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Aqui, toda esta água é 
tratada antes de ser 
enviada para o rio (ou 
mesmo ser usada 
para a agricultura).

A história de hoje é acerta da água. 
Não aquela que bebes, mas aquela que 
despejas após lavar a loiça, aquela que 
sai da tua casa de banho ou mesmo a 
água da chuva!
 
Toda esta água vai para algum sítio…

Se seguirmos a canalização que 
sai das nossas casas, chegamos 
a um sítio chamado Estação de 
Tratamento de Águas Residuais 
(ETAR).

Para descobrir, 
vamos até à 
cidade AQUAlity…
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O responsável aqui está                       
dentro de grandes tanques, onde separa 
todo os resíduos que o pré-tratamento 
não conseguiu remover. Materiais menos 
pesados, como gorduras que ficam à 
superfície são removidos através dos seus 
longos braços que circulam no tanque…

…ás vezes, até plásticos, 
cotonetes e toalhitas 
ele encontra. Fica 
mesmo chateado quando 
isSo acontece.

Se ele não conseguir remover todas as coisas 
perigosas todo o trabalho seguinte pode ser 
afetado.

                                      Remove os 
resíduos sólidos, como ramos de 
árvores, folhas ou mesmo areia

Neste processo todos os 
passos têm um papel 
importante para limpeza da 
água. Nós entrevistámos 
cada um deles.
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Entrada 
de água

Zonas de 
decantação

Zonas de 
decantação

Saída 
da lama

… os outros vão para 
o fundo, formando 
pesadas lamas muito 
contaminadas. Esta é 
enviada para os seus 
amigos digestores de 
lama.

acumulação de lama Braço removedor de lama

Saída de resíduos à 
superfície

Realmente 
as pessoas 

não fazem ideia 
o que se pode ou 

não despejar 
pela sanita?! 
Agora tenho 

trabalho 
extra!



Ág
u
a

lama
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Os digestores usam 
bactérias anaeróbicas 
para tratar a lama.

Por outro lado, toda a restante água 

vai do primário para o 

O tratamento secundário usa 
algo chamado “lamas ativadas”, 
compostas por bactérias e 
microrganismos que trabalham 
para para purificar a água. É 
neste passo que os 
contaminantes são destruídos.

UPS!!

Estas bactérias são chamadas 
de anaeróbicas porque não 
gostam de oxigénio. Por isso 
os digestores trabalham na 
ausência de oxigénio.
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Vamos 
analisar a 
água para 

verificar se 
está tudo 

bem

Isto não 
era o que 
estava à 
espera

Alguns minutos 
depois…

Pelos 
resultados, 

detectámos algumas 
substâncias na água que 
não foram devidamente 

eliminados e podem 
causar alguns 

probl…

Tem um 
sabor 

estranho…

Os meus 
campos estão 

contaminados…
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Não me perguntes 
porquê, mas as 

bactérias estão mais 
resistentes do que antes… 

o meu primo está 
constantemente 

doente!

Desculpa, tens razão. 
Estamos com um problema 

aqui… são os contaminantes 
emergentes, ou CEs como 

lhes chamam

Estas 
substâncias estão 

presentes na água em 
pequenas quantidades. São 
geralmente medicamentos, 
antibióticos, pesticidas ou 

produtos de higiene. De facto, até a 
cafeina do nosso 

café é um CE! Eles não 
parecem perigosos, 
mas são! E no futuro 
vai ser ainda pior…
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…claramente a nossa 
tradicional ETAR não é 

eficaz o suficiente para lidar 
com estas substâncias. É 

hora de usar a nossa arma 
secreta!

Queres 
dizer a equipa 

PAO??

Sim meu caro… 
nós precisamos da 

ajuda deles.

OH

Entretanto, algures na cidade AQUAlity 
(cidade dos super-heróis PAO - 
Processos Avançados de Oxidação)..

OH
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Ao vosso 
serviço meus 

caros Wow, isso 
foi rápido!

Precisamos 
da vossa ajuda, 
nos temos um 
problema CEs!

Não te preocupes, 
vamos ajudar. 

Deixa-me ver na nossa 
mala

Superpoderes? 
Desculpa 

desapontar-te, mas 
isso não existe… Nós 

temos o poder 
científico!!

O que? 
Pensava que iam 
usar os vossos 

superpoderes ou 
algo do 
género!

Gerador 
de ozono

Tinta branca 
(com TiO2)

Água 
oxigenada

Ferro
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Podemos usar 
Ferro + água oxigenada. 

