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RESUMO 

AGRIZZI, A.D. Avaliação da Formação de Trialometanos considerando o Uso de 
Cloro e Permanganato de Potássio como Pré-Oxidantes em Águas de 
Abastecimento. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) – Centro 
Tecnológico, Universidade Federal do Espírito Santo, 2011. 
  

O cloro tem sido utilizado como principal pré-oxidante da matéria orgânica, 

inativando microrganismos patogênicos que vivem em águas naturais há mais de 

cem anos. A matéria orgânica encontrada em mananciais superficiais contém 

substâncias húmicas que podem reagir com o cloro, gerando compostos orgânicos 

halogenados potencialmente cancerígenos, destacando-se os trialometanos. Os 

principais trialometanos que se formam são o clorofórmio, o bromodiclorometano, o 

dibromoclorometano e o bromofórmio, e, a soma das concentrações destes quatro 

subprodutos é denominada trialometanos totais. Nas estações de tratamento de 

água (ETAs), a etapa de pré-oxidação com o cloro contribui significativamente para 

a formação desses compostos. A presente pesquisa teve como objetivo avaliar a 

formação de trialometanos após o tratamento convencional de água a partir da 

simulação de quatro rotas distintas em ensaios de bancada (jarteste), além de 

amostras retiradas diretamente das ETAs envolvidas no estudo. Os trialometanos 

foram quantificados por cromatografia gasosa com detector de captura de elétrons. 

Foram coletadas amostras de água bruta de dois mananciais do estado do Espírito 

Santo (Rio Jucu e Rio Sahy), com cor, absorvância em 254 nm e turbidez diferentes. 

Foram testados dois oxidantes nas análises: o cloro (na forma de hipoclorito de 

cálcio) e o permanganato de potássio. Os resultados obtidos mostraram que a 

formação de trialometanos foi menor quando as amostras de água foram tratadas 

com permanganato de potássio na etapa de pré-oxidação, quando comparadas com 

as amostras tratadas com cloro. Resultado semelhante ocorreu no potencial de 

formação de trialometanos de 24 horas. Em relação ao potencial de formação de 

sete dias, ambos mananciais mostraram ser capazes de formar compostos 

precursores dos trialometanos. Concentrações de trialometanos acima do limite 

permitido pela Portaria do Ministério da Saúde nº 518 (2004) foram detectadas 

somente nas amostras de água tratada do Rio Sahy. 

Palavras-chave: trialometanos; cloro; permanganato de potássio; águas de 

abastecimento. 



 
 

ABSTRACT  

AGRIZZI, A.D. Evaluation of Formation of Trihalomethanes considering the Use 
of Chlorine and potassium permanganate as pre-oxidants in drinking water 
supplies. Dissertation (Masters in Environmental Engineering) - Technological 

Center, Federal University of Espirito Santo, 2011. 

 

Chlorine has been used as the main pre-oxidation of organic matter, inactivating 

pathogenic microorganisms that live in fresh water for over one hundred years. The 

organic matter found in surface waters containing humic substances that can react 

with chlorine, generating potentially carcinogenic halogenated organic compounds, 

especially trihalomethanes. The main trihalomethanes that are formed are 

chloroform, bromodichloromethane, bromoform and the dibromochloromethane, and 

the sum of the concentrations of these four products is called total trihalomethanes. 

In water treatment plants (WTP), the stage of pre-oxidation with chlorine significantly 

contributes to the formation of these compounds. This research aimed to evaluate 

the formation of trihalomethanes after conventional treatment of water from the 

simulation of four different routes in bench tests (Jar-test), and specimens removed 

from the water treatment plants in the study. The trihalomethanes were quantified by 

gas chromatography with electron capture detector. Samples were collected from raw 

water from two springs of the state of Espirito Santo (Jucu and Sahy River), with 

different color, absorbance at 254 nm and turbidity. Two Oxidants were tested in 

analyses: chlorine (as calcium hypochlorite) and potassium permanganate. The 

results showed that the formation of trihalomethanes was lower when the water 

samples were treated with potassium permanganate in the pre-oxidation, when 

compared with samples treated with chlorine. A similar result occurred in the potential 

for trihalomethane formation for 24 hours. In relation to the potencial formation of 

seven days, both springs were shown to be capable of forming compounds 

precursors of trihalomethanes. Concentrations of trihalomethanes above the limit 

allowed by the Ordinance of Ministry of Health number 518 were only detected in 

samples of treated water from the Sahy River. 

Keywords: trihalomethanes; chlorine; potassium permanganate; water supply. 
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1 INTRODUÇÃO 

A água tem influência direta sobre a saúde, qualidade de vida e desenvolvimento do 

ser humano. Para a Organização Mundial da Saúde, todas as pessoas, em 

quaisquer estágios de desenvolvimento e condições sócio-econômicas, têm o direito 

de ter acesso a um suprimento adequado e seguro de água potável. Ocorrem, no 

mundo, quatro bilhões de casos de diarréia por ano, com 2,2 milhões de mortes, a 

maioria entre crianças de até cinco anos. Água segura, higiene e saneamento 

adequados podem reduzir de um quarto a um terço, os casos de doenças diarréicas 

(OPAS/OMS, 2001). 

Por estas razões, em muitos casos, é necessário que a remoção destes organismos 

patogênicos seja feita através dos processos de desinfecção, cujo principal objetivo 

é destruir os microrganismos causadores dessas doenças.  

O agente químico mais utilizado na desinfecção de águas de abastecimento e 

residuárias é o cloro, que destrói ou inativa os organismos causadores de 

enfermidades, sendo que esta ação se dá à temperatura ambiente e em tempo 

relativamente curto. Sua aplicação é simples, exigindo equipamentos de baixo custo. 

A determinação de sua concentração na água é fácil, sendo relativamente seguro ao 

homem nas dosagens normalmente adotadas para desinfecção da água. Fornece 

uma quantidade remanescente que protege a água de posteriores contaminações 

(TOMINAGA; MÍDIO, 1999). O cloro foi primeiramente utilizado como desinfetante na 

cidade norte-americana de New Jersey, em 1908, portanto, há mais de 100 anos e, 

devido à sua eficiência, continua sendo bastante empregado nas estações de 

tratamento de água para o consumo humano em todo o mundo. 

No entanto, a utilização do cloro como agente desinfetante pode formar subprodutos 

na presença de substâncias orgânicas na água, tais como os trialometanos. 

Pesquisas recentes reafirmam que tais compostos e outros subprodutos da 

desinfecção são potenciais agentes carcinogênicos (KOMULAINEN, 2004; LEE et 

al., 2004). 

Os compostos orgânicos halogenados, reconhecidamente carcinogênicos e que 

podem ser encontrados nas águas tratadas e distribuídas à população são: 

trialometanos, ácidos haloacéticos, haloaldeídos, halocetonas, halofenóis e 

halopicrinas.  Diversos estudos vêm sendo realizados com o objetivo de minimizar 
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ou remover a formação desses subprodutos, dentre eles a utilização de oxidantes 

alternativos, como o ozônio, permanganato de potássio, peróxido de hidrogênio, 

dióxido de cloro, ácido perácetico, dentre outros. Outra medida importante que 

permite a redução da formação de trialometanos é promover a otimização da 

coagulação. 

Um destes oxidantes alternativos é o permanganato de potássio, que além de ser 

utilizado no controle de gosto e odor e na remoção de cor, ferro e manganês, atua 

no controle da formação de trialometanos e de outros subprodutos que podem ser 

formados na etapa de oxidação e na etapa de desinfecção do tratamento de água 

(BRYANT; FULTON; BUDD, 1992). Apesar de representar uma boa alternativa neste 

aspecto, ele ainda tem sido pouco utilizado. 

Os Trialometanos (TAMs) constituem a principal classe de subprodutos típicos de 

desinfecção por cloração. Os principais TAMs são o clorofórmio, o bromofórmio, o 

bromodiclorometano e o dibromoclorometano. Estudos toxicológicos sugerem que o 

clorofórmio seja um composto potencialmente carcinogênico aos humanos. 

Consequentemente, os trialometanos totais são monitorados no tratamento de água 

potável. Segundo a Portaria n° 518 do Ministério da Saúde, em vigor desde 25 de 

março de 2004, o valor máximo permissível de TAMs é de 0,1 mg.L-1. Outros países 

adotam valores inferiores de referência, como de 25 µg.L-1 na Alemanha, 75 µg.L-1 

na Holanda e 10 µg.L-1 na França. 

Este trabalho vem colaborar para analisar e avaliar a formação de TAMs em águas 

naturais de dois mananciais do estado do Espírito Santo (Rio Jucu e Rio Sahy), a 

partir da utilização de dois tipos diferentes de oxidantes (cloro e permanganato de 

potássio). A determinação dos TAMs foi feita através de uma prévia extração líquido-

líquido, utilizando cromatografia gasosa, com detector de captura de elétrons (DCE).
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral  

Avaliar a presença de matéria orgânica e a formação de trialometanos em águas de 

abastecimento, submetidas ao tratamento convencional, associado ou não à pré-

oxidação.  

 

2.2  Objetivos Específicos 

 Construir diagramas de coagulação com sulfato de alumínio para as águas de 

estudo, avaliando a remoção de cor real, matéria orgânica e turbidez e otimizar os 

parâmetros gradiente de velocidade e  tempo de floculação em jarteste; 

 Determinar condições de pré-oxidação com cloro e permanganato de potássio para 

remoção da matéria orgânica; 

 Determinar e quantificar os trialometanos presentes nas águas de estudo, 

considerando as sequências de tratamento simuladas em jarteste; 

 Relacionar a presença de matéria orgânica com a formação de trialometanos, 

considerando as condições de tratabilidade e de oxidação estabelecidas em 

laboratório e as condições reais praticadas nas Estações de Tratamento de Água.  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Características das Águas de Mananciais 

A água ocupa aproximadamente 75% da superfície da Terra e é o constituinte 

inorgânico mais abundante na matéria viva, integrando aproximadamente dois terços 

do corpo humano e atingindo até 98% em certos animais aquáticos, legumes, frutas 

e verduras. Constitui-se também no solvente universal da maioria das substâncias. 

Diversas características das águas naturais advêm dessa capacidade de dissolução 

e também do transporte pelo escoamento superficial e subterrâneo, diferenciando-as 

pelas características do solo da bacia hidrográfica (LIBÂNIO, 2008). 

O excesso de impurezas nas águas dos mananciais pode causar malefícios à 

saúde. Por isso é necessário fazer a caracterização biológica, física e química do 

manancial, para realizar um tratamento de água eficiente. Além disso, a 

caracterização das águas é importante para que posteriormente não seja 

prejudicado o desempenho da estação de tratamento de água.  

As características biológicas das águas referem-se aos diferentes microrganismos 

que habitam o meio aquático e que podem possibilitar a transmissão de doenças e 

na transformação de matéria orgânica do ciclo biogeoquímico (ROSALÉM, 2007). 

As características físicas, apesar de possuírem pequena importância do ponto de 

vista sanitário, podem ser determinantes na escolha da tecnologia de tratamento (DI 

BERNARDO, L.; BERNARDO, A. D.; CENTURIONE, 2002). Em relação aos 

parâmetros físicos, são descritos os seguintes: 

a. Temperatura: Possui relação direta com a velocidade das reações químicas que 

ocorrem no leito, com a solubilidade das substâncias e com o metabolismo dos 

organismos presentes na água. Influi nas reações de hidrólise do coagulante, na 

eficiência da desinfecção, na solubilidade dos gases, na sensação de odor e sabor, 

e em especial, no desempenho das unidades de mistura rápida, floculação, 

decantação e filtração (DI BERNARDO; DANTAS, 2005). 

b. Turbidez: É uma medida do espalhamento de luz produzido pela presença de 

partículas coloidais ou em suspensão e é expressa como unidade de turbidez (uT). 
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É um parâmetro indicador da possível presença de argila, silte, substâncias 

orgânicas ou inorgânicas finamente divididas, plâncton e algas. Indica, também, o 

risco de entupimentos de filtros e tubulações. O valor permitido de turbidez para 

águas submetidas ao tratamento completo ou filtração direta é de 1,0 uT, segundo o 

padrão de potabilidade da Portaria do Ministério da Saúde nº 518 (2004).  

c. Cor: A cor da água é produzida pela reflexão da luz em partículas coloidais, 

finamente dispersas, de origem predominantemente orgânica e dimensão inferior a 1 

µm. Nas águas naturais, a cor é decorrente da presença de matéria orgânica 

originada da decomposição de plantas e animais, denominada substância húmica. 

Define-se cor verdadeira (ou real) aquela que não sofre interferência de partículas 

suspensas na água, sendo obtida após centrifugação ou filtração da amostra em 

membrana de 0,45 µm. A cor aparente é aquela medida sem a remoção de 

partículas suspensas da água (DI BERNARDO; DANTAS, 2005). A Portaria MS nº 

518 (2004) estabelece para cor aparente valor máximo de 15 uH (unidades Hazen 

ou mg Pt-Co.L-1). 

d. Condutividade Elétrica: A condutividade indica a capacidade da água natural de 

transmitir corrente elétrica em função da presença de substâncias dissolvidas que se 

dissociam em cátions e ânions, sendo, por consequência, diretamente proporcional 

à concentração iônica (LIBÂNIO, 2008). A condutividade elétrica em águas naturais 

geralmente é inferior a 100 µS.cm-1, podendo atingir 100 µS.cm-1 em corpos d’água 

receptores de elevadas cargas de efluentes domésticos e industriais (DI 

BERNARDO; DANTAS, 2005).  

Do ponto de vista sanitário, as características químicas das águas são de grande 

importância, pois a presença de alguns elementos ou compostos químicos pode 

inviabilizar o uso de certas tecnologias de tratamento e exigir tratamentos 

específicos. Em relação às características químicas, são descritas as seguintes: 

a. Potencial Hidrogeniônico: O potencial hidrogeniônico (pH) consiste na 

concentração dos íons H+ presente nas águas e influencia no grau de solubilidade e 

na toxicidade de muitas substâncias. Além disso, é um parâmetro importante na 

etapa de coagulação e desinfecção nas estações de tratamento de água. Nos 

sistemas de abastecimento, águas com valores baixos de pH tendem a ser 

corrosivas ou agressivas a certos metais e paredes de concreto, enquanto águas 

com valor elevado de pH tendem a formar incrustações (DI BERNARDO, L.; 
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BERNARDO, A. D.; CENTURIONE, 2002). A Portaria MS nº 518 (2004) recomenda 

que o pH da água no sistema de distribuição seja mantido na faixa de 6,0 a 9,5. 

b. Alcalinidade: A alcalinidade das águas naturais traduz a capacidade de 

neutralizar ácidos ou de minimizar variações significativas de pH (tamponamento), 

constituindo-se principalmente de bicarbonatos (HCO3
-), carbonatos (CO3

2-) e 

hidróxidos (OH-). Na potabilização das águas para consumo humano, a alcalinidade 

adquire função primordial no êxito do processo de coagulação minimizando a 

redução muito significativa do pH após a dispersão do coagulante (LIBÂNIO, 2008). 

Sua unidade é expressa em mg.L-1 de CaCO3. 

c. Absorvância UV em 254 nm: Uma maneira simples de determinar a quantidade 

de matéria orgânica natural em águas é através da análise espectrofotométrica na 

faixa do Ultravioleta no comprimento de onda de 254 nm. Edzwald, Becker e Waltier 

(1985) relataram que a absorvância na faixa ultravioleta em 254 nm (UV 254) é um 

parâmetro excelente para estimar a concentração de matéria orgânica e de 

precursores de trialometanos em amostras de água bruta de rios e reservatórios de 

cor elevada.   

O parâmetro que tem sido mais comumente usado nas pesquisas de água de 

abastecimento tem sido a absorvância a luz ultravioleta no comprimento de onda de 

254 nm (EDZWALD, 1993). Estudos de Gallard e Von Gunten (2002), De Salvo 

(2002) e Andreola e outros (2005) demonstraram que existe uma forte correlação 

entre a formação de TAMs e a absorvância UV em 254 nm. Gallard e Von Gunten 

(2002), usando água do Rio Limmat, na Suíça (afluente do lago Zurique) avaliando a 

cinética das reações de formação de TAMs, determinaram entre outros parâmetros 

UV 254 e formação de TAMs. Para determinação de UV 254 filtraram a amostra em 

membrana de 0,45 µm e para a correlação com TAMs utilizaram o potencial de 

formação de trialometanos medido após 3 horas da adição de 10 mg.L-1 de cloro na 

amostra mantida fechada. As amostras foram coletadas no inverno, primavera e 

verão e, não houve diferenças significativas nas constantes entre os três períodos, 

apenas observaram que no verão ocorreu maior demanda de cloro. 

Algumas limitações podem afetar o uso do parâmetro UV 254. Interferências como 

pH (usar medidas de pH igual a 7,0), turbidez (sendo recomendado a filtração em 

membrana de 0,45 µm para remover a matéria orgânica particulada), presença de 

íons nitrato, íons brometo e de espécies inorgânicas como monocloraminas e 
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ozônio, que também absorvem luz ultravioleta em comprimentos de onda próximos a 

254 nm devem ser consideradas. 

As vantagens de se utilizar métodos simples, como a absorvância UV em 254 nm, 

estão em não requerer equipamentos sofisticados, treinamentos especiais para os 

operadores, fornecer resultados rápidos e permitir uma boa estimativa do parâmetro 

alvo com custos relativamente econômicos (CESCO, 2007). 

d. Carbono Orgânico Total (COT): Marmo (2005) relata em seu trabalho que o 

carbono orgânico total (COT) é um indicativo da concentração de substâncias 

húmicas nas águas, porém ele não define a natureza das ligações do carbono no 

meio. A presença de duplas ligações na molécula de ácido húmico propicia a 

absorção de energia na faixa UV em 254 nm.  

É frequente no meio científico menção à concentração de matéria orgânica em 

termos da absorvância específica (SUVA - Specific Ultraviolet Light Absorbance), 

que consiste na razão entre a absorvância em 254 nm e o carbono orgânico 

dissolvido (COD). Este por sua vez é a fração dissolvida do COT após filtração em 

membrana de 0,45 µm (LIBÂNIO, 2008). O parâmetro SUVA é uma absortividade 

média para todas as moléculas que constituem o COD em amostras de água e é 

utilizada como uma medida substituta da aromaticidade do COD (WEISHAAR et al., 

2003, apud DEDUCH, 2009).  

e. Cloro Residual: O objetivo primordial do uso do cloro em sistemas de 

abastecimento de água é a desinfecção. Sabe-se que o pH exerce papel significativo 

na eficiência da desinfecção, devido à dissociação do ácido hipocloroso (HClO) e 

conseqüente formação do íon hipoclorito (ClO-). O somatório das concentrações das 

espécies HClO e ClO- denomina-se cloro residual livre. Uma vez que o ácido 

hipocloroso é um desinfetante mais eficiente e sua dissociação acelera-se com a 

elevação do pH, esse parâmetro influencia significativamente o processo de 

desinfecção. Por esta razão, a Portaria nº 518 do MS (2004) recomenda que a 

desinfecção com compostos de cloro deva ser realizada com pH inferior a 8,0, 

assegurando a prevalência superior a 80% do ácido hipocloroso (LIBÂNIO, 2008). 
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3.2 Matéria Orgânica Natural 

A matéria orgânica natural (MON) existente nos solos, sedimentos, nas águas 

naturais e turfas consiste em uma mistura de compostos químicos de diferentes 

estágios de decomposição, que resultam da degradação química de resíduos de 

plantas, animais e da atividade biossintética de microrganismos. Estes compostos 

podem ser classificados em substâncias não húmicas e húmicas (DI BERNARDO; 

DANTAS, 2005).  

