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ENQUADRAMENTO
Os equipamentos online de controlo da qualidade e quantidade da água nos sistemas de produção e distribuição assumem
cada vez maior destaque na exploração de sistemas de abastecimento de água.
A necessidade de dados em tempo real foi sentida pela preocupação com o controlo permanente do processo de tratamento
de água para consumo humano, garantia da qualidade da água abastecida, pela distância entre os centros operacionais e
alguns equipamentos, na otimização dos recursos e novas práticas de gestão dos sistemas através da gestão do risco.
Com a publicação pela Comissão Europeia da Diretiva (EU) 2015/1787, de 6 de outubro, que veio alterar os anexos II e III da
Diretiva 98/83/CE do Conselho, de 3 de novembro, que será em breve transposta para a legislação nacional, foi acrescida a
possibilidade de “medições registadas mediante um processo de monitorização contínua”, no âmbito dos objetivos gerais dos
programas de monitorização da água destinada a consumo humano.
Algumas entidades gestoras já possuem um conjunto considerável destes equipamentos, outras estarão em processo de
escolha ou de aquisição, mas a grande maioria tem algumas dúvidas sobre a gestão que deve ser feita, em termos de
fiabilidade dos resultados, operação e manutenção e integração com os métodos tradicionais de controlo da qualidade da
água.
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