Vai formar espécies muito 
reativas que podemos usar 

para degradar estes 
contaminantes. Para além 

disso, na presença de luz é 
ainda mais eficaz. E 

podemos usar a luz do 
sol!

É uma boa ideia 
“A”, mas a reação 

foto-Fenton vai ser 
complicada aqui… As 
condições não são 
simples para serem 

usadas neste 
caso

Ferro atua como 
catalisador, uma substância 
capaz de acelerar a reação 

química, a decomposição da água 
oxigenada formando oxigénio e água. 

O problema é que ferro é muito 
delicado em água, se o 

perdermos, a reação não 
ocorre mais.

Tens razão. 
Também poderíamos 
usar uma substância 

química para ajudar o 
ferro a manter-se em 
solução, mas talvez 

seja um pouco 
complicado…

Qualquer decisão que 
tomarmos vai ter uma 

limitação “O”. Poderíamos usar 
foto-Fenton como a “A” sugeriu, 
ou que tal usarmos dióxido de 

titânio? Temos tinta branca na nossa 
mala, que é à base deste oxido. 

Combinando com luz também 
forma as espécies reativas que 

precisamos para degradar 
os CEs.
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Não há 
tempo a 
perder, 
vamos a 

isso!

Muito bem “P”!! 
Podemos também 

usar ozono! O 
famoso gás que nos 
protege dos raios 

ultravioleta 
solares lá na 

atmosfera

À escala molecular…

Exato!! Ozono é 
um poderoso oxidante 
e é facilmente gerado 
através de descargas 

elétricas. Dito isto, que 
cheiro estranho é este 

que vem das 
fotocopiadoras?

…pois 
amigos, foi 

basicamente isso 
que fiz durante o 
fim de semana, um 
pouco aborrecido. 

E vocês?

Lamento por ti. 
Eu fiz algum 

exercício, preciso 
perder algum peso

Wow açúcar! 

Que bom para ti!! Eu 

também fiz algum 

exercício, mas ultimamente 

tenho tido algumas 

insónias. Não percebo 

porquê…



Bem, a 
sucralose 

realmente sabe 
como perder 
peso rápido!
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Desculpem 
interromper 

amigos, mas o que é 
aquilo muito rápido 

que vem ali??

O quê? 
Não vejo 

nada 
ciprofloxacina, 
deves estar a 

alucinar…

KAZOOMM!!!

KAZOOMM!!!

CO2

CO2

São 
radicais 

hidroxilo!! 
Salvem-se!!

Oh 
não! Eu 

sabia que 
este dia ia 
chegar!



Esta é a história de como os nosso 
super-heróis salvam o dia na ETAR. 
A utilização de radicais hidroxilo 
deve ser mais um passo a aplicar 
nas ETAR para manter a qualidade 
da nossa água.

 Muito 
obrigado super-

heróis PAO! A nossa 
água está 

finalmente livre 
de poluentes!
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AAAHH!!

Está 
calado, 

por 
favor

Vamos 
para o 
céu?

oh

oh CO2

CO2

AQUAlity é uma rede europeia de formação multi- e interdisciplinar com o objetivo de 
gerar e promover investigação científica para a remoção de poluentes presentes na água em 
baixa concentração.

AQUAlity combina 15 investigadores (ESRs) para realizar projeto de doutoramento em áreas 
multidisciplinares de novas tecnologias híbridas aplicadas na remoção de contaminantes 
emergentes. Os 15 ESR são treinados para desenvolver a sua criatividade, pensamento 
critico e autónomo, e valências de empreendedorismo através de programa de formação e 
investigação.

AQUAlity é um consórcio de 18 parceiros (7 universidades, 3 centros de investigação e 8 
empresas):
Università Degli Studi Di Torino (IT) IRIS (IT)
Aalborg Universitet (DK) FACSA (ES)
Università Degli Studi Del Piemonte Orientale A. Avogadro (IT) INERIS (FR)
Universitat Politecnica De Valencia (ES) ISALIT (IT)
Panepistimio Ioanninon (GR) MIRTEC (GR)
Ecole Polytechnique (FR) NIVA (NO)
Karadeniz Teknik Universitesi (TR) Eurofins VBM Laboratoriet (DK)
Società Metropolitana Acque Torino S.P.A. (IT) Liqtech International A/S (DK)
Centre National De La Recherche Scientifique, (FR)       Plataforma Solar De Almería – CIEMAT (ES)

Todos os participantes estão mutualmente envolvidos nas atividades científicas e 
educacionais com formação em vários campos (análise Química, estudo ambiental, 
fotocatálise, ciência de materiais, tecnologia de
membranas e gestão de água).
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