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Resumo 

DIAS, V.D. (2001). Radiação ultravioleta e ozônio aplicados como métodos 

alternativos de desinfecção de ejluentes secundários de esgoto sanitário. São 

Carlos, 2001 . 150p. Dissertação (mestrado) - Escola de Engenharia de São 

Carlos, Universidade de São Paulo. 

A cloração é largamente utilizada para a desinfecção de águas de abastecimento e 

residuárias, porém o potencial de toxicidade da cloração por seus subprodutos torna o 

processo menos atrativo. O dióxido de cloro surge como alternativa de desinfecção, porém a 

sua geração envolve reações bastante dependentes das concentrações dos reagentes, das 

condições físico-químicas, podendo gerar também subprodutos prejudiciais à saúde humana . 

Outras tecnologias alternativas, como o ozônio e a radiação ultravioleta apareceram como 

processos tecnicamente viáveis. 

Neste trabaU1o buscou-se realizar revisão crítica da literatura existente sobre a 

desinfecção de efluentes de esgoto sanitário, utilizando-se de enfoque comparativo entre a 

desinfecção realizada com radiação ultravioleta e ozônio, bem como investigar e iJ1terpretar 

os aspectos relevantes do desempenho da desinfecção de efluentes de esgoto sanitário com 

ozônio e com radiação ultravioleta na iJ1ativação de coliformes totais e coliformes fecais. 

Na parte experimental avaliou-se as doses de 80, 95 e 120 mg!L e tempos de contato 

de 20, 30 e 35 minutos para a desinfecção com ozônio. Na desinfecção com radiação 

ultravioleta, utilizou-se de tempos de exposição de 10, 30 e 60 segundos, mantendo-se a 

mesma intensidade média de radiação e variando-se a espessura de lâmina líquida. 

I 

Nos aspectos observados no decorrer desta pesquisa, verificou-se que para as 

condições analisadas, a des iJ1fecção com radiação ultravioleta mostrou-se como técnica mais 

simples e eficaz para a iJ1ativação de coliformes fecais e coliformes totais quando comparada 

à ozonização, apresentando assim vários aspectos favoráveis no que concerne ao modo de 

operação, a influência da qualidade do efluente bruto, ao controle do processo, entre outros. 

Palavras Chaves: Desinfecção, ozônio e radiação ultravioleta. 
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Abstract 

DIAS, V.D. (2001). Alternatives methods for the disinfection of wastewater 

secondary effluents applying ultraviolet radiation and ozone. São Carlos. 2001, 

150p. Dissertation (master) - School of Engineering of São Carlos, 

University ofSão Paulo. 

The Chlorinate is widely used for the disinfection of waste and drinking water, 

however the toxicity potential by the by-products of chlorinate renders the process less 

attractive. The chlorine dioxide comes up as a disinfection alternative, but its production 

involves highly reagent concentration and physical-chemical condition dependant reactions, 

also being able to create human health hazardous by-products. Other alternative 

technologies, like ozone and ultraviolet radiation have risen as techn ically viable processes. 

In this work, it has been at1emptecl to review critically the existing literature about 

the effiuent disinfection of sanitary waste, using a comparative approach between the 

disinfection in which ozone and ultraviolet radiation were used, as well as to investigate and 

interpret the relevant aspects of sanitary waste effluents disinfection with ozone and 

ultraviolet racliation on the inactivation oftotal and fecal coliforms. 

In the experimental part doses of 80, 95 and 120 mg/L and contact times of 20, 30 

anel 35 minutes have been evaluatecl for lhe ozone dis infection process. For the ultravioJet 

method, exposure times o f I O, 30 and 60 seconds have been used, keeping the same mean 

intensity of radiation and varying the water layer thickness. 

With regard to the observed aspects of this research, it has been verified that, for the 

ana lyzed conditions, lhe ultrav iolet disinfection has showed the simplest and most effective 

mcthod for the inactivation of fecal and total coliforms when compareci lhe ozone method, 

thus showing severa! favorable aspects concerning the operation mode, the raw effiuent 

quality influence, the process contrai, among others. 

Kcywords : Disinfection, ozone and ultraviolet radiation. 
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Capítulo 1 

Introdução 

No Brasil, há um grande número de casos de doenças de veiculação hídrica em 

conseqüência da falta de um tratamento eficaz para remoção de agentes patogênicos 

presentes na água. Para assegurar o controle destas doenças e manter a qualidade ela 

água a ser abastecida à comunidade, a desinfecção torna-se imprescindível. 

A desinfecção pode ser definida como um processo de inativação ou destruição 

ele agentes patogênicos e outros tnicrorganismos indesejáveis. Os desinfetantes 

utilizados em concentrações adequadas e em tempos de contato suficientes asseguram 

boas condições ela qualidade da água do ponto de vista bacteriológico. 

Historicamente, a desinfecção fez-se necessária a partir do momento em que se 

percebeu a relação entre a presença de microrganismos na água e a ocorrência de 

doenças, marcado, segundo BRANCO (1986), após observação de Leeuwenhoek, que 

constatou na água a presença de seres vivos microscópicos, possibiHtando associar as 

doenças com a existência desses diminutos organismos. Em 1885, Jonh Snow 

demonstrou que a transmissão da cólera se faz através da água, apontando como causa 

da epidemia ocorrida numa restrita área em Londres (óbito de 521 pessoas), a água de 

um poço contaminada com esgoto. Ainda no final do século 19, Klein e Houstoun, na 

Inglaterra, demonstraram que diluições de 1: 1000 e 1 :20.000 de esgoto em água 

destilada , apresentavam bactérias como a Escherichia co/i, Clostridiwn perfringes e 

outras que poderiam servir como indício de contaminação fecal, embora a análise 
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química não revelasse, nessas diluições, a presença de substâncias que causassem danos 

à saúde. 

Os efluentes de esgotos sanitários lançados nas águas superficiais contribuem 

para a contaminação por organismos patogênicos, fazendo-se necessária a aplicação da 

desinfecção também nestes efluentes, pois devido aos usos múltiplos da água, ela passa a 

ser novamente veículo de transmissão de doenças através, por exemplo, da irrigação de 

hortaliças e produtos ingeridos crus, recreação e outras formas primárias de contato. 

Os processos biológicos mais usuais empregados em tratamento de esgoto, sejam 

aeróbios ou anaeróbios, de maneira geral promovem remoção muito pequena de 

patogênicos, sendo insuficientes para esse fim na quase totalidade dos casos. A 

desinfecção de esgotos torna-se uma alternativa realmente necessária e relativamente 

barata, face aos benefícios decorrentes dela. 

O cloro é o desinfetante mais utilizado pois se trata de um agente químico 

econômico e comum. O seu uso extensivo fez com que se observassem problemas 

oriundos da reação do cloro com a matéria orgânica naturalmente presente nos esgotos, 

originando uma variedade de produtos orgânicos halogenados, em sua maioria 

considerados tóxicos e/ou cancerígenos, causando, assim, perigo potencial à saúde. 

Devido à necessidade da desinfecção ser mantida, a procura por alternativas efetivas 

levaram a evolução de outras tecnologias, por exemplo, a radiação ultravioleta e o 

ozônio que apareceram como processos tecnicamente viáveis. Em muitos casos, estes 

têm sido considerados como melhor opção fi·ente à cloração, tendo mostrado eficiência 

na redução de organismos patogênicos. 

A ausência da sistematização de dados entre esses dois desinfetantes, ozônio e 

radiação ultravioleta, constitui-se ainda de uma lacuna, que deve ser preenchida com 

intuito de se obter e relacionar dados, para melhor se conhecer sobre a aplicabilidade 

desses processos na desinfecção de águas residuárias. 

