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RESUMO 
 

 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar a formação de compostos orgânicos 
halogenados, especificamente trihalometanos (THM), em um Sistema de Abastecimento de 
Água que utiliza tecnologia de filtração direta descendente, pré-oxidação com dióxido de 
cloro, coagulação com cloreto de polialumínio, auxiliado por um polímero catiônico e 
desinfecção com cloro liquefeito. Priorizou-se na avaliação o estudo dos principais 
parâmetros que influenciam a formação de trihalometanos em meio aquoso: pH do meio, 
tempo de contato, temperatura, concentração de brometos e residual de cloro livre. 
Adicionados a estes, foram avaliados parâmetros operacionais, como a eficiência reacional do 
processo de produção de dióxido por geradores instalados na Estação, planos de controle da 
difusão dos THM por toda extensão da rede de abastecimento, interferência das estações 
climáticas da região (quadra chuvosa e seca), a influência do agente limitante no processo 
reacional para a produção de dióxido de cloro, os pontos de dosagem dos oxidantes utilizados 
e a distribuição dos pontos de amostragem na rede de distribuição de água. Destes parâmetros, 
destacam-se, prioritariamente, as elevadas concentrações de THM observadas na água 
distribuída, onde somente 36% das amostras coletadas apresentaram valores inferiores ao 
limite determinado pela Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde. Dentre os trihalometanos 
identificados, verificou-se formação mais acentuada do clorofórmio, seguido do 
bromodiclorometano, dibromoclorometano e bromofórmio, tendo sido o cloro o agente que 
mais viabilizou a formação de subprodutos no sistema. Destes, o clorofórmio e o 
bromodiclorometano foram as espécies formadas em maior quantidade no período seco e, no 
período chuvoso, os compostos dibromoclorometano e bromofómio. Observou-se que o 
dióxido de cloro, produzido a partir de ácido clorídico e clorato de sódio, conferiu residual de 
cloro livre ao meio, potencializando a formação de organoclorados. Constatou-se que o tempo 
de detenção da água nas redes de distribuição é um fator que contribui para a elevação da taxa 
de formação dos THM, e que os planos de amostragem nestas redes necessitam de critérios 
específicos de coleta. O atual cenário qualitativo da água tratada em toda extensão do sistema 
de abastecimento investigado, requer brevidade em ações estratégicas para a mitigação dos 
fatores que potencializam a formação dos THM, evitando comprometer a saúde pública da 
região estudada. 
 

 

 

 

 

Palavras-chave: trihalometanos, água de abastecimento, subprodutos da cloração. 
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ABSTRACT 

 

 

This study aims to evaluate the formation of halogenated organic compounds, 
specifically trihalomethanes in a Water Supply System that uses direct descendant filtration 
technology, pre-oxidation with chlorine dioxide, coagulation with polyaluminium chloride 
aided by a cationic polymer. This paper considered the main parameters that influence the 
formation of trihalomethanes in aqueous medium, according to results of research in the 
specialized technical literature, namely: pH, contact time, temperature, concentration of 
bromide and residual chlorine. Additionally, it was evaluated a few items of operational 
processes that exert an influence on the potential for formation of by-products, such as 
reaction efficiency of the production process of dioxide by generators installed at the 
treatment station, plans to control the spread of the THM throughout the water supply 
network, the interference of the weather (rainy season and dry season), influence of the 
limiting agent in the reaction process to produce chlorine dioxide, the dosing points of the 
oxidants used and the definition of control points in the water supply network. These 
parameters are highlighted as a priority: the high THM concentrations observed in the water 
distributed, where only 36% of the samples had values below the limit determined by the 
existing laws of Ministry of Health. Among the trihalomethanes identified, Chloroform was 
most frequently detected, followed by bromodichloromethane, dibromochloromethane and 
bromoform, that indicates chlorine as the agent that more enables the formation of by-
products in the system. The current scenario of the treated water quality all along the supply 
system investigated, requires strategic actions to mitigate the factors that increase the 
formation of THM avoiding to compromise public health in the region studied. 
 

 

 

 

Keywords: trihalomethanes, drinking water, chlorination byproducts. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A falta de água limpa e saneamento adequado são apontados pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) como potenciais fatores de risco para a saúde e o bem estar 

humano, observadas as devidas relações com as doenças diarréicas, cólera, infestação de 

vermes e hepatite. As informações apresentadas no guia de Estatísticas Sanitárias Mundiais 

2009, publicado pela OMS (2009), evidenciam que, globalmente, a proporção da população 

com acesso a fontes de água potável subiu de 76% para 86% entre 1990 e 2006, e que desde 

1990, o número de pessoas utilizando instalações de saneamento aumentou em 1,1 bilhões nas 

regiões em desenvolvimento. Contudo, em 2006, menos da metade da população possuía 

acesso a saneamento básico, considerando 54 países, para os quais havia informações 

disponíveis. Este cenário contribui para uma recente e constante preocupação das autoridades 

mundiais, que anteriormente empenhadas na gestão da qualidade de seus recursos naturais, 

passam a adotar também como fator crítico a quantidade e a disponibilidade desses recursos 

(OMS, 2004, 2010). 

 

Os corpos hídricos estão entre os principais recursos naturais provedores do status de 

bem estar humano, e são formados por cursos d'água, trechos de rios, reservatórios artificiais 

ou naturais, lagos, lagoas ou aqüíferos subterrâneos. No Brasil, vários órgãos mobilizam-se 

para a conservação desses recursos, ameaçados pelas elevadas taxas de poluentes às quais são 

submetidos pela atividade antrópica. A eutrofização é um dos principais indicadores desta 

poluição em corpos d’água, fenômeno caracterizado pelo excesso de nutrientes na massa de 

água, provocando um aumento substancial de algas, o que contribui para o aumento da 

biomassa no ecossistema. Sales (2007) salienta que além da possibilidade de presença de 

toxinas em águas eutrofizadas, as algas podem ser consideradas como fonte de precursores da 

formação de subprodutos da desinfecção ou subprodutos organohalogenados (SOH). 

 

Dentre os principais subprodutos da desinfecção de águas para consumo humano estão 

os trihalometanos (THM) e, destes, o clorofórmio (CHCl3), o bromodiclorometano 

(CHBrCl2), o dibromoclorometano (CHBr2Cl) e o bromofórmio (CHBr3) ganharam destaque 

pela ocorrência em concentrações significativas. A formação dos SOH é potencializada pelo 

uso de oxidantes clorados, tais como o cloro gasoso e o hipoclorito. Os SOH podem ser 

removidos na etapa de coagulação química do tratamento, onde parte da matéria orgânica 

precursora da formação de THM é eliminada do processo, minimizando a formação destes 
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compostos organohalogenados (Cavalari, 2008; Sales, 2005). Concomitantemente, 

desinfetantes e oxidantes alternativos são pesquisados e testados visando controlar a formação 

de subprodutos em água potável. 

 

A legislação brasileira regulamenta o valor máximo permitido de trihalometanos na 

água de abastecimento público em 100 µg.L-1, e as exigências cada vez maiores de 

organismos internacionais de saúde sugerem uma tendência à redução dos limites relativos à 

concentração desses subprodutos na Portaria vigente (518/2004) do Ministério da Saúde do 

Brasil. Estas exigências não procedem de um contexto surreal, mas plenamente científico, que 

aponta a importância do controle e redução dessas espécies na água que abastece populações 

do mundo inteiro. 

 

O acautelamento em função da associação da ocorrência de THM na água aos riscos 

imputados à saúde pública surgiu por volta do ano de 1970, quando resultados de bioensaios 

sobre o potencial carcinogênico de subprodutos advindos da oxidação de compostos orgânicos 

durante a etapa de desinfecção de águas para o consumo humano, provocaram, 

instantaneamente, o desenvolvimento de estudos para determinação de valores-limite da 

concentração de compostos organohalogenados na água potável (MARMO, 2005; 

ALVARENGA, 2010). 

 

As conclusões auferidas por meio deste trabalho, sobre a formação dos subprodutos da 

desinfecção e os fatores que influenciam esta ação, demonstram claramente a necessidade 

cíclica e analítica do monitoramento e gestão qualitativa e quantitativa das informações 

obtidas em um Sistema de Abastecimento de Água. Faz-se indispensável conhecer e integrar 

todas as opções de controle e de pesquisas realizadas, visando atenuar a presença destes 

compostos halogenados na água tratada. Os THM, foco principal desta investigação, 

representam apenas parte do complexo que será observado no decorrer deste estudo, com suas 

variáveis de correlação e cadeias de impactos biológicos, físico-químicos, operacionais, 

econômicos, sociais e ambientais. 
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1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. Objetivo geral 
 

Apresentar uma avaliação da formação de subprodutos organohalogenados (SOH), 

especificamente os trihalometanos (THM), gerados em um sistema de abastecimento público 

de água. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 
 

Avaliar o histórico da formação de trihalometanos na estação de tratamento e nas 

redes de distribuição de água da região selecionada. 

 

Avaliar os fatores que exercem influência correlativa sobre a formação de 

trihalometanos. 

 

Avaliar a relação de causa e efeito entre pré-oxidantes e desinfetantes utilizados e a 

formação de subprodutos organoclorados. 

 

Identificar pontos geográficos críticos do sistema de abastecimento de água para a 

formação de THM. 

 

Avaliar planos de amostragem para as determinações analíticas do parâmetro THM no 

sistema de abastecimento. 

 

A dissertação aqui intitulada “Avaliação da formação de trihalometanos em um 

sistema de abastecimento de água para consumo humano” está dividida em 7 capítulos, onde 

todo o ensaio introdutório, que incluiu aspectos estatísticos, químicos e legislativos relativos à 

formação de subprodutos halogenados na água e o respectivo impacto sobre a saúde, foi 

expresso no capítulo 1. Ainda neste capítulo, foram elencados os objetivos gerais e 

específicos da pesquisa. O capítulo 2 discorre sobre a base teórica do tema estudado, onde 

apresentam-se tópicos relativos à formação de THM nas diversas etapas do tratamento e 

distribuição de água para o consumo humano, bem como aos fatores que influenciam a síntese 
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de organohalogenados por meio de reações e processos físico-químicos e biológicos. A 

metodologia utilizada no desenvolvimento do estudo encontra-se descrita no capítulo 3, onde, 

preliminarmente, informações climatológicas e de infraestrutura do sistema de abastecimento 

em estudo foram apresentadas para elucidar acerca dos processos e tecnologia de tratamento 

utilizados na ETA, além de uma breve descrição da análise e estudo estatístico realizado para 

garantir confiabilidade científica aos resultados. Estes resultados foram estratificados no 

capítulo 4, dispostos em quatro temas centrais: a caracterização da água bruta, o efeito das 

etapas que iniciam o processo de tratamento da água, os fatores que propiciam a síntese de 

THM no meio aquoso e a importância dos planos de amostragem para o controle da taxa de 

formação de subprodutos da cloração na água. Finalizando o trabalho, os capítulos 5, 6 e 7 

trazem, respectivamente, conclusões objetivas sobre os resultados apresentados, 

recomendações para futuros trabalhos e considerações globais acerca da importância dos 

THM para a política de saneamento e saúde mundiais. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

As ações do saneamento ambiental são condições primárias e fundamentos essenciais 

à manutenção da saúde pública. Dentre essas ações podem ser citadas a disponibilidade e o 

acesso de água potável à sociedade. Sendo assim, toda infra-estrutura de tratamento e 

distribuição de água deve possuir capacidade de atendimento e cobertura de serviço pleno, 

desde grandes metrópoles a nichos rurais. Faz-se indispensável salientar que estruturas como 

as estações de tratamento de água (ETA) funcionam como indústrias de saúde que repercutem 

diretamente na redução de doenças veiculadas por águas contaminadas. As ETA possuem 

processos e etapas que modificam o padrão da água bruta captada em consonância aos 

critérios e parâmetros limítrofes estabelecidos pela legislação vigente, portaria nº 518 de 25 

de março de 2004 do Ministério da Saúde do Brasil. 

 

2.1. Tratamento de água para consumo humano 
 

As etapas que compõem o tratamento de água para consumo humano seguem, numa 

ETA convencional, a sequência lógica dos seguintes processos: floculação, coagulação, pré-

oxidação, decantação, filtração e desinfecção. Alguns projetos de ETA podem variar de 

acordo com a qualidade da água bruta que será utilizada no tratamento. Logo, a necessidade 

de se tratar águas com elevadas concentrações de sais dissolvidos, requer do Sistema Produtor 

equipamentos para remoção desses sais. Isto implica na inclusão de mais um processo no 

tratamento: a dessalinização, ou seja, instalação de aparelhos como os de Osmose Reversa 

(RO). A explanação de Azevedo Netto e Richter (1991), sobre a relação entre os processos de 

tratamento da água e os respectivos resultados, indica os principais efeitos que estes processos 

exercem sobre a qualidade da água final: a água tratada. A Tabela 2.1 apresenta processos e 

respectivos efeitos sobre parâmetros químicos e biológicos. 
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Tabela 2.1 – Principais efeitos dos processos de tratamento. 

Atributos Aeração
Sedimentação 

simples
Filtração lenta

Coagulação 

filtração rápida

Correção dureza (14) 

e filtração rápida

Desinfecção 

(cloração)

Bactérias 0 + + + + + + + + + + (1) (+ + +) (2) + + + +

Cor 0 0 + + + + + + (+ + + +) 0 (13)

Turbidez 0 + + + + + + + (3) + + + + (+ + + + +) 0

Odor e sabor + + + + (4) (+) + + + (+ +) (+ +) (+ + + +) (5 ‐ 6)

Dureza + 0 0 ‐ ‐ (7) + + + + 0

Corrosividade + + + (8)
‐ ‐ ‐ (9) 0 0 ‐ ‐ (10) variável 0

Ferro e manganês + + + (12) + 11 + + + + (11) + + + + (11) ( + +) 0 (13)  
Fonte: Azevedo Netto e Richter (1991, p. 9) 
Notas: 
1. Símbolos empregados: + Efeitos favoráveis - Efeitos adversos 
2. Os símbolos entre parênteses indicam efeitos indiretos: 
(1) Um pouco irregularmente. 
(2) Tratamento com cal em excesso. 
(3) Sujam-se ou entopem muito depressa. 
(4) Exceção para os sabores devidos a clorofenóis. 
(5) Supercloração seguida de descloração. 
(6) Cloração normal. 
(7) A coagulação com sulfato de alumínio converte 
a dureza de carbonato em dureza de sulfato. 
(8) Pela remoção de gás carbônico. 
(9) Com adição de oxigênio. 

(10) A coagulação com sulfato de alumínio libera 
gás carbônico. 
(11) Após aeração. 
(12) Aeração seguida de uma unidade separadora 
para deposição (N.A.). 
(13) Pode remover ferro e ter efeito sobre a cor 
(N.A.). 
(14) Redução da dureza pelo processo de 
precipitação química (N.A.). 
 

 

Percebe-se que a tecnologia de tratamento por rápida filtração, processo utilizado 

pela Estação de Tratamento que é objeto deste estudo, é bastante eficiente com relação à 

eliminação de bactérias e remoção de cor e turbidez, parâmetros de expressiva importância no 

tratamento de água para consumo humano. Estes efeitos positivos podem favorecer ainda a 

redução do potencial de formação de trihalometanos, tendo em vista que parte da turbidez que 

é conferida ao meio aquoso por partículas em suspensão pode ter origem orgânica e, assim, 

atuar como precursoras dos compostos organoclorados na água. 

 

2.2. Efeito da coagulação e filtração direta sobre o controle da formação de TMH 
 

2.2.1. Filtração direta e a necessidade de pré-oxidação para auxiliar na coagulação 
 

Segundo Sales (2005), dentre os diversos processos de tratamento em que se utilizam 

mecanismos de coagulação química, a tecnologia de filtração direta apresenta diversas 

vantagens quando comparada ao tratamento convencional. A filtração direta (FD) utiliza: 

 

 Menores dosagens de coagulante em relação às tecnologias com etapas de 

floculação e decantação ou flotação; 

 Área reduzida para instalação de uma planta de tratamento por FD; 
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 Menores quantidades de lodo produzidas; 

 Custos de manutenção e operação menores. 

 

Os padrões qualitativos dos aqüíferos cearenses, eminentemente eutrofizados, 

limitam utilização da filtração direta quanto ao atendimento à legislação brasileira para água 

de consumo humano, principalmente, tratando-se do parâmetro turbidez. Alguns estados do 

Brasil utilizam a pré-oxidação em suas ETA visando auxiliar o tratamento na remoção de 

turbidez, oxidação de Fe2+ e do Mg2+, viabilizando a filtração direta (SALES, 2005; 

ALVARENGA 2010; FERREIRA FILHO e SAKAGUTI, 2008). 

 

Mondardo, Sens e Melo Filho (2006) explicam que há um impacto gerado na 

filtração direta, ocasionando a redução das carreiras de filtração, quando da presença em 

excesso de microalgas e cianobactérias nos mananciais de abastecimento público. Pesquisas 

voltadas à remoção desses organismos constituem uma tendência muito forte seguida por 

vários estudiosos, contudo, existe uma preocupação com a possibilidade de rompimento das 

paredes celulares, ou lise, desses agentes microbiológicos, essencialmente, pela produção de 

metabólitos, que podem ser tóxicos à saúde humana. 

 

Pachoalato e colaboradores de sua pesquisa (2008) desenvolveram investigação com 

o objetivo de avaliar o efeito da formação de subprodutos pela utilização do cloro, ozônio e 

peroxônio como pré-oxidantes, aliados a etapas convencionais do processo de tratamento da 

água. Os ensaios foram realizados em água preparada pela adição de resíduos húmicos 

extraídos de um solo turfoso. Os resultados da pesquisa mostraram que a utilização de pré-

oxidantes alternativos ao cloro associados à coagulação, filtração e pós-cloração, originam 

quantidades reduzidas de subprodutos da desinfecção. 

 

A ação do cloro, dióxido de cloro e permanganato de potássio em um sistema de 

dupla filtração direta, foi investigada por Sales (2005) para identificação da capacidade de 

remoção de algas e subprodutos organoclorados. O estudo foi desenvolvido com dosagens de 

5,0 mg/L de Cl2, 1,0 mg/L de ClO2 e 0,25 mg/L de KMnO4 em dois pontos de dosagem 

distintos, o primeiro antes das duas unidades de filtração e o segundo entre o filtro ascendente 

e o descendente. Após etapa de desinfecção e determinação analítica do residual de cloro livre 

em 5 mg/L, foram conferidos os níveis de concentração de THM com tempo de residência de 

24 horas. A Figura 2.1 expressa os resultados obtidos, mostrando que não houve alterações 
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significativas da quantidade de THM se comparadas às amostras sem oxidantes. O melhor 

resultado apresentado na carreira de filtração abaixo citada, sob as especificações já 

mencionadas, foi o da utilização de permanganato como pré-oxidante. 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Sales (2005). 
Figura 2.1 – Formação de subprodutos após desinfecção das 
amostras com 5,0 mg/L de cloro livre e tempo de contato de 
24 horas. Coagulação (20 mg/L de HCA e 1,0 mg/L de 
polímero). 

 

 

Sales (2005) enfatiza que a aplicação de cloro e dióxido de cloro na oxidação, 

aumentou a remoção de turbidez, de cor aparente e de células de cianobactérias. Além disso, o 

autor concluiu que a eliminação de precursores da formação de THM, pela aplicação de 

dosagens apropriadas de coagulantes e desinfetantes, pode ser estendida a um dado nível onde 

sejam atendidas as exigências da legislação brasileira e da OMS, considerando as condições 

de desinfecção e preservação das amostras destacadas na pesquisa. 

 

2.2.2. Remoção de algas e cianobactérias 
 

A atividade antrópica desordenada acarretou diversos problemas nos corpos hídricos 

do mundo inteiro. A principal conseqüência é a elevada concentração de nutrientes nesses 

corpos, que contribui para as florações de algas e cianobactérias. Nos mananciais brasileiros, 

a freqüência e intensidade da produção de cianobactérias são cada vez mais crescentes, 
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destacando-se os gêneros Microcystis e Cylindrospermopsis, potenciais produtores de toxinas 

(TANGERINO, 2005). 

 

Os impactos gerados pela ação do homem sobre os mananciais de água não são 

recentes, embora a preocupação por estes impactos sejam recentes. As conseqüências dessas 

ações ocorrem há décadas, tais como os problemas enfrentados em ETA pela eutrofização dos 

mananciais. Em Antuérpia (Bélgica), foi avaliada por Janssens, Mus e Delire (1988) a eficácia 

de processos alternativos na remoção preliminar de microalgas em uma estação piloto de 

filtração direta. Os processos testados foram: a cloração, ozonização e flotação. Concluíram 

os pesquisadores que as técnicas utilizadas para pré-tratamento da água foram eficazes e que 

interferiram positivamente na eficiência de filtração, dado que remoções significativas de 

microalgas nesses processos reduziram a carga de sólidos no filtro. Todavia, a presença 

excessiva de algas não é um problema apenas para a etapa de filtração, mas vários 

inconvenientes são agregados à água pela elevada concentração dessas células. Dentre os 

inconvenientes podem ser destacados o aumento da demanda por desinfetantes, conferência 

de sabor e odor indesejável, elevação das dosagens de coagulante e, principalmente, o 

aumento do potencial de formação de subprodutos halogenados pela presença dos seus 

precursores orgânicos (SALES, 2005; MEYER, 1994). 

 

A remoção, em percentuais superiores a 99%, de células de cianobactérias pelo 

emprego de dupla filtração no tratamento de água eutrofizada, foi observada por Sales (2005), 

bem como a elevada remoção (99,9%) dessas mesmas células pela oxidação com cloro e com 

dióxido de cloro. Durante a pesquisa, também foi utilizado o permanganato de potássio como 

oxidante, entretanto, as carreiras de filtração que utilizaram este produto desinfetante não 

apresentaram eficiência justificável para recomendação da sua aplicação, visto que os 

resultados obtidos foram análogos àqueles observados sem a aplicação de oxidantes na água. 

 

2.3. Sinergia de formação, tratamento e controle dos subprodutos da desinfecção 
 

Dentre os principais processos que compõem as etapas de tratamento da água para 

consumo humano está a sanificação ou desinfecção. Segundo Macedo (2009), a sanificação 

consiste no conjunto de operações de natureza física e/ou química com o objetivo de reduzir o 

nível de contaminação por organismos, microorganismos e proteínas tóxicas. A etapa de 

desinfecção de águas para o consumo humano é indispensável pela impossibilidade que se 



10 
 

tem de garantir a remoção plena de microrganismos por processos físico-químicos, 

habitualmente utilizados no tratamento de águas. 

 

Faz-se necessário ressaltar que a desinfecção é um processo diferente da 

esterilização. Conforme ratificam Azevedo Netto e Richter (1991), “esterilizar significa a 

destruição de todos os organismos, patogênicos ou não, enquanto desinfetar é destruir parte ou 

todo um grupo de organismos patogênicos”. 

