 2014 e 2015 a energia específica foi mantendo-se 

praticamente constante ao longo do ano de análise.  
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5.2. LIMITAÇÕES E TRABALHO FUTURO 

O principal entrave à realização do estudo do tema prendeu-se com a falta de tempo 

devido à enorme quantidade de dados existentes e necessários de analisar numa fase 

inicial do trabalho e com o seu adequado tratamento numa fase posterior, tendo em 

conta que a ozonização é uma técnica relativamente recente existindo discrepâncias nos 

termos e equações por parte da comunidade científica.  

Com efeito, estas limitações relativas aos dados disponíveis também se devem ao efeito 

das modificações ocorridas na ETA ao longo dos anos deixando alguma 

incompatibilidade e dificuldade no tratamento de dados como acontece no caso da 

análise do consumo específico de energia. 

O parâmetro, absorção UV a 254 nm, é frequentemente considerado como um indicador 

global da “concentração equivalente” de substância orgânica dissolvida correspondente 

à qualidade relativa da água. Contudo, não existe critérios universais deste parâmetro 

como indicadores absolutos da qualidade. 

A ozonização como um processo de tratamento da água destinada ao consumo humano 

é um processo dispendioso com utilização de gás problemático. Deve ser aplicada com 

conhecimento adequado relativo à qualidade da água bruta e às eficácias de remoção 

das substâncias específicas indesejáveis. Contudo, as técnicas para identificação e 

quantificação dessas substâncias não são tecnológica e economicamente práticas e 

viáveis para operação e controlo de rotina em ETA. 

Na operação e no controlo de ozonização de água, um dos parâmetros de referência é a 

concentração residual de ozono na fase gasosa (escape gasoso do tanque de pré-

oxidação) permitindo a regularização automática da dosagem. Esta prática significa que 

a ozonização deve ser aplicada sempre independentemente da qualidade de água bruta. 

Devido à decomposição natural e rápida de ozono, a carência aparente de ozono não é 

necessariamente causada pelos poluentes degradáveis, devendo nesse aspeto incidir pelo 

realizados testes de carência de ozono à água previamente ao seu tratamento, bem como 

o COD - carbono orgânico dissolvido e COT - carbono orgânico total, que não se 

realizaram. 

Consequentemente, os trabalhos do futuro devem incluir o desenvolvimento das 

metodologias que permitirão avaliação da necessidade fundamental de ozonização. Para 

isso, era necessário executar a ETA sem o tratamento de ozono para ver qual a 
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qualidade que a água tinha, medindo os parâmetros microbiológicos, químicos, e físicos 

ao longo das etapas, verificando o aumento ou a diminuição dos reagentes usados, como 

por exemplo a cloragem que é sabido que cria subprodutos organoclorados, tóxicos. 

A última análise passa pela substituição do gerador existente, que é obsoleto, por outro 

com melhores características de desempenho, permitindo diminuir o consumo 

específico de energia. Pois a existência da etapa de ozonização nesta ETA julga-se ser 

necessária, para se obter água digna de distribuição à população, no entanto é necessária 

mais investigação. 

 

 

 

  



Análise paramétrica da eficácia da etapa de pré-tratamento numa Estação Tratamento de Água. 

Caso-Estudo: ETA Areias de Vilar  
 

83 Soraia Gomes 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Alves, C. dos A., 2010. Tratamento de Águas de Abastecimento Publindústria, ed., 

American Water Works Association, 1997. Water Treatment Plant Design, Mcgraw-

Hill Companies. 

Avery, Jarvis & Macadam, 2013. Review of literature to determine the uses for ozone in 

the treatment of water and wastewater. , pp.1–7. 

Avery, L., Jarvis, P. & Macadam, J., 2013. Review of literature to determine the uses 

for ozone in the treatment of water and wastewater. 

AWWA, 1999. Water Quality & Treatment - A Handbook of Community Water supplies 

McGraw- Hi. A. W. W. Association, ed., 

Azrague, K. & Osterhus, S.W., 2008. Fundamental process design principles for the 

OBM , including cost assessment, 

Boncz, M.Á., 2002. Selective Oxidation of Organic Compounds in Waste Water by 

Ozone - Based Oxidation Processes. Wageningen University. 