As substâncias não húmicas incluem aquelas com características químicas 

definidas, tais como carboidratos, proteínas, lipídios, aminoácidos, resinas, ligninas, 

alcoóis, graxas e ácidos orgânicos de baixo peso molecular, sendo facilmente 

atacadas por microrganismos.  Já as substâncias húmicas (SH), incluem os ácidos 

húmicos, ácidos fúlvicos e humina, e, em contraposição, são mais estáveis. São 

ácidos de coloração escura, sendo tanto alifáticos quanto aromáticos, quimicamente 

complexos e de alto peso molecular (DI BERNARDO; DANTAS, 2005). Estudos têm 

demonstrado que estes compostos são os principais precursores da formação de 

trialometanos (SINGER et al., 1999).  

Os ácidos húmicos representam a parte hidrofóbica das SH, apresentando grupos 

fenólicos livres e ligados, estruturas de quinonas, unidades de oxigênio como ponte, 

grupos carboxílicos variadamente dispostos no anel aromático e o nitrogênio como 

componente estrutural.  Ocorre também a presença de carboidratos e proteínas. É 

solúvel em meio alcalino, precipitando-se em forma de produto escuro e amorfo em 

meio ácido (MARMO, 2005). 

Os ácidos fúlvicos, por sua vez, representam a parte hidrofílica das SH e são 

constituídos basicamente por ácidos fenólicos e benzocarboxílicos, ligados entre si 

por ligações de hidrogênio com abundância de grupos carboxílicos, formando uma 

estrutura polimérica de estabilidade considerável (CARDOSO  et al., 1992). O ácido 

fúlvico permanece em solução quando o meio é acidificado (DI BERNARDO; 

DANTAS, 2005). 

A humina, por sua vez, corresponde à fração insolúvel em meio alcalino ou em meio 

ácido diluído, apresentando reduzida capacidade de reação. 
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As SH apresentam várias características que influenciam no seu processo de 

remoção. Primeiramente estas substâncias são macromoléculas orgânicas que 

carregam uma carga negativa, caracterizando-as como colóides, sendo, portanto, 

removíveis por coagulação e subseqüente separação dos flocos, conforme trabalho 

realizado por Ribeiro (1998) e também por processos como ―enhanced coagulation‖ 

(coagulação melhorada) (EDZWALD; TOBIASON, 1999). 

A formação de subprodutos provenientes da cloração aumenta com o aumento da 

concentração da MON. Em um estudo sobre a formação de subprodutos com 

material hidrofóbico extraído de águas naturais usando uma resina XAD-8, Singer e 

outros (1999) demonstraram que a formação desses compostos foi diretamente 

proporcional à concentração de COT nas soluções sintéticas preparadas, 

provenientes dos diferentes extratos hidrofóbicos. O tipo e a concentração de MON 

são difíceis de serem quantificados, portanto estes compostos são normalmente 

mensurados por métodos indiretos, como por exemplo, o COT (Carbono Orgânico 

Total) e a Absorvância UV em 254 nm, já anteriormente mencionados. 

Há dificuldades em se determinar exatamente a conformação e a estrutura dos 

ácidos húmicos encontrados nos ambientes aquáticos sem realizar um estudo 

detalhado da matriz orgânica do leito utilizado. Assim, as estruturas encontradas na 

literatura são apenas hipotéticas.  

Segundo Rosa (2001, apud Rosalém, 2007), uma possível fórmula estrutural para o 

ácido húmico está representada na Figura 1. 
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Figura 1: Estrutura provável da molécula do ácido húmico.  
Fonte: ROSA, 2001, apud ROSALÉM, 2007. 

 

Apesar de até o momento não se ter uma estrutura definida para as SH, muitos 

pesquisadores têm utilizado diferentes técnicas analíticas para, de alguma forma, 

trazer informações a respeito dessas moléculas. Dentre essas técnicas pode-se 

destacar: analise elementar, espectroscopia no infravermelho (IV) e ultrafiltração 

(UF). A técnica de IV tem sido amplamente utilizada na investigação de SH. Os 

espectros de IV resultantes de amostras de SH contêm uma variedade de bandas, 

que são indicativas de diferentes grupos funcionais. 

No trabalho desenvolvido por Di Bernardo, Campos e Vieira (2005), buscou-se 

entender como águas de cor alta, preparadas com SH de diferentes tamanhos 

moleculares, influenciaram as etapas de coagulação, floculação e sedimentação no 

tratamento de água como também, relacionar os resultados de remoção de cor 

obtidos com as diferentes características das SH, observadas por meio das técnicas 

de caracterizações empregadas (análise elementar, espectroscopia no IV e UF). 

Como resultados, os autores constataram que, pelas análises de espectroscopia no 

IV, as substâncias húmicas utilizadas para conferir cor à água apresentavam grupos 

carboxílicos, alquílicos, aromáticos, alcoólicos, fenólicos e carboidratos. Segundo a 
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análise elementar, a fração de SH com menor massa molecular apresentou maior 

quantidade de oxigênio, enquanto a de maior massa molecular, maior porcentagem 

de carbono. Quanto menor o tamanho molecular e maior a concentração de 

grupamentos com oxigênio ligados, maior foi a dosagem de sulfato de alumínio 

necessária para que ocorresse remoção eficiente da cor. 

Existem também métodos degradativos de análise, que utilizam processos 

oxidativos, redutivos, térmicos, e outras técnicas, que quebram as moléculas 

húmicas em unidades mais simples (GAFFNEY et al., 1996, apud MARMO, 2005). 

 

3.3 Estações de Tratamento de Água  

Em 1848, o médico britânico John Snow demonstrou que as residências abastecidas 

pela água do rio que recebia descargas de esgotos domésticos e industriais a 

montante apresentavam uma taxa de mortalidade por cólera seis vezes mais 

acentuada comparada àquelas residências que utilizavam água antes do 

lançamento dos esgotos, constatando que a água servia como veículo para a 

transmissão de doenças. De posse desses conhecimentos, as Estações de 

Tratamento de Água (ETAs) foram criadas, objetivando fornecer água à população 

livre de microrganismos patogênicos, sólidos suspensos e coloidais, matéria 

orgânica ou outras substâncias que podem ser prejudiciais à saúde (CUNHA, 2010). 

O tratamento de água tem como objetivo condicionar as características da água 

bruta à qualidade necessária a um determinado uso, de acordo com as exigências 

do padrão de potabilidade (SANESUL, acesso em 22 nov. 2010).  O tratamento é 

classificado como convencional (ciclo completo), quando a água bruta é coagulada 

geralmente com um sal de alumínio ou de ferro no mecanismo da varredura, no qual 

ocorre formação predominantemente de precipitados do metal do coagulante, nos 

quais são aprisionadas as impurezas. Assim, o tratamento convencional é composto 

das etapas de coagulação, floculação, decantação (sedimentação), filtração e 

desinfecção, podendo ou não haver uma etapa de pré-tratamento precedida da 

coagulação, dependendo da qualidade da água bruta analisada (DI BERNARDO; 

DANTAS, 2005). 
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É de grande importância a realização de testes de bancada, em laboratório, que 

simulam as etapas do tratamento de água. O equipamento que realiza tais ensaios é 

o Jarteste, que apresenta seis reatores estáticos de capacidade 2 litros cada, 

funcionando em regime hidráulico descontínuo.  

Os ensaios em jarteste têm como finalidade a determinação das dosagens ótimas de 

produtos químicos, como coagulantes, alcalinizantes e oxidantes, visando economia, 

qualidade da água produzida, segurança sanitária, assim como subsídio para 

dimensionamento de floculadores e decantadores, filtros, condições de oxidação em 

plantas de estações de tratamento de água (ABES, 2009). 

As principais etapas do tratamento de água serão descritas a seguir. 

 

3.3.1 Pré-Oxidação  

A oxidação química é o processo utilizado para a remoção de matéria orgânica em 

ETAs e nos tratamentos de águas residuárias industriais. Os desinfetantes mais 

comumente empregados nas estações de tratamento são o gás cloro, o dióxido de 

cloro, as cloraminas, o ozônio e permanganato de potássio (EPA, 1999). Outras 

formas de desinfecção e oxidação podem ocorrer através do uso de radiação 

ultravioleta e processos oxidativos avançados. 

 

3.3.1.1 O Cloro 

O cloro é um poderoso agente oxidante e tem fornecido vários benefícios adicionais 

na etapa de pré-oxidação no tratamento de água como a remoção de cor, ferro e 

manganês, assim como tem sido efetivo na redução de sabor e odor da água. 

Porém, essa prática pode levar à formação de subprodutos que podem afetar à 

saúde da população, pois, o cloro reage com os ácidos húmicos contidos na matéria 

orgânica natural, formando os TAMs. Preocupações sobre os efeitos potenciais 

sobre a saúde desses produtos pode ter levado vários países industrializados a 

desenvolver uma série de normas (UYAK et al., 2008). Por estas razões, deve-se 

encontrar uma condição ideal para que haja pequena formação de subprodutos de 

desinfecção e, ao mesmo tempo seja possível controlar doenças infecciosas de 

veiculação hídrica, pelo uso do cloro. 
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A reação de formação de TAMs acontece por adição nucleofílica, a qual é conhecida 

como reação de formação do halofórmio. Essa reação é assim chamada porque o 

trialometano formado é o clorofórmio, bromofórmio ou o iodofórmio, dependendo, do 

agente desinfetante empregado (CUNHA, 2010). Quando o cloro é adicionado à 

água quimicamente pura ocorre a seguinte reação (Equação 1)  (MEYER, 1994): 

Cl2 + H2O           HClO + H+ + Cl-         (1) 

Na temperatura ambiente, o tempo de reação é na ordem de décimos de segundos. 

Em solução diluída e em pH  acima  de  4,  o    equilíbrio    da    reação    é  

deslocado   para   a   direita,   reduzindo a concentração de   Cl2   na solução. Já em 

valores de  pH  mais  baixos,  a  reação  predominante  é  no  sentido  da formação 

do cloro.  

O ácido hipocloroso (HClO)  formado pela adição de cloro à água, se dissocia  

rapidamente, segundo a Equação 2: 

HClO             H+ + ClO-          (2) 

A ação desinfetante e oxidante do cloro é controlada pelo ácido hipocloroso, um 

ácido fraco. Este é o responsável pela formação dos TAMs. O cloro existente na 

água sob as formas de ácido hipocloroso e de íon hipoclorito é definido como cloro 

residual livre (MEYER, 1994). O ácido hipocloroso reage com o grupo da matéria 

orgânica contendo radical cetona ou aldeído, ocorrendo uma rápida halogenação 

desses grupos, formando o trialometano cetona, de acordo com a seguinte reação 

(Equação 3) (COMINOTE, 2004; MOHAMED; ALI, 1995, apud CUNHA, 2010): 

 

  (3) 

O trialometano cetona formado sofre uma adição nucleofílica do íon hidróxido no 

grupo carbonila, como pode ser observado na Equação 4, facilitando a sua 

dissociação pela clivagem da ligação do grupo CCl3, que reage com a água, 

formando o trialometano (MARMO, 2005; MEYER, 1994, apud CUNHA 2010): 
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 (4) 

O cloro é um bom agente oxidante e possui potencial padrão de redução 1,36 V 

(Equação 5):  

Cl2(g) + 2 e-  2 Cl-(aq)   E° = 1,36 V       (5) 

A aplicação de cloro pode ser feita utilizando soluções de hipoclorito de cálcio ou de 

hipoclorito de sódio, que podem se dissociar (Equações 6 e 7), gerando o íon 

hipoclorito no meio: 

Ca(ClO)2           Ca2+ + 2 ClO-          (6) 

NaClO           Na+ + ClO-          (7) 

Como substâncias que podem interferir na ação do cloro, são citados compostos à 

base de íons Fe2+, Mn2+, compostos contendo nitrogênio e enxofre inorgânicos, além 

da maior parte do material orgânico (ECP, acesso em 21 dez. 2010). 

 

3.3.1.2 Permanganato de Potássio 

O permanganato de potássio é utilizado para o controle de gosto e odor, remoção de 

cor, controle do crescimento biológico nas estações de tratamento de água, e na 

remoção de ferro e manganês (EPA, 1999). Outra utilidade do composto é o controle 

de formação de TAMs e outros subprodutos que podem ser formados na etapa de 

oxidação e na etapa de desinfecção do tratamento de água (BRYANT; FULTON; 

BUDD, 1992).  

O pré-tratamento com permanganato de potássio combinado com a cloração 

(desinfecção) mostra concentrações menores de subprodutos de formação do que 

ocorre quando a pré-oxidação é feita com cloro. Esses resultados indicam que o 

KMnO4 pode substituir o cloro na etapa de pré-oxidação e assim, reduzir as 
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concentrações de matéria orgânica natural presentes na etapa de desinfecção 

(ROSALÉM, 2007). 

O permanganato de potássio pode ser aplicado na forma líquida ou em pó, havendo 

preferência pela sua aplicação na forma líquida. Quando em meio aquoso, dissocia-

se segundo a seguinte reação química (Equação 8): 

KMnO4             K
+ + MnO4

-          (8) 

O permanganato de potássio como agente oxidante pode apresentar dois diferentes 

comportamentos, em função do pH da fase líquida. Em meio ácido, tem-se que 

(Equações 9 e 10): 

MnO4
- + 4 H+ + 3 e-           MnO2 + 2 H2O  E° = 1,68 V      (9) 

MnO2 + 8 H+ + 5 e-          Mn2+ + 4 H2O   E° = 1,51 V      (10) 

A reação da Equação 9 ocorre preferencialmente quando o pH da fase líquida 

estiver próximo da neutralidade, entre valores da ordem de 5,0 a 8,0, haja visto que 

nesta faixa o manganês é altamente insolúvel, precipitando-se na forma de MnO2, 

ocorrendo redução do íon Mn7+. 

Por sua vez, a reação da Equação 10 ocorre preponderantemente em valores de pH 

inferiores a 3,0 uma vez que, abaixo deste valor, o subproduto da reação de óxido-

redução do KMnO4 é o manganês no estado de oxidação + 2, sendo este altamente 

solúvel nesta faixa de pH (FERREIRA et al., 2005). 

Em meio básico, tem-se que (Equação 11): 

MnO4
- + 2 H2O + 3 e-           MnO2 + 4 OH-  E° = 0,60 V     (11) 

Observa-se, através da Equação 11, que o KMnO4 possui maior poder de oxidação 

no meio alcalino, já que o seu potencial de redução é maior no meio ácido. De 

acordo com EPA (1999), as condições alcalinas potencializam a capacidade de 

oxidação da MON pelo permanganato de potássio, porém, o maior poder de 

desinfecção ocorre quando o composto encontra-se em meio ácido.  

Para valores de pH da fase líquida próximo da neutralidade e em meio básico, o 

principal subproduto resultante da aplicação do permanganato de potássio na fase 

líquida é o dióxido de manganês, apresentando-se este na forma precipitada 

(Equações 8 e 10). A formação deste precipitado é um dos principais motivos que 
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balizam a aplicação do KMnO4 na forma de agente pré-oxidante, uma vez que a 

remoção do MnO2 deverá ocorrer de forma eficiente durante os processos de 

coagulação, floculação, sedimentação e filtração (FERREIRA et al., 2005). 

Caso a distância entre a captação e a unidade de mistura rápida não seja 

suficientemente longa a ponto de justificar a sua aplicação neste ponto, a sua 

introdução imediatamente antes ou juntamente com o coagulante é a mais 

recomendada, por facilitar a incorporação do dióxido de manganês precipitado nos 

flocos formados quando da precipitação do coagulante na forma de hidróxido 

metálico (FERREIRA et al., 2005). 

De acordo com o manual da EPA (1999), as vantagens do uso do permanganato de 

potássio na pré-oxidação são: 

 Promove a oxidação do ferro e manganês que fornecem cor e gosto à água; 

 Promove a oxidação de compostos que fornecem cor e odor; 

 Realiza o controle de organismos indesejados; 

 Realiza o controle de formação de subprodutos. 

Já as desvantagens são: 

 É necessário um longo tempo de contato; 

 O seu residual pode gerar uma coloração rósea na solução; 

 É irritante à pele e mucosas; 

 Pode ser fatal se for ingerido. 

O uso contínuo de permanganato de potássio na rede pode gerar residuais de 

manganês. Portanto, o seu teor deve ser monitorado. Segundo a Portaria MS nº 518 

(2004), o valor máximo permitido de manganês na água potável é de 0,1 mg.L-1. 

Os principais interferentes do íon permanganato em águas são: substâncias 

inorgânicas oxidantes e redutoras, tais como Fe2+, amônia e nitrato; presença de 

compostos sulfurados e de íons cloreto (LAQUANAM, acesso em 21 dez.2010). 

Além disso, a água destilada costuma conter substâncias redutoras (traços de 

matéria orgânica, etc) que reagem com o KMnO4 para formar dióxido de manganês. 

A presença deste composto é muito prejudicial porque ele catalisa a 

autodecomposição da solução de permanganato (VOGEL, 2002). 
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3.3.2 Coagulação, Floculação e Sedimentação  

A coagulação química é a operação na qual é realizada a desestabilização dos 

colóides (partículas sólidas diminutas) presentes na água, permitindo assim que eles 

posteriormente se aglutinem, formando flocos, passíveis de serem separados na 

sedimentação ou na flotação.  

A coagulação depende fundamentalmente das características da água e das 

impurezas presentes, conhecidas por meio de parâmetros como pH, alcalinidade, 

cor verdadeira, turbidez, temperatura, potencial zeta, condutividade elétrica, 

tamanho e distribuição das partículas em estado coloidal e em suspensão, etc. A 

coagulação resulta de dois fenômenos: o primeiro, essencialmente químico, consiste 

nas reações do coagulante com a água e na formação de espécies hidrolisadas com 

carga positiva e depende da concentração do metal e do pH final da mistura; o 

segundo, fundamentalmente físico, consiste no transporte de espécies hidrolisadas 

para que haja contato entre as impurezas presentes na água. O processo é muito 

rápido, variando desde décimos de segundo a cerca de 100 segundos, dependendo 

das demais características da água (DI BERNARDO; DANTAS, 2005).   