 

2.3.1. Desinfetantes de águas 
 

A relação estabelecida entre a natureza do desinfetante e o tipo de microrganismo 

que se deseja tornar inativo define e determina os mecanismos do processo de desinfecção. 

Sendo assim, pode-se inferir que existem particularidades na ação sanificante de cada agente 

químico responsável pela desinfecção de águas, mesmo sabendo que os mecanismos que 

envolvem este processo ainda não foram totalmente esclarecidos. Contudo, “há fortes 

evidências de que muitos agentes químicos da desinfecção agem pela inativação de enzimas 

essenciais para a vida, existentes no citoplasma dos microrganismos” (AZEVEDO NETTO; 

RICHTER, 1991). 

 

Os vários agentes de desinfecção, encontrados no mercado, para o tratamento de 

águas com fins de abastecimento e consumo humano são listados no Quadro 2.1. 

 

Quadro 2.1 – Principais agentes químicos de desinfecção utilizados 
no tratamento de águas e respectivas fórmulas moleculares. 

Ozônio O3 
Dióxido de cloro ClO2 

Permanganato de potássio KMnO4 
Cloreto de Cálcio CaClO 

Hipoclorito de sódio (12%) NaClO 
Hipoclorito de cálcio (65%) Ca(ClO)2 In
or

gâ
n

ic
os

 

Gás cloro (100%) Cl2 

Acido tricloro isocianúrico (90%) C3N3O3Cl3 

O
rg

ân
ic

os
 

Ácido dicloro isocianúrico (65%) C3N3O3Cl2H 
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Os produtos químicos mais utilizados no mercado atual para desinfecção de águas 

são aqueles que trazem como princípio ativo o cloro. Essencialmente, sob a forma de 

hipoclorito de sódio ou cálcio (NaClO; Ca(ClO)2, respectivamente) e cloro liquefeito (Cl2). 

 

Apesar da utilização em larga escala de produtos desinfetantes com princípio ativo 

clorado, surgem novos cenários na saúde pública onde as expectativas e a necessidade de 

oxidantes alternativos para o tratamento de água de abastecimento humano são cada vez mais 

crescentes. Muitas são as variáveis que interagem com o cloro para a formação de THM na 

água, dentre estas podem ser apontados os elevados níveis residuais de matéria orgânica 

natural (MON) em corpos hídricos superficiais. A MON presente nestes corpos, em contato 

com halogenados, pode formar subprodutos organoclorados, e devido à sua potencial ligação 

com efeitos na saúde humana devem ser controlados por um valor máximo permitido (VMP), 

conforme explanam Rodriguez, Sérodes e Levallois (2004). Compostos orgânicos precursores 

dos subprodutos da desinfecção podem ser encontrados facilmente em águas de abastecimento 

público. Devido a este cenário qualitativo das águas, técnicas de tratamento convencionais 

denotam baixa eficiência na remoção desses compostos, instigando à pesquisa e o 

desenvolvimento de diferentes alternativas químico-tecnológicas para incorporação ao 

tratamento de águas. Tais alternativas incluem testes de diversificados oxidantes para redução 

da formação de subprodutos, destacando-se: cloraminas, dióxido de cloro, ozônio, 

permanganato de potássio, peróxido de hidrogênio e radiação ultravioleta, no processo de 

desinfecção (PASCHOALATO, TRIMAILOVAS e DI BERNARDO, 2008). 

 

2.3.2. O cloro gasoso, dióxido de cloro e a formação de THM 
 

A descoberta do cloro foi realizada em 1774 pelo sueco Carl Wilhelm Scheele, que 

acreditava apenas se tratar de um composto contendo oxigênio. Posteriormente, o nome do 

elemento foi dado pelo cientista químico britânico Humphry Davy, que recebe crédito 

também pela descoberta do Dióxido de Cloro, em 1811, conforme explicitam Aieta e Berg 

(1986). Segundo estes autores, o cientista químico inglês ensaiou a obtenção de um gás 

esverdeado pela acidificação do composto clorato de potássio (KClO3) com ácido sulfúrico 

(H2SO4), mas apenas sete décadas mais tarde, em 1881, o gás produzido pela reação foi 

identificado como ClO2 por Garzarolli-Thurnlackh, e somente em meados do século XX, o 

dióxido passou a ser utilizado no tratamento de águas, tendo em vista a disponibilidade 

comercial do clorito de sódio. 
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O cloro liquefeito, o dióxido de cloro e muitos outros produtos clorados, passaram a 

ser utilizados em larga escala nos processos industriais, desde o branqueamento do extrato de 

madeira em fábricas de celulose até o tratamento e desinfecção de água para consumo 

humano. O efeito provocado pela reação do cloro com a matéria orgânica natural (MON), 

abundante nos mananciais de águas superficiais, promove a formação de subprodutos 

halogenados, dentre estes os trihalometanos (THM). O Quadro 2.2 apresenta os principais 

tipos de THM e suas respectivas fórmulas químicas. Os ácidos húmicos e fúlvicos são os 

precursores orgânicos encontrados com maior representatividade em mananciais de água para 

a formação dos THM, apresentam variação sazonal e dependem do tipo de recurso hídrico 

utilizado para o abastecimento (rios, lagos, lagoas, reservatórios artificiais ou represas), tipo 

de solo, vegetação predominante na zona de influência do manancial, estado de conservação 

da mata ciliar, ocupação urbana, industrial e agrícola (Pardo, 1996). Muttamara, Sales e 

Gazali (1995) relatam que a ação do cloro sobre substâncias húmicas (ácidos húmicos, ácidos 

fúlvicos e ácido himatomelânico), composições algais (clorofila, biomassa, substâncias 

extracelulares) e substâncias aromáticas presentes na água pode formar THM. Contudo, o 

cloro continua sendo o principal princípio ativo dos oxidantes utilizados nas ETA do Brasil. 

 

 

Quadro 2.2 – Tipos de Trihalometanos e respectivas fórmulas químicas. 
Triclorometano (clorofórmio) CHCl3 
Bromodiclorometano CHBrCl2 
Dibromoclorometano CHBr2Cl 
Tribromometano (bromofórmio) CHBr3 
Dicloroiodometano CHCl2I 
Bromocloroiodometano CHClBrI 
Clorodiiodometano CHClI2 
Dibromoiodometano CHBr2I 
Bromodiiodometano CHBrI2 

Trihalometanos 

Triiodometano (iodofórmio) CHI3 
Fonte: Adaptado de Alvarenga (2010). 
 

 

Diante da diversidade e abundância de precursores nas águas naturais, é importante 

ressaltar que a formação de THM está intimamente ligada à capacidade reativa dos compostos 

oxidantes halogenados, designada aqui como potencial de formação. O potencial de formação 

de subprodutos em águas contendo substâncias húmicas é significativamente inferior para o 
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dióxido de cloro, quando comparado à formação destes subprodutos pela dosagem de cloro 

(Figura 2.2). Confirma-se o fato supracitado pela observação da relação existente entre os 

potencias destes oxidantes no estudo de Paschoalato e sua equipe de pesquisadores (2004), 

que é de 1:9, respectivamente, onde para cada µg/L de trihalometanos, ácidos haloacéticos, 

halocetonas e cloropicrina produzido em função da aplicação de dióxido de cloro, 9 µg/L 

formam-se pela aplicação de cloro. Os resultados obtidos na pesquisa fomentam a conclusão 

de que o cloro pode ser substituído pelo dióxido na etapa de pré-oxidação em sistemas de 

abastecimento. 

 

 

 
Fonte: Paschoalato et al. (2004). 
Figura 2.2 – Gráfico do potencial de formação total de 
subprodutos em função do tempo de contato. 

 

 

Alternativamente, várias entidades de tratamento de água nacionais e internacionais, 

como a Sanepar, Comusa, Demae Porto Alegre, Cagece e outras no Brasil, Águas do Algarve 

e Águas de Santo André em Portugal (ETA de Vila Nova de Santo André e ETA das 

Fontaínhas), substituíram a dosagem convencional de cloro por um blend de cloro e dióxido 

de cloro, sob a perspectiva de reduzir os índices de formação dos THM em suas Estações. 

Entretanto, a operacionalização e os custos elevados do ClO2 impedem a propagação de sua 

aplicação em sistemas de pequeno porte. 

 

Independente da relação custo-benefício, o dióxido de cloro, contrapondo-se ao cloro 

gasoso, não apresenta evidência de reações com ácidos húmicos para a formação de 
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trihalometanos e é potencialmente eficaz no controle da síntese de produtos que conferem 

odor e sabor. O ClO2 também atua na remoção do ferro e manganês solubilizados na água. 

Todavia, subprodutos inorgânicos tais como o Clorito e Clorato são identificados numa faixa 

de conversão de 50 a 70% do dióxido consumido na desinfecção (USEPA, 1999; ALMEIDA 

2009; LYKINS e GRIESE, 1986; SADIQ e RODRIGUEZ, 2004). 

 

2.3.3. Química e propriedades gerais do Cloro e Dióxido de Cloro 
 

O cloro 

 

A tabela periódica indica no grupo 17 o mais importante elemento da família dos 

halogênios. Sob o número atômico 17 e peso atômico 35,453, o cloro apresenta-se no estado 

gasoso sob temperatura ordinária, possuído coloração amarelo-esverdeada e extremamente 

tóxico, e pesando cerca de 2,5 vezes mais que o ar em condições ambientais. Liquefeito por 

compressão, o cloro assume um peso 1,5 vezes maior que o da água, atuando de forma 

bastante corrosiva sobre metais. O líquido claro de cor âmbar solidifica quando submetido à 

pressão atmosférica e temperatura de -102ºC, e entra em ebulição a partir de -35ºC, conforme 

especificado no Quadro 2.3 (AZEVEDO NETTO e RICHTER, 1991). 

 

 

Quadro 2.3 – Principais propriedades físicas do cloro 

Temperatura Crítica 143,5oC 

Pressão Crítica 7,6 atm 

Densidade Crítica 0,57 g/cm3 

Peso Específico (líquido) 1,57 g/cm3 -34oC 

Ponto de Ebulição (líquido) -34oC 

Ponto de Fusão -102oC 

Solubilidade na Água 7,3 g/L a 20oC e 1 atm 

Fonte: Adaptação de Azevedo Netto e Richter (1991). 
 

 

A qualidade da água bruta é um fator determinante para a escolha de desinfetantes, 

essencialmente, quando da presença de brometos e carbono orgânico dissolvido na água. A 

necessidade de pré-oxidação requer medidas cautelares na definição do agente oxidante a ser 
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utilizado, dadas as questões relacionadas à formação de THM já comentadas. De acordo com 

o objetivo principal da desinfecção e a sua aplicação na água tratada final, o oxidante deve 

promover a garantia da eliminação de organismos patogênicos na água distribuída (DI 

BERNARDO e DANTAS, 2005). 

 

Múltiplas são as causas que determinam a larga utilização do cloro no tratamento de 

água, podendo-se citar a breve inativação temporal de microrganismos presentes nas águas 

naturais, a ausência de toxicidade aos seres humanos, a produção de residuais relativamente 

estáveis, custo razoável, facilidade de transporte, manuseio, armazenamento, aplicação e 

viabilidade de produção (ALVARENGA, 2010; AZEVEDO NETTO e RICHTER, 1991). 

 

Azevedo Netto e Richter (1991) explicam que a produção comercial do cloro é 

realizada por meio de eletrólise de uma solução salina concentrada (Equação 2.1), onde são 

produzidos simultaneamente hidróxido de sódio e hidrogênio. Segundo os autores, isto torna o 

processo potencialmente viável, do ponto de vista econômico-financeiro. 

 

2 NaCl(s) + 2 H2O + corrente elétrica → 2 NaOH(aq) + Cl2(g) + H2(g)  (2.1) 

 

Corroborando o princípio do equilíbrio químico postulado por Le Chatelier, o cloro 

(Cl2) quando em solução aquosa (Equação 2.2) apresenta tendência à formação de ácido 

hipocloroso, íons hidroxônio e cloreto. 

 

Cl2(g) + 2H2O → HClO(aq)+ [H3O]+
(aq)+ Cl-

(aq)     (2.2) 

 

Meyer (1994) disserta que o cloro e seus compostos são fortes agentes oxidantes e 

que, em geral, a reatividade destes apresenta redução com a elevação do potencial 

hidrogeniônico (pH) e aumento da velocidade reacional com a elevação da temperatura. 

Ratifica-se a explanação pela análise do gráfico contido na Figura 2.3, que mostra a 

dissociação do ácido hipocloroso em função do pH e temperatura. 
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Fonte: Azevedo Netto e Richter (1991, p.285). 
Figura 2.3 – Dissociação do ácido hipocloroso em função do 
pH e temperatura. 

 

 

De acordo com Azevedo Netto e Richter (1991), “o ácido hipocloroso (HClO) é o 

agente mais ativo na desinfecção, e o íon hipoclorito (OCl-) é praticamente inativo”. Este 

ácido, quimicamente fraco, possui uma baixa constante de dissociação (Ka) e, por isso, se 

mantém como espécie predominante em soluções com pH abaixo de 6 e temperatura de 20oC. 

Sabe-se que, as águas naturais tratadas nas ETA possuem pH na faixa em que há presença 

tanto do ácido hipocloroso como do íon hipoclorito, e o controle dessa estequiometria em 

adequadas temperaturas é o que define o grau da ação sanificante do oxidante. A Figura 2.4 

demonstra a relação existente entre o pH, a concentração do residual de cloro livre e a 

atividade bactericida deste na água. 
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Fonte: OMS apud Macedo (2004). 
Figura 2.4 – Relação entre a medida do cloro residual livre 
disponível e atividade bactericida. 

 

 

Observa-se que a concentração de cloro possui intensa relação com o pH e este 

último influencia fortemente a formação de subprodutos halogenados. Segundo Meyer (1994), 

a reação do halofórmio envolve uma série de reações catalíticas, averiguando-se a substituição 

de um grupamento α-carbonil, seguida, eventualmente, por uma hidrólise para produzir o 

trihalometano. A síntese de THM aumenta com a elevação do pH, em função da ação 

catalítica sobre o halofórmio. Essa autora ainda afirma que em “compostos simples que 

contêm acetil, o patamar de determinação de baixa velocidade é a desagregação do próton, 

que é independente da concentração de halogênios, mas altamente dependente do pH”. 

 

Evidencia-se, portanto, a necessidade do gerenciamento integrado de vários 

parâmetros quando se trata do controle da formação de THM em função da cloração, 

incluindo: o tempo de contato do oxidante, a temperatura e pH do meio, MON presente na 

água, concentração de cloro e brometos. 
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2.4. Fatores que influenciam a formação de subprodutos da cloração 

 

Considera-se que cada fator abaixo descrito possui individual gradiente de impacto, e 

considerável influência na formação de THM, contudo, observa-se que no meio natural esses 

parâmetros ocorrem concomitantemente. O estudo fragmentado dos cinco fatores que se 

seguem, possibilitará uma análise mais detalhada da influência destes no meio reacional, onde 

se formam os subprodutos da cloração já mencionados. 

 

2.4.1. Matéria Orgânica Natural (MON) 

 

As substâncias húmicas (SH) são compostos resultantes de transformações físicas, 

químicas e microbiológicas de biomoléculas. Estas substâncias fazem parte, naturalmente, da 

matéria orgânica dos solos. O carbono total presente nos solos e o carbono dissolvido em 

meios aquáticos representam, aproximadamente, 80% e 60% da composição de substâncias 

húmicas nestes meios, respectivamente. Os materiais húmicos que compõem a matéria 

orgânica natural (MON) possuem grande importância na fertilização de solos e, pela 

abundante disponibilidade em mananciais de água, atuam como os principais precursores da 

formação de subprodutos da cloração. A Figura 2.5 apresenta a divisão e classificação das SH 

segundo as respectivas solubilidades, que desperta a atenção para a dificuldade de remoção de 

parte destas substâncias em etapas que antecedem a cloração, como no caso da coagulação 

(PEÑA-MÉNDEZ, HAVEL E PATOČKA, 2005; CESCO, 2007; ALVARENGA, 2010; 

SARGENTINI JUNIOR, 2001). 
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Compostos 
Orgânicos

Organismos 
Vivos

Matéria 
Orgânica

Fragmentos de 
húmus álcali-solúvel

Resíduo insolúvel 
(Humina)

Resíduo Insolúvel
(Ácidos Húmicos)

Parte Solúvel
(Ácidos Fúlvicos)

Precipitação 
ácida

Precipitação 
alcalina

 
Fonte: Adaptado de Peña-Méndez, Havel e Patočka (2005) 
Figura 2.5 – Fluxo de classificação das substâncias húmicas em função da solubilidade. 

 

 

Os compostos orgânicos naturais apresentam-se em misturas heterogêneas de 

moléculas polidispersas e de elevadas massas moleculares, possuem variados grupos 

funcionais (-COOH, -OH, -C=O) que são utilizados para caracterizá-los, o que confere aos 

mesmos uma natureza complexa. A interação destes compostos com o cloro residual livre, 

demonstrada na Figura 2.6, pode ser potencializada pela reatividade ressonante das ligações π 

presentes nessas estruturas (CESCO, 2007; FERREIRA FILHO e SAKAGUTI, 2008). 
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Fonte: Meyer (1994). 
Figura 2.6 – Reação de um composto orgânico com o ácido hipocloroso. 

 

 

O segundo maior lago do Japão, Lago Kasumigaura, com nível elevado de 

eutrofização, foi estudado por Imai, Matsushige e Nagai (2003) sob a perspectiva da formação 

de subprodutos da desinfecção e, para tanto, os pesquisadores fracionaram e caracterizaram a 

matéria orgânica natural (MON) deste lago em cinco classes distintas: substâncias húmicas 

aquáticas, neutras hidrofóbicas, ácidos hidrofílicos, básicas e neutras hidrofílicas, onde a 

contribuição da MON dissolvida para a parte hidrofóbica foi de 35% e 57% para a hidrofílica. 

A desinfecção foi realizada com hipoclorito de sódio, oxidante utilizado nos experimentos. 

Dentre as inferências do trabalho, auferiu-se que as frações hidrofóbicas não atuam como os 

principais agentes precursores da formação de THM e que existe relevância da fração 

hidrofílica sobre a hidrofóbica, como precursor de THM, tornando-se esta relevância mais 

pronunciada quando o potencial de formação de THM foi avaliado em termos de 

concentração. 

 

Confrontando os relatos de Imai, Matsushige e Nagai (2003) com aqueles realizados 

por Singer et al (1999, 2002), observa-se pontos de contraposição. Estes últimos autores 

discorrem que o carbono orgânico hidrofóbico (COHFO) é mais susceptível ao processo de 

coagulação do que o carbono hidrofílico (COHFI) e que, em águas com elevadas 
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concentrações de COHFO acrescidas de altos valores de SUVA1, há uma inclinação à 

produção de maior quantidade de subprodutos da desinfecção do que em mananciais com 

reduzidos valores de SUVA, visto que nestes há predominância de carbono orgânico 

hidrofílico em suas águas (ALVARENGA, 2010). 

 

Independente da fração de COHFO ou COHFI, atesta-se que a MON presente em 

águas naturais tem elevado potencial de gerar subprodutos da cloração e, concomitantemente, 

torna-se fator importantíssimo no controle da formação de THM. Ratifica-se a importância da 

MON na formação destes subprodutos pelo estudo realizado por Yoon et al (2003), que visou 

investigar as características da formação de THM nas águas dos principais rios da Coréia, 

dada a apresentação de níveis significativamente mais baixos do que aqueles observados nos 

EUA. Durante a pesquisa, cinco dos principais rios responsáveis pelo abastecimento de 90% 

da população coreana tiveram suas águas analisadas, com amostras coletadas em doze 

estações de tratamento de água. Os parâmetros avaliados foram o potencial de formação de 

trihalometanos, potencial de formação de haleto orgânico total e a absorção ultravioleta em 

254 nm que, comparativamente, apresentaram resultados iguais a 1/3 dos níveis encontrados 

nos EUA. A concentração residual de carbono orgânico dissolvido e o potencial de formação 

de trihalometanos corresponderam a cerca de 60% daqueles observados nos EUA. Este 

montante pode ter contribuído, quantitativamente, para os níveis menores de THM na Coréia. 

Os autores concluem que, independentemente das diferenças geoquímicas entre os dois 

países, e das limitadas capacidades de compreensão desses fenômenos por parte dos 

pesquisadores envolvidos, a ampla variação do nível potencial de formação de THM pode 

existir em diferentes regiões geográficas, dadas as diferentes concentrações de precursores nas 

águas naturais. 

 

2.4.2. pH do meio 

 

Meyer (1994) enuncia em seu trabalho que a formação dos THM aumenta com a 

elevação do pH, pela ação catalítica que este exerce sobre o halofórmio. A relação ascendente 

dos THM com o aumento dos valores de pH pode ser ratificada pela análise de um relatório 

expedido pelo Ministério da Saúde (Funasa, 2007), que apresenta um estudo dos potenciais 
                                                 
 

1 SUVA: razão entre a absorbância medida no comprimento de onda de 254 nm e a concentração de COD, sendo 
a absorbância em m-1 e o COD em mg.L-1 
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fatores de risco à saúde decorrentes da presença de subprodutos da cloração, utilizando dados 

do sistema de abastecimento de água da cidade de Fortaleza-Ceará. 

 

O pH possui um efeito físico-químico significativo e, em geral, direto no equilíbrio 

de sistemas simples e complexos. A ação do cloro como agente biocida na água sofre impacto 

direto do pH, conforme exemplificação na Figura 2.4. O processo de coagulação da água 

possui todo um complexo de reações sensíveis à variação do pH. Os materiais húmicos 

presentes em águas naturais são identificados como macromoléculas carregadas 

negativamente, que possuem maior estabilidade quando o pH do meio é elevado, e é esta 

estabilidade o fator determinante do gradiente de remoção de precursores orgânicos da 

formação de THM em etapas que antecedem a cloração no tratamento (EDWARDS e 

AMIRTHARAJAH, 1985; SALES, 2005). 

 

Durante uma conferência de recursos hídricos na Flórida, Hua e Yeats (2010) 

apresentaram um trabalho no qual foram definidos meios de controle para THM no tratamento 

de águas residuárias. Analisando o efeito do pH sobre o potencial de formação de THM, sob 

as seguintes condições reacionais: COT = 5,0 mg/L, temperatura = 20oC, Cl2 = 8,1 mg/L e 

tempo de contato de 24 horas, observou-se elevação dos níveis de THM em função dos 

valores crescentes de pH (Figura 2.7), aumento este atribuído à hidrólise da solução de 

hipoclorito em meio aquoso. 
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Fonte: Hua e Yeats (2010). 
Figura 2.7 – Efeito do pH e tempo de contato na formação 
de THM. 

 

 

Considerando os comentários de Hua e Yeats (2010), avalia-se que além do 

parâmetro pH, existe uma estreita relação entre a formação de THM e o contato espaço-

temporal dos precursores orgânicos com elementos halogênicos. Sendo assim, faz-se 

indispensável o controle eficaz do pH do meio e do tempo de contato entre os desinfetantes e 

as substâncias potencialmente geradoras de THM. 