Brito, A.G. de, Oliveira, J.M. & Peixoto, J.M., 2014. Tratamento de água para consumo 

humano e uso industrial. Elementos Teórico-práticos 2
a
 Edição., 

Cano Quiroz, A. et al., 2011. Wastewater ozonation catalyzed by iron. Industrial and 

Engineering Chemistry Research, 50(5), pp.2488–2494. 

Cavalheiro, C.F. das N., 2005. Estudo da Hidrodinâmica do Processo de Ozonização da 

ETA de Lever. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, 2013. Relatório Anual dos 

Serviços de Água e Resíduos em Portugal vol.4 - Controlo da Qualidade de água 

para Consumo Humano, 

Fonseca, C.A.O., 2012. Tertiary treatment of effluents by catalytic ozonation. Faculdade 

de Engenharia da Universidade do Porto. 

Freese, S.D. et al., 1998. Ozone Demand Test for High Ozone Demand Waters and 

Effluents. 

Gil, C.M.P.M., 2009. Estudo e diagnóstico de uma sub-unidade de ozonização em 

tratamento de águas para distribuição. Instituto Superior Técnico. 

van der Helm, A.W.C., 2007. Integrated modeling of ozonation for optimization of 

drinking water treatment. Delft University. 

Hozalski, R.M., Bouwer, E.J. & Goel, S., 1999. Removal of Natural Organic Matter 

(NOM) from drinking water supplies by ozone-biofiltration. Water Science 

Technology, 40, pp.157–163. 

Instituto Português da Qualidade, 2011. Produtos químicos utilizados no tratamento de 

água destinada a consumo humano, 

Jarvis, P., Smith, R. & Parsons, S. a, 2007. Modelling Bromate Formation During 



Análise paramétrica da eficácia da etapa de pré-tratamento numa Estação Tratamento de Água. 

Caso-Estudo: ETA Areias de Vilar  
 

84 Soraia Gomes 
 

Ozonation. Ozone: Science & Engineering, 29(6), pp.429–442. 

Langlais, B., Reckhow, D.A. & Brink, D.R., 1991. Ozone in Water Treatment 

Application and Engineering, American Water Works Association. 

Lorch, W., 1987. Handbook of Water Purification second. E. Horwood, ed., 

Mandel, P., 2007. Modelling of Micropollutant Removal By Ozonation and 

Chlorination in Potable Water Treatment, 

Mandel, P., Ozonation, M. & Control, D.B., 2011. Modelling Ozonation Processes for 

Disinfection By-Product Control in Potable Water Treatment : From Laboratory to 

Industrial Units To cite this version : Processes for Disinfection By-Product 

Control in Potable Water Treatment : From Laboratory to. 

Metcalf, E. & Eddy, H., 2003. Wastewater engineering: treatment and reuse, Available 

at: http://www.lavoisier.fr/notice/fr097556.html. 

Morais, C., 2012. Plano de Controlo da Qualidade da Água e do Processo - COP 

Cávado, 

Oha, H.-J. et al., 2010. Optimization and Control for Ozonation plant using raw water 

characterization method. Science & Engineering: The Journal of the International 

Ozone Association, pp.383 – 392. 

Rakness, K.L., 2005. Ozone in Drinking Water Treatment first edit., 

Rakness, K.L., 2005. Ozone in Drinking Water Treatment Process Design, Operation, 

and Optimization, American Water Works Association. 

Rice, R.G. & Browning, M.E., 1980. Ozone for industrial Water and Wastewater 

Treatment, Chicago. 

Rodrigo, C. & Saúde, M., 2007. Recomendação IRAR n.
o
 05/2007 Desinfecção da 

Água Destinada ao Consumo Humano. , pp.1–11. 

Ross, P.S. et al., 2012. Online monitoring of ozonation throught estimation of Ct value 

and AOC formation with UV/Vis spectrometry. In IWA, pp. 783–787. 

Seixas, E.F.C.R., 1998. Tratamento de Efluentes da indústria têxtil com Ozono. 

Universidade do Minho. 

Soares, O.S.G.P., 2006. Tratamento em contínuo de Efluentes Corados por Ozonização 

Catalítica. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

Sousa, A.L.S., 2009. Aplicação da Avaliação do Ciclo de Vida a duas Estações de 

Tratamento de Água da região Norte : ETA de Queimadela e ETA de Areias de 

Vilar. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

Tchobanoglous, G. & Burton, F.L., 1991. Wastewater Engineering Treatment, Disposal 

and Reuse third., Mcgraw-Hill College Division. 