Sais de alumínio e ferro são frequentemente utilizados como coagulantes no 

tratamento físico-químico de água e esgotos (BUDD et al., 2004; REBHUN; LURIE, 

1993; EDZWALD, 1993).  São efetivos na desestabilização de uma grande 

quantidade de partículas que conferem impurezas na água, incluindo as de origem 

coloidal e substâncias orgânicas dissolvidas. A ação dos mesmos é explicada em 

função de dois distintos mecanismos: adsorção-neutralização de cargas e a 

formação de precipitados.  A importância relativa de tais mecanismos depende de 

fatores como o valor do pH e dosagem de coagulante. Pode ser observado que, no 

mecanismo de varredura, as dosagens e o valor do  pH  são  relativamente  maiores  

do  que  na  adsorção-neutralização de cargas, dependendo das características da 

água (DUAN;GREGORY, 2003).  

Quando a coagulação não é realizada de modo adequado, compromete o 

desempenho de todas as unidades de tratamento à jusante (LIBÂNIO, 2008). Assim, 

a coagulação tem por objetivo remover principalmente turbidez, cor e matéria 

orgânica coloidal, eliminando os precursores da formação de trialometanos e 

elevando a qualidade da água distribuída. 
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Conforme Uyak e Toroz (2007), a otimização da coagulação pode aumentar a 

remoção de precursores dos subprodutos da desinfecção. Foi constatado um 

aumento de 15% para 50% na remoção da MON nas amostras de água estudadas 

para os ensaios otimizados.  

Segundo Khan e outros (2009) a combinação da coagulação otimizada com a pré-

ozonização pouco influenciou na remoção da fração hidrofílica quando comparado 

com a fração hidrofóbica da MON, destacando a importância da coagulação por si 

só na remoção dos precursores dos TAMs. 

Após a coagulação, é necessária agitação relativamente lenta, com o objetivo de 

proporcionar encontros entre as partículas menores para formar agregados maiores 

ou flocos (floculação). Nas ETAs, a floculação corresponde à etapa em que são 

fornecidas condições para facilitar o contato e a agregação de partículas 

previamente desestabilizadas por coagulação, visando à formação de flocos com 

tamanho e massa específica que favoreçam sua remoção por sedimentação, 

flotação ou filtração direta. A eficiência da unidade de floculação depende do 

desempenho da unidade mistura rápida, a qual é influenciada por fatores como tipo 

de coagulante, pH de coagulação, temperatura da água, concentração e idade da 

solução de coagulante, tempo (T) e gradiente de velocidade (G) de mistura rápida, 

tipo e geometria do equipamento de floculação e qualidade da água bruta. Em geral, 

o valor de G, varia de 10 a 60 s-1, enquanto T pode resultar entre 10 e 40 minutos 

(DI BERNARDO, L.; BERNARDO, A. D.; CENTURIONE, 2002). 

Após a floculação, segue-se a sedimentação (ou decantação), que representa o 

fenômeno físico em que as partículas em suspensão apresentam movimento 

descendente em meio líquido de menor massa específica, devido à ação da 

gravidade. A ocorrência de sedimentação das partículas suspensas propicia a 

clarificação do meio líquido. 

 

3.3.3 Filtração 

A filtração consiste na remoção de partículas suspensas e coloidais e de 

microrganismos presentes na água que escoa através de um meio granular. Em 

geral, a filtração é o processo final de remoção de impurezas realizado em uma ETA 

e, portanto, principal responsável pela produção de água com qualidade condizente 



3 Revisão Bibliográfica  38 

 

com o padrão de potabilidade. Na filtração rápida descendente, com ação de 

profundidade, as impurezas são retidas ao longo do meio filtrante, em contra posição 

à de ação superficial, em que a retenção é significativa apenas no topo do meio 

filtrante. Independentemente da condição de filtração, após certo tempo de 

funcionamento há a necessidade da lavagem do filtro, geralmente realizada por meio 

da introdução de água no sentido ascensional, com velocidade relativamente alta, 

para promover a fluidificação parcial do meio granular, com liberação das impurezas. 

No ensaio de filtração direta, logo após a mistura rápida, deve ser iniciada a filtração 

da água coagulada em filtro de papel, geralmente Whatman 40, ou em instalação de 

laboratório, constituída por seis filtros de areia (DI BERNARDO, L.; BERNARDO, A. 

D.; CENTURIONE, 2002). Neste trabalho foi utilizado papel de filtro quantitativo de 

porosidade 28 µm para simular a filtração. 

 

3.3.4 Desinfecção  

A desinfecção constitui-se praticamente na última etapa do tratamento relacionada à 

consecução do objetivo de produzir água de consumo isenta da presença de 

microrganismos patogênicos, cuja inativação realiza-se por intermédio de agentes 

físicos e/ou químicos. Dessa forma, cabe à desinfecção inativar os microrganismos 

patogênicos – e também os organismos indicadores – porventura presentes nas 

águas e prevenir o crescimento microbiológico nas redes de distribuição (LIBÂNIO, 

2008).   

A desinfecção pode ser realizada basicamente por dois grupos principais de 

desinfetantes: agentes químicos e físicos. Os primeiros constituem o cloro e seus 

compostos (geralmente na forma de hipocloritos), dióxido de cloro e ozônio, como os 

mais extensivamente empregados no tratamento de água. Além destes, peróxido de 

hidrogênio, ácido peracético, bromo, iodo, permanganato de potássio e cloreto de 

bromo constituem outros agentes químicos. Os agentes físicos, por sua vez, 

apresentam ação referenciada à energia de radiação, destacando-se radiação UV, a 

radiação gama, radiação solar e, em nível domiciliar, a fervura (LIBÂNIO, 2008).   

As características necessárias para um bom desinfetante podem ser resumidas em 

(MEYER, 1994; COMINOTE, 2004; ROSALÉM, 2007): 
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1. O desinfetante deve possuir capacidade de destruir, em um tempo razoável, os 

organismos patogênicos a serem eliminados, na quantidade em que se apresentam 

e nas condições encontradas na água; 

2. O desinfetante não deve ser tóxico para o homem e para os animais domésticos 

e, nas dosagens usuais, não deve causar à água cheiro e gosto que prejudiquem o 

seu consumo; 

3. Seu custo de utilização deve ser razoável, além de apresentar facilidade e 

segurança no transporte, armazenamento, manuseio e aplicação; 

4. A sua concentração na água tratada deve ser fácil e rapidamente determinável; 

5. O desinfetante deve produzir concentrações residuais resistentes na água, de 

maneira a constituir uma barreira sanitária contra eventual recontaminação antes do 

uso. 

No Brasil, o cloro começou a ser utilizado nos processos de desinfecção em 1926, 

na cidade do Rio de Janeiro. Seu uso continua produzindo excelentes resultados no 

que se diz respeito a matar ou inativar microrganismos patogênicos, com a 

vantagem que esta ação se dá à temperatura ambiente e em tempo relativamente 

curto (BRYANT; FULTON; BUDD, 1992). Segundo a Portaria MS nº 518 (2004), 

após a desinfecção, a água deve conter um teor mínimo de cloro residual livre de 0,5 

mg.L-1, sendo obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 mg.L-1 em qualquer 

ponto da rede de distribuição, recomendando-se que a cloração seja realizada em 

pH inferior a 8,0 e tempo de contato mínimo de 30 minutos. 

 

3.4 Os Trialometanos  

3.4.1 Aspectos Gerais 

No Brasil e no Espírito Santo, os sistemas de abastecimento de água utilizam, em 

sua grande maioria, o cloro como agente desinfetante e também a pré-cloração 

como rotina de operação. Tais procedimentos, agravados pela qualidade dos 

mananciais, conduzem a aplicação de elevadas dosagens de cloro nas unidades de 

contato aumentando a potencialidade de formação de compostos 

organoalogenados. Em água de abastecimento tratada com cloro, os TAMs podem 

representar mais do que 85% do total de subprodutos de desinfecção, enquanto que 



3 Revisão Bibliográfica  40 

 

os ácidos haloacéticos representam 14% (VIORICA et al., 2003). Além destes dois 

tipos de subprodutos gerados, são ainda formados haloacetonitrilas, haletos 

cianogênicos, halopicrinas, haloacetonas, haloaldeídos e halofenóis.  

Os TAMs são formados por compostos de carbono simples substituídos por 

halogênios e possuem fórmula geral CHX3, onde X = cloro, bromo, possivelmente 

iodo ou combinações dos mesmos. Os quatro compostos TAMs mais importantes 

gerados no processo de cloração são: clorofórmio (CHCl3), bromodiclorometano 

(CHBrCl2), clorodibromometano (CHBr2Cl) e o bromofórmio (CHBr3). Suas estruturas 

químicas estão ilustradas na Figura 2. 

 
Figura 2: Fórmulas estruturais dos trialometanos que ocorrem com maior frequência em águas de 

abastecimento público. 

 

O clorofórmio é o subproduto da desinfecção mais encontrado na água potável, 

conforme estudos de Krasner e outros (1989) e El-Shafy e Grünwald (2000). O 

bromodiclorometano, assim como o dibromoclorometano, é considerado insolúvel 

em água (APHA, 1998). O dibromoclorometano é produzido frequentemente e em 

menores concentrações do que o clorofórmio durante a cloração. Já o bromofórmio, 

é o trialometano formado em menor quantidade na desinfecção de águas, quando 

na presença de íon brometo (PETRY, 2005). 

Vários fatores podem influenciar a reação de formação de TAMs, destacando-se os 

seguintes: 
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 Tempo de Contato: Quanto maior o tempo de contato do oxidante com os 

precursores, maior será a probabilidade de formação de TAMs (SYMONS et 

al., 1981; SANTOS, 1988, apud CESCO, 2007); 

 Temperatura: O aumento da temperatura aumenta diretamente a formação de 

TAMs (SYMONS et al., 1981; SANTOS, 1988, apud CESCO, 2007); 

 Potencial Hidrogênionico (pH): Com o aumento do pH, maior a formação de 

TAMs, em função de a reação halofórmica ser catalisada por uma base 

(SYMONS et al., 1981).  

 Características e Concentração da MON: Quanto maior a concentração de 

ácidos húmicos maior será a formação de trialometanos (SYMONS et al., 

1981). 

 Dosagem de Cloro e Residual de Cloro Livre: Mohamed e Ali (1995, apud 

Marmo, 2005) constataram que a formação de TAMs aumentou conforme 

incrementos na dosagem de cloro; 

 Concentração de Brometos: A relação entre a concentração de brometo (Br-) 

e de cloro afeta a formação dos TAMs com a substituição do cloro pelo 

bromo.  

 

3.4.2 Aspectos Toxicológicos  

As primeiras indicações de correlação entre água de abastecimento, TAMs e câncer 

foram apresentadas em pesquisas realizadas em Nova Orleans em 1974, onde a 

taxa de mortalidade por câncer era uma das mais altas dos EUA (BELLAR et al., 

1974).  

O consumo de água contendo TAMs vem sendo associado ao aparecimento de 

câncer em seres humanos, principalmente de bexiga, cólon e reto, além de 

problemas no sistema reprodutivo, má formação embrionária e até abortos 

espontâneos. O clorofórmio na corrente sanguínea é transportado para os tecidos, 

acumulando-se em células adiposas, fígado e rins. É capaz de atravessar a barreira 

placentária, uma vez que já foi detectado no cordão umbilical em concentrações 

maiores que no sangue materno. O clorofórmio é biotransformado no fígado levando 

à formação de fosfogênio, o qual pode reagir rapidamente com água, levando a 
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formação de dióxido de carbono e ácido clorídrico. Os efeitos crônicos observados 

são geralmente retardados, admitindo períodos de latência para a carcinogenicidade 

(TOMINAGA; MÍDIO, 1999). 

O bromodiclorometano também é um possível agente carcinogênico para humanos 

(KOMULAINEN, 2004). Este subproduto apresenta alguma atividade genotóxica, 

como aberrações em cromossomos de células de mamíferos in vitro. O 

dibromoclorometano, por sua vez, aumentou a incidência de tumores de fígado de 

camundongos (FAWELL, 2000). Apresentou mutagenicidade em bactérias e 

genotoxicidade em células de mamíferos in vitro (KOMULAINEN 2004, apud PETRY, 

2005). Já o bromofórmio provocou aumento de tumores pulmonares em ratos 

segundo Fawell (2000). 

Tokmak e outros (2004) avaliaram a ocorrência de TAMs e os riscos de 

desenvolvimento de câncer em 22 distritos na Turquia. A concentração média obtida 

na água na seção de saída das estações de tratamento foi de 35 μg.L-1. Foi 

concluído que o desenvolvimento de câncer por TAMs dá-se, principalmente, 

através da via oral, sendo superior a um caso a cada 1 milhão de pessoas em todas 

as cidades analisadas.  

Wang, Deng e Lin (2007) investigaram o risco de desenvolvimento de câncer pela 

exposição aos TAMs, monitorando as três principais vias de contaminação 

(ingestão, inalação e absorção cutânea) para avaliar a importância relativa de cada 

espécie no desenvolvimento de câncer, os quais estabeleceram a seguinte ordem 

de toxicidade: clorofórmio> bromodiclorometano> dibromoclorometano > 

bromofórmio, sendo a ingestão a via de maior contribuição. 

Itoh e outros (2007) avaliaram o efeito mutagênico de águas desinfetadas com o 

cloro e com o dióxido de cloro por meio de testes de aberração cromossômica. Os 

autores concluíram que o dióxido de cloro reduz a formação de TAMs, mas que em 

termos de mutagenicidade este oxidante alternativo não apresenta vantagens em 

relação ao cloro. 

Mais recentemente, Legay e outros (2010) realizaram uma revisão sobre os efeitos 

epidemiológicos dos TAMs sobre a saúde humana, especialmente, sobre o 

desenvolvimento de câncer e danos ao sistema reprodutivo.  Os autores ainda 

constaram que estes compostos induziram câncer de fígado, tireóide e rins em 
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camundongos e abortos espontâneos. Já em seres humanos, foram verificadas 

associações positivas entre a ingestão dessas substâncias e o desenvolvimento de 

câncer de estômago, cólon, bexiga e reto e também a abortos espontâneos e 

deformações fetais.   

 

3.4.3 Legislação 

Devido à alta toxicidade dos TAMs, vários países, em caráter preventivo, criaram 

legislações às quais fixam o limite máximo permitido (LMP) dos TAMs na água para 

consumo humano. O país pioneiro foi os EUA, que em 1979, estabeleceu o limite de 

100 μg.L-1 para os trialometanos totais (TTAMs). Porém, atualmente, esse valor caiu 

para 80 μg.L-1. Outros países seguiram os EUA, sendo adotados os padrões de 100 

μg.L-1 no Canadá, 25 μg.L-1 na Alemanha, 75 μg.L-1 na Holanda e 10 μg.L-1 na 

França. No Brasil, o teor máximo de TAMs em água potável foi fixado em 0,1 mg.L-1, 

segundo a Portaria nº 518 do Ministério da Saúde, de 2004. 

Para atendimento da Portaria MS nº 518/2004, o controle da formação dos TAMs 

pode ser feito através das seguintes medidas:  

 Controle da qualidade do manancial, visando diminuir as concentrações de 

MON, íon Br- e algas; 

 Remoção dos compostos precursores (substâncias húmicas), a partir da 

otimização da coagulação; 

 Uso de oxidantes alternativos, como dióxido de cloro, ozônio, permanganato 

de potássio, peróxido de hidrogênio e uso da radiação ultravioleta; 

 Remoção dos TAMs formados (uso de carvão ativado granular, carvão em pó, 

arraste com ar e filtração em membranas). 

Leão (2008) estudou a formação de TAMs na mesorregião do leste do estado de 

Rondônia em água tratada proveniente de oito ETAs diferentes e comparou as 

concentrações detectadas com a legislação. Em todas as ETAs analisadas houve 

formação de TAMs, sendo que nos municípios de Ji-Paraná e Alta Floresta D’Oeste 

houve maior probabilidade de formação destes subprodutos. O autor constatou 

ainda que os níveis de TAMs foram influenciados pela sazonalidade. 
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3.4.4 Técnicas de Identificação e Quantificação  

As técnicas de identificação de TAMs em águas de abastecimento utilizam a 

Cromatografia a Gás (CG), variando-se as técnicas de extração desses compostos e 

o tipo de detector, o qual, o mais utilizado é o DCE (detector de captura de elétrons). 

Dentre as técnicas analíticas de extração, destacam-se três: a extração líquido-

líquido, headspace (estático e dinâmico) e a microextração em fase sólida. 

A extração líquido-líquido baseia-se na extração da amostra através de um solvente, 

a qual é injetada no equipamento para separação, segundo o método 551.1 da 

USEPA (1995). Paschoalato (2005) utilizou esta técnica para que os compostos 

halogenados fossem separados por CG/DCE. A autora utilizou em seu estudo água 

sintética, em que o ácido húmico, extraído de turfa, foi adicionado à água de poço, 

até que a água atingisse cor aparente igual a 200 uH. Os resultados apresentaram 

ótima sensibilidade para determinação de TAMs. 

A técnica de headspace estabelece um equilíbrio de partição entre as fases gasosa 

e líquida, facilitando a extração, podendo ser de dois tipos: o estático e o dinâmico. 

O headspace estático é um método rápido e simples, onde uma pequena quantidade 

de amostra é colocada em um frasco, que é hermeticamente fechado, de modo que 

parte deste contenha um espaço vazio. Então, as condições de equilíbrio de fases 

dentro do frasco são alteradas para que os analitos se desloquem e se concentrem 

na fase vapor. Após o equilíbrio ser estabelecido, uma fração da fase gasosa é 

retirada e transferida para o CG para ser analisada (KNUPP, 2004). 

A técnica heaspace dinâmico, conhecida também como Purge and Trap, é 

recomendada pela EPA (WANG; CHEN, 2001). O princípio deste método baseia-se 

na pressurização das amostras dentro dos vials de forma que os compostos de 

estudo volatilizem. Uma grande vantagem encontrada nesta técnica é o fato da 

eliminação da etapa de extração das amostras (SHULZ et. al, 2007).  Rosalém 

(2007) utilizou a técnica Purge and Trap para analisar TAMs a partir de águas 

naturais de dois mananciais do estado do Espírito Santo (Rio Santa Maria da Vitória 

e Rio Preto). Foram testados dois agentes oxidantes em seu trabalho: 

permanganato de potássio e o cloro, na forma de hipoclorito de cálcio. Apenas no 

tratamento utilizando-se o cloro na pré-oxidação nas amostras do Rio Preto é que 
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foram detectadas concentrações de TAMs acima dos valores permitidos pela 

Portaria MS nº 518 (2004).  