 

2.4.3. Tempo de contato 

 

As reações químicas para a formação de THM em condições naturais, decorrentes do 

processo oxidativo de materiais orgânicos não acontecem de forma súbita, tangibilizando o 

conceito de que o tempo de residência de precursores orgânicos em meio oxidante halogenado 

potencializa em escala crescente a produção de subprodutos da desinfecção. Torna-se então o 

tempo um fator significativo para o controle de THM em sistemas de abastecimento de água, 

visto que dependendo do gradiente temporal de armazenamento nas redes de distribuição 

poder-se-á ter quantitativos diferenciados e a formação contínua de subprodutos, tanto pela 

manutenção do residual de cloro livre quanto pela constituição de biofilmes agregados às 
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paredes internas das tubulações (CHAN, MAVINIC E BRERETON, 2002; DI BERNARDO, 

1993; SINGER, 1994). 

 

Em um projeto desenvolvido na região norte de Vancouver, Canadá, foram utilizadas 

amostras de água incubadas em tubos de policloreto de vinil (PVC) para simular a interação 

entre os resíduos do cloro na água potável e a superfície interna das tubulações do sistema de 

distribuição. O estudo comprovou que as variações sazonais, a presença de biofilme na 

superfície interna e o tempo de residência da água nos tubos têm um impacto maior sobre a 

formação de clorofórmio que o próprio processo de tratamento. A Figura 2.8 mostra gráficos 

das análises realizadas na água permeada por ultrafiltração e na água bruta, onde os períodos 

de incubação foram de 5h e 4 dias, respectivamente. Tanto para os casos destacados no 

primeiro demonstrativo como para os do segundo, são evidenciadas formações de clorofómio 

superiores para o tempo de incubação de quatro dias em relação àquelas amostras incubadas 

por 5 horas. 

 

 

 
Fonte: Chan, Mavinic e Brereton, (2002). 
Figura 2.8 – Efeito do tempo de contato na formação de 
THM em água ultrafiltrada e bruta para 5h e 4 dias de 
incubação, respectivamente. 
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A influência do tempo de reação na formação de subprodutos também foi avaliada 

por Stevens, Moore e Miltner (1989). Os pesquisadores identificaram maiores concentrações 

de THM e, também, de ácidos haloacéticos (AHA) quando ocasionado o aumento do pH e do 

tempo de reação. Diferentemente dos THM, a estabilidade química de outros subprodutos 

gerados durante a cloração, tais como os AHA, não permite a continuidade destes compostos 

se submetidos a longos intervalos de residência em redes de distribuição de água, tendo em 

vista a decomposição destes ácidos. Daí observa-se a complexidade que há no controle de 

subprodutos da desinfecção, onde nem todos os compostos formados apresentam tendência 

química homogênea (ALVARENGA, 2010; USEPA, 2005). 

 

2.4.4. Temperatura 

 

A evolução do grau de formação de subprodutos na água também depende da 

temperatura. Os níveis de THM nas águas naturais são significativamente afetados por 

condições sazonais em climas temperados (PASCHOALATO, TRIMAILOVAS e DI 

BERNARDO, 2008; MEYER, 1994; SINGER, 1994; SADIQ e RODRIGUEZ, 2004). 

 

Em trabalho realizado por Sadiq e Rodriguez (2004) com o objetivo de revisar os 

modelos de predição de subprodutos no último decênio, identificar suas vantagens e 

limitações, e examinar suas potenciais aplicações como ferramentas de tomada de decisão, 

trouxe ao conhecimento que na região de estudo, Québec no Canadá, durante os meses de 

inverno, onde a cobertura de gelo protege a superfície de mananciais de água, as 

concentrações de THM são menores devido à menor temperatura e MON. O impacto da 

temperatura no potencial de formação de THM é manifestado quando avaliados os relatórios 

que trazem os níveis de THM nos meses de verão, nos quais as temperaturas são maiores. 

 

Ainda na região do Québec (Canadá), Rodriguez e Sérodes (2001) estudaram as 

concentrações de THM em três sistemas de distribuição abastecidos por águas superficiais, 

utilizando variadas estratégias de tratamento físico-químico para controle dos subprodutos. O 

período de amostragem foi de vinte e cinco semanas, entre os meses de abril e novembro, 

quando as temperaturas das águas se mantêm superiores a 4ºC. Os resultados mostraram que 

há uma variação significativa entre a saída da estação de tratamento e as extremidades da 
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Rede de Distribuição de Água (RDA). Observou-se que quando a temperatura da água 

mostrava-se superior a 15 graus Celsius, a variação espacial de THM apresentava-se 

particularmente elevada, cerca de 2 a 4 vezes, dependendo do modelo estatístico utilizado. O 

estudo mostrou que a temperatura é o melhor indicador da variabilidade sazonal da produção 

de THM em função da dosagem de cloro, substituindo MON e pH (RODRIGUEZ, 

SÉRODES, LI e BOUCHARD, 2001; 2003). 

 

Sales (2005) explana que na hidrografia do estado do Ceará, região nordeste do 

Brasil, os mananciais de águas superficiais utilizados para a produção de água potável 

possuem várias características que dificultam o tratamento de água. Dentre as características 

observadas, a temperatura ambiente elevada é um fator preponderante na formação de 

subprodutos da desinfecção. Fatores tais como a ocorrência de processos de eutrofização nos 

mananciais de superfície da região são afetados significativamente pela intensa ação dos raios 

solares que ocorre praticamente sem consideráveis variações sazonais. 

 

Alvarenga (2010) realizou estudos em uma estação de tratamento de águas para 

abastecimento público, intitulada “ETA C”, localizada em região de clima tropical quente e 

úmido, umidade relativa mínima de 73% e máxima de 82,5%, influência marítima, elevadas 

taxas de evaporação e índice pluviométrico médio anual de 1.600 mm. A pesquisa revelou 

pelas análises realizadas na saída da ETA C, que o incremento na temperatura das amostras 

promoveu aumento na formação de subprodutos, embora, estatisticamente, a correlação dos 

coeficientes de Spearman (Tabela 2.2) entre a temperatura e a formação de subprodutos não 

tenha sido significativa para o parâmetro THM total, objeto desta revisão. 

 

 

Tabela 2.2 – Coeficientes de correlação de Spearman 
para amostragens realizadas na água tratada da ETA C. 

Parâmetro Temperatura 

THM total  0,112 

AHA total  0,246 

HAN total  0,415 

HC total  0,716 

CH  0,243 

CP  0,324 
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Fonte: Adaptada de Alvarenga (2010, p. 74). 
 

 

2.4.5. Concentração de brometos 

 

A identificação de espécies bromadas de THM em maior quantidade na água de 

abastecimento público pode ser explicada pelo poder oxidante que o cloro exerce sobre o 

ânion brometo. O cloro apresenta um potencial padrão de redução a 25ºC de +1,36 V e o 

bromo +1,07 V. O potencial padrão de redução, ou potencial redox, corresponde à capacidade 

de uma determinada espécie química doar ou receber elétrons, o que determina se esta espécie 

química possui características oxidantes ou redutoras. Observando-se os potenciais redox do 

Cl- e Br- percebe-se que o cloro apresenta maior capacidade de receber elétrons que o bromo. 

Este fato torna o cloro um oxidante mais forte que o bromo. Portanto, Se o ânion brometo 

estiver presente durante o processo de cloração, será oxidado, formando ácido hipobromoso 

(HBrO). Este reagirá com as substâncias húmicas presentes no meio dando origem aos THM. 

O que sedimenta o conceito de que águas com elevada concentração de bromo produzem 

teores elevados de trihalometanos (SALES, 2005; MEYER, 1994; BORGES, 2002; LELES, 

2005). 

 

Marmo, Santos e Bresaola Júnior (2006) coordenaram um trabalho que visou avaliar 

dentre outros parâmetros a influência do íon brometo, qualitativa e quantitativamente, sob a 

perspectiva da produção de diferentes espécies de THM. Os resultados apresentados (Tabela 

2.3) demonstraram que proporcionalmente ao incremento nas concentrações do íon brometo, 

as espécies bromofórmio e dibromoclorometano aumentaram significativamente em relação 

ao THM total. Observou-se, também, que ao comparar as concentrações de THM totais, tanto 

na presença como na ausência do bromo, considerando as mesmas condições de dosagem de 

cloro e de ácidos húmicos, a formação de trihalometanos totais é superior quando este ânion 

encontra-se presente no meio aquoso. 
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Tabela 2.3 – Concentrações das espécies clorofórmio, diclorobromometano, 
dibromoclorometano e bromofórmio nas análises de THM por cromatografia gasosa para a 
etapa de estudo da variação da dosagem do íon brometo. 

CHCl3 CHCl2Br CHClBr2 CHBr3 Total Hach

7 10,0 2,5 0 --- --- --- --- --- 58
10 10,0 2,5 0,5 18 24 78 61 180 76
11 10,0 2,5 1 9 15 76 129 229 82
12 10,0 2,5 3 --- --- --- --- --- 89
7 10,0 2,5 0 211 11 AL ND 222 110

10 10,0 2,5 0,5 26 62 182 130 399 118
11 10,0 2,5 1 --- --- --- --- --- 270
12 10,0 2,5 3 11 10 94 471 586 171
7 10,0 2,5 0 228 14 ND ND 242 197

10 10,0 2,5 0,5 --- --- --- --- --- 185
11 10,0 2,5 1 15 45 191 299 549 173
12 10,0 2,5 3 10 12 106 526 655 199

1 hora

12 horas

24 horas

Amostra

Variação da 
dosagem de 

bromo

Variação da 
dosagem de 

bromo

Variação da 
dosagem de 

bromo

THM (µ.L-1)
Íon 

brometo 

(mg.L-1)

Ácidos 
húmicos 

(mg.L-1)

Cloro 

(mg.L-1)

Tempo 
de 

contato
Objetivo

 
Fonte: Marmo, Santos e Bresaola Júnior (2006). 
Nota: AL: abaixo do limite (0,5 ppb); ND: não detectado; (---): Não avaliado. 

 

 

2.4.6. Residual de cloro livre 

 

A relação de conformidade existente entre a formação de THM e a dosagem de cloro 

na água é uma variável que demonstra claramente o impacto da ação de cada oxidante sobre a 

formação de subprodutos da desinfecção. Esta função relacional do impacto é dada por Meyer 

(1994) quando menciona que “quanto maior a dosagem de cloro, maior será a probabilidade 

de formação de THM” em uma dada massa de água que abrigue seus precursores orgânicos. 

Meyer alerta para a importância da forma sob a qual o cloro se apresenta, pois o cloro em seu 

estado livre tem maior poder de formação de THM do que o cloro combinado. Em 

observância a este conceito, apresenta-se a Figura 2.9, proveniente de um experimento 

ensaiado por Roccaro, Vagliasind e Korshin (2008) no reservatório hídrico de Ancipa, 

localizado na Silícia (Itália), para sondar a formação de subprodutos em água clorada, 

verificando o desempenho e a importância de vários indicadores de absorção e fluorescência, 

onde de acordo com os dados obtidos, o clorofórmio foi o composto predominante na 

formação de THM, aumentando uniformemente com a variação da concentração de cloro livre 

em função do tempo. 
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Fonte: Roccaro, Vagliasind e Korshin (2008, p. 202). 
Figura 2.9 – Cinética enzimática da formação de clorofórmio em 
diferentes concentrações de Cl2 comparado ao COD. 

 

 

A pesquisa desenvolvida por Mondardo, Sens e Melo Filho (2006) com o objetivo de 

investigar o desempenho da técnica de ozonização contraposta pela utilização de cloro na pré-

oxidação de microalgas e cianobactérias em um sistema de filtração direta descendente, 

seguido pela desinfecção com cloro, visou avaliar a qualidade da água produzida, referenciada 

na remoção de THM, remoção de fitoplâncton e nos testes toxicológicos. Os resultados dos 

ensaios realizados (Figura 2.10) denotaram, quando a pré-oxidação e a desinfecção final são 

realizadas somente com cloro, um aumento significativo da concentração de THM, mesmo 

para concentrações de cloro na ordem de 3,0 a 3,5 mg/L, alcançando valores superiores a 

98μg/L. 
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Fonte: Mondardo, Sens e Melo Filho (2006, p. 341). 
Figura 2.10 – Concentração de trihalometanos dos ensaios 
realizados com e sem pós-cloração (desinfecção). 

 

 

O cloro associado a outros agentes oxidantes pode ser uma saída para o controle e 

redução de subprodutos da desinfecção. Os pesquisadores Rittmann e Tarquin (2002), da 

Universidade do Texas (EUA), comprovaram que a associação de cloro numa proporção de 

66% referente à dosagem empregada do ClO2 reduz o potencial de formação de THM. Os 

mecanismos de reações apresentados pelos autores sugerem que o cloro reage com o íon 

clorito formado após a oxidação de precursores orgânicos realizada pelo dióxido. Assim, uma 

fração do dióxido consumido é restituída contribuindo para uma taxa de oxidação de 

precursores mais elevada. 

 

2.5. O dióxido de cloro 

 

O interesse pelo uso de desinfetantes alternativos tem se apresentado de forma 

crescente nas duas últimas décadas. Embora no Brasil a utilização de cloro e hipoclorito na 

desinfecção de águas para abastecimento público ainda seja bastante difundida, produtos 

como o dióxido de cloro (ClO2) passam a ter larga aplicação nas ETA nacionais, 

exclusivamente por suas propriedades diferenciadas daquelas que conferem intensa formação 

de subprodutos halogenados à água para consumo humano. A cidade de Brusque-SC, sul do 

Brasil, foi a primeira a dispor de um sistema de abastecimento que utiliza o ClO2 como 

desinfetante (RIBEIRO, 2000; DI BERNARDO e DANTAS, 2005). 
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O Dióxido de Cloro (ClO2) apresenta-se sob a forma de um gás sintético amarelo-

esverdeado em temperatura ambiente, que varia a coloração do laranja ao vermelho de acordo 

com a ascendência da concentração, fotossensível, com curva de estabilidade decrescente 

conforme a intensidade da luz ambiente, e possui elevada solubilidade em água, 

aproximadamente dez vezes maior que o cloro, e baixa capacidade hidrolítica, comportando-

se como um gás em solução aquosa, permanecendo na sua forma elementar. O Quadro 2.4 

mostra as principais propriedades físicas do ClO2 (ALMEIDA, 2009; FRIZZO, 

SPIANDORELLO e CAMPANI, 2004). 

 

 

Quadro 2.4 – Principais propriedades físicas do dióxido de cloro. 

Massa molecular 67,45 g/mol 

Ponto de fusão -59oC 

Ponto de ebulição 11oC 

Solubilidade, 25oC (34,5 mmHg) Aproximadamente 3 g/L 

Coeficiente de partição, 35oC 21,5 

Absortividade molar, 360 nm 1.225 a 1.250 cm-1M-1 

Fonte: Adaptado de Almeida (2009, p. 24) e Harris (2001, p. 3). 
 

 

Segundo Almeida (2009), “ao contrário do cloro gasoso, o dióxido de cloro não 

reage com a matéria orgânica presente na água, nem com diversos compostos orgânicos e não 

origina subprodutos clorados, como os trihalometanos (THM)”. A seletividade do dióxido 

como agente oxidante deve-se ao seu intrínseco mecanismo de transferência de elétrons, no 

qual apenas um único elétron é deslocado do dióxido formando o íon clorito (ClO2
-), sem a 

produção de hipoclorito ou cloro gasoso (Equação 2.3). Essa característica pode ser 

responsável pela reduzida formação de compostos halogênicos quando da aplicação de ClO2 

na água de abastecimento humano contendo precursores orgânicos desses compostos 

(ALMEIDA, 2009; CHERNICHARO, 2001; LAPOLLI et al, 2005). 

 

ClO2(aq) + e- → ClO2
-
(aq) Eº = 0,954 V      (2.3) 
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A oxidação de matéria orgânica natural pelo dióxido de cloro não gera THM, 

conforme comentam Krasner, Yates e Liang (2003). A reação entre a matéria orgânica natural 

e o dióxido de cloro é demonstrada abaixo (Equação 2.4): 

 

a ClO2 + b RH → c RO + d RO2 … + e CO2 +f ClO2
-    (2.4) 

 

2.5.1. Processos reacionais na produção do dióxido de cloro 

 

A produção in loco do dióxido é realizada, segundo explica Sales (2005), em função 

da “instabilidade do dióxido de cloro, que apresenta riscos de explosão mesmo quando 

armazenado em solução aquosa com concentração inferior a 1%”. Frizzo, Spiandorello e 

Campani (2004) ratificam a redação de Sales (2005) discorrendo que em soluções 

concentradas (acima de 10 g/L) podem ocorrer explosões em temperaturas maiores que -40oC. 

 

A classificação apresentada por Almeida (2009) para os diversos métodos de 

produção do dióxido de cloro, por meio de geradores comerciais, baseia-se na disposição de 

três grupos com processos químicos diferenciados que podem ser observados no Quadro 2.5. 

 

 

Quadro 2.5 – Principais métodos de geração do dióxido de cloro. 
Processo Químico Reagentes Reações Considerações

Clorito de sódio / gás cloro Equação 2.5 -

Clorito de sódio e ácido sulfúrico Equação 2.6 -

Clorito de sódio e ácido 
cloridrico

Equação 2.7 -

Clorito de sódio / ácido 
cloridrico / hipoclorito de sódio

Equação 2.8 -

Clorato de sódio / peróxido de 
hidrogênio / agente redutor

Equação 2.9 Produção em grande escala

Clorato de sódio / peróxido de 
hidrogênio / ácido sulfúrico

Equação 2.10 Produção em pequena escala

Electroquímico Clorito de sódio
Equações 2.11; 2.12; 

2.13; 2.14; 2.15
Produção em pequena escala

Oxidação do Clorito

Oxidação do Clorato

 
Fonte: Adaptado de Almeida (2009) e Cavalari (2008). 

 

 

Dentre os métodos de produção de dióxido de cloro, a oxidação do íon clorito ocupa 

a maior parcela do mercado, em estações de tratamento de água (Almeida, 2009). As reações 
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referenciadas no Quadro 2.5 foram descritas por Cavalari (2008) conforme disposição a 

seguir: 

 

Processos redox 

 

Clorito de sódio e gás cloro: 

 

2NaClO2 + Cl2 → 2ClO2 + 2NaCl       (2.5) 

 

Clorito de sódio e ácido sulfúrico: 

 

4NaClO2 + H2SO4 → 2ClO2 + HCl + HClO3 + 2Na2SO4 + H2O   (2.6) 

 

Clorito de sódio e ácido clorídrico: 

 

5NaClO2 + 4HCl → 4ClO2 + 5NaCl + 2H2O     (2.7) 

 

Clorito de sódio, ácido clorídrico e hipoclorito de sódio: 

 

2NaClO2 + 2HCl + NaClO → 2ClO2 + 3NaCl + H2O    (2.8) 

 

Clorato de sódio e ácido clorídrico 

 

NaClO3 + 2 HCl → ClO2 + ½ Cl2 + H2O + NaCl     (2.9) 

 

Clorato de sódio, peróxido de hidrogênio e ácido sulfúrico: 

 

2NaClO3 + H2O2 + H2SO4 → 2ClO2 + O2 + 2H2O     (2.10) 

 

Processos eletroquímicos 

 

Eletrólise direta: 
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O processo consiste na introdução de uma solução de clorito de sódio (NaClO2) em 

uma célula eletroquímica, onde ocorre no ânodo a eletrólise direta (Equação 2.11) do íon 

clorito (ClO2
-) gerando dióxido de cloro (ClO2). Os produtos secundários hidróxido de sódio 

(NaOH) e hidrogênio (H2) são produzidos no cátodo da célula (ALMEIDA, 2009). 

 

2ClO2
- + 2H2O → 2ClO2 + 2OH- + H2      (2.11) 

 

Produção eletroquímica de precursores oxidantes para geração de dióxido na célula 

 

A água e o clorito são utilizados como insumo para produção eletrolítica de ácido e 

cloro neste processo. O ácido gerado na eletrólise da água (Equação 2.12) reage com o clorito 

inserido na célula provocando a reação de formação do ClO2. Durante a reação do ácido com 

o clorito (Equação 2.13), há também a formação do ânion cloreto em solução, que logo passa 

pelo processo de eletrólise gerando o Cl2 (Equação 2.14). O cloro formado reage, em seguida, 

com o íon clorito (Equação 2.15), aumentando a produção do dióxido de cloro. 

 

Eletrólise da água: 

 

2H2O → 4H++ O2 + 4e-        (2.12) 

 

5ClO2
- + 4H+ → 4ClO2 + Cl- + 2H2O      (2.13) 

 

Eletrólise do íon cloreto: 

 

2Cl- → Cl2 + 2e-         (2.14) 

 

2ClO2
- + Cl2 → 2ClO2 + 2Cl-        (2.15) 

 

Almeida (2009) ressalta a importância das espécies intermediárias que são formadas 

na reação do íon clorito com o Cl2. Quando em elevadas concentrações de reagentes, o 

produto intermediário peróxido de cloro (Cl2O2) forma-se rapidamente reagindo para a 

formação de dióxido. Mas em baixas concentrações iniciais de reagentes, o peróxido de cloro 

formado intermediariamente reage com as moléculas de água dando origem ao ânion clorato 

em solução, subproduto indesejável no processo reativo de geração do dióxido de cloro. 
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2.6. Desinfecção, THM e regulação 

 

A água para consumo humano no Brasil é regulamentada pela portaria nº 518 do 

Ministério da Saúde, instituída em 25 de março de 2004. Esta portaria determina que a 

desinfecção seja um processo obrigatório ao qual a água deve ser submetida, visando atender 

ao padrão microbiológico de potabilidade estabelecido por esta. O objetivo deste processo é a 

inativação de microrganismos patogênicos, no entanto, além da eliminação de agentes 

causadores de doenças, os desinfetantes podem gerar subprodutos tais como os THM 

(USEPA, 1999; RÄDER, 2009; BRASIL, 2004). 

 

Diante da necessidade de controle dos subprodutos da desinfecção, a portaria nº 

518/2004/MS definiu frequência mínima trimestral de coleta e amostragem para verificação 

das concentrações de THM nas águas distribuídas para consumo humano, captadas em 

mananciais superficiais. O valor máximo permitido (VMP) para a concentração de THM 

Totais na água potável brasileira é de 100μg/L e pode ser comparado aos limites regulatórios 

para THM Totais em outros países e regiões, conforme expresso por Karanfil et al (2008) na 

Tabela 2.4. Observa-se também nesta tabela o valor estabelecido pela EPA para THM, onde 

desde 1998 o valor máximo aceitável determinado foi reduzido de 100μg/L para 80μg/L. 

 

 

Tabela 2 – Limites regulatórios de THM Total em diferentes 
países e regiões. 

