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A presença de arsénio nas origens de água para consumo humano é um problema que tem suscitado 
uma preocupação crescente a nível mundial devido à sua repercussão na saúde pública, originando, a 
sua exposição prolongada, lesões cutâneas graves e perturbações neurológicas incapacitantes. Vários 
estudos epidemiológicos vieram confirmar a potencial acção cancerígena de algumas espécies de 
arsénio, levando a OMS a recomendar uma redução drástica no valor-guia (de 0,050 para 0,010 ppm) 
da norma de qualidade da água para consumo humano. A União Europeia aprovou a Directiva n.º 
98/83/CE (Drinking Water Directive - DWD), que impôs a adopção desse novo limite (0,010 ppm) a partir 
de 25/12/2003, mantendo-se esse valor paramétrico na legislação portuguesa em vigor (DL 306/2007, 
de 27 de Agosto).
Esta alteração legislativa colocou muitas origens de água de pequenos e médios sistemas de abaste-
cimento numa situação de incumprimento, ainda que sazonal, implicando que as entidades gestoras 
desses sistemas de abastecimento de água tivessem de promover a adaptação das técnicas utilizadas 
para remoção de arsénio em ETA já existentes, através da realização de obras de reconversão, ou de 
construir/ampliar ETA, de modo a instalar processos de remoção de arsénio até então não necessários. 
Quando a substituição dessas origens de água se revela impossível ou demasiado dispendiosa, a 
remoção do arsénio na água bruta coloca-se como a única opção viável para se obter uma água 
segura para consumo humano, tornando pertinente o desenvolvimento de tecnologias de remoção 
inovadoras, mais eficientes e economicamente sustentáveis, aplicáveis a sistemas de abastecimento 
de pequenos e médios aglomerados populacionais.
Neste trabalho faz-se uma síntese dos principais impactos da ingestão (por via hídrica) de arsénio na 
saúde humana e dos principais processos de tratamento (convencionais e emergentes) utilizados nas 
águas para consumo humano, incluindo uma análise das respectivas eficiências, de modo a estabelecer 
critérios de selecção dessas tecnologias em função das características da água bruta a tratar e/ou dos 
esquemas de tratamento, no caso de ETA já existentes. Neste contexto, apresenta-se o caso de estudo 
da reabilitação da ETA de Manteigas, efectuada pela empresa Águas do Zêzere e Côa (AdZC), onde 
se implementou, com o sucesso que os resultados obtidos demonstram, uma solução eficaz e econo-
micamente sustentável de correcção dos níveis de arsénio numa água bruta com excelente qualidade 
microbiológica, baseada num processo de filtração reactiva, que utiliza o óxido de ferro como material 
adsorvente, permitindo eficiências de remoção muito elevadas (superiores a 90%).

Palavras-chave: tratamento de água; remoção de arsénio; tecnologias emergentes; filtração reactiva; 
adsorção; óxido de ferro, ETA de Manteigas.
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O arsénio ocorre naturalmente no solo e 
nas formações rochosas, podendo os seus 
compostos assumir propriedades metálicas e 
não metálicas. A arsenopirite é produzida por 
actividade hidrotermal associada à intrusão 
de magmas graníticos e orogenese (formação 
de montanhas). A água quando entra em 
contacto com rochas, cuja composição tem 
arsénio, pode dissolvê-lo e transportá-lo para 
os diferentes mananciais de água (Quadro 1). 
As fontes com origem antropogénica podem 
resultar do processamento de minério (cobre, 
ouro, níquel, chumbo e zinco) lã e algodão, dos 
constituintes de pesticidas e herbicidas, da 
lixiviação de depósitos de resíduos perigosos, 
da proximidade de centrais termoeléctricas 
(com queima de resíduos contendo arsénio) 
ou de indústrias de vidro e semiconduto-
res. De uma forma geral, as águas de origem 
subterrânea apresentam concentrações de 
arsénio mais elevadas do que as superficiais.
A poluição por arsénio das águas naturais, 
designada por hidroarsenismo, converteu-
se num problema sanitário internacional, 
afectando, actualmente, mais de 40 milhões 
de pessoas em todo o Mundo, tendo sido 
inicialmente reportada no Bangladesh e nas 
regiões andinas da América Latina, onde a 
concentração de arsénio nas águas sub-
terrâneas chega a ultrapassar os 3,4 mg/L, 