Outra técnica de extração para análise de TAMs que pode ser utilizada é a 

microextração em fase sólida (MEFS). É uma técnica em que os analitos de uma 

amostra aquosa são adsorvidos sobre uma fibra de sílica fundida coberta por uma 

fase estacionária. A fibra é então inserida diretamente dentro do injetor do CG para 

dessorção térmica. Esta técnica tem sido indicada como o processo que reduz o 

tempo de preparo da amostra, eliminando os erros provenientes de injeção, já que 

este processo não utiliza solvente (LELES, 2005).  

Em relação à quantificação dos TAMs, são determinados nos ensaios os 

Trialometanos Totais e o Potencial de Formação de Trialometanos. Segundo o 

Standard Methods (APHA, 1998), o termo Trialometanos Totais (TTAMs) é a soma 

das concentrações dos quatro principais trialometanos (clorofórmio, bromofórmio, 

bromodiclorometano e dibromoclorometano) produzidas em um determinado 

momento, expressa em µg.L-1. Já o Potencial de Formação de Trialometanos 

(PFTAMs) é a diferença aritmética entre a concentração total de trialometanos 

formados durante 7 dias (TTAM7) e a concentração total de TAMs formada em um 

período inicial, no caso de 30 minutos (TTAM0), de acordo com os métodos 5710-A e 

B (APHA, 1998). Este potencial refere-se à água bruta, indicando se aquele 

manancial apresenta capacidade ou não de formar compostos precursores de TAMs 

em concentrações apreciáveis. Tem-se também o PFTAMs de 24 horas, que 

consiste na diferença entre a concentração de TTAMs formados em 24 horas e a 

concentração de TTAMs formados em 30 minutos. Este potencial refere-se à água 

tratada da rede de distribuição e foi quantificado nas quatro rotas de tratamento 

simuladas em jarteste. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Escolha dos Mananciais de Estudo 

Neste trabalho foram analisadas amostras de águas naturais provenientes de dois 

mananciais do estado do Espírito Santo com o objetivo de avaliar a formação de 

TAMs. Os mananciais estudados foram: o Rio Jucu (Figura 3), localizado no 

município de Cariacica (ES), sob concessão da Companhia Espírito Santense de 

Saneamento (CESAN) e o Rio Sahy (Figura 4), localizado no município de Aracruz 

(ES), sob concessão do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). A pesquisa 

envolveu a coleta de amostras de água bruta nos sistemas de tratamento de água 

Vale Esperança (Rio Jucu) e de Barra do Sahy (Rio Sahy). As amostras foram 

analisadas no Laboratório de Saneamento Ambiental da Universidade Federal do 

Espírito Santo (LABSAN/UFES).  

 
Figura 3: Rio Jucu (região da Grande Vitória). 

 

 
Figura 4: Rio Sahy – Aracruz/ES. 
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O Sistema Vale Esperança está localizado no município de Cariacica (ES), e capta 

água bruta do Rio Jucu pertencente à bacia de mesmo nome. Responde pelo 

abastecimento da região sul da Grande Vitória (lado sul do município de Vitória, 

Cariacica, Vila Velha e Viana) (COVRE, 2009). Já o Sistema Barra do Sahy está 

localizado no município de Aracruz (ES) e capta água bruta do Rio Sahy, que 

pertence à bacia do Córrego do Sahy. 

A escolha dos mananciais foi baseada nas diferenças significativas de cor, 

absorvância UV em 254 nm, alcalinidade, turbidez e condutividade elétrica entre as 

águas dos mesmos. A água bruta do Rio Sahy possui cor aparente mais elevada e 

turbidez mais baixa quando comparado à água bruta do Rio Jucu. 

O sistema de tratamento existente na ETA Vale Esperança (Figura 5) é do tipo 

convencional, que se caracteriza pelo ciclo completo, contendo as etapas de pré-

oxidação, coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção. A vazão 

média de operação atual é de 1800 L.s-1, operando 24 horas por dia. Atualmente a 

ETA aplica os produtos químicos sulfato de alumínio líquido na coagulação, cloro 

gasoso na desinfecção e na pré-oxidação, além do uso de cal hidratada (solução de 

hidróxido de cálcio 10%) para promover a estabilização. 

 
Figura 5: Vista da ETA Vale Esperança – Cariacica/ES. 
Fonte: COVRE, 2009. 
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O sistema de tratamento existente na ETA de Barra do Sahy, Aracruz (Figura 6) é do 

tipo flotação por ar dissolvido, operando 12 horas por dia. A vazão média de 

operação atual é de 35 L.s-1. Os produtos utilizados na estação são: sulfato de 

alumínio líquido na coagulação, barrilha leve (solução de carbonato de sódio 10%) e 

solução de hipoclorito de sódio na pré-oxidação e na desinfecção.  

 
Figura 6: Vista parcial da ETA de Barra do Sahy - Aracruz/ES. 

 

4.2 Amostragem e Pontos de Coleta 

Amostras simples de 100 litros de água bruta do Rio Jucu foram coletadas 

semanalmente por técnicos da CESAN, no sistema de tratamento de água Vale 

Esperança, no período de dezembro de 2009 a outubro de 2010. Em relação ao Rio 

Sahy, 100 litros de água bruta foram coletadas quinzenalmente por funcionários do 

SAAE, com apoio da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), no sistema de 

tratamento de Barra do Sahy, no período de setembro a dezembro de 2010. 

A água coletada foi transportada adequadamente até LABSAN, seguindo 

recomendações da CETESB (1987), através de bombonas plásticas de 20 ou 50 

litros de capacidade. As amostras foram armazenadas em tanque de fibra de vidro 

com tampa, evitando aeração excessiva e exposição direta à luz, e sob temperatura 

controlada, em sala climatizada (23 ± 2°C). As análises físico-químicas das águas de 
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estudo foram realizadas imediatamente após a chegada das amostras, a fim de 

evitar problemas referentes à variação de suas características no decorrer do tempo. 

As amostras de água avaliadas no estudo foram coletadas sempre em um mesmo 

ponto, ou seja, na chegada da adutora de água bruta das ETAs Vale Esperança e de 

Barra do Sahy. Para as amostras de água tratada, foram realizadas duas coletas, 

uma para cada Estação de Tratamento, em um mesmo ponto na saída do 

reservatório da rede de distribuição.   

 

4.3 Etapas do Trabalho Experimental 

O trabalho experimental foi dividido em 06 (seis) etapas, descritas abaixo: 

1ª Etapa 

Coleta e caracterização físico-química da água bruta, de acordo com os parâmetros: 

pH, temperatura, turbidez, alcalinidade, condutividade elétrica, cor aparente, cor real 

e absorvância em 254 nm (aparente e real). 

2ª Etapa 

Construção dos diagramas de coagulação para cada água de estudo, com definição 

da dosagem otimizada de coagulante e de alcalinizante. 

3ª Etapa 

Otimização dos parâmetros gradiente de velocidade e tempo de floculação em 

jarteste para cada água de estudo, mantendo-se constante a velocidade de 

sedimentação (2,0 cm.min-1). 

4ª Etapa 

Estudo da demanda de oxidantes utilizando dois compostos químicos diferentes: 

permanganato de potássio e cloro (na forma do sal hipoclorito de cálcio), com 

determinação da dosagem de cada oxidante em relação ao tempo de contato. 

5ª Etapa 

Simulação das etapas do tratamento convencional em jarteste: com e sem pré-

oxidação, coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção (com cloro), a 

partir da criação de quatro rotas diferentes de estudo, definidas da seguinte forma: 
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 Rota 01 (R-SPO): Rota sem a etapa de Pré-Oxidação; 

 Rota 02 (R-KMnO4): Rota com a pré-oxidação utilizando solução de 

permanganato de potássio; 

 Rota 03 (R-Cl2): Rota com a pré-oxidação utilizando solução de cloro (na 

forma de hipoclorito de cálcio); 

 Rota 04 (R-SE): Rota semelhante às práticas que ocorrem na maioria das 

ETAs do Espírito Santo, onde foram utilizadas dosagens diferentes de sulfato 

de alumínio (na coagulação) e de cloro (na pré-oxidação), sem adição de 

alcalinizante. 

6ª Etapa 

Determinação dos trialometanos totais (TTAMs) e do potencial de formação dos 

trialometanos (PFTAMs). 

 

Todas as amostras passaram por tratamento de ciclo completo (coagulação, 

floculação, decantação, filtração e desinfecção), na ausência ou presença da etapa 

de pré-oxidação, sendo que na etapa de desinfecção foi adicionado cloro na 

concentração de 5,0 mg.L-1.  

Todas as etapas do trabalho foram feitas no LABSAN, exceto a última etapa 

(determinação dos TAMs), que foi realizada no Laboratório de Recursos Hídricos da 

Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), em São Paulo. 

Na Figura 7 está representado o fluxograma geral das etapas do trabalho 

experimental desenvolvidas nesta pesquisa. 
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Figura 7: Fluxograma geral das etapas do trabalho experimental desenvolvidas na pesquisa. 

 

 

 

 

2ª ETAPA: 

Construção dos Diagramas de Coagulação a partir de Ensaios em Jarteste 

 

1 ª ETAPA: 

Coleta e Caracterização Físico-Química da Água Bruta dos dois mananciais 

de estudo 

 

3ª ETAPA: 

Otimização da Floculação em Jarteste  

(Parâmetros otimizados: gradiente de velocidade e tempo de floculação) 

 

4ª ETAPA:  

Estudo da Demanda de Oxidantes (Cloro e Permanganato de Potássio)  

 

5ª ETAPA: 

Simulação das Etapas do Tratamento Convencional em Jarteste: com e 

sem pré-oxidação, coagulação, floculação, decantação, filtração e 

desinfecção (com cloro), a partir da definição de quatro rotas diferentes de 

estudo.
 

 

6ª ETAPA: 

Determinação dos Trialometanos  

Análise de Trialometanos Totais  

 

Análise do Potencial de Formação 

dos Trialometanos 
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4.3.1 Análises Físico-Químicas da Água Bruta 

Para comparar as características físico-químicas das amostras de água bruta dos 

dois mananciais, foram feitas as análises no mesmo dia, sob temperatura controlada 

(23 ± 2ºC). Durante a pesquisa, a caracterização das amostras de água bruta foi 

feita imediatamente após a chegada das amostras ao LABSAN. Os parâmetros 

analisados no estudo foram: pH, temperatura, turbidez, alcalinidade, condutividade 

elétrica, cor (aparente e real) e absorvância UV- 254 nm. A descrição das análises e 

a relação dos equipamentos utilizados estão referenciadas na Tabela 1. 

Tabela 1: Descrição dos Parâmetros Físico-Químicos Avaliados nas Águas de Estudo. 

Parâmetro Método Referência Equipamento 

pH  Potenciométrico 4500 B – APHA 1998 
Potenciômetro 
Quaxtron 8010 

Turbidez Nefelométrico 2130 B – APHA 1998 
Turbidímetro HACH 
Company 2100 P 

Alcalinidade Titulométrico 2320 B – APHA 1998 
Vidrarias, 

Potenciômetro 
Quaxtron 8010 

Condutividade Elétrica Condutivimétrico 2510 B – APHA 1998 
Condutivímetro MS 
Tecnopon mCA 150 

Cor Aparente Espectrofotométrico 2120 C – APHA 1998 
Espectrofotômetro 

Amersham Pharmacia 
Biotech Ultrospec 1000  

Cor Real (Verdadeira) Espectrofotométrico 2120 C – APHA 1998 
Espectrofotômetro 

Amersham Pharmacia 
Biotech Ultrospec 1000  

Absorvância 254 nm Espectrofotométrico 5910  B – APHA 1998 
Espectrofotômetro 

Amersham Pharmacia 
Biotech Ultrospec 1000  

 

Para a determinação da cor foi construída uma curva de calibração externa 

(APÊNDICE A), utilizando como padrão uma mistura de hexacloroplatinato de 

potássio e cloreto de cobalto, em meio ácido (APHA, 1998). A avaliação da cor 

verdadeira (real) foi realizada após filtração das amostras em um sistema de filtração 

a vácuo, através de uma membrana de fibra de vidro, modelo GF-1, com 47 mm de 

diâmetro e 0,45 µm de porosidade. 
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4.3.2 Construção dos Diagramas de Coagulação e Otimização da 

Floculação 

Os diagramas de coagulação foram construídos para auxiliar na escolha de 

dosagens de coagulante e alcalinizante na simulação do tratamento de água em 

jarteste, bem como determinar o pH ideal de coagulação para cada água em estudo.  

Os ensaios de bancada para construção dos diagramas de coagulação seguiram as 

recomendações de Di Bernardo L., Bernardo, A.D. e Centurione (2002). Para validar 

os pontos escolhidos nos diagramas, foram realizados ensaios no equipamento de 

reatores estáticos descontínuos Jarteste, fabricado pela Nova Ética, Modelo 218-

LDB/06 (Figura 8), constituído de seis jarros em acrílico de capacidade útil de 2 litros 

cada um e que fornece gradiente de velocidade entre 10 e 2000 s-1. Os jarros 

possuem seção quadrada, em planta, medindo 11,5 cm de lado, altura total de 21,0 

cm e parede com espessura de 5,0 mm. O agitador é constituído de um eixo vertical 

de 5,0 mm de diâmetro e rotor do tipo turbina, confeccionado com paleta de aço 

inox, medindo 7,0 cm x 2,5 cm. A curva característica do equipamento que relaciona 

o gradiente de velocidade com a rotação fornecida pelo mesmo pode ser observada 

no ANEXO A. 

Foram adicionados aos jarros volumes correspondentes às concentrações de 

coagulante variando-se de 5 em 5 mg.L-1  nas amostras do Rio Jucu e de 10 em 10 

mg.L-1, nas amostras dos Rio Sahy. O coagulante utilizado no estudo foi o sulfato de 

alumínio comercial líquido, devido ao seu largo emprego nas ETAs e também por 

apresentar maior facilidade de acesso. Uma solução a 2% foi preparada 

semanalmente a partir de uma solução estoque comercial de concentração igual a 

597,6 g.L-1 de Al2(SO4)3. A solução de hidróxido de sódio (NaOH) 1% foi preparada 

mensalmente, a partir do produto granular PA. Já a solução de ácido sulfúrico 

(H2SO4) 0,5 mol.L-1 foi também preparada a partir do reagente analítico PA. 
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Figura 8: Equipamento Jarteste do Laboratório de Saneamento Ambiental da UFES. 
 

Os diagramas de coagulação foram construídos levando-se em conta as etapas de 

tratamento: coagulação, floculação e decantação. Os parâmetros adotados para os 

ensaios são os descritos na Tabela 2. Os diagramas foram construídos com três 

variáveis: os valores de pH no eixo das abscissas, os valores da concentração do 

coagulante (mg.L-1) no eixo das ordenadas e os valores de turbidez (uT), cor real 

(uH) e absorvância UV em 254 nm (cm-1) foram distribuídos nos pontos da área do 

gráfico, de acordo com os resultados obtidos experimentalmente dos parâmetros 

citados.  

Tabela 2: Parâmetros adotados e reagentes utilizados para a construção dos diagramas de 
coagulação. 

Parâmetros Reagentes e Condições 

Dosagem do coagulante Sulfato de alumínio 2% 

Dosagem do alcalinizante Hidróxido de sódio 1% (0,25 mol.L
-1

) 

Dosagem do acidificante Ácido sulfúrico 0,5 mol.L
-1 

Mistura Rápida G = 740 s
-1 

e T = 30 s 

Floculação G = 20 s
-1

 e T = 20 min 

Velocidade de Sedimentação Vs = 2,0 cm.min
-1 

 

A seguir, para as águas dos dois mananciais de estudo, foram otimizados os 

parâmetros gradiente de velocidade e tempo de floculação em jarteste, buscando 

alcançar melhores resultados quanto à remoção de turbidez e cor.  
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Em condições iniciais, os ensaios em jarteste para a construção dos diagramas de 

coagulação foram feitos com amostras de água bruta do Rio Jucu, no período de 

dezembro de 2009 a abril de 2010, com gradiente de floculação de 32 s-1 

(equivalente a 50 rpm), totalizando 64 ensaios. Houve dificuldades em se concluir os 

diagramas, visto que as remoções de cor e turbidez foram muito baixas. Além disso, 

as características da água bruta sofreram alterações significativas no decorrer das 

semanas, o que dificultavam as análises. Desse modo, foi proposto alterar o 

parâmetro gradiente de floculação para a água do Rio Jucu, a fim de minimizar estes 

problemas.  

Em maio/2010, o gradiente foi alterado para 20 s-1, que corresponde a uma rotação 

de 32 rpm (conforme gráfico do ANEXO A) e manteve-se o tempo da floculação em 

20 minutos. Após a realização de 20 ensaios com este gradiente, foram observadas 

melhorias quanto aos resultados de remoção de cor e turbidez, o que levou à 

geração dos diagramas de coagulação para o Rio Jucu. A seguir, no mês de 

junho/2010, foram feitos três ensaios em série, com outra amostra de água bruta, 

visando a otimização da floculação: o primeiro ensaio utilizando o gradiente de 

velocidade inicial, de 20 s-1 (32 rpm) e os demais diminuindo-se o gradiente para 15 

s-1 (26 rpm) e por fim, para 10 s-1 (20 rpm), que é o valor mínimo (limite) de gradiente 

do equipamento. Optou-se pelo melhor gradiente para depois otimizar o tempo de 

floculação, testando-se os tempos de 10, 20, 30 e 40 minutos, optando-se também, 

pelo tempo em que houve os melhores resultados.  

Em relação ao Rio Sahy, os primeiros ensaios em jarteste ocorreram em 

setembro/2010, onde o gradiente de velocidade inicial da floculação adotado foi o de 

20 s-1 no tempo de 20 minutos. Os diagramas de coagulação foram concluídos em 

outubro de 2010, após a realização de 10 ensaios. A seguir, procedeu-se a 

otimização; houve reduções do gradiente de velocidade para 15 s-1 (26 rpm) e 10 s-1 

(20 rpm). Escolhido o melhor gradiente, procurou-se variar o tempo de floculação, de 

5 a 30 minutos, optando-se, também, pelo tempo em que houve os menores valores 

de cor e turbidez.  
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4.3.3 Estudo da Demanda de Oxidantes  

As concentrações dos oxidantes foram determinadas em ensaios de bancada 

(jarteste), seguindo recomendações de Di Bernardo L., Bernardo, A.D. e Centurione 

(2002). Os oxidantes utilizados no estudo foram o permanganato de potássio 

(KMnO4) e hipoclorito de cálcio [Ca(ClO)2]. A metodologia usada para os ensaios de 

demanda consistiu em: 

1. A água foi previamente agitada e colocada em porções simultâneas nos jarros 

para se obter a homogeneidade necessária. 