Baseados em experimentos de laboratório, foi realizada uma análise comparativa 

entre essas duas tecnologias, com o intuito de conseguir obter resultados que indiquem a 

aplicabilidade dessas tecnologias na desinfecção de esgoto sanitário. 
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Na prática, não existe um desinfetante ideal, que apresente desempenho ótimo 

em todas as circunstâncias. Cada um tem suas vantagens e desvantagens, pontos fortes e 

limitações, assim como um conjunto de condições específicas que têm que ser 

cumpridas para que os resultados sejam satisfatórios. 
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Capítulo 2 

Objetivos 

O presente trabalho, tem como objetivos: 

• fazer uma revisão da literatura existente sobre a situação atual da desinfecção de 

esgoto sanitário, utilizando-se de um enfoque comparativo entre a desinfecção 

realizada com radiação ultravioleta e ozônio. 

• realizar experimentos para a comparação de desinfecção de efluentes secundários 

de esgoto sanitário empregando radiação ultravioleta e ozônio. 
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Capítulo 3 

Revisão de Literatura 

3.1- Generalidades 

Segundo dados do INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA (IBGE, 2001), cerca de 88 miU1ões de brasileiros vivem em domicílios 

desprovidos de sistemas de coleta de esgoto sanitário. Dados do Governo Federal 

publicados no "Diagnóstico dos Serviços de Águas e Esgotos - 1998"1
, apontam que 

apenas 24% do esgoto sanitário produzido nos domicílios atendidos pelas 27 grandes 

companhias estaduais2 prestadoras de serviços de saneamento recebe tratamento! 

Confonne observado na Tabela 3.1, a produção de esgoto sanitário ocorre em 

41 ,8 rnilhões de domicílios brasileiros; desse total, 31,4 milhões produzem esgoto de 

forma mais intensiva, por serem atendidos por sistemas de abastecimento de água; são 

"mini-fábricas'' de esgoto sanitário, por utilizarem a água fornecida pelas redes de 

abastecimento. Dessas "mini-fábricas", 12,8 milhões despejam diariamente o esgoto 

sanitário à céu aberto ou em fossas sépticas, que apresentam elevado potencial de 

contaminação do solo, lençol freático, etc. 

1 Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República, 
2 Inclui uma Autarquia 
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TABELA 3.1- Déficit na oferta de saneamento básico no Brasil (1998). 

Domicílios não atendidos Domicílios não atendidos 
Domicilias atendidos por 

N" de 

por rede geral com coleta de esgoto 
rede de água e não 

Área 
domicílios 

atendidos por coleta de 
de água sanitário 

esgoto sanitário 

(núlhõcs) (núlhões) % (núlhões) % (milhões) % 

Urbana 34 4 11,8 16,6 48,8 12,6 37,1 

Rural 7,8 6,4 82,1 6,6 84,6 0,2 2,6 

Total 41,8 10,4 24,9 23,2 55,5 12,8 30,6 

Fonte adaptada: PESQUISA NACIONAL POR AMOS"ffiA DE DOMICILIO (PNAD) 1998, ffiGE 

Nota: na área rural, o déficit em esgoto é detcmúnado pela inexistência de rede coletora e fossa séptica. 

Os problemas decorrentes da falta de um sistema de coleta, tratamento e 

disposição final do esgoto sanitário são enormemente agravados quando existe 

fornecimento de água tratada à população, sendo possível afiqnar que p&ra cada metro 

cúbico de água utilizada produz-se outro metro cúbico de esgoto sanitário. 

A situação do setor de saneamento no Brasil tem conseqüências muito graves 

para a qualidade de vida da população, principalmente aquela mais pobre, residente na 

periferia das grandes cidades ou nas pequenas e médias cidades do interior. A relação 

entre saúde e saneamento é, portanto, muito estreita, podendo-se dizer que o primeiro 

jamais poderá existir plenamente sem a presença do segundo (ESGOTO É VlDA, 2000). 

Os dados apresentados a seguir mostram a precariedade dos serviços de 

saneamento no Brasil e no mundo, o que explica o agravamento de algumas 

enfermidades já controladas, o ressurgimento de outras que estavam erradicadas e o 

descompasso entre o desenvolvimento econômico e o quadro da saúde pública. 

• No mundo, 8 milhões de crianças morrem anualmente em decorrência de 

enfermidades relacionadas à falta de sanean1ento, o que sigrúfica 913 crianças 

por hora, 15 por minuto ou I a cada quatro segundos (IACOMJNI, 1999). 

o Segundo dados da ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS, cerca 

de 50% das internações de leito hospitalares em países subdesenvolvidos são 

decorrentes de doenças transmitidas pela água e boa parte das causas da 
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mortalidade infantil também são decorrentes desse fato (KRIEGER3 apud 

CAMPOS, 1993). 

• No Brasil, a falta de saneamento básico é a principal responsável pela morte 

por diarréia de menores de 5 anos (FALCÃO, 1999). 

• 65% das internações hospitalares de crianças menores de 1 O anos estão 

associadas à falta de saneamento básico (BNDES, 1998). 

• Em 1997, morreram 50 pessoas por dia no Brasil vitimadas por enfermidades 

relacionadas à falta de saneamento básico. Destas, 40% eram crianças de O a 

4 anos de idade ou seja, o Brasil registra a morte de 20 crianças de O a 4 anos 

de idade por dia, o que significa a morte de uma criança de O a 4 anos a cada 

72 minutos em decorrência da falta de saneamento básico, principalmente de 

esgoto sanitário (DAT ASUS, 2000). 

• A eficácia dos programas federais de combate à mortalidade infantil esbarra 

na falta de investimento em saneamento básico e quando esse é realizado, os 

indices de mortalidade infantil em geral caem 2 1% (FALCÃO, 1999). 

• A utilização do soro caseiro, uma das principais armas para evitar a diarréia, 

só faz o efeito desejado se a água utilizada no preparo ter limpa (FALCÃO, 

1999). 

De acordo com a Fundação Nacional de Saúde, FUNASA (2000), o investimento 

em saneamento básico tem efeitos múltiplos positivos e afetam diferentes aspectos da 

realidade de um município. Os principais efeitos são: a melhoria da saúde da população 

e redução dos recursos aplicados no tratamento de doenças; diminuição dos custos no 

tratamento de água para abastecimento (que seriam ocasionados pela poluição dos 

mananciais) ; melhoria do potencial produtivo das pessoas; eliminação de poluição 

estética/visual, desenvolvimento do turismo e a preservação ambiental. 

Os investimentos em saneamento têm efeito direto na redução dos gastos 

públicos com serviços de saúde. Segundo a FUNASA (2000), para cada R$ l ,00 (um 

3 KRIEGER, G. (1991). País Arma Discurso sobre Pobreza e Ecologia. Folha de São Paulo. São Paulo, 22 
jul. caderno 4, p.3. 



., 

CAPÍTULO 3. REVISÃO DE liTERATURA 8 

real) investido no setor de saneamento economiza-se R$ 4,00 (quatro reais) na área de 

medicina curativa. 

Conforme observado, a coleta, o tratamento e a disposição ambientalmente 

adequada do esgoto sanitário são fundamentais para a melhoria do quadro de saúde da 

população. 

CAMACHO ( 1995) afirma que o tratamento de efluentes tem como objetivo a 

diminuição dos poluentes e contamúmntes quer sejam de natureza química, física ou 

biológica, de forma a garantir a proteção do meio ambiente. Todavia este tratamento não 

é suficiente para evitar a propagação de doenças. Em geral, quando se lança uma carga 

poluidora nos corpos d,água ocorre processo de autodepuração natural, em que a matéria 

orgânica é consumida pela fauna e flora existente nesses locais (bactérias, protozoários, 

peixes e crustáceos etc). Ocorre que em certos locais a atividade humana produz rejeitas 

em quantidade tal que o meio ambiente é incapaz de assimilá-los com a rapidez 

necessária. 