em Córdoba (Argentina). Na Nova Zelândia, 
Roménia, Federação Russa e EUA detectaram-
se valores de arsénio entre 0,4 e 1,3 mg/L, em 
nascentes de água carbonatas, e na Formosa 
existem furos artesianos com valores acima de 
1,8 mg/L.
Em Portugal, as origens de água que apresen-
taram concentrações mais elevadas de arsénio 
(perto de 0,800 mg/L, em águas subterrâne-
as, e de 0,060 mg/L, em águas superficiais) 
localizam-se geralmente em Trás-os-Montes 
e Alto Douro (Ávila et al., 2006), onde é muito 
comum a presença de minerais de quartzo com 
enxofre, que normalmente contêm elevadas 
quantidades de arsénio. Também no Minho, 
Beiras, Ribatejo e Alentejo têm sido reportadas 
situações em que o valor paramétrico previsto 
na legislação em vigor (0,010 mg/L) é excedido, 
tornando pertinente a realização de estudos 
epidemiológicos nas populações expostas (há 
vários anos) à ingestão continuada de águas 
com concentrações de arsénio entre 0,010 e 
0,050 mg/L. Esses estudos permitiriam avaliar 
os reais impactos na saúde pública de níveis 
de exposição ao arsénio desta ordem de 
grandeza, fornecendo um valioso contributo 
para, no futuro, sustentar qualquer proposta 
de alteração deste valor paramétrico numa 
eventual revisão das normas de qualidade da 
água para consumo humano.

O efeito toxicológico do arsénio, decorrente da 
sua exposição (ingestão e inalação) prolongada 
na saúde humana, pode ser agudo, sub-agudo 
(reversível) ou crónico, com repercussões 
a nível local ou sistémico, dando origem a 
lesões cutâneas, vasculares e hematológicas 
graves, bem como perturbações neurológicas, 
diminuição da actividade sexual e malforma-

ções congénitas.
A pele é um dos tecidos mais sensíveis à 
ingestão prolongada de arsénio por via hídrica, 
tendo-se observado os seus efeitos para con-
centrações entre 5 – 10 μg/L (Yoshida et al., 
2004). Na América Latina, a síndrome do 
HACRE (Hidroarsenicismo Crónico Regional 
Endémico) manifesta-se pelo aparecimento de 

  PRESENÇA DE ARSÉNIO EM ÁGUAS NATURAIS

  IMPACTO DO ARSÉNIO NA SAÚDE HUMANA

QUADRO 1 | Fontes de arsénio nos mananciais de água

Massa de água Tipo Fonte
Concentração 

(As)

A nível mundial

Subterrânea
Difusa: interacção água/solo ou água/rocha; 

actividade mineira
Elevada

Superficial
Difusa: actividade mineira, agrícola e geotérmica

Pontual: efluentes industriais
Baixa

Em Portugal Subterrânea
Difusa: actividade mineira; presença de minerais 

de quartzo e enxofre
Elevada
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distúrbios neurológicos e de lesões cutâneas 
graves (Figura 1).
As espécies de arsenito apresentam um 
elevado grau de toxicidade e ocorrem maiori-
tariamente em águas subterrâneas. Até 1963, 
a OMS recomendou um limite máximo para 
a concentração de arsénio nas origens de 
água de 50 ppm. No entanto, as conclusões 
de vários estudos epidemiológicos vieram 
confirmar o potencial efeito cancerígeno (pele, 
pulmão, bexiga, rim, vesícula) de algumas 
espécies inorgânicas de arsénio (IARC, 1987), 
quando presentes em concentrações elevadas, 
levando a OMS, em 1993, a recomendar um 
valor-guia mais restritivo (10 ppm) como norma 
de qualidade das águas destinadas a consumo 
humano, ou seja, cinco vezes inferior ao valor 
anterior e ao limite recomendado para a água 
potável. Na Austrália, em 1996, o Medical 
Research Committee (NHMRC) recomendou o 
valor de 7 ppm como limite máximo da con-
centração de arsénio nas águas para consumo 
humano.
No Quadro 2 apresenta-se a estimativa 
efectuada pela National Academy of Sciences 
(USA), em 1999, sobre o risco de cancro em 
função da exposição à presença de arsénio 
na torneira do consumidor, considerando uma 
ingestão média diária de 2 L ao longo da vida 
do indivíduo.