2. Os agitadores mecânicos do jarteste foram programados a uma velocidade de 

rotação constante de 100 rpm (130 s-1). 

3. A solução do oxidante foi colocada nas cubetas de vidro do suporte frontal, de 

forma a obter a concentração desejada nos jarros. Os oxidantes foram lançados 

simultaneamente aos jarros quando o cronômetro foi acionado. 

4. As amostras foram coletadas em recipientes plásticos devidamente identificados, 

em tempos de contato diferentes: 5, 10, 20 e 30 minutos. Esses tempos de contato 

foram fixos para os dois oxidantes e foram escolhidos com o objetivo de observar o 

comportamento de cada oxidante quanto à remoção de cor em relação ao tempo em 

que fica em contato com a massa d’água.  

5. As amostras coletadas foram filtradas em membrana de vidro GF-1 de diâmetro 

47 mm e porosidade 0,45 µm, em um sistema de filtração a vácuo. 

6. Após a filtração, foram realizadas as análises de residual do oxidante e de cor real 

no espectrofotômetro. 

Para se analisar a influência das etapas de tratamento na formação dos TAMs, a 

determinação da dosagem do oxidante e o tempo de contato, para cada água de 

estudo, foi definida quando a amostra apresentou um menor valor para cor real, 

combinando baixa dosagem do oxidante e um menor tempo de contato possível. 

 

4.3.3.1 Ensaios de Demanda de Cloro Livre 

A determinação de cloro livre e a preparação da curva de calibração foram 

realizadas segundo análise espectrofotométrica com DPD (N,N-dietil-p-
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fenilenodiamina, na forma de sulfato), de acordo com o método 4500 do Standard 

Methods (APHA, 1998). 

Nas análises de demanda de cloro livre foi utilizada solução de hipoclorito de cálcio. 

A solução estoque foi preparada pesando-se aproximadamente 10,0 g do pó 

granulado de hipoclorito de cálcio (produto comercial com pureza de 65%) em 

balança analítica, da qual foi transferido para um gral e triturado com auxílio de uma 

pequena quantidade de água destilada e deionizada. A seguir, esta porção foi 

diluída para 1000,0 mL em balão volumétrico, sob agitação constante. Foi preciso 

filtrar a solução em algodão, devido ao seu aspecto turvo, antes de passar o seu 

conteúdo para o frasco âmbar. A determinação da concentração de cloro livre na 

solução de hipoclorito de cálcio foi realizada por titulação (Figura 9), através do 

método indireto iodométrico. O titulante utilizado foi o tiossulfato de sódio (solução 

aproximadamente 0,100 mol.L-1), que foi padronizado previamente com o padrão 

primário iodato de potássio (solução 0,020 mol.L-1), utilizando também soluções de 

iodeto de potássio, amido (como indicador) e de ácido sulfúrico 1 mol.L-1, segundo 

metodologia descrita em Vogel (2002). A concentração determinada da solução de 

hipoclorito de cálcio foi convertida estequiometricamente para concentração de Cl2 

em mol.L-1. Da solução estoque foi preparada uma solução diluída de cloro livre 

0,1% para proceder as análises em jarteste. 

 
Figura 9: Equipamentos e vidrarias utilizadas na titulação para a determinação da concentração de 
cloro livre. 
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A curva de calibração externa (APÊNDICE A) foi utilizada para o cálculo da 

concentração de cloro residual nos ensaios com hipoclorito de cálcio. O ensaio para 

a construção da curva foi realizado com DPD, solução tampão fosfato, de iodeto de 

potássio (KI) 0,5% e nove concentrações diferentes de permanganato de potássio, 

que variaram de 0,2 a 3,0 mg.L-1 no comprimento de onda de 515 nm (APHA, 1998). 

Após determinar as condições da pré-oxidação, foram realizados os testes para 

simular uma ETA com tratamento convencional. As amostras foram coletadas após 

os ensaios em jarteste e filtradas em papel de filtro da marca Quanty de porosidade 

28 µm. A seguir, foi adicionada solução de hipoclorito de cálcio com o objetivo de 

obter uma concentração final de 5,0 mg.L-1 de Cl2.  

 

4.3.3.2 Ensaios de Demanda do Permanganato de Potássio 

A solução de permanganato de potássio foi preparada diluindo-se aproximadamente 

1,0 g em 1000 mL de água destilada e deionizada. Em seguida a solução foi fervida 

por cerca de 30 minutos e após o seu resfriamento, foi filtrada em lã de vidro, 

através de um funil de haste longa, sendo transferida para um frasco âmbar. A 

concentração real dessa solução foi determinada por análise titrimétrica, em 

triplicata, utilizando uma solução de oxalato de sódio como padrão primário e ácido 

sulfúrico 20%, sendo que o ponto final foi determinado após o aparecimento de uma 

coloração violeta clara tendendo a rósea, pelo menos por 30 segundos (BACCAN et 

al., 2001). A partir de uma diluição da solução estoque, preparou-se uma solução de 

10 mg.L-1 de KMnO4, que foi utilizada para a construção da curva analítica. 

A curva de calibração externa (APÊNDICE A) foi feita a partir da realização de 

leituras de absorvância a 525 nm para oito concentrações de permanganato de 

potássio diferentes que variaram de 0,25 a 3,5 mg.L-1 em meio ácido (pH < 2,0). O 

branco utilizado foi água destilada e deionizada em pH < 2,0. 

Para o estudo de demanda de permanganato de potássio, foram utilizadas 

concentrações variáveis de KMnO4 em jarteste, dependendo da qualidade da água 

bruta analisada, e as alíquotas foram retiradas nos tempos de contato de 5, 10, 20 e 

30 min. Todas as amostras foram filtradas em membrana de fibra de vidro de 

porosidade 0,45 µm, através de um sistema de filtração a vácuo. A seguir, foram 

realizadas as leituras de cor real e de residual de KMnO4 no espectrofotômetro, 
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sendo que para análise de residual as alíquotas foram acidificadas com solução de 

ácido sulfúrico 3 mol.L-1 para que o meio resultante estivesse em pH < 2,0 e, assim, 

possibilitasse a leitura. 

 

4.3.4 Testes de Análise da Influência da Pré-Oxidação quando 

Associada à Coagulação no Tratamento Convencional 

O objetivo destes ensaios foi verificar a necessidade ou não de se ter a etapa de 

pré-oxidação separada da coagulação no tratamento convencional, no que se refere 

à remoção de matéria orgânica (absorvância em 254 nm) e cor. Estes ensaios foram 

realizados até a etapa de filtração.  

Para as amostras de água bruta do Rio Jucu, foram estabelecidas três condições 

distintas: a primeira, sem a adição do oxidante (feito em duplicata); a segunda, 

usando-se os oxidantes com suas referidas concentrações, no tempo de 20 minutos, 

considerando a etapa de pré-oxidação separada da etapa de coagulação no 

tratamento e a terceira condição, adicionando-se o oxidante e o alcalinizante 

(solução de NaOH 1%) simultaneamente, sem haver separação da etapa de pré-

oxidação. Foi fixado o tempo de contato de 20 minutos para padronizar o tempo de 

ação dos dois oxidantes estudados. 

Em relação às amostras de água bruta do Rio Sahy, foi feito o mesmo procedimento. 

Foram realizados ensaios com os dois oxidantes utilizando-se três processos 

distintos: o primeiro sem a adição do oxidante (Condição 01); o segundo usando-se 

os oxidantes no tempo de 5 minutos (tempo determinado nos ensaios de demanda), 

com suas referidas concentrações (5,0 mg.L-1 de cloro e 0,5 mg.L-1 de 

permanganato de potássio), separadamente das coagulação (Condição 02) e, o 

terceiro, adicionando-se o oxidante e o alcalinizante simultaneamente, sem haver 

separação da fase de pré-oxidação (Condição 03). 
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4.3.5 Simulação de Diferentes Rotas de Tratamento Convencional 

para Análise de Trialometanos 

Para verificar a influência das condições de tratamento na formação dos TAMs, 

foram simuladas em jarteste quatro rotas distintas, sendo três otimizadas e uma rota 

semelhante ao que se realiza na prática na maioria das ETAs operadas pela 

CESAN. As rotas estudadas foram as seguintes: 

 Rota 01 (R-SPO): Rota sem a etapa de Pré-Oxidação; 

 Rota 02 (R-KMnO4): Rota com a pré-oxidação utilizando solução de 

permanganato de potássio; 

 Rota 03 (R-Cl2): Rota com a pré-oxidação utilizando solução de cloro (na 

forma de hipoclorito de cálcio); 

 Rota 04 (R-SE): Rota semelhante às práticas que ocorrem na maioria das 

ETAs do Espírito Santo, onde foram utilizadas dosagens diferentes de sulfato 

de alumínio (na coagulação) e de cloro (na pré-oxidação), sem adição de 

alcalinizante. 

Todas as amostras foram submetidas ao tratamento completo, passando ou não 

pela etapa de pré-oxidação, sendo que na etapa de desinfecção foi adicionado cloro 

(na forma de hipoclorito de cálcio) na dosagem de 5,0 mg.L-1. Além disso, os TAMs 

foram analisados na água tratada das duas estações de tratamento envolvidas, onde 

duas amostras (uma de cada Estação) foram coletadas em um ponto na saída da 

distribuição.  

A Figura 10 mostra o fluxograma descritivo das quatro rotas de tratamento 

estudadas para o tratamento das águas do Rio Jucu e Sahy. 
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Figura 10: Fluxograma das quatro rotas de tratamento convencional estudadas nos Rios Jucu e 

Sahy. 

Rotas de Tratamento 
para o Rio Jucu

Rota 01: R-SPO (Sem a Pré-
Oxidação):

"x" mg.L-1 Al2(SO4)3

"y" mg.L-1 de NaOH

"z" mg.L-1 de Cl2 (Desinfecção)

Rota 02: R-KMnO4

(Permanganato de Potássio):

"x" mg.L-1 Al2(SO4)3

"y" mg.L-1 de NaOH

"k" mg.L-1 de KMnO4

"z" mg.L-1 de Cl2 (Desinfecção)

Rota 03: R-Cl2 (Cloro):
"x" mg.L-1 Al2(SO4)3

"y" mg.L-1 de NaOH

"w" mg.L-1 de Cl2

"z" mg.L-1 de Cl2 (Desinfecção)

Rota 04: R-SE (Semelhante à 
maioria das ETAs) com Cl2

(Cloro):
"x" mg.L-1 Al2(SO4)3

"w" mg.L-1 de Cl2

"z" mg.L-1 de Cl2 (Desinfecção)

Rotas de Tratamento 
para o Rio Sahy

Rota 01: R-SPO (Sem a Pré-
Oxidação):

"x" mg.L-1 Al2(SO4)3

"y" mg.L-1 de NaOH

"z" mg.L-1 de Cl2 (Desinfecção)

Rota 02: R-KMnO4

(Permanganato de Potássio):

"x" mg.L-1 Al2(SO4)3

"y" mg.L-1 de NaOH

"k" mg.L-1 de KMnO4

"z" mg.L-1 de Cl2 (Desinfecção)

Rota 03: R-Cl2 (Cloro):
"x" mg.L-1 Al2(SO4)3

"y" mg.L-1 de NaOH

"w" mg.L-1 de Cl2

"z" mg.L-1 de Cl2 (Desinfecção)

Rota 04: R-SE (Semelhante à 
maioria das ETAs) com Cl2

(Cloro):
"x" mg.L-1 Al2(SO4)3

"w" mg.L-1 de Cl2

"z" mg.L-1 de Cl2 (Desinfecção)
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4.3.6 Análises de Trialometanos 

As análises cromatográficas para a determinação de TAMs foram realizadas no 

Laboratório de Recursos Hídricos da Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), em 

São Paulo. O equipamento utilizado foi um Cromatógrafo a Gás (CG), da marca 

Varian, modelo 3600 CX, com detector de captura de elétrons (DCE).  

As metodologias de cromatografia utilizadas foram validadas por Paschoalato 

(2005). O método utilizado para extração de TAMs foi baseado no procedimento 

descrito pela USEPA 551.1 (1995). A utilização de procedimentos de extração são 

requisitos preliminares para as análises de compostos orgânicos halogenados 

através da técnica analítica de cromatografia gasosa.  

Uma alíquota de 10 mL de amostra armazenada à temperatura de 4°C foi 

rapidamente coletada e inserida em um frasco do tipo vial de 25 mL, ao qual foi 

adicionado um volume de 10 µL de diclorometano 1% (diclorometano foi o padrão 

interno utilizado no método).  

A seguir, foram adicionados no vial 10 mL de Metil-Terc-butilico Éter (MTBE), 

mantido a 4°C, e aproximadamente 1,0 g ± 1,0 de sulfato de sódio puro, agente 

secante da fase orgânica. 

O frasco vial foi agitado vigorosamente por 30 minutos e imediatamente 

acondicionado em freezer à temperatura de - 4°C. Duas fases, bem definidas, 

separaram-se dentro do frasco vial: a fase orgânica superior, chamada de extrato e 

a fase inferior, chamada de fase aquosa. A fase orgânica foi retirada e transferida 

para um frasco tipo vial de 10 mL, acondicionada em freezer e conservada para 

análise em CG-DCE por um período máximo de sete dias. A fase aquosa foi 

descartada. 

As condições otimizadas para a operação do cromátografo gasoso foram as 

seguintes: 

 Coluna J&W - DB-1, 30 m x 0,32 mm ID e 5 µm filme; 

 Gás de arraste nitrogênio 5,0 ECD da White Martins com fluxo de 3,6 mL.min-1, 

74 cm.s-1  com pressão de 15 psi (1,071 atm); 
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 Temperatura do injetor a 160°C e temperatura do detector a 290°C;  

 Temperatura inicial de 40°C por 1 min, rampa de aquecimento até 125°C numa 

razão de 5°C.min-1 por 2 min, rampa de aquecimento até 180°C a uma razão de 

20°C.min-1 e permanece em 150°C por 5 min; 

 Fluxo de divisão de amostra em 2 mL.min-1 e sensibilidade 10; 

 Tempo total aproximado de 25 minutos para cada análise; 

 Volume de extrato injetado: 1 µL. 

O esquema da rampa de aquecimento da corrida do CG, o resumo da curva de 

calibração para determinação dos TAMs, bem como as curvas de calibração de 

cada composto estão no ANEXO B. 

 

4.3.6.1 Trialometanos Totais 

As análises para a determinação dos TTAMs seguiram o método 5710-B (APHA, 

1998) e o método 551.1 (USEPA, 1995), com adaptações de Paschoalato (2005). 

Foi simulado em jarteste o tratamento completo, para cada rota, sendo que a 

metodologia seguiu os seguintes passos: 

 Inicialmente os jarros foram devidamente identificados: 

- Jarro 01: Rota 01 – R-SPO; 

- Jarro 02: Rota 02 – R-KMnO4; 

- Jarro 03: Rota 03 – R-Cl2; 

- Jarro 04: Rota 04 – R-SE. 

 Após preencher de forma homogênea os quatro jarros com água bruta do 

manancial, foi aplicada a dosagem do oxidante, determinada no ensaio de 

demanda, nos jarros (exceto na Rota SPO), sendo que o gradiente de mistura 

inicial foi de 130 s-1, durante 1 minuto. Imediatamente após a aplicação do 

oxidante, adicionou-se solução de NaOH (alcalinizante) (exceto no quarto 

jarro, que representa a rota SE); 

  Após 1 minuto de contato, foi adicionado o coagulante sulfato de alumínio. 

Após 30 segundos de mistura rápida com gradiente de velocidade de 740 s-1, 
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iniciou-se o processo de floculação, com gradiente de velocidade e tempo 

pré-determinados nos ensaios de otimização, seguida da sedimentação; 

 Após a sedimentação, iniciou-se a filtração em filtro de papel da marca 

Quanty de porosidade 28 µm. Os volumes filtrados (cerca de 600 mL de cada 

jarro) foram recolhidos em béqueres, devidamente identificados; 

 O pH das amostras filtradas foi fixado em 7,0 ± 0,2 com solução tampão 

fosfato. Após a fixação do pH, o  conteúdo dos béqueres foi transferido para 

frascos de vidro âmbar de 250 mL, que foram então identificados. 

 Foi adicionada, a seguir, solução de hipoclorito de cálcio em cada frasco, com 

auxílio de pipeta graduada, para a obtenção de uma dosagem 

correspondente a 5,0 mg.L-1 de cloro, simulando, assim, a etapa de 

desinfecção.  

 Imediatamente, os frascos foram fechados com batoque, lacrados com 

parafilme e mantidos em à temperatura de 25 ± 2°C. Nos tempos de contato 

de 30 minutos e 24 horas os frascos foram abertos e adicionou-se 

imediatamente cerca de 1,0 g de ácido ascórbico PA, previamente pesado em 

balança analítica, como agente desclorante.  

 Os frascos identificados foram novamente lacrados e acondicionados em 

refrigerador à temperatura de 4°C até o momento de serem analisados em 

CG. Este mesmo procedimento foi feito também com as amostras coletadas 

na saída da distribuição das ETAs estudadas. 

 

4.3.6.2 Potencial de Formação dos Trialometanos  

Foi realizado um teste prévio com amostras de água bruta de cada manancial, 

submetidas a quatro diferentes concentrações de cloro ativo (10, 12, 15 e 20 mg.L-1), 

com o intuito de se determinar a concentração capaz de gerar um residual entre 3,0 

e 5,0 mg.L-1 de Cl2  ao fim dos 7 dias de contato, conforme estabelecido no método 

5710 B, do Standard Methods (APHA, 1998).  

Determinada esta dosagem, uma amostra de água bruta de cada manancial foi 

coletada em béquer, onde o pH foi fixado em 7,0 ± 0,2 com tampão fosfato e a 

seguir, as amostras foram transferidas para dois frascos âmbar de 250 mL. 
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Adicionou-se um determinado volume da solução de Ca(ClO)2 para se obter a 

concentração desejada de cloro em cada frasco. Os frascos foram então fechados 

com batoque, lacrados com parafilme e mantidos sob temperatura controlada (25°C) 

durante 30 minutos (primeiro frasco) e 7 dias (segundo frasco). Após este período, 

as amostras foram abertas e aproximadamente 1,0 g de ácido ascórbido PA foi 

adicionado em cada frasco (agente desclorante). Imediatamente o frasco foi lacrado 

e armazenado a uma temperatura de 4 ± 2°C (refrigerador), até o momento de se 

proceder a análise em CG.  