País ou região Limite (µg/L) 
Áustria 30 
Bélgica 30 
China 100 

República Tcheca 100 
Alemanha 50 

Irlanda 100 
Itália 30 
Japão 100 

Luxemburgo 50 
Noruega 100 
Espanha 100 
Suécia 50 
Escócia 100 
Taiwan 80 

Reino Unido 100 
Estados Unidos 80 

Fonte: Karanfil et al (2008, p.13) 
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Além dos THM, foram também inclusos no texto da portaria brasileira supracitada o 

controle dos seguintes desinfetantes e produtos secundários: bromato, clorito, cloro livre, 

monocloramina e 2,4,6-triclorofenol. Nota-se, porém, a ausência da citação do desinfetante 

dióxido de cloro, que se enquadra no artigo 13, parágrafo único, como “outro agente 

desinfetante”. Neste mesmo artigo são estabelecidos valores limites para a concentração 

residual de cloro na água, pela dosagem de cloro gasoso liquefeito, hipoclorito de sódio ou 

hipoclorito de cálcio. Contudo, não há fixação de limites regulatórios para a concentração 

residual de ClO2, e a forma na qual se pode enquadrá-lo pela observação dos conceitos da 

Portaria 518/2004/MS não permite uma decisão técnico-científica para o estabelecimento do 

VMP, pois este oxidante encontra-se inserido no conceito como “outro agente desinfetante”, 

conforme se observa na transcrição abaixo (BRASIL, 2004; RÄDER, 2009; USEPA, 2006). 

 

Art. 13. Após a desinfecção, a água deve conter um teor mínimo de cloro residual 
livre de 0,5 mg/L, sendo obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 mg/L 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. 
Parágrafo único. Admite-se a utilização de outro agente desinfetante ou outra 
condição de operação do processo de desinfecção, desde que fique demonstrado pelo 
responsável pelo sistema de tratamento uma eficiência de inativação microbiológica 
equivalente à obtida com a condição definida neste artigo. (BRASIL, 2004) 

 

 

Contrapondo-se à legislação brasileira, que não especifica limites mínimos nem máximos para 

a concentração de dióxido de cloro na água potável, a Agência de Proteção Ambiental dos 

Estados Unidos (USEPA) em sua edição 2006 dos padrões de água potável e alertas de saúde, 

fixa limites máximos de ClO2 em águas destinadas ao consumo humano, servindo de 

referência também para outros países (RÄDER, 2009; USEPA, 2006). 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. O sistema em estudo 

 

O sistema de abastecimento público escolhido para a investigação e estudo das 

espécies de trihalometanos formados durante o processo de tratamento da água foi 

selecionado por sua representatividade populacional, frente aos limites geográficos de sua 

unidade federativa. A população atendida por este Sistema Produtor corresponde, segundo o 

IBGE (2011), a 30% da população estadual total. Além desse fator, outros critérios foram 

utilizados para a seleção da área de estudo, dentre eles a importância do corpo hídrico 

utilizado como fonte de captação da água bruta na região e a quantidade histórica de itens e 

parâmetros de controle disponíveis no banco de dados da Estação de Tratamento de Água 

(ETA). 

 

A população contemplada pelo sistema de abastecimento de água (SAA) estudado é 

atendida por uma vazão média de 7,36 m³/s, considerando dados do ano de 2010 fornecidos 

pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). A ETA responsável pelo atendimento 

desta demanda será, doravante, designada ETA-Tropical (ETA-T), por tratar-se de um sistema 

instalado em região de clima tropical úmido e quente, onde a temperatura média gira em torno 

de 26ºC com meses mais secos entre agosto e dezembro (Período Seco) e época chuvosa entre 

janeiro e julho (Período Chuvoso). As ocorrências de chuvas segundo a base de informações 

do órgão de meteorologia competente apontam média de 1600 mm anuais, concentrados no 

intervalo que compreende os meses de fevereiro a maio. Uma peculiaridade da região são as 

elevadas taxas de evaporação. Pesquisas realizadas na região do semiárido brasileiro estimam 

que cerca de 40% das águas acumuladas em reservatórios se perdem por evaporação 

(SUASSUNA, 2002). 

 

A ETA-T possui tecnologia de tratamento que utiliza a Filtração Direta Descendente, 

alimentada por um corpo hídrico lêntico que apresenta características de um manancial com 

elevado nível trófico. Conforme dados disponibilizados pela Companhia local de 

abastecimento de água, em 2003, as cianobactérias representavam 99,4% do fitoplâncton 

deste reservatório, o que requer da Estação um processo apurado para remoção destas 

espécies. 
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A aplicação do coagulante cloreto de polialumínio (PAC23), com 23% do princípio 

ativo Al2O3, se dá logo após as comportas que permitem a passagem da água bruta pelo canal 

que realiza a adução da matéria prima coagulada às câmaras de mistura rápida, onde são 

dosados o auxiliar de coagulação (polímero catiônico), o ácido fluossilícico (H2SiF6), a 

solução de dióxido de cloro produzida in situ (ClO2) e, em estado de contingência, o cloro 

liquefeito (Cl2) para auxiliar no processo de pré-oxidação necessário ao tratamento por 

filtração direta, em função da concentração algácea encontrada na água bruta. Após a 

passagem da água pelas câmaras de mistura rápida, a massa de água coagulada e pré-oxidada 

é conduzida à unidade de filtração descendente e, posteriormente, à etapa de desinfecção com 

cloro liquefeito (Cl2). O armazenamento da água tratada final é realizado por uma unidade de 

reservação intermediária e, seguidamente, por um reservatório de maior capacidade, de onde é 

aduzido o líquido potável para a rede de distribuição de água (RDA). 

 

A RDA possui várias unidades de transmissão remota (UTR) de dados e estações de 

elevação da água tratada (EEAT) instaladas ao longo do sistema de distribuição. Em quatro 

UTR foram instalados pontos de recloração da água para garantir o residual de cloro 

especificado pela Portaria MS n° 518/2004 (BRASIL, 2004). As Figuras 3.1, 3.2 e 3.3 exibem 

uma sequência em esquema gráfico das etapas de captação, tratamento, reservação e 

distribuição da água tratada pela ETA-T. 

 

3.1.1. Pré-tratamento 

 

 

 
Fonte: Elaborado por Cézar Motta (2010). 
Figura 3.1 – Etapas de captação, coagulação e pré-oxidação da água bruta na ETA-T. 
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3.1.2. Filtração e desinfecção 

 

 
Fonte: Elaborado por Cézar Motta (2010). 
Figura 3.2 – Etapa de filtração da água coagulada e 
desinfecção final na ETA-T. 

 

3.1.3. Reservação e distribuição 

 

 
Fonte: Elaborado por Cézar Motta (2010). 
Figura 3.3 – Etapa de reservação e distribuição da água tratada (saída da ETA-T). 

 

 

3.2. Coleta dos dados 
 

Os dados contidos na base estatística deste trabalho foram coletados junto aos 

responsáveis pela qualidade da água distribuída na região de estudo, àqueles responsáveis 

pelo tratamento desta água na ETA-T e, também, foram obtidas bases históricas de 

acompanhamento climatológico do órgão de meteorologia local. A delimitação do período 

investigado foi determinada para o ínterim de 2004 a 2010. Os parâmetros coletados foram: 

laudos das análises químicas de THM na ETA-T e RDA abastecida por esta, data, hora e 

endereço do ponto em que foi coletada cada amostra para análise dos subprodutos, 

laboratórios que realizaram os ensaios, concentração em µg.L-1 de cada espécie de THM 

Reservatório de 
distribuição 
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estudado (CF, BDCM, DBCM e BF), concentração da solução de dióxido de cloro produzido 

na planta instalada na ETA-T, a relação de eficiência da massa de ClO2 produzido pelo 

volume de NaClO3 utilizado como reagente limitante, volumes de água tratada produzidos 

pela Estação, temperaturas do ar registradas na região, determinações de cloro residual livre, 

pH, turbidez, cor e oxigênio consumido na água bruta e tratada, tipos de desinfetantes 

utilizados por período e distância do ponto de saída da água tratada até os pontos de coleta das 

amostras para análise de THM na RDA (Apêndices A, B e C). 

 

O Quadro 4.1 revela quais laboratórios realizaram as determinações de THM no 

período investigado e os respectivos métodos analíticos utilizados. A codificação de cada 

laudo e referência utilizada para as metodologias analíticas poderão ser conferidas nos 

apêndices supracitados. 

 

 

Quadro 3.1 – Lista de laboratórios responsáveis pelas determinações dos 
trihalometanos na Estação de Tratamento e na Rede de Distribuição de Água, e os 
métodos analíticos utilizados no período de 2004 a 2010. 

Parâmetro Laboratório Método Analítico

Senai/Cetind Cromatografia Gasosa

Hidrocepe Cromatografia Gasosa

Gecoq/Cagece Cromatografia Gasosa

Bioagri Cromatografia Gasosa

THM

 
Fonte: Laudos analíticos disponibilizados pelos responsáveis do laboratório de qualidade da água no 
sistema de abastecimento estudado. 

 

 

Os itens concentração da solução de dióxido de cloro e a relação de eficiência da 

produção da massa de ClO2 (Kg) pelo volume de NaClO3 (L), utilizado como base primária, 

foram obtidos pela consulta às planilhas de controle da qualidade da ETA-T. Os valores 

médios considerados nesta coleta referem-se àqueles realizados pelos analistas químicos do 

laboratório de controle da qualidade entre 7 e 16 horas. Os valores dessas variáveis 

operacionais foram capturados para avaliação da eficiência de produção da unidade de 

geração de dióxido e possíveis relações com a concentração de THM na água potável. 

 

Dentre os registros das determinações de cloro residual livre, pH, turbidez, cor e 

oxigênio consumido na água bruta e tratada, foram selecionados aqueles que continham 
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análises realizadas na data e horário de coleta das amostras coletadas para análise de THM. 

Estes parâmetros físico-químicos foram eleitos por suas capacidades de influenciar a 

formação de trihalometanos no meio aquoso. Todas as determinações analíticas dos 

parâmetros supracitados foram realizadas pelo laboratório de processos da ETA-T. O Quadro 

3.2 especifica quais métodos analíticos foram utilizados. 

 

 

Quadro 3.2 - Determinações físico-químicas na água bruta e tratada da ETA-T e os 
métodos analíticos utilizados. 

Parâmetro Laboratório Método Analítico

pH Potenciometria
Turbidez Espectrofotometria

Cor Espectrofotometria
Oxigênio consumido Titulométrico

Cloro residual DPD

ETA-T

 
Fonte: Laudos analíticos disponibilizados pelos responsáveis do laboratório de qualidade da água na 
ETA-T. 

 

 

Os dados referentes à distância da ETA-T aos pontos de coleta na RDA foram 

obtidos pela marcação, em um mapa georeferenciado e plotado em CAD, dos endereços e 

locais de coleta para análise de subprodutos organohalogenados. Em seguida, foram 

realizados os cálculos da extensão relativa às adutoras e redes de distribuição, considerando 

como ponto de partida a saída da ETA-T e como ponto final o endereço de coleta das 

amostras. O mapa completo com a planta de distribuição da água foi disponibilizado pelo 

órgão responsável pelo abastecimento da região. O cálculo das distâncias foi executado para 

identificar a possível relação do aumento no potencial de formação dos THM em função do 

tempo de detenção da água nas redes de distribuição. 

 

3.3. Análise e estudo estatístico 
 

Estatística descritiva 

 

A análise exploratória dos dados desta pesquisa foi realizada a fim de descrever e 

transformar estes dados em informações que possibilitem interpretações consistentes e 

conclusões precisas acerca da formação dos THM, visando gerar conceitos sólidos para a 
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tomada de decisão. A metodologia assimilada foi baseada em uma análise prévia da base de 

dados e referenciada nos trabalhos de Sales (2005) e Alvarenga (2010), que apresentaram 

interesses alinhados às perspectivas deste estudo. 

 

Os dados foram tabulados em uma planilha do Microsoft Excel, versão 2007, sistema 

operacional Windows. A delimitação qualitativa e quantitativa das informações se deu em 

quatro fases: no ar, na entrada (água bruta) e saída da ETA (água tratada ou final), e na RDA 

(água distribuída). Utilizou-se para caracterização da água bruta e tratada, bem como dos 

fatores que influenciam a formação e propagação dos THM na água, ferramentas de estatística 

básica, teste de hipóteses e correlação de dados. Aplicaram-se cálculos de estatística básica ao 

universo total de dados com a proposta de se conhecerem as médias (aritmética, geométrica e 

mediana), percentil (25%, 36% e 75%), desvios padrões e respectivas dispersões visualizadas 

por meio de gráficos box-plot e de séries cronológicas. Empregou-se o Teste de Wilcoxon 

visando determinar a ocorrência de diferenças estatisticamente significativas entre os períodos 

secos e chuvosos da área geográfica estudada, a matriz de Spearman foi utilizada para se 

verificar a correlação entre a formação dos subprodutos halogenados e os fatores tidos como 

interferentes deste processo.  

 

Os testes estatísticos são utilizados em pesquisas com a finalidade de comparar 

condições experimentais e de garantir respaldo científico a estas pesquisas. Podem ser 

divididos em testes paramétricos e não paramétricos, como os testes de Wilcoxon e Spearman, 

nos quais não se faz necessário conhecer o tipo de distribuição a que se condiciona a 

população amostrada. Foram considerados para os testes de Wilcoxon e Spearman dois 

critérios de validação das informações para efeito de tomada de decisão. O primeiro critério 

refere-se ao nível de significância (α) que determina a probabilidade de rejeição de uma 

hipótese considerada verdadeira. O α concebido para todas as amostras testadas foi de 5%. O 

segundo critério indica o menor nível de significância (Z) necessário para a condução de uma 

hipótese à rejeição. Sendo assim, se |Z| > Z crítico, deve-se rejeitar a hipótese nula (Ho), ou 

seja, configura-se que as amostras emparelhadas não são provenientes de uma mesma 

população. Na análise dos dados deste trabalho, quando |Z| > Z crítico haverá diferença 

estatística significativa entre os períodos chuvosos e secos para o Wilcoxon aplicado, e 

correlação significativa entre a formação de THM e os parâmetros físicos, físico-químicos e 

operacionais do Sistema de Abastecimento de Água, quando da aplicação de Spearman. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

O arranjo das informações contidas neste capítulo está ordenado em tópicos que 

refletem o cerne do estudo, onde os fatores de origem primária e aqueles que interferem, 

subsequentemente, na etapa de tratamento da água fazem parte de um conjunto de peças 

fundamentais ao diagnóstico do processo de formação e propagação dos THM. A 

caracterização da água bruta, tratada e distribuída pelo sistema então denominado “ETA-T”, 

segue apresentada por meio de análise estatística descritiva e avaliação gráfica dos parâmetros 

sinérgicos da constituição destes subprodutos, considerando os respectivos coeficientes de 

correlação das variáveis monitoradas, tendo em vista os fatores que atenuam ou potencializam 

a geração e difusão de compostos halogenados na produção e distribuição de água potável. 

 

O período em estudo estende-se de março de 2004 a junho de 2010. As tabelas de 

estatística descritiva evidenciam resultados das determinações físico-químicas (temperatura, 

pH, turbidez, cor aparente, oxigênio consumido, cloro residual, dióxido de cloro e THM) 

realizadas neste ínterim na água bruta e na tratada. Foi utilizado para a composição das 

tabelas o cálculo de médias aritméticas e geométricas, medianas, percentil 25%, percentil 

36%, percentil 75% e desvio padrão. 

 

As figuras são apresentadas por meio de gráficos contendo séries temporais, radar e 

linhas, e box-whisker ou box-plot, que compilam informações do apêndice A: determinações 

de parâmetros físico-químicos da água bruta; apêndice B: resultados de análises de THM na 

saída da ETA e RDA e apêndice C: variáveis de controle e operação da planta de produção do 

dióxido de cloro. 

 

4.1. Características da água bruta e o efeito das etapas iniciais do tratamento 
 

As características da matéria prima, a água bruta, interferem severamente na escolha 

do tipo de tecnologia que mais se adéqua ao tratamento da água e, além disso, influencia 

operações e processos químicos nos quais o estudo desta matéria faz-se indispensável para 

que se evite a formação de subprodutos inadequados ao consumo humano, neste caso 

específico, os trihalometanos. 
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A Tabela 4.1 apresenta informações estatísticas (média aritmética, média geométrica, 

mediana, percentil 25%, percentil 36%, percentil 75% e desvio padrão) sobre as 

determinações físico-químicas realizadas na água de alimentação da ETA-T. 

 

 

Tabela 4.1 – Estatística descritiva das determinações físico-
químicas na água bruta e coagulada da ETA-T. 

UNIVERSO 
TOTAL DE 

DADOS
pH

Turbidez 

(NTU)

Cor aparente 

(Pt‐Co)

O2 

consumido 

(mg/L)
 BRUTA  BRUTA  BRUTA  BRUTA 

Nº.dados 37 38 38 38
Média aritmética 7,98 10,42 56,47 8,25
Média geométrica 7,98 8,31 55,70 8,14
Mediana 7,99 8,05 60,00 8,32
Percentil 25% 7,77 4,74 50,00 7,82
Percentil 36% 7,90 5,42 55,24 8,23
Percentil 75% 8,15 16,68 60,00 8,87
Desvio padrão 0,31 7,12 9,10 1,23  

 

 

Os gráficos que compõem a Figura 4.1 exibem o histórico das análises de pH 

determinados na água bruta que supre a demanda da ETA-T. 

 

 
Figura 4.1 – Gráfico temporal e box-plot das análises de pH na água bruta. 

 

 

As determinações de pH da água bruta denotam uma tendência à elevação dos seus 

valores no decorrer dos últimos anos (Figura 4.1), apresentando no período de março de 2004 

a junho de 2010 o valor mínimo de 7,23 e máximo de 8,57. Observa-se no gráfico box-plot 
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que a mediana do pH em período seco é maior que no chuvoso, isso pode ter explicação na 

recorrente baixa pluviosidade do primeiro, onde a taxa de evaporação é bem superior à 

contribuição das chuvas na região. Alvarenga (2010) ressalta em seu estudo, realizado na 

mesma região durante os meses de março de 2009 a fevereiro de 2010, que os valores de pH 

mais elevados no período seco podem, em adição ao comentário supracitado, dever-se à 

“presença de algas, que consomem o CO2” do meio aquático. O teste estatístico não 

paramétrico (Wilcoxon) utilizado para conferir possíveis alterações nos dados entre os 

períodos chuvosos e secos, janeiro a junho e julho a dezembro, respectivamente, não detectou 

significativa relevância entre ambos os intervalos. Contudo, vale ressaltar a importância do 

seu controle na água de abastecimento público, visto que o pH é um parâmetro de ação 

catalisadora para a formação de THM na água, dado o aumento deste potencial no meio. 

 

 
Figura 4.2 – Gráfico temporal e box-plot das análises de turbidez na água bruta. 

 

 

Os resultados de turbidez apresentam maior dispersão no período seco (Figura 4.2), 

variando de 3,28 a 29,5 NTU, e tal ocorrência pode ser atribuída à concentração mais elevada 

de sólidos suspensos no manancial durante esta quadra, em função do menor volume de água 

contida neste. A série cronológica da turbidez na água bruta põe em evidência este fato 

quando exibe valores com tendência à elevação a partir 30 de junho de 2009, desde quando a 

incidência de chuvas apresenta-se escassa na região estudada, onde se destaca o valor de 

183,6 mm em abril de 2010, representando metade da precipitação total acumulada ocorrida 

no mesmo período em 2009, segundo o órgão oficial de meteorologia da região em estudo: 

FUNCEME. O parâmetro em questão não designou diferença estatisticamente significativa 

entre os intervalos temporais apresentados no box-plot. Contudo, não se deve descartar a 
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importância deste na análise dos precursores da formação de THM, quando observada 

significativa parcela orgânica no conglomerado de sólidos suspensos presentes na água. 

 

Tendo em vista que a turbidez não determina a natureza química (orgânica ou 

inorgânica) das partículas coloidais e que não foram realizados testes para detalhamento das 

características que estratificam quimicamente estas partículas, não se podem afirmar por meio 

dos dados obtidos nesta pesquisa que a elevação da turbidez no meio aquoso catalisa a 

formação e propagação de THM. Contudo, dada a importância que este parâmetro possui na 

relação com o processo de desinfecção no tratamento da água, em consequência de 

microrganismos que, por vezes, encapsulam-se e conferem turbidez ao meio, compondo a 

estrutura da Matéria Orgânica Natural, optou-se por avaliar durante o estudo o parâmetro 

turbidez. 

 

 
Figura 4.3 – Gráfico temporal e box-plot das análises de cor aparente na água bruta. 

 

 

Ampliando o espectro de análise das amostras obtidas, foram coletados dados de Cor 

das amostras, tendo em vista que este parâmetro relaciona-se com os sólidos solubilizados ou 

em estado coloidal presentes no meio aquoso, podendo estes, por meio de interações físico-

químicas, passar ao estado insolúvel, contribuindo assim para o resultado analítico 

quantitativo da turbidez. Portanto, a Cor e sua correlação com a Turbidez tornou-se um 

parâmetro indispensável na avaliação das informações contidas neste trabalho. Conforme se 

observa nos gráficos acima, durante a estação chuvosa, a cor manteve baixa dispersão dos 

seus valores (Figura 4.3), que se aproximam das 60 unidades de Hazen (UH ou mg Pt-Co/L). 

Porém, no período seco, varia numa faixa de 40 a 70 UH. Os dados das análises de cor 



48 
 

realizadas na água bruta auferiram diferença estatística significativa entre os blocos amostrais: 

seco e chuvoso. 

 

Tanto o parâmetro cor como turbidez apresentaram pontos de ascendência expressiva 

no período de julho a dezembro de 2005, mas apenas a turbidez incorreu em queda acentuada 

nas datas subsequentes. A conservação dos valores de cor, em detrimento daqueles de 

turbidez, pode ser explicado pelo fato de que uma vez solubilizadas na água, as partículas não 

decantam como os sólidos suspensos que conferem a turbidez. A tendência crescente dos 

resultados de turbidez na água bruta para os meses iniciais de 2010 revelam a possibilidade de 

recorrência do pico observado em 2005. Percebe-se neste evento a influência dos longos 

períodos de estiagem enfrentada nos anos que antecedem os picos supracitados, onde o 

volume do manancial reduz-se em função da elevada evaporação permitindo o aumento da 

concentração dos sólidos suspensos. 

 

O oxigênio consumido (Figura 4.4) apresenta-se com menor dispersão dos resultados 

analíticos no período seco e mediana acima daquela encontrada no intervalo chuvoso, 

indicando maior paridade entre os dados na estiagem e, também, maior quantidade de 

compostos orgânicos no meio aquático. A ocorrência de organismos como as algas, que 

contribuem para os resultados de oxigênio consumido, foi conferida em elevada densidade e 

evidenciada por Sales (2005) no mesmo corpo aquático deste estudo, podendo ser ratificada a 

incidência desses seres pelos valores elevados de pH nos intervalos áridos, onde durante o 

processo respiratório dessas espécies fotossintéticas o CO2 do meio é consumido e o O2 

liberado. 