Esta recomendação da OMS foi adoptada pela 
União Europeia, em 2003 (Directiva 98/83/EC), 
e posteriormente transposta para a legislação 
portuguesa, através do DL n.º 236/2001, 
entretanto revogado pelo DL n.º 306/2007, 
de 27 de Agosto. A redução drástica do limite 
máximo de arsénio preconizada pela OMS teve 
um carácter essencialmente preventivo, pois 
esse valor paramétrico não está ainda suficien-
temente sustentado por resultados de estudos 
epidemiológicos extensos e conclusivos, que 
urge desenvolver.
Dado que a remoção do arsénio na água bruta 
é muitas vezes a única opção viável para se 
obter uma água segura para consumo humano, 
torna-se pertinente o incremento, a nível global, 
de investigação aplicada quer sobre os níveis 
de toxicidade e a quantificação dos efeitos 
das doses de arsénio na saúde, quer no de-
senvolvimento de tecnologias inovadoras de 
remoção de arsénio, mais eficientes e sus-
tentáveis, nomeadamente para sistemas 
de abastecimento a pequenos e médios 
aglomerados populacionais.

Concentração 
de arsénio (ppm)

Estimativa do risco 
de cancro

0,5 1 / 10000

1 1 / 5000

5 1 / 1000

10 1 / 500

25 1 / 200

50 1 / 100

QUADRO 2 | Relação entre a ingestão de arsénio por 
via hídrica e o risco de cancro

A presença de concentrações elevadas de 
arsénio nas fontes de água deve ser analisada 
em duas fases distintas, segundo a metodologia 
de abordagem preconizada por Cunha e Duarte 
(2008).
Na primeira fase verifica-se se existem ou 
não origens alternativas com concentra-
ções muito baixas ou nulas de arsénio e com 
uma qualidade físico-química e bacteriológi-
ca adequada. Confirmada a sua existência, 
deve ser ponderada a hipótese de diluição, 
com base num estudo económico sobre 
esta opção. Perante a impossibilidade de se 
substituir as captações de água em mananciais 
poluídos por arsénio, devida à escassez de 
locais alternativos para a produção segura de 

água para consumo humano, há que recorrer 
a tecnologias de remoção de arsénio (con-
vencionais ou emergentes), mesmo que o seu 
funcionamento seja sazonal, isto é, restrito aos 
períodos em que se verifica o incumprimen-
to do respectivo valor paramétrico em vigor. 
A selecção criteriosa das alternativas mais 
adequadas deve basear-se numa análise de 
custo-benefício para cada uma das diferentes 
técnicas de remoção.
Na segunda fase define-se o esquema 
conceptual a adoptar para a remoção do arsénio 
em função da eventual presença de arsenito na 
origem de água, face à maior complexidade da 
sua remoção, ponderando duas alternativas 
distintas de remoção: efectuar uma oxidação 

  TECNOLOGIAS DE REMOÇÃO DE ARSÉNIO

FIGURA 1 | Lesões cutâneas provocadas pela 
ingestão prolongada de arsénio.

O tratamento 
de águas para 

consumo humano 
poluídas com 
arsénio é vital  

como instrumento 
duma política 
preventiva de 

saúde pública, 
sendo necessário

seleccionar as 
técnicas mais 
adequadas e 

sustentáveis para 
se cumprir normas 

de qualidade 
cada vez mais 

restritivas, 
suportadas por 

estudos  epi-
demiológicos 
sistemáticos, 

abrangentes e 
conclusivos.
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QUADRO 3 | Eficiência das técnicas convencionais de remoção de arsénio

prévia (por processos convencionais ou alterna-
tivos) antes da remoção do arsenato ou utilizar 
uma filtração por membranas (osmose inversa 
ou nanofiltração) sem oxidar o arsenito. 
Segundo Mondal et al. (2004), o sucesso da 
aplicação duma técnica de remoção de arsénio 
depende de factores como: o valor paramétrico 
a atingir; a concentração de arsénio na água 
bruta; o caudal a tratar; a litologia da região; a 
origem da água; e o esquema de tratamento 
já existente.