O branco das análises (tanto para determinação de TTAMs quanto para o PFTAMs) 

foi feito com amostras de água bruta de cada manancial, coletadas em frasco âmbar 

de 250 mL e tamponadas em pH 7,0 ± 0,2. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Caracterização Físico-Química da Água Bruta 

As amostras de água bruta dos mananciais avaliados possuem características físico-

químicas distintas, que variaram segundo os dados contidos na Tabela 3. Estes 

dados foram levantados a partir de análises realizadas periodicamente com as 

amostras de água coletadas de cada manancial. 

 
Tabela 3: Características físico-químicas da água bruta dos mananciais estudados. 

Parâmetros e Unidades Rio Jucu Rio Sahy 

pH (adimensional) 6,83 – 7,01 6,44 – 6,71 

Temperatura (ºC) 21,2 - 22,4 22,9 – 23,3 

Turbidez (uT) 10,5 – 15,2 2,4 - 6,5 

Condutividade elétrica (µS.cm
-1

) 42,46 – 47,77 130 - 152,8 

Alcalinidade (mg.L
-1

 de CaCO3) 11,8 – 12,63 24,9 – 29,8 

Cor aparente (uH) 84 - 98 108 - 154 

Cor real (uH) 18 - 46 81 - 119 

Absorvância 254 nm real (cm
-1

) 0,106 – 0,119 0,365 – 0,430 

 

 

5.2 Estudo dos Diagramas de Coagulação 

Em relação ao Rio Jucu, os diagramas de coagulação elaborados podem ser 

observados nas Figuras 11 e 12.  Foram realizados 20 ensaios em jarteste para que 

os diagramas fossem concluídos. O ponto escolhido para a realização das análises 

de simulação de um tratamento de água convencional foi utilizando dosagem de 25 

mg.L-1 de sulfato de alumínio em um pH = 6,83.  Esse ponto forneceu uma turbidez 

de 6,6 uT (eficiência de remoção de 74%) e uma cor real remanescente de 32 uH 

(eficiência de 36%). Com essa condição, houve a necessidade de se realizar a etapa 

de pré-oxidação no tratamento, visando a obtenção de cor aparente < 15 uH, 

conforme estabelecido na Portaria MS nº 518 (2004). 
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Figura 11: Diagrama de coagulação da turbidez remanescente do Rio Jucu. Os parâmetros dos 
ensaios foram: Mistura Rápida: G = 740 s

-1
 e T = 30 s; Floculação: G = 20 s

-1
 e T = 20 min; 

Sedimentação: Vs = 2,0 cm min
-1

. 

 

 
Figura 12: Diagrama de coagulação da cor real remanescente do Rio Jucu. Os parâmetros dos 
ensaios foram: Mistura Rápida: G = 740 s

-1
 e T = 30 s; Floculação: G = 20 s

-1
 e T = 20 min; 

Sedimentação: Vs = 2,0 cm min
-1

. 
 
 

Para o Rio Sahy, os diagramas foram construídos após a realização de 10 ensaios 

em jarteste e foram baseados na remoção da cor real e de matéria orgânica 

(absorvância UV-254 nm), representados pelas Figuras 13 e 14. A concentração do 
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coagulante Al2(SO4)3 escolhida foi de 50 mg.L-1  e o pH correspondente a 6,17. Esse 

ponto forneceu uma cor real remanescente igual a 49 uH (eficiência de 51% de 

remoção) e um valor de absorvância em 254 nm de 0,094 cm-1 (eficiência de 75,8%). 

Foi necessária também, nestas condições, a etapa de pré-oxidação. 

 
Figura 13: Diagrama de coagulação da cor real remanescente do Rio Sahy. Os parâmetros dos 
ensaios foram: Mistura Rápida: G = 740 s

-1
 e T = 30 s; Floculação: G = 20 s

-1
 e T = 20 min; 

Sedimentação: Vs = 2,0 cm min
-1

. 
 

 

 
Figura 14: Diagrama de coagulação da absorvância em 254 nm remanescente do Rio Sahy. Os 
parâmetros dos ensaios foram: Mistura Rápida: G = 740 s

-1
 e T = 30 s; Floculação: G = 20 s

-1
 e T = 20 

min; Sedimentação: Vs = 2,0 cm min
-1

. 
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5.3 Otimização dos Parâmetros de Floculação em Jarteste 

5.3.1 Rio Jucu 

Nas condições iniciais, modificou-se o gradiente de velocidade de floculação, 

mantendo-se o tempo em 20 minutos. Os resultados obtidos para cor aparente e 

turbidez se encontram resumidos na Tabela 4. 

Tabela 4: Otimização do gradiente de velocidade da floculação (concentração de 25 mg.L
-1

 de sulfato 
de alumínio) para a água bruta do Rio Jucu. 

Gradiente de 
velocidade 
testado (s

-1
) 

Turbidez (uT) Cor Aparente (uH) 

20 10,3 112 

15 8,8 77 

10 6,6 42 

Nota: Características da água bruta: pH = 6,58; Turbidez = 20,4 uT e cor aparente = 157 uH. 

 

Observou-se que o melhor gradiente de velocidade a ser adotado foi o menor dos 

três testados, ou seja, o de 10 s-1, que equivale a 20 rpm. Com este gradiente, 

obteve-se os menores valores de turbidez (6,6 uT) e de cor aparente (42 uH). 

Em seguida, manteve-se o gradiente de velocidade em 10 s-1 e alterou-se o tempo 

de floculação. Os resultados obtidos se encontram na Tabela 5. 

Tabela 5: Otimização do tempo de floculação (concentração de sulfato de alumínio: 25 mg.L
-1

; 
gradiente de velocidade: 10 s

-1
) para a água bruta do Rio Jucu. 

 

 

 

 
Nota: Características da água bruta: pH = 6,58; Turbidez = 20,4 uT e cor aparente = 157 uH. 
 

Pelos dados obtidos, constatou-se que o tempo ideal para a floculação foi o de 30 

minutos, onde houve as maiores remoções de turbidez (2,2 uT) e de cor aparente 

(14 uH). Desta forma, um gradiente de velocidade menor e um tempo de floculação 

maior favoreceram maior sedimentabilidade dos flocos, o que influencia nas 

reduções da turbidez e da cor da água bruta analisada. Assim, as condições ideais 

Tempo de 
Floculação (min) 

Turbidez 
(uT) 

Cor aparente 
(uH) 

10 9,8 53 

20 4,4 28 

30 2,2 14 

40 3,0 46 
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para os testes seguintes com a água do Rio Jucu são: tempo de floculação de 30 

minutos com gradiente de velocidade de 10 s-1. 

Não foi analisado o parâmetro cor real nos ensaios do Rio Jucu, devido a problemas 

constantes observados quanto ao uso da membrana de fibra de vidro de 0,45 µm de 

porosidade. Os valores de cor real obtidos foram elevados, superiores aos valores 

da cor aparente, o que indicaram problemas na retenção da membrana.  

 

5.3.2. Rio Sahy 

Foram realizados ensaios em série variando-se o gradiente de velocidade de 

floculação inicial, mantendo o tempo em 20 minutos. Os resultados obtidos se 

encontram resumidos na Tabela 6. 

Tabela 6: Otimização do gradiente de velocidade da floculação (concentração de 50 mg.L
-1

 de sulfato 
de alumínio) para a água bruta do Rio Sahy. 

Gradiente de 
velocidade 

adotado (s
-1

) 

Turbidez (uT) Cor real (uH) 

20 13,5 21 

15 14,1 63 

10 13,2 42 

Nota: Características da água bruta analisada: pH = 6,63; Turbidez = 6,5 uT e Cor Real = 119 uH. 

 

Percebe-se, a partir dos dados da tabela acima, que o melhor gradiente de 

velocidade a ser adotado foi o de 20 s-1, pois apresentou o menor valor para cor real 

(21 uH). Interessante notar que os valores de turbidez se mantiveram praticamente 

constantes, embora superiores à turbidez da água bruta. 

Em seguida, manteve-se o gradiente de velocidade em 20 s-1 e alterou-se o tempo 

de floculação, da mesma forma que ocorreu com as amostras do Rio Jucu. Os 

resultados obtidos se encontram na Tabela 7. 
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Tabela 7: Otimização do tempo de floculação (concentração de sulfato de alumínio: 50 mg.L
-1

; 
gradiente de velocidade: 20 s

-1
) para a água bruta do Rio Sahy. 

 

 

 

 

Nota: Características da água bruta analisada: pH = 6,63; Turbidez = 6,5 uT e Cor Real = 119 uH. 

 

O melhor tempo de floculação, observado na tabela acima, foi o de 10 minutos, onde 

o valor da cor real foi o menor verificado (35 uH). Os valores de turbidez se 

mantiveram constantes ao longo do tempo. Assim, para as amostras do Rio Sahy, o 

melhor gradiente de velocidade foi o de 20 s-1 no tempo de floculação de 10 minutos. 

 

5.4 Estudo da Pré-Oxidação 

O estudo de pré-oxidação envolveu o uso de dois agentes oxidantes: o 

permanganato de potássio e o cloro (na forma do sal hipoclorito de cálcio). 

 

5.4.1 Estudo da Demanda de Permanganato de Potássio 

A solução de 1,0 g.L-1 de permanganato de potássio foi padronizada por titulação, o 

que resultou em uma concentração de 0,9796 g.L-1 de KMnO4. A titulação foi feita 

em triplicata. Esta solução foi utilizada nos ensaios de demanda em jarteste. 

 

5.4.1.1 Rio Jucu 

As amostras de água bruta do Rio Jucu submetidas a esta análise apresentavam cor 

aparente igual a 98 uH e cor real 46 uH. Para que toda a matéria orgânica fosse 

consumida, foram necessárias pequenas concentrações de KMnO4 para os testes. 

As dosagens aplicadas variaram de 0,25 a 2,5 mg.L-1 KMnO4 e as amostras foram 

coletadas nos tempos de contato: 5, 10, 20 e 30 minutos. Os ensaios com KMnO4 

não foram realizados em pH < 2,0, pois utilizar o permanganato de potássio em pH 

ácido ou alcalino não retrata a situação real de funcionamento das ETAs, 

representando uma condição não praticável nas estações A Tabela 8 apresenta os 

Tempo de 
Floculação (min) 

Turbidez 
(uT) 

Cor real (uH) 

05 14,3 56 

10 13,1 35 

20 13,4 63 

30 13,9 67 
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valores de residual de permanganato de potássio e de cor real das amostras em 

relação ao tempo de contato. 

Tabela 8: Dados do residual de permanganato de potássio e da cor real do Rio Jucu obtidos frente a 
diferentes tempos de contato. 

Concentração 
inicial de 

KMnO4 (mg.L
-1

) 

5 min 10 min 20 min 30 min 

Residual 
(mg.L

-1
) 

Cor 
Real 
(uH) 

Residual 
(mg.L

-1
) 

Cor 
Real 
(uH) 

Residual 
(mg.L

-1
) 

Cor 
Real 
(uH) 

Residual 
(mg.L

-1
) 

Cor 
Real 
(uH) 

0,25 0,09 67 < 0,01 88 < 0,01 181 < 0,01 70 

0,5 0,09 70 < 0,01 81 0,09 108 0,09 74 

1,0 0,35 84 0,03 88 0,03 98 < 0,01 81 

1,5 < 0,01 81 < 0,01 94 0,16 108 0,09 129 

2,0 0,03 101 < 0,01 88 < 0,01 91 < 0,01 108 

2,5 < 0,01 98 0,03 115 < 0,01 105 0,16 105 

 

Todas as dosagens de permanganato de potássio testadas provocaram aumento na 

cor real das amostras de água bruta do Rio Jucu. Portanto, a pré-oxidação com 

KMnO4 não se mostrou eficiente na remoção da cor real, quando realizada 

isoladamente. Em compensação, quando a etapa foi associada à etapa de 

coagulação no tratamento completo, os resultados foram satisfatórios, o que pode 

ser comprovado no item 5.4.3. De qualquer forma, optou-se pela melhor dosagem 

para a simulação do tratamento completo. A dosagem escolhida foi de 0,25 mg.L-1 

no tempo de 5 minutos de contato, onde foi gerado um residual de 0,09 mg.L-1 e cor 

real 67 uH. Dosagens maiores que 1,0 mg.L-1 causaram  interferência na leitura da 

cor real, devido ao aparecimento da coloração rósea típica do permanganato de 

potássio, gerada no meio. 

 

5.4.1.2 Rio Sahy 

Em relação ao Rio Sahy, as amostras de água bruta coletadas apresentavam cor 

aparente igual a 154 uH e cor real 108 uH. Como a água deste rio apresentava cor 

mais elevada em relação à água do Rio Jucu, foi proposto, então, utilizar 

concentrações maiores de KMnO4 nos ensaios, variando de 0,25 a 4,0 mg.L-1 e as 

amostras foram coletadas nos tempos de contato: 5, 10, 20 e 30 minutos. A Tabela 9 

apresenta o residual de KMnO4 e a cor final das amostras em relação ao tempo de 

contato. 
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Tabela 9: Dados do residual de permanganato de potássio e da cor real obtidos do Rio Sahy frente a 
diferentes tempos de contato. 

Concentração 
inicial de 

KMnO4 (mg.L
-1

) 

5 min 10 min 20 min 30 min 

Residual 
(mg.L

-1
) 

Cor 
Real 
(uH) 

Residual 
(mg.L

-1
) 

Cor 
Real 
(uH) 

Residual 
(mg.L

-1
) 

Cor 
Real 
(uH) 

Residual 
(mg.L

-1
) 

Cor 
Real 
(uH) 

0,25 0,09 157 0,03 112 < 0,01 143 < 0,01 119 

0,5 < 0,01 133 < 0,01 150 < 0,01 164 0,09 122 

1,0 < 0,01 157 < 0,01 140 < 0,01 147 < 0,01 122 

2,0 < 0,01 157 < 0,01 227 < 0,01 178 < 0,01 164 

3,0 0,03 237 < 0,01 234 < 0,01 282 < 0,01 303 

4,0 0,03 282 < 0,01 328 < 0,01 303 < 0,01 251 

 

Como pode ser observado, não houve redução da cor real nos ensaios realizados. 

Em relação ao residual, quase todos os valores deram zero (muitas vezes a 

absorvância em 525 nm lida no espectrofotômetro resultou em valor negativo). A 

partir da concentração de 2,0 mg.L-1 prevaleceu a interferência da coloração rósea 

da solução de KMnO4 nos jarros. 

A dosagem escolhida foi a de 0,5 mg.L-1, no tempo de contato de 5 minutos, onde 

houve um residual nulo e a cor real igual a 133 uH. Essa escolha foi confirmada em 

um ensaio posterior, onde foi simulado um tratamento convencional com a etapa de 

pré-oxidação, testando as dosagens de 0,25; 0,5 e 1,0 mg.L-1 de KMnO4. Os 

resultados se encontram na Tabela 10, mostrando que houve maior remoção da cor 

real (49 uH), turbidez (2,6 uT) e da absorvância em 254 nm (0,144 cm-1) quando se 

utilizou a dosagem de 0,5 mg.L-1.  

Tabela 10: Tratamento completo usando três dosagens diferentes de permanganato de potássio 
como agente pré-oxidante em amostras do Rio Sahy. 

Parâmetro C = 0,25 mg.L
-1 

C = 0,5 mg.L
-1 

C = 1,0 mg.L
-1 

pH 6,56 6,58 6,67 

Temperatura (°C) 21,7 21,8 21,5 

Turbidez (uT) 3,6 2,6 3,1 

Cor aparente (uH) 60 49 60 

Abs 254nm (cm
-1

) 0,177 0,144 0,160 

Nota: Características da água bruta analisada: pH = 6,71; Turbidez = 5,5 uT; Cor aparente = 154 uH; 
absorvância em 254 nm = 0,474 cm

-1
. 
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5.4.2 Estudo da Demanda de Cloro Livre 

A solução de 10 g.L-1 de hipoclorito de cálcio (65% de pureza em massa) foi 

padronizada por titulação, o que resultou em uma concentração de 2935 mg.L-1 de 

cloro livre, convertida estequiometricamente. A titulação foi feira em triplicata. A 

seguir, esta solução foi diluída dez vezes, resultando na concentração de 293,5 

mg.L-1 de cloro livre, que foi utilizada nos ensaios de demanda em jarteste. Houve 

necessidade de preparar a solução de hipoclorito de cálcio periodicamente, devido à 

sua instabilidade. 

 

5.4.2.1 Rio Jucu 

No estudo da pré-oxidação utilizando solução de hipoclorito de cálcio, foram 

adicionadas concentrações iniciais variando de 0,25 a 2,5 mg.L-1 de cloro nos jarros 

contendo água bruta do Rio Jucu. As amostras de água bruta apresentavam cor 

aparente 119 uH e cor real igual a 84 uH. Os resultados do residual do oxidante e a 

cor real correspondente em relação ao tempo de contato das amostras estão 

representados na Tabela 11 e os gráficos que avaliam a cor real e o residual de 

cloro livre em relação ao tempo de contato se encontram representados pela Figuras 

15 e 16. 

Tabela 11: Valores de residual de cloro livre e de cor real do Rio Jucu em relação ao tempo de 
contato. 

Concentração 
inicial de 

Cloro (mg.L
-1

) 

5 min 10 min 20 min 30 min 

Residual 
(mg.L

-1
) 

Cor 
Real 
(uH) 

Residual 
(mg.L

-1
) 

Cor 
Real 
(uH) 

Residual 
(mg.L

-1
) 

Cor 
Real 
(uH) 

Residual 
(mg.L

-1
) 

Cor 
Real 
(uH) 

0,25 0,11 84 0,25 98 0,01 25 < 0,01 42 

0,5 0,34 60 0,44 74 0,11 49 0,03 108 

1,0 0,83 49 0,94 81 0,13 49 0,13 77 

1,5 0,78 39 0,92 74 0,56 32 0,74 35 

2,0 0,29 101 0,41 94 0,72 49 0,84 70 

2,5 0,52 98 0,54 94 1,44 42 1,56 67 
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Figura 15: Variação da cor real da água bruta do Rio Jucu devido a diferentes dosagens de cloro em 
relação ao tempo de contato. 

 

 
Figura 16: Variação do residual de cloro livre na água bruta do Rio Jucu frente a diferentes dosagens 
de cloro em relação ao tempo de contato. 

 

A dosagem escolhida para a etapa de pré-oxidação foi de 0,25 mg.L-1 no tempo de 

contato de 20 minutos, que gerou uma demanda de 0,24 mg.L-1 de cloro ativo 

(residual correspondente a 0,01 mg.L-1) e cor real remanescente igual a 25 uH. Foi 

estabelecida essa dosagem, pois, foi o ponto em que se pôde conciliar uma menor 

concentração de cloro e obter uma cor real mais baixa, embora acima da 

estabelecida pela legislação, para considerar a influência da coagulação, floculação 

e filtração na formação de TAMs ao final do tratamento.  
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5.4.2.2 Rio Sahy 

Pelo fato da água bruta do Rio Sahy apresentar cor elevada, foram testadas 

concentrações maiores de cloro ativo, variando de 3,0 a 8,0 mg.L-1 nos jarros. A 

água bruta analisada apresentava cor aparente igual a 140 uH e cor real, 119 uH. 