Para preservar o meio ambiente e a saúde da população, tornam-se necessários 

desenvolver processos para acelerar o tratamento e reduzir os contaminantes dos 

despejos. Dessa fonna, as águas que saem dos sistemas de tratamento (efluente) podem 

ser lançadas nos corpos d,água de maneiJa que estes possam assimilá-las. 

A melhor forma de se controlar a contaminação por patogênicos em tun corpo 

d'água é pela sua inativação por meio da utilização da desinfecção do esgoto sanitário. A 

relativa importância da desinfecção em tratamento de águas residuárias pode ser 

entendida pela consideração de que esse processo é a última barreira de proteção dos 

corpos receptores contra os microrganismos patogênicos (UNITED ST ATES 

ENVIRONMENTAL PROTECTlON AGENCY - U.S.EPA (1986); WATER 

POLLUTION CONTROL FEDERETION - WPCF4 apud WATER ENVIROMENT 

FEDERETION - WEF (1996)). Como a população cresce e, conseqüentemente, grandes 

demandas são exigidas no fornecimento de água, o reuso de água cresce juntamente com 

4 WA TER POLLlJriON CONTROL FEDERETION - WPCF ( 1984). Wastewater Disilifections, A Sate
of-the-Art-Report. Washington, D.C., 78. 
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a probabilidade da exposição humana às águas já utilizadas. Apesar da concentração de 

patogênicos decrescer naturalmente com a diluição e com o tempo, grandes volmnes de 

água residuárias tem sido descarregados e a multiplicidade desses locais de descargas 

gera redução natural insuficiente para proteger a saúde pública, tornando a desinfecção 

imprescindível para reduzir a transmissão de doenças infecciosas e salvaguardar a saúde 

pública. 

Na desinfecção, assim como nos outros sistemas de tratamento, um dos objetivos 

é a preservação da qualidade microbiológica das águas que irão receber os efluentes 

tratados. Dessa forma, as águas receptoras continuarão seguras, e terão seu uso posterior 

garantido, dentre os quais pode-se destacar a recreação (natação, esportes náuticos), o 

abastecimento (após tratamento convencional), a irrigação agrícola (para produtos 

consumidos crus inclusive) ou, simplesmente, a reserva de água. 

3.2- Caracterização parasitológica do esgoto 

É fi:eqüente interpretar-se a expressão "controle de microrganismos" como sendo 

a atividade que visa eliminar sumariamente todos os microrganismos que habitam as 

águas. Tal interpretação é, entretanto, falsa podendo levar a enos graves no tratamento 

de água, pois os microrganismos não são, necessariamente seres nocivos à saúde pública 

ou ao tratamento de águas; em certos casos, eles são de grande interesse econômico e 

mesmo sanitário em águas naturais. É indiscutível o papel que certos microrganismos, 

tais como: bactérias, protozoários, algas e possivelmente fungos, desempenham na 

depuração natural ou artificial de esgotos. Há entretanto, ao lado dos benefícios, vários 

prejuízos, que podem ser causados pelos microrganismos quando estes são parasitas, 

principalmente a transmissão de moléstias. 

Segundo BRANCO (1986) e METCALF & EDDY (1991), os organismos 

patogênicos encontrados nas águas residuárias podem ser descartados pelos seres 

humanos os quais estão infectados com doenças ou são portadores de doença em 

particular. Os principais agentes patogênicos encontrados nas águas residuárias são: 

bactérias, protozoários, vírus e helmintos, conforme registrados na Tabela 3.2. Devido a 
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estes microrganismos serem altamente infecciosos, eles são responsáveis por milhares de 

mortes a cada ano em áreas com saneamento precário. 

TABELA 3.2 - Algumas doenças de veiculação hídrica relacionadas com os microrganismos 

patogênicos presentes na água residuária. 

Quantidade Máxima 

Organismos Principais Doenças 
excretada por sobrevivênci Dose Principais 

indivíduo a na água infcctante" Sintomas 
iufcctado/g/fezes (dias) 

Bactéa·ia 
Escherichia co/i Gastroenterite t o• 90 tO'-tO Dian'éia 

Febre alta, dian'éia, 
Salmone/la l)phi Febre ti lõide to• - - úlccrn no intestino 

delgado 

Dian'éias 
Vibrio cholerae Cótern to• 30 101 extremamente fortes 

e desidratação 
Salmonella Snhnonelose tO" 60-90 to•-to Infecção alimentar 

Protozoários 
Cryptosporidium Crypl~-poridiosc t01 - 1-30 Diarréia 

Di arreia ptulongada 
com hetllOITllgi a, 

Entamoeba histof)tica Disenteria runebiaua t07 25 tO-t OO abscesso 110 fi gado 
c no intestino 

delgado 

Gim·dia famblia Giardiase t o} 25 1-10 
di arreia fraca, 

náuseas, indigestão 

Virus 
Adenovirus ( 3 t tipos) Doenças respiratórias w• - - v·. c anos 

Entcrovirus ( 7 t tipos) 
Gastroenterite, •u101 n.:tli as 

no coração, meningite, 107 90 t -72 v· . c 
(palio, echo, coxsackic) 

anos 
etc.. 

Hepatite A Hepatite infeccios.'l tO" 5-27 t-I O I ctericia, febre 

Rotmirus Gastroeoteri te lO' 5-27 1-10 Vários" 

HeJrnjotos 
Vômito, lruYas ou 

Ascaris fwnbricoidel Ascalidíase 10-101 365 2-5 venn es vin>S nas 
lezes 

IJor abdominal, 

Taenia soliwn (solitária) Cist icercose 103 270 I 
distúrbios 

digestims, perda de 
peso 

Scflistosoma mm1soini Esquistossomosc 
Infecção oo ligado e 

- - - na , ·esicula 

Fonte: Adaptado de GELDREICH ( 1978), KOW AL ( 1982) e PROS ( t987) apud CRAUN ( 1996) c U.S. EI' A ( I ( 1999b). 
•Dose infectante que provoca sintomas cliníoos em 500.1c>dos indivíduos testados. 
bModo de infecção: ingestão de ovos infectados, em água ou solo COI!tnrninado por fezes hrunanas ou inge;,tào de pmdutos crus 
oontaminados. 
cdevido a existirem várias espécies desses viniS, e les apresentam diversos sintomas. 



CAPiTULO 3. REVISÃO DE LITERATURA 11 

O potencial de sobrevivência dos microrganismos patogênicos diminue com o 

tempo devido às condições ambientais adversas, tais como: o calor, a luz solar, a 

dissecação e o predadorismo existente entre um microrganismo e outro. A Tabela 3.3, 

resume o tempo de sobrevivência dos quatro tipos de organismos patogênicos no solo e 

nas plantas, bem como sua resistência à desinfecção, proporcionando uma visão da 

resistência desses microrganismos no meio ambiente (WEF 1996; U.S.EPA1999b). 

TABELA 3.3 - Fontes de origem, resistência dos patogênicos à desinfecção e tempo de 

sobrevivência destes no solo e nas superfícies das plantas. 

