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RESUMO 

 
No Brasil, a desinfecção e oxidação da água para o abastecimento público, são usualmente 
feitas com a adição de cloro nas formas de gás cloro, hipoclorito de sódio e hipoclorito de 
cálcio. A presença de substâncias húmicas em águas destinadas ao abastecimento público tem 
ocasionado diversos problemas, decorrentes da formação de subprodutos orgânicos 
halogenados, principalmente quando se emprega o cloro na oxidação e desinfecção da água. 
Alguns destes subprodutos são compostos carcinogênicos, como é o caso dos trialometanos.  
Avaliou-se neste estudo a formação de trialometanos em ensaios de ciclo completo, 
coagulação, floculação, sedimentação, filtração e pós-cloração, com e sem o uso da pré-
oxidação com cloro e dióxido de cloro. A água de estudo utilizada nos ensaios foi preparada 
utilizando água de poço artesiano da Escola de Engenharia de São Carlos – Universidade de 
São Paulo, com adição de substâncias húmicas aquáticas extraídas de água coletada do rio 
Itapanhaú - Bertioga/SP, filtradas em membrana de 0,45µm, resultando cor verdadeira de 
100uH. Foi estudada também, a influência do tipo de coagulante, sulfato de alumínio e cloreto 
férrico, na eficiência de remoção das substâncias húmicas aquáticas por meio de ensaios de 
coagulação, na qual foram determinadas as dosagens e o pH de coagulação a serem utilizadas 
nos ensaios finais de ciclo completo. O cloreto férrico teve um desempenho superior ao do 
sulfato de alumínio, principalmente nas velocidades de sedimentação mais altas. Isso se deve 
ao fato da floculação da água coagulada com o cloreto férrico ter gerado flocos de tamanhos 
superiores aos gerados com o sulfato de alumínio, e isso fez com que houvesse maior 
eficiência na sedimentação. O cloreto férrico, por esse motivo, foi o coagulante usado nos 
ensaios finais de ciclo completo, os quais foram feitos com e sem o uso da pré-oxidação com 
cloro e dióxido de cloro. As amostras foram coletadas em todas as etapas do tratamento e nos 
tempos de contato de 0,5 e 24h após o término da pós-cloração para a avaliação da formação 
de trialometanos. Os trialometanos foram identificados e quantificados por cromatografia 
gasosa com detector de captura de elétrons (CG-DCE) e os resultados analíticos 
demonstraram que os ensaios de ciclo completo com pré-oxidação, com dióxido de cloro e 
com coagulante foi eficiente na redução da formação de trialometanos se comparado com os 
ensaios de ciclo completo com pré-oxidação com cloro. Os resultados também demonstraram 
que nos ensaios de ciclo completo sem pré-oxidação houve uma menor formação de 
trialometanos se comparados com os ensaios de ciclo completo com pré-oxidação. Foi 
observada a formação de clorofórmio em todas as amostras de água de estudo em uma faixa 
de concentração de 2,6 a 29,1µg L-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: substâncias húmicas aquáticas, trialometanos, cromatografia gasosa. 
 



ABSTRACT 
 
In Brazil, the water supply disinfection and oxidation is by means of chlorine addition in the 
form of chlorine gas, sodium hypochlorite and calcium hypochlorite. The presence of humic 
substances in the drinking water supply has caused many problems due to the formation of 
halogenated organic by-products, especially when it uses chlorine in the water oxidation and 
disinfection. Some of these by-products are carcinogenic substances, as for instance 
trihalomethanes. This study assessed the formation of trihalomethanes in complete test cycles, 
coagulation, flocculation, sedimentation, filtration and post-chlorination, with and without the 
use of the preoxidation with chlorine and chlorine dioxide. The water used in the tests was 
prepared using artesian well water at the School of Engineering of São Carlos - University of 
São Paulo, with the addition of aquatic humic substances extracted from the Itapanhaú river 
(Bertioga, SP, Brazil), resulting in a true color of 100uH. The influence of the type of 
coagulant, aluminum sulphate and ferric chloride was also studied for the efficiency of 
removing aquatic humics substances by means of coagulation tests, which determined the 
dosages and coagulation pH to be used in the final complete cycle tests. The ferric chloride 
indicated a superior performance when compared to aluminum sulphate, mainly in higher 
settling velocities. This is due to the fact that flocculation of the coagulated water with ferric 
chloride generated bigger floc sizes than that generated with aluminum sulphate, hence giving 
rise to greater sedimentation efficiency. Thus, ferric chloride was the used coagulant in the 
complete cycle final tests, which were used with and without the preoxidation with chlorine 
and chlorine dioxide. The samples were collected throughout the treatment stages and in the 
contact times of 0.5 and 24h at the conclusion of after-chloration, in order to evaluate the 
formation of trihalomethanes. The trihalomethanes were identified and quantified by gas 
chromatography with electron capture detector (GC-ECD) and the analytical results 
demonstrated that the complete cycle tests with daily preoxidation, with chlorine dioxide and 
with coagulant were efficient in the reduction of trihalomethane formation, when compared to 
the complete cycle tests with daily chlorine preoxidation. The results also demonstrated that 
in the complete cycle tests without daily preoxidation there was a decrease in trihalomethane 
formation, when compared to complete cycle tests with daily preoxidation. The chloroform 
formation was observed in all the studied water samples in a concentration band of 2.6 to 
29.1µg L-1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: aquatic humic substances, trihalomethanes, gas chromatography. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A maior parte do carbono orgânico presente em ambientes aquáticos está na forma de 

substâncias húmicas (SH), as quais são encontradas em solos, solos turfosos, sedimentos e 

águas naturais. As SH são de natureza heterogênea, de elevado tamanho molecular aparente, 

com estrutura complexa e indefinida, e são formadas pela degradação química e biológica de 

resíduos de vegetais e de animais e da atividade de síntese de microrganismos (THURMAN, 

1985).  

A presença de SHA em mananciais destinados ao abastecimento e o uso de 

tecnologias de tratamento de água inadequadas para a sua remoção podem ocasionar diversos 

problemas. Quando as SHA não são eficientemente removidas nas diversas etapas do 

tratamento de água, elas podem servir de substrato para o crescimento de microrganismos, 

reduzindo a eficiência do processo de desinfecção; complexar metais pesados, dificultando a 

sua remoção e podem formar subprodutos orgânicos halogenados (SOH), principalmente 

quando a pré-oxidação ou a desinfecção são feitas com cloro e derivados. 

Os principais SOH encontrados nas águas tratadas são: os trialometanos (TAMs), 

ácidos haloacéticos, halocetonas, haloacetonitrilas, cloropicrina, cloro hidrato, entre outros. 

Dentre os possíveis TAMs, quatro ganharam destaque em águas tratadas devido à sua 

ocorrência em concentração mais significativas: clorofórmio (CHCl3), bromodiclorometano 

(CHBrCl2), dibromoclorometano (CHBr2Cl) e bromofórmio (CHBr3). A concentração total 

destes quatro compostos é denominada trialometanos totais (TTAMs).  

 Em 1976, o National Cancer Institute dos Estados Unidos classificou o clorofórmio 

como substância cancerígena para ratos e camundongos. A partir de então, as operações dos 

processos unitários componentes do tratamento de águas de abastecimento passaram a ter que 

contemplar não apenas a produção e fornecimento de água com padrões estéticos adequados e 
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isenta de microrganismos patogênicos, como também tendo que minimizar a formação de 

SOH, principalmente a formação de TAMs. 

A United States Environmental Protection Agency (USEPA), estabeleceu em 1979 o 

limite máximo de TTAMs em 0,1mg L-1 e, atualmente, este limite está em 80µg L-1 sendo 

que, espera-se uma redução futura para uma concentração de 40µg L-1. No Brasil, a Portaria 

518 do Ministério da Saúde (2004), recomenda que a concentração máxima de TTAMs em 

águas para consumo humano seja de 0,1mg L-1.  

 Atualmente, algumas medidas vêm sendo aplicadas e estudadas para evitar a formação 

de SOH nas Estações de Tratamento de Águas (ETA), destacando-se o uso de oxidantes e 

desinfetantes alternativos, a remoção de precursores antes da aplicação de cloro e a remoção 

de subprodutos após a sua formação. 

 A pré-cloração é muitas vezes usada para minimizar problemas operacionais 

associados ao crescimento de bactérias e de algas nas unidades de uma ETA. Em geral 

pequenas dosagens de cloro podem reduzir o odor e o sabor da água, além de prevenir o 

crescimento de bactérias e algas nos decantadores e nos filtros das ETA. O cloro livre tem 

sido usado em muitas ETA para promover a pré-oxidação de SHA, o que tem aumentado a 

formação de SOH. 

A substituição da pré-cloração por pré-oxidação com dióxido de cloro possibilita a 

mudança do ponto de aplicação de cloro mais para o final do tratamento, quando a água já 

tiver uma concentração reduzida de SHA. O dióxido de cloro é um oxidante alternativo eficaz 

na redução da formação de TAMs por meio da oxidação da matéria orgânica existente na 

água. Cerca de 60 a 70% do dióxido de cloro é reduzido a clorito, e estes, apresentam um 

problema do ponto de vista da saúde pública.  

A remoção das SHA de águas superficiais, geralmente é feita por meio da coagulação 

química e os coagulantes mais utilizados nas ETA são o sulfato de alumínio e o cloreto 
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férrico. A influência do tipo de coagulante na remoção das SHA tem sido muito estudada nos 

últimos anos, principalmente na determinação das dosagens de coagulante e pH do meio na 

qual a eficiência de remoção é maior.  

Devido à importância do conhecimento da concentração dos subprodutos formados na 

água tratada, esta pesquisa teve por objetivo estudar a formação de TAMs por meio de ensaios 

em reatores estáticos (jarteste), simulando o tratamento de água em tecnologia de ciclo 

completo com e sem o uso da pré-oxidação com cloro e dióxido de cloro. Faz-se necessária a 

realização de pesquisas com coagulantes e oxidantes químicos alternativos, principalmente 

para a determinação das condições ótimas de coagulação, objetivando uma maior remoção de 

precursores de TAMs e conseqüentemente, minimizando a formação de SOH. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Tratamento de água 

 

 Embora a água seja indispensável ao organismo humano, ela pode conter determinadas 

substâncias, elementos químicos e microrganismos que devem ser eliminados ou reduzidos a 

concentrações que não sejam prejudiciais à saúde humana. A industrialização e o aumento 

populacional dos centros urbanos têm intensificado a contaminação dos mananciais, tornando 

indispensável o tratamento da água destinada ao consumo humano.  

 Apesar de os mananciais superficiais estarem mais sujeitos à poluição e contaminação 

decorrentes de atividades antrópicas, também tem sido observada a deterioração da qualidade 

das águas subterrâneas, o que acarreta sérios problemas de saúde pública em localidades que 

carecem do tratamento e de sistema de distribuição de água adequado. A poluição do meio 

aquático pode causar alterações das características físicas (turbidez, temperatura, 

condutividade, viscosidade, tensão superficial, etc.), químicas (pH, toxicidade, DBO, DQO, 

etc.) ou biológicas (espécies do fitoplâncton e do zooplâncton). As principais doenças 

associadas à contaminação biológica dos recursos hídricos são: cólera, febre tifóide, 

salmoneloses, disenteria bacilar, giardíase, amebíase, viroses, entre outras (DI BERNARDO; 

DANTAS, 2005).  

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

ser humano. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), todas as pessoas em qualquer 

estágio de desenvolvimento e condições sócio-econômicas, têm o direito de ter acesso a um 

suprimento adequado e seguro de água potável. 

No Brasil, o controle da qualidade da água tratada e distribuída obedece aos 

procedimentos estabelecidos na Portaria 518 de 25 de março de 2004, do Ministério da Saúde. 
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Nessa Portaria estão estabelecidos os valores máximos permitidos (VMP) de dezenas de 

parâmetros que precisam ser respeitados em toda água distribuída para consumo humano no 

território nacional. Para a turbidez, por exemplo, o VMP nas águas destinadas ao consumo 

humano é de 5uT (unidade de turbidez) e, para a cor aparente o VMP é de 15uH (unidade 

Hazen: mgPt-Co/L).  

Tem sido observado em alguns países em desenvolvimento que não existe relação 

entre a qualidade da água bruta e a tecnologia de tratamento, com comprometimento da 

operação da ETA, tanto em relação ao maior consumo de produtos químicos quanto na 

qualidade da água tratada. O projeto de uma ETA deve se basear em dados de estudos de 

laboratório, utilizando reatores estáticos (jarteste) ou instalações piloto de escoamento 

contínuo, tanto para escolher o tipo de tecnologia a ser utilizada quanto para definir os 

parâmetros operacionais e de projeto. O fator decisivo na escolha da tecnologia de tratamento 

se deve à qualidade da água bruta. As tecnologias de tratamento de água podem ser resumidas 

em dois grupos, sem coagulação química e com coagulação química e, dependendo da 

qualidade da água bruta, ambas podem ou não ser precedidas de pré-tratamento (DI 

BERNARDO; DANTAS, 2005). Na Figura 1 são apresentadas, na forma de diagramas de 

bloco, as principais tecnologias de tratamento de água para consumo humano. 
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FIGURA 1 – Principais tecnologias de tratamento de água para consumo humano (DI 
BERNARDO; DANTAS, 2005). 
 

 

2.2 Formação de subprodutos em água tratada 

 

Rook (1974) realizou estudos em Roterdam, Holanda, e encontrou TAMs em níveis 

significativos na água tratada, formados imediatamente após a cloração. Simultaneamente, 

nos Estados Unidos, Bellar et al. (1974) encontraram TAMs em águas de abastecimento que 

foram submetidas ao tratamento com cloro. Segundo os autores, os TAMs eram formados 

durante o processo de tratamento da água, por meio de reações químicas entre alguns 



7 

 

  

compostos orgânicos presentes na água e derivados de cloro que são adicionados durante o 

tratamento. 

 Em 1976, o National Cancer Institute dos Estados Unidos publicou resultados de um 

estudo em laboratório, demonstrando que o clorofórmio em elevadas concentrações poderia 

causar câncer em ratos e camundongos. Em seguida, a Food and Drug Administration (FDA) 

proibiu o uso desta substância em medicamentos, cosméticos e embalagens alimentícias. 

A United States Environmental Protection Agency (USEPA) publicou em 1977, os 

resultados dos estudos feitos em 113 ETA para abastecimento público, encontrando 27 

compostos suspeitos de causarem problemas à saúde da população. Dentre estes compostos, 

quatro eram TAMs, que estavam presentes em todas as amostras de água que receberam o 

cloro na etapa de desinfecção e apresentavam concentrações superiores aos demais 

compostos. 

Os TAMs são definidos como compostos que apresentam em sua estrutura molecular 

um átomo de carbono, um de hidrogênio e três átomos de halogênios, possuindo a fórmula 

geral CHX3, onde X pode ser o cloro, o bromo, e possivelmente o iodo, ou combinações a 

partir dos mesmos. Os quatro TAMs geralmente encontrados na água tratada são: 

clorofórmio, bromodiclorometano, dibromoclorometano e bromofórmio. A soma da 

concentração dos quatro compostos citados, denomina-se trialometanos totais e suas fórmulas 

estruturais estão representadas na Figura 2. 

 

 

 
FIGURA 2 – Fórmulas estruturais dos principais TAMs encontrados nas águas tratadas. 
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Quando a água a ser tratada contém uma quantidade considerável de brometos, estes 

são oxidados pelas espécies cloradas, para formar o ácido hipobromoso, HBrO, que reage 

com a matéria orgânica natural (MON) para formar os TAMs bromados. Na ausência de 

brometos, ocorre apenas formação de compostos clorados e com relação às espécies iodadas, 

ainda não foram encontradas referências na literatura sobre sua formação em água. 

Em 1979, a USEPA estabeleceu a concentração máxima de trialometanos totais em 

0,1mg L-1 em águas para consumo humano e, atualmente, esta concentração está limitada em 

80µg L-1 sendo que, espera-se uma redução futura para uma concentração de 40µg L-1. No 

Brasil, a Portaria 518 do Ministério da Saúde (2004), recomenda que a concentração máxima 

de trialometanos totais em águas para consumo humano seja de 0,1mg L-1.  

No Brasil, Ruoco et al. (1981) publicaram em São Paulo um trabalho sobre a presença 

de TAMs em água tratada com cloro. As principais conclusões dos autores foram as 

seguintes: i) não foram encontrados TAMs nas amostras de água bruta de oito mananciais que 

abastecem a cidade de São Paulo; ii) a cloração da água foi responsável pela formação de 

TAMs; iii) das  ETA avaliadas, apenas uma estava com a concentração de TTAMs acima do 

limite máximo de 0,1mg L-1; iiii) o clorofórmio foi o TAM que apresentou maior 

concentração, e na maioria das ETA, os níveis deste TAM estavam acima da concentração 

recomendada pela OMS, que é de 30µg L-1. 

Segundo Figueiredo et al. (1999), quando a pré-cloração da água bruta é aplicada no 

tratamento convencional, além da cloração final, os TAMs são formados ao longo do processo 

até a saída da ETA, e continuam se formando na rede de distribuição da água. 

Reckhow e Singer (1985) desenvolveram um modelo conceitual generalizado para a 

formação de SOH a partir dos ácidos fúlvicos (AF), como apresentado na Figura 3.   
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    Nota: OFG = grupo funcional oxidável. 
 
 

 
FIGURA 3 – Modelo conceitual generalizado para a formação de SOH a partir dos AF 
(RECKHOW; SINGER, 1985). 
 
 
 

Os AF podem ser considerados moléculas orgânicas insaturadas poli-funcionais, que 

contém grupos alifáticos e aromáticos. As reações de substituição iônica ativada têm um 

importante papel na formação do clorofórmio e ácidos haloacéticos a partir das SH. Estes 

compostos são altamente ativados e contém grupos β-dicetonas (R’– CO – CH2 – CO – R), ou 

estruturas que podem ser rapidamente oxidadas pelo cloro e formam estes grupos β-dicetonas. 

No modelo de Reckhow e Singer (1985), o carbono ativado dos grupos β-dicetonas é 

substituído pelo cloro e rapidamente pode ocorrer hidrólise formando grupos monocetonas. Se 

o grupo remanescente R é um grupo hidroxila, a reação se completará formando o ácido 

dicloroacético (CHCl2COOH), caso contrário, a estrutura continuará com a reação de 

cloração. Em pH neutro, se o grupo R é um grupo funcional oxidável capaz de doar um par de 

elétrons para os outros átomos da molécula, haverá a formação de ácido tricloroacético 

(CCl3COOH). Na ausência de um grupo oxidável, a hidrólise prevalecerá formando o 

clorofórmio. 
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2.3 Fatores que influenciam na formação de subprodutos 

 

 Segundo Singer (1994), diferentes fatores podem influenciar a reação de formação de 

subprodutos, destacando-se: temperatura, tempo de contato, pH do meio, característica e 

concentração dos precursores, dosagem de oxidante aplicado, residual de cloro livre e 

concentração de brometos. 

 

2.3.1 Efeito do tempo de contato e da temperatura 

  

O tempo de contato entre o oxidante e os precursores influencia a formação de TAMs, 

ou seja, quanto maior o tempo de contato, maior a probabilidade de formação de TAMs. A 

temperatura é outro fator que influencia de maneira proporcional à formação de TAMs, ou 

seja, um aumento na temperatura contribui para maior formação de TAMs (SANTOS, 1988).  

O efeito da temperatura na formação de TAMs foi estudado por Stevens et al. (1976), 

em Ohio, EUA, em que a temperatura da água variou de 2 a 28ºC entre os períodos de inverno 

e verão, sendo verificadas concentrações de clorofórmio de 30 a 200µg L-1, respectivamente, 

com o aumento da temperatura e do tempo de contato entre o oxidante cloro e os precursores 

de TAMs presente na água. 

 

2.3.2 Efeito do pH  

 

 Rook (1976) estudou a influência do pH na formação do clorofórmio ao colocar AF na 

presença de cloro, com tempo de contato de 4h a uma temperatura de 10ºC. O autor observou 

que houve um aumento na formação de clorofórmio ao se passar do pH 6,0 para o pH 10,0. O 
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autor observou ainda que, o aumento na formação de clorofórmio foi mais acentuado quando 

se passou do pH 8,0 para o pH 10,0. 

 

2.3.3 Efeito da dosagem de cloro 

 

 A dosagem aplicada de cloro influencia de maneira proporcional à formação de 

TAMs. Segundo Trussel e Umphres (1978), teoricamente a formação de TAMs pode ocorrer 

em três regiões principais. A primeira região do diagrama é aquela em que ocorre a demanda 

imediata de cloro devido à reação deste com compostos inorgânicos como, por exemplo, ferro 

II, sulfeto e amônia. Como esses compostos reagem rapidamente com o cloro, consumindo-o, 

apenas traços de TAMs são formados. Na segunda região, depois de satisfeita a demanda 

imediata, o cloro que está em excesso começa a reagir com a matéria orgânica natural (MON) 

presente, em uma reação em que há uma relação quase linear entre a dosagem de cloro e a 

concentração de TAMs formados. Na terceira região, depois de satisfeita as duas primeiras 

demandas, se houver um residual de cloro livre, ocorrerá formação adicional de TAMs.  