Os resultados de residual do oxidante e de cor real correspondente em relação ao 

tempo de contato das amostras estão representados na Tabela 12 e os gráficos 

representados pela Figuras 17 e 18 avaliam a cor real e o residual de cloro livre em 

relação ao tempo de contato da água bruta do Rio Sahy. 

 
Tabela 12: Valores de residual de cloro livre e de cor real da água bruta do Rio Sahy em relação ao 
tempo de contato. 

Concentração 
inicial de 

Cloro (mg.L
-1

) 

5 min 10 min 20 min 30 min 

Residual 
(mg.L

-1
) 

Cor 
Real 
(uH) 

Residual 
(mg.L

-1
) 

Cor 
Real 
(uH) 

Residual 
(mg.L

-1
) 

Cor 
Real 
(uH) 

Residual 
(mg.L

-1
) 

Cor 
Real 
(uH) 

3,0 0,31 112 0,41 94 0,12 94 0,02 164 

4,0 0,54 108 0,95 94 0,52 152 0,42 161 

5,0 1,75 67 2,10 133 1,22 105 1,14 105 

6,0 2,58 88 2,98 174 2,38 126 2,38 154 

7,0 3,29 63 4,03 91 3,16 84 2,62 98 

8,0 4,93 101 4,78 129 3,66 84 4,49 171 

 

Os menores valores de cor real observados foram no tempo de 5 minutos nas 

concentrações de 5,0 e 7,0 mg.L-1 (valores de 67 e 63 uH, respectivamente), 

enquanto que o residual de cloro foi menor no tempo de 30 minutos na concentração 

de 3,0 mg.L-1, chegando ao valor de 0,02 mg.L-1. A dosagem escolhida para a etapa 

de pré-oxidação para a água do Rio Sahy foi a de 5,0 mg.L-1 de cloro no tempo de 

contato de 5 minutos, que gerou uma demanda de 3,25 mg.L-1 de cloro (residual 

correspondente a 1,75 mg.L-1) e cor real remanescente igual a 67 uH. 
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Figura 17: Variação da cor real da água bruta do Rio Sahy devido a diferentes dosagens de cloro em 
relação ao tempo de contato.  

 

 
Figura 18: Variação do residual de cloro livre na água bruta do Rio Sahy frente a diferentes dosagens 
de cloro em relação ao tempo de contato. 

 

5.4.3 Influência da Pré-Oxidação Associada à Coagulação em 

Relação à Remoção de Matéria Orgânica e Cor Aparente 

Os resultados dos testes visando analisar a influência da pré-oxidação associada à 

etapa de coagulação no tratamento (realizado até a etapa de filtração), para a 

remoção de matéria orgânica e cor aparente, realizados conforme descrito no item 
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4.3.4, podem ser visualizados nas Tabela 13 (referente ao Rio Jucu) e Tabela 14 

(referente ao Rio Sahy).  

Tabela 13: Análises físico-químicas da água bruta do Rio Jucu submetida a três diferentes condições 
de tratamento, na presença ou não da etapa de pré-oxidação. 

Parâmetro 

Condição 01 

(Sem a etapa de 
Pré-Oxidação) 

Condição 02 (Etapas 
em separado) 

Condição 03 (Etapas 
em conjunto) 

Ensaio 
01 

Ensaio 
02 

KMnO4 Cl2 KMnO4 Cl2 

pH 5,93 6,32 6,47 6,17 6,47 6,52 

Temperatura (°C) 22,9 25 23,8 25 23,7 23,9 

Turbidez (uT) 2,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,7 

Cor aparente (uH) 4 4 < 1 14 7 < 1 

Absorvância em 254 nm 
(cm

-1
) 

0,076 0,033 0,034 0,032 0,035 0,035 

Nota: Características da água bruta analisada: pH = 6,83; Turbidez = 15,2 uT; Cor Aparente = 84 uH; 
Absorvância em 254 nm aparente = 0,161 cm

-1
. 

 

Tabela 14: Análises físico-químicas da água bruta do Rio Sahy submetida a três diferentes condições 
de tratamento, na presença ou não da etapa de pré-oxidação. 

Parâmetro 

Condição 01 

(Sem a etapa de 
Pré-Oxidação) 

Condição 02 (Etapas 
em separado) 

Condição 03 (Etapas 
em conjunto) 

Ensaio 
01 

Ensaio 
02 

KMnO4 Cl2 KMnO4 Cl2 

pH 6,45 6,41 6,43 6,52 6,39 6,46 

Temperatura (°C) 25,8 24,6 26,0 26,1 24,9 25,3 

Turbidez (uT) 7,0 4,2 6,6 2,2 9,3 8,2 

Cor aparente (uH) 140 70 140 35 174 167 

Absorvância em 254 nm 
(cm

-1
) 

0,316 0,238 0,312 0,222 0,371 0,390 

Nota: Características da água bruta analisada: pH = 6,70; Turbidez = 11,9 uT; Cor Aparente = 310 
uH;  Absorvância em 254 nm aparente = 0,695 cm

-1
. 

 

Em relação às análises da água do Rio Jucu, observou-se que não houve diferenças 

significativas entre os resultados dos tratamentos que utilizaram a etapa de pré-

oxidação em separado ou de forma simultânea, em relação à redução da cor 

aparente e absorvância em 254 nm. Os resultados foram melhores com o uso do 

cloro, quando a etapa de pré-oxidação foi realizada simultaneamente com as 

demais, obtendo-se valores menores de cor aparente do que quando feita a etapa 
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em separado, onde o KMnO4 foi ligeiramente mais eficiente. Em relação ao 

parâmetro absorvância em 254 nm, houve notável remoção de matéria orgânica, 

tanto na ausência quanto na presença do oxidante, sendo que os valores 

praticamente se mantiveram constantes em todas as condições testadas. 

Em relação ao Rio Sahy, constatou-se também que não há necessidade de se ter a 

etapa de pré-oxidação separada da coagulação, pois não houve remoção 

significativa da cor aparente, tanto na condição 02 quanto na condição 03, apesar do 

cloro ter sido mais eficiente na remoção de cor quando a etapa foi feita 

separadamente. Em relação à absorvância em 254 nm, houve redução em todas as 

condições, sendo que o permanganato de potássio foi ligeiramente mais eficiente 

que o cloro na condição 03. 

 

5.5 Análise da Cor Aparente e Absorvância UV em 254 nm nas 

Rotas de Tratamento Convencional 

Nas amostras coletadas das quatro rotas de tratamento convencional, foram 

analisados os seguintes parâmetros: pH, cor aparente, turbidez, absorvância em 254 

nm e residuais de KMnO4 e de cloro. A Tabela 15 mostra os resultados obtidos. 

Tabela 15: Resultados obtidos após o tratamento completo das amostras de água bruta dos Rios 
Jucu e Sahy, envolvendo as quatro rotas, na temperatura de 23 ± 2°C. 

Parâmetros 
RJ R-
SPO 

RJ R-
KMnO4 

RJ R-
Cl2 

RJ R-
SE 

RS R-
SPO 

RS R-
KMnO4 

RS R-
Cl2 

RS R-
SE 

pH 6,80 7,57 7,56 7,43 6,52 6,52 6,57 6,54 

Temperatura 
(°C) 

24,7 24,5 24,6 24,5 24,2 24,1 24,0 24,2 

Turbidez (uT) 3,7 0,5 0,6 0,6 9,0 12,1 4,5 12,5 

Cor aparente 
(uH) 

25 4 4 11 53 98 1 101 

Absorvância 
254 nm (cm

-1
) 

0,102 0,027 0,040 0,046 0,298 0,360 0,232 0,521 

Residual 
KMnO4 (mg.L

-1
) 

- 0,25 - - NR NR NR NR 

Residual Cl2 
(mg.L

-1
) 

4,45 4,93 4,38 4,86 NR NR NR NR 

Notas: NR = Ensaio não realizado, devido à pequena quantidade de amostras coletadas nos jarros. 
Características da água bruta analisada do Rio Jucu: pH = 7,01; Turbidez = 10,8 uT; Cor Aparente = 
98 uH; Absorvância em 254 nm aparente = 0,140 cm

-1
. 

Características da água bruta analisada do Rio Sahy: pH = 6,70; Turbidez = 11,9 uT; Cor Aparente = 
310 uH; Absorvância em 254 nm aparente = 0,695 cm

-1
. 
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Onde: 

RJ R-SPO: Amostra do Rio Jucu; rota em que não foi realizada a etapa de pré-

oxidação, apenas a desinfecção com cloro. 

RJ R-KMnO4: Amostra do Rio Jucu onde a etapa de pré-oxidação foi realizada 

simultaneamente com as demais, utilizando-se dosagem de 0,25 mg.L-1 de KMnO4.  

RJ R-Cl2: Amostra do Rio Jucu onde a etapa de pré-oxidação foi realizada 

simultaneamente com as demais, utilizando-se dosagem de 0,25 mg.L-1  de Cl2. 

RJ R-SE: Amostra do Rio Jucu submetida à rota semelhante à prática observada 

nas ETAs, utilizando-se dosagem de 7,0 mg.L-1 de sulfato de alumínio, sem adição 

de alcalinizante e dosagem de cloro na pré-oxidação de 0,80 mg.L-1. Não houve 

separação da etapa de pré-oxidação. 

RS R-SPO: Amostra do Rio Sahy; rota em que não foi realizada a etapa de pré-

oxidação, apenas a desinfecção com cloro. 

RS R-KMnO4: Amostra do Rio Sahy onde a etapa de pré-oxidação foi realizada 

simultaneamente com as demais, utilizando-se dosagem de 0,5 mg.L-1 de KMnO4. 

RS R-Cl2: Amostra do Rio Sahy onde a etapa de pré-oxidação foi realizada 

simultaneamente com as demais, utilizando-se dosagem de 5,0 mg.L-1  de Cl2. 

RS R-SE: Amostra do Rio Sahy submetida à rota semelhante à pratica observada 

nas ETAs, utilizando-se dosagem de 35 mg.L-1 de sulfato de alumínio, sem adição 

de alcalinizante e dosagem de cloro na pré-oxidação de 2,0  mg.L-1. Não houve 

separação da etapa de pré-oxidação. 
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Figura 19: Comparação da cor aparente da água bruta (AB) e das amostras das rotas de tratamento 
simuladas em jarteste dos dois mananciais de estudo. 
 

A comparação dos resultados obtidos das amostras de água bruta e das quatro 

rotas de tratamento dos dois mananciais, quanto aos valores de cor aparente, pode 

ser visualizada conforme gráfico da Figura 19. A cor aparente resultante do 

tratamento com a pré-oxidação utilizando o KMnO4 foi de 4 uH, mesmo resultado 

encontrado quando se utilizou o cloro na terceira rota. A rota SE, em que se utilizou 

uma dosagem diferente de cloro e de sulfato de alumínio, resultou em uma cor 

aparente de 11 uH. Todos os valores obtidos nas rotas em que houve a pré-

oxidação ficaram abaixo de 15 uH, que é o limite preconizado pela Portaria MS nº 

518 (2004), indicando que o tratamento convencional utilizando tanto o Cl2 quanto o 

KMnO4  se mostrou eficiente na redução da cor aparente para a água do Rio Jucu. 

Nas amostras do Rio Sahy, o cloro se mostrou mais eficiente na remoção de cor 

aparente do que o permanganato de potássio, reduzindo-a para 1 uH. Apesar disso, 

a rota sem pré-oxidação (R-SPO) apresentou um bom resultado, quando comparada 

às demais, mesmo não conseguindo reduzir a cor aparente para valores < 15 uH.  
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Figura 20: Comparação da absorvância em 254 nm da água bruta (AB) e das amostras das rotas de 
tratamento simuladas em jarteste dos dois mananciais de estudo. 

 

Em relação ao parâmetro absorvância UV em 254 nm (Figura 20), houve redução de 

matéria orgânica nas quatro rotas de tratamento, sendo que o KMnO4  se mostrou 

mais efetivo nas amostras do Rio Jucu, enquanto que o cloro mostrou-se mais 

eficiente nas amostras do Rio Sahy.  

Os resultados indicaram que para a matriz orgânica do Rio Sahy, o tratamento com 

o cloro, na terceira rota, conseguiu maiores remoções de cor aparente e absorvância 

UV em 254 nm. Entretanto, percebe-se claramente que a otimização da coagulação 

realizada no tratamento convencional foi importante para a remoção da cor e da 

MON (absorvância em 254 nm), visto que a rota sem a pré-oxidação (SPO) se 

mostrou mais eficiente do que as rotas com permanganato de potássio (R-KMnO4) e 

com cloro na rota semelhante à ETA (R-SE).  
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5.6 Quantificação dos Trialometanos 

 

5.6.1 Análise dos Trialometanos Totais  

Na Tabela 16 estão representados os valores de trialometanos totais (TTAMs) 

detectados nas amostras de água bruta do Rio Jucu e na Tabela 17, os resultados 

para as amostras do Rio Sahy. Os cromatogramas obtidos destas análises podem 

ser observados nos ANEXOS C e D. 

Tabela 16: Resultados obtidos de TTAMs das amostras de água do Rio Jucu frente a diferentes rotas 
de tratamento e na água coletada da ETA.  

Amostras CHCl3 CHCl2Br CHBr2Cl CHBr3 TTAMs 

R-SPO 30’ 9,36 1,95 - - 11,31 

R-SPO 24h 20,55 7,49 1,36 - 29,40 

R-KMnO4 
30’ 

6,73 1,46 0,24 - 8,43 

R-KMnO4 
24h 

16,98 5,40 1,15 - 23,53 

R-Cl2 30’ 8,90 1,73 - - 10,63 

R-Cl2 24h 19,75 5,33 0,89 - 25,97 

R-SE 30’ 11,63 2,28 0,34 - 14,25 

R-SE 24h 30,60 5,70 0,68 - 36,98 

AB 30’ 
(PF) 

15,04 3,23 0,21 - 18,48 

AB 7 dias 
(PF) 

86,26 10,67 1,06 - 97,99 

ETA 30’ 8,65 1,58 - - 10,23 

ETA 24h 15,26 5,81 1,55 - 22,62 

Nota: As concentrações dos trialometanos estão em µg.L
-1

. 
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Tabela 17: Resultados obtidos de TTAMs das amostras de água do Rio Sahy frente a diferentes rotas 
de tratamento.  

Amostras CHCl3 CHCl2Br CHBr2Cl CHBr3 TTAMs 

R-SPO 30’ 97,64 10,83 - - 108,47 

R-SPO 24h 164,58 18,35 - - 182,93 

R-KMnO4 
30’ 

87,15 10,13 - - 97,28 

R-KMnO4 
24h 

146,93 15,56 - - 162,49 

R-Cl2 30’ 132,63 9,22 - - 141,85 

R-Cl2 24h 276,53 18,08 - - 294,61 

R-SE 30’ 71,66 7,38 - - 79,04 

R-SE 24h 166,78 14,77 - - 181,55 

AB 30’ 
(PF) 

190,74 9,96 - - 200,70 

AB 7 dias 
(PF) 

844,25 30,92 - - 875,17 

ETA 30’ NR NR NR NR NR 

ETA 24h NR NR NR NR NR 

Notas: NR = Ensaio não realizado, devido à perda acidental das amostras. As concentrações dos 
trialometanos estão em µg.L

-1
. 

 

Onde: 

R-SPO 30’ = Amostra submetida ao tratamento convencional sem a pré-oxidação; o 

cloro adicionado na desinfecção agiu por 30 minutos; 

R-SPO 24 h = Amostra submetida ao tratamento convencional sem a etapa de pré-

oxidação; o cloro adicionado na desinfecção agiu por 24 horas; 

R-KMnO4 30’ = Amostra submetida ao tratamento convencional com a etapa de pré-

oxidação usando permanganato de potássio; o cloro adicionado na desinfecção agiu 

por 30 minutos; 

R-KMnO4 24 h = Amostra submetida ao tratamento convencional com a etapa de 

pré-oxidação usando permanganato de potássio; o cloro adicionado na desinfecção 

agiu por 24 horas; 

R-Cl2 30’ = Amostra submetida ao tratamento convencional com a etapa de pré-

oxidação usando cloro (hipoclorito de cálcio); o cloro adicionado na desinfecção agiu 

por 30 minutos; 
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R-Cl2 24 h = Amostra submetida ao tratamento convencional com a etapa de pré-

oxidação usando cloro (hipoclorito de cálcio); o cloro adicionado na desinfecção agiu 

por 24 horas; 

R-SE 30’ = Amostra submetida ao tratamento convencional em rota semelhante à 

maioria das ETAs, usando sulfato de alumínio na coagulação e cloro na pré-

oxidação em dosagens diferentes; o cloro adicionado na desinfecção agiu por 30 

minutos; 

R-SE 24 h = Amostra submetida ao tratamento convencional em rota semelhante à 

maioria das ETAs, usando sulfato de alumínio na coagulação e cloro na pré-

oxidação em dosagens diferentes; o cloro adicionado na desinfecção agiu por 24 

horas; 

AB 7 dias = Amostra de água bruta que recebeu uma dosagem excessiva de cloro, 

ficando em contato com o mesmo por 7 dias. Referente à determinação do Potencial 

de Formação de Trialometanos; 

AB 30’ = Amostra de água bruta que recebeu uma dosagem excessiva de cloro, 

ficando em contato com o mesmo por 30 minutos. Referente à determinação do 

Potencial de Formação de Trialometanos;; 

ETA 30’ = Amostra de água tratada coletada diretamente da ETA; o cloro adicionado 

na desinfecção agiu por 30 minutos; 

ETA 24 h = Amostra de água tratada coletada diretamente da ETA; o cloro 

adicionado na desinfecção agiu por 24 horas.  
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Figura 21: Comparação entre as concentrações de TTAMs obtidas no tempo de 30 minutos nas 
diferentes rotas de tratamento da água bruta do Rio Jucu e na água coletada da ETA. 

O gráfico da Figura 21 representa a concentração de TTAMs formada nas amostras 

de água do Rio Jucu em 30 minutos. A concentração de TTAMs quando se utilizou 

cloro (R-Cl2) foi de 10,63 µg.L-1, sendo que foi ainda maior na rota SE, pois a 

dosagem empregada de cloro havia sido três vezes maior do que na terceira rota. 