Tempo de 

Organismo Fontes de origem Resistência à desinfecção sobrevivência (dias) 

No solo Na planta 

1-Itunana e ~mimai, 
Bactérias específicas do tipo 

Bactéria água, e comjda esporuladas tem alta resistência 
60-365 30-180 

contaminada enquanto as do tipo vegetativas 
tem baixa resistência 

Humana e animal, Geralmente são mais resistentes 
Vírus água poluída e do que as bactérias vegetativas 90-365 30-60 

comida contamjnacla 
1-Itumma e animal, Mais resistente que os vírus e as Protozoários3 esgoto, vegetação 2- 10 2-5 
deteriorada e ág11a bactérias vegetat ivas 

Htunana e animal, Mais resistente que os vírus c as 
Hclmintosb esgoto, contida e bactérias vegetativas e algwlS 730-2555 30-150 

água contruninada protozoários 

Fonte: Adaptado da \VEF (1996) , U.S.EPA (1999b) c GET.OREICH (1996). 
•o tempo de sobrevivência refere-se aos cistos de protozoários (cistos de giárdia e oocistos de protozoários) 
bo tempo de sobrevivência refere-se aos ovos de helmintos 

As rotas são o caminho de transmissão dos reservatórios de patogênicos para o 

ser humano. Os reservatórios podem ser primários, tais como as fezes humanas ou de 

animais contaminados, ou secundário, tais como o esgoto bruto ou tratado. Os vetores, 

que são os agentes que transmitem patogênicos de um organismo para outro, juntamente 

com os reservatórios, são fi·eqüentemente referidos como veículos transmissores. As 

rotas de infecção podem ser por contato direto , indireto e acidental, de acordo com o 
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relacionado na Tabela 3.4. O conhecimento das rotas e dos meios de transmissão é de 

fi.mdamental importância para se tomar medidas preventivas (WEF, 1996). 

TABELA 3.4 - Rotas de transmissão de patogênicos 

Contato indireto 
Comida, bebida, ou ingestão acidental dos 

(ingestãot 
organismos patogênicos (por exemplo, 
hepatite A) 

Contato direto 
Respiração de aerossóis ou de mistura 

(Inalação) 
contendo microrganismos patogênicos (por 
exemplo, um simples resfriado) 

Contato acidental 
Entrada dos microrganismos patogênicos 

(contato com a pele) 
pelo contato com a pele (por exemplo, o 
tétano) 

Fonte: Adaptado da WA TER ENVIROMENf FEDERETION ( 1996). 

a A ingestão é geralmente a maior rota de transmissão de patogênicos 

A Figura 3.1 mostra fluxograma com as possíveis rotas de transmissão de 

patogênicos por excretas. 

BOCA 
OU -.! DOENÇAS 

PELE 

FIGURA 3.1 -fluxograma de propagação de doenças por excretas. [Fonte: Adaptado da FUNASA 
(2000); WEF (1996)). 

3.3- Microrganismos indicadores 

A detecção de microrganismos patogênicos na água requer procedimentos 

complexos e longo tempo para obtenção de resultados, o que inviabiliza sua aplicação de 
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rotina, além de que, normalmente, estes encontram-se em baixas concentrações, sua 

chegada à água é intermitente e existem várias espécies presentes na água (VON 

SPERLING 1996; LIMA et ai. 1999). Portanto, para a avaliação da qualidade da água do 

ponto de vista bacteriológico é imprescindível a utilização de organismos indicadores de 

contaminação fecal. Dentre os principais estão os coliformes totais, colifonnes fecais, e 

Streptococcus faeca/is, e outros alternativos tais como: os colifagos e os Clostric/ium 

pe1,1i·ingens. Outros indicadores são propostos e todos apresentam vantagens e 

desvantagens de aplicação para a avaliação da qualidade sanitária das águas. No entanto, 

os padrões bacteriológicos de qualidade da água em nivel nacional e internacional estão 

baseados na detecção e enumeração de coliformes totais e coliformes fecais 

(CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, 1986; WORLD 

HEAL TH ORGANlZATION - WHO, 1985). 

O grupo de bactérias coliformes é encontrado no intestino de animais de sangue 

quente (homem, porco, gato, cão, vaca, etc.). Cada pessoa descarta de l 00 a 400 bilhões 

de organismos coliformes por dia, além de outros tipos de bactérias. Tais organismos 

nem sempre são patogênicos, mas dão uma satisfatória indicação de contaminação e da 

potencialidade de transmissão de doenças (BRANCO, 1986). 

O grupo de bactérias coliformes, denominado coliformes totais (CT), é 

constituído por vários gêneros de bactérias que pertencem à famJ lia das 

enterobacteriaceae (Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter e Escherichia). Os coliformes 

são bastonetes gram negativos, não formadores de esporos, anaeróbios facultativos que 

podem fermentar a lactose em 24-48 horas com produção de ácido e gás a 35 ± 0.5°C 

(APHA, 1995). 

Os gêneros Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter não são de origem 

exclusivamente fecal, podendo em certas circunstâncias, principalmente em climas 

quentes, reproduzirem no meio ambiente, e serem encontrados na vegetação e no solo, 

comprometendo assim a utilização do grupo coliformes totais como indicador específico 

de poluição de origem exclusivamente fecal Este fato levou ao desenvolvimento de 

métodos para a enumeração de um subgrupo dos coliformes totais, denominado 

coliformes fecais (CF), que foi caracterizado com base na habilidade de produzir gás a 
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elevadas temperaturas de incubação ( 44.5 ± 0.2°C para 24 ± 2 h) (FEACHEM et ai. 

1983; METCALF & EDDY 1991). 

ELDBERG et ai. ( 1986) afirmam que embora a utilização dos co li formes fecais, 

em substituição aos totais, tenha implicado numa vantagem como indicador de 
• 

contaminação de origem fecal, tornou-se evidente, posteriormente, a existência de outros 

coliformes também termotolerantes, além da E. co/i, principalmente os do gênero 

Klebsiella, e estes, por não serem de origem exclusivamente fecal, comprometem a 

especificidade deste subgrupo como indicador de contaminação fecal. 

Para contornar a controvérsia da existência de coliformes termotolerantes (CF) 

que não são de origem exclusivamente fecal e a presença destes como microrganismos 

patogênicos, vários autores sugeriram a utilização da E. co/i como indicadora de 

poluição fecal (DUFOUR, A.P, 1977). 

ELMUND et ai. ( 1999) realizaram estudos e concluíram que a E. co/i constitui

se indicador específico de contaminação fecal, representando ser o melhor indicador de 

poluição fecal. 

Segundo DUFOUR ( 1977), dos co li formes totais encontrados em fezes fi'escas 

de animais de sangue quente, mais de 90 % COtTesponde a Escherichia co/i e o 

remanescente tem sido associado as outras espécies. 

A Escherichia co/i é um microrganismo presente na flora intestinal humana e de 

animais homeotermos. Constitui o principal componente do grupo coliformes fecais e 

foi até 1950 reconhecida como não patogênica. Não obstante, cepas patogênicas de E. 

co/i podem causar diferentes doenças como já citado na Tabela 3.2 (SUSSMAN5 apud 

UMA et ai. 1999). 

O gênero Klebsiel/a pode ser associado com o recrescimento de colifonnes em 

sistemas de distribuição de água e é fi·eqüentemente o maior componente da população 

de coliformes na vegetação e em resíduos de industrias de papel, têxtil e outros. Em 

fezes humanas e de animais de sangue quente a população de Klebsiella varia de 30 a 

40% da população de bactérias coliformes presentes (APHA, 1995). 

5 SUSSMAN, ME. (1985). E. co/i in lmman and animal disease. ln: The viruJence ofEschericlúa coli: 
revicws and methods. London, Academic Press, p. 7-46. 
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Os Sh·eptococcus faeca/is (EF) são excretados nas fezes humanas em 

quantidades inferiores à de E. co/i, porém, ocorrem em números superiores aos de 

coliformes fecais nas fezes de outros animais homeotermos (GELDREICH & KENNER, 

1969). 