Tecnologias convencionais
As várias tecnologias convencionais de remoção 
do arsénio baseiam-se num conjunto restrito 
de processos físico-químicos básicos (Cheng 
et al., 1994), sintetizando-se, no Quadro 3, 
as eficiências de remoção habitualmente 
reportadas e os principais factores responsá-
veis pela redução dessas eficiências.
As técnicas de coagulação-filtração e 
de amaciamento com adição de cal são 
económicas mas de menor eficiência (< 90%). 
Entre as técnicas mais eficientes (≥ 95%), a 
adsorção com carbonatos de alumínio surge 
como uma das menos dispendiosas (Johnston 
e Heijnen, 2001).
A maioria destas técnicas têm sido utilizadas na 
remoção de arsénio em ETA, como soluções 
adequadas para pequenos (500 hab.) ou 
grandes (> 1 000 000 hab.) aglomerados 
populacionais, apresentando as seguintes 
limitações:
•	adicionam	produtos	químicos	à	água;
•	produzem	um	grande	volume	de	lamas	com	

elevada quantidade de arsénio;

•	podem	 necessitar	 de	 tratamentos	
complementares; 

•	pode	haver	interferência	de	alguns	iões	(p.ex.	
sulfatos) na eficiência de remoção;

•	têm	custos	de	instalação	e	operação	elevados,	
e por vezes com baixas eficiências.

Apesar de muito eficaz, actualmente a utilização 
de membranas na remoção de arsénio agrava 
substancialmente (cerca de dez vezes mais) 
os custos unitários deste processo (NDWAC, 
2001), tornando esta solução incomportável 
para pequenos sistemas de abastecimento de 
água.
Tecnologias emergentes
Nos últimos anos, a investigação científica neste 
domínio tem sido direccionada para o aumento 
da eficiência e do custo-benefício das técnicas 
de remoção de arsénio, quer através do de-
senvolvimento das técnicas convencionais, por 
modificação ou aplicação de outros materiais 
adsorventes (fibras de coco, polímeros, meios 
granulares com óxidos metálicos, greensand 
de manganês, cinzas volantes), quer pela 
introdução de novos processos de oxidação 
química do arsenito. Algumas das tecnologias 
emergentes mais promissoras utilizam a 
radiação UV, radiação solar e/ou processos 
biológicos (por acção de bactérias ou plantas) 
para oxidação do arsenito. Segundo Zaw e 
Emett (2002), a conversão de arsenito supera 
os 95% quando se utiliza a radiação UV ou a 
solar, na presença de ferro ou de sulfitos.
Novos desenvolvimentos na área da bio-
tecnologia têm incidido nos processos de 
fito-remediação e de biofiltração (Casiot et 

Tecnologia

Adsorção

Permuta lónica

Nanofiltração
Osmose inversa

Condições ideais Redução da eficiênciaReagentes

Cloreto férrico

Sílica (pH de 6,5-7,5)
pH (na gama não óptica)

Sílica (pH de 6,5-7,5)
pH (na gama não óptica)

pH (na gama não óptica)

pH (na gama não óptica)

[ SO4
2-]> 120 mg/L (não viável)

[ SDT] < 500mg/L (muito baixa)

< 30 90 - 95 pH de 6 a 8

< 30 80 - 90 pH de 6 a 6,5

30 - 60 > 95 pH de 5,5 a 6

30 - 60 > 95 pH ›› 8

60 - 90 > 95 Presença de 
As dissolvido

Presença de Fe e Mn 
(colmatação dos poros)80 - 95 > 95

< 30 80 - 95 [ SO4
2-] < 20mg/L

[ SDT] < 500mg/L
Resinas aniónicas

Sulfatos (aumínio, 
cobre, amónia)

Óxido de alumínio 
ou carvão activado

Hidróxido de ferro
(granular)

Remoção de 
As (III) (%)

Coagulação-filtração 
Precipitação (incluindo 

adição de cal)

Remoção de 
As (V) (%)
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Técnica de Oxidação

Radiação UV
Presença de sulfito)