No tratamento com KMnO4, a concentração de TAMs encontrada foi menor do que a 

concentração encontrada nas rotas em que se utilizou o cloro. A concentração de 

TTAMs obtida na rota sem pré-oxidação foi de 11,31 µg.L-1, valor um pouco superior 

ao encontrado na rota em que se utilizou o cloro. Assim, para as amostras do Rio 

Jucu, o processo de desinfecção foi a etapa que mais contribuiu para a formação de 

TAMs, já que a rota SPO gerou uma quantidade considerável de TAMs. E a rota 

onde houve menor quantidade de TAMs formados foi a que utilizou o KMnO4, 

confirmando estudos anteriores que afirmam que o seu uso combinado com a 

desinfecção produz concentrações menores de TAMs do que quando a pré-oxidação 

é feita com cloro. 
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Figura 22: Comparação entre as concentrações de TTAMs obtidas no tempo de 24 horas nas 
diferentes rotas de tratamento da água bruta do Rio Jucu e na água coletada da ETA. 

 

O gráfico da Figura 22 representa a concentração de TAMs formada nas amostras 

de água do Rio Jucu em 24 horas. A concentração de TTAMs detectada na rota 

semelhante à ETA (R-SE) foi a maior encontrada (36,98 µg.L-1). A segunda maior 

concentração obtida foi na terceira rota, em que se utilizou também o cloro. Quando 

o tratamento foi feito com KMnO4, novamente a concentração de TAMs foi menor do 

que o valor obtido nas rotas em que se utilizou o cloro. 

Observou-se, então, que a formação de TTAMs no Rio Jucu foi maior na rota SE, 

tanto no tempo de 30 minutos quanto após 24 h de contato, em virtude da dosagem 

alta de cloro aplicada. O menor resultado foi encontrado na rota em que se utilizou 

KMnO4 como oxidante no tempo de 30 minutos e, no tempo de 24 h, o uso do 

permanganato também foi eficiente, sendo que o teor de TAMs encontrado foi o 

segundo menor obtido. Todas as concentrações de TAMs encontradas se 

encontravam dentro do limite brasileiro, estabelecido pela Portaria MS nº 518 (2004). 

A rota SE, que apresentou os maiores valores para concentrações de TTAMs no Rio 

Jucu, tanto em 30 minutos (14,25 µg.L-1) quanto em 24 horas (36,98 µg.L-1), 

apresentaria problemas sanitários em alguns países da Europa, que possuem 

legislações mais restritivas quanto aos TAMs, como na Alemanha (limite permitido 

de 25 µg.L-1) e na França (limite de apenas 10 µg.L-1). Assim, um tratamento não 
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otimizado, em que se utiliza uma alta dosagem de cloro na pré-oxidação, representa 

um risco à saúde pública, visto que pode gerar uma alta quantidade de TAMs. 

  
Figura 23: Comparação entre as concentrações de TTAMs obtidas no tempo de 30 minutos nas 
diferentes rotas de tratamento da água bruta do Rio Sahy. 

  

O gráfico da Figura 23 representa a concentração de TTAMs formada nas amostras 

de água do Rio Sahy em 30 minutos. A maior concentração detectada foi quando se 

utilizou cloro na etapa de pré-oxidação, na terceira rota, alcançando o valor de 

141,85 µg.L-1, o que é explicado pela alta dosagem empregada de cloro nesta rota. 

Quando o tratamento foi feito com KMnO4, a concentração de TAMs encontrada foi 

de 97,28 µg.L-1, um pouco maior do que foi observado na rota SE. Apesar disso, o 

permanganato de potássio produziu menor quantidade de TAMs quando comparada 

à terceira rota, em que se utilizou o cloro.   
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Figura 24: Comparação entre as concentrações de TTAMs obtidas no tempo de 24 horas nas 
diferentes rotas de tratamento da água bruta do Rio Sahy. 

 

O gráfico da Figura 24 representa a concentração de TTAMs formada nas amostras 

de água do Rio Sahy no tempo de 24 horas. A concentração quando se utilizou cloro 

na etapa de pré-oxidação (terceira rota) foi a maior encontrada, alcançando um valor 

quase três vezes superior ao limite máximo permitido. A segunda maior 

concentração obtida foi observada na rota sem a pré-oxidação, valor bem próximo 

ao obtido na rota SE. O menor valor encontrado foi na rota em que se utilizou o 

permanganato de potássio como pré-oxidante, mostrando mais uma vez sua 

eficiência, produzindo concentrações mais baixas de TAMs. 

 

Observou-se, então, que a formação de TTAMs no Rio Sahy foi maior na rota em 

que se utiliza o cloro, tanto no tempo de 30 minutos quanto após 24 h de contato. O 

menor resultado foi encontrado na rota em que se utilizou o cloro em menor 

dosagem (R-SE) no tempo de 30 minutos e, no caso de 24 horas, foi a rota em que 

se usou o KMnO4. Todas as concentrações de TAMs encontradas nas quatro rotas 

em 24 horas se encontraram acima do limite brasileiro, estabelecido pela Portaria 

MS nº 518 (2004).  Isso revela que se deve ter cautela ao se utilizar altas dosagens 

de cloro na pré-oxidação, o que aumenta o risco à saúde da população, já que as 

possibilidades de se formar TAMs em concentrações elevadas são maiores. Além 

disso, o permanganato de potássio representa como boa opção de pré-oxidante nas 
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amostras de água do Rio Sahy, já que as menores concentrações de TAMs 

detectadas foram observadas em sua rota de tratamento. Níveis de TAMs acima do 

limite estabelecido pela legislação também foram encontrados no trabalho de 

Rosalém (2007) em amostras de água de um dos mananciais estudados. 

 
Figura 25: Comparação da formação de TTAMs com as diferentes rotas de tratamento nas amostras 
dos Rios Jucu e Sahy no tempo de 30 minutos. 

 

 
Figura 26: Comparação da formação de TTAMs com as diferentes rotas de tratamento nas amostras 
dos Rios Jucu e Sahy no tempo de 24 horas. 
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Nos gráficos das Figuras 25 e 26 estão representadas as comparações de TTAMs 

nas rotas de tratamento realizadas com as amostras de água bruta dos dois 

mananciais nos tempos de 30 minutos e 24 horas, respectivamente. Observou-se 

que a concentração de TTAMs nas amostras do Rio Sahy foi bem superior, quando 

comparada à concentração detectada no Rio Jucu, em todas as rotas de tratamento 

analisadas. A diferença foi maior na rota R-Cl2: no tempo de 30 minutos a 

concentração TTAMs do Rio Sahy foi 13,3 vezes maior do que no Rio Jucu e no 

tempo de 24 horas esta diferença foi de 11,3 vezes. Em relação à rota em que se 

utilizou o KMnO4 a concentração determinada no Rio Sahy foi 11,5 vezes maior do 

que no Rio Jucu no tempo de 30 minutos e 6,9 vezes maior no tempo de 24 horas. 

 
Figura 27: Comparação entre as concentrações de clorofórmio e bromodiclorometano obtidas em 24 
horas ao utilizar o cloro na etapa de pré-oxidação (R-Cl2) nas águas de estudo. 

 

Os dois principais compostos detectados nas amostras de água do Rio Jucu e Sahy 

após 24 horas do tratamento convencional foram o clorofórmio e 

bromodiclorometano, sendo que as suas concentrações foram bem maiores nas 

amostras do Rio Sahy. Em relação ao clorofórmio, trialometano de maior 

prevalência, sua concentração no Rio Sahy chegou a ser 14 vezes superior do que a 

concentração no Rio Jucu, analisando a terceira rota de tratamento, como pode ser 

visualizado no gráfico da Figura 27. A menor concentração de clorofórmio detectada 
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tanto nas amostras do Rio Sahy quanto no Jucu foi observada na rota em que se 

utilizou KMnO4.  

 

5.6.2 Potencial de Formação dos Trialometanos 

Os resultados do ensaio preliminar realizado para se definir a dosagem de cloro livre 

no PFTAMs para os dois mananciais se encontram na Tabela 18. 

Tabela 18: Resultados do ensaio preliminar da dosagem de cloro para o PFTAM dos Rios Jucu e 
Sahy. 

Composto 
químico 

Dosagem 
empregada 
(mg.L

-1
 Cl2) 

Rio Jucu  

Residual de 
Cloro após 7 
dias (mg.L

-1
) 

Rio Sahy 

Residual de 
Cloro após 7 
dias (mg.L

-1
) 

Hipoclorito de 
Cálcio 65% m/m 

10 3,53 0,02 

12 4,39 0,46 

15 2,30* 1,55 

20 0,05* 4,41 

Nota: Houve problemas na leitura em espectrofotômetro. 

 

A dosagem escolhida de cloro para o Rio Jucu foi a de 12 mg.L-1, que resultou em 

uma concentração residual de 4,39 mg.L-1 de cloro ao fim de 7 dias de contato. 

Optou-se por esta concentração ao invés da dosagem de 10 mg.L-1 para se garantir 

uma maior margem de segurança quanto ao valor da dosagem de residual, que 

deve estar entre 3,0 e 5,0 mg.L-1. Em relação à água bruta do Rio Sahy, a única 

dosagem que resultou em residual de cloro superior a 3,0 mg.L-1 foi a de 20 mg.L-1. 

Os valores de PFTAMs de 7 dias obtidos a partir da realização de ensaios com 

amostras de água bruta dos dois mananciais revelaram que ambos possuem 

capacidade potencial de formarem TAMs. Em relação à água bruta do Rio Jucu, o 

valor encontrado foi de 79,51 µg.L-1; já na água bruta do Rio Sahy o valor obtido foi 

oito vezes superior (674,47 µg.L-1).  

Os resultados obtidos dos ensaios do PFTAMs de 24 horas nas amostras dos dois 

mananciais estão descritos na Tabela 19. Alguns cromatogramas típicos estão 

apresentados nos ANEXOS C e D.  
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Tabela 19: Resultados obtidos do PFTAMs de 24 horas das amostras de água do Rio Jucu e Sahy 
frente a diferentes rotas de tratamento  

Amostras 
PFTAMs – 24 horas – Rio 

Jucu (µg.L
-1

) 
PFTAMs – 24 horas – Rio 

Sahy (µg.L
-1

) 

R-SPO 18,09 74,46 

R-KMnO4 15,10 65,21 

R-Cl2 15,34 152,76 

R-SE 22,73 102,51 

ETA 12,39 NR 

Nota: NR = Ensaio não realizado. 

 

 
Figura 28: Comparação entre os valores do PFTAMs de 24 horas nas amostras do Rio Jucu obtidos 
nas diferentes rotas de tratamento. 

 

Como pode ser observado na Figura 28, o maior PFTAMs obtido nas amostras do 

Rio Jucu foi na quarta rota, R-SE, em que se utilizou o cloro em alta dosagem, 

alcançando a concentração de 22,73 µg.L-1 e as rotas onde houve menor PFTAMs 

foram na rota com KMnO4 e na água tratada, coletada da ETA. Os valores de 

potencial nas rotas 02 (R-KMnO4) e 03 (R-Cl2) praticamente foram os mesmos, não 

havendo diferença quanto ao uso do cloro ou do permanganato de potássio na 

formação de trialometanos nestas amostras. 
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Figura 29: Comparação entre os valores do PFTAMs de 24 horas nas amostras do Rio Sahy obtidos 
nas diferentes rotas de tratamento. 

 

O gráfico da Figura 29 compara os valores encontrados nas amostras do Rio Sahy. 

Observou-se que o maior valor de PFTAMs de 24 horas encontrado foi na rota em 

que utilizou o cloro, chegando a 152,76 µg.L-1 e as rotas onde houve menor PFTAMs 

foram na rota com permanganato de potássio e na rota sem pré-oxidação. Mais uma 

vez, o KMnO4 representou uma boa alternativa como pré-oxidante a ser empregado 

nas águas do Rio Sahy quando se analisa a menor formação de TAMs, visto que a 

sua rota produziu cerca de 2,3 vezes menos TAMs do que a rota R-Cl2.  

 
Figura 30: Comparação do PFTAMs de 24 horas nas águas de estudo frente às quatro rotas de 
tratamento analisadas. 
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O gráfico da Figura 30 compara os valores encontrados de PFTAMs nas quatro 

rotas estudadas, onde os valores obtidos foram maiores nas amostras do Rio Sahy. 

Considerando a terceira rota de tratamento, na qual utilizou-se o cloro como pré-

oxidante, verificou-se que o PFTAMs de 24h do Rio Sahy foi 10 vezes maior do que 

o PFTAMs obtido na amostra do Rio Jucu.  
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6 CONCLUSÕES  

Com base no trabalho realizado, pôde-se concluir que:  

a. O estudo de coagulação com sulfato de alumínio resultou em regiões 

semelhantes de remoção de cor real e turbidez para o Rio Jucu (pH = 6,83) e 

de cor real e absorvância UV em 254 nm no caso do Rio Sahy (pH = 6,17).  

b. O permanganato de potássio não foi eficiente na remoção de cor real no 

ensaio de demanda, realizado em jarteste. Porém, quando associado à etapa 

de coagulação no tratamento convencional, foram observadas boas remoções 

de cor aparente e menor formação de TAMs nas amostras de água do Rio 

Jucu. 

c. Não se justificou a etapa de pré-oxidação ser separada da coagulação no 

tratamento convencional, ou seja, não é necessário construir uma unidade 

própria para a pré-oxidação em uma ETA. 

d. A formação de TAMs no Rio Jucu foi maior na rota SE (semelhante à maioria 

das ETAs), em virtude da dosagem aplicada de cloro ter sido elevada. O 

menor resultado foi encontrado na rota com KMnO4. Em relação ao Rio Sahy, 

os resultados foram semelhantes.  

e. O processo de desinfecção contribuiu significativamente para a formação de 

TAMs, já que a rota sem a pré-oxidação gerou uma quantidade considerável 

de trialometanos nas amostras de ambos mananciais. 

f. As concentrações de TTAMs nas amostras de água tratada do Rio Sahy 

ultrapassaram o limite preconizado pela Portaria MS nº 518 na maioria das 

rotas e condições de tratamento. 

g. O PFTAMs de 7 dias, aplicado à água bruta, revelou que ambos mananciais 

são capazes de formar trialometanos. 

h. O PFTAMs de 24 horas no Rio Sahy alcançou o maior valor na rota em que 

se utilizou o cloro e o menor valor na rota com KMnO4. Já nas amostras do 

Rio Jucu, o potencial foi o mesmo, comparando-se os dois oxidantes. 
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7 RECOMENDAÇÕES  

Em função dos resultados obtidos neste trabalho, recomenda-se: 

a. Estudar como alternativa a Flotação por Ar Dissolvido (FAD) para tratar águas 

provenientes de mananciais de cor elevada, como é o caso do Rio Sahy. 

b. Pesquisar novas metodologias para a determinação do residual de 

permanganato de potássio. 

c. Testar outros coagulantes e pré-oxidantes. 

d. Estudar a correlação entre cor, matéria orgânica e formação de TAMs. 

e. Realizar ensaios de caracterização da matéria orgânica. 
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ANEXOS 

ANEXO A – GRADIENTE DE VELOCIDADE EM FUNÇÃO DA ROTAÇÃO DO 

AGITADOR DO EQUIPAMENTO JARTESTE (NOVA ÉTICA, MODELO 218-

LDB/06)  
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ANEXO B – CURVAS DE CALIBRAÇÃO DOS TRIALOMETANOS 

 

 

a. Rampa de aquecimento da corrida do CG 
 
 

 

 

 

 

 

b. Resumo da Curva de Calibração dos TAMs 

 

Compostos 
Tempo de 
retenção 

(min) 

Pontos da curva de calibração (µg.L
-1

) 

1 2 3 4 5 6 7 

Padrão Interno (PI) 4,07 10µL 10µL 10µL 10µL 10µL 10µL 10µL 

Clorofórmio 6,47 10 20 40 60 80 100 120 

Bromodiclorometano 9,55 10 20 30 40 80 100 120 

Dibromoclorometano 13,05 10 20 30 40 80 100 120 

Bromofórmio 16,70 10 20 30 40 80 100 120 

 

 

 

 

 

 

 

40°C por 1min 
5°C/min 

125°C por 0 min 

180°C por 5 min  

20°C / min  



ANEXOS  107 

 

c. Curva de Calibração - Clorofórmio 
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d. Curva de Calibração - Bromodiclorometano 
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e. Curva de Calibração – Dibromoclorometano 
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f. Curva de Calibração – Bromofórmio 
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ANEXO C – CROMATOGRAMAS DE TRIALOMETANOS PARA AS AMOSTRAS 

DO RIO JUCU 

a. Branco (água bruta em pH 7,0) das análises dos TTAMs 
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b. Verificação dos Picos 
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c. Tratamento da Rota 01 – TTAMs - 30 minutos 
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d. Tratamento da Rota 01 – TTAMs – 24 horas 
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e. Tratamento da Rota 02 – TTAMs – 30 minutos 
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f. Tratamento da Rota 02 – TTAMs – 24 horas 
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g. Tratamento da Rota 03 – TTAMs – 30 minutos 
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h. Tratamento da Rota 03 – TTAMs – 24 horas 
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i. Tratamento da Rota 04 – TTAMs – 30 minutos 
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j. Tratamento da Rota 04 – TTAMs – 24 horas 
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k. Branco (água bruta) das amostras da ETA 
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l. Água coletada da ETA – TTAMs – 30 minutos 
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m. Água coletada da ETA – TTAMs – 24 horas 
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n. PFTAMs – Água bruta – 30 minutos 
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o. PFTAMs – Água bruta – 7 dias 
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ANEXO D – CROMATOGRAMAS DE TRIALOMETANOS PARA AS AMOSTRAS 

DO RIO SAHY 

a. Branco (água bruta em pH 7,0) das análises dos TTAMs 
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b. Verificação dos Picos 
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c. Tratamento da Rota 01 – TTAMs – 30 minutos 
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d. Tratamento da Rota 01 – TTAMs – 24 horas 
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e. Tratamento da Rota 02 – TTAMs – 30 minutos 
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f. Tratamento da Rota 02 – TTAMs – 24 horas 
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g. Tratamento da Rota 03 – TTAMs – 30 minutos 
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h. Tratamento da Rota 03 – TTAMs – 24 horas 
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i. Tratamento da Rota 04 – TTAMs – 30 minutos 
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j. Tratamento da Rota 04 – TTAMs – 24 horas 
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k. PFTAMs – Água Bruta – 30 minutos 
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l. PFTAMs – Água Bruta – 7 dias 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – CURVAS DE CALIBRAÇÃO DA COR E DOS RESIDUAIS DE 

CLORO E PERMANGANATO DE POTÁSSIO 

a. Curva de calibração externa da cor realizada em espectrofotômetro 

(465 nm) 

 

 

b. Curva de Calibração Externa para o Residual de Cloro Livre realizada 
em Espectrofotômetro (515 nm) 
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c. Curva de Calibração Externa para o Residual de Permanganato de 
Potássio realizada em Espectrofotômetro (525 nm) 
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