Esse grupo tem sido usado em conjunto com os coliformes fecais para 

determinar a fonte da recente contanlinação fecal, se é de origem humana ou animal e 

também tem sido proposto para detectar a provável presença de vírus em águas pouco 

contaminadas, por apresentarem maior tempo de sobrevivência e maior resistência aos 

processos de tratamento, quando comparado com o grupo dos coliformes (COHEN & 

SHUV AL 6 apud LIMA et ai. 1999). 

No entanto, o seu uso como indicador foi questionado, pois foram detectados 

alguns vírus em locais onde não existiam Streptococcus, por existirem alguns tipos de 

microrgarusmos que sobre procedimentos usuais de exames, não podem ser distinguidos 

dos Streptococcus faeca/is verdadeiros e por sua capacidade de multiplicação em 

ambientes aquáticos próximos a áreas agrícolas, inviabilizando o seu uso (NIEMI & 

NIEMl, 1991; METCALF & EDDY, 1991). 

Outros organismos, como os colifagos e os Clostridium sp, por apresentarem 

maiores resistências, têm sido propostos para serem indicadores de contaminação por 

vú·us e protozoários, respectivamente. 

Os colifagos são bacteriófagos que infectam e replicam em cepas hospedeiras de 

E. co/i e parecem estar sempre presentes na amostra em estudo sempre que E. co/i é 

isolada. Por esta razão podem servir como indicadores de poluição de origem fecal. São 

utilizados na avaliação da qualidade da água com a vantagem de fornecer resultados 

após um tempo mínimo de 4 a 6 horas. Os número de colifagos é obtido pela contagem 

de placas de Use utilizadas por amostra. O resultado é expresso como número de 

unidades formadoras de placas (UFP/ l OOmL ) . 

GRABOW (1993) afirma que os bacteriófagos podem ser bons indicadores por 

possuírem comportamento semelhante ao de vírus entéricos humano no meio ambiente; 

6 COI-IEN, J & SHUVAL, I-J.I. (1973). Colilàrms, fecal coliforms anel fecal streptococci as indicators of 
water pollution. Water, A ir e Sai/ Pollut, v. 40, p. 85-95 
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são geralmente mais resistentes do que os vírus às condições desfavoráveis ambientais; 

são detectáveis por métodos relativamente simples, baratos e rápidos, e não possuem a 

capacidade de infectar o homem (não constituindo riscos à saúde). 

Já outros autores citados em MORII'HGO et ai. (1991) demonstram que o uso do 

bacteriófago colifago pode apresentar algumas desvantagens, tais como: os colifagos 

podem se multiplicar em água natural sob certas condições; eles podem ser detectados 

em águas não poluídas e alguns vírus entéricos tem sido detectados na ausência desses. 

Os Clostridium pe1jringens tem sido utilizados como indicadores bacteriológicos 

de contaminação fecal, pois sua incidência no meio aquático está constantemente 

associada a dejetos humanos, sendo sua presença detectada em fezes, esgotos e águas 

poluídas. 

Por serem esporuladas, essas bactérias apresentam grande resistência aos 

desinfetantes e às condições desfavoráveis do meio ambiente, e a excepcional 

longevidade de seus esporos na água é útil na detecção de contaminação fecal remota, 

em situações em que outros indicadores menos resistentes como E. co/i já não estão mais 

presentes. 

Os Clostridiwn perfringens são bacilos curtos, gram-positivos, anaeróbios 

obrigatórios, imóveis, esporogênicos. Não possuem catalase; fermentam a Iactose, 

manose e sacarose com produção de gás, reduzem o sulfito a sulfeto de hidrogênio (H2S) 

e o nitrato a nitrito. 

O exame de Clostridiwn perfringens é recomendado como um complemento 

valioso para outros testes bacteriológicos de avaliação da qualidade da água, 

particularmente em certas situações específicas, entre as quais se incluem o exame de 

águas cloradas e águas não tratadas contendo resíduos industriais letais a bactérias não 

esporuladas. 

Este exame utiliza a técnica dos tubos múltiplos na determinação do número 

mais provável (NMP) de Clostridium perfringens. 
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3.3.1- Viabilidade do uso dos microrganismos indicadores 

As bactérias do grupo dos coliformes, mais especificamente os coliformes fecais 

(destacando-se a E. co! i) tem sido bastante utilizadas para quantificar a eficácia dos 

sistemas de desinfecção, comparando a concentração de organismos ativos entre a 

entrada (afluente) e a saída (efluente) dos sistemas, quantificadas pelo número mais 

provável. Em geral, isto torna-se válido porque os microrganismos patogênicos ao ser 

humano, são bem menos resistentes aos desinfetantes quando comparados com os 

coliformes. 

Porém, o uso do grupo coliforme como organismo indicador é necessário, mas 

não suficiente, para assegurar a ausência de microrganismos patogênicos na água, 

devido a alguns fatores adversos às condições externas ao corpo humano no qual estes 

estavam presentes, tais como: o predadorismo existente entre os diferentes 

microrganismos, a variação de temperatura do corpo humano e do corpo receptor, as 

limitações de nutrientes, a sedimentação das bactérias coliformes, o efeito germicida da 

luz so lar e o seu próprio decaimento natural (BRANCO 1986). 

Deve-se também ressaltar que os coliformes são meros indicadores de uma 

possível presença de patogênicos. Muitas vezes, águas que não contêm coliformes, 

podem estar contaminadas com vírus e cistos de protozoários, os quais são mais 

resistentes às condições adversas do meio ambiente. Por outro lado, as águas que 

apresentam alta concentração de coliformes fecais, muitas vezes não estão contaminadas 

por microrganismos patogênicos. Associa-se a presença de tais organismos patogênicos 

muito mais à presença de indivíduos, doentes ou não, que os estejam eliminando pelas 

fezes, o que normalmente é raro, a não ser durante uma epidemia da doença 

(CAMACHO, 1995). 

Dados recentes sugerem que o uso da bactéria coliforme como indicador de 

contaminação por protozoários na água, pode não ser adequada. Enquanto os coliformes 

foram detectados em 88% dos surtos de doenças de veiculação hídrica associados a 

bactérias, vírus e agentes desconhecidos, esses coliformes só estavam presentes em 33% 

dos casos de doenças causadas por protozoários. Contudo, a detecção de GiaJ·dia e de 
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C!Jplosporidium é dificil, requerendo tempo, concentração de cistos (demandando 

grandes volumes) e necessitando da utilização de testes imunológicos, não existindo 

ainda métodos rápidos e confiáveis disponíveis para a determinação da viabilidade dos 

cistos de protozoários na água (WEF, 1996). A falta de sensibilidade dos coliformes 

como organismos indicadores de patogênicos sugere a necessidade de substituir os 

métodos indicadores de quantificação de eficácia de desinfecção. 

Devido às variáveis resistências dos diversos tipos de microrganismos 

patogênicos aos diferentes tipos de desinfetantes, torna-se dificil a escolha de um 

microrganismo apropriado para ser usado como um indicador da eficiência da 

desinfecção para as formas mais resistentes. V á rios microrganismos têm sido sugeridos 

como organismos indicadores potenciais para assegurar a eficiência da desinfecção 

como já foi descrito (DARBY et ai. 1995). A Tabela 3.5 mostra uma visão global dos 

microrganismos utiHzados como indicadores, suas características, suas vantagens e 

limitações como indicadores. 
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TA BELA 3.5 - Principais microrganjsmos que têm sido propostos para serem usados como 

indicadores de patogênicos 

Organismo Indicado•· de 
Bom indicador Não indicado Determinação 

indicador contaminação 

Ractérias entéricas, Bactérias esporuladas, 
Várias técnicas de 

fennentação podem 
Bactérias Contruninaçào de origem 

alguns vírus e vírus, helnúntos, 
ser utilizadas 

Co~iformes fecal e n.'io fecal. 
microrgmÚSinos I.IICIJOS protozoários e todos os 

apresentando 
resistentes que esse núcrorg;mismos mais 

resultados em 24 
grupo resistentes. 

l10rn.s<. 