 

2.3.4 Efeito da concentração e das características dos precursores de TAMs 

 

 Os AH e AF estão presentes na MON em concentrações mais representativas, porém, 

outras formas de precursores podem eventualmente também estar presente nas águas 

superficiais. 

 Os estudos realizados por Stevens et al. (1976) mostraram o efeito da concentração de 

AH na formação de TAMs em um trabalho realizado sob as seguintes condições: água 

filtrada, pH de 6,7, temperatura mantida a 25ºC e dosagem de cloro aplicada igual a 10mg L-1. 
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Os resultados desse estudo mostraram que, quanto maior a concentração de precursores, 

maior a formação de TAMs.  

 

2.3.5 Efeito dos brometos 

 

 A presença de íons brometo na água pode influenciar no tipo de TAM formado. O 

cloro adicionado à água oxida rapidamente essas espécies e os tornam capazes de participar 

da reação de substituição halofórmica para formar os TAMs mistos (TOMINAGA, 1998).  

 Minear e Bird (1980) estudaram a influência da concentração de brometos presente na 

água na formação dos principais TAMs: clorofórmio, diclorobromometano, 

dibromoclorometano e bromofórmio. Os resultados desse estudo mostraram que quanto maior 

a concentração de íons brometo, maior é a formação do bromofórmio.  

 

2.4 Toxicidade dos subprodutos 

  

Desde a descoberta dos TAMs, tem-se verificado que a exposição humana a estes 

compostos ocorre não apenas pela ingestão da água de abastecimento clorada. A exposição a 

estes compostos também ocorre quando esta é utilizada nos trabalhos domésticos, na lavagem 

de roupas e louças, durante o banho ou qualquer outra atividade que utilize água tratada. Na 

exposição humana por inalação, 60 a 80% de toda a quantidade de clorofórmio inalada são 

absorvidas. A exposição a este composto, em um ambiente contendo 13,2 a 31,8g de 

clorofórmio/m3 de ar, durante 3 a 10 minutos resulta numa absorção de 73% (OPAS, 1987).  

Uma vez presentes na água, os TAMs em virtude de sua volatilização, podem 

apresentar na forma gasosa, no ar ambiente. A exposição ao clorofórmio, por inalação, 

durante um banho de ducha por 8 minutos, pode ser até 6 vezes maior do que pela ingestão da 
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mesma água durante um período de 24 horas. Isso, em virtude da alta volatilidade que 

apresentam e predominância na sua lipossolubilidade (BLOEMEN; BURN, 1993).  

Devido à sua predominante lipossolubilidade, acumula-se em tecidos com alto teor 

lipídico, como o tecido adiposo, fígado e rins. O clorofórmio parece ser capaz de atravessar a 

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

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

formação de fosfogênio, o qual pode reagir rapidamente com a água levando a formação de 

gás carbônico e ácido clorídrico (HODGSON; LEVI, 1994). 

Segundo a USEPA (1999), os efeitos que os subprodutos podem causar na saúde são 

avaliados por meio de estudos epidemiológicos e ou estudos toxicológicos em animais de 

laboratório, que podem ter grandes evidências de carcinogenicidade em seres humanos. A 

Tabela 1 apresentada a seguir, mostra uma relação dos principais SOH encontrados nas águas 

tratadas e sua classificação quanto à carcinogenicidade. 
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TABELA 1 – Classificação dos subprodutos quanto a carcinogenicidade (USEPA, 1999). 
Subproduto     Classificação - carcinogenicidade 

 

 Clorofórmio       B2 

 Bromodiclorometano      B2 

 Dibromoclorometano      C 

 Bromofórmio       B2 

 Ácido Monocloroacético     -- 

 Ácido Dicloroacético      B2 

 Ácido Tricloroacético      C 

Dicloroacetonitrila      C 

Bromocloroacetonitrila     --  

 Dibromoacetonitrila      C 

 Tricloroacetonitrila      -- 

 1,1-Dicloropropanona     -- 

 1,1,1-Tricloropropanona     -- 

 2-Clorofenol       D 

 2,4-Diclorofenol      D 

 2,4,6-Triclorofenol      B2 

 Cloropicrina       -- 

 Cloro Hidrato       C 

 Formaldeído       B1 
 

 
Grupo B, provável carcinogenicidade humana: B1 – Evidência limitada em estudos 
epidemiológicos e B2 – Evidência suficiente por estudos com animais. 
Grupo  C, possível carcinogenicidade humana: Evidência limitada em estudos realizados em 
animais. 
Grupo  D, Não classificado: inadequado para o ser humano e evidência de carcinogenicidade 
em animal.  
 

 

2.5 Principais formas de controle na formação dos subprodutos 

 

 Atualmente, as principais medidas que vêm sendo aplicadas e estudadas para o 

controle da formação de SOH são as seguintes: uso de oxidantes alternativos na pré-oxidação, 
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uso de desinfetante alternativo final, remoção de precursores antes da aplicação de cloro e 

remoção de SOH após a sua formação. 

O uso de oxidante alternativo proporciona a eliminação ou a diminuição do uso de 

cloro nas ETA. Vários oxidantes têm sido estudados na redução da formação de subprodutos, 

dentre eles destacam-se: dióxido de cloro, cloraminas, ozônio, permanganato de potássio, 

peróxido de hidrogênio e radiação ultravioleta (MACÊDO, 2001). 

Paschoalato (2005) estudou o efeito da pré-oxidação, coagulação, filtração e pós-

cloração na formação de subprodutos orgânicos halogenados (SOH) utilizando águas 

preparadas com substâncias húmicas de solo turfoso (SHT). Os pré-oxidantes estudados 

foram: cloro, dióxido de cloro, ozônio, permanganato de potássio, peróxido de hidrogênio e 

peroxônio. A autora concluiu que o dióxido de cloro é um pré-oxidante eficiente na redução 

da formação de TAMs em presença de coagulação, filtração e pós-cloração, porém ocorre 

formação considerável de ácidos haloacéticos.  

A influência das SHT com diferentes tamanho molecular aparente (TMA) na formação 

de SOH em decorrência do uso do cloro e dióxido de cloro na pré-oxidação da água, foi 

estudada por Sanches (2005). O autor concluiu que: i) o clorofórmio foi o subproduto 

majoritário nos ensaios realizados com todas as frações de SHT; ii) na oxidação da água com 

o cloro, ocorreu a formação de um maior número de SOH em relação aos ensaios realizados 

com o oxidante dióxido de cloro; iii) nos ensaios realizados com água preparada com SHT de 

menor TMA ocorreu maior formação de SOH. 

 

2.6 Principais características de um agente oxidante 

 

 A oxidação química é uma alternativa que tem sido amplamente empregada para a 

remoção da MON em processos de tratamento de água, portanto, tanto na pré-oxidação 
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quanto na desinfecção são utilizados agentes oxidantes, que devem apresentar como 

características ideais: 

• Ser efetivo na inativação de bactérias, vírus, protozoários e outros organismos 

patogênicos em tempo razoável; 

• Não deve ser tóxico para o homem e animais e, nas dosagens usuais, não deve causar 

gosto e odor na água; 

• Produzir residuais resistentes na água de forma a prevenir futuras contaminações antes 

do seu uso;  

• Estar disponível a custo razoável, apresentar facilidade e segurança no transporte, 

armazenamento, manuseio e aplicação; 

• Ser solúvel em água e estável na concentração original ou após diluição. 

 

2.6.1 Utilização do cloro no tratamento de água 

 

O cloro foi descoberto em 1808 por Humprey Davy e suas propriedades bactericidas 

foram investigadas sob condições de laboratório pelo bacteriologista Koch, em 1881. O uso 

do cloro como desinfetante foi aprovado pela American Public Heath (APHA) em 1886. 

O uso contínuo do cloro só ocorreu em 1902, na Bélgica, com o chamado refinamento 

da cloração, isto é, determinação das formas de cloro combinado e livre e a cloração baseada 

em controles bacteriológicos (MEYER, 1994).  

O primeiro setor a aderir o seu uso para melhorar a qualidade da água que utilizava e, 

também, na sanificação de pisos, paredes e utensílios, foi a indústria de alimentos. Em 1939, 

quando o United States Milk Ordenance and Code recomendou o cloro como agente de 

sanificação de equipamentos, sua utilização já era uma prática totalmente difundida 

(CHAMBERS, 1956).   
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Por questões tecnológicas de produção, de custo, de armazenamento, de transporte e 

de facilidade de aplicação, os derivados clorados de origem inorgânica, como gás cloro, 

hipoclorito de sódio e hipoclorito de cálcio são largamente empregados no tratamento e na 

desinfecção da água. 

Dos produtos apresentados, o mais utilizado atualmente é o cloro gasoso (Cl2), que é 

comercializado na forma líquida, em cilindros de aço, onde se encontra comprimido. Do 

estado líquido, forma em que é 1,5% mais denso que a água, o cloro reverte-se à forma 

gasosa, quando liberado em condições atmosféricas. O hipoclorito de sódio (NaClO) 

apresenta-se na forma líquida e seu manuseio requer cuidados especiais para evitar perdas. O 

hipoclorito de cálcio, Ca(ClO)2, é utilizado em tratamento de água e principalmente em 

piscinas, sendo que a presença do íon cálcio potencializa o processo de incrustações nas 

tubulações e apresenta problemas de solubilidade (MACÊDO, 2001). 

Considerando a água isenta de impurezas, esses compostos são hidrolisados 

rapidamente em água para formar o ácido hipocloroso, HOCl, segundo as reações: 

 

 

Cl2 (g)   +   H2O (l)      HOCl (aq)   +   H +(aq)   +   Cl –(aq)    (1) 

NaClO (aq)   +   H2O (l)       HOCl (aq)  +   Na +
(aq)   +   OH –

(aq)    (2) 

Ca(ClO)2 (aq)   +   2  H2O (l)       2  HOCl (aq)   +   Ca2+
(aq)   +   2 OH –

(aq)  (3) 

 

 

Dependendo do pH da água, o HOCl, se dissocia formando o íon hipoclorito (OCl -), 

de acordo com a reação a seguir: 

 

 HOCl (aq)            OCl -
(aq)    +     H +

(aq)      (4) 
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A quantidade de HOCl e OCl - na água é denominada, cloro residual livre, e tem como 

principal objetivo, garantir a desinfecção e prevenção a futuras contaminações, sendo que, 

ambos os compostos apresentam ação desinfetante e oxidante, porém, o ácido hipocloroso é 

mais eficiente que o íon hipoclorito na inativação dos microrganismos em geral.  

Segundo a Portaria 518 do Ministério da Saúde (2004), após a desinfecção, a água 

deve conter um teor mínimo de cloro residual livre de 0,5mg L-1, sendo obrigatória a 

manutenção de, no mínimo, 0,2mg L-1 em qualquer ponto da rede de distribuição, 

recomendando-se que a cloração seja realizada em pH inferior a 8,0 e tempo de contato 

mínimo de 30 minutos. 

As principais vantagens do uso do cloro no tratamento de água são: 

• Inativa eficientemente uma grande variedade de microrganismos patogênicos 

encontrados na água; 

• Produz residual com ação germicida prolongada, sendo facilmente medido e 

controlado; 

• Apresenta baixo custo e alta solubilidade em água; 

•  O manuseio é relativamente simples e a aplicação é segura.  

 

As principais desvantagens são: 

 

• Formação de SOH, tóxico ao ser humano; 

• Em dosagens altas, causa sabor e odor na água. 

 

2.6.2 Utilização do dióxido de cloro no tratamento de água 

 

O dióxido de cloro foi aplicado na água pela primeira vez como desinfetante e 

oxidante em 1944, nos Estados Unidos. Sua aplicação para o tratamento de água de 
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abastecimento tornou-se possível devido à disponibilidade comercial do clorito de sódio, a 

partir do qual todo dióxido de cloro é produzido. 

O dióxido de cloro é um gás que possui alta solubilidade em água, quando esta possui 

pH entre 2 a 10. O dióxido de cloro pode ser gerado de várias formas, conforme métodos 

descritos a seguir: 

 

• Utilizando clorato de sódio com peróxido de hidrogênio e ácido sulfúrico 

2 NaClO3  +  H2O2  +  H2SO4                 2 ClO2  +  O2  +  2 H2O    (5) 

• Utilizando clorito de sódio e ácido clorídrico 

5 NaClO2  +  4 HCl                  4 ClO2  +  5 NaCl  +  2 H2O    (6) 

• Utilizando clorito de sódio com ácido clorídrico e hipoclorito de sódio 

2 NaClO2  +  2 HCl  +  NaClO                2 ClO2  +  3 NaCl  +  H2O   (7)         

• Utilizando clorito de sódio e gás cloro 

2 NaClO2  +  Cl2                 2 ClO2  +  2 NaCl      (8) 

• Utilizando clorito de sódio e ácido sulfúrico 

4 NaClO2  +  H2SO4                 2 ClO2  +  HCl  +  HClO3  +  2 Na2SO4  +  H2O  (9) 

 

 A concentração da solução de dióxido de cloro gerada pode resultar de 1 a 30g L-1 e 

depende da concentração dos produtos utilizados na preparação. Para uso de ensaios em 

bancada ou piloto, a solução gerada pode ser coletada e acondicionada sob refrigeração em 

frasco escuro mantendo por 24 horas a sua concentração original. 

 O dióxido de cloro funciona como um oxidante altamente seletivo em função do seu 

mecanismo de transferência de um único elétron, sendo reduzido a clorito (ClO2
-), segundo a 

reação apresentada a seguir. 
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ClO2 (aq)     +      e -          ClO2
- (aq)        (10) 

 

O dióxido de cloro não produz quantidades significativas de subprodutos, exceto a 

formação de clorito e clorato, ClO3
-, em determinadas condições de pH, pois cerca de 60 a 

70% do dióxido de cloro consumido é reduzido a clorito.  

O dióxido de cloro reage com as formas solúveis de ferro e manganês para formar seus 

precipitados, de acordo com as reações apresentadas a seguir, que posteriormente são 

removidos no processo de filtração.  

 

ClO2 (aq)    +    Fe 2+
(aq)  +   3 OH -(aq)       Fe(OH)3 (s)    +     ClO2

-
 (aq)   (11) 

ClO2 (aq)    +   Mn 2+
(aq)  +  2 H2O (l)             MnO2 (s)    +   ClO2

-
 (aq)   +   4 H +(aq) (12) 

 

A USEPA (1999) recomenda que a dosagem de dióxido de cloro não exceda a     

1,4mg L-1 e limita a concentração total combinada de dióxido de cloro, clorito e clorato em 

1mg L-1 de cloro. Em proposta de regulamentação, recomenda um residual máximo de   

0,8mg L-1 de dióxido de cloro e 1mg L-1 para clorito. No Brasil, somente o clorito é 

mencionado na Portaria 518 do Ministério da Saúde (2004), com concentração residual 

limitada em 0,2mg L-1 na água tratada. 

O clorito e o clorato podem interferir na saúde humana, ambos podem combinar com a 

hemoglobina e causar a metemoglobinemia. O dióxido de cloro pode interferir com as 

funções da tireóide e produzir alto colesterol em animais alimentados com baixos teores de 

cálcio e rico em lipídios (RICHARDSON et al, 1994). 

Em um estudo conduzido por Aieta e Berg (1986), misturas de dióxido de cloro e 

cloro foram avaliadas para se determinar qual é a extensão da formação de TAMs nas 

condições da prática de uma ETA. A água bruta do rio Ohio, EUA, foi coagulada, decantada, 

filtrada e tratada com várias combinações de dióxido de cloro e cloro. Constatou-se que 
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mesmo pequenas quantidades de dióxido de cloro são suficientes para inibir a formação de 

TAMs em pelo menos 20%. 

As principais vantagens do uso do dióxido de cloro no tratamento de água são: 

• Não produz compostos halogenados, na ausência de excesso de cloro; 

• Sua atividade biocida não é afetada pelo pH; 

• Pode melhorar os processos de clarificação; 

• Reduz e controla sabor e odor relacionados a compostos produzidos pelas algas; 

• Oxida o ferro, manganês e sulfetos.  

 

As principais desvantagens são: 

• Formação de subprodutos inorgânicos, clorito e clorato; 

• Elevado custo de análises laboratoriais na quantificação de cloritos; 

• É explosivo, portanto, deve ser gerado no local de aplicação; 

• Necessidade de armazenamento de dois ou três produtos químicos; 

• É decomposto pela ação da luz solar. 

 

O uso do dióxido de cloro como um pré-oxidante e desinfetante primário, seguido de 

cloração para obtenção de cloro residual livre na rede de distribuição, constitui uma medida 

para prevenção da formação de TAMs. Isto porque sendo o dióxido de cloro um oxidante 

forte, remove os precursores de TAMs antes da adição de cloro.  

 

2.7 Substâncias húmicas 

 

A MON é composta por SH (ácidos húmicos - AH, ácidos fúlvicos - AF e humina) e 

substâncias não húmicas (proteínas, aminoácidos, carboidratos, ácidos orgânicos, lipídeos, 

ceras e outros). As SH correspondem cerca de 50 a 70% da MON e é definida pela literatura 
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de maneira bastante diversificada, em função de suas características e de sua natureza 

heterogênea e complexa. 

Os AH e AF, também denominados de precursores dos TAMs, são resultantes da 

decomposição da vegetação. Estes ácidos possuem radicais cetonas que podem produzir 

halofórmios após a reação com o cloro (SYMONS et al., 1981). 

Diversas propriedades da matéria orgânica do solo, em particular das SH, depende das 

suas características macromoleculares. Essas macromoléculas freqüentemente atingem 

dimensões que permitem classificá-las como colóides (NOVOTNY; MARTIN-NETO, 1999).  

As SH podem ser transportadas para as águas naturais por processo de lixiviação ou 

erosão, podendo também ser formadas diretamente no meio aquático por decomposição de 

plantas e organismos. A formação de húmus em águas está diretamente relacionada com as 

características da água em que está inserida (rios, lagos ou represas). Outro fator importante a 

ser considerado são as estações do ano e o próprio processo de humificação. 

No meio ambiente, as SH exercem um papel muito importante por diversas razões: 

influenciam no transporte, no acúmulo e na concentração de espécies metálicas no ambiente, 

além de ter uma fundamental importância no crescimento de plantas e no controle bioquímico 

do carbono orgânico no ecossistema global. 

Segundo Rocha e Rosa (2003), as SH são classificadas de acordo com suas 

características de solubilidade. Os AH são solúveis em meio alcalino e insolúveis em meio 

ácido (precipitam em pH < 2); os AF são solúveis em meio alcalino e em meio ácido, e a 

humina é a fração insolúvel em meio alcalino e em meio ácido.  
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2.7.1 Origem das substâncias húmicas 

 

A humificação na natureza é um processo gradativo que leva milhares de anos, dando 

origem às SH com diferentes características estruturais. A liberação de compostos durante a 

decomposição de plantas e animais em um sistema natural segue basicamente dois caminhos. 

No primeiro modelo, tais compostos servem como substrato orgânico com fins metabólicos 

definidos, vindo a gerar parte da energia necessária para a maturação e evolução do sistema. 

Já na segunda rota, as substâncias decompostas parcial ou completamente, juntamente com os 

demais compostos presentes no meio, inclusive os metabólitos intermediários, podem vir a 

formar as SH (SCHULTEN; SCHNITZER, 1993).   

 Segundo Stevenson (1994), SH são polieletrólitos orgânicos naturais formados por 

fortes alterações da matéria orgânica, como a degradação de restos de plantas e animais. Os 

mecanismos adaptados por Stevenson, da condensação polimérica de polifenóis e quinonas 

têm sido os mais aceitos por pesquisadores e pela International Humic Substances Society 

(IHSS). Os mecanismos de formação das SH propostos por Stevenson (1994) estão 

apresentados na Figura 4. 

 

FIGURA 4 – Mecanismos de formação das SH (STEVENSON, 1994). 
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2.7.2 Estrutura das substâncias húmicas 

 

 As partículas húmicas apresentam uma variedade de formas e tamanhos, a qual 

implica porosidade e compactação variável de sua estrutura, tanto no estado sólido quanto 

coloidal (SWIFT, 1989). Essa variedade na sua estrutura macromolecular, que vai do formato 

esferoidal a filamentoso, depende das condições do meio, como concentração da amostra, pH 

e força iônica do meio (GHOSH; SCHNITZER, 1980). 