USEPA, 1999. United States Environmental Protection Agency- Alternative 

Disinfectants and Oxidants. Guidance Manual, (April). 



Análise paramétrica da eficácia da etapa de pré-tratamento numa Estação Tratamento de Água. 

Caso-Estudo: ETA Areias de Vilar  
 

85 Soraia Gomes 
 

Vieira, J.M.P. & Morais, C., 2005. Série Guias Técnicos- Planos de Segurança para 

consumo humano em sistemas públicos de abastecimento Universidade do Minho, 

ed., 

Wojtenko, I. et al., 2016. Technology Performance of Ozone as a Disinectant for 

Combined Sewer Overflow Performance of Ozone as a Disinectant. , 

3389(February). 

Wojtenko, I., Stinson, M.K. & Field, R., 2001. Performance of ozone as a disinectant 

for combined sewer overflow. Critical Reviews in Environmental Science and 

Technology, 31(4), pp.295–309. 

 

  



Análise paramétrica da eficácia da etapa de pré-tratamento numa Estação Tratamento de Água. 

Caso-Estudo: ETA Areias de Vilar  
 

86 Soraia Gomes 
 

 

 ANEXOS 

ANEXO 1 - Potencial de Oxidação 
 

Tabela A1 – Potencial de Oxidação de diferentes Oxidantes(Azrague & Osterhus 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oxidante Potencial de Oxidação (V) 

OH• 2,80 

O3 2,07 (condições ácidas) 
1,24V (condições básicas) 

Dióxido de Cloro 1,50 

Cloro 1,36 

Figura A1 – Decomposição do Ozono na água (Mandel et al. 2011) 



Análise paramétrica da eficácia da etapa de pré-tratamento numa Estação Tratamento de Água. 

Caso-Estudo: ETA Areias de Vilar  
 

87 Soraia Gomes 
 

ANEXO 2 – Nível de Desinfeção  

 

Tabela A1 – Valores de Ct para inativação da Giardia e Vírus para o ozono e o cloro (AWWA 1999) 

Desinfetante  Inativação (mg∙min/L) Vírus 

  2-log 3-log 4-log 

Cloro 3 4 6 

Ozono 0,5 0,8 1,0 

  Inativação (mg∙min/L) Giardia 

 0,5-log 1-log 2-log 3-log 

Cloro 17 35 69 104 

Ozono 0,23 0,48 0,95 1,43 

 

Tabela A2 – Valores Ct em função da temperatura para águas superficiais (USEPA 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Temperatura ºC 

5 10 15 20 25 

Inativação da Giardia  

0,5 log 0,32 0,23 0,16 0,12 0,08 

1,0 log 0,63 0,48 0,32 0,24 0,16 

1,5 log 0,95 0,72 0,48 0,36 0,24 

2,0 log 1,3 0,95 0,63 0,48 0,40 

2,5 log 1,6 1,2 0,79 0,60 0,48 

3,0 log 1,9 1,4 0,95 0,72 0,15 

Inativação do vírus  

2,0 log 0,6 0,5 0,3 0,25 0,15 

3,0 log 0,9 0,8 0,5 0,4 0,25 

4,0 log 1,2 1,0 0,6 0,5 0,3 
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ANEXO 3 – Limites do nível de exposição ao Ozono  

 

 

 

Tabela A1 – Limites de exposição e efeitos na saúde criados pelo ozono (Alves 2010) 

Exposição Limites [O3] 

Odor detetável 0,01 – 0,05 ppm 

Tosse irritação  

8 min 1 ppm 

1 min 4 ppm 

Limite OSHA 8h 0,1 ppm 

Limite OSHA 15 min 0,3 ppm 

Concentração letal em menos de 1 min 10 000 ppm 
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ANEXO 4 – Sinótico da Sala de Comando –ETA de Areias de Vilar 

 

 

 

 

 

  

Figura A1 - Sinótico da sala de Comando da Sala de Supervisão 
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ANEXO 5 - Remoção de absorção UV por períodos e por anos  

 