Bacté1ias do Bactérias entéricas, Bactérias csporuladas, 
Várias técnicas de 

Contruninação de origem alguns vírus e vírus, helmintos, 
fermentação podem 

grupo 
fecal' , s.'io bons indicadores microrg;misnJOS menos protozo:írios e todos os 

ser utilizadas 

coliformes parn águas balretrias. resistentes que esse núccorg:uÚSitJOS mais 
apresentando 

resultados em24 
fecais grupo resistentes. horas< 

Contmninaçào de origem 
Bactérias esporuladas, Rápidas 

fecal c não fecal, é o principal 
Recrescimento de vírus, helnúntos, quantificações po<k.'!n 

Klebsiella componente da população de 
co li fonncs em sistemas protozoários e todos os ser atingidas 

colifonncs na vegetaç:io e em 
de distribuiç-Jo de água. núc,rorg;mismos mais utilizando filtrnç:io 

resíduos de industrias de 
resistentes. emmembr::uta~{. 

papel, têxtil e outros. 

Dactérias entéricas de 
Bactérias esporo la das, 

O método CoUiler{, 
vírus, helnúntos, 

E. co/i Poluições recentes de origem origem humana, virus c 
protozoários e todos os 

simples e rápido 
exdusivmuenle fecal. microrgm:úsnJOS menos o f= resultados em 

resistentes. 
núcrorganisnJOS mais 

24 horas. 
resistentes. 

Detenuina a fonte da recetúe 
Bactérias entéricas de Resultados podem ser 

contruninaçào fecal, se é de 
origem animal, alguns 

Dactérias espon1ladas, 
conseguidos 

Streptococcus origem hwnana ou mtimal. 
vírusb em águas pouco vírus, helmi ntos, 

utilizando a técnica 

faeca/is 
Vem surgindo como boa 

~'Onl<múnadas e 
protcm:-.-\.rios e todos os 

do tubo múltiplo ou 
alternativa devido a sua maior 

microrganismos menos 
microrgmÚSI1)0S mais 

filtrnção em 
resistência quando comparado 

resistentes 
J'CSislenles. 

lllCillbrnn."\5<. 
aos coliformes fecais .. 

Fornece resultados 
após um tempo 
mínimo de 4 a 6 

Hchni ntos, protozoários 
horas<. Os número de 

Poluição de Otigem fecal. É 
e todos os 

colif.1gos é obtido 

Colifagos b."lslmtte utilizado na avaHação Víms microrgani.<;nlOS mais 
pela contagem de 

da qualidade da água. 
resistentes. 

placas de lise 
util izadas por 

muoslra, expresso por 
(UfP/ 1 OOml /. 

Utiliza a téaúca dos 
tubos múltiplos na 

Ótimo indicador de 
Hclnúntos e todos os 

determinação do 
C/ostridium contm1ünação fecal 011de se foi 

Prot<rLOários núcrorgmÚSiuos mais 
número mais provável 

perfringens empregado a desinfecção, ou 
resistentes. 

(NMP)de 
onde h{t poluição remoia. C/ostridiwn 

fJelfringens< . 

' Fonte: Adaptado de WEl· (1996); U.S.EPA (1999b); LIMA et ai. ( 1999); APHA (1995). 
• A sua especificidade como indica dor de contmninação feca l é cOtnprometida pelo fltto da existência nesse grupo de algwlS 
~'O!ifonues que não são de origem exclusivamente fecal. 
bpor apresentarem maior tempo de sobre\~\-ência e maior resistência aos processos de lralmtx:nto, que o grupo dos <X>lifonnes, 
porém o seu uso COJno indicador é quest.iOttado. 
··c onfonn;: ~Tito no Stmtdard Methods, 1998 
d(UfP/IOOrnL) significa número de unidades fonnadoras de placas por 100m! de m.nostrn. 
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3.4- Retenção de organismos patogênicos em ETE 

As características de retenção dos microrganismos patogênicos deveriam ser 

relacionadas com a concentração de entrada de um tipo de microrganismo em particular, 

para permitir associá-lo aos padrões cada vez mais restringentes de reuso ou disposição, 

e com os riscos de saúde. Os diferentes microrganismos patogênicos ocorrem em 

diferentes concentrações e são afetados de diversas maneiras pela tecnologia de 

tratamento. Por exemplo, os cistos de protozoários podem ser encontrados em baixo 

número em lodo bmto e não sobreviverem a um processo de tratamento, em contraste 

aos ovos de Ascaris que podem ser encontrados em altas concentrações no lodo, 

podendo sobreviver aos processos de tratamento de lodo (DARBY et ai. 1995). 

Um esgoto sanitário típico contém de 1 O milhões ( 1 07
) a até l bilhão ( l 09

) de 

coliformes fecais por 1 OOmL. Sistemas de tratamento eficientes precisam obter 

eficiências de remoção muito próximas de 100%, pois eficiências de remoção da ordem 

de 99,999%, que corresponde a cinco unidades logarítmicas de remoção (5 log), podem 

impressionar. Entretanto, se o afluente continha 109 NMP/100rnL (Número Mais 

Provável de microrganismos por lOOmL) o efluente ainda terá l04 NMP/lOOmL, o que é 

ainda bastante alto. Portanto, o ideal seria que as eficiências de remoção fossem 

acompanhadas dos números absolutos de microrganismos na entrada e na saída dos 

sistemas de tratamento de esgoto. 

A Tabela 3.6 apresenta uma síntese da eficiência de retenção do NMP de 

organismos patogênicos geralmente obtida em diversos processos de tratamento de 

águas residuárias. 



•, 

CAPÍTULO 3. REVISÃO DE LITERATURA 

TABELA 3.6 - Retenção de bactérias, helmintos, vú·us e cistos de protozoários por várias 

tecnologias de tratamento de esgotos 

Processo de tratamento 
Remoção (unidades logarítmicas) 

Bactérias Helmintos 

Sedimentação primária O- I 0-2 

Sedimentação química 1-2 I -3 

Lodos Ativados t •J 0-2 0-2 

Filtros Biológicos t J 0-2 0-2 

Valos de oxidação t 1 J I- 2 0 - 2 

Desi n fccção t L J 2-6 o- l 

Lagoas de estabilização P J I- 6 I -3 

Fonte. Adaptado de Feachem et ai. Apud Bastos (1993). 

( 1 ) incluindo sedimentação secmtdária 

( 2 ) cloração, ozoniz.ação 

( 3 ) a eficiência depende do número de lagoas em série. 

Vírus Cistos de protozoários 

o- 1 O-I 

O- I 0 - l 

O- I 0 - 1 

O- I 0 - l 

I- 2 0 - 1 

0-4 0 - 3 

I - 4 1- 4 

21 

Pela Tabela 3.6, observa-se que a retenção dos organismos patogênicos pelos 

processos usuais de tratamento de esgoto, em geral, não é suficiente para assegurar um 

efluente seguro em termos bacteriológicos. Verifica-se também, que a retenção de 

bactérias, helmintos, vírus e cistos de protozoários é de no mínimo I log ou 90% para as 

lagoas de estabilização. Mesmo utilizando-se da desinfecção pode-se observar que 

alguns microrganismos são mais resistentes, como os helmintos (geralmente ovos e 

vermes adultos de Ascaris !JP e Taenia !Jp) e os cistos de protozoários, que são 

normalmente mais resistentes à desinfecção do que os vírus e as bactérias. 