 Schulten e Schnitzer (1995) apresentaram uma estrutura tridimensional para o AH, 

como mostrado na Figura 5. A partir deste modelo, otimizado por meio de cálculos 

matemáticos, puderam constatar que o mesmo apresentava uma série de espaços vazios de 

diferentes tamanhos. Esses espaços poderiam alojar outros compostos orgânicos, hidrofílicos 

ou hidrofóbicos, tais como carboidratos, lipídios, pesticidas e outros poluentes. Poderiam 

também estar presente elementos inorgânicos como argilas e oxi-hidróxidos. 

 

 

FIGURA 5 – Modelo tridimensional de ácido húmico proposto por Schulten e Schnitzer 
(1995), evidenciando os átomos de carbono (em azul), hidrogênio (em branco), oxigênio (em 
vermelho) e nitrogênio (em azul escuro); as letras A, B e C indicam os espaços vazio 
presentes na estrutura. 
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A maior dificuldade encontrada na definição de um modelo para as SH é devido à 

heterogeneidade e complexidade de suas estruturas, principalmente pela falta de uma 

identidade estrutural genérica, a qual é influenciada pela natureza e pelo mecanismo de 

decomposição (ROCHA; ROSA, 2003). 

O modelo proposto por Piccolo (2001) é chamado de supramolecular. Essa teoria pode 

ser interpretada como sendo as SH formadas por pequenas e heterogêneas moléculas de várias 

origens, auto organizadas em configurações supramoleculares, o que explicaria o grande 

tamanho molecular aparente das SH. De acordo com esse modelo, os AF seriam formados por 

pequenas moléculas hidrofílicas que permaneceriam dispersas em solução pela repulsão das 

cargas negativas originadas da dissociação da grande quantidade de grupos ácidos presentes 

na sua estrutura. As micelas de AH, por outro lado, são constituídas por associações de 

estruturas predominantemente hidrofóbicas e estabilizados por ligações fracas. Estes, por 

apresentarem menor quantidade de grupos funcionais ácidos, podem aproximar-se o suficiente 

para formar agregados de elevada massa molecular, aumentando gradualmente seu tamanho 

com o decréscimo do pH, até a sua precipitação. 

 

2.7.3 Substâncias húmicas aquáticas (SHA) 

  

Nos últimos anos tem havido grande interesse em estudar as SHA, principalmente pela 

razão da coloração de determinados tipos de água ocasionados pela presença destas 

substâncias (THURMAN, 1985). As SHA são as principais responsáveis pela cor presente nas 

águas naturais, o que justifica sua utilização como extrato para estudos de tratamento de água, 

visando a sua remoção.  

 Thurman e Malcolm (1981) definiram as SHA como a porção não específica, amorfa, 

constituída de carbono orgânico dissolvido (COD) em pH 2 e adsorvente em resina XAD 8, 
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de éster acrílico, não iônica. As SHA correspondem cerca de um terço à metade do COD 

presentes na água e são constituídas em sua maior parte por ácidos hidrofóbicos. 

 Embora haja algumas similaridades entre as SH presentes no solo e na água, a 

diversidade no ambiente de formação e nos compostos de origem faz com que apresentem 

diferenças peculiares. As SHA são formadas por aproximadamente 90% de AF e os 10% 

restantes correspondem aos AH aquáticos (ROCHA; ROSA, 2003).  

 Tanto as SHA quanto as provenientes de solo turfoso (SHT) apresentam TMA 

variado, geralmente entre 200Da e 30KDa e entre 5 e 100KDa, respectivamente. Por esse 

motivo, as condições de coagulação podem resultar totalmente diferentes no tratamento de 

água com a mesma coloração devido à presença de SH com propriedades estruturais distintas 

(CAMPOS, 2004).  

 Sloboda et al., (2007) compararam as características das SHA e SHT e verificaram 

algumas diferenças e semelhanças entre as mesmas. Os resultados mostraram que nas SHA a 

porcentagem de AF é maior que a de AH, ao contrário do que ocorre com as SHT. Segundo 

os autores, como as SHA tem maior porcentagem de AF, conseqüentemente há maior 

quantidade de grupos funcionais oxigenados e maior número de cadeias alifáticas, enquanto 

que nas SHT as cadeias são mais condensadas, predominando estruturas aromáticas. 

 

2.8 Coagulação química 

 

A coagulação resulta em dois fenômenos, um químico e outro físico. O fenômeno 

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

hidrolisadas com carga positiva e depende da concentração do coagulante e pH final da 

mistura. O fenômeno físico consiste no transporte das espécies hidrolisadas para que haja 

contato com as impurezas presentes na água.  
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O processo de mistura rápida tem como principal objetivo, promover a dispersão 

rápida e uniforme do coagulante químico adicionado à água a ser tratada e causar a 

desestabilização das partículas (AMIRTHARAJAH; MILLS, 1982). Já na etapa de floculação, 

mistura lenta, ocorrem choques entre as impurezas, formando aglomerados (flocos) que 

podem ser removidos por sedimentação, flotação ou filtração (JOHNSON; 

AMIRTHARAJAH, 1983).  

O fenômeno da coagulação é caracterizado pela desestabilização da dispersão coloidal, 

obtida pela redução das forças de repulsão entre as partículas de cargas negativas, por meio da 

adição de produto químico apropriado. No tratamento de água, a coagulação normalmente é 

feita pela adição de sais de alumínio ou de ferro ou de polímeros sintéticos ou vegetais 

catiônicos, seguidos por agitação rápida com o intuito de homogeneizar a mistura. Considera-

se a coagulação como resultado individual ou combinado da ação de quatro mecanismos 

distintos. Estes mecanismos incluem: compressão da dupla camada elétrica, adsorção e 

neutralização de cargas, varredura e adsorção e formação de pontes (DI BERNARDO; 

DANTAS, 2005). Estes mecanismos de coagulação estão descritos nos itens a seguir. 

 

2.8.1 Mecanismo de compressão da dupla camada elétrica 

 

 Este mecanismo de coagulação ocorre pela introdução de um eletrólito indiferente 

(não possui características de hidrólise ou adsorção, como ocorre com sais de alumínio e 

ferro) em um sistema coloidal, ocorrendo desestabilização das partículas coloidais. O aumento 

na densidade de cargas na camada difusa faz com que o tamanho da esfera diminua, 

ocorrendo a coagulação por compressão da dupla camada difusa.  
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2.8.2 Mecanismo de adsorção e neutralização de cargas 

 

 A desestabilização de uma dispersão coloidal consiste na interação entre coagulante-

colóide, coagulante-solvente e colóide-solvente. Nesse caso, as espécies químicas do 

coagulante são capazes de serem adsorvidas na superfície das partículas coloidais, as quais 

possuem carga elétrica contrária à dos colóides.  

 O mecanismo de adsorção e neutralização de cargas é muito importante quando se 

emprega uma das tecnologias de filtração direta, pois não há necessidade da formação de 

flocos para posterior sedimentação, mas de partículas desestabilizadas que são retidas no meio 

filtrante (DI BERNARDO, 1993).  

 

2.8.3 Mecanismo de varredura 

 

 Este mecanismo é dependente da quantidade de coagulante adicionada, do pH da 

mistura e da concentração de algumas espécies iônicas presentes na água, e ocorre quando há 

formação de precipitados, Al(OH)3 (hidróxido de alumínio) ou Fe(OH)3 (hidróxido férrico), 

no caso da adição de sais de alumínio ou de ferro, respectivamente. Os flocos obtidos por este 

mecanismo de coagulação são maiores se comparados com os flocos obtidos por outros 

mecanismos, resultando em velocidades de sedimentação relativamente maiores. O 

mecanismo de varredura é muito utilizado nas ETA nas quais se tem a floculação e 

sedimentação (ou flotação) antecedendo a filtração rápida. 
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2.8.4 Mecanismo de adsorção e formação de pontes 

 

 Este mecanismo de coagulação ocorre por meio da adição de polímeros sintéticos ou 

naturais, de elevada massa molar com sítios ionizáveis, podendo ser classificados como: 

catiônicos, aniônicos ou anfóteros. O polímero é adsorvido na superfície das partículas 

coloidais e isso reduz a carga ou pode haver o “entrelaçamento” das partículas na cadeia do 

polímero.  

 

2.9 Coagulação de águas contendo substâncias húmicas  

 

Quando são utilizados sais de alumínio ou de ferro como coagulantes para remoção de 

SH podem ocorrer dois mecanismos principais. Na faixa de pH de 6 a 8, região em que há 

predominância do precipitado de alumínio, a remoção ocorre por adsorção das SH no 

precipitado. Quando o pH de coagulação encontra-se na faixa de 4,0 a 5,5, tem sido assumido 

que as SH sejam neutralizadas pelas espécies hidrolisadas positivas de alumínio, causando a 

precipitação das SH na forma de humato de alumínio (EDWARDS; AMIRTHARAJAH, 

1985). 

Dantas et al. (2007) verificaram que as águas com a mesma coloração, mas contendo 

SH com propriedades estruturais distintas podem resultar em diferentes condições de 

coagulação. Os autores concluíram que foi necessária uma maior dosagem de coagulante 

quando utilizaram água de estudo preparadas com SHA de menor TMA, comprovando assim 

que a remoção de cor da água pode ser mais difícil quanto maior for a fração de AF. 

A remoção da cor de águas preparadas com SH de diferentes TMA foi estudada por 

Campos (2004). O autor verificou diferentes comportamentos durante as etapas de 

coagulação, floculação e sedimentação no tratamento de água, sendo que, água de estudo 
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preparada com a fração de menor TMA (< 30kDa) apresentou os menores valores de remoção 

da cor aparente. Isto provavelmente ocorreu porque nesta fração há uma maior porcentagem 

de grupamentos oxigenados em sua estrutura, tendo uma maior proporção de cargas 

negativas, sendo necessária uma maior dosagem de coagulante (maior proporção de cargas 

positivas) para ocorrer uma coagulação eficiente.  

Pavanelli (2001) estudou alguns tipos de coagulantes utilizados no tratamento de água. 

Os coagulantes estudados foram o sulfato de alumínio, o cloreto férrico, o cloreto de 

polialumínio e o sulfato férrico. O autor ressalta a importância de se construir o diagrama de 

coagulação para cada água de estudo e, assim, definir as regiões de maior remoção de cor e 

turbidez, levando em conta os custos dos produtos químicos e a eficiência de remoção 

desejada. Ao efetuar a comparação de custos para as condições de coagulação de cada 

coagulante na remoção da cor da água, o autor concluiu que o cloreto férrico líquido foi o que 

apresentou o menor custo, quando comparado o preço dos coagulantes e as dosagens 

utilizadas na coagulação.  

Sloboda (2007) estudou a coagulação de águas contendo SHA por meio de ensaios de 

filtração direta utilizando os coagulantes químicos, sulfato de alumínio e cloreto férrico. A 

autora concluiu que a coagulação de águas contendo SHA utilizando o cloreto férrico é mais 

efetiva em pH mais baixo e em menores dosagens, quando comparado com a coagulação 

utilizando o sulfato de alumínio. 

   

2.10 Técnicas cromatográficas para a determinação de TAMs 

 

Um método de análise bastante utilizado para a determinação de TAMs e outros 

compostos organoclorados é o método da EPA 551 (1990), na qual se utiliza a cromatografia 

gasosa com detector de captura de elétrons (CG-ECD).  
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O detector de captura de elétrons é bastante sensível a moléculas que contém 

halogênios, carbonilas conjugadas, nitrilas, nitratos e compostos organometálicos, mas é 

relativamente insensível a hidrocarbonetos, álcoois e cetonas; daí ser usado com sucesso no 

estudo de certos compostos presentes ao nível de traços (LANÇAS, 1993).  

 Para garantir que um novo método analítico gere informações confiáveis e 

interpretáveis sobre a amostra, ele deve ser submetido a uma avaliação denominada de 

validação. Um processo de validação bem definido e documentado oferece às agências 

reguladoras evidências objetivas de que o método e o sistema são adequados para o uso 

desejado. No Brasil, existem duas agências credenciadas para verificar a competência de 

laboratórios de ensaios, a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e o 

INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) 

(RIBANI et al., 2004).  
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3. OBJETIVOS 

 

 Os principais objetivos deste trabalho foram:  

 

• Desenvolver e validar um método analítico para a determinação de TAMs em águas, 

utilizando a cromatografia gasosa com detector de captura de elétrons (CG-DCE); 

• Avaliar a formação de TAMs durante o processo de tratamento de água, a partir de 

ensaios de ciclo completo de águas contendo SHA, com e sem a pré-oxidação com cloro e 

dióxido de cloro; 

• Avaliar a capacidade de formação de TAMs para as características da água estudada 

por meio do ensaio de potencial de formação de TAMs em 7 dias; 

• Extrair as SHA por meio de resina XAD 8 de éster acrílico, não iônico; 

• Avaliar a eficiência dos coagulantes químicos, sulfato de alumínio e cloreto férrico, na 

remoção das SHA. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Coleta da água para extração das substâncias húmicas aquáticas 

 

Foram coletados aproximadamente 2.500 litros de água no Rio Itapanháu, pertencente 

ao Parque Estadual da Serra do Mar, localizado no 11º Grupo de Unidades de Gerenciamento 

de Recurso Hídricos (UGRHIs), sétima UGRHi-Baixada Santista, município de Bertioga/SP 

(Figura 6). A água coletada foi armazenada em recipientes plásticos e acidificada a pH 2,5 

com ácido clorídrico concentrado (HCl), a fim de prevenir a precipitação de hidróxidos 

metálicos. A coleta e o armazenamento das amostras de águas foram feitos de acordo com as 

recomendações da International Humic Substances Society (IHSS).  

 

 

FIGURA 6 – Rio Itapanháu – Bertioga / SP. 

 

A metodologia empregada no presente trabalho foi desenvolvida em três etapas 

principais. A primeira etapa envolve o processo de extração das SHA, diálise e filtração dos 

extratos de SHA para posterior preparo da água de estudo, como mostrado no fluxograma da 

Figura 7. 
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FIGURA 7 – Fluxograma das etapas envolvidas no processo de extração, diálise, filtração e 
preparo da água de estudo. 

 

 

4.1.1 Extração das substâncias húmicas aquáticas 

 

 Para a extração das SHA foi utilizada a resina macroporosa XAD 8, não iônica, de 

éster acrílico, de acordo com os procedimentos recomendados pela IHSS. A resina foi 

mantida sob agitação mecânica em metanol durante 24 horas, para que fossem eliminados 

possíveis grupos hidrofílicos retidos, e em seguida, foram lavadas várias vezes com água 

Água bruta do rio 

Itapanhaú 

Extração das SHA    

(resina XAD 8)

Diálise do extrato de 

SHA

Filtração do extrato de 

SHA   

Preparo da água de 

estudo
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desionizada (THURMAN; MALCOLM, 1981). A resina XAD 8 foi então, suspensa em água 

desionizada e transferida para uma coluna de acrílico formando um leito trocador de 30cm, 

como mostrado na Figura 8. 

Em seguida, a amostra de água acidificada foi percolada através da coluna contendo 

resina XAD 8 com vazão de 22mL min-1 e o líquido efluente da coluna de extração foi 

monitorado por leituras de absorbância a 254nm em um espectrofotômetro DR4000 da HACH 

com o objetivo de estimar a saturação da resina (LARA; THOMAS, 1994). Quando o valor da 

absorbância do efluente apresentou aproximadamente metade do valor da absorbância da 

amostra de água bruta, o processo de extração foi interrompido. 

 

 

 

 

FIGURA 8 – Processo de extração das SHA por meio de resina XAD 8. 
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 Após a saturação da resina, foi feita a eluição com solução de hidróxido de sódio, 

NaOH, 0,1mol L-1, com vazão de aproximadamente 5,0mL min-1. O extrato foi recolhido na 

base da coluna e armazenado em frascos de polietileno e mantido sob refrigeração a 4°C. 

Após a eluição, a resina foi purificada com lavagens sucessivas com metanol, até 

desaparecimento da coloração amarela do líquido sobrenadante, seguida de lavagens 

sucessivas com água desionizada para a reutilização da mesma.  

 

4.1.2 Diálise do extrato de substâncias húmicas aquáticas 

 

O extrato alcalino contendo as SHA foi acondicionado em papel celofane e imersos 

em banho com solução de HCl (2%), pH em torno de 2,5; para redução do pH do extrato entre 

6,0 e 7,0, como mostrado na Figura 9. Em seguida, as embalagens foram lavadas com água 

corrente do poço artesiano localizado no campus da USP de São Carlos, até teste de ausência 

de cloretos, utilizando solução padronizada de nitrato de prata, AgNO3, 0,1mol L-1.  

 

 

 

FIGURA 9 – Extrato de SHA imersos em solução de HCl (2%). 
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4.1.3 Filtração do extrato de substâncias húmicas aquáticas 

 

O extrato contendo as SHA, após a diálise foi filtrado em membranas com porosidade 

de 0,45µm (Millipore em HA em éster de celulose, 90mm de diâmetro, branca) para remoção 

de partículas grosseiras. Este processo foi feito a vácuo, como apresentado na Figura 10, e os 

extratos filtrados foram armazenados em temperatura de 0oC.  

 

FIGURA 10 – Processo de filtração a vácuo do extrato de SHA.  

 

4.1.4 Preparo da água de estudo 

 

A água de estudo utilizada nos ensaios foi preparada com água de poço artesiano da 

EESC-USP, coletada em um ponto antes da adição de cloro. Uma determinada quantidade de 

extrato de SHA, depois de purificado e filtrado, foi adicionado a essa água para obtenção de 

cor verdadeira de aproximadamente 100uH. A turbidez da água preparada foi de 

aproximadamente 5uT, obtida pela adição de uma suspensão de caulinita. O pH foi ajustado 

em torno de 6,0 com adição de ácido clorídrico 0,1M. 
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A segunda etapa foi desenvolvida em seis séries de ensaios em reatores estáticos 

(jarteste), para verificação das condições dos ensaios na determinação dos TAMs, como 

mostrado no fluxograma da Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11 – Fluxograma das etapas envolvidas nos ensaios em equipamento Jarteste. 
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4.2 Ensaios de bancada 

 

 Todos os ensaios de bancada foram efetuados com a temperatura da água de estudo em 

25 ±1°C. Os ensaios foram feitos no Laboratório de Hidráulica e Saneamento da Escola de 

Engenharia de São Carlos (EESC – USP), empregando-se o equipamento estático, jarteste, da 

marca NOVA ÉTICA, constituído de seis jarros com capacidade de 2L cada, que fornece 

gradiente de velocidade entre 20 e 600rpm. A Figura 12 apresenta o jarteste utilizado nos 

ensaios.  

 

 

FIGURA 12 – Equipamento de reator estático (jarteste). 
 
  

Os demais equipamentos que foram utilizados para a medida dos parâmetros dos 

ensaios de bancada, estão descritos a seguir. 

• Espectrofotômetro de leitura digital, modelo DR4000 da marca HACH e cubetas para 

medição de cor e absorbância; 

• Turbidímetro, modelo 2100P da marca HACH e cubeta para medição da turbidez; 

• Potenciômetro, modelo 420A da marca ORION com eletrodo combinado para 

medição do pH. 
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4.2.1 Série Ia: Ensaios de pré-oxidação com cloro 

 

Os ensaios de pré-oxidação preliminares foram feitos com o objetivo de determinar a 

demanda dos pré-oxidantes, ou seja, determinar a dosagem de oxidante necessária para a 

completa oxidação das SHA em função do tempo de contato. 

A solução de cloro utilizada na realização do ensaio de pré-oxidação da água de estudo 

foi preparada a partir do produto comercial hipoclorito de sódio, NaClO. O produto comercial 

foi diluído em água desionizada e a concentração de cloro livre foi conferida por meio do 

espectrofotômetro DR4000, obtendo a concentração de 0,85g L-1 de cloro. A partir desta 

solução foram calculados volumes que aplicados fornecessem as seguintes dosagens de cloro: 

1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0 e     7,5mg L-1. 

Os ensaios de pré-oxidação no equipamento estático foram feitos de acordo com a 

seguinte seqüência e procedimentos: 

• colocou-se porções de água de estudo em cada um dos seis jarros, enchendo-os 

simultaneamente de modo a assegurar a homogeneidade da água contida em cada jarro, até a 

obtenção de 2L;  

• colocou-se os volumes correspondentes às dosagens do oxidante nas cubetas do 

equipamento com o auxílio de pipetas; 

• ligou-se o equipamento, com as paletas abaixadas, com a rotação de 100rpm, antes de 

adicionar o oxidante; 

• acionou-se o cronômetro ao mesmo tempo em que foi adicionado o oxidante; 

• coletou-se as amostras no tempo de contato de 30 e 60min para determinação do 

residual do oxidante aplicado. 