  Remoção da Absorção UV de 2014 a 2015 

Nota: neste gráfico encontram-se apresentados os dados de quatro meses, respetivamente de 1 de janeiro a 

30 abril. No entanto, os meses não têm exatamente 30 dias porque as análises não são efetuadas aos fins-

de-semana e para além disso pode haver falta de resultados. (de dia 1 a 21- janeiro; do dia 22 a 41 – 

fevereiro; do dia 42 a 63- março, e do dia 64 a 84- abril). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1 - Remoção absorção UV no 1º Período (2014-2015) 

Figura A2 - Remoção absorção UV no 2º Período (2014-2015) 
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 Remoção da Absorção UV de 2012 a 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A3 - Remoção absorção UV no 3º Período (2014-2015) 

Figura 61 - Remoção absorção UV no 1º Período (2012-2013) 

Figura A5 - Remoção absorção UV no 2º Período (2012-2013) 
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 Remoção da Absorção UV de 2010 a 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A6 - Remoção absorção UV no 3º Período (2012-2013) 

Figura A7 - Remoção absorção UV no 1º Período (2010-2011) 

Figura 62 - Remoção absorção UV no 2º Período (2010-2011) 
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 Médias da remoção de Absorção UV obtidas nos três períodos para os anos 

analisados 

 

Tabela A1 - Médias da remoção de Abs UV obtidas nos três períodos para os anos analisados 

   2010 (%) 2011(%) 2012(%) 2013(%) 2014(%) 2015(%) 

  TPO1 TPO2 TPO1 TPO2 TPO1 TPO2 TPO1 TPO2 TPO1 TPO2 TPO1 TPO2 

1ºP  45 43 48  38 50 43 43   43 

2*P 48 49 46 47 43 42 44 45 39 42 41 45 

3ªP 51 49 48 45 45 43 41 37 42 45 47 45 

 

  

Figura A9 - Remoção absorção UV no 3º Período (2010-2011) 
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ANEXO 6 – Parâmetro Turvação 2011 a 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1 - Caracterização da água bruta através do parâmetro turvação no ano 2011 

Figura A2- Caracterização da água bruta através do parâmetro turvação no ano 2012 

Figura A3- Caracterização da água bruta através do parâmetro turvação no ano 2013 
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ANEXO 7 – Limites de Alerta para os Parâmetros microbiológicos  
 

Tabela A1 –Limite de Alerta para os parâmetros de Coliformes Totais, Fecais e os Enterecocos (2010-

2016) 

  Limite de Alerta 

Água bruta 

 2010 2011 2012 2013 2016 

Coliformes 

totais 

394500 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 

Coliformes 

fecais 

36500 > 2000 > 2000 > 2000 > 2000 

Enterecocos 13900 > 1000 > 1000 > 1000 > 1000 

Tanque de 

pré oxidação 

 2010 2011 2012 2013 2016 

Coliformes 

totais  

65 > 65 > 65 > 65 > 65 

Coliformes 

fecais 

15 > 15 > 15 > 15 > 15 

Enterecocos 10 > 10 > 10 > 10 > 10 
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ANEXO 8 – Análise da Temperatura desde 2010 a 2015  

 

 Temperatura obtida de 2013 até 2015 

 

 

A média de temperatura obtida para 2013 foi de 14,87 °C, para 2014 foi de 15,02, e 

2015 cerca de 15,85 °C. 

 Temperatura obtida de 2010 até 2012 

 

A média de temperatura obtida para 2010 foi de 14,38 °C, para 2011 foi de 15,47, e 

2012 cerca de 15,23 °C. 

Figura A1 – Temperatura da captação do rio obtida para 2013 e 2015 

Figura A2 - Temperatura da captação do rio obtida para 2010 a 2012 
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ANEXO 9 – Consumo e Preço de Oxigénio mensal 2011 a 2016  
Tabela A1 – Consumos e preço mensal de Oxigénio 

 

 

 
A

n
o
 

Consumo 

mensal de 

Oxigénio (Kg) 

Consum

o 

mensal 

kg/h 

Preço de 

Oxigénio 

(Eur/Ton) A
n

o
 

Consumo 

mensal de 

Oxigénio (Kg) 

Consumo 

mensal 

kg/h 

Preço de 

Oxigénio 

(Eur/Ton) 