 

 
Figura 4.4 – Gráfico temporal e box-plot das análises de oxigênio consumido na água bruta. 
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4.2. Efeito da pré-oxidação sobre a formação de THM 
 

A existência de células de cianobactérias no corpo aquático pressupõe a necessidade 

de uma unidade de pré-oxidação para remoção destas, tendo em vista que são consideradas 

precursoras da formação dos subprodutos halogenados sob investigação. Sales (2005) afirma 

em sua tese de doutorado que “a remoção de precursores da formação de THM e AHA, com o 

uso de dosagens de coagulantes e oxidantes apropriadas, pode ser conseguida em um nível 

que evite concentrações que ultrapassem os limites estabelecidos pelos padrões de 

potabilidade brasileiro”. 

 

O dióxido de cloro é o principal agente utilizado na etapa de pré-oxidação da ETA-T, 

sendo observada a presença de cloro livre no meio em função dos reagentes utilizados na 

produção do dióxido: clorato de sódio (NaClO3) e ácido clorídrico (HCl). A reação química 

descrita no capítulo 2 (Equação 2.9) evidencia a formação do cloro (Cl2) na solução de 

dióxido de cloro. Este agente atua como co-participante da oxidação de MON e, 

consequentemente, contribui para a redução das características de cor e turbidez da água 

bruta. Ressalta-se, porém, que a presença do Cl2 nas etapas iniciais do tratamento de água, 

pode favorecer a formação de subprodutos halogenados. A reação global da produção de 

dióxido de cloro em planta instalada na área da ETA-T pode ser observada na Equação 4.1. 

 

NaClO3 + 2 HCl  ClO2 + ½ Cl2 + H2O + NaCl     (4.1) 

 

Conforme citação realizada no capítulo 2 deste trabalho, onde Almeida (2009) 

enuncia que o ClO2 possui um mecanismo único de transferência de elétron (Equação 2.3), 

observa-se na reação a formação de um subproduto indesejável no meio aquoso: o clorito 

(ClO2
-), que uma vez presente no meio, participa de processos oxidativos pela ação do Cl2 

(Equação 4.2), possibilitando a redução transitória da concentração de clorito, gerando 

importantes produtos intermediários, nem sempre evidenciados. 

 

ClO2
- + Cl2  [Cl2O2] + Cl-        (4.2) 
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A espécie intermediária formada (Cl2O2), em elevadas concentrações dos reagentes 

iniciais, dissocia-se seguindo duas rotas reacionais (Equações 4.3 e 4.4): 

 

2[Cl2O2]  2ClO2 + Cl2        (4.3) 

 

[Cl2O2] + ClO2
-  2ClO2 + Cl-       (4.4) 

 

A primeira rota indica que o Cl2 utilizado para oxidar o ClO2
-, permanece no meio 

reacional após a reação oxidativa, podendo favorecer o processo de interação do cloro com a 

MON para a formação de THM. Já a segunda rota, ratifica as observações operacionais 

registradas no controle da planta de produção do dióxido instalada na ETA-T, onde há elevada 

deposição de resíduo salino, caracterizado principalmente pelo cloreto de sódio. Portanto, 

antes da instalação de uma planta para geração in situ de ClO2, deve-se determinar a relação 

custo-benefício da utilização de ácido clorídrico (HCl) como agente oxidante na produção de 

dióxido de cloro em detrimento do ácido sulfúrico (H2SO4), tendo em vista que o primeiro 

incorre nas reações supracitadas e que o segundo confere custo mais elevado à fabricação. 

 

Ainda sobre a espécie intermediária formada, Almeida (2009) discorre que em baixas 

concentrações iniciais dos reagentes, o Cl2O2 contribuirá para a produção de outro ânion 

indesejável, o clorato (ClO3
-), conforme a seguinte reação (Equação 4.5): 

 

[Cl2O2] + H2O  ClO3
- + Cl- + 2H+       (4.5) 

 

Concebe-se, então, que em elevadas ou baixas concentrações de reagentes iniciais, a 

tecnologia de produção do dióxido utilizando ácido clorídrico (HCl) como oxidante e clorato 

de sódio (NaClO3) como agente limitante da reação, oferece um dado nível de insegurança 

quando se objetiva a redução do potencial de formação dos trihalometanos no processo de 

tratamento da água para o consumo humano. 

 

Observa-se no gráfico abaixo (Figura 4.5) que a concentração residual de cloro na 

saída da ETA-T apresenta uma tendência à elevação no decorrer dos últimos anos, ao passo 

que o coeficiente da relação de eficiência na produção do dióxido (Kg ClO2/ L NaClO3) 

assimila propensão ao declínio. 
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Figura 4.5 – Comparativo das séries históricas: relação de eficiência na produção de 
ClO2/NaClO3 e residual de cloro livre na saída da ETA-T (2005 a 2010). 

 

 

A comparação entre os dois gráficos mostra que a queda no coeficiente de eficiência 

reacional dos quatro geradores instalados pode ser a causa da discreta elevação do residual de 

cloro livre conferido à água final, em função da manutenção necessária do grau de oxidação 

requerido pela Estação para as etapas subsequentes à pré-oxidação. As duas amostras 

apresentaram nível estatístico de correlação positivo, entretanto, ainda abaixo do valor crítico 

para uma significância de 5%. Ainda sobre o residual de cloro, identificou-se na ETA-T a 

necessidade de dosagem complementar deste halogênio para a realização da oxidação 

primária da MON, onde o Cl2 é adicionado na unidade de pré-oxidação, devido à localização 

inadequada do ponto de aplicação do dióxido de cloro, que não permite uma dispersão 

homogênea do oxidante na massa total de água, estabelecendo uma rota preferencial do 

oxidante no circuito hidráulico das câmaras de filtração. Esta rota preferencial do principal 

oxidante no processo dá-se pelo fato de que após a câmara de mistura rápida (Figura 3.1) o 

canal subdivide-se paralelamente com vazões diferenciadas para cada lado, conduzindo à 

velocidade e residuais distintos a taxa de oxidação no meio fluido. 

 

4.3. Fatores que influenciam a formação e propagação de THM na água 
 

A ETA-T apresentou histórico de formação de THM com perceptível variação no 

decorrer dos anos estudados, conforme Figura 4.6. Observa-se que os anos de 2007 e 2008 

foram os mais impactados por valores acima do limite estabelecido pela Portaria 

518/2004/MS. O teste de Wilcoxon, aplicado nos dados para identificar níveis significativos 
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da diferença entre as épocas chuvosa e seca, denotou que não há diferença considerável ao 

nível de significância de 5% para as amostras da ETA entre os dois períodos, entretanto, para 

as coletas realizadas na RDA a diferença é substancialmente considerável. Este fato pode ter 

implicação do perceptível esmero gerencial quando do controle de subprodutos na Estação em 

detrimento do controle empregado na RDA, tendo em vista que as ações e estratégias 

operacionais na ETA são mais facilmente aplicáveis do que na rede de distribuição. Assim, no 

decorrer da apresentação dos resultados deste trabalho, serão percebidos melhores resultados 

– referenciados pela Portaria vigente do Ministério da Saúde – para análises de THM 

realizadas nos pontos de coleta da ETA do que para parâmetros determinados na RDA. 

Salienta-se, ainda nesse contexto, que não somente a formação dos subprodutos na ETA, mas 

também a possibilidade do aumento progressivo dos THM na RDA, após o tratamento da 

água, requer cuidados peculiares com os fatores que potencializam a constituição desses 

subprodutos em toda a extensão do Sistema de Abastecimento. 

 

 

 
Figura 4.6 – Histórico de resultados analíticos para THM na ETA-T e RDA. 
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A seguir são apresentadas, em box-plot, as distribuições gráficas (Figura 4.7) das 

análises de THM Totais realizadas no intervalo de 2004 a 2010. 

 

 

 
Figura 4.7 – Distribuição gráfica em box-plot das determinações de THM Totais na ETA e 
na RDA, divididas em período seco e chuvoso 

 

 

Apesar da diferença estatística não expressiva entre os intervalos secos e chuvosos 

para os resultados de THM na saída da ETA, percebem-se valores menores para este 

parâmetro nos semestres secos, onde o carreamento de material orgânico para o manancial de 

água é menor. Já para os dados da RDA, o teste não paramétrico indicou diferença estatística 

significativa entre ambos os períodos e maiores concentrações dos organoclorados na fase 

mais seca. Isto pode ter relação com as temperaturas registradas na região, onde os valores 

mais elevados e a menor variação estão nos meses sem pluviosidade. Esta análise pode ser 

conferida na Figura 4.10. A elevação da temperatura sugere necessidade de maiores dosagens 

do cloro nos pontos de recloração instalados na rede, dada a volatilidade do halogênio e o 

aumento do consumo de água para o período supracitado. 

 

A composição estatística descritiva referente às concentrações das espécies de THM 

amostradas na saída da ETA-T e na rede de distribuição de água (RDA) segue conforme 

Tabela 4.2. 

 

 

Tabela 4.2 - Estatística descritiva das determinações de THM na saída da ETA e na RDA. 
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UNIVERSO TOTAL 
DE DADOS

 ETA  RDA  ETA  RDA  ETA  RDA  ETA  RDA  ETA  RDA 

Nº.dados 39 104 23 84 24 84 21 79 18 76
Média aritmética 91,05 134,19 38,73 56,23 30,84 46,68 26,62 36,40 8,29 8,80
Média geométrica 86,46 119,91 33,85 51,96 30,03 43,14 22,48 30,27 5,99 5,85
Mediana 87,90 114,02 35,10 50,00 29,61 42,50 23,30 29,00 9,21 9,49
Percentil 25% 72,59 93,80 25,79 41,00 26,60 32,75 14,00 18,00 4,63 2,00
Percentil 36% 82,86 100,00 30,00 45,90 27,73 36,88 16,48 19,00 8,08 4,00
Percentil 75% 103,50 184,25 40,92 73,50 35,98 60,55 38,00 55,00 11,15 14,00
Desvio padrão 28,23 59,61 23,76 22,65 7,08 17,49 13,92 20,62 4,70 6,60

Clorofórmio (µg/L) Bromofórmio (µg/L)
Trihalometanos 

Totais (µg/L)
Bromodiclorometano 

(µg/L)
Dibromoclorometano 

(µg/L)

 

 

 

As análises de THM Totais realizadas na saída da Estação apresentam mediana 

correspondente a 87,90 µg.L-1, com variação de pontos não outliers entre 48,85 µg.L-1 e 

153,20 µg.L-1. As determinações na RDA revelam concentração mínima de 24 µg.L-1 e 

máxima de 245,6 µg.L-1 no meio aquoso, com valores médios em torno de 114,02 µg.L-1. 

Inicialmente, o primeiro quartil e o segundo foram calculados para projeção de seus valores 

em gráficos box-plot, entretanto, a informação agregada por este indicador fez incluir o 

percentil 36% como parte dos instrumentos de análise das informações sobre os subprodutos. 

Observou-se com este cálculo, que apenas 36% do total de amostras coletadas na RDA 

atendiam ao limite de THM estabelecido pela legislação vigente, caracterizando um baixo 

índice de controle da formação dos subprodutos estudados. 

 

A disposição das informações na Figura 4.8 mostra que estão presentes os quatro 

tipos de trihalometanos geralmente encontrados em águas para consumo humano, são eles: 

clorofórmio (CF), bromodiclorometano (BDCM), dibromoclorometano (DBCM) e 

bromofórmio (BF). 
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Figura 4.8 – Percentuais da composição THM Total no universo geral 
de dados coletados para a ETA e RDA. 

 

 

A quantificação das espécies mostra que o CF e o BDCM são os organoclorados que 

mais se formam na extensão de todo o complexo do SAA. O CF alcançou máximo de 61,9 

µg.L-1 e mínimo de 12,0 µg.L-1, para a saída da ETA, e máximo de 126,3 µg.L-1 e mínimo de 

21,0 µg.L-1 para a RDA. O BDCM apresentou as seguintes concentrações para a ETA e RDA: 

44,0 µg.L-1 e 16,09 µg.L-1, 80,0 µg.L-1 e 20,96 µg.L-1, respectivos máximos e mínimos. O 

DBCM determinado na composição apresenta valores menores que os subprodutos anteriores, 

mas forma-se ainda em uma concentração considerável, atingindo o máximo de 49,0 µg.L-1 e 

mínimo de 5,2 µg.L-1, para a água final, e máximo de 3,0 µg.L-1 e mínimo de 78,0 µg.L-1, 

encontrados na água de distribuição. Os valores mais expressivos dos três primeiros THM 

comentados possuem relação direta com o fato de o cloro ser um agente participante ativo na 

formação destes em conjunto com o bromo, elemento também presente na estrutura do 

BDCM e do DBCM. Genericamente, a concentração do BF expressou um percentual de 

7,42%, enquanto na saída da ETA este percentual manifesta-se com valores em torno de 

9,47% do total de THM, representando a concentração mediana de 9,21 µg.L-1, indicando que 

a contribuição do bromo para formação de THM é mais forte na ETA, evidenciando a 

presença deste elemento na água do manancial. Os traços de bromofómio encontrados na água 

final da ETA foram 9,7 µg.L-1 e 1,2 µg.L-1 para os máximos e mínimos respectivos, enquanto 

na RDA as concentrações variaram entre o máximo de 28,0 µg.L-1 e o mínimo de 1,0 µg.L-1. 

A Figura 4.9 cataloga as informações discutidas neste parágrafo em gráficos box-plot, 

apresentando comparativos de cada trihalometano estudado, nos períodos chuvosos e secos. 
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Figura 4.9 – Gráficos box-plot da composição de THM Total na saída da ETA e na RDA. 

 

 

Analisando a Figura 4.9, observa-se uma dispersão acentuada e valores mais 

elevados no período chuvoso para as espécies que sofrem maior influência do bromo (DBCM 

e BF) em sua composição, tanto na ETA como na RDA. Já as espécies constituídas com 

maior participação do cloro (CF e BDCM) incorrem em uma variabilidade igualmente nítida 

com resultados também elevados, mas neste caso para o período seco. Estas ocorrências 

podem estar ligadas à disponibilidade dos dois halogênios citados (Cl e Br) no meio aquoso. 
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Sabe-se que no período chuvoso o consumo per capita de água reduz-se, conforme dados 

fornecidos pela área de Controle Operacional da Companhia local de abastecimento (Cagece), 

bem como as temperaturas médias da região fornecidas pela Funceme e, consequentemente, a 

necessidade de residuais menores de cloro na saída da ETA. Assim, a redução do cloro e a 

menor competitividade deste elemento no meio permitem que o bromo interaja mais do que 

nos períodos secos, onde a presença e a dispersão do cloro são maiores. O teste não 

paramétrico de Wilcoxon indicou diferença estatística expressiva ao nível de 5% de 

significância para todos os organoclorados da composição na RDA, no entanto, para as 

determinações realizadas na água tratada final (saída da ETA), apenas o BDCM e o BF não 

apresentaram diferenças estatísticas significativas entre as quadras chuvosas e secas. 

 

Visando avaliar o nível de correlação entre as variáveis que influenciam a formação 

de subprodutos da desinfecção e os THM, foi desenvolvida uma matriz de correlação baseada 

no modelo não paramétrico de Spearman e aplicada tanto nos dados da saída da ETA como 

naqueles referentes à RDA (Tabela 4.3). 

 

 

Tabela 4.3 – Coeficientes de correlação de Spearman calculados para a ETA e RDA. 

 n  ETA  n  RDA 

Temperatura (oC) 13 -0,2473 34 0,3092

Cloro residual final (mg/L) 34 -0,0316 - -

pH final 36 0,0158 - -

Turbidez final (NTU) 37 -0,0439 - -
Relação ClO2/NaClO3 (Kg/L) 36 0,3121 104 0,2557

Distância da ETA-Gavião (m) - - 104 0,5496
Coeficientes em negrito e itálico indicam que há correlação estatística expressiva ao nível de significância de 
Coeficientes em negrito indicam que há correlação estatística expressiva ao nível de significância de 10%.

COEFICIENTES DE SPEARMAN
Trihalometanos totaL (µg/L)

 
 

 

Considerando a análise da Tabela 4.3, verifica-se que para as amostragens realizadas 

na ETA e RDA, apresentaram correlação estatisticamente significativa, ao nível de 5%, a 

relação ClO2/NaClO3 e a distância da Estação para os pontos de coleta. 

 

A Tabela 4.4 mostra o estudo estatístico descritivo dos dados coletados no ar, na 

solução concentrada de dióxido de cloro (SOLUÇÃO) e na saída da ETA-T (FINAL). A 
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análise permite verificar atributos referentes à média aritmética, média geométrica, mediana, 

percentil 25%, percentil 36%, percentil 75% e desvio padrão. 

 

 

Tabela 4.4 - Estatística descritiva das determinações físicas e físico-químicas no ar, na 
solução de dióxido de cloro e na água tratada final. 

UNIVERSO 
TOTAL DE 

DADOS

Temperatura 
(ºC)

ClO2 na 
solução 

concentrada 
(mg/L)

Cloro 
residual 
(mg/L)

pH pH
Turbidez 

(NTU)
Turbidez 

(NTU)

Cor 
aparente 
(Pt-Co)

Cor 
aparente 
(Pt-Co)

O2 

consumido 
(mg/L)

O2 

consumido 
(mg/L)

 Ar  SOLUÇÃO  FINAL  BRUTA  FINAL  BRUTA  FINAL  BRUTA  FINAL  BRUTA  FINAL 

Nº.dados 47 140 38 37 37 38 38 38 38 38 38
Média aritmética 27,06 0,27 3,37 7,98 7,02 10,42 0,67 56,47 3,66 8,25 4,38
Média geométrica 26,97 0,27 3,11 7,98 7,02 8,31 0,64 55,70 3,26 8,14 4,25
Mediana 27,00 0,29 3,61 7,99 7,00 8,05 0,68 60,00 3,00 8,32 4,65
Percentil 25% 26,19 0,22 3,08 7,77 6,92 4,74 0,51 50,00 2,00 7,82 3,91
Percentil 36% 26,60 0,25 3,47 7,90 6,98 5,42 0,60 55,24 2,00 8,23 4,11
Percentil 75% 28,60 0,31 3,83 8,15 7,16 16,68 0,83 60,00 5,00 8,87 4,97
Desvio padrão 2,19 0,06 0,90 0,31 0,17 7,12 0,21 9,10 1,83 1,23 0,97  

 

 

As variações observadas nas temperaturas da região ofereceram diferença estatística 

significativa entre os meses chuvosos e secos. O mínimo valor não outlier foi de 23,2oC e o 

máximo 30,56oC, para os respectivos períodos (Figura 4.10). Sobretudo, por este parâmetro 

ser potencializador da formação de THM na água, conforme explicita Alvarenga (2010) 

quando em seu estudo comenta sobre a interferência da temperatura nas velocidades das 

reações, considera-se de fundamental importância o monitoramento desta variável para o 

controle de outros fatores que também influenciam o grau de constituição dos THM, tal como 

o residual de cloro. Alinhando este monitoramento às dosagens de cloro na ETA e na RDA, 

será possível reduzir a concentração deste halogênio nos períodos com temperaturas mais 

elevadas, compensando esta redução pela utilização de uma carga oxidante maior na ETA, ou 

mesmo pela substituição das atuais pastilhas de hipoclorito de cálcio utilizadas na RDA em 

pontos de recloração. 
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Figura 4.10 – Gráfico box-plot das temperaturas do ar na 
região de estudo. 

 

 

O coeficiente de correlação, entre os dados referentes ao residual de cloro livre na 

água final da ETA-T e as determinações de THM Total, denotou baixo nível de associação. 

Entretanto, a variação do parâmetro cloro final faz-se notável se comparada aos valores de 

temperaturas registradas para a região. A Figura 4.11 mostra, em gráfico box-plot, a 

distribuição da amostragem realizada com o cloro residual analisado na saída da ETA. O valor 

mínimo determinado foi de 2,85 mg.L-1 e o máximo de 4,37 mg.L-1, ambos na estação seca, 

onde tanto a dispersão dos dados, caracterizando instabilidade do halogênio no meio aquoso, 

como as concentrações máximas do cloro livre na água apresentam-se superiores aos residuais 

conferidos em períodos chuvosos. 
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Figura 4.11 – Gráfico box-plot das determinações analíticas 
de cloro residual livre na saída da ETA-T. 

 

 

Dada a importância do cloro para a formação de THM, foram analisadas outras 

fontes, além do processo de desinfecção por aplicação de cloro liquefeito (Cl2), que 

contribuem para o acréscimo deste elemento ao meio. Constatou-se, então, pela análise da 

Figura 4.5, que há uma dada relação entre a quantidade de dióxido conferida ao meio e o 

residual de cloro presente na água tratada da ETA-T. Sendo assim, observa-se graficamente 

uma compensação da concentração de dióxido da pré-oxidação necessária ao tratamento pela 

dosagem de cloro. Salienta-se ainda que parte do cloro residual presente na água constitui-se 

por contribuição da planta de produção de ClO2 que possui, em condições ideais2, capacidade 

para produção de uma solução concentrada de até 0,4437 mg.L-1 de dióxido de cloro, 

conforme reações e cálculos estequiométricos abaixo descritos (Equação 4.6): 

 

 

NaClO3 + 2 HCl  ClO2 + ½ Cl2 + H2O + NaCl      (4.6) 

106,5 g mol-1 ......... 67,5 g mol-1 (condições ideais) 

m (NaClO3) ................. m (ClO2) (condições reais da planta) 

 

 

Verifica-se que para cada mol de clorato de sódio que reage com dois de ácido 

clorídrico, forma-se um mol de dióxido de cloro. Considerando a pureza (P) e a densidade (d) 

da solução concentrada de NaClO3 utilizada para a produção do dióxido de cloro aplicado na 

ETA-T, obtem-se por meio de cálculos estequiométricos a seguinte massa de ClO2: 

 

MM (NaClO3) = 106,5 g.mol-1 

d = 1,43 g/mL 

Pureza do NaClO3 = 70 % 

m (NaClO3) = [MM (NaClO3) * P] / d = [106,5 * 0,70] / 1,43 = 52,133 g 

 

 

                                                 
 

2Condições ideais = ausência de interferentes no meio, como: cloretos e brometos. 
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NaClO3................... ClO2 

106,5 g.mol-1 .......... 67,5 g.mol-1 

52,133 g ................. m (ClO2) 

m (ClO2) = 33,042 g 

 

ClO2/NaClO3 = 33,042 g/(106,5 g/1,43 g.mL-1) = 0,4437 g.mL-1. 

 

A análise dos coeficientes da relação ClO2/NaClO3 ao longo do período estudado 

(2004 a 2010) permitiu calcular a mediana dos valores observados (0,3000 g.mL-1) do 

processo in loco, dada a massa gerada de ClO2 pelo volume da solução de NaClO3 auferido. 