O cloro residual livre é medido nas formas de ácido hipocloroso e íon hipoclorito, que 

reagem com o indicador N,N dietil p-fenilenodiamina (DPD), formando um complexo de 
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coloração rosa, cuja intensidade de cor é proporcional à quantidade destas espécies na 

amostra.  

 Para a determinação do cloro residual livre, que é a quantidade de cloro que não foi 

consumido naquele determinado tempo, foi utilizado o espectrofotômetro DR4000. O 

comprimento de onda utilizado na leitura foi de 530nm, que é automaticamente selecionado 

pelo programa e o limite de detecção de 0,01mg L-1. Os procedimentos para a determinação 

do cloro residual estão descritos a seguir. 

• Completou-se a cela com 25mL do branco (água de estudo) e o equipamento foi 

zerado para posterior leitura; 

• Completou-se a cela com 25mL de amostra, adicionou-se o DPD, tampou-se a mesma, 

agitou-se por 20 segundos e fez-se a leitura.  

A própria água de estudo foi utilizada como “branco” para suprimir a interferência de 

absorbância em função da cor e da turbidez existentes nessa água. Com os resultados obtidos 

de residual foram calculadas as demandas de cloro pela diferença entre a dosagem aplicada e 

o residual obtido, em função do tempo de contato.  

 

4.2.2 Série Ib: Ensaios de pré-oxidação com dióxido de cloro  

 

A solução de dióxido de cloro utilizada na pesquisa foi fornecida pela EKA 

CHEMICALS, com concentração de 600mg L-1. A partir desta solução foram calculados 

volumes que aplicados fornecessem dosagens de 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 e 3,0mg L-1 de dióxido 

de cloro. Os ensaios de pré-oxidação com dióxido de cloro foram feitos de acordo com a 

seqüência e procedimentos citados no item 4.2.1. 

Para a determinação do residual de dióxido de cloro foi utilizado o mesmo 

procedimento utilizado na determinação de cloro livre, descrito no item 4.2.1. Os valores 
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obtidos em concentração de cloro livre foram multiplicados por 1,9 (correção 

estequiométrica) para a obtenção da concentração residual em dióxido de cloro.  

 

4.2.3 Série II: Ensaio de pré-oxidação para verificar a eficiência dos pré-oxidantes 

 

 Foi feito um ensaio de pré-oxidação da água de estudo para verificar a eficiência dos 

pré-oxidantes cloro e dióxido de cloro, com as dosagens e tempo de contato determinados na 

Série I. Os parâmetros de controle utilizados neste ensaio foram: pH, residual de cloro livre, 

residual de dióxido de cloro, cor aparente, turbidez, absorbância a 254nm, carbono orgânico 

total (COT) e TAMs.  

 

4.2.4 Série III: Ensaios de coagulação com sulfato de alumínio e cloreto férrico 

 

Os coagulantes utilizados nos ensaios de coagulação foram o sulfato de alumínio 

líquido comercial Al2(SO4)3 x 14,3 H2O (50% do valor de massa em água) isento de ferro com 

7,3% de Al2O3 e o cloreto férrico líquido comercial FeCl3 x 6 H2O com 38% de cloreto 

férrico da Nheel Química Ltda. Os coagulantes foram diluídos em água deionizada com a 

finalidade de obter soluções com concentração final de 40g L-1 (m/v) dos produtos 

comerciais. 

O mecanismo de coagulação para este estudo foi o de varredura, apropriado para a 

sedimentação dos flocos. Em cada jarro de cada ensaio foi feita uma variação da dosagem de 

coagulante e da dosagem de acidificante ou alcalinizante com a finalidade de obter diversos 

valores de pH de coagulação e dosagem de coagulante. Com estes pares de valores, foram 

construídos os diagramas de coagulação para remoção de cor para cada velocidade de 

sedimentação estudada. 
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Foram feitas duas séries de ensaios de coagulação, seguidos de floculação e 

sedimentação com a água de estudo, visando à construção dos diagramas de coagulação para 

definição do coagulante a ser utilizado nos ensaios experimentais de ciclo completo. As séries 

de ensaios foram: 

• Série IIIa: diagrama de coagulação com sulfato de alumínio; 

• Série IIIb: diagrama de coagulação com cloreto férrico. 

Os ensaios de coagulação foram feitos de acordo com a seqüência e procedimentos 

descritos por Voltan (2007): 

• colocou-se porções de água de estudo, mantida a temperatura constante, em cada um 

dos 6 jarros em seqüência até completar 2L, de forma a homogeneizar a água em todos os 6 

jarros; 

• colocou-se os volumes correspondentes às dosagens do coagulante nas cubetas do 

equipamento. Adicionou-se com o auxílio de pipetas, os volumes correspondentes ao 

acidificante ou alcalinizante dentro dos jarros. O equipamento foi ligado, com as paletas 

abaixadas, com a rotação de 100rpm, agitando a água dos jarros para misturar o acidificante 

ou alcalinizante antes de adicionar o coagulante; 

• ajustou-se a rotação para obter, de acordo com a curva de calibração do equipamento, 

o gradiente de velocidade médio da mistura rápida (Gmr), e acionou-se o cronômetro ao 

mesmo tempo em que foi adicionado o coagulante. Logo após o tempo de mistura rápida, fez-

se a leitura do pH de coagulação da água de cada jarro; 

• após o tempo estabelecido para a mistura rápida (Tmr), foi reduzida a rotação do 

equipamento para o valor correspondente ao gradiente de velocidade médio de floculação 

(Gf). Decorrido o tempo de floculação, Tf, desligou-se o equipamento; 
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• com o equipamento desligado, coletou-se amostras nos tempos de coletas para 

representar as velocidades de sedimentação (Vs); e mediu-se os parâmetros de controle 

desejados. 

 As condições dos ensaios de coagulação utilizadas neste trabalho foram as seguintes: 

tempo de mistura rápida igual à 10s; gradiente de velocidade médio da mistura rápida (Gmr) 

igual a 1000s-1; tempo de floculação (Tf) igual à 30min; gradiente de velocidade médio na 

floculação (Gf) igual a 15s-1; e coletadas amostras nos tempos correspondentes a três 

velocidades de sedimentação: 0,5, 1,5, e 3,0cm min-1. 

Os parâmetros de controle na realização dos ensaios foram: pH de coagulação, 

turbidez e cor aparente. A escolha do coagulante para as próximas etapas do trabalho foi feita 

com base na eficiência de remoção de cor aparente da água de estudo e na redução do custo 

para o tratamento da água.  

 

4.2.5 Série IV: Ensaios de coagulação após pré-oxidação com cloro e dióxido de cloro      

 

Com a definição do coagulante na Série III, e com as condições de pré-oxidação 

determinadas nas Séries I e II, foram feitos ensaios de coagulação após a pré-oxidação com 

cloro e dióxido de cloro. Estes ensaios foram feitos visando à construção dos diagramas de 

coagulação após pré-oxidação para determinação das condições dos ensaios. As duas séries de 

ensaios foram: 

• Série IVa: diagrama de coagulação após a pré-oxidação com cloro; 

• Série IVb: diagrama de coagulação após a pré-oxidação com dióxido de cloro. 

As condições dos ensaios foram as seguintes: dosagem de oxidante e tempo de contato 

da pré-oxidação determinadas nas Séries I e II,  tempo de mistura rápida igual à 10s; gradiente 

de velocidade médio da mistura rápida (Gmr) igual a 1000s-1; tempo de floculação (Tf) igual à 
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30min; gradiente de velocidade médio na floculação (Gf) igual a 15s-1; e coletadas amostras 

correspondente à velocidade de sedimentação escolhida. Os parâmetros de controle na 

realização dos ensaios foram: pH de coagulação, turbidez e cor aparente. 

 

4.2.6 Série V: Ensaios de coagulação, floculação, sedimentação e filtração para verificar 
os pontos selecionados nos diagramas 
 

 

Com as condições de coagulação definidas nas séries III e IV foram feitas três séries 

de ensaios com filtração utilizando kit de filtros de laboratório de areia, tamanho dos grãos 

entre 0,30 e 0,59mm (areia tipo 1), para verificar a eficiência dos pontos selecionados nos 

diagramas das Séries IIIa; IIIb; IVa e IVb. Os pontos escolhidos em cada diagrama foram os 

que apresentaram melhor eficiência na coagulação e foram selecionados com a finalidade de 

se escolher os pares de valores “dosagem de coagulante e pH de coagulação” adequados para 

esta água de estudo. As séries de ensaios foram: 

• Série Va: ensaios sem pré-oxidação; 

• Série Vb: ensaios com pré-oxidação com cloro; 

• Série Vc: ensaios com pré-oxidação com dióxido de cloro. 

As condições dos ensaios foram as seguintes: dosagem de oxidante e tempo de contato 

da pré-oxidação determinadas nas Séries I e II, no caso das Séries Vb e Vc,  tempo de mistura 

rápida igual à 10s; gradiente de velocidade médio da mistura rápida (Gmr) igual a 1000s-1; 

tempo de floculação (Tf) igual à 30min; gradiente de velocidade médio na floculação (Gf) 

igual a 15s-1; velocidade de sedimentação de 0,5cm min-1, e coleta das amostras após o tempo 

de 20min de filtração. 

Os parâmetros de controle na realização dos ensaios foram:  

• Água coagulada: pH de coagulação; 

• Água decantada: turbidez e cor aparente; 
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• Água filtrada (após 20min de filtração): turbidez, cor aparente e residual de ferro. 

 

4.2.7 Série VI: Ensaios de ciclo completo com e sem pré-oxidação para determinação do 
potencial de formação de TAMs 
 

 Os ensaios de ciclo completo foram feitos com e sem o emprego da pré-oxidação, com 

as condições determinadas nas séries anteriores. Foram feitos três ensaios para a avaliação da 

formação de TAMs e estes, estão listados a seguir:  

• Série VIa: ensaio de ciclo completo sem a pré-oxidação; 

• Série VIb: ensaio de ciclo completo com a pré-oxidação com cloro; 

• Série VIc: ensaio de ciclo completo com a pré-oxidação com dióxido de cloro. 

Em cada ensaio foi utilizado um volume de 8L da água de estudo, divididos em quatro 

jarros de 2L do equipamento jarteste, e um volume de 4L de água de poço sem adição de SHA 

(branco), divididos em dois jarros de 2L.  

As condições dos ensaios foram as seguintes: dosagem de oxidante e tempo de contato 

da pré-oxidação determinadas nas Séries I e II, no caso das Séries VIb e VIc;  tempo de 

mistura rápida igual à 10s; gradiente de velocidade médio da mistura rápida (Gmr) igual a 

1000s-1; tempo de floculação (Tf) igual à 30min; gradiente de velocidade médio na floculação 

(Gf) igual a 15s-1; velocidade de sedimentação de 0,5cm min-1, tempo de filtração de 20min. 

Após decorrer os 20 minutos de filtração, foram coletados 300mL da amostra filtrada e 

o pH foi fixado em torno de 7,0 com adição de 10mL de uma solução tampão de fosfato 

recém-preparada. Em seguida, adicionou-se hipoclorito de sódio em cada frasco, com a 

finalidade de obter a concentração de 5mg L-1 de cloro (pós-cloração). Os frascos foram 

imediatamente fechados e lacrados com papel parafinado, e em seguida, submetidos à 

temperatura de 25 ± 1°C por meio de banho termostatizado. Nos tempos de contato de 0,5 e 

24h, os frascos foram abertos e rapidamente coletados 100mL de amostra, que 
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posteriormente, foi transferido para um frasco contendo aproximadamente 1g de ácido 

ascórbico (agente desclorante). Os frascos identificados foram imediatamente lacrados e 

armazenados em geladeira à temperatura de 4°C. As amostras foram submetidas a uma etapa 

de concentração e eliminação de interferentes, por meio de extração líquido-líquido (ELL), 

como está descrito posteriormente no item 4.4.1, e em seguida analisadas por cromatografia 

gasosa com detector de captura de elétrons (CG – DCE). 

A coleta das amostras nas etapas intermediárias dos ensaios de ciclo completo foi feita 

sem a adição da solução tampão de fosfato. Após a coleta, as amostras foram imediatamente 

transferidas para frascos contendo 1g de ácido ascórbico e armazenadas em geladeira a 4°C. 

A Figura 13 apresentada a seguir, mostra o fluxograma dos ensaios de ciclo completo feitos 

com e sem o emprego da pré-oxidação e as etapas de coleta das amostras para análise da 

formação de TAMs. 
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FIGURA 13 – Fluxograma dos ensaios experimentais com e sem a pré-oxidação com cloro e dióxido de cloro. 
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4.3 Potencial de formação de TAMs após 7 dias 

 

 O potencial de formação de TAMs após 7 dias de contato foi feito por meio de ensaios 

de oxidação das SHA adicionadas à água de estudo. Os fatores que influenciam no potencial 

de formação de subprodutos foram descritos no item 2.3, sendo que os principais deles são: 

temperatura, tempo de contato, pH do meio, concentração e característica da matéria orgânica. 

 A dosagem de oxidante deve fornecer um residual livre superior a 3,5mg L-1 de cloro 

após 7 dias de contato, na temperatura de 25°C em pH do meio igual a 7,0, procedimento 

recomendado pela APHA (1998). 

 Para a determinação da dosagem do oxidante cloro foram utilizados 2L da água de 

estudo, divididos em quatro frascos de 1L. O pH da água de estudo foi fixado em torno de 7,0 

com adição de solução tampão de fosfato e foi adicionado em cada frasco, diferentes 

quantidades de hipoclorito de sódio para obtenção das seguintes concentrações: 10, 15, 20 e 

25mg L-1 de cloro. Os frascos foram fechados e colocados em banho termostatizado à 

temperatura de 25°C e após 7 dias de contato à temperatura de 25°C e pH em torno de 7,0, foi 

coletado uma alíquota de cada frasco para determinação dos residuais de cloro livre. 

 Após a determinação da dosagem do oxidante cloro, foram adicionados 500mL da 

água de estudo e 500mL da água de poço (branco) em diferentes frascos de 1L. O pH da água 

dos dois frascos foram fixados em torno de 7,0 com adição de solução tampão de fosfato e foi 

adicionado em cada frasco, a dosagem de cloro determinada na etapa anterior. Os frascos 

foram lacrados com papel parafinado e colocados em banho termostatizado à temperatura de 

25°C. Nos tempos de contato de 0,5 e 168h, os frascos foram abertos para coleta das amostras 

e imediatamente fechados e lacrados com papel parafinado. 
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4.4 Técnicas cromatográficas 

  

 A terceira e última etapa foi desenvolvida por meio de técnicas cromatográficas para a 

identificação e quantificação dos TAMs formados durante os ensaios experimentais. 

 

4.4.1 Extração líquido-líquido (ELL) 

 

 A ELL é útil na separação dos analitos de interferentes da matriz e baseia-se na 

partição da substância entre dois líquidos imiscíveis, uma fase aquosa e outra orgânica. 

Compostos mais hidrofílicos têm afinidade pela fase aquosa polar, enquanto compostos 

hidrofóbicos serão encontrados principalmente no solvente orgânico. Uma maior recuperação 

ou eliminação de interferentes pode ser obtida pela maior ou menor afinidade do analito pelas 

fases utilizadas, o número de extrações realizadas, a adição de sais, de agentes complexantes 

ou alterando-se o pH (COSTA, 2004). 

 A metodologia de extração utilizada neste trabalho foi baseada em vários 

experimentos relacionados à recuperação dos TAMs em águas. Os TAMs são compostos 

orgânicos apolares, que podem ser extraídos de soluções aquosas por meio de ELL com 

solventes orgânicos apolares.  

 As amostras foram analisadas após terem sido submetidas a uma etapa de 

concentração através da ELL utilizando o hexano como solvente extrator. Inicialmente, foi 

coletado um volume de 10mL de amostra e transferido para um frasco de 25mL. Em seguida, 

foram adicionados 2mL de hexano e aproximadamente 1g de sulfato de sódio anidro, 

utilizado como agente secante da fase orgânica. 
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 Agitou-se o frasco vigorosamente por dois minutos e armazenado em geladeira até a 

separação das fases. A fase orgânica que continha os TAMs foi separada e transferida para um 

frasco de 5mL, sendo armazenada em freezer para posterior análise em CG – DCE. 

 

4.4.2 Preparo dos padrões 

 

 Para a análise dos TAMs foi utilizado o padrão misto da marca Supelco (48140-U), na 

concentração de 2000mg L-1 de cada trialometano (clorofórmio, bromodiclorometano, 

clorodibromometano e bromofórmio) em metanol. As soluções padrão foram preparadas por 

diluições sucessivas do padrão misto em hexano, nas concentrações de 25, 50, 75, 100 e 

150μg L-1. A solução estoque de diclorometano, utilizada como padrão interno (PI), foi 

preparado a partir da diluição de diclorometano em hexano, obtendo assim uma concentração 

de 1,0mg L-1. Todas as soluções foram armazenadas em frascos de vidro âmbar e estocadas 

sob refrigeração, à temperatura de aproximadamente 0°C.  

 Os solventes utilizados nas análises foram todos de pureza cromatográfica:  

• Hexano grau HPLC ( J.T. Baker, USA); 

• Diclorometano grau HPLC (J.T. Baker, USA). 

 

4.5 Critérios de validação 

 

4.5.1 Recuperação 

 

A recuperação de um método analítico reflete a quantidade de uma determinada 

substância obtida no processo analítico em relação à quantidade real presente na amostra. Ela 

avalia a eficiência do método de tratamento da amostra (CHASIN et al., 1998).  
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 Toda amostra que recebe tratamento de análise indireta como, diluição, extração, 

concentração, derivatização, mudança de estado de oxidação, entre outros, deve ter calculado 

experimentalmente o erro ou perda da espécie em análise. Com o fator de recuperação, o 

resultado fica mais próximo da realidade analítica. A recuperação avalia a eficiência do 

método de tratamento da amostra. A porcentagem da recuperação do analito presente na 

amostra é calculada segundo a Equação 1. 

 

Recuperação (%) = (Valor obtido / Valor esperado) x 100     (1) 

 

No presente trabalho, foram feitos diversos ensaios de ELL para verificar a 

recuperação analítica e padronização do procedimento, pois a determinação do volume de 

amostra em função do volume de solvente extrator utilizado, é importante para que a extração 

seja eficiente. Foram preparados 500mL da água de estudo como descrito no item 4.1.5, sendo 

posteriormente fortificado com uma solução de padrão misto dos TAMs, objetivando uma 

concentração de 25μg L-1 de cada trialometano presente na água de estudo (amostra). A 

eficiência da recuperação foi avaliada por meio da ELL, na qual foram testados três volumes 

diferentes do solvente extrator hexano (2,0; 4,0 e 5,0mL) e posteriormente analisados em    

CG - DCE. 

 

4.5.2 Linearidade 

 

A linearidade pode ser definida como a capacidade do método analítico em fornecer 

resultados diretamente proporcionais à concentração do analito presente na amostra, dentro de 

determinada faixa de concentração (CHASIN et al., 1994).  

 A análise desses dados requer o conhecimento sobre a correlação entre o sinal medido 

e a concentração do analito, e pode ser expressa por meio de uma equação matemática. O 
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estudo da linearidade pode ser avaliado por meio da plotagem das concentrações de cada um 

dos analitos de interesse no eixo das abscissas e das relações entre as áreas de cada um deles e 

do padrão interno no eixo das ordenadas. Aplicando-se a regressão linear pelo método dos 

mínimos quadrados obtém-se a equação da reta e o coeficiente de correlação (r2). Esses 

parâmetros permitem avaliar a qualidade da curva obtida, pois quanto mais próximo de 1,0 for 

o valor do r2, menor será dispersão do conjunto de pontos experimentais e menor a incerteza 

dos coeficientes de correlação e determinação estimados (CHASIN et al., 1994). 

A linearidade foi avaliada no presente trabalho, por meio da análise cromatográfica 

dos analitos presentes nas soluções diluídas a partir do padrão misto de TAMs. Foram 

preparadas, a partir da solução do padrão misto de TAMs, cinco soluções nas concentrações 

de 25; 50; 75; 100 e 150μg L-1 em frascos de 5mL. Em seguida, coletou-se um volume de 

950μL de cada frasco e adicionou-se 50μL da solução do PI diclorometano em cada frasco. 

As análises foram feitas em triplicata por CG-DCE e as áreas dos picos para os TAMs 

estudados foram relacionadas aos valores de concentração por meio de um gráfico de 

regressão linear (curva de calibração) e pelo coeficiente de correlação (r2). A Tabela 2 

apresenta os pontos da curva de calibração para o método utilizado.  

 
TABELA 2 – Pontos da curva de calibração para a análise de TAMs em μg L-1. 
 

