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RESUMO: Nos dias atuais a inserção de pequenas ETA’s (Estação de Tratamento de 

Água) nas casas, empresas e comércios, visando o reuso para diminuir o consumo, é 

cada vez mais comum. Desde o início até a finalização do projeto existem várias etapas a 

serem analisadas para solucionar problemas decorrentes do tipo de projeto com que se 

está trabalhando. A proposta que será descrita é a inclusão de controle de PH (Percentual 

Hidrogeniônico), feito através de um sensor na estação para evitar mau cheiro, preservar 

a tubulação e maquinário, além de garantir condições saudáveis e propicias onde as 

substancias para tratamento possam agir corretamente.    

 
Palavra- Chave: Água; Reuso; PH; Estação de tratamento. 
 
ABSTRACT: Nowadays, the insertion of small ETA's (Water Treatment Station) in homes, 

businesses and businesses aiming at reuse in order to reduce consumption is increasingly 

common. From the beginning to the end of the project there are several steps to be 

analyzed to solve problems arising from the type of project you are working with. The 

proposal that will be described is the inclusion of PH control (Hydrogenion Percent) done 

through a sensor, in the station to avoid bad smell, to preserve the tubing and machinery, 

besides guaranteeing healthy and propitious conditions where the substances for 

treatment can act correctly. 

 
Keyword: Water; Reuse; PH; Treatment station. 

 
1 INTRODUÇÃO  

 
O constante crescimento da população mundial vem contribuindo para o aumento 

do consumo de água potável, consumo este que muitas vezes é feito de forma incorreta e 

inconsciente, gerando um grande percentual de desperdício. Com a falta de água 

tornando-se comum nas grandes cidades, começou-se a pensar em maneiras de 

economia viáveis e que atendesse, em grande parte, à necessidade dos moradores das 



casas, indústrias e demais locais onde fosse implementado o sistema de reuso de água 

para fins não potáveis. 

“[...] Com a reciclagem e o reuso das águas residuárias, tem-se vários benefícios, 

dentre eles pode-se destacar os benefícios ambientais, sociais e econômicos.” 

(HESPANHOL 2015 ). Além das melhorias que a implementação traz, existem também os 

fatores negativos que segundo Hespanhol (2015) estão associados à percepção e 

aceitação pública, ou seja, devem-se adotar estratégias de comunicação e 

conscientização para que estes não paralisem a prática. 

Antes de chegar ao consumidor a água passa por um tratamento para eliminar 

impurezas nocivas como, por exemplo, vírus, bactérias, parasitos, substâncias tóxicas 

entre outros, para tornar-se potável, própria para consumo e até mesmo para descarte. 

Assim como o tratamento anterior a distribuição da água que será reutilizada e/ou 

reciclada deve passar por alguns controles e tratamentos, dentre eles o controle do PH 

(Percentual Hidrogeniônico), que determina a qualidade da água destinada ao consumo. 

Uma ETA é constituída basicamente de tanques onde cada um é responsável por 

um processo, por exemplo, na primeira etapa do tratamento, a água passa pelo tanque de 

floculação onde seus dejetos maiores e mais sólidos são agrupados em flocos através da 

inserção de produtos químicos para auxiliar no processo, após a água é encaminhada 

para um segundo tanque onde ocorre a decantação, é onde o produto químico adicionado 

vai reagir e depositar os flocos no fundo do tanque. Analisando o exemplo e aprofundando 

no estudo da proposta, salienta-se que o objetivo do projeto é o desenvolvimento de uma 

ETA funcional, onde poderá ser demonstrado além do funcionamento básico, a aplicação 

de alguns controles que quando feitos corretamente no processo contribuem para a 

purificação da água, ou seja, controles esses como o de pH, que quando controlado 

permite a eficácia dos produtos químicos responsáveis pela purificação de cada tanque. 

Já existem estudos em maior escala que comprovam que o controle de pH nas 

ETA’s contribuem não somente para manter a água em bom estado após todo o processo 

mas também para contribuir na coagulação e dosagem de coagulantes durante todas as 

etapas, entretanto é necessário um aprimoramento no sistema utilizando um projeto 

piloto, onde todas as possibilidades, duvidas e testes podem ser realizados, assim como 

fez CAPANEMA (2004), ao aplicar seus conhecimentos em um estudo de casos realizado 

na Estação de Tratamento de Água  do Rio das Velhas, em Minas Gerais. 

 
 



2 DESCRIÇÃO 
 

O artigo discorre sobre o funcionamento dos tanques inicias do processo de 

tratamento de água e analisa como deve ser feito o controle do pH, através de sensores 

próprios para este controle, tendo em vista que o pH é uma variável complexa e que 

envolve a análise de demais fatores, como por exemplo, o da temperatura que segundo 

Richter (2007), A temperatura da água tem importância por sua influência sobre outras 

propriedades: acelera reações químicas, reduz a solubilidade dos gases, acentua a 

sensação de sabor e odor etc. Sendo assim requer cuidado e atenção durante seu 

controle. 