Percebe-se, então, que a eficiência das usinas geradoras de dióxido de cloro instaladas na 

ETA-T mantém-se, em média, 32,38 % abaixo daquela sugerida pela estequiometria da cadeia 

de reações acima calculada, requerendo, por conseguinte, um estudo mais detalhado acerca 

dos fatores que vêm influenciando a tendência descendente da relação ClO2/NaClO3 (Figura 

4.5) , tendo em vista que no primeiro semestre de 2006, meses de março a maio, foram 

observados valores desta relação de até 0,4100 g.mL-1, representando uma eficiência de 

produção de 92,4%. 

 

Sabe-se que a síntese de THM na água mantém relação ascendente com o aumento 

do pH no meio, considerando as inúmeras pesquisas sobre a formação de subprodutos da 

desinfecção em todo o mundo. No capítulo anterior, observou-se por meio das investigações 

realizadas por Meyer (1994) e por Hua e Yeats (2010), que se ratifica a tendência de elevação 

da constituição de THM no meio aquoso quando conferido o aumento do pH. Estas 

afirmações despertam para a verificação de ocorrências intrigantes nos dados de pH quando 

relacionados à formação de THM na ETA-T. Apesar das bases mencionadas não oferecerem 

grau significativo de correlação ao nível de 5% para o período de estudo, verifica-se uma 

tendência à redução dos subprodutos na água quando da diminuição do pH no meio (Figura 

4.12). Esta observação também pode ser conferida no estudo de Alvarenga (2010), tendo esta, 

citando as inferências de Singer (1994) sobre o assunto, sugerido que a relação inversa entre 

os parâmetros pH e subprodutos organoclorados, em estudo realizado na mesma ETA, é 

facultada pela hidrólise destes halogenados em meio alcalino. Requerem-se, portanto, 

investigações mais aprofundadas orientadas ao estudo dessa relação, visando conferir se há 

legitimidade na tendência recorrente observada na Figura 4.12. 
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Figura 4.12 – Relação entre o pH no meio aquoso e a formação de 
THM. 

 

 

Além dos fatores supracitados, a variável tempo é um fator incisivo na síntese de 

THM em sistemas de abastecimento de água. Sabe-se que quanto maior for o tempo de 

permanência da água em reservatórios e redes de distribuição do sistema de abastecimento, 

mais elevada será a formação de subprodutos organoclorados, seja pela ação do cloro livre na 

RDA, seja pela formação de biofilmes nas redes de adução, conforme comentado no capítulo 

de revisão bibliográfica. Sendo assim, plotou-se em um mapa georeferenciado da região em 

estudo, desenhado em CAD, todos os pontos de coletas identificados na base de dados 

histórica das determinações de THM. A partir desta marcação, foram medidas as distâncias 

respectivas dos pontos até a saída da ETA-T, considerando o curso lógico da água pela cadeia 

de Estações Elevatórias identificadas no mapa. Simultaneamente, foram realizados testes 

estatísticos (Spearman) entre os dados relativos à distância de cada ponto à ETA-T e as 

concentrações de THM identificadas nos respectivos pontos. Assim, foi possível detectar um 

coeficiente de correlação estatisticamente significativo, ao nível de 5%, para a relação 

concentração de THM em função da distância da ETA, ou tempo de contato, ratificando a 

hipótese de que quanto maior o tempo de residência da água nas redes de distribuição, maior 

será a formação de subprodutos organoclorados. A Figura 4.13 mostra essa relação pela 

ordenação dos bairros e suas respectivas distâncias em relação à ETA-T. Percebe-se que para 
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os bairros A, B, C e F, com distâncias menores que 15 km da saída da Estação, a concentração 

de THM é substancialmente menor do que naqueles bairros (N, P, O, D e Q) que apresentam 

distâncias acima de 30 km da ETA-T. 

 

 
Figura 4.13 – Relação de formação dos THM pela distância do ponto de coleta à ETA-T. 

 

 

O aumento quantitativo dos THM na RDA, apresentada subdividida em bairros, pode 

ter relação com uma possível ineficiência da remoção de precursores nas etapas de pré-

oxidação, coagulação e filtração que são realizadas ainda na ETA. Salienta-se, também, que 

os pontos de recloração instalados em quatro Estações Elevatórias da RDA, onde são 

aplicados produtos que possuem o hipoclorito de cálcio por princípio ativo, podem influenciar 

o processo de formação dos trihalometanos, contribuindo para o aumento do potencial de 

formação destes na rede de abastecimento. 

 

Observou-se no estudo que as espécies bromadas, encontradas nas amostras da ETA 

e RDA, indicam a presença do elemento bromo na água do manancial, promovendo maiores 

sínteses de DBCM e BF na saída da ETA. Em estudos realizados por Alvarenga (2010) e 

Sales (2005), a presença dos residuais deste halogênio na água do manancial foi atribuída à 

localização deste, por tratar-se de um reservatório construído próximo à região litorânea, onde 
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tanto a intrusão salina da água do mar pode contribuir para o carreamento do íon brometo 

como também o arraste deste íon por massas de ar direcionadas aos corpos hídricos. Em 

pesquisa realizada por Mello (2001), na costa litorânea do Estado do Rio de Janeiro – Brasil, 

foi observado que os sais marinhos eram as principais fontes de Na+ e Cl- identificadas na 

água das chuvas. Tendo em vista que a água bruta da ETA-T também é captada de manancial 

instalado em região costeira, sugere-se que a presença do elemento bromo tenha a mesma 

origem apontada pelos pesquisadores. 

 

4.4. Planos de amostragem 
 

A Portaria 518/2004/MS recomenda coletas de amostras para as análises de THM em 

locais onde o tempo de detenção da água no sistema de abastecimento seja maior. Estes locais 

são identificados como “pontas de rede” e foram alocados no mapa de distribuição da água 

tratada para se identificar a recorrência das coletas em cada ponto e viabilizar estudo para a 

implantação de novos pontos. A RDA alimentada pela ETA-T apresenta frequência e número 

de coletas realizadas de acordo com aquele sugerido pela portaria vigente, com intervalos 

médios de três meses entre as datas de coleta e número mínimo de quatro amostras. Contudo, 

a Figura 4.14 revela que há uma distribuição não uniforme na escolha de pontos para coleta da 

água na rede, tendo sido identificado que 62% das 104 amostras coletadas concentram-se 

apenas em três bairros. Correlacionando esta informação com as concentrações de THM 

encontradas nas amostras, percebe-se que existe maior atenção por parte dos responsáveis 

pelo controle de qualidade da Companhia local de abastecimento em monitorar pontos 

considerados críticos para a formação de subprodutos, visto que estes bairros (I, P e H) 

apresentam, quantitativamente, os maiores traços de trihalometanos na água. Entretanto, 

quaisquer planos de amostragem não devem pautar-se apenas naquilo que já se conhece, mas 

considerar diversas variáveis, tais como as físicas, químicas e operacionais. 
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Figura 4.14 – Gráfico de Pareto aplicado às frequências de coleta e 
amostragem por bairro na RDA do sistema de abastecimento 
investigado (2004 a 2010). 

 

 

Dentre as variáveis físicas a considerar para a determinação dos dias de coleta, 

podem-se evidenciar a temperatura, a distância da ETA ao ponto de amostragem e a 

pluviosidade local, tendo em vista que foi observada, nas coletas realizadas em dias mais 

quentes, nos pontos mais distantes da ETA e em períodos secos, uma tendência ao aumento 

do potencial de formação dos subprodutos. Considerando estas observações, faz-se oportuno 

sugerir em meio aos resultados desta pesquisa que o desenvolvimento de parcerias com o 

órgão de meteorologia local, visando integralizar a previsão do tempo aos critérios de 

priorização das datas para coleta em pontos aleatórios ou predefinidos, permitirá conhecer 

melhor a influência da variabilidade do clima na formação dos THM e os níveis críticos que 

poderão ser alcançados em função das ondas de calor na região. Outra variável física 

importante refere-se à distância entre a unidade de tratamento da água e o ponto de coleta 

escolhido. O Quadro 4.1 abaixo mostra a priorização de pontos e respectivas frequências de 

amostragem, considerando como único critério para ordenação da lista o tempo de detenção 

da água nas redes de distribuição, viabilizado pela distância do local específico de coleta à 

ETA-T. 
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Quadro 4.1 – Priorização de coletas 
apenas pelo critério distância (m) da 
ETA-T aos pontos de coletas. 

PRIORIDADE BAIRRO
DISTÂNCIA 
MÉDIA (m)

1 Q 32.200           
2 D 32.104           
3 P 31.734           
4 O 30.970           
5 E 29.640           
6 N 28.381           
7 I 27.809           
8 K 25.003           
9 H 25.000           
10 L 23.918           
11 J 22.643           
12 G 19.708           
13 F 11.826           
14 B 11.617           
15 C 11.390           
16 A 9.440              

 

 

Observa-se que bairros tais como o E e O aparecem no gráfico de frequências 

(Figura 4.14) com os menores números de coletas, diferentemente da ordem de prioridades 

sugerida por meio do Quadro 4.1. A análise deste quadro sugere não haver planos com 

critérios específicos de amostragem e coleta para análises de THM na rede de distribuição da 

água produzida pela ETA-T. A ausência de critérios para um plano de amostragem coerente 

pode ter gerando a aleatoriedade observada nos dados, quando se relacionam números de 

coletas realizadas por bairro em função de sua distância da ETA-T. 

 

Os períodos considerados secos foram diagnosticados neste trabalho como estações 

nas quais tanto o consumo de água como a necessidade da aplicação de cloro se eleva (Figura 

4.11) em todo o sistema. Dada a relação objetiva de causa e efeito destes fatores sobre a 

formação de subprodutos, torna-se plausível a inclusão de um número maior de amostras e 

pontos de coletas nos planos durante a estiagem. 

 

As variáveis químicas que influenciam a constituição de THM na água de 

abastecimento público foram exaustivamente comentadas no corpo deste trabalho, mas para 

efeito de planejamento dos locais para amostragem e determinação de organohalogenados, 

vale destacar o monitoramento do residual de cloro livre e do oxigênio consumido em pontas 

de redes, tendo em vista que o primeiro é agente ativo da formação de subprodutos, e o 
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segundo, agente precursor desta formação. Sendo assim, ressalta-se a importância do 

monitoramento e controle efetivo dos pontos de recloração na RDA, os quais devem ser 

tratados como endereços prioritários das coletas para análise de THM. 

 

A variável sugerida como mais relevante do ponto de vista operacional está 

relacionada ao índice de continuidade no abastecimento de água. Havendo descontinuidade do 

abastecimento em algum ponto da RDA, considerando inertes ou estáveis outros interferentes 

físico-químicos e biológicos, a elevação do índice de formação dos compostos 

organohalogenados é inevitável, pois quanto maior for o tempo de contato dos precursores 

orgânicos com os halogênios presentes, maior será a concentração de subprodutos no meio 

aquoso (Figura 4.13). 

 

Discutidas as características da água bruta, a importância do tratamento desta, os 

fatores que influenciam a formação dos THM e suas inter-relações, verifica-se que cada 

parâmetro possui uma contribuição perceptível para a formação dos subprodutos estudados, 

porém, não somente o efeito isolado de cada variável pode ter resultado em todas as 

observações aqui corroboradas, mas também a sinergia entre os diversos agentes para 

constituição dos subprodutos indesejáveis na água de consumo humano. 
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5. CONCLUSÕES 
 

 

Ponderadas as informações obtidas por meio da base literária e da análise dos 

resultados deste trabalho, pode-se concluir: 

 

O manancial utilizado para o abastecimento público de água da região estudada, 

localizado sob as coordenadas geográficas 3°54'33.50"S (latitude) e 38°33'32.47"O 

(longitude), sofre interferência objetiva dos longos períodos de estiagem enfrentados. 

 

A dispersão do parâmetro turbidez e os valores encontrados na água são maiores na 

quadra seca. A turbidez apresentou tendência ascendente relacionada com os períodos de 

estiagem, elencando um cenário que contribui para dificultar o processo de tratamento da 

água, exigindo instalações para a pré-oxidação da MON, principal precursor dos THM. O 

intervalo que abrange os meses de junho de 2009 até junho de 2010, data final da última 

coleta realizada para esta pesquisa junto ao órgão de meteorologia local, expressa a mesma 

propensão observada para o parâmetro no segundo semestre do ano de 2005. Atribuem-se 

ambas as tendências à ocorrência de longos períodos de estiagem e seca nos intervalos que 

antecedem os picos de tubidez observados. 

 

O parâmetro analítico Cor também apresenta valores mais elevados e maior 

susceptibilidade a alterações nas estações secas, sugerindo a necessidade de concentrações 

maiores de oxidantes na água - cloro e dióxido de cloro - para remoção da coloração conferida 

ao meio aquoso. 

 

Os reagentes utilizados para a produção do dióxido de cloro in loco contribuem para 

o acréscimo de Cl2 ao meio, bem como NaCl. 

 

Apesar da oxidação que o Cl2 pode proporcionar ao ClO2
- formado na etapa de 

desinfecção, constatou-se a permanência do oxidante no meio reacional conferindo um valor 

residual de cloro livre à solução concentrada de dióxido produzida pela planta de geração do 

ClO2, e que este elemento residual na forma livre pode atuar na constituição de subprodutos 

organohalogenados. 
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Os coeficientes da relação entre o ClO2 produzido e o NaClO3 utilizado com reagente 

limitante da reação global apresentaram inclinação descendente para o período estudado 

(2004 a 2010), revelando uma possível queda na eficiência produtiva do oxidante desejado: o 

dióxido de cloro. 

 

Identificou-se durante o processo de coleta e análise das informações operacionais, 

que o atual ponto de dosagem do dióxido de cloro interfere na dispersão deste oxidante na 

massa de água, gerando a necessidade de uma aplicação complementar de cloro (Cl2) na etapa 

de pré-oxidação, o que pode implicar no aumento simultâneo dos custos de produção e da 

formação de THM na água de abastecimento. 

 

Dentre as quatro espécies de trihalometanos estudadas, o clorofórmio (CF) e o 

bromodiclorometano (BDCM), foram os que apresentaram concentrações dominantes, 

seguidos do dibromoclorometano (DBCM) e bromofórmio (BF), indicando que cerca de 70% 

dos THM formados, tanto na ETA quanto na RDA, referem-se apenas às duas primeiras 

espécies. Este fato evidenciou que a influência do cloro no potencial de formação dos THM é 

maior que a do bromo. 

 

Em função da dispersão acentuada do CF e BDCM no período chuvoso e menor 

variação dos resultados no intervalo seco, bem como maior dispersão do DBCM e BF no 

período chuvoso e menor na estiagem, concluiu-se que nos períodos (chuvosos), onde os 

residuais de cloro são menores, a formação das espécies com maior participação do cloro em 

suas estruturas químicas (CF e BDCM) é menor do que em épocas de estiagem, 

diferentemente do DBCM e BF que, dada a redução do cloro no meio, em épocas com 

maiores precipitações pluviométricas, formam-se em maiores concentrações, indicando que 

há uma relação de competitividade entre o cloro e o bromo no meio aquoso em função dos 

respectivos potenciais de oxidação destes. Considerando os resultados obtidos nesta pesquisa, 

ratifica-se que o cloro possui além da condição de competidor no meio, capacidade para 

oxidar íons brometos e potencializar a formação de espécies bromadas de THM, tanto na ETA 

como na RDA. 

 

A presença de bromo no manancial de água pode ser atribuída à localização deste, 

pois se situa em região costeira onde existe a possibilidade de intrusão salina da água do mar 
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e, também, o arraste de brometos pelas correntes de ar que levam as nuvens formadas em alto 

mar para o continente. 

 

As elevadas concentrações de compostos organohalogenados na RDA sugerem baixa 

eficiência na remoção dos compostos orgânicos precursores da formação de THM nas etapas 

iniciais do tratamento da água. A utilização do cloro liquefeito, Cl2, e do hipoclorito de cálcio, 

Ca(ClO)2, na desinfecção e na recloração, potencializa a constituição de espécies 

organocloradas a partir destes compostos não removidos. 

 

Foi observada a ocorrência de impactos indiretos na formação dos THM, tais como 

maiores concentrações e dispersão dos resultados de determinações do cloro por associação às 

temperaturas elevadas dos períodos secos. Nestas épocas, foram identificadas maiores 

concentrações dos subprodutos na água e, também, valores mais elevados para o consumo per 

capita de água tratada. O parâmetro apresentou diferença estatística significativa entre os 

períodos chuvosos e secos, embora o nível de correlação com os subprodutos formados tenha 

se apresentado abaixo do coeficiente crítico. 

 

Constatou-se uma queda na eficiência da produção de ClO2 ao longo do período de 

estudo. Observou-se que há formação de resíduos salinos nos reatores da planta de produção 

in situ do dióxido de cloro, conforme especifica a rota reacional dos reagentes escolhidos 

(NaClO3 e HCl) para o processo. Outro componente químico formado pela reação entre os 

reagentes primários é o cloro (Cl2), que possui uma rota para a oxidação do subproduto clorito 

(ClO2
-), formando o intermediário [Cl2O2] que, em seguida, dissocia-se em ClO2 e Cl2 

permitindo o retorno deste último ao meio, possibilitando sua interação com os precursores 

disponíveis na água para a formação de organoclorados. 

 

Observaram-se ações mais efetivas do controle da formação de subprodutos na ETA-

T do que na RDA. A ausência de planos contingenciais para o controle e o monitoramento de 

organoclorados na rede ratifica a expressividade da diferença estatística encontrada nos dados 

de THM entre os períodos chuvosos e secos, apenas para a RDA. Configura-se que, pela 

dificuldade facultada ao controle dos parâmetros que influenciam a formação de THM na rede 

de distribuição, as iniciativas de controle voltam-se exclusivamente para a fase de tratamento 

da água na estação.  
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Adquiriu-se uma tendência para a relação pH e THM semelhante àquela encontrada 

no trabalho de Alvarenga (2010), realizado na mesma ETA, no qual as determinações de pH 

denotaram redução dos THM no meio aquoso, dada a elevação do pH. 

 

Os resultados obtidos com o Teste de Spearman apresentaram elevada correlação 

entre os dados de THM amostrados em pontos específicos da rede de distribuição e as 

respectivas distâncias destes pontos de coleta à Estação de Tratamento de Água, indicando 

que o tempo de retenção da água na RDA é um fator que influencia a formação dos THM. 

Nestes parâmetros, identificou-se que os bairros com níveis críticos da concentração de 

espécies organohalogenadas na água são aqueles cujas distâncias da ETA-T, calculadas pela 

malha de distribuição da água (RDA e adutoras), superam a extensão de 30 km. 

 

Os planos de coleta e amostragem para as determinações analíticas de THM na RDA 

não apresentaram equidade na distribuição dos pontos de coleta, homogeneidade da 

frequência e não comtempla toda a RDA constante no mapa de distribuição da água. Apenas 

três dos dezesseis bairros, onde houve coleta ao longo do período de estudo, exibiram número 

de coletas realizadas igual ou acima de 20, com frequência acumulada de 62%, enquanto o 

restante apresentou quantidade de coletas variando entre 1 e 8. 
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6. RECOMENDAÇÕES 
 

 

Estudar a eficiência de produção do dióxido de cloro com a utilização de outros tipos 

de reagentes primários e/ou tecnologias, visando à eliminação da presença do cloro (Cl2) na 

solução de dióxido (ClO2). 

 

Realizar estudo com desinfetantes alternativos e outras tecnologias de oxidação para 

mitigação dos impactos gerados pela concentração de organoclorados na água tratada, tanto 

na ETA-T como na RDA. 

 

Adequar pontos de dosagem do dióxido de cloro na ETA-T, visando obter maior 

dispersão do pré-oxidante na massa de água, evitando a aplicação complementar de cloro na 

etapa de pré-oxidação. 

 

Realizar estudo para investigar a tendência observada para a relação pH e THM, 

onde a formação dos subprodutos organohalogenados aumenta com a redução do pH. 

 

Desenvolver estudo para identificação da real contribuição do bromo, presente na 

água do manancial, para a formação dos THM. 

 

Desenvolver planos de monitoramento e ferramentas de controle operacional para os 

fatores que influenciam a formação de subprodutos organohalogenados na RDA. 

 

Elaborar planos de amostragem que possibilitem conferir a execução de coletas em 

dias considerados críticos, dadas as elevadas temperaturas, a distância da ETA ao ponto de 

amostragem, a pluviosidade local, a proximidade de pontos de recloração e a priorização de 

locais que apresentem registro de intermitência do abastecimento de água. 

 

Ampliar a quantidade mínima de amostras coletadas na RDA e sua freqüência, 

principalmente em períodos considerados secos. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU) declarou, por meio de uma resolução 

aprovada durante uma Assembleia Geral realizada em 28 de julho de 2010, ser um direito 

humano o acesso à água potável e ao saneamento, essenciais à vida e, também, ao 

desenvolvimento e gozo de todos os outros direitos humanos. Tendo em vista a conquista 

universal, torna-se válido lembrar que o Brasil é um dos países que possui domínio geográfico 

sobre um dos maiores reservatórios de água do mundo. Segundo a revista Water 21 da 

Associação Internacional de Águas (LAFLEUR, 2010), o aquífero Guarani tem capacidade 

para abastecer 90 milhões de pessoas. Este fato acarreta maiores responsabilidades sobre o 

país, no sentido de conservar seus recursos naturais, principalmente, os recursos hídricos. 

Nesta perspectiva, percebe-se o voltar dos olhares de todo o mundo para a América do Sul, e 

isso gera necessidade proeminente de controle e gestão estratégica dos mananciais brasileiros, 

que em muitos casos ultrapassam o limite da abstenção. 

 

Neste trabalho foram expostos vários resultados que representam muito mais do que 

simples estatísticas de dados, pois envolvem e impactam a estatística da vida. Sabe-se por 

meio de pesquisas realizadas em todo o mundo, inclusive no Brasil, que os subprodutos 

organohalogenados veiculados na água de abastecimento público designam-se carcinógenos 

potenciais, e que medidas de controle desses compostos tornaram-se questões de saúde 

pública. 