 Compostos     Pontos da curva de calibração 

    TAMs      1     2     3     4     5 
 

Clorofórmio     25    50    75   100   150 

Bromodiclorometano   25    50    75   100   150 

Dibromoclorometano   25    50    75   100   150 

Bromofórmio     25    50    75   100   150 
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4.5.3 Limite de detecção (LD) 

 

O LD é considerado como sendo a menor concentração do analito de interesse 

presente na amostra que, quando submetido a todo o processo analítico produz um sinal 

definido como o limite de detecção do método (CHASIN et al., 1994). O LD pode ser 

calculado de três maneiras diferentes, método visual, método relação sinal-ruído, 

normalmente três vezes, e o método baseado em parâmetros da curva analítica. 

No presente trabalho, o LD para cada composto foi avaliado experimentalmente, por 

meio da análise cromatográfica de soluções diluídas do padrão misto dos TAMs, até que a 

relação sinal-ruído dos picos referentes aos compostos nos cromatogramas fosse igual à 

aproximadamente 3:1.  

 

4.5.4 Limite de quantificação (LQ) 

 

O LQ representa a menor concentração do analito de interesse, que pode ser 

quantificada com um certo limite de confiabilidade, utilizando um determinado procedimento 

experimental (CHASIN et al., 1994). Os mesmos critérios de LD podem ser adotados para o 

LQ, ou seja, o LQ pode ser calculado utilizando o método visual, o método relação sinal-

ruído, normalmente dez vezes, e o método baseado em parâmetros da curva analítica. 

Os LQ para cada composto foram avaliados experimentalmente, por meio da análise 

cromatográfica de soluções diluídas do padrão misto dos TAMs, até que a relação sinal-ruído 

dos picos referentes aos compostos nos cromatogramas fosse igual à aproximadamente 10:1. 
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4.5.5 Exatidão e precisão analítica 

 

A exatidão representa o grau de concordância entre os resultados individuais 

encontrados em um determinado ensaio e um valor de referência aceito como verdadeiro 

(RIBANI et al., 2004). A exatidão do método utilizado no presente trabalho foi avaliada por 

meio da análise de reprodutibilidade na análise cromatográfica de três amostras da água de 

estudo, previamente fortificadas com o padrão misto dos TAMs e concentradas por ELL.  

A exatidão foi determinada pela Equação 2 descrita a seguir, onde Vr = valor real 

esperado e Vd = valor médio obtido em cinco injeções. 

 

 

 

 Exatidão   =       1  –       Vr  -  Vd        x 100     (2) 

                        Vr 

 

 

A precisão de um método analítico retrata o grau de dispersão entre resultados de 

testes independentes, repetidos de uma mesma amostra, amostras semelhantes ou padrões, 

obtidos sob condições definidas (CHASIN et al., 1994). No presente trabalho, a precisão 

analítica foi avaliada pela utilização dos desvios-padrão relativos na análise cromatográfica de 

três soluções da água de estudo, previamente fortificadas com o padrão misto de TAMs e 

concentradas por ELL.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
5.1 Características da água do rio Itapanhaú 
 

 A Tabela 3 apresenta os resultados obtidos por análises físicas e químicas da água do 

rio Itapanhaú (Bertioga-SP). Estas análises foram feitas no Laboratório de Hidráulica e 

Saneamento da EESC, USP - São Carlos. 

 
TABELA 3 – Características físicas e químicas da água do rio Itapanhaú. 
  Parâmetros                  Valores  

 
 Absorbância 254nm       1,664 
 Condutividade elétrica (μs/cm)     80,7 
 Cor verdadeira (uH)       386 
 Cor aparente (uH)       438 
 pH         5,76 
 Turbidez (uT)        2,87 
 Alcalinidade total (mg L-1 CaCO3)     7,0 
 Dureza total (mg L-1 CaCO3)      14,0 
 Nitrogênio nitrato (mg L-1)      0,05 
 Nitrogênio nitrito (mg L-1)      0,0032 
 Sólidos totais (mg L-1)      161,0 
 Sólidos totais suspensos (mg L-1)     42,0 
 Sólidos totais dissolvidos (mg L-1)     119,0 
 Sódio (mg L-1)       6,6 
 Potássio (mg L-1)       0,9 
 Carbono Orgânico Total (mg L-1 de C)    34,0 
 Carbono Orgânico Dissolvido (mg L-1 de C)   25,7 
 Ferro – amostra não digerida (mg L-1)    1,63 
 Ferro – amostra digerida (mg L-1)     6,78 

Manganês – amostra não digerida (mg L-1)    0,04 
Manganês – amostra digerida (mg L-1)    0,09 
Cobre – amostra não digerida (mg L-1)    0,01 

 Cobre – amostra digerida (mg L-1)     0,03 
 

 

A água do rio Itapanhaú apresentou cor verdadeira de 386uH e concentração de 

carbono orgânico total de 34,0 mg L-1 de carbono; já a concentração de carbono orgânico 

dissolvido foi de 25,7mg L-1. Essas características da água do rio Itapanhaú são um indicativo 

da presença de matéria orgânica e foram fundamentais para a coleta e extração das SHA. 
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5.2 Características da água de estudo utilizada nos ensaios 

 

 A água de estudo utilizada nos ensaios foi preparada como descrito na seção 4.1.5 e 

suas principais características físicas e químicas estão apresentadas na Tabela 4. 

 

TABELA 4 – Características físicas e químicas da água de estudo utilizada nos ensaios. 
  Parâmetros                    Valores  

 
 Absorbância 254nm         0,357 
 Condutividade elétrica (μs/cm)       78,5 
 Cor verdadeira (uH)         98 

Cor aparente (uH)         144 
pH            6,05 
Turbidez (uT)          5,45 
Alcalinidade total (mg L-1 CaCO3)       15,2 
Dureza total (mg L-1 CaCO3)        23,0 

 Nitrogênio nitrato (mg L-1)        0,026 
Nitrogênio nitrito (mg L-1)        ND 

 Sólidos totais (mg L-1)        96,0 
 Sólidos totais suspensos (mg L-1)       4,0 
 Sólidos totais dissolvidos (mg L-1)       92,0 
 Sódio (mg L-1)         2,0 
 Potássio (mg L-1)         4,6 
 Carbono Orgânico Total (mg L-1)       12,3 
 Carbono Orgânico Dissolvido (mg L-1)                 10,5 
 Brometos (mg L-1)        ND 
 Ferro – amostra não digerida (mg L-1)       ND 
 Ferro – amostra digerida (mg L-1)        0,11 
 Manganês – amostra não digerida (mg L-1)       ND 
 Manganês – amostra digerida (mg L-1)       ND 

Cobre – amostra não digerida (mg L-1)       ND 
 Cobre – amostra digerida (mg L-1)        ND 
 

ND – Não Detectado 

 

 A água de estudo utilizada nos ensaios apresentou cor verdadeira de 98uH e 

concentração de carbono orgânico total de 12,3mg L-1 de carbono; já a concentração de 

carbono orgânico dissolvido foi de 10,5mg L-1. A adição de caulinita no preparo da água de 

estudo para obtenção da turbidez desejada fez com que a cor aparente da água preparada 

ficasse em 144uH. 
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5.3 Ensaios de pré-oxidação com cloro 

 

 A Tabela 5 apresenta os resultados dos ensaios de pré-oxidação para diferentes 

dosagens de cloro, com tempo de contato de 30 minutos. Os valores de demanda de cloro 

foram obtidos por meio do cálculo da diferença entre a dosagem aplicada e o residual de cloro 

livre.  

 
TABELA 5 – Resultados dos ensaios de pré-oxidação com cloro para o tempo de contato de 
30 minutos. 
 

 dosagem  residual  demanda  pH final          cor 
 de cloro         de cloro   de cloro         (após 30min)      aparente         
 (mg L-1)   (mg L-1)   (mg L-1)            (uH) 
     1,0          0,05           0,95            6,16           121 
     2,0          0,05           1,95           6,26           120 
     3,0         0,07           2,93            6,32           118 
     4,0         0,07           3,93            6,37           111 
     5,0         0,10           4,90            6,38           102 
     5,5          0,11           5,39            6,38            98 
     6,0          0,14           5,86            6,39            94 
     6,5          0,27           6,23            6,40            92 
     7,0          0,43           6,57            6,41            89 
     7,5          0,68           6,82            6,42            87 

 

O gráfico da Figura 14 foi construído com base nos resultados da Tabela 5, e apresenta 

a demanda e o residual do pré-oxidante cloro em função da dosagem aplicada com tempo de 

contato de 30 minutos.  
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FIGURA 14 – Demanda e residual de cloro em função da dosagem aplicada para o tempo de 
contato de 30 minutos.  
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A Tabela 6 apresenta os resultados dos ensaios de pré-oxidação para diferentes 

dosagens de cloro, com tempo de contato de 60 minutos. 

 

TABELA 6 – Resultados dos ensaios de pré-oxidação com cloro para o tempo de contato de 
60 minutos. 
 

 dosagem  residual  demanda  pH final          cor 
 de cloro         de cloro   de cloro         (após 60min)      aparente         
 (mg L-1)   (mg L-1)   (mg L-1)            (uH) 
     1,0          0,05           0,95            6,30           135 
     2,0          0,05           1,95           6,35           127 
     3,0         0,06           2,94            6,42           123 
     4,0         0,06           3,94            6,45           120 
     5,0         0,06           4,94            6,45           115 
     5,5          0,06           5,44            6,46           111 
     6,0          0,06           5,94            6,47           105 
     6,5          0,07           6,43            6,49            98 
     7,0          0,10           6,90            6,49            97 
     7,5          0,23           7,27            6,51            95 

 

O gráfico da Figura 15 foi construído com base nos resultados da Tabela 6, e apresenta 

a demanda e o residual do oxidante cloro em função da dosagem aplicada, com tempo de 

contato de 60 minutos.  
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FIGURA 15 – Demanda e residual de cloro em função da dosagem aplicada para o tempo de 
contato de 60 minutos.  
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Observa-se pelos dados das Tabelas 5 e 6, que a pré-oxidação com o cloro promove 

uma diminuição considerável na cor aparente da água de estudo. No início do ensaio a cor 

aparente da água de estudo era de 144uH, como observado nos dados da Tabela 4. Observa-se 

também, que a diminuição da cor aparente da água é proporcional ao aumento da dosagem de 

oxidante, isto se deve a oxidação de alguns grupos presentes nas SH, como, grupos 

carboxílicos, aromáticos, quinonas, entre outros, as quais são responsáveis pela cor da água.  

Pelos resultados obtidos, observa-se que no tempo de contato de 30min de pré-

oxidação com cloro houve uma maior diminuição da cor aparente da água se comparado com 

o tempo de contato de 60min. Isto mostra a eficiência do oxidante cloro no tempo de contato 

de 30 minutos, não sendo necessário utilizar um tempo de pré-oxidação maior para as 

características da água estudada. 

Observa-se também pelos dados da Tabela 5 , que a dosagem de 6mg L-1 de cloro com 

o tempo de contato de 30 minutos forneceu um residual de 0,14mg L-1 de cloro livre, obtendo-

se uma demanda de 5,86mg L-1 de cloro. A partir desta dosagem, a demanda de cloro 

apresentou uma tendência de se tornar constante, como mostrado na Figura 14.  

Portanto estabeleceu-se a dosagem de cloro a ser empregada na pré-oxidação em    

6mg L-1 com o tempo de contato de 30 minutos. 

 

5.4 Ensaios de pré-oxidação com dióxido de cloro 

 

A Tabela 7 apresenta os resultados dos ensaios de pré-oxidação para diferentes 

dosagens de dióxido de cloro, com tempo de contato de 30 minutos. Os valores de demanda 

foram obtidos por meio do cálculo da diferença entre a dosagem aplicada e o residual de 

dióxido de cloro. 
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TABELA 7 – Resultados dos ensaios de pré-oxidação com dióxido de cloro para o tempo de 
contato de 30 minutos. 
 

      dosagem        residual        demanda    pH final          cor 
dióxido de cloro       dióxido de cloro dióxido de cloro     (após 30min)        aparente         
       (mg L-1)          (mg L-1)         (mg L-1)            (uH)          
            

           0,5           0,11            0,39       6,11          114 
           1,0           0,11            0,89            5,80          111         
           1,5           0,13                1,37             4,78          108          
           2,0           0,13            1,87       4,01          105 
           2,5           0,21            2,29       3,67          103 
           3,0              0,42            2,58       3,47          101 

 

 

O gráfico da Figura 16 foi construído com base nos resultados da Tabela 7, e apresenta 

a demanda e o residual do oxidante dióxido de cloro em função da dosagem aplicada, com 

tempo de contato de 30 minutos.  
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FIGURA 16 – Demanda e residual de dióxido de cloro em função da dosagem aplicada para 
o tempo de contato de 30 minutos.  
 

 

 A Tabela 8 apresenta os resultados dos ensaios de pré-oxidação para diferentes 

dosagens de dióxido de cloro, no tempo de contato de 60 minutos. 
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TABELA 8 – Resultados dos ensaios de pré-oxidação com dióxido de cloro para o tempo de 
contato de 60 minutos. 
 

      dosagem        residual        demanda    pH final          cor 
dióxido de cloro       dióxido de cloro dióxido de cloro     (após 60min)        aparente         
       (mg L-1)          (mg L-1)         (mg L-1)            (uH) 
           

           0,5           0,08            0,42       6,21         118 
           1,0           0,09            0,91            5,88         114         
           1,5           0,11                1,39             4,85         111          
           2,0           0,11            1,89       4,07         109 
           2,5           0,13            2,37       3,71         106 
           3,0              0,15            2,85       3,50         104 
 

  

O gráfico da Figura 17 foi construído com base nos resultados da Tabela 8, e apresenta 

a demanda e o residual do oxidante dióxido de cloro em função da dosagem aplicada, com 

tempo de contato de 60 minutos.   
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FIGURA 17 – Demanda e residual de dióxido de cloro em função da dosagem aplicada para 
o tempo de contato de 60 minutos.  
 

Observa-se pelos dados das Tabelas 7 e 8, que o tempo de contato de 30min de pré-

oxidação com dióxido de cloro houve uma maior diminuição da cor aparente da água de 

estudo se comparado com o tempo de contato de 60min. Observou-se também, que ao 
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aumentar a dosagem de dióxido de cloro, ocorre uma maior redução da cor aparente. Segundo 

Chang et al. (2001), quanto maior a concentração deste oxidante, maior é a possibilidade de 

ocorrer reações do dióxido de cloro com os grupos (-OH, O-CH3), presentes nas SHA. A 

oxidação destes grupos e de outras estruturas moleculares responsáveis pela cor da água 

como, hidroxil (R-OH), carbonil (-CO), carboxil (COOH), fenólicos e quinonas, promovem 

uma diminuição da cor da água.  

A concentração de dióxido de cloro normalmente utilizada nas ETAs varia de 0,07 a 

2,0mg L-1, porém, sabe-se que quanto maior a dosagem de dióxido de cloro utilizada na 

oxidação das SHA presente na água, maior é a concentração de clorito e de clorato formados. 

A USEPA (1999) recomenda que a dosagem de dióxido de cloro não exceda a 1,4mg L-1 e 

limita a concentração total combinada de dióxido de cloro, clorito e clorato em 1mg L-1.  

Portanto, adotou-se a dosagem de 1,0mg L-1 de dióxido de cloro para o tempo de 

contato de 30 minutos. Esta dosagem forneceu um residual de dióxido de cloro de 0,11mg L-1, 

obtendo-se uma demanda de 0,89mg L-1 de dióxido de cloro. 

 

5.5 Ensaio de pré-oxidação para verificar a eficiência dos pré-oxidantes 

 

 Foram adicionados 2L da água de estudo em apenas 4 jarros do equipamento, sendo 

que, nos jarros 1 e 2 foi adicionado um volume de hipoclorito de sódio que fornecesse 

dosagem de 6mg L-1 de cloro. Já nos jarros 3 e 4, foi adicionado um volume de dióxido de 

cloro que fornecesse dosagem de 1,0mg L-1. O tempo de contato para ambos os oxidantes foi 

de 30min e os parâmetros de controle foram: pH, residual de cloro livre, residual de dióxido 

de cloro, cor aparente, turbidez, absorbância a 254nm, carbono orgânico total (COT) e TAMs.  
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A Tabela 9 apresentada a seguir, mostra os resultados obtidos após o ensaio de pré-

oxidação com cloro e dióxido de cloro para verificar a eficiência dos oxidantes estudados, 

com as dosagens e tempo de contato definidos na Série I. 

 
TABELA 9 – Resultados do ensaio de pré-oxidação para verificar a eficiência dos oxidantes. 
                          Cloro     Dióxido de Cloro 
 
  Parâmetros                  Jarro 1         Jarro 2          Jarro 3            Jarro 4 
 

 

Dosagem (mg L-1)          6,0  6,0   1,0    1,0 

Tempo de contato (min)          30   30    30     30 

pH           6,38            6,39             5,62    5,60 

Residual (mg L-1)         0,14            0,15             0,11               0,11 

Absorbância (254nm)       0,301           0,302            0,335              0,335 

Cor aparente (uH)           92   94   109        110 

Turbidez (uT)         4,54                     4,48             4,82                   4,87 

COT (mg L-1 de C)          7,1             7,2    8,3      8,3 
 

 
 
 

Observa-se pelos dados da Tabela 9, que a pré-oxidação com de cloro promove uma 

maior diminuição da cor aparente da água de estudo se comparado com o oxidante dióxido de 

cloro, ou seja, oxidação das SHA nas dosagens utilizadas no ensaio é mais eficiente quando se 

utiliza o cloro como pré-oxidante. 

Pelos dados obtidos da Tabela 9, pode-se observar que os valores de COT após o 

ensaio de pré-oxidação com cloro foram de 7,1 a 7,2mg L-1 de carbono. Já para o pré-oxidante 

dióxido de cloro, o valor de COT foi de 8,3mg L-1 de carbono, verificando-se dessa forma que 

o oxidante cloro promoveu uma maior redução no teor de carbono orgânico  nas dosagens 

utilizadas. No início, a água de estudo apresentava um teor de 12,3mg L-1 de carbono, 

verificando a eficiência do uso da pré-oxidação para as características da água estudada. 
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Pelos dados da Tabela 9, pode-se observar também que, a remoção da turbidez da água 

de estudo não foi eficiente para ambos os oxidantes utilizados, já que no início a água de 

estudo apresentava uma turbidez de 5,45uT, verificando-se desta forma que a pré-oxidação 

com os oxidantes, cloro e dióxido de cloro, não promovem uma redução efetiva na turbidez da 

água estudada. 

 

5.6 Ensaios de coagulação com sulfato de alumínio 

 

Foram feitos ensaios de coagulação com sulfato de alumínio com dosagens entre 40 e 

400mg L-1 do coagulante, como descrito no item 4.2.4, para a obtenção dos diagramas de 

coagulação. Variou-se o pH de coagulação com o objetivo de buscar as regiões em que fosse 

observada remoção de cor aparente da água de estudo. Verificou-se que ao adicionar o 

coagulante sem a utilização de alcalinizante, o pH de coagulação tornava-se muito baixo, 

assim, em nenhum ensaio foi utilizado acidificante para a variação de pH. A variação do pH 

de coagulação foi feita por meio de alcalinizante para o preenchimento de todas as regiões dos 

gráficos de “dosagem de coagulante versus pH de coagulação”, com os valores de cor 

aparente remanescente dos ensaios. 

Os resultados dos ensaios de coagulação com sulfato de alumínio estão apresentados 

na Tabela A.1 do Anexo A e nela encontram-se: as dosagens de sulfato de alumínio, o pH de 

coagulação e os valores de cor aparente remanescentes para as diferentes velocidades de 

sedimentação. Os diagramas foram construídos com base na Tabela A.1 do Anexo A para as 

velocidades de sedimentação de 0,5; 1,5 e 3,0cm min-1 e estão apresentados, respectivamente, 

nas Figuras 18, 19 e 20 a seguir. Nestes diagramas foram traçadas as curvas referentes à cor 

aparente remanescente, a fim de determinar as regiões de maior eficiência de remoção de cor 

para cada velocidade de sedimentação. 
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 Observa-se pelos diagramas de coagulação das Figuras 18, 19 e 20 que a velocidade 

de sedimentação que apresentou maior eficiência na remoção da cor aparente da água de 

estudo foi a de 0,5cm min-1. O diagrama de coagulação para a velocidade de sedimentação de 

0,5cm min-1 mostra que foram necessárias dosagens de 180mg L-1 do coagulante para que a 

cor aparente remanescente da água de estudo ficasse abaixo de 10uH (região em branco). 