Bactérias ferro-oxidantes
(presença de Fe e Mn)

Bactérias
sulfato-redutoras

DesvantagensParâmetros

AsD = 10 mg/L
pH = 1,5-3

FeD = 180 mg/L
Fe(II) / As(III) = 24

Não adição de químicos pH demasiado baixo

em desenvolvimento

em desenvolvimento

AsD = 35,60 _g/L
pH = 7,2

FeD = 2,8 mg/L
MnD = 0,6 mg/L
OD = 2,7 mg/L

Não adição de químicos;
económico e ecológico;

microrganismos autóctones

Não adição de químicos;
económico e ecológico;

microrganismos autóctones

AsD = 0,47 mg/L
pH = 9

arejamento forçado

Remoção de As(V) 
por qualquer técnica

O teor de sulfitos
influencia a eficiência

AsD = 10 mg/L
pH = 4,5-7

FeD = 20 mg/L

> 96

> 96

> 78

> 80

Eficiência de 
remoção (%)

Radiação UV e solar
(presença de ferro)

Vantagens

al., 2003; Katsoyiannis e Zouboulis, 2004; 
Murugesan et al., 2006), que se revelaram 
eficientes e ambientalmente sustentáveis.
Na fito-remediação utiliza-se a biomassa 
(plantas e fungos) como material adsorvente 
regenerável, sendo o mecanismo de remoção 
semelhante ao dos compostos químicos. A 
capacidade adsorvente desta biomassa é 
superior à do carvão activado e à de algumas 
resinas sintéticas.
O mecanismo de remoção de arsénio através da 
utilização de microrganismos é diferente do da 
fito-remediação, tal como acontece com outros 
metais pesados. Nestes casos, a conversão 
de arsenito em arsenato faz-se através duma 
enzima extra-celular, sendo as formas oxidadas 
adsorvidas ou precipitadas no filme biológico 
aderente ao respectivo suporte físico (meio 
granular). A bioconversão do arsenito pode ser 
também realizada por metilação ou oxidação-
redução das formas de arsénio presentes na 
água, podendo a sua eficiência ser aumentada 
através de modificações genéticas dos micror-
ganismos actuantes (Kostal et al., 2004). Dada 
a sua fase embrionária, desconhece-se ainda a 
eficiência e fiabilidade destes processos quando 
aplicados ao tratamento de água. No Quadro 4 
apresenta-se uma síntese comparativa das 
principais técnicas emergentes para remoção 
de arsénio no tratamento de águas de 
abastecimento.
Nas comunidades rurais da Índia e do 
Bangladesh têm sido adoptadas soluções al-
ternativas de baixo custo para a remoção de 
arsénio, baseadas na utilização de filtros de 
argila, no aproveitamento da água da chuva e de 

águas superficiais para diluição e na destilação 
solar (aproveitamento da radiação solar para 
evaporar a água que é depois condensada, 
permitindo assim a separação do arsénio). 
Nas zonas rurais das regiões andinas da 
América Latina tem sido utilizado o processo 
SORAS (Solar Oxidation and Removal of 
Arsenic), baseado na adsorção de As(V) 
em óxidos e hidróxidos de ferro utilizando a 
radiação UV (Hug et al., 2001; Wegelin et al., 
2000) e a adição de citrato como catalisador da 
formação de radicais oxidantes que permitem 
converter o arsenito em arsenato.