Jan 

2
0

1
1
 

43515 58 76,81 

2
0

1
3
 

57051 77 80,46 

Fev 38197 57 76,81 28784 43 80,46 

Ma

r 

38537 52 76,81 41845 56 80,46 

Abr 49772 69 76,81 45576 63 80,46 

Mai 63634 86 76,81 45985 62 80,46 

Jun 73757 102 76,81 55718 77 80,46 

Jul 76315 103 76,81 57064 77 80,46 

Ago 96662 130 76,81 54736 74 80,46 

Set 79091 110 76,81 50440 70 80,46 

Out 80447 108 76,81 41819 56 80,46 

Nov 49325 69 76,81 34811 48 80,46 

Dez 41050 55 76,81 39790 53 80,46 

Jan 

2
0

1
2
 

38697 52 76,81 

2
0

1
4
 

33740 45 80,46 

Fev 36338 52 80,46 46420 69 80,46 

Mar 50712 68 80,46 31556 42 80,46 

Abr 47438 66 80,46 32597 45 80,46 

Mai 49175 66 80,46 40216 54 80,46 

Jun 60310 84 80,46 43342 60 80,46 

Jul 76359 103 80,46 45119 61 80,46 

Ago 87294 117 80,46 40015 54 80,46 

Set 80953 112 80,46 34017 47 80,46 

Out 68727 92 80,46 33880 46 80,46 

Nov 49783 69 80,46 37475 52 80,46 

Dez 51523 69 80,46 37289 50 84,1 

Jan 

2
0

1
5
 

35957 48 84,1 

2
0

1
6
 40581 55 90,4 

Fev 32814 49 90,4 37319 54 90,4 

Ma

r 

36642 49 90,4 36262 49 90,4 

Abr 44904 62 90,4     

Mai 41666 56 90,4     

Jun 63138 88 90,4     

Jul 81991 110 90,4     

Ago 90956 122 90,4     

Set 74368 103 90,4     

Out 52705 71 90,4     

Nov 47108 65 90,4     

Dez 44532 60 90,4     
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ANEXO 10 – Consumo de Ozono para 2014 e 2015 nas duas linhas em 

Funcionamento 

 

Tabela A1 – Médias de consumo das duas linhas para 2014 e 2015 

 2014 2015 

 Médias de 

consumo de 

Ozono L1 

(kg/h) 

Médias de 

consumo de 

Ozono L2 

(kg/h) 

Médias de 

consumo de 

Ozono L1 

(kg/h) 

Médias de 

consumo de 

Ozono L2 

(kg/h) 

Janeiro 3,19   3,30 

Fevereiro  3,2   3,10 

Março  3,06   3,28 

Abril  3,34   4,25 

Maio 2,87 3,03  3,96 

Junho 2,58 3,17 4,22 4,25 

Julho 2,51 2,57 3,91 3,93 

Agosto  2,29 2,41 3,49 3,63 

Setembro 1,90 2,30 4,39 3,34 

Outubro 3,56 3,38 5,69  

Novembro 3,55  5,09  

Dezembro 3,39  4,29  

 

 

 

 

  



Análise paramétrica da eficácia da etapa de pré-tratamento numa Estação Tratamento de Água. 

Caso-Estudo: ETA Areias de Vilar  
 

99 Soraia Gomes 
 

ANEXO 11 – Cálculo para a Energia Específica de 2014 e 2015  

 

Tabela A1 – Dados obtidos para a Energia Específica 2010 

Ano 

2010 

Consumo 

energia 

kWh/mês  

caudal de água  

m
3
/h 

m
3
/mês energia específica 

(Wh/m
3
) 

jan 15840 3552 2643030 5,99 

fev 12704 3493 2347170 5,41 

mar 14864 3468 2579880 5,76 

abr 15322 3559 2562640 5,98 

mai 16839 3727 2773060 6,07 

jun 20839 4044 2911590 7,16 

jul 28993 4654 3462780 8,37 

ago 34628 4853 3610700 9,59 

set 28047 4293 3091110 9,07 

out 22823 3635 2704530 8,44 

nov 18661 3528 2540110 7,35 

dez 16220 3559 2647830 6,13 

 

 