 

5.7 Ensaios de coagulação com cloreto férrico 

 

Foram feitos ensaios de coagulação com cloreto férrico com dosagens entre 40 e 

320mg L-1 do coagulante, como descrito no item 4.2.4, para a obtenção dos diagramas de 

coagulação. Variou-se o pH de coagulação com o objetivo de buscar as regiões em que fosse 

observada remoção de cor aparente da água de estudo. Assim como ocorreu nos ensaios com 

o sulfato de alumínio, verificou-se que ao adicionar o coagulante sem a utilização de 

alcalinizante, o pH de coagulação tornava-se muito baixo, assim, em nenhum ensaio foi 

utilizado acidificante para a variação de pH. A variação do pH de coagulação foi feita por 

meio de alcalinizante para o preenchimento de todas as regiões dos gráficos de “dosagem de 

coagulante versus pH de coagulação”, com os valores de cor aparente remanescente dos 

ensaios. 

Os resultados dos ensaios de coagulação com cloreto férrico estão apresentados na 

Tabela A.2 do Anexo A e nela encontram-se: as dosagens de cloreto férrico, o pH de 

coagulação e os valores de cor aparente remanescentes para as diferentes velocidades de 

sedimentação. Os diagramas foram construídos com base na Tabela A.2 do Anexo A para as 

velocidades de sedimentação de 0,5; 1,5 e 3,0cm min-1 e estão apresentados, respectivamente, 

nas Figuras 21, 22 e 23 a seguir. Nestes diagramas foram traçadas as curvas referentes à cor 

aparente remanescente, a fim de determinar as regiões de maior eficiência de remoção de cor 

para cada velocidade de sedimentação. 
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 Observa-se pelos diagramas de coagulação das Figuras 21, 22 e 23 que a velocidade 

de sedimentação que apresentou maior eficiência na remoção da cor aparente da água de 

estudo foi a de 0,5cm min-1, como ocorreu com o coagulante sulfato de alumínio. O diagrama 

de coagulação com cloreto férrico para a velocidade de sedimentação de 0,5cm min-1, 

representada na Figura 21, mostra que foi necessário uma dosagem de 140mg L-1 para que a 

cor aparente remanescente da água de estudo fosse menor que 10uH (região representada em 

branco no diagrama). Neste diagrama, observa-se também que o pH de coagulação mais 

adequado para a remoção da cor aparente da água de estudo esteve entre 5,0 e 5,8 para as 

menores dosagem de cloreto férrico. 

Pelos diagramas apresentados anteriormente, pode-se observar que o cloreto férrico 

apresentou um desempenho superior ao sulfato de alumínio, principalmente nas velocidades 

de sedimentação mais altas. Isso se deve ao fato da floculação da água coagulada com o 

cloreto férrico ter gerado flocos de tamanho superiores aos gerados com o sulfato de alumínio, 

e isso aumentou a eficiência da sedimentação.  

O coagulante adotado para os demais ensaios experimentais foi o cloreto férrico, 

devido à necessidade de uma menor dosagem para que a coagulação fosse mais efetiva, se 

comparado com o sulfato de alumínio. A velocidade de sedimentação adotada para os demais 

ensaios experimentais foi a de 0,5cm min-1, devido à maior remoção da cor aparente da água 

de estudo quando comparado com as demais velocidades de sedimentação estudadas. 

 

5.8 Ensaios de coagulação após pré-oxidação com cloro e dióxido de cloro  

 

Foram feitas duas séries de ensaios segundo o método descrito no item 4.2.5 com 

dosagens entre 120 e 180mg L-1 do coagulante cloreto férrico para a obtenção dos diagramas 

de coagulação após pré-oxidação com cloro e dióxido de cloro. As condições da pré-oxidação 
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foram determinadas nas Séries I e II e foram as seguintes: dosagem de cloro de 6mg L-1 e 

dosagem de dióxido de cloro de 1mg L-1, sendo que, o tempo de contato foi de 30 minutos 

para ambos os oxidantes. A variação do pH de coagulação foi feita por meio da adição de 

alcalinizante para o preenchimento de todas as regiões dos gráficos de “dosagem de 

coagulante versus pH de coagulação” com os valores de cor aparente remanescente dos 

ensaios. 

Os resultados dos ensaios de coagulação com cloreto férrico após pré-oxidação com 

cloro e dióxido de cloro estão apresentados, respectivamente, nas Tabelas A.3 e A.4 do Anexo 

A e nelas encontram-se: as dosagens de cloreto férrico, o pH de coagulação e os valores de 

cor aparente remanescentes para a velocidade de sedimentação de 0,5cm min-1. Os diagramas 

de coagulação após pré-oxidação com cloro e dióxido de cloro foram construídos com base 

nas Tabelas A.3 e A.4 do Anexo A e estão apresentados, respectivamente, nas Figuras 24 e 

25. Nestes diagramas foram traçadas as curvas referentes à cor aparente remanescente, a fim 

de determinar as regiões de maior eficiência de remoção de cor para a velocidade de 

sedimentação selecionada. 

Observa-se também pelos diagramas das Figuras 24 e 25, que foram necessárias 

dosagens de 140mg L-1 de coagulante para que a cor aparente remanescente da água de estudo 

fosse menor que 10uH (região representada em branco no diagrama). Portanto, a etapa de pré-

oxidação da água de estudo para ambos os oxidantes não influenciou na dosagem de 

coagulante necessária para uma remoção eficaz da cor aparente da água. 
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5.9 Ensaios de coagulação, floculação, sedimentação e filtração para verificar os pontos 
selecionados nos diagramas 

 

Os pontos selecionados nos diagramas foram os que apresentaram melhor eficiência 

na coagulação e foram selecionados com a finalidade de se obter a “dosagem de coagulante e 

pH de coagulação” adequados para esta água de estudo, utilizando o cloreto férrico como 

coagulante. Os pontos foram selecionados para a velocidade de sedimentação de 0,5cm min-1 

de cada diagrama, velocidade essa que apresentou melhor remoção de cor aparente da água de 

estudo. Foram selecionados três pontos com dosagens diferentes de coagulante para verificar 

a concentração do ferro residual presente na água filtrada, com a finalidade de selecionar 

apenas um par de valores “dosagem de coagulante e pH de coagulação” em cada diagrama. 

Os três pares de valores verificados em cada diagrama foram: 

Série Va: diagrama de coagulação com cloreto férrico sem pré-oxidação.  

• dosagem de coagulante de 140mg L-1 e pH de coagulação de 5,2;  

• dosagem de coagulante de 160mg L-1 e pH de coagulação de 5,3; 

• dosagem de coagulante de 180mg L-1 e pH de coagulação de 5,4. 

Série Vb: diagrama de coagulação com cloreto férrico com pré-oxidação com cloro.  

• dosagem de coagulante de 140mg L-1 e pH de coagulação de 5,2;  

• dosagem de coagulante de 160mg L-1 e pH de coagulação de 5,4; 

• dosagem de coagulante de 180mg L-1 e pH de coagulação de 5,6. 

Série Vc: diagrama de coagulação com cloreto férrico com pré-oxidação com dióxido 

de cloro. 

• dosagem de coagulante de 140mg L-1 e pH de coagulação de 5,3;  

• dosagem de coagulante de 160mg L-1 e pH de coagulação de 5,4;  

• dosagem de coagulante de 180mg L-1 e pH de coagulação de 5,5. 
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Os resultados desses ensaios estão apresentados na Tabela 10, a qual contém os 

valores de pH de coagulação, cor aparente remanescente e turbidez da água decantada, cor 

aparente remanescente e turbidez da água filtrada e residual de ferro para as três séries 

estudadas (Série Va, Série Vb e Série Vc). 

 

TABELA 10 – Resultados dos ensaios para verificar os pontos selecionados nos diagramas. 
       

Dosagem de             Parâmetros     Série Va          Série Vb          Série Vc  

 coagulante 

  

 pH de coagulação           5,37          5,35          5,27 

  Cor aparente da água decantada (uH)         10  7             8 

 140mg L-1 Turbidez da água decantada (uT)         0,95          1,51          1,17 

  Cor aparente da água filtrada (uH)             <1           <1            <1 

  Turbidez da água filtrada (uT)         0,43          0,52          0,60 

  Ferro residual (mg L-1)          0,18           0,04          0,03 

 

pH de coagulação           5,41           5,40                5,25 

  Cor aparente da água decantada (uH)          9   7    8 

 160mg L-1 Turbidez da água decantada (uT)         0,77           1,25          1,10 

  Cor aparente da água filtrada (uH)          <1            <1            <1 

  Turbidez da água filtrada (uT)           0,47           0,51           0,57 

  Ferro residual (mg L-1)          0,21           0,04           0,02 

 

pH de coagulação           5,36           5,43                 5,38 

   Cor aparente da água decantada (uH)          9   6    7 

180mg L-1 Turbidez da água decantada (uT)         0,72              0,97           0,96 

  Cor aparente da água filtrada (uH)             <1            <1  <1 

  Turbidez da água filtrada (uT)         0,44           0,50           0,55 

  Ferro residual (mg L-1)          0,19           0,06           0,04 
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Observa-se pelos dados apresentados na Tabela 10, que não ocorreu alteração da cor 

aparente remanescente da água decantada para as três séries estudadas. A cor variou de 6 a 

10uH, sendo que, os menores valores obtidos foram quando utilizou-se a pré-oxidação com 

cloro. Isso pode ter ocorrido pelo fato do cloro ser um oxidante mais eficaz na oxidação das 

SHA se comparado com o dióxido de cloro, como ficou provado nos ensaios da eficiência dos 

pré-oxidantes verificados na Série II. Pode ser observado também, com relação à cor aparente 

remanescente da água filtrada, que todos os valores estiveram abaixo de 1uH, verificando 

assim a eficiência dos pontos selecionados nos diagramas para as características da água 

estudada.  

 Com relação à turbidez da água, pode ser observado pelos dados da Tabela 10 que a 

maior remoção ocorreu nos ensaios sem a pré-oxidação, obtendo assim valores de 0,43uT. 

Pelos dados da Tabela 9, no ensaio da eficiência dos pré-oxidantes, observa-se que a pré-

oxidação com cloro e dióxido de cloro não remove com eficiência a turbidez da água. 

 A concentração de ferro residual para todos os pontos selecionados nos diagramas 

esteve abaixo do valor máximo permitido pela legislação brasileira que é de 0,3mg L-1, sendo 

que, o menor valor foi obtido quando se utilizou a pré-oxidação com dióxido de cloro, com a 

concentração de residuais de ferro variando de 0,02 a 0,04mg L-1.  

 Com o objetivo de empregar apenas uma dosagem de coagulante para o ensaio final de 

ciclo completo para a determinação do potencial de formação dos TAMs utilizou-se os dados 

da Tabela 10. Os dados comprovam que a eficiência de remoção de cor aparente não foi 

alterada com as dosagens de coagulante aplicadas nos ensaios, portanto, empregou-se a 

dosagem de 140mg L-1 do coagulante cloreto férrico, já que, além de se utilizar uma menor 

quantidade de coagulante, utiliza-se também uma menor quantidade de alcalinizante. 
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5.10 Técnicas cromatográficas 

 

5.10.1 Condições cromatográficas para a análise dos TAMs 

 

As análises cromatográficas foram feitas no Centro de Análises Químicas 

Instrumentais (CAQI) do IQSC - USP. O equipamento utilizado foi um cromatógrafo a gás, 

da marca HP, modelo 5890, com detector de captura de elétrons (DCE). Foram testadas 

diversas possibilidades de condições cromatográficas na separação dos TAMs estudados e a 

condição cromatográfica que apresentou a melhor separação e resolução dos picos 

cromatográficos está apresentada a seguir.  

 

• Coluna: HP-1 (50m x 0,2 mm D.I. x 0,33 μm filme); 

• Gás de arraste: hidrogênio com fluxo de 1mL L-1; 

• Make up gás: nitrogênio ultra puro; 

• Sistema de introdução de amostra: Split (1:25); 

• Temperatura do injetor: 190°C; 

• Temperatura do detector: 210°C; 

• Temperatura inicial do forno: 35°C por 5 minutos; 

• Rampa de aquecimento: 12°C min-1; 

• Temperatura final do forno: 140°C; 

• Volume de amostra injetado: 1μL; 

• Tempo aproximado para cada análise: 13 minutos. 

 

A Figura 26 apresenta o cromatograma obtido para o ponto 3 da curva de calibração 

nas condições cromatográficas anteriormente citadas. A concentração dos TAMs estudados 

foi de 75μg L-1. 
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FIGURA 26 - Cromatograma do ponto 3 da curva de calibração com concentração de TAMs 
de 75μg L-1. (Diclorometano (PI) – TR 4.189; Clorofórmio – TR 5.838; Bromodiclorometano 
– TR 8.122; Dibromoclorometano – TR 10.428 e Bromofórmio – TR 12.614). 
 

 

Observa-se pelo cromatograma da Figura 26, que há uma boa separação dos picos 

cromatográficos referente aos analitos estudados. O tempo total da análise cromatográfica dos 

TAMs estudados foi de aproximadamente 13 minutos, o que confirma a eficiência da coluna 

utilizada e das condições da análise. Observa-se também, que o diclorometano (PI), 

apresentou tempo de retenção (TR) distinto, quando comparado com os TR dos outros 

analitos estudados.  

 

5.11 Avaliação do método cromatográfico empregado no estudo 

 

5.11.1 Linearidade 

 

A linearidade do método cromatográfico utilizado no estudo foi avaliada utilizando-se 

a curva analítica (y = a + bx) em cinco níveis de concentração 25; 50; 75; 100 e 150μg L-1. A 

Tabela 11 apresenta as equações de regressão linear e o coeficiente de correlação (r2) das 

curvas de calibração para os TAMs estudados. 
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TABELA 11 – Equações de regressão linear (y = área cromatográfica e x = concentração) e 
coeficientes de correlação (r2). 
  

TAMs                        Equação de Regressão Linear             r2 
 

 

Clorofórmio         y = - 0,04399x + 0,00356          0,9924 

Bromodiclorometano       y = - 0,03099x + 0,01369          0,9980      

Clorodibromometano       y = - 0,02266x + 0,01144          0,9981      

Bromofórmio         y = - 0,01919x + 0,00561          0,9979      
 

  

De acordo com os dados da Tabela 11, as curvas de calibração para todos os TAMs 

estudados foram lineares, apresentando coeficiente de correlação (r2) superiores a 0,99; valor 

recomendado pela IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry). Esses 

valores dos coeficientes de correlação demonstraram que a resposta do detector de captura de 

elétrons (DCE) foi linear para os intervalos de concentrações estudados.  

 

5.11.2 Limites de detecção e de quantificação 

 

Os limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ) foram estabelecidos 

experimentalmente por meio da análise do padrão misto de TAMs, diluído em hexano em 

concentrações decrescentes. A Tabela 12 apresenta os LD e LQ dos TAMs estudados. 

 

TABELA 12 – Limite de detecção e de quantificação dos padrões de TAMs. 
 

TAMs    Limite de detecção  Limite de quantificação 

             (μg L-1)      (μg L-1) 
 

Clorofórmio     4,0           8,0 

Bromodiclorometano              2,0           5,0 

Dibromoclorometano              2,0           5,0  

Bromofórmio                4,0           8,0 
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Observa-se pelos dados da Tabela 12 que os LD e LQ mostraram-se favoráveis para a 

análise de TAMs nas amostras de água. O bromodiclorometano e o dibromoclorometano são 

os compostos que apresentaram os menores valores de LD e LQ, ou seja, o detector de 

captura de elétrons (DCE), responde muito bem a esses compostos quando comparados aos 

demais compostos estudados. 

 

511.3 Recuperação 

 

 A Tabela 13 apresenta a porcentagem média dos testes de recuperação, utilizando-se a 

ELL para a extração dos TAMs das amostras de água de estudo, previamente fortificadas com 

o padrão misto de TAMs. Os volumes do solvente extrator hexano testados foram de 2; 4 e 

5mL para 10mL de amostra da água de estudo e as análises cromatógraficas foram feitas em 

triplicata. 

 
 
TABELA 13 – Porcentagem média de recuperação dos TAMs presentes nas amostras de água 
de estudo. 
 

        TAMs                    % de recuperação      % de recuperação      % de recuperação

                                 (2mL de Hexano)       (4mL de Hexano)       (5mL de Hexano) 
 

Clorofórmio           80,2           80,3             81,7 

Bromodiclorometano         83,1           82,9             85,6 

Dibromoclorometano         87,4           89,6             89,3 

Bromofórmio           92,7           92,6                              93,3 

 

 Observa-se pelos dados da Tabela 13 que houve variação na porcentagem média de 

recuperação dos analitos estudados presentes nas amostras de água de estudo. O composto 

que apresentou a menor recuperação foi o clorofórmio, variando de 80,2 a 81,7%. O analito 

que apresentou maior recuperação foi o bromofórmio, variando de 92,7 a 93,3%. Pelos 
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resultados obtidos, pode-se observar que o método de extração utilizado neste estudo 

apresentou uma boa recuperação, já que, a porcentagem de recuperação dos analitos nas 

amostras de água ficou na faixa entre 80,2 a 93,3%, confirmando que a perda dos analitos 

presente nas amostras da água estudada foi pequena. Pelo fato de não haver muita diferença 

na porcentagem de recuperação no método empregado, utilizou-se o volume de 2mL de 

hexano na recuperação dos analitos, pois além de se utilizar um menor volume do solvente 

orgânico, pode-se concentrar melhor os analitos presentes nas amostras de água. 

 

5.11.4 Exatidão e precisão analítica 

  

 A exatidão e a precisão do método foram avaliadas a partir de ensaios de recuperação 

de três amostras de água de estudo, fortificadas com o padrão misto de TAMs na 

concentração de 25μg L-1 para cada analito estudado. A ELL foi feita em cada uma das três 

amostras utilizando 2mL de hexano e as análises foi feita em triplicata, sendo que, a exatidão 

foi calculada pela porcentagem de recuperação utilizando-se a Equação 2, descrita na seção 

4.4.5. Já a precisão analítica foi determinada a partir dos desvios-padrão relativos dos 

resultados obtidos. A Tabela 14 apresenta os valores médios de exatidão e precisão para o 

método utilizado na análise dos TAMs presentes em amostras de água. 

 

TABELA 14 – Exatidão e precisão do método cromatográfico utilizado na análise dos TAMs. 
 

TAMs          Exatidão     Precisão 

               (%)         (%) 
 

Clorofórmio              80,2         90,1 

Bromodiclorometano                       83,1         95,4 

Clorodibromometano            87,4         97,6 

Bromofórmio              92,7         95,7 
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 Observa-se pelos dados da Tabela 14, que a precisão variou de 90,1 a 97,6%, sendo 

que, o clorofórmio foi o composto que apresentou a menor precisão analítica pelo método 

empregado. A precisão do método cromatográfico foi satisfatória e favorável para a análise de 

TAMs em amostras de água. 

Já a exatidão variou de 80,2 a 92,7% para os TAMs estudados e o clorofórmio foi o 

composto que apresentou a menor exatidão no método utilizado. O clorofórmio é o composto 

mais volátil se comparado com os demais compostos estudados, sendo assim, a menor 

exatidão encontrada para este composto pode ter ocorrido em decorrência desse fato. 

 

5.12 Resultados da formação de TAMs nos ensaios experimentais 

 

5.12.1 Ensaios de ciclo completo sem pré-oxidação 

 

 Os ensaios experimentais com a água de estudo sem empregar a pré-oxidação foram 

feitos com a ausência e a presença de coagulante, seguidos dos processos de floculação, 

sedimentação, filtração e pós-cloração para os tempos de contato de 0,5 e 24h. O “branco” 

(água sem a presença de SHA) foi utilizado nos ensaios para o cálculo do potencial de 

formação de TAMs em 24h.  

Com a concentração de TAMs formados no tempo de contato inicial de 0,5h e final de 

24h após a etapa de pós-cloração, efetuou-se o cálculo do potencial de formação dos TAMs 

após 24h de contato, por meio da Equação 3 apresentada a seguir: 

 

PF 24h = [(Cf – C0) – (Cfb – C0b)]        (3) 

 

onde: 
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Cf  : Concentração final de TAMs na água de estudo após 24h em µg L-1; 

C0 : Concentração inicial de TAMs na água de estudo após 0,5h em µg L-1; 

Cfb: Concentração final de TAMs no branco após 24h em µg L-1; 

Cf0: Concentração inicial de TAMs no branco após 0,5h em µg L-1; 

 

 A concentração de TAMs formados nos ensaios experimentais com a ausência e a 

presença de coagulante, seguidos dos processos de floculação, sedimentação, filtração e pós-

cloração para os tempos de contato de 0,5 e 24h, estão apresentados na Tabela 15. Os 

cromatogramas destas amostras se encontram no Apêndice B. 

 

TABELA 15 – Concentração de TAMs formados nos ensaios de ciclo completo sem pré-
oxidação (µg L-1). 
 