QUADRO 4 | Comparação entre as principais técnicas emergentes de remoção de arsénio
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O abastecimento público de água em “alta” 
ao Subsistema de Manteigas, que abrange a 
totalidade do território do respectivo concelho, 
é efectuado a partir de captações em nascentes 
provenientes do maciço central da Serra da 
Estrela, num enquadramento hidrogeológico 
favorável ao aparecimento de mineralizações 
ricas em arsenopirite, geralmente associadas 
a filitos, metagrauvaques e quartzitos. A água 
bruta proveniente da fonte Paulo Luís Martins, 
a principal captação que abastece a ETA de 
Manteigas (Figura 2), reabilitada pela em 2002, 
apresenta uma concentração média de arsénio 
de 12 ppm, ou seja pouco acima do actual 
limite legal.
O controlo analítico efectuado pela empresa 
AdZC à água afluente à ETA de Manteigas 
(Figura 3), desde 2002 (ano de início da 
concessão), confirma a expectável variação 
sazonal da concentração de arsénio nessa 
água, correspondendo os menores valores 
observados a épocas secas e os mais elevados 
a períodos de maior precipitação (Cardoso e 
Alçada, 2008).
Na altura da reabilitação desta ETA não foi 
possível implementar uma solução sustentável 
para a correcção deste parâmetro, uma vez 
que as soluções existentes no mercado não se 
ajustavam aos condicionalismos e especificida-
des dos pequenos sistemas de abastecimento 
de água, nem à obtenção de ligeiras reduções 
da concentração de arsénio.
No caso específico da ETA de Manteigas, as 
condicionantes de operação deste subsistema, 
nomeadamente o espaço disponível (muito 
reduzido) da ETA e a dimensão do subsistema 
(servindo cerca de 3.000 habitantes) com-
prometiam a viabilidade e a sustentabilidade 

económica da reconversão desta ETA para 
instalação duma solução complexa de remoção 
de arsénio, pois, além dos custos do respectivo 
equipamento, seria ainda necessário expropriar 
terrenos contíguos para a sua ampliação. Tal in-
vestimento poderia comprometer o equilíbrio do 
modelo económico existente, conduzindo a um 
aumento de tarifas eventualmente impraticável.
Neste contexto, a AdZC promoveu inter-
namente um trabalho de investigação com 
o objectivo de desenvolver uma técnica de 
remoção de arsénio eficaz e adequada às ca-
racterísticas e dimensão deste subsistema, 
recorrendo à realização de ensaios laborato-
riais para avaliação das eficiências de remoção 
das técnicas convencionais pré-seleccionadas 
(viáveis nesta instalação) e ao posterior teste 
das alternativas mais eficientes à escala real, 
ou seja, considerando as condições hidráulicas 
existentes na ETA. As técnicas inicialmente 
pré-seleccionadas basearam-se num esquema 
constituído por oxidação (com dióxido de 
cloro), seguida de coagulação (com sulfato de 
alumínio) e filtração em areia. Os resultados dos 

  CASO DE ESTUDO: SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO 
     DE ÁGUA A MANTEIGAS

FIGURA 2 | Localização da ETA de Manteigas (vale glaciar do rio Zêzere)

FIGURA 3 | Concentração de arsénio no reservatório da Fonte Santa, em Manteigas
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FIGURA 4 | Ensaios laboratoriais para selecção dos métodos viáveis mais eficazes

ensaios experimentais efectuados (Figura 4) 
permitiram obter, para uma água bruta com uma 
concentração inicial de 10 ppm, eficiências de 
remoção de arsénio superiores a 37%, sendo 
estas independentes da dose de coagulante 
utilizada nesses ensaios. 
No sentido de se obterem métodos simplificados 
e de baixo custo para a correcção da concen-
tração de arsénio necessária, desenvolveu-se 
uma segunda fase de ensaios laboratoriais, 
partindo de uma amostra de água bruta com 
uma concentração inicial de 18 ppm, atingindo-
se então uma eficiência de remoção entre 88% 
e 77%, efectuando-se a “oxidação+filtração” 
ou “oxidação+coagulação+filtração” em 
condições hidráulicas distintas das reais. Com 
base nestes resultados, testou-se, na própria 
ETA, uma instalação-piloto constituída por um 
filtro em pressão de dupla camada (0,20 m de 
areia e 0,05 m de carvão granulado), antecedido 
de uma pré-oxidação com hipoclorito de sódio. 
Os resultados não foram satisfatórios, pois à 
saída do filtro a concentração de arsénio foi de 
11 ppm (remoção de 39%), ligeiramente acima 
do limite legal.
Face a estes resultados obtidos à escala real 
e ao facto de que para se instalar, nesta ETA, 
uma pré–oxidação, seguida de coagulação e 