As lagoas de estabilização, bem projetadas e operadas, são eficientes na remoção 

de microrganismos patogênicos. Os sistemas de aplicação no solo também comportam

se bem com relação à remoção de microrganismos patogênicos. Portanto, quando a área 

disponível para o sistema de tratamento que envolva desinfecção não for fator Limitante, 

deve-se dar especial atenção para esses sistemas (CAMACHO, 1995). 

2FEACHEM, R. G. et al. ( 1980). Appropiate Teclmology for Water Supply and Sanitation. Health Aspccts 
ofExcrcta and Sullage Managernent. A State-of Art-Rcvicw. Washington D.C .. 1l1e World Dank 
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Segundo KELLNER ( 1996), a grande eficiência na remoção dos organismos 

patogênicos em lagoas de estabilização, deve-se ao fato de vários fatores fisico-químicos 

tais como: altas temperaturas, a incidência da radiação ultravioleta na água, a 

concentração de oxigênio dissolvido, altos valores de pH e sedimentação, estarem 

atuando concomitante nesses microrganismos, criando uma condição insustentável para 

a sua sobrevivência. Porém, a desinfecção de esgotos em sistemas de lagoas de 

estabilização depende de fatores climatológicos e ambientais. Como a incidência da luz 

solar cessa durante a noite, diminuem os níveis de oxigênio dissolvido, juntamente com 

o pH do meio, fazendo com que a eficiência na remoção de colifonnes ao longo do dia 

seja variável. Caso o reuso do efluente seja direto, será necessário associar à série de 

lagoas a outro processo que garanta a constância da qualidade do efluente, por exemplo, 

com o emprego da radiação ultravioleta. 

CAMPOS & DANIEL (1993) aplicaram a radiação ultravioleta no efluente final 

de uma série de lagoas de estabilização, composta por uma lagoa anaeróbia seguida por 

duas facultativas, utilizando doses superiores a 40 mJ/cm2 e obtiveram reduções de 

99,99% de colifonnes totais e fecais. 

ZERBINI et ai.( 1999) avaliaram a eficiência de um sistema de tratamento de 

esgoto sanitário por reator UASB e rampas de aplicação superficial no solo em relação à 

remoção de ovos de helmintos e coliformes fecais. Obtiveram resultados que indicaram 

uma média de 31 ovos/litro no afluente do reator UASB, sendo observada uma remoção 

de 60% de ovos no reator UASB, com contagens da ordem de 13 ovos/litro no efluente 

do mesmo e no efluente final das rampas não foram detectados ovos de helmintos, 

confirmando a elevada eficiência desta modalidade de tratamento na remoção destes 

microrganismos patogênicos. Em relação à contagem de coliformes fecais, foi observada 

remoção de 1 log no reator UASB e, complementarmente, mais 1 a 2 log nas rampas de 

aplicação superficial no solo, resultando em um etluente com concentrações finais que 

variaram de 104 a I 05 UFC/ 100 mL. 
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3.5- Desinfecção 

3.5.1- Considerações iniciais 

A desinfecção é o processo em que se usa um agente químico ou não quúnico, na 

qual se tem por objetivo a eliminação de microrganismos patogêtúcos ou indesejáveis 

presentes na água, incluindo bactérias, protozoários e vírus, além de algas, através da 

ocorrência de um ou mais dos seguintes meca1úsmos: destruição da estrutura celular, 

interferência no metabolismo com inativação de enzimas, interferência na biossíntese e 

no crescimento celular evitando a síntese de proteínas, ácidos nucléicos e co-enzimas. 

Considera-se que a eficiência da desinfecção seja resultante da oxidação ou ruptura da 

parede celular com conseqüente desintegração das células, e da difusão de um agente no 

interior da célula, o qual interfere na sua atividade. 

Vale salientar que a desinfecção é diferente da esterilização, cujo objetivo é a 

eliminação de todos tnicrorganismos presentes. 

Para realizar a desinfecção pode-se utilizar agentes químicos, agentes físicos e 

meios mecârucos. Os agentes químicos que tem sido usados como desinfetantes 

incluem: oxidantes químicos, ácidos e alcalinos, íons metálicos e surfactantes. Os 

agentes fisicos que podem ser usados são o calor, a luz ( luz solar, radiação ultravioleta) 

e a radiação gama. Os meios mecânicos, os quais incluem a maioria dos processos usais 

de tratamento de esgoto, reduzem o número de microrganismos, mas em quantidades 

inferiores em relação aos outros processos citados, confonue observado na Tabela 3.6. 

De acordo com a U.S.EPA (1999b), dos agentes quú1úcos utilizados, destacam

se os oxidantes quúnicos e os mais comumentes usados são o cloro, o dióxido de cloro, 

as cloraminas, o ozônio e o permanganato de potássio. 

O calor é bastante usado em indústrias de processamento e transformação de leite 

e de bebidas, não sendo viável para grandes quantidades de águas residuárias devido ao 

seu alto custo. Os processos de tratamento que geram calor, tais como: digestão aeróbia 

termófila e normal, compostagem de lodo e digestão anaeróbia fazem decrescer o 

número de patogênicos, mas estes processos são utilizados para outros propósitos que a 
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desinfecção e não reduzem os patogênicos à concentrações seguras do ponto de vista da 

saúde pública (WEF, 1996). 

A luz solar fi.mciona como desinfetante natural, porém devido a seu efeito ser 

limitado, utiliza-se de fontes artificiais de luz, tais como: a radiação ultravioleta para 

aumentar a intensidade e com isto obter a desinfecção. Outras formas de desinfetantes 

fisicos como a radiação gama e a energia sônica são destrutivas aos microrganismos, 

todavia, ainda não são utilizados como desinfetantes em larga escala. 

A eficiência de desinfecção depende de vários fatores tais como: tempo de 

contato ou tempo de exposição, concentração e tipo de agente químico, intensidade e a 

natureza do agente fisico, temperatura e composição do efluente, número e tipo de 

organismos patogênicos (METCALF & EDDY, 1991). 

A eficiência de desinfecção é determinada pelos padrões e recomendações que 

são específicas para cada país e região (LAZAROVA et ai., 1999). Em geral, esses 

padrões estão tornando-se mais restritivos para assegurar melhor proteção à saúde 

pública e ao meio ambiente. É importante ressaltar que a escolha do método de 

desinfecção não é somente dependente da qualidade da água. Outros fatores devem ser 

considerados, tais como: custo, reaparelhamento dos equipamentos ou toxicidade 

residual do efluente desinfetado. 

A seleção da tecnologia de desinfecção para um processo de tratamento de águas 

residuárias requer considerações de diversos fatores, tais como os destacados na Tabela 

3.7. 
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TABELA 3.7- Principais fatores envolvidos na escoUm da mcU10r alternativa de desinfecção. 