TAMs  c/ coag.          c/ coag.          s/ coag.          s/ coag.          branco          branco    

    0,5h                24h                0,5h             24h            0,5h               24h 
 

CHCl3      4,1      7,6     6,1             11,2             1,6           2,7 

CHCl2Br     ND      ND     ND   ND  ND           ND 

CHClBr2     ND      ND     ND   ND  ND           ND 

CHBr3      ND      ND     ND   ND  ND           ND 

ND = Não Detectado 
  

 Observa-se pelos dados da Tabela 15, que o clorofórmio foi encontrado em todas as 

amostras de água de estudo analisadas. Nas amostras do “branco” também foi detectado o 

clorofórmio, que possivelmente pode ter sido formado pela presença de carbonatos na água do 

poço. Nos estudos feitos por Paschoalato (2005), também foi verificada a presença de 

clorofórmio nas amostras do “branco”. Os demais TAMs estudados não foram detectados em 

nenhuma das amostras, uma vez que, não foram encontrados íons brometos na água de estudo 

como está apresentado nos dados da Tabela 4. 
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 Observa-se também pelos dados da Tabela 15, que houve uma maior formação de 

clorofórmio nos ensaios sem empregar a coagulação em relação aos ensaios feitos com uso de 

coagulante. Isto pode ter ocorrido devido à presença de SHA na água de estudo, que não se 

empregou a coagulação. Este resultado está de acordo com a literatura, pois a presença de 

matéria orgânica na água propicia a formação de subprodutos clorados. 

 O potencial de formação de TAMs no tempo de contato de 24h foi calculado por meio 

da Equação 3. Nos ensaios feitos com a presença de coagulante, o potencial de formação de 

TAMs foi de 2,4µg L-1 e sem a presença de coagulante foi de 4,0µg L-1. 

  

5.12.2 Ensaios de ciclo completo com pré-oxidação com cloro 

 

 A Tabela 16 apresenta os TAMs formados nos ensaios de ciclo completo com pré-

oxidação com cloro. Os dados da Tabela 16 são referentes às amostras de água de estudo 

coletadas logo após a etapa de pré-oxidação com cloro. A dosagem de cloro utilizada no 

ensaio de pré-oxidação foi de 6mg L-1 e o tempo de contato de 30 minutos. Os cromatogramas 

destas amostras estão apresentados no Apêndice C. 

 

TABELA 16 – Concentração de TAMs formados nos ensaios de ciclo completo com pré-
oxidação com cloro, após a etapa de pré-oxidação (µg L-1). 
 
TAMs          água de estudo           branco 

 

CHCl3         6,4     2,4 

CHCl2Br          ND     ND 

CHClBr2          ND     ND 

CHBr3         ND     ND 

ND = Não Detectado 

 



88 

 

  

Observa-se pelos dados da Tabela 16, que a concentração de clorofórmio formado na 

amostra da água de estudo, logo após a etapa de pré-oxidação com cloro foi de 6,4µg L-1. Na 

amostra do ‘branco’ a concentração de clorofórmio encontrado foi de 2,4µg L-1, que 

possivelmente pode ter sido formado pela presença de carbonatos na água do poço. 

Observa-se também pelos dados da Tabela 16, que os demais TAMs estudados não 

foram detectados em nenhuma das amostras, já que a água de estudo não continha íons 

brometos como está apresentado nos dados da Tabela 4. 

 A Tabela 17 apresenta os TAMs formados nas amostras de água de estudo coletadas 

logo após a etapa de filtração. Os ensaios foram feitos com e sem o coagulante cloreto férrico 

para efeitos de comparação. Os cromatogramas destas amostras estão apresentados no 

Apêndice C. 

 

TABELA 17 – Concentração de TAMs formados nos ensaios de ciclo completo com pré-
oxidação com cloro, após a etapa de filtração (µg L-1). 
 
TAMs         c/ coagulação                       s/ coagulação                       branco 

 

CHCl3       8,3               10,2          3,2 

CHCl2Br      ND     ND          ND 

CHClBr2        ND     ND          ND 

CHBr3       ND  ND          ND 

ND = Não Detectado 

  

Observa-se pelos dados da Tabela 17, que a concentração de clorofórmio presente na 

amostra da água de estudo, logo após a etapa de filtração sem a presença de coagulante foi de 

10,2μg L-1. Já para o ensaio com a presença de coagulante, a concentração de clorofórmio foi 

de 8,3μg L-1; isto pode ter ocorrido pelo fato do processo de coagulação, seguido de filtração 

remover grande parte das SHA presentes na água de estudo. 



89 

 

  

Observa-se também pelos dados da Tabela 17, que os demais TAMs estudados não 

foram detectados em nenhuma das amostras, já que a água de estudo não continha íons 

brometos como está apresentado nos dados da Tabela 4. 

A Tabela 18 apresenta os TAMs formados nos ensaios de ciclo completo com pré-

oxidação com cloro. Os ensaios foram feitos com a ausência e a presença de coagulante, 

seguidos dos processos de floculação, sedimentação, filtração e pós-cloração para os tempos 

de contato de 0,5 e 24h. Os cromatogramas destas amostras estão apresentados no     

Apêndice C. 

TABELA 18 – Concentração de TAMs formados nos ensaios de ciclo completo com pré-
oxidação com cloro, após a etapa de pós-cloração (µg L-1). 
 

TAMs  c/ coag.          c/ coag.          s/ coag.          s/ coag.          branco          branco    

    0,5h               24h                0,5h             24h            0,5h               24h 
 

CHCl3     12,1    18,6   14,8             29,1             5,2           7,4 

CHCl2Br     ND     ND    ND   ND  ND           ND 

CHClBr2     ND     ND    ND   ND  ND           ND 

CHBr3      ND     ND    ND   ND  ND           ND 

ND = Não Detectado 

 

Observa-se pelos dados da Tabela 18, que o clorofórmio foi encontrado em todas as 

amostras de água de estudo analisadas. Nas amostras do “branco” também houve formação 

considerável de clorofórmio, que possivelmente pode ter sido formado pela presença de 

carbonatos na água do poço. Os demais TAMs estudados não foram detectados em nenhuma 

das amostras, já que a água de estudo não continha íons brometos como está apresentado nos 

dados da Tabela 4. 

Observa-se também pelos dados da Tabela 18, que houve uma maior formação de 

clorofórmio nos ensaios sem empregar a coagulação em relação aos ensaios com o uso de 
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coagulante. Isto pode ter ocorrido devido à presença de SHA na água de estudo em que não se 

empregou a coagulação.  

De acordo com os dados da Tabela 18, pode-se observar que a concentração de 

clorofórmio foi maior em relação às amostras de água coletadas antes da etapa de pós-

cloração. Segundo Figueiredo et al. (1999), quando a pré-cloração da água bruta é aplicada no 

tratamento convencional, além da cloração final, os TAMs são formados ao longo do processo 

até a saída da ETA, e continuam se formando na rede de distribuição da água.  

O potencial de formação de TAMs no tempo de contato de 24h foi calculado por meio 

da Equação 3. Nos ensaios com a presença de coagulante, o potencial de formação de TAMs 

foi de 4,3µg L-1 e sem a presença de coagulante foi de 12,1µg L-1. 

 

5.12.3 Ensaios de ciclo completo com pré-oxidação com dióxido de cloro 

 

A Tabela 19 apresenta os TAMs formados nos ensaios de ciclo completo com pré-

oxidação com dióxido de cloro. Os dados obtidos e apresentados na Tabela 19 são referentes 

às amostras de água de estudo, coletadas logo após a etapa de pré-oxidação com dióxido de 

cloro. A dosagem de dióxido de cloro utilizada no ensaio de pré-oxidação foi de 1mg L-1 e o 

tempo de contato de 30 minutos. Os cromatogramas destas amostras estão apresentados no 

Apêndice D. 

 

TABELA 19 – Concentração de TAMs formados nos ensaios de ciclo completo com pré-
oxidação com dióxido de cloro, após a etapa de pré-oxidação (µg L-1). 
 

TAMs          água de estudo           branco 
 

CHCl3         2,6              <LQ 

CHCl2Br          ND                ND 

CHClBr2          ND                ND 

CHBr3         ND                ND 

ND = Não Detectado  <LQ = abaixo do limite de quantificação 
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 Observa-se pelos dados da Tabela 19, que a concentração de clorofórmio formado na 

amostra da água de estudo, logo após a etapa de pré-oxidação com dióxido de cloro foi de 

2,6µg L-1 e na amostra do ‘branco’ a concentração de clorofórmio ficou abaixo do LQ do 

método empregado.  

Observa-se também pelos dados da Tabela 19, que os demais TAMs estudados não 

foram detectados em nenhuma das amostras, já que a água de estudo não continha íons 

brometos como está apresentado nos dados da Tabela 4. 

A Tabela 20 apresenta os TAMs formados logo após a etapa de filtração. Os ensaios 

foram feitos com a ausência e a presença do coagulante cloreto férrico para efeitos de 

comparação. Os cromatogramas destas amostras estão apresentados no Apêndice D. 

 
 
TABELA 20 – Concentração de TAMs formados nos ensaios de ciclo completo com pré-
oxidação com dióxido de cloro, após a etapa de filtração (µg L-1). 
 
TAMs         c/ coagulação                       s/ coagulação                       branco 

 

CHCl3       3,1                 3,8         <LQ 

CHCl2Br      ND                 ND                      ND 

CHClBr2        ND                   ND           ND 

CHBr3       ND   ND           ND 

ND = Não Detectado  <LQ = abaixo do limite de quantificação 
  

 

Observa-se pelos dados da Tabela 20, que a concentração de clorofórmio presente na 

amostra da água de estudo, logo após a etapa de filtração sem a presença de coagulante foi de 

3,1μg L-1. Já para o ensaio com a presença de coagulante, a concentração de clorofórmio foi 

de 3,8μg L-1; isto pode ter ocorrido pelo fato do processo de coagulação, seguido de filtração 

remover grande parte das SHA presentes na água de estudo. 
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Os dados apresentados na Tabela 20 também mostram que o clorofórmio continua 

sendo formado durante o tratamento da água, uma vez que após a etapa de pré-oxidação, a 

concentração foi de 2,6μg L-1. 

Observa-se também pelos dados da Tabela 20, que os demais TAMs estudados não 

foram detectados em nenhuma das amostras, já que a água de estudo não continha íons 

brometos como está apresentado nos dados da Tabela 4. 

A Tabela 21 apresenta os TAMs formados nos ensaios de ciclo completo com pré-

oxidação com dióxido de cloro. Os ensaios foram feitos com a ausência e a presença de 

coagulante, seguidos dos processos de floculação, sedimentação, filtração e pós-cloração para 

os tempos de contato de 0,5 e 24h. Os cromatogramas destas amostras estão apresentados no 

Apêndice D. 

 

TABELA 21 – Concentração de TAMs formados nos ensaios de ciclo completo com pré-
oxidação com dióxido de cloro, após a etapa de pós-cloração (µg L-1). 
 

TAMs  c/ coag.          c/ coag.          s/ coag.          s/ coag.          branco          branco    

    0,5h               24h                 0,5h              24h            0,5h               24h 
 

CHCl3      8,9    11,3    11,1              28,9             4,8           6,6 

CHCl2Br     ND    ND     ND               ND             ND           ND 

CHClBr2     ND    ND     ND               ND             ND           ND 

CHBr3      ND    ND     ND               ND             ND           ND 

ND = Não Detectado 

 

Observa-se pelos dados da Tabela 21, que o clorofórmio foi encontrado em todas as 

amostras de água de estudo analisadas. Nas amostras do “branco” também houve formação 

considerável de clorofórmio, que possivelmente pode ter sido formado pela presença de 

carbonatos na água do poço. Os demais TAMs estudados não foram detectados em nenhuma 
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das amostras, já que a água de estudo não continha íons brometos como está apresentado nos 

dados da Tabela 4. 

Observa-se também pelos dados da Tabela 21, que houve um aumento acentuado na 

formação de clorofórmio nos ensaios sem empregar a coagulação, que pode ter ocorrido 

devido ao alto teor de SHA presente na água de estudo na etapa de pós-cloração.  

O potencial de formação de TAMs no tempo de contato de 24h foi calculado por meio 

da Equação 3. Nos ensaios com a presença de coagulante, o potencial de formação de TAMs 

foi de 0,6µg L-1 e sem a presença de coagulante foi de 16,0µg L-1. 

 

5.13 Potencial de formação de TAMs após 7 dias  

 

 O potencial de formação de TAMs em 7 dias para as características da água estudada, 

foi determinado por meio de um ensaio com variação de dosagens de cloro, que garantisse um 

excesso de cloro livre após 7 dias de contato a 25°C em pH 7,0. As dosagens de cloro 

utilizadas neste estudo foram de 10; 15; 20 e 25mg L-1 e os resultados obtidos de cloro 

residual livre após 7 dias de tempo de contato estão apresentados na Tabela 22. 

 

TABELA 22 – Concentração de cloro residual livre após 7 dias de tempo de contato para 
definição da dosagem de cloro a ser utilizada no ensaio de PF 7dias. 
 

         dosagem de cloro aplicada                   cloro residual livre após 7 dias 

             (mg L-1)                                (mg L-1)        
 

      10,0         0,2 

      15,0         2,1 

      20,0         3,7 

      25,0         4,8 
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 Segundo os procedimentos recomendados pela APHA (1998), a dosagem de oxidante 

deve fornecer uma concentração de cloro residual livre superior a 3,5mg L-1 após 7 dias de 

contato, na temperatura de 25°C em pH do meio igual a 7,0. Observa-se pelos dados da 

Tabela 22 que a dosagem de 20mg L-1 de cloro, forneceu um residual de cloro livre de     

3,7mg L-1 após 7 dias de tempo de contato. Portanto, adotou-se a dosagem de 20mg L-1  de 

cloro para ser aplicada nos ensaios de potencial de formação de TAMs em 7 dias. 

A Tabela 23 apresenta os resultados dos ensaios experimentais de formação de TAMs 

na presença de excesso de cloro (20mg L-1) nos tempos de contato de 0,5 e 168h para o 

cálculo do potencial de formação de TAMs em 7 dias. A Tabela 23 apresenta também os 

resultados do “branco”, água de estudo sem a presença de SHA, que foi submetido às mesmas 

condições e as amostras foram coletadas nos tempos de contato de 0,5 e 168h. Os 

cromatogramas destas amostras para a determinação dos TAMs estão apresentados no 

Apêndice E. 

 

TABELA 23 – Concentração de TAMs formados nos ensaios experimentais após 7 dias de 
tempo de contato (µg L-1). 
 

TAMs              branco         amostras da água de estudo 

       0,5h           168h                   0,5h           168h 
  

CHCl3        6,6   8,9                   12,8            53,9 

CHCl2Br       ND             ND              ND              ND 

CHClBr2         ND             ND              ND              ND 

CHBr3        ND             ND                           ND              ND 

ND = Não Detectado 
  

 

Observa-se pelos dados da Tabela 23 que a concentração de clorofórmio formado nas 

amostras de água de estudo variou de 12,8 a 53,9µg L-1 respectivamente, para os tempos de 

contato de 0,5 e 168h. Nas amostras do “branco” também houve formação considerável de 
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clorofórmio, que possivelmente pode ter sido formado pela presença de carbonatos na água do 

poço.  

Observa-se também pelos dados da Tabela 23, que os demais TAMs estudados não 

foram detectados em nenhuma das amostras, já que a água de estudo não continha íons 

brometos como está apresentado nos dados da Tabela 4. 

Os resultados do potencial de formação de TAMs em 7 dias foram calculados a partir 

da diferença, entre a variação da concentração de TAMs formados nos tempos de contato de 

0,5 e 168h e a variação da concentração de TAMs do “branco”, água de estudo sem a 

presença de SHA, conforme a Equação 4 apresentada a seguir:  

 

 

PF 7dias = [(Cf – C0) – (Cfb – C0b)]        (4) 

 

onde: 

 

Cf  : Concentração final de TAMs na água de estudo após 168h (µg L-1); 

C0 : Concentração inicial de TAMs na água de estudo após 0,5h (µg L-1); 

Cfb: Concentração final de TAMs no branco após 168h (µg L-1); 

Cf0: Concentração inicial de TAMs no branco após 0,5h (µg L-1); 

 

O potencial de formação de TAMs após 7 dias foi calculado por meio da Equação 4 

para as características da água estudada, e foi de 38,8µg L-1. 

 

 

 

 



96 

 

  

6. CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados encontrados, concluiu-se que: 

  

• O coagulante cloreto férrico teve um desempenho superior ao sulfato de alumínio, 

principalmente nas velocidades de sedimentação mais altas. Isso se deve ao fato da 

floculação da água coagulada com o cloreto férrico ter gerado flocos de tamanho 

superior aos flocos gerados com o sulfato de alumínio, o que aumenta a eficiência da 

sedimentação. 

• Os diagramas de coagulação confeccionados para as características da água estudada, 

mostraram que a maior remoção de cor aparente da água de estudo ocorrem na faixa 

de pH entre 5,2 e 6,8. Comparando-se os diagramas de coagulação do sulfato de 

alumínio e do cloreto férrico sem o emprego da pré-oxidação, observa-se que o 

coagulante cloreto férrico é mais eficiente do que o sulfato de alumínio em dosagens 

menores e pH mais baixo.  

• Para as características da água estudada, a pré-oxidação com cloro e dióxido de cloro 

promoveu uma redução na cor aparente, porém, os diagramas de coagulação 

mostraram que a menor dosagem de cloreto férrico necessária para a coagulação 

efetiva não se alterou, permanecendo em torno de 140mg L-1. 

• A concentração de ferro residual presente na água após o tratamento de ciclo completo 

com e sem o emprego da pré-oxidação foi abaixo do limite máximo permitido pela 

legislação, o que demonstra a boa eficiência do processo de tratamento. 

• O método cromatográfico proposto para a análise dos TAMs formado nas amostras de 

água, utilizando a ELL, apresentou uma boa separação e boa resolução dos picos 

cromatográficos, possibilitando a identificação e quantificação dos referidos analitos. 
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• O clorofórmio foi encontrado em todas as amostras de água e foi o subproduto 

majoritário entre os TAMs estudados. A maior formação ocorreu nos ensaios de ciclo 

completo com o emprego da pré-oxidação com cloro, na qual a concentração foi de 

29,1μg L-1. 

• Nos ensaios em que foi empregada a coagulação com cloreto férrico proporcionou 

uma menor formação de TAMs se comparado com os ensaios sem coagulante, 

demonstrando que as SHA exercem influência significativa na formação de SOH. 

• Ocorreu maior formação de TAMs nos ensaios de ciclo completo com a presença de 

pré-oxidante do que nos ensaios sem pré-oxidante. 

• Ocorreu menor formação de TAMs quando empregou o pré-oxidante dióxido de cloro 

do que com o uso de cloro. 

• O potencial de formação de TAMs em7 dias foi eficaz para a avaliação da capacidade 

de formação de TAMs em função das características da água estudada. 
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ANEXO A 
 

Tabela A.1 Ensaios de coagulação com sulfato de alumínio para as três velocidades de 
sedimentação estudadas. 

 

Sulfato de Alumínio 
(mg/L) 

pH de Coagulação Cor Aparente     
(uH)   

Vs=3,0cm/min  

Cor Aparente     
(uH)  

Vs=1,5cm/min  

Cor Aparente     
(uH)  

Vs=0,5cm/min  

40 4,50 168 166 170 

60 5,40 200 185 186 

60 4,51 190 191 186 

60 4,46 159 160 163 

60 6,15 157 157 160 

60 7,40 155 157 157 

70 6,65 163 163 162 

80 4,80 203 203 199 

80 5,71 187 175 119 

80 6,29 175 122 86 

100 4,69 191 193 194 

100 5,11 190 191 197 

100 6,03 157 146 56 

100 6,31 134 98 27 

100 6,93 161 161 159 

120 4,65 187 191 192 

120 4,90 185 186 186 

120 5,40 194 196 195 

120 6,61 150 125 45 

120 6,20 129 92 23 

130 5,71 190 141 63 

140 4,64 188 189 190 

140 5,57 156 130 48 

150 4,92 186 183 187 

150 5,33 192 192 191 

150 6,00 84 85 16 

150 6,54 122 65 15 

150 7,00 162 159 160 

150 6,03 120 81 20 

160 4,60 190 191 193 

160 6,45 116 58 19 

160 4,96 190 192 195 

160 5,61 142 114 26 

160 6,57 157 93 19 

160 6,89 168 161 160 

160 5,86 108 49 19 

180 4,60 190 190 196 

180 6,05 98 41 6 

180 5,52 168 135 23 

180 6,43 103 85 24 

180 6,32 91 36 12 
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Tabela A.1 Ensaios de coagulação com sulfato de alumínio para as três velocidades de 
sedimentação estudadas (continuação). 