 

A Organização Mundial de Saúde afirma em suas publicações de diretrizes para água 

potável (WHO, 1993; 1996) que a exposição em longo prazo e elevadas doses de 

bromofórmio podem causar deterioração do fígado e rins, haja vista testes realizados com 

ratos e camundongos, onde foi identificado aumento de tumores no intestino grosso de ratos 

de ambos os sexos. E não apenas o bromofórmio, pois o dibromoclorometano produziu 

tumores no fígado de camundongos, e o bromodiclorometano danos aos rins e intestino grosso 

em ratos de ambos os sexos. Portanto, importa que se tenham intervenções não apenas no que 

diz respeito à universalização da água, mas que o direito humano adquirido tenha como 

preâmbulo a qualidade daquilo que se adquiriu. 
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Exortam-se, então, nestas considerações, que novos estudos e medidas de mitigação 

para o controle e redução de subprodutos organohalogenados não se tornem apenas 

sedimentos de conhecimento, mas itens de implementação prioritários na agenda de soluções 

dos responsáveis pela qualidade da água que abastece a ETA-T, revestidos em benefício da 

sociedade. 
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APÊNDICE A 
Determinações de parâmetros físico-químicos da água bruta e tratada 
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Tabela A. 1: Base de dados referente às coletas realizadas para análises físico-químicas na saída da ETA e na RDA no dia e hora das coletas para análises de THM. 

pH pH
Turbidez 

(NTU)
Turbidez 

(NTU)
Cor  

(Pt-Co)
Cor  

(Pt-Co)
O2   

(mg/L)
O2   

(mg/L)

BRUTA FINAL BRUTA FINAL BRUTA FINAL BRUTA FINAL

350/03‐1 30/3/2004 10:00 Senai/Cetind ETA N.D. 3,13        7,23 6,61 5,24 1,37 40 10 8,3 5,26

350/03‐11 17/11/2004 09:00 Senai/Cetind ETA N.D. 2,90        7,63 6,88 10,8 0,84 40 5 8,23 4,86

8396 20/7/2005 09:25 Hidrocepe ETA 24,46 3,00        8,3 7,2 19,5 0,74 43 3 8,61 4,75

350/03‐18 25/7/2005 09:28 Senai/Cetind ETA 27,35 2,89        8,34 6,97 21,1 0,71 51 3 8,88 4,55

350/03‐19 24/8/2005 09:10 Senai/Cetind ETA 27,04 2,88        7,54 6,69 18,6 0,64 48 5 8,23 4,31

350/03‐20 14/9/2005 10:00 Senai/Cetind ETA 30,84 2,85        8,05 6,73 22,4 0,86 50 3 8,38 4,9

13852 14/12/2005 07:00 Hidrocepe ETA 26,18 3,93        7,9 7,02 29,5 0,88 63 5 11,2 3,96

E 30/3/2006 11:00 Gecoq ETA 23,33 3,06      8,21 6,87 22,6 0,77 60 5 10,4 4,99

F 6/4/2006 N.D. Gecoq ETA N.D. 3,55      8,56 7,16 21,7 0,84 60 5 9,58 4,8

G 19/4/2006 N.D. Gecoq ETA N.D. 3,80      7,73 7,11 18,1 0,96 60 6 8,3 4,32

H 27/4/2006 N.D. Gecoq ETA N.D. 3,68      8,26 7,2 18,2 0,74 60 5 8,52 3,79

I 4/5/2006 N.D. Gecoq ETA N.D. N.D. 7,83 7,08 15,4 0,69 60 5 7,37 2,62

K 12/5/2006 N.D. Gecoq ETA N.D. N.D. 7,46 6,98 8,4 0,88 53 5 8,94 4,82

J 19/5/2006 N.D. Gecoq ETA N.D. N.D. 7,77 6,87 8,54 0,9 60 5 8,87 4,49

6654 20/6/2006 07:06 Hidrocepe ETA N.D. 3,92      8,03 6,99 11,4 0,77 60 5 8,33 3,49

2125 29/9/2006 09:00 Hidrocepe ETA N.D. 3,45        8,47 7,16 11,8 0,83 60 4 4,68 1,88

12787 7/12/2006 N.D. Hidrocepe ETA N.D. 3,84      8,44 7,37 9,41 0,67 60 5 9,06 5,06

13014 13/12/2006 07:30 Hidrocepe ETA N.D. 3,84        8,15 7,08 9,21 0,74 60 5 8,95 5,54

3059 28/3/2007 10:25 Hidrocepe ETA 28,8 3,39      8,13 7,03 7,7 0,67 60 5 7,62 4,1

5901 14/6/2007 07:15 Hidrocepe ETA 24,2 3,78      8,02 6,92 7,4 0,82 60 6 7,56 4

80191 28/6/2007 10:50 Bioagri ETA 27 3,38      8 6,94 6,65 0,55 60 5 6,98 3,47

Temperatura 

(oC)

Cloro 
residual 

final 
(mg/L)

nº Laudo Data Hora Empresa
Local de 

coleta

 
Nota: N.A.: Não se aplica; N.D.: item não determinado 
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Tabela A. 2: Base de dados referente às coletas realizadas para análises físico-químicas na saída da ETA e na RDA no dia e hora das coletas para análises de THM. 

pH pH
Turbidez 

(NTU)
Turbidez 

(NTU)
Cor  

(Pt-Co)
Cor  

(Pt-Co)
O2   

(mg/L)
O2   

(mg/L)

BRUTA FINAL BRUTA FINAL BRUTA FINAL BRUTA FINAL

1295/07‐1 13/9/2007 N.D. Senai/Cetind ETA 26,6 3,54      8,2 7,02 4,89 0,47 67 2 8,48 4,74

1295/07‐1 26/9/2007 07:00 Senai/Cetind ETA 25,4 3,74        8,12 7 4,67 0,5 70 2 8,12 3,89

12243 30/11/2007 06:00 Hidrocepe ETA 26,2 3,06      8,14 7,14 4,94 0,79 68 2 9,13 5,52

36330 31/3/2008 15:30 Bioagri ETA 24,1 3,55        7,88 7,09 4,07 0,57 60 2 9,75 6,62

52726 29/5/2008 11:00 Bioagri ETA N.D. 3,76        7,58 6,98 4,69 0,61 70 2 8,7 5,25

53203 29/5/2008 11:00 Bioagri ETA N.D. 3,76        7,58 6,98 4,69 0,61 70 2 8,7 5,25

76249 29/7/2008 09:30 Bioagri ETA N.D. 3,57      7,94 7,3 3,41 0,41 53 2 8,3 4,9

83613 14/8/2008 08:20 Bioagri ETA N.D. 3,72        N.D. N.D. 3,28 0,41 50 2 8,25 4,79

93710 4/9/2008 12:00 Bioagri ETA N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

105295 29/9/2008 09:30 Bioagri ETA N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

109393 6/10/2008 10:00 Bioagri ETA N.D. 3,50        8,57 7,22 5,81 0,87 70 2 8,24 4,82

147227 18/12/2008 10:30 Bioagri ETA N.D. 4,37        7,98 7,21 3,32 0,38 40 2 8,86 5,08

21318 17/2/2009 09:15 Bioagri ETA N.D. 3,65        8,15 7,27 2,65 0,46 40 2 6,8 3,6

94086 30/6/2009 16:30 Bioagri ETA N.D. 4,14        7,94 6,92 3,12 0,6 50 2 5 2

170346 17/10/2009 07:20 Bioagri ETA N.D. 4,10        7,76 6,94 5,19 0,33 50 2 7 4,12

200101 8/12/2009 08:25 Bioagri ETA N.D. 3,73        7,88 6,81 7,57 0,31 60 2 7,8 4

57164 30/3/2010 N.D. Bioagri ETA N.D. 4,10        7,6 6,78 9,76 0,47 60 2 6,47 2,9

184501 17/6/2010 10:30 Bioagri ETA N.D. 4,12        7,99 6,98 17,1 0,52 60 2 7,87 3,73

Temperatura 

(oC)

Cloro 
residual 

final 
(mg/L)

nº Laudo Data Hora Empresa
Local de 

coleta

 
Nota: N.A.: Não se aplica; N.D.: item não determinado 
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APÊNDICE B 
Resultados de análises de THM na saída da ETA e RDA 
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Tabela B. 1: Determinações de trihalometanos na saída da ETA e na RDA, endereços codificados, laudos e laboratórios responsáveis pelas análises. 

350/03‐1 30/3/2004 10:00 Senai/Cetind ETA N.A. 153,2 121 26,8 5,2 0,2

350/03‐11 17/11/2004 09:00 Senai/Cetind ETA N.A. 116 61,9 39,9 13 1,2

8396 20/7/2005 09:25 Hidrocepe ETA N.A. 91,7 N.D. N.D. N.D. N.D.

350/03‐18 25/7/2005 09:28 Senai/Cetind ETA N.A. 75,4 25,5 27,7 18,4 3,8

350/03‐18 25/7/2005 10:10 Senai/Cetind RDA I 130,5 51,5 48,4 24,9 5,7

350/03‐18 25/7/2005 10:30 Senai/Cetind RDA I 168,9 78,1 58,2 26,9 5,7

350/03‐19 24/8/2005 09:10 Senai/Cetind ETA N.A. 90,9 35,1 27,8 23,3 4,7

350/03‐19 24/8/2005 10:00 Senai/Cetind RDA H 245,6 126,3 69,6 42,4 7,3

350/03‐19 24/8/2005 10:25 Senai/Cetind RDA I 201,4 98,3 60,4 36,2 6,5

350/03‐20 14/9/2005 10:00 Senai/Cetind ETA N.A. 89,4 31,6 30,1 23,1 4,6

350/03‐20 14/9/2005 11:00 Senai/Cetind RDA H 191,5 87,9 62,5 34,6 6,5

350/03‐20 14/9/2005 11:15 Senai/Cetind RDA I 201,1 91,4 67,4 35,7 6,6

13852 14/12/2005 07:00 Hidrocepe ETA N.A. 52 N.D. N.D. N.D. N.D.

D 18/1/2006 10:20 Gecoq RDA I 100 N.D. N.D. N.D. N.D.

A 18/1/2006 10:50 Gecoq RDA H 100 N.D. N.D. N.D. N.D.

E 30/3/2006 11:00 Gecoq ETA N.A. 100 N.D. N.D. N.D. N.D.

B 30/3/2006 14:10 Gecoq RDA I 100 N.D. N.D. N.D. N.D.

C 30/3/2006 14:25 Gecoq RDA H 100 N.D. N.D. N.D. N.D.

F 6/4/2006 N.D. Gecoq RDA I 120,4 45,16 43,74 13,92 17,57

F 6/4/2006 N.D. Gecoq RDA H 90,1 35,37 29,7 12,98 12,04

F 6/4/2006 N.D. Gecoq ETA N.A. 72,18 26,08 29,21 7,48 9,41

G 19/4/2006 N.D. Gecoq RDA I 139,24 53,6 45,09 29,12 11,44

G 19/4/2006 N.D. Gecoq RDA H 108,73 48,38 41,61 6,34 12,41

G 19/4/2006 N.D. Gecoq ETA N.A. 87,9 36,75 32,02 11,16 7,96

H 27/4/2006 N.D. Gecoq RDA I 107,96 52,49 43,89 N.D. 10,64

H 27/4/2006 N.D. Gecoq RDA H 82,17 44,4 37,77 N.D. N.D.

H 27/4/2006 N.D. Gecoq ETA N.A. 68,48 36,32 32,17 N.D. N.D.

I 4/5/2006 N.D. Gecoq RDA I 111,78 57,1 46,35 N.D. 8,33

I 4/5/2006 N.D. Gecoq RDA H 99,1 44,07 30,3 18,03 6,72

I 4/5/2006 N.D. Gecoq ETA N.A. 78,23 44 34,23 N.D. N.D.

K 12/5/2006 N.D. Gecoq ETA N.A. 64,16 40,86 23,3 N.D. N.D.

J 19/5/2006 N.D. Gecoq RDA I 76,2 54,3 21,9 N.D. N.D.

J 19/5/2006 N.D. Gecoq RDA H 74,43 53,47 20,96 N.D. N.D.

J 19/5/2006 N.D. Gecoq ETA N.A. 70,65 40,97 16,09 13,59 N.D.

6654 20/6/2006 07:06 Hidrocepe ETA N.A. 98,79 N.D. N.D. N.D. N.D.

2125 29/9/2006 09:00 Hidrocepe ETA N.A. 73 N.D. N.D. N.D. N.D.

2125 29/9/2006 09:55 Hidrocepe  RDA H 68 N.D. N.D. N.D. N.D.

2125 29/9/2006 10:10 Hidrocepe RDA I 52 N.D. N.D. N.D. N.D.

2125 29/9/2006 10:45 Hidrocepe RDA P 72 N.D. N.D. N.D. N.D.

nº Laudo Data hora Empresa
Local de 

coleta
Bromodicloro
metano (µg/L)

Dibromocloro
metano (µg/L)

Bromofórmio 
(µg/L)

CÓD. 
BAIRRO

Trihalometanos 
Totais (µg/L)

Clorofórmio 
(µg/L)

 
Nota: N.A.: Não se aplica; N.D.: item não determinado 
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Tabela B. 2: Determinações de trihalometanos na saída da ETA e na RDA, endereços codificados, laudos e laboratórios responsáveis pelas análises. 

12783 7/12/2006 N.D. Hidrocepe  RDA H 95,81 N.D. N.D. N.D. N.D.

12784 7/12/2006 N.D. Hidrocepe RDA I 60 N.D. N.D. N.D. N.D.

12785 7/12/2006 N.D. Hidrocepe RDA P 116,25 N.D. N.D. N.D. N.D.

12786 7/12/2006 N.D. Hidrocepe RDA P 84,43 N.D. N.D. N.D. N.D.

12787 7/12/2006 N.D. Hidrocepe ETA N.A. 52,93 N.D. N.D. N.D. N.D.

13014 13/12/2006 07:30 Hidrocepe ETA N.A. 48,85 N.D. N.D. N.D. N.D.

3059 28/3/2007 10:25 Hidrocepe ETA N.A. 85,1 N.D. N.D. N.D. N.D.

3060 28/3/2007 11:05 Hidrocepe RDA H 127,48 N.D. N.D. N.D. N.D.

3061 28/3/2007 11:15 Hidrocepe RDA I 172,49 N.D. N.D. N.D. N.D.

3062 28/3/2007 11:40 Hidrocepe RDA P 117,59 N.D. N.D. N.D. N.D.

3063 28/3/2007 12:00 Hidrocepe RDA P 223,7 N.D. N.D. N.D. N.D.

5901 14/6/2007 07:15 Hidrocepe ETA N.A. 80,45 N.D. N.D. N.D. N.D.

80192 28/6/2007 08:57 Bioagri RDA P 260 94 83 65 14

80193 28/6/2007 09:15 Bioagri RDA P 270 100 86 68 16

80194 28/6/2007 10:05 Bioagri RDA H 210 67 70 59 14

80200 28/6/2007 10:15 Bioagri RDA I 250 82 84 68 16

80191 28/6/2007 10:50 Bioagri ETA N.A. 130 30 42 45 14

1295/07‐1 13/9/2007 N.D. Senai/Cetind ETA N.A. 132,1 40,6 38,9 41,4 11,2

1295/07‐1 13/9/2007 N.D. Senai/Cetind RDA P 229,3 80,9 70,7 62,6 15,1

1295/07‐1 13/9/2007 N.D. Senai/Cetind RDA P 93,8 34,7 28,6 25,2 5,3

1295/07‐1 13/9/2007 N.D. Senai/Cetind RDA H 210,11 77,11 64,4 56,2 12,4

1295/07‐1 13/9/2007 N.D. Senai/Cetind RDA I 222,5 78,6 68,3 60,7 14,9

1295/07‐1 26/9/2007 07:00 Senai/Cetind ETA N.A. 91,5 40,.6 38,9 41,4 11,2

1295/07‐1 26/9/2007 N.D. Senai/Cetind RDA P 229,3 80,9 70,7 62,6 15,1

1295/07‐1 26/9/2007 N.D. Senai/Cetind RDA P 93,8 34,7 28,6 25,2 5,3

1295/07‐1 26/9/2007 N.D. Senai/Cetind RDA H 210,1 77,1 64,4 56,2 12,4

1295/07‐1 26/9/2007 N.D. Senai/Cetind RDA I 222,5 78,6 68,3 60,7 14,9

12243 30/11/2007 06:00 Hidrocepe ETA N.A. 26,16 N.D. N.D. N.D. N.D.

12256 30/11/2007 09:00 Hidrocepe RDA H 28,4 N.D. N.D. N.D. N.D.

12257 30/11/2007 09:20 Hidrocepe RDA I 32,94 N.D. N.D. N.D. N.D.

12254 30/11/2007 09:40 Hidrocepe RDA P 28,35 N.D. N.D. N.D. N.D.

12255 30/11/2007 10:45 Hidrocepe RDA P 28,48 N.D. N.D. N.D. N.D.

36331 31/3/2008 14:08 Bioagri RDA P 211 48 61 77 25

36332 31/3/2008 14:20 Bioagri RDA P 210 45 59 78 28

36333 31/3/2008 14:48 Bioagri RDA H 202 41 65 71 25

Bromodicloro
metano (µg/L)

Dibromocloro
metano (µg/L)

Bromofórmio 
(µg/L)

CÓD. 
BAIRRO

Trihalometanos 
Totais (µg/L)

Clorofórmio 
(µg/L)

nº Laudo Data hora Empresa
Local de 

coleta

 
Nota: N.A.: Não se aplica; N.D.: item não determinado 
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Tabela B. 3: Determinações de trihalometanos na saída da ETA e na RDA, endereços codificados, laudos e laboratórios responsáveis pelas análises. 

36334 31/3/2008 14:58 Bioagri RDA I 195 48 60 70 17

36330 31/3/2008 15:30 Bioagri ETA N.A. 107 21 27 41 18

52726 29/5/2008 11:00 Bioagri ETA N.A. 150 N.D. N.D. N.D. N.D.

53203 29/5/2008 11:00 Bioagri ETA N.A. 139 36 44 49 10

58142 12/6/2008 08:55 Bioagri RDA P 270 90 88 78 14

58146 12/6/2008 09:10 Bioagri RDA P 185 59 58 56 12

58153 12/6/2008 09:55 Bioagri RDA H 172 56 54 50 12

58157 12/6/2008 10:05 Bioagri RDA I 184 58 59 55 12

76249 29/7/2008 09:30 Bioagri ETA N.A. 98 18 30 38 12

83607 13/8/2008 09:00 Bioagri RDA P 148 40 46 50 12

83608 13/8/2008 09:20 Bioagri RDA P 152 40 48 53 11

83609 13/8/2008 10:05 Bioagri RDA H 137 34 44 48 11

83610 13/8/2008 10:25 Bioagri RDA I 150 37 50 51 12

83613 14/8/2008 08:20 Bioagri ETA N.A. 70 N.D. N.D. N.D. N.D.

93710 4/9/2008 12:00 Bioagri ETA N.A. 85 15 24 35 10

105295 29/9/2008 09:30 Bioagri ETA N.A. 120 35 40 38 9

109393 6/10/2008 10:00 Bioagri ETA N.A. 95 24 29 33 9

120728 28/10/2008 13:00 Bioagri RDA P 180 64 58 48 11

120722 28/10/2008 13:45 Bioagri RDA P 200 73 64 51 11

120737 28/10/2008 14:00 Bioagri RDA I 240 82 80 67 14

120740 28/10/2008 14:30 Bioagri RDA H 190 57 62 57 13

147230 18/12/2008 08:45 Bioagri RDA N 104 21 32 40 11

147228 18/12/2008 09:00 Bioagri RDA L 124 22 38 50 14

147229 18/12/2008 09:00 Bioagri RDA L 139 26 42 55 16

147231 18/12/2008 09:45 Bioagri RDA L 146 39 41 52 14

147227 18/12/2008 10:30 Bioagri ETA N.A. 84 12 24 37 11

21318 17/2/2009 09:15 Bioagri ETA N.A. 109 N.D. N.D. N.D. N.D.

21314 17/2/2009 09:50 Bioagri RDA J 24 16 5 3 <1

21315 17/2/2009 10:00 Bioagri RDA J 133 28 40 49 16

21316 17/2/2009 10:15 Bioagri RDA J 134 28 41 48 17

21317 17/2/2009 10:30 Bioagri RDA  J 146 30 43 57 16

94086 30/6/2009 16:30 Bioagri ETA N.A. 137 86 35 16 <1

170346 17/10/2009 07:20 Bioagri ETA N.A. 86 43 26 15 2

Bromodicloro
metano (µg/L)

Dibromocloro
metano (µg/L)

Bromofórmio 
(µg/L)

CÓD. 
BAIRRO

Trihalometanos 
Totais (µg/L)

Clorofórmio 
(µg/L)

nº Laudo Data hora Empresa
Local de 

coleta

 
Nota: N.A.: Não se aplica; N.D.: item não determinado 
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Tabela B. 4: Determinações de trihalometanos na saída da ETA e na RDA, endereços codificados, laudos e laboratórios responsáveis pelas análises. 

171099 27/10/2009 09:30 Bioagri RDA O 175 81 62 29 3

171103 27/10/2009 09:45 Bioagri RDA  N 175 87 57 28 3

171177 27/10/2009 10:15 Bioagri RDA N 221 120 67 31 3

171183 27/10/2009 11:15 Bioagri RDA Q 191 98 60 29 4

200101 8/12/2009 08:25 Bioagri ETA N.A. 85 N.D. N.D. N.D. N.D.

203637 14/12/2009 08:44 Bioagri RDA F 106 47 37 20 2

203647 14/12/2009 09:20 Bioagri RDA F 109 50 38 19 2

203679 14/12/2009 09:49 Bioagri RDA F 87 39 30 16 2

203652 14/12/2009 10:15 Bioagri RDA F 67 28 24 14 1

57142 30/3/2010 13:00 Bioagri RDA K 98 47 32 18 1

57144 30/3/2010 13:15 Bioagri RDA K 97 47 31 17 2

57147 30/3/2010 13:25 Bioagri RDA K 96 46 31 17 2

57150 30/3/2010 13:35 Bioagri RDA E 95 46 31 17 1

57153 30/3/2010 13:50 Bioagri RDA D 105 52 34 17 2

57160 30/3/2010 13:50 Bioagri RDA A 135 73 41 19 2

57156 30/3/2010 14:00 Bioagri RDA D 104 52 34 17 1

57161 30/3/2010 14:00 Bioagri RDA A 93 45 31 16 1

57162 30/3/2010 14:05 Bioagri RDA C 91 43 32 15 1

57158 30/3/2010 14:10 Bioagri RDA D 108 53 34 19 2

57163 30/3/2010 14:15 Bioagri RDA C 88 41 29 16 2

57159 30/3/2010 14:20 Bioagri RDA D 109 55 35 18 1

57164 30/3/2010 N.D. Bioagri ETA N.A. 66 30 22 14 <1

179912 10/6/2010 08:45 Bioagri RDA D 89 50 25 13 1

179913 10/6/2010 09:12 Bioagri RDA D 88 42 26 19 1

179922 10/6/2010 09:20 Bioagri RDA G 106 50 36 18 2

179917 10/6/2010 09:25 Bioagri RDA A 94 43 33 18 <1

179923 10/6/2010 09:35 Bioagri RDA G 110 51 37 20 2

179915 10/6/2010 09:45 Bioagri RDA D 141 75 43 21 2

179918 10/6/2010 09:45 Bioagri RDA B 73 30 26 17 <1

179924 10/6/2010 09:51 Bioagri RDA G 104 48 35 19 2

179916 10/6/2010 10:15 Bioagri RDA D 136 73 42 19 2

179919 10/6/2010 10:25 Bioagri RDA B 92 40 33 19 <1

179926 10/6/2010 10:25 Bioagri RDA G 100 47 33 18 2

179920 10/6/2010 11:05 Bioagri RDA B 82 35 29 18 <1

184501 17/6/2010 10:30 Bioagri ETA N.A. 91 N.D. N.D. N.D. N.D.