Tabela A2 - Dados obtidos para a Energia Específica 2011 

Ano 

2011 

Consumo 

energia 

kWh/mês  

caudal de água  

m
3
/h 

m
3
/mês  energia específica 

(Wh/m
3
) 

jan 16817 3450 2566900 6,55 

fev 14022 3466 2329350 6,02 

mar 15058 3460 2574490 5,85 

abr 19421 3768 2713170 7,16 

mai 23706 3837 2854480 8,30 

jun 27123 4263 3069460 8,84 

jul 74610 4441 3303980 22,58 

ago 28747 4345 3232960 8,89 

set 25856 3903 2810510 9,20 

out 26535 3884 2889480 9,18 

nov 17619 3241 2333550 7,55 

dez 15216 (-)   
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Tabela A3 – Dados obtidos para a Energia Específica 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela A4 – Dados obtidos para a Energia Específica 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano  

2012 

Consumo 

energia 

kWh/mês 

Caudal de água 

m
3
/h 

m
3
/mês energia específica 

(Wh/m
3
) 

jan 14101 3026 2251440 6,26 

fev 13584 3137 2183615 6,22 

mar 18004 3098 2304745 7,81 

abr 19040 2967 2136191 8,91 

mai 18980 2975 2213447 8,57 

jun 22755 3154 2271074 10,02 

jul 28298 3603 2680919 10,56 

ago 31305 3698 14101 11,38 

set 27398 3539 2548093 10,75 

out 23814 3117 2319215 10,27 

nov 18752 2927 2107757 8,90 

dez 19406 3013 2241828 8,66 

Ano 

2013 

Consumo 

energia 

kWh/mês 

caudal de água 

m
3
/h 

m
3
/mês energia específica 

(Wh/m
3
) 

jan 17957 2626 1954080 9,19 

fev 15802 (-) (-) (-) 

mar 17182 (-) (-) (-) 

abr 16391 (-) (-) (-) 

mai 19086 (-) (-) (-) 

jun 22297 (-) (-) (-) 

jul 21392 (-) (-) (-) 

ago 21724 (-) (-) (-) 

set 19196 (-) (-) (-) 

out 16958 (-) (-) (-) 

nov 26298 (-) (-) (-) 

dez 13783 2415 1797020 7,67 
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Tabela A5 – Dados obtidos para a Energia Específica 2014 

Ano 

2014 

Consumo 

energia 

kWh/mês 

caudal de água  

(m
3
/h) 

soma 

caudal 

(m
3
/h) 

(m
3
/mês) 

energia específica 

[Wh/m
3
] 

  L1 L2 L1+L2   

Jan 18945 (-) (-)    

Fev 17166 3094 0 3094 2079071 8,26 

Mar 18827 3084 0 3084 2294639 8,20 

Abr 18546 3135 4 3139 2259974 8,21 

Mai 20116 1395 1902 3297 2453090 8,20 

Jun 20279 1026 2427 3453 2486234 8,16 

Jul 22421 1800 1883 3683 2739998 8,18 

Ago 22504 1912 1844 3756 2794256 8,05 

Set 19741 1407 1995 3401 2449053 8,06 

Out 19116 824 2342 3166 2354955 8,12 

Nov 18135 9 3028 3038 2187061 8,29 

Dez 18872 7 3034 3041 2262234 8,34 

 

Tabela A6 - Dados obtidos para a Energia Específica 2015 

Ano 

 2015 

Consumo 

energia 

kWh/mês 

caudal de água 

(m
3
/h) 

soma 

caudal 

(m
3
/h) 

(m
3
/mês) 

energia específica 

[Wh/m
3
] 

   L1 L2 L1+L2   

Jan 18896 7 3041 3048 2267172 8,33 

Fev 16999 6 3027 3033 2631852 6,46 

Mar 19238 8 3119 3127 2326529 8,27 

Abr 19294 11 3230 3241 2333648 8,27 

Mai 20151 14 3270 3284 2443091 8,25 

Jun 21539 719 2911 3630 2613401 8,24 

Jul 23328 1908 1943 3851 2864641 8,14 

Ago 23048 1773 2037 3810 2834784 8,13 

Set 20433 2268 1212 3480 2505467 8,16 

Out 18861 3186 8 3194 2376273 7,94 

Nov 18839 3047 5 3052 2197647 8,57 

Dez 18792 3063 4 3067 2281573 8,23 

 

 

 