Algumas ETA’s, por exemplo, em industrias para controlar o pH no tratamento 

inicial é utilizado substâncias como o hidróxido de cálcio, que na etapa de precipitação 

(segregação do material mais denso para o fundo do tanque) equaliza o pH mantendo-o 

entre 10 e 10,5, que é o ideal para retirada de metais pesados. Em um segundo tanque, é 

utilizado sulfato de alumínio, que por ser insolúvel em água ajuda na formação de flocos 

de sujeira do material precipitado, facilitando assim a retirada destes itens, assim como 

ácido clorídrico e polímero cátion. Tomou-se como exemplo a estrutura de projeto de uma  

empresa automobilística da cidade de Mogi Guaçu, esta empresa possui um sistema que 

capta a água residuária, a transporta até o tanque responsável pela precipitação, onde a 

sujeira junto com produtos químicos é acondicionada no fundo do recipiente. 

 O seguinte processo é adicionar a ela sulfato de alumínio, polímero cátion e 

ácido clorídrico responsáveis por agrupar a sujeira em flocos facilitando a retirada, feito 

isso a água passa por demais tanques de filtros até chegar em sua maior parte límpida 

até o sistema responsável pelo descarte. Esse processo garante uma água menos nociva 

ao meio ambiente, sem inúmeros metais e produtos químicos. 

Atenta-se novamente para a relação pH x temperatura, pois se a temperatura 

estiver acentuada, os produtos químicos inseridos reagiram de forma satisfatória e 

colaborará para manter o pH conforme o desejado. 

“Hoje no Brasil, quem determina todos os Padrões de Potabilidade em todo o 

território nacional é a Portaria 2914 do Ministério da Saúde. Essa Portaria recomenda que 

o valor do pH da água destinada ao consumo humano e fornecida pela rede pública de 

abastecimento esteja na faixa entre 6.0 a 9.5. Entretanto, existem inúmeras águas 

engarrafadas e comercializadas em garrafões para bebedouros cujo pH é inferior a 6.0. 

Essa condição não deixa nenhuma água “melhor” ou “ pior” para a saúde humana pois 



seu efeito sobre ela,  baseado no pH, é absolutamente nenhum.” (FELISONI, Rogério 

2015) 

A faixa de classificação do pH varia de 0.0 á 14.0, sendo que de 0 à 6 são 

classificados como ácidos e de 8 á 14 considerados alcalinos, portanto a escala 7 é 

considerada neutro ou pH ideal.  Ele é definido usualmente através do logaritmo negativo 

da concentração de íon de hidrogênio, conforme fórmula 1.  

 
]log[  HpH (1) 

 
Mesmo tendo conhecimento do método analítico para se calcular o ph, sabe-se 

que com o avanço da tecnologia essas medições são realizadas através de sensores, que 

são constituídos de um eletrodo de referência e um indicador, cada indicador possui uma 

meia-célula que corresponde a cada valor de pH aferido. A meia-célula gera uma 

diferença de potencial em relação ao eletrodo de referencia a qual é transmitido ao 

circuito medidor. Estes sensores possuem uma alta impedância, necessitando de um 

circuito amplificador, que apresenta alta impedância de entrada e baixa de saída, para ser 

possível a leitura da diferença de potencial. 

Apresenta-se também como dificuldade o ajuste do sinal do sensor, que em caso 

de pH maior que 7, gera-se uma diferença de potencial negativa, isso implica em relação 

ao conversor a ser utilizado no circuito que tem como referência apenas valores de 

potencial positivo, assim deverá ser utilizado uma função proporcional de deslocamento 

(offset) na leitura do sensor, permitindo que se tenha apenas valores positivos para 

qualquer valor de pH. (Pinto, Marinaldo) 

Dentre inúmeros modelos e aplicabilidades de sensores disponíveis no mercado, 

o que seria mais bem indicado para ser empregado neste projeto é o modelo HI 1001 ou 

PHEP112 SE, pois são aptos para aplicações standard em processos com um nível de 

sólido muito baixo, por exemplo, tratamento de águas residuais municipais ou industriais e 

são resistentes a soluções desinfetantes. 

Estes sensores devem estar em contato direto com o meio a ser aferido, assim a 

membrana de vidro do eletrodo gera uma tensão que indica o valor pH atual. Eles são 

bem precisos e rápidos, entretanto devem ser calibrados periodicamente mediante 

soluções tampão e um valor pH definido. A vida útil deste sensor depende de fatores, por 

exemplo, o tipo de solução que se está medindo. Aconselha-se limpar com frequência os 

eletrodos. Caso fique inutilizável deve ser armazenado em solução de conservação e 

nunca deixá-los em água destilada. 



As calibrações são feitas com soluções de pH 4 e pH7, para determinar um maior 

linearidade calibra-se ainda com uma terceira solução tampão. 