Bromodicloro
metano (µg/L)

Dibromocloro
metano (µg/L)

Bromofórmio 
(µg/L)

CÓD. 
BAIRRO

Trihalometanos 
Totais (µg/L)

Clorofórmio 
(µg/L)

nº Laudo Data hora Empresa
Local de 

coleta

 
Nota: N.A.: Não se aplica; N.D.: item não determinado 
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APÊNDICE C 
Variáveis de controle e operação da planta de produção do dióxido de cloro e dados físicos 

do sistema de abastecimento de água 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

Tabela C. 1: Parâmetros operacionais da planta de produção de dióxido de cloro, da ETA e respectivas distâncias dos pontos de coleta na RDA. 

350/03‐1 30/3/2004 10:00 Senai/Cetind ETA N.A. N.A. N.A. 518.249,95 CG N.A.

350/03‐11 17/11/2004 09:00 Senai/Cetind ETA N.A. N.A. N.A. 542.959,10 CG N.A.

8396 20/7/2005 09:25 Hidrocepe ETA 0,3221 23,5125 0,3175 585.032,00 CG + DC N.A.

350/03‐18 25/7/2005 09:28 Senai/Cetind ETA 0,3605 20,2524 0,3525 551.608,00 CG + DC N.A.

350/03‐18 25/7/2005 10:10 Senai/Cetind RDA 0,3605 20,2524 0,3525 551.608,00 CG + DC 26.100

350/03‐18 25/7/2005 10:30 Senai/Cetind RDA 0,3605 20,2524 0,3525 551.608,00 CG + DC 27.890

350/03‐19 24/8/2005 09:10 Senai/Cetind ETA 0,3040 21,9600 0,2750 601.088,00 CG + DC N.A.

350/03‐19 24/8/2005 10:00 Senai/Cetind RDA 0,3040 21,9600 0,2750 601.088,00 CG + DC 25.000

350/03‐19 24/8/2005 10:25 Senai/Cetind RDA 0,3040 21,9600 0,2750 601.088,00 CG + DC 27.890

350/03‐20 14/9/2005 10:00 Senai/Cetind ETA 0,3734 27,0850 0,2525 590.830,00 CG + DC N.A.

350/03‐20 14/9/2005 11:00 Senai/Cetind RDA 0,3734 27,0850 0,2525 590.830,00 CG + DC 25.000

350/03‐20 14/9/2005 11:15 Senai/Cetind RDA 0,3734 27,0850 0,2525 590.830,00 CG + DC 27.890

13852 14/12/2005 07:00 Hidrocepe ETA 0,3794 23,3400 0,2875 626.620,02 CG + DC N.A.

D 18/1/2006 10:20 Gecoq RDA 0,2760 21,7775 0,3550 607.891,09 CG + DC 27.890

A 18/1/2006 10:50 Gecoq RDA 0,2760 21,7775 0,3550 607.891,09 CG + DC 25.000

E 30/3/2006 11:00 Gecoq ETA 0,3086 25,8375 0,4000 556.803,00 CG + DC N.A.

B 30/3/2006 14:10 Gecoq RDA 0,3086 25,8375 0,4000 556.803,00 CG + DC 27.890

C 30/3/2006 14:25 Gecoq RDA 0,3086 25,8375 0,4000 556.803,00 CG + DC 25.000

F 6/4/2006 N.D. Gecoq RDA 0,3097 26,3450 0,3975 539.501,00 CG + DC 27.890

F 6/4/2006 N.D. Gecoq RDA 0,3097 26,3450 0,3975 539.501,00 CG + DC 25.000

F 6/4/2006 N.D. Gecoq ETA 0,3097 26,3450 0,3975 539.501,00 CG + DC N.A.

G 19/4/2006 N.D. Gecoq RDA 0,3055 26,6067 0,4033 535.597,00 CG + DC 27.890

G 19/4/2006 N.D. Gecoq RDA 0,3055 26,6067 0,4033 535.597,00 CG + DC 25.000

G 19/4/2006 N.D. Gecoq ETA 0,3055 26,6067 0,4033 535.597,00 CG + DC N.A.

H 27/4/2006 N.D. Gecoq RDA 0,3192 26,4700 0,4075 540.700,00 CG + DC 27.890

H 27/4/2006 N.D. Gecoq RDA 0,3192 26,4700 0,4075 540.700,00 CG + DC 25.000

Distância da 
ETA-Gavião 

(m)
nº Laudo Data hora Empresa

Local de 
coleta

Concentração 
da solução 

ClO2 (Kg/m³)

Produção 
de dióxido 

(Kg/h)

Relação 
ClO2/clorato 

(Kg/L)

Volume de 
água produzido 

(m³) SCOA

Desinfetante 
utilizado na 

data

 
Nota: N.A.: Não se aplica; N.D.: item não determinado; CG: Cloro Gasoso; DC: Dióxido de Cloro. 
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Tabela C. 2: Parâmetros operacionais da planta de produção de dióxido de cloro, da ETA e respectivas distâncias dos pontos de coleta na RDA. 

H 27/4/2006 N.D. Gecoq ETA 0,3192 26,4700 0,4075 540.700,00 CG + DC N.A.

I 4/5/2006 N.D. Gecoq RDA 0,3259 26,6050 0,4100 536.336,00 CG + DC 27.890

I 4/5/2006 N.D. Gecoq RDA 0,3259 26,6050 0,4100 536.336,00 CG + DC 25.000

I 4/5/2006 N.D. Gecoq ETA 0,3259 26,6050 0,4100 536.336,00 CG + DC N.A.

K 12/5/2006 N.D. Gecoq ETA 0,0900 4,4800 0,3200 554.847,70 CG + DC N.A.

J 19/5/2006 N.D. Gecoq RDA 0,3116 21,9250 0,3000 536.728,71 CG + DC 27.890

J 19/5/2006 N.D. Gecoq RDA 0,3116 21,9250 0,3000 536.728,71 CG + DC 25.000

J 19/5/2006 N.D. Gecoq ETA 0,3116 21,9250 0,3000 536.728,71 CG + DC N.A.

6654 20/6/2006 07:06 Hidrocepe ETA 0,1423 11,4725 0,3700 517.344,00 CG + DC N.A.

2125 29/9/2006 09:00 Hidrocepe ETA 0,2240 16,4275 0,2950 564.327,89 CG + DC N.A.

2125 29/9/2006 09:55 Hidrocepe  RDA 0,2240 16,4275 0,2950 564.327,89 CG + DC 25.000

2125 29/9/2006 10:10 Hidrocepe RDA 0,2240 16,4275 0,2950 564.327,89 CG + DC 27.890

2125 29/9/2006 10:45 Hidrocepe RDA 0,2240 16,4275 0,2950 564.327,89 CG + DC 32.788

2125 29/9/2006 11:45 Hidrocepe RDA 0,2240 16,4275 0,2950 564.327,89 CG + DC 29.550

12783 7/12/2006 N.D. Hidrocepe  RDA 0,2063 15,4200 0,3300 553.659,00 CG + DC 25.000

12784 7/12/2006 N.D. Hidrocepe RDA 0,2063 15,4200 0,3300 553.659,00 CG + DC 27.890

12785 7/12/2006 N.D. Hidrocepe RDA 0,2063 15,4200 0,3300 553.659,00 CG + DC 32.788

12786 7/12/2006 N.D. Hidrocepe RDA 0,2063 15,4200 0,3300 553.659,00 CG + DC 29.550

12787 7/12/2006 N.D. Hidrocepe ETA 0,2063 15,4200 0,3300 553.659,00 CG + DC N.A.

13014 13/12/2006 07:30 Hidrocepe ETA 0,2070 15,5050 0,3300 556.971,00 CG + DC N.A.

3059 28/3/2007 10:25 Hidrocepe ETA 0,2710 20,3275 0,2975 566.313,57 CG + DC N.A.

3060 28/3/2007 11:05 Hidrocepe RDA 0,2710 20,3275 0,2975 566.313,57 CG + DC 25.000

3061 28/3/2007 11:15 Hidrocepe RDA 0,2710 20,3275 0,2975 566.313,57 CG + DC 27.890

3062 28/3/2007 11:40 Hidrocepe RDA 0,2710 20,3275 0,2975 566.313,57 CG + DC 32.788

3063 28/3/2007 12:00 Hidrocepe RDA 0,2710 20,3275 0,2975 566.313,57 CG + DC 31.041

5901 14/6/2007 07:15 Hidrocepe ETA 0,2320 12,6825 0,2925 534.838,00 CG + DC N.A.

80192 28/6/2007 08:57 Bioagri RDA 0,2660 20,6800 0,3033 511.146,00 CG + DC 32.788

80193 28/6/2007 09:15 Bioagri RDA 0,2660 20,6800 0,3033 511.146,00 CG + DC 31.041

80194 28/6/2007 10:05 Bioagri RDA 0,2660 20,6800 0,3033 511.146,00 CG + DC 25.000

Distância da 
ETA-Gavião 

(m)
nº Laudo Data hora Empresa

Local de 
coleta

Concentração 
da solução 

ClO2 (Kg/m³)

Produção 
de dióxido 

(Kg/h)

Relação 
ClO2/clorato 

(Kg/L)

Volume de 
água produzido 

(m³) SCOA

Desinfetante 
utilizado na 

data

 
Nota: N.A.: Não se aplica; N.D.: item não determinado; CG: Cloro Gasoso; DC: Dióxido de Cloro. 
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Tabela C. 3: Parâmetros operacionais da planta de produção de dióxido de cloro, da ETA e respectivas distâncias dos pontos de coleta na RDA. 

80200 28/6/2007 10:15 Bioagri RDA 0,2660 20,6800 0,3033 511.146,00 CG + DC 27.890

80191 28/6/2007 10:50 Bioagri ETA 0,2660 20,6800 0,3033 511.146,00 CG + DC N.A.

1295/07‐1 13/9/2007 N.D. Senai/Cetind ETA 0,2953 25,1200 0,3325 563.659,00 CG + DC N.A.

1295/07‐1 13/9/2007 N.D. Senai/Cetind RDA 0,2953 25,1200 0,3325 563.659,00 CG + DC 32.788

1295/07‐1 13/9/2007 N.D. Senai/Cetind RDA 0,2953 25,1200 0,3325 563.659,00 CG + DC 31.041

1295/07‐1 13/9/2007 N.D. Senai/Cetind RDA 0,2953 25,1200 0,3325 563.659,00 CG + DC 25.000

1295/07‐1 13/9/2007 N.D. Senai/Cetind RDA 0,2953 25,1200 0,3325 563.659,00 CG + DC 27.890

1295/07‐1 26/9/2007 07:00 Senai/Cetind ETA 0,2925 22,6350 0,3000 557.532,00 CG + DC N.A.

1295/07‐1 26/9/2007 N.D. Senai/Cetind RDA 0,2925 22,6350 0,3000 557.532,00 CG + DC 32.788

1295/07‐1 26/9/2007 N.D. Senai/Cetind RDA 0,2925 22,6350 0,3000 557.532,00 CG + DC 31.041

1295/07‐1 26/9/2007 N.D. Senai/Cetind RDA 0,2925 22,6350 0,3000 557.532,00 CG + DC 25.000

1295/07‐1 26/9/2007 N.D. Senai/Cetind RDA 0,2925 22,6350 0,3000 557.532,00 CG + DC 27.890

12243 30/11/2007 06:00 Hidrocepe ETA 0,2958 23,1425 0,3025 561.969,97 CG + DC N.A.

12256 30/11/2007 09:00 Hidrocepe RDA 0,2958 23,1425 0,3025 561.969,97 CG + DC 25.000

12257 30/11/2007 09:20 Hidrocepe RDA 0,2958 23,1425 0,3025 561.969,97 CG + DC 27.890

12254 30/11/2007 09:40 Hidrocepe RDA 0,2958 23,1425 0,3025 561.969,97 CG + DC 32.788

12255 30/11/2007 10:45 Hidrocepe RDA 0,2958 23,1425 0,3025 561.969,97 CG + DC 31.041

36331 31/3/2008 14:08 Bioagri RDA 0,2538 19,5975 0,3075 498.452,86 CG + DC 32.788

36332 31/3/2008 14:20 Bioagri RDA 0,2538 19,5975 0,3075 498.452,86 CG + DC 31.041

36333 31/3/2008 14:48 Bioagri RDA 0,2538 19,5975 0,3075 498.452,86 CG + DC 25.000

36334 31/3/2008 14:58 Bioagri RDA 0,2538 19,5975 0,3075 498.452,86 CG + DC 27.890

36330 31/3/2008 15:30 Bioagri ETA 0,2538 19,5975 0,3075 498.452,86 CG + DC N.A.

52726 29/5/2008 11:00 Bioagri ETA 0,3613 27,5100 0,3850 529.542,06 CG + DC N.A.

53203 29/5/2008 11:00 Bioagri ETA 0,3613 27,5100 0,3850 529.542,06 CG + DC N.A.

58142 12/6/2008 08:55 Bioagri RDA 0,1905 14,4950 0,2225 534.312,20 CG + DC 32.788

58146 12/6/2008 09:10 Bioagri RDA 0,1905 14,4950 0,2225 534.312,20 CG + DC 31.041

58153 12/6/2008 09:55 Bioagri RDA 0,1905 14,4950 0,2225 534.312,20 CG + DC 25.000

58157 12/6/2008 10:05 Bioagri RDA 0,1905 14,4950 0,2225 534.312,20 CG + DC 27.890

76249 29/7/2008 09:30 Bioagri ETA 0,2433 22,4350 0,2850 550.423,96 CG + DC N.A.

Distância da 
ETA-Gavião 

(m)
nº Laudo Data hora Empresa

Local de 
coleta

Concentração 
da solução 

ClO2 (Kg/m³)

Produção 
de dióxido 

(Kg/h)

Relação 
ClO2/clorato 

(Kg/L)

Volume de 
água produzido 

(m³) SCOA

Desinfetante 
utilizado na 

data

 
Nota: N.A.: Não se aplica; N.D.: item não determinado; CG: Cloro Gasoso; DC: Dióxido de Cloro. 
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Tabela C. 4: Parâmetros operacionais da planta de produção de dióxido de cloro, da ETA e respectivas distâncias dos pontos de coleta na RDA. 

83607 13/8/2008 09:00 Bioagri RDA 0,3020 27,9775 0,3150 547.184,05 CG + DC 32.788

83608 13/8/2008 09:20 Bioagri RDA 0,3020 27,9775 0,3150 547.184,05 CG + DC 31.041

83609 13/8/2008 10:05 Bioagri RDA 0,3020 27,9775 0,3150 547.184,05 CG + DC 25.000

83610 13/8/2008 10:25 Bioagri RDA 0,3020 27,9775 0,3150 547.184,05 CG + DC 27.890

83613 14/8/2008 08:20 Bioagri ETA 0,2945 27,3025 0,3075 553.067,24 CG + DC N.A.

93710 4/9/2008 12:00 Bioagri ETA 0,2513 22,8600 0,3400 575.759,39 CG + DC N.A.

105295 29/9/2008 09:30 Bioagri ETA 0,1500 11,2450 0,3300 563.538,47 CG + DC N.A.

109393 6/10/2008 10:00 Bioagri ETA 0,1530 11,5800 0,3325 567.754,61 CG + DC N.A.

120728 28/10/2008 13:00 Bioagri RDA 0,3103 27,6600 0,2625 611.268,27 CG + DC 32.788

120722 28/10/2008 13:45 Bioagri RDA 0,3103 27,6600 0,2625 611.268,27 CG + DC 30.050

120737 28/10/2008 14:00 Bioagri RDA 0,3103 27,6600 0,2625 611.268,27 CG + DC 27.890

120740 28/10/2008 14:30 Bioagri RDA 0,3103 27,6600 0,2625 611.268,27 CG + DC 25.000

147230 18/12/2008 08:45 Bioagri RDA 0,2168 20,0625 0,2800 603.457,07 CG + DC 24.563

147228 18/12/2008 09:00 Bioagri RDA 0,2168 20,0625 0,2800 603.457,07 CG + DC 23.850

147229 18/12/2008 09:00 Bioagri RDA 0,2168 20,0625 0,2800 603.457,07 CG + DC 24.223

147231 18/12/2008 09:45 Bioagri RDA 0,2168 20,0625 0,2800 603.457,07 CG + DC 23.680

147227 18/12/2008 10:30 Bioagri ETA 0,2168 20,0625 0,2800 603.457,07 CG + DC N.A.

21318 17/2/2009 09:15 Bioagri ETA 0,2168 20,0975 0,3000 585.441,75 CG + DC N.A.

21314 17/2/2009 09:50 Bioagri RDA 0,2168 20,0975 0,3000 585.441,75 CG + DC 22.710

21315 17/2/2009 10:00 Bioagri RDA 0,2168 20,0975 0,3000 585.441,75 CG + DC 22.360

21316 17/2/2009 10:15 Bioagri RDA 0,2168 20,0975 0,3000 585.441,75 CG + DC 22.750

21317 17/2/2009 10:30 Bioagri RDA  0,2168 20,0975 0,3000 585.441,75 CG + DC 22.750

94086 30/6/2009 16:30 Bioagri ETA 0,2975 26,4600 0,3925 551.949,18 CG + DC N.A.

170346 17/10/2009 07:20 Bioagri ETA N.D. N.D. N.D. 644.724,23 CG N.A.

171099 27/10/2009 09:30 Bioagri RDA 0,2280 18,1525 0,2700 632.804,23 CG + DC 30.970

171103 27/10/2009 09:45 Bioagri RDA  0,2280 18,1525 0,2700 632.804,23 CG + DC 30.560

171177 27/10/2009 10:15 Bioagri RDA 0,2280 18,1525 0,2700 632.804,23 CG + DC 30.020

171183 27/10/2009 11:15 Bioagri RDA 0,2280 18,1525 0,2700 632.804,23 CG + DC 32.200

200101 8/12/2009 08:25 Bioagri ETA 0,3360 28,3050 0,3000 627.294,08 CG + DC N.A.

203637 14/12/2009 08:44 Bioagri RDA 0,3165 26,5675 0,3150 611.901,08 CG + DC 9.390

203647 14/12/2009 09:20 Bioagri RDA 0,3165 26,5675 0,3150 611.901,08 CG + DC 10.900

Distância da 
ETA-Gavião 

(m)
nº Laudo Data hora Empresa

Local de 
coleta

Concentração 
da solução 

ClO2 (Kg/m³)

Produção 
de dióxido 

(Kg/h)

Relação 
ClO2/clorato 

(Kg/L)

Volume de 
água produzido 

(m³) SCOA

Desinfetante 
utilizado na 

data

 
Nota: N.A.: Não se aplica; N.D.: item não determinado; CG: Cloro Gasoso; DC: Dióxido de Cloro. 
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Tabela C. 5: Parâmetros operacionais da planta de produção de dióxido de cloro, da ETA e respectivas distâncias dos pontos de coleta na RDA. 

203679 14/12/2009 09:49 Bioagri RDA 0,3165 26,5675 0,3150 611.901,08 CG + DC 12.047

203652 14/12/2009 10:15 Bioagri RDA 0,3165 26,5675 0,3150 611.901,08 CG + DC 14.966

57142 30/3/2010 13:00 Bioagri RDA 0,3400 27,8325 0,3000 621.987,00 CG + DC 24.920

57144 30/3/2010 13:15 Bioagri RDA 0,3400 27,8325 0,3000 621.987,00 CG + DC 24.870

57147 30/3/2010 13:25 Bioagri RDA 0,3400 27,8325 0,3000 621.987,00 CG + DC 25.220

57150 30/3/2010 13:35 Bioagri RDA 0,3400 27,8325 0,3000 621.987,00 CG + DC 29.640

57153 30/3/2010 13:50 Bioagri RDA 0,3400 27,8325 0,3000 621.987,00 CG + DC 32.453

57160 30/3/2010 13:50 Bioagri RDA 0,3400 27,8325 0,3000 621.987,00 CG + DC 9.473

57156 30/3/2010 14:00 Bioagri RDA 0,3400 27,8325 0,3000 621.987,00 CG + DC 31.820

57161 30/3/2010 14:00 Bioagri RDA 0,3400 27,8325 0,3000 621.987,00 CG + DC 9.473

57162 30/3/2010 14:05 Bioagri RDA 0,3400 27,8325 0,3000 621.987,00 CG + DC 11.390

57158 30/3/2010 14:10 Bioagri RDA 0,3400 27,8325 0,3000 621.987,00 CG + DC 32.702

57163 30/3/2010 14:15 Bioagri RDA 0,3400 27,8325 0,3000 621.987,00 CG + DC 11.390

57159 30/3/2010 14:20 Bioagri RDA 0,3400 27,8325 0,3000 621.987,00 CG + DC 31.420

57164 30/3/2010 N.D. Bioagri ETA 0,3400 27,8325 0,3000 621.987,00 CG + DC N.A.

179912 10/6/2010 08:45 Bioagri RDA 0,1968 16,5025 0,2425 615.356,20 CG + DC 32.453

179913 10/6/2010 09:12 Bioagri RDA 0,1968 16,5025 0,2425 615.356,20 CG + DC 31.834

179922 10/6/2010 09:20 Bioagri RDA 0,1968 16,5025 0,2425 615.356,20 CG + DC 19.420

179917 10/6/2010 09:25 Bioagri RDA 0,1968 16,5025 0,2425 615.356,20 CG + DC 9.373

179923 10/6/2010 09:35 Bioagri RDA 0,1968 16,5025 0,2425 615.356,20 CG + DC 19.510

179915 10/6/2010 09:45 Bioagri RDA 0,1968 16,5025 0,2425 615.356,20 CG + DC 31.762

179918 10/6/2010 09:45 Bioagri RDA 0,1968 16,5025 0,2425 615.356,20 CG + DC 11.700

179924 10/6/2010 09:51 Bioagri RDA 0,1968 16,5025 0,2425 615.356,20 CG + DC 19.931

179916 10/6/2010 10:15 Bioagri RDA 0,1968 16,5025 0,2425 615.356,20 CG + DC 32.390

179919 10/6/2010 10:25 Bioagri RDA 0,1968 16,5025 0,2425 615.356,20 CG + DC 11.140

179926 10/6/2010 10:25 Bioagri RDA 0,1968 16,5025 0,2425 615.356,20 CG + DC 19.970

179920 10/6/2010 11:05 Bioagri RDA 0,1968 16,5025 0,2425 615.356,20 CG + DC 12.011

184501 17/6/2010 10:30 Bioagri ETA 0,1713 14,5925 0,2275 622.348,20 CG + DC N.A.

Distância da 
ETA-Gavião 

(m)
nº Laudo Data hora Empresa

Local de 
coleta

Concentração 
da solução 

ClO2 (Kg/m³)

Produção 
de dióxido 

(Kg/h)

Relação 
ClO2/clorato 

(Kg/L)

Volume de 
água produzido 

(m³) SCOA

Desinfetante 
utilizado na 

data

 
Nota: N.A.: Não se aplica; N.D.: item não determinado; CG: Cloro Gasoso; DC: Dióxido de Cloro. 

 