• Habilidade do desinfetante em atingir as concentrações desejadas 
dos organismos indicadores selecionados 

Eficácia • Capacidade do desinfetante em atingir um largo espectro de 
microrganismos 

• Confiança 
• Custo do capital inicial 
• Custo de amortização 

Custo • Custo de operação e manutenção 
• Custo de pré-tratamento especial das águas residuárias 

• facilidade de geração, de armazenamento ou de transporte 

• Facilidade de aplicação c de controle 
• Flexibilidade 

Praticidade 
Complexidade • 

• Facilidade de predizer os residuais 
• Considerações de segurança 

Estudos pilotos • Doses requeridas 
requeridos • Refinamento dos detalhes dos projetos 

• Toxicidade à vida aquática 

Potenciais efeitos • Formação e transmissão de substâncias bioacumuladoras 

adversos 
indesejáveis 

• Formação e h·ansmissão de substâncias tóxicas, mutagênicas ou 
cancerígenas 

, 
l·onte: WEF (1996). 

Segundo TH O MP SOM & BLATCHLEY ( 1999), a desinfecção causa mudanças 

bioquímicas nos microrganismos patogênicos. Enquanto a desinfecção pode ser benéfica 

em termos de inativação de microrganismos, ela também resulta em alterações químicas 

na água sujeita ao processo de desinfecção. Um significante aspecto relacionado a essas 

alterações quúnicas é a toxlcidade induzida de um efluente desinfetado, sendo 

descarregado num corpo receptor. 

A natureza das alterações quúnlcas que ocorrem no esgoto desinfetado é 

extremamente dificil de ser quantificada, considerando a larga variedade de compostos 

orgânicos e inorgânicos presentes no afluente antes de ser desinfetado. As características 

da toxlcidade do efluente variará com o desinfetante e com o local específico, tanto 

quanto com as variações temporais relacionadas com as mudanças na composição do 

afluente aos sistemas de tratamento (THOMPSOM & BLATCHLEY, 1999). 
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A toxicidade do efluente foi detectada em amostras de água expostas a processos 

de desinfecção, que incluem a cloração (com e sem descloração ), a ozonização e a 

irradiação com ultravioleta, atribuindo-se significantes aumentos na toxicidade dos 

efluentes submetidos a esses processos (W ARD & DEGRA VEi apud THOMPSOM & 

BLATCHLEY (1999); BLATCHLEY et ai. 1997). 

As informações sobre desinfecção que constam na literatura como, por exemplo, 

WEF (1996) e LAZAROVA et ai. (1999), constatam que a radiação ultravioleta por não 

deixar residual, é comumente acreditada não ser tóxica à biota aquática, não gerando 

subprodutos que apresentem toxicidade. BLATCHLEY et ai. ( 1997) contestam esta 

afirmação, lançando dúvidas sobre a formação de subprodutos pela radiação ultravioleta. 

Já os oxidantes químicos estão de acordo com as afirmações de BLATCHLEY et ai. 

( 1997). O cloro e o ozôtúo podem ser tóxicos à vida aquática, podendo também originar 

subprodutos perigosos suspeitos de serem cancerígenos (como os trihalometanos) ou 

causar outras complicações ao ser humano. 

Uma comparação sucinta de vários métodos de desinfecção com respeito a 

toxicidade à peixes, à geração de subprodutos perigosos, à persistências de residuais, e 

outras importantes considerações, são apresentadas na Tabela 3.8. 
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TABELA 3.8 - Comparação sucinta de várias tecnologias de desinfecção. 

Dióxido de Radiação 
Considerações Cloro Ozônio 

cloro Ultravioleta 
/ 

Porte ~,esfação de d~ 
' tratamento · 

T<XIos Pequeno a médio Médio a grande Pequeno a médio 

Complexidade da Simples a 
Moderada Complexa 

Simples a 
Tecnologia m<XIerada moderada 

Bactericida Dom Bom Bom Bom 

Virucida Ruim Bom Bom Dom 

Cisticida Ruim Razoável Bom Dom 

Toxicidade à peixes Tóxico Tóxico Não esperada Não tóxico 

Subprodutos de potenciais 
riscos a saúde ~ 

Sim Sim Sim Não 

Persistência do residual-4; Longo Moderado Nenlnun Nenhtml 

Reage com amônia Sim Não 
Sim (em pl-1 

Não 
alto) 

Remoção de cor t1/ Moderada Boa Boa Não 
Aumento dos sólidos 

Sim Sim Não Não 
dissolvidos 

Sensibilidade da OJleração Minima -- Alta Moderada 
e manutenção 

Corrosivo .-:' Sim Sim Sim Não 
Tempo de contato : Longo Moderado a longo Moderado Curto 
Dependente do pH Sim Levemente Levemente Não 

Controle do 1>rocesso /f Oem Pouco Pouco Não 
desenvolvido desenvolvido desenvolvido Desenvolvido 

Contrihui com o oxigênio 
Não Não Sim Não 

dissolvido 
Fonte: Adaptado de PONITUS ( 1990); DARBY ( 1995) e \VEf (1996). 

3.5.2- Cinética da desinfecção 

A desinfecção é um processo dependente do tempo. A destruição das bactérias e 

dos vírus é resultado de uma série de ações fisicas, químicas e biológicas que podem ser 

relacionadas por expressões matemáticas. Apesar destas aplicações serem simples, elas 

não são universais, devido a serem específicas para um determinado local, podendo não 

ter a mesma acuracidade e precisão para outro local (U.S.EPA, 1999b). 

Além do tempo (referido como tempo de contato), a desinfecção depende 

também da dose, defuúda como a intensidade da parcela física (relacionada à radiação 
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ultravioleta) ou parcela química (relacionada aos oxidantes químicos) aplicados à água 

residuária em que está sendo realizada a desinfecção. 

É importante ressaltar que nos processos de desinfecção com agente químico, a 

fi·ação de reagente consumida com as várias espécies redutoras presentes no efluente é 

denominada demanda, enquanto o remanescente corresponde ao residual. Assim, a dose 

aplicada não está totalmente disponível para a remoção de microrganismos, sendo antes, 

em parte, consumida em reações químicas diversas. Segundo a WEF ( 1996), as 

expressões cinéticas deveriam ser baseadas no residual e não na dose aplicada. Todavia, 

mesmo que esteja ocorrendo o consumo do desinfetante em reações paralelas, há a 

inativação dos microrganismos durante essa reações. 

O conhecimento da taxa de inativação do microrganismo alvo, ou do indicador, é 

de extrema importância para a desinfecção, possibilitando determinar a mais eficiente 

combinação do tempo de contato e da dose de desinfetante a ser usada (WEF, 1996). 

O preceito da cinética da desinfecção foi enunciado por Chick ( 1908), que 

reconheceu similaridade entre a inativação microbiana e as reações químicas dos 

desinfetantes. Postulando que a taxa de desinfecção segue uma expressão cinét ica de 

primeira ordem, com reações bimoleculares que pode ser descrita da seguinte maneira: 
;/ 1/ ( 

/ N - k.t - =e 
No 

11' / 

N: conccnlração de microrganismos npós nção do ngcnlc oxidanle; 

N0 : concentração inicial de microrgnnismo; 

k : conslanlc de reação; 

f : lempo de conlnlo; 

(3.1) 

A relação NINo c01·responde à fração de microrganismos sobreviventes à 

desinfecção. Pode-se observar que quanto maior o tempo de contato, para mesma dose 

de desinfetante, menor será essa relação, ou seja, maior será a eficácia da desinfecção. 

Limitações são observadas na aplicabilidade da Lei de Chick; desvios do 

decaimento exponencial na desinfecção são comumente verificados, e é observado que 

muitos fatores podem causar desvios: mudanças da concentração do desinfetante com o 
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tempo (o modelo assume concentração constante), diferenças de resistências entre um 

microrganismo e vários outros da mesma espécie, existência de organismos agrupados, 

ou oclusão dos microrganismos pelos sólidos suspensos (U .S.EP A, 1986). 

A Figura 3.2 representa de forma esquemática os desvios da lei de Chick