Os sensores de pH mais atuais dispõem de um sensor de temperatura, que 

permite ser conectado diretamente ao instrumento de medição, isto faz com que os 

eletrodos de pH determinem sempre o valor real. 

 A solução tampão, utilizada para calibrar o sensor, “É uma solução que resiste as 

modificações de pH quando a elas é adicionada uma pequena quantidade de um ácido 

forte ou de uma base forte ou ainda quando sofrem uma diluição.” (Oliveira, 2010) 

Oliveira, diz ainda que “Quanto menor for a variação de pH após a adição de 

ácido forte ou uma base forte mais eficiente será a solução tampão.” 

Segundo OLIVEIRA e FERNANDES, A frequência de calibrações do pH-metro 

depende da frequência de medições e da qualidade do instrumental. Quando o 

instrumento é estável e as medições são frequentes, as padronizações são menos 

frequentes. No caso de as medições serem feitas ocasionalmente, padronizar o 

instrumento antes do uso. Cada instrumento é, normalmente, acompanhado das 

instruções de uso as quais geralmente compreendem os seguintes passos: 

1. Ligar os instrumentos; 

2. Antes do uso, lavar o(s) eletrodo(s) com água destilada, absorver o excesso de 
água com um papel absorvente macio; 

3. Introduzir o(s) eletrodo(s) na 1ª solução tampão (pH = 7) e corrigir o desvio lateral; 

4. Selecionar uma segunda solução tampão cujo pH situe-se próximo (± 2 unidades) 
do pH da amostra. É comum o uso dos tampões 4 ou 9, dependendo da faixa em 
que se situe o pH da amostra; 

5. Trazer as temperaturas, tanto desse tampão como da amostra, para o mesmo valor 
que pode ser a temperatura ambiente, a temperatura da amostra ou uma 
temperatura padronizada, por exemplo, 25°C. A temperatura escolhida será a 
temperatura de teste; 

6. Remover o(s) eletrodo(s) do primeiro tampão, enxaguá-lo(s) com água destilada e 
enxugá-lo(s) com papel absorvente macio; 

7. Introduzir o(s) eletrodo(s) na segunda solução tampão; 

8. Fazer a correção da inclinação da linha reta potencial do eletrodo versus pH, 
ajustando a leitura do pH-metro ao valor de pH do tampão na temperatura do teste; 

9. Remover o(s) eletrodo(s) do segundo tampão, enxaguá-lo(s) com água destilada e 
enxugá-lo(s) com papel absorvente macio; 



10. Introduzir o(s) eletrodo(s) na terceira solução tampão de pH abaixo de 10, mas cujo 
valor seja cerca de 3 unidades diferente da segundo tampão. Nestas condições, as 
leitura deve corresponder ao pH do tampão para a temperatura do teste com uma 
precisão de ± 0,1. 

 
3 RESULTADOS 
 

Através de várias pesquisas e análises de similares pode-se observar que o 

projeto proposto é viável e de grande importância, pois pode ser empregado em pequena 

ou grande escala e contribui para o meio ambiente no caso de descarte em rios e 

mananciais, como também contribui para a economia e exatidão na quantidade de 

produtos químicos inseridos na água a ser tratada. Tendo em vista que o mesmo engloba 

não só a área especifica estudada mas também várias outras áreas, como por exemplo 

índices ambientas, estruturais o que permite que agregue conhecimento e torne mais 

interessante o desenvolvimento desta proposta. 

Foi possível tomar conhecimento de processos como a precipitação e floculação, 

além das matérias químicas utilizadas durante o tratamento e para que se destinava o uso 

de cada uma delas. Se ficou a par de como realizar o controle do ph e de quais cuidados  

seu sensor necessita, e como os realizar para que esteja sempre preciso e permita um 

controle estável do processo como um todo. 

 
4 CONCLUSÃO 
 

 Em vista dos argumentos apresentados, foi notório a complexidade da 

variável a ser analisada, o ph. O mesmo possui sensor de baixa e alta complexidade 

dependendo da sua empregabilidade e necessita de cuidados para que sua aferição seja 

precisa e apresente valores reais. Os dados coletados precisam ser processados em um 

circuito com amplificadores pois os sinais gerados por eles são de baixa frequência. 

Em função dos aspectos observados, pode-se tomar conhecimento da 

importância da relação entre temperatura e o pH, um influencia fortemente sobre o outro, 

no caso, se a temperatura for muito alta danifica o sensor de pH, mas se controlada 

contribui para o controle do ph e consequentemente para a eficácia dos produtos 

químicos responsáveis por cada etapa do tratamento. 

Por fim, a ETA colabora para com o meio ambiente, pois antes do descarte a 

água é purificada e causa menos impacto ambiental, no caso de industrias, e colabora 

para a queda do consumo, se empregada em uso domestico, denominado reutilização. 

. 
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