filtração seria necessária uma intervenção de 
fundo para construção de um anexo destinado 
a albergar este esquema de tratamento, foi 
necessário ponderar outras alternativas de 
tratamento (sem adição de reagentes e de fácil 
implementação), tendo-se optado por ensaiar 
um processo de filtração reactiva baseado 
na adsorção do arsénio em óxido de ferro, 
que constitui uma das técnicas emergentes 
de remoção de arsénio em ETA. Para esse 
efeito realizaram-se ensaios laboratoriais para 
simulação do funcionamento de um filtro com 
areia e óxido de ferro, utilizando uma água bruta 
com uma concentração de arsénio de 12 ppm. 
O resultado obtido foi bastante satisfatório uma 
vez que na água filtrada o valor da concentra-
ção de arsénio foi inferior a 1 ppm, permitindo a 
resolução deste problema através dum sistema 
viável, simples, económico e bastante eficaz. 
Face à elevada eficiência obtida nos ensaios, 
procedeu-se à instalação na ETA de Manteigas 
de um filtro, com este material adsorvente, di-
mensionado para tratar uma parte (10 m3.h-1) 
do caudal (35 m3.h-1) que abastece a rede, com 
a vantagem adicional de poder ser colocado 
sobre as tinas existentes, não necessitando de 
ocupar mais área (Figura 5).

FIGURA 5 | Filtração reactiva utilizando a adsorção com óxido de ferro
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A presença de arsénio nas fontes de água natural deve ser controlada periodicamente, uma vez que os mecanismos que potenciam 
o seu aparecimento, em concentrações elevadas, são muito vastos e de difícil identificação. No entanto, é possível identificar zonas 
de risco, ou seja, regiões em que as águas naturais apresentam normalmente concentrações de arsénio elevadas.
O tratamento de águas para consumo humano poluídas com arsénio é vital como instrumento duma política preventiva de saúde 
pública, sendo necessário seleccionar as técnicas mais adequadas e sustentáveis para se cumprir normas de qualidade cada vez 
mais restritivas, suportadas por estudos epidemiológicos sistemáticos, abrangentes e conclusivos.
A progressiva diminuição de fontes de água passíveis de servirem para abastecimento público, o aumento da restrição das normas 
de qualidade da água para consumo humano e os potenciais impactos das alterações climáticas nas disponibilidades de água 
potável, torna ainda mais pertinente a necessidade de desenvolvimento de técnicas alternativas de remoção de arsénio, ambien-
talmente sustentáveis e de baixo custo, nomeadamente para instalação ou adaptação dos sistemas de tratamento de água (novos 
ou já existentes) que servem os pequenos e médios aglomerados. Neste contexto, a utilização de novos materiais adsorventes e as 
técnicas de bio-oxidação do arsénio assumem particular relevância não só em termos de redução de custos de tratamento, mas 
também pelo facto de não necessitarem da adição de reagentes químicos e de os microrganismos que actuam nesse processo 
serem autóctones das próprias origens de água.
A solução para os constrangimentos financeiros e operacionais que habitualmente surgem nas entidades gestoras de pequenos e 
médios sistemas públicos de abastecimento de água deve passar pela adopção de metodologias de remoção de arsénio baseadas 
numa conjugação dos processos convencionais, alternativos e emergentes, visando uma redução significativa dos custos de 
exploração, e não pela precipitada aquisição duma solução dispendiosa e pré-formatada, que nem sempre permite o controlo e o 
conhecimento aprofundado dos mecanismos de remoção.
O caso aqui descrito constitui um exemplo de sucesso dum trabalho de investigação desenvolvido na própria empresa concessio-
nária, que, concedendo aos seus técnicos o tempo necessário para essa pesquisa, conseguiu não só implementar uma solução 
bastante eficaz e de baixo custo na ETA de Manteigas, mas também obter um conhecimento geral dos mecanismos de remoção de 
arsénio e das condições hidráulicas que podem influenciar a eficiência desse processo. 

  CONCLUSÕES

A mistura do caudal filtrado com os restantes 
25 m3/h (não filtrados) permite obter concen-
trações de arsénio à saída da ETA na ordem 
dos 8 ppm (Figura 6).

Esta situação permitirá, caso se imponham 

para o arsénio, no futuro, limites legais mais 
restritivos, cumprir essas novas normas através 
de um simples ajuste da taxa de mistura da 
água filtrada.

FIGURA 6 | Concentração de arsénio à saída da ETA de Manteigas
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