 

Sulfato de Alumínio 
(mg/L) 

pH de Coagulação Cor Aparente     
(uH)  

Vs=3,0cm/min  

Cor Aparente     
(uH)  

Vs=1,5cm/min  

Cor Aparente     
(uH)  

Vs=0,5cm/min  

200 4,50 201 191 195 

200 4,70 190 192 192 

200 5,04 195 197 195 

200 6,06 104 64 9 

200 6,90 164 165 162 

200 5,58 173 77 19 

200 6,66 143 53 15 

200 6,34 101 31 12 

210 5,87 115 31 6 

220 4,50 193 192 195 

220 5,48 101 90 17 

220 6,64 123 111 64 

220 4,97 157 113 35 

220 6,15 137 61 18 

220 5,94 101 32 9 

240 4,50 194 193 196 

240 5,80 88 63 12 

240 6,07 89 49 8 

250 4,85 194 193 194 

250 5,31 142 79 20 

250 6,23 118 45 10 

250 6,84 105 76 27 

250 7,38 166 167 165 

260 4,50 197 196 199 

260 7,25 172 174 170 

260 5,33 130 51 16 

260 6,05 130 49 10 

260 6,56 109 66 11 

260 5,76 139 43 8 

280 4,46 199 200 200 

280 5,10 132 68 11 

280 6,59 125 43 9 

300 4,45 203 199 203 

300 4,57 209 209 212 

300 4,68 203 180 132 

300 4,85 160 86 26 

300 5,50 150 58 14 

300 6,43 148 68 12 

300 7,40 178 177 176 

300 5,90 115 39 11 

300 6,58 128 42 13 

300 4,96 138 55 14 
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Tabela A.1  Ensaios de coagulação com sulfato de alumínio para as três velocidades de 
sedimentação estudadas (continuação). 
 

Sulfato de Alumínio 
(mg/L) 

pH de Coagulação Cor Aparente     
(uH)  

Vs=3,0cm/min  

Cor Aparente     
(uH)  

Vs=1,5cm/min  

Cor Aparente     
(uH)  

Vs=0,5cm/min  

300 6,77 178 178 178 

300 6,12 128 48 6 

300 5,00 121 161 160 

320 6,37 148 32 4 

340 4,63 202 203 205 

340 4,73 196 158 65 

340 4,86 137 50 16 

340 5,34 180 58 15 

340 5,82 135 57 14 

340 6,18 116 72 11 

340 6,71 72 43 25 

340 7,57 171 170 171 

350 4,50 202 202 206 

350 6,84 157 93 19 

360 4,69 110 58 23 

360 5,06 148 38 9 

360 6,21 134 46 10 

360 5,20 164 32 10 

360 5,79 140 43 6 

360 6,60 124 29 9 

400 4,50 205 206 211 

400 4,67 160 76 20 

400 4,94 141 49 8 

400 5,82 157 55 9 

400 4,77 126 43 8 

400 5,86 144 31 6 

400 6,33 137 41 6 

400 6,93 188 135 23 

400 4,55 185 194 169 
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Tabela A.2 Ensaios de coagulação com cloreto férrico para as três velocidades de 
sedimentação estudadas. 
  

Cloreto Férrico 
(mg/L) 

pH de Coagulação Cor Aparente     
(uH)  

Vs=3,0cm/min  

Cor Aparente     
(uH)  

Vs=1,5cm/min  

Cor Aparente     
(uH)  

Vs=0,5cm/min  

40 3,94 237 185 84 

40 4,71 160 138 54 

40 6,15 241 246 235 

40 8,55 214 211 207 

60 4,36 112 83 40 

60 4,95 135 105 25 

60 5,31 170 120 56 

60 6,02 267 266 265 

60 6,90 263 262 257 

80 3,56 285 285 288 

80 3,77 296 302 306 

80 4,13 301 305 310 

80 4,36 210 189 100 

80 5,10 56 78 20 

80 5,74 194 168 116 

80 6,45 292 292 293 

100 3,53 297 300 304 

100 4,02 326 325 333 

100 4,30 346 326 372 

100 5,18 42 17 9 

100 5,62 101 48 14 

100 5,70 122 67 27 

100 6,10 318 257 231 

100 6,94 322 321 323 

100 8,11 282 284 282 

100 9,66 276 277 276 

100 10,15 281 282 282 

100 10,53 286 286 286 

100 10,71 295 294 295 

100 4,70 35 22 14 

120 3,50 304 308 315 

120 3,96 350 350 353 

120 4,05 348 345 350 

120 5,25 37 25 15 

120 5,90 47 54 23 

120 6,70 363 361 358 

140 3,48 310 314 324 

140 3,74 376 384 376 

140 4,25 389 391 391 

140 4,53 394 396 411 

140 5,08 55 33 10 

140 5,82 80 55 19 
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Tabela A.2 Ensaios de coagulação com cloreto férrico para as três velocidades de 
sedimentação estudadas (continuação). 

 

Cloreto Férrico 
(mg/L) 

pH de Coagulação Cor Aparente     
(uH)  

Vs=3,0cm/min  

Cor Aparente     
(uH)  

Vs=1,5cm/min  

Cor Aparente     
(uH)   

Vs=0,5cm/min  

140 6,67 383 384 383 

140 7,95 345 348 343 

160 3,48 313 316 330 

160 3,58 402 404 403 

160 3,72 411 410 410 

160 5,52 46 37 9 

160 6,35 35 33 21 

160 3,83 401 401 403 

160 4,05 403 403 404 

160 4,25 415 416 415 

180 3,45 322 323 338 

180 3,45 418 426 418 

180 3,74 432 432 421 

180 4,00 445 448 451 

180 5,03 30 41 14 

180 5,60 30 27 7 

180 6,30 29 20 19 

180 6,86 453 440 440 

180 9,31 399 375 374 

180 10,00 404 390 388 

180 10,40 428 414 413 

200 3,44 312 316 331 

200 4,40 465 466 466 

200 5,40 18 15 7 

200 6,05 125 35 11 

200 4,06 479 481 477 

220 3,42 306 311 326 

220 3,34 478 481 484 

220 3,47 480 483 483 

220 3,70 489 490 490 

220 4,30 499 501 501 

220 5,40 22 22 8 

220 5,35 66 15 15 

220 6,30 21 21 6 

220 6,60 120 98 98 

220 7,00 520 520 520 

220 8,42 440 444 441 

220 9,58 449 449 446 

220 10,18 467 467 465 

220 4,20 512 513 515 

220 5,90 56 23 9 

220 4,70 520 520 520 
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Tabela A.2 Ensaios de coagulação com cloreto férrico para as três velocidades de 
sedimentação estudadas (continuação). 

 

Cloreto Férrico 
(mg/L) 

pH de Coagulação Cor Aparente     
(uH)  

Vs=3,0cm/min  

Cor Aparente     
(uH)  

Vs=1,5cm/min  

Cor Aparente     
(uH)  

Vs=0,5cm/min  

240 3,42 301 306 321 

240 3,89 508 513 514 

240 4,17 501 504 508 

240 4,44 520 520 512 

240 4,67 520 520 520 

240 4,90 64 77 58 

240 5,10 26 17 11 

240 6,00 66 25 9 

240 6,21 38 21 7 

240 6,40 32 19 7 

240 6,55 30 16 10 

260 3,65 520 520 520 

260 4,05 520 520 520 

260 4,32 520 520 520 

260 5,00 520 520 520 

260 6,65 25 12 10 

260 6,27 24 22 5 

260 6,54 33 16 12 

260 7,08 158 153 150 

260 8,97 492 490 489 

260 9,72 508 505 505 

260 4,82 218 195 184 

260 7,55 520 520 520 

260 5,68 60 20 6 

260 6,30 19 11 7 

280 3,41 287 293 311 

280 4,21 520 520 520 

280 6,72 69 68 65 

280 8,40 520 520 520 

280 9,17 520 520 520 

280 5,15 40 40 30 

280 6,95 124 115 114 

280 6,12 27 25 8 

280 6,08 24 20 6 

300 4,01 520 520 520 

300 4,35 520 520 520 

300 4,65 520 520 520 

300 6,56 30 17 10 

300 4,68 520 520 520 

300 5,28 39 14 8 

300 4,21 520 520 520 

300 4,92 302 275 257 
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Tabela A.2 Ensaios de coagulação com cloreto férrico para as três velocidades de 
sedimentação estudadas (continuação). 
 

Cloreto Férrico 
(mg/L) 

pH de Coagulação Cor Aparente     
(uH)  

Vs=3,0cm/min  

Cor Aparente     
(uH)  

Vs=1,5cm/min  

Cor Aparente     
(uH)  

Vs=0,5cm/min  

300 6,00 29 23 5 

300 6,44 21 16 9 

320 3,36 272 275 292 

320 3,60 520 520 520 

320 3,84 520 520 520 

320 4,15 520 520 520 

320 4,33 520 520 520 

320 5,00 77 61 61 

320 6,00 48 21 6 

320 6,23 44 30 5 

320 8,35 520 520 494 

320 6,20 33 9 8 

320 7,36 37 33 31 

320 4,99 520 520 520 
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Tabela A.3  Ensaios de coagulação com cloreto férrico após pré-oxidação com cloro para a 
velocidade de sedimentação de 0,5cm min-1. 
 

Cloreto férrico 
 (mg L-1 ) 

pH de Coagulação Cor Aparente (uH)  
 Vs=0,5cm min-1  

120 4,02 336 

120 4,59 11 

120 5,08 15 

120 5,44 34 

120 5,76 253 

140 4,18 353 

140 4,83 9 

140 5,09 7 

140 5,27 6 

140 5,48 15 

140 5,72 21 

140 5,85 41 

140 6,24 362 

160 4,26 397 

160 5,01 12 

160 5,21 6 

160 5,51 7 

160 5,72 13 

160 5,83 21 

160 5,96 44 

160 6,44 384 

180 4,72 68 

180 5,09 16 

180 5,40 6 

180 5,55 5 

180 5,72 8 

180 5,88 10 

180 6,06 25 

180 6,41 444 
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Tabela A.4  Ensaios de coagulação com cloreto férrico após pré-oxidação com dióxido de 
cloro para a velocidade de sedimentação de 0,5cm min-1. 
 

Cloreto férrico 
 (mg L-1 ) 

pH de Coagulação Cor Aparente (uH)  
 Vs=0,5cm min-1  

120 5,18 19 

120 5,60 21 

140 4,52 14 

140 4,89 12 

140 5,16 8 

140 5,38 8 

140 5,99 67 

160 4,38 75 

160 4,96 12 

160 5,37 7 

160 5,54 7 

160 5,95 17 

160 6,42 43 

180 4,85 10 

180 5,37 8 

180 5,58 6 

180 5,86 7 

180 6,15 16 
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APÊNDICE A 
 

 
Figura A.1  Cromatograma da curva de calibração para a concentração de 25μg L-1. 

 
-------------------------------------------------------------------- 
RT  AREA   TYPE 
-------------------------------------------------------------------- 
4.189   9873   PB  diclorometano (PI) 
5.837   1171   BV  clorofórmio 
8.122   3407   PB  bromodiclorometano 
10.427  2769   PB  clorodibromometano 
12.613  1449   PB  bromofórmio 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

  
Figura A.2  Cromatograma da curva de calibração para a concentração de 50μg L-1. 

 
-------------------------------------------------------------------- 
RT  AREA   TYPE 
-------------------------------------------------------------------- 
4.190   10013   PB  diclorometano (PI) 
5.839   2255   BV  clorofórmio 
8.123   7211   PB  bromodiclorometano 
10.429  6119   PB  clorodibromometano 
12.615  3040   PB  bromofórmio 
-------------------------------------------------------------------- 
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Figura A.3  Cromatograma da curva de calibração para a concentração de 75μg L-1. 

 
 
-------------------------------------------------------------------- 
RT  AREA   TYPE 
-------------------------------------------------------------------- 
4.189   9971   PB  diclorometano (PI) 
5.838   3205   BV  clorofórmio 
8.122   10822   PB  bromodiclorometano 
10.428  8989   PB  clorodibromometano 
12.614  4491   PB  bromofórmio 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

 

 

 
Figura A.4  Cromatograma da curva de calibração para a concentração de 100μg L-1. 

 
-------------------------------------------------------------------- 
RT  AREA   TYPE 
-------------------------------------------------------------------- 
4.191   9902   PB  diclorometano (PI) 
5.840   4088   BV  clorofórmio 
8.123   14066   PB  bromodiclorometano 
10.429  11607   PB  clorodibromometano 
12.616  5814   PB  bromofórmio 
-------------------------------------------------------------------- 
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Figura A.5  Cromatograma da curva de calibração para a concentração de 150μg L-1. 

 
 
-------------------------------------------------------------------- 
RT  AREA   TYPE 
-------------------------------------------------------------------- 
4.190   10116   PB  diclorometano (PI) 
5.839   5713   BV  clorofórmio 
8.122   20848   PB  bromodiclorometano 
10.428  17433   PB  clorodibromometano 
12.615  8607   PB  bromofórmio 
-------------------------------------------------------------------- 
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APÊNDICE B 
 

 

 
 
Figura  B.1  Cromatograma do ensaio de ciclo completo sem pré-oxidação, com coagulação e 
tempo de contato de 0,5h após a pós-cloração. 
 
 
-------------------------------------------------------------------- 
RT  AREA   TYPE 
-------------------------------------------------------------------- 
4.191   9986   PB   
5.838   777   BV   
-------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura  B.2  Cromatograma do ensaio de ciclo completo sem pré-oxidação, com coagulação e 
tempo de contato de 24h após a pós-cloração. 
 
 
-------------------------------------------------------------------- 
RT  AREA   TYPE 
-------------------------------------------------------------------- 
4.190   10545   PB 
5.838   1526   BV 
-------------------------------------------------------------------- 
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Figura  B.3  Cromatograma do ensaio de ciclo completo sem pré-oxidação, sem coagulação e 
tempo de contato de 0,5h após a pós-cloração. 
 
 
-------------------------------------------------------------------- 
RT  AREA   TYPE 
-------------------------------------------------------------------- 
4.188   10214   PB 
5.836   1187   BV 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 

 

 
 
Figura  B.4  Cromatograma do ensaio de ciclo completo sem pré-oxidação, sem coagulação e 
tempo de contato de 24h após a pós-cloração. 
 
 
-------------------------------------------------------------------- 
RT  AREA   TYPE 
-------------------------------------------------------------------- 
4.190   10396   PB 
5.837   2214   BV 
-------------------------------------------------------------------- 
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APÊNDICE C 

 

 
 

Figura  C.1  Cromatograma do ensaio de ciclo completo com pré-oxidação com cloro, após a 
pré-oxidação. 
 
 

-------------------------------------------------------------------- 
RT  AREA   TYPE 
-------------------------------------------------------------------- 
4.188   10125   PB 
5.835   1234   BV 
-------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
 

 
 

Figura  C.2  Cromatograma do ensaio de ciclo completo com pré-oxidação com cloro, com 
coagulação, após a filtração. 
 

 
-------------------------------------------------------------------- 
RT  AREA   TYPE 
-------------------------------------------------------------------- 
4.191   10289   PB 
5.838   1626   BV 
-------------------------------------------------------------------- 
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Figura  C.3  Cromatograma do ensaio de ciclo completo com pré-oxidação com cloro, sem 
coagulação, após a filtração. 
 
 
-------------------------------------------------------------------- 
RT  AREA   TYPE 
-------------------------------------------------------------------- 
4.187   10538   PB 
5.834   2044   BV 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

Figura  C.4  Cromatograma do ensaio de ciclo completo com pré-oxidação com cloro, com 
coagulação, após a pós-cloração com tempo de contato de 0,5h. 
 
 
-------------------------------------------------------------------- 
RT  AREA   TYPE 
-------------------------------------------------------------------- 
4.189   8993   PB 
5.836   2068   BV 
-------------------------------------------------------------------- 
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Figura  C.5  Cromatograma do ensaio de ciclo completo com pré-oxidação com cloro, com 
coagulação, após a pós-cloração com tempo de contato de 24h. 
 
 

-------------------------------------------------------------------- 
RT  AREA   TYPE 
-------------------------------------------------------------------- 
4.187   10087   PB 
5.835   3570   BV 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura  C.6  Cromatograma do ensaio de ciclo completo com pré-oxidação com cloro, sem 
coagulação, após a pós-cloração com tempo de contato de 0,5h. 
 
 
-------------------------------------------------------------------- 
RT  AREA   TYPE 
-------------------------------------------------------------------- 
4.188   10459   PB 
5.835   2942   BV 
-------------------------------------------------------------------- 
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Figura  C.7  Cromatograma do ensaio de ciclo completo com pré-oxidação com cloro, sem 
coagulação, após a pós-cloração com tempo de contato de 24h. 
 
 
-------------------------------------------------------------------- 
RT  AREA   TYPE 
-------------------------------------------------------------------- 
4.190   8835   PB 
5.838   4891   BV 
-------------------------------------------------------------------- 
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APÊNDICE D 

 

 
 
Figura  D.1  Cromatograma do ensaio de ciclo completo com pré-oxidação com dióxido de 
cloro, após a pré-oxidação. 
 
 
-------------------------------------------------------------------- 
RT  AREA   TYPE 
-------------------------------------------------------------------- 
4.190   9987   PB 
5.839   492   BV 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 
 

 
 

Figura  D.2  Cromatograma do ensaio de ciclo completo com pré-oxidação com dióxido de 
cloro, com coagulação, após a filtração. 
 
  
-------------------------------------------------------------------- 
RT  AREA   TYPE 
-------------------------------------------------------------------- 
4.192   10193   PB 
5.840   599   BV 
-------------------------------------------------------------------- 
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Figura  D.3  Cromatograma do ensaio de ciclo completo com pré-oxidação com dióxido de 
cloro, sem coagulação, após a filtração. 
 
-------------------------------------------------------------------- 
RT  AREA   TYPE 
-------------------------------------------------------------------- 
4.191   10035   PB 
5.838   723   BV 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 
  

 

 

 
 

 
 

Figura  D.4  Cromatograma do ensaio de ciclo completo com pré-oxidação com dióxido de 
cloro, com coagulação, após a pós-cloração com tempo de contato de 0,5h. 
 
-------------------------------------------------------------------- 
RT  AREA   TYPE 
-------------------------------------------------------------------- 
4.191   10104   PB 
5.840   1712   BV 
-------------------------------------------------------------------- 
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Figura  D.5  Cromatograma do ensaio de ciclo completo com pré-oxidação com dióxido de 
cloro, com coagulação, após a pós-cloração com tempo de contato de 24h. 
 
 
-------------------------------------------------------------------- 
RT  AREA   TYPE 
-------------------------------------------------------------------- 
4.190   10433   PB 
5.839   2242   BV 
-------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
 
 

 
 

Figura  D.6  Cromatograma do ensaio de ciclo completo com pré-oxidação com dióxido de 
cloro, sem coagulação, após a pós-cloração com tempo de contato de 0,5h. 
 
 
-------------------------------------------------------------------- 
RT  AREA   TYPE 
-------------------------------------------------------------------- 
4.188   10289   PB 
5.836   2172   BV 
-------------------------------------------------------------------- 
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Figura  D.7  Cromatograma do ensaio de ciclo completo com pré-oxidação com dióxido de 
cloro, sem coagulação, após a pós-cloração com tempo de contato de 24h. 
 
 
-------------------------------------------------------------------- 
RT  AREA   TYPE 
-------------------------------------------------------------------- 
4.188   8640   PB 
5.835   4750   BV 
-------------------------------------------------------------------- 
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APÊNDICE E 
 

 
 

Figura E.1  Cromatograma do PF 7dias do branco para o tempo de contato de 0,5h. 

 
-------------------------------------------------------------------- 
RT  AREA   TYPE 
-------------------------------------------------------------------- 
4.192   9283   PB 
5.841   1166   BV 
-------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 
 

Figura E.2  Cromatograma do PF 7dias do branco para o tempo de contato de 168h. 

 
-------------------------------------------------------------------- 
RT  AREA   TYPE 
-------------------------------------------------------------------- 
4.191   9305   PB 
5.840   1576   BV 
-------------------------------------------------------------------- 
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Figura  E.3  Cromatograma do PF 7 dias da amostra de água de estudo para o tempo de 
contato de 0,5h. 
 
 
-------------------------------------------------------------------- 
RT  AREA   TYPE 
-------------------------------------------------------------------- 
4.188   9268   PB 
5.835   2255   BV 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura  E.4  Cromatograma do PF 7 dias da amostra de água de estudo para o tempo de 
contato de 96h. 
 
 
-------------------------------------------------------------------- 
RT  AREA   TYPE 
-------------------------------------------------------------------- 
4.190   9337   PB 
5.838   6249   BV 
-------------------------------------------------------------------- 
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Figura  E.5  Cromatograma do PF 7 dias da amostra de água de estudo para o tempo de 
contato de 168h. 
 
 
-------------------------------------------------------------------- 
RT  AREA   TYPE 
-------------------------------------------------------------------- 
4.191   9284   PB 
5.840   9553   BV 
-------------------------------------------------------------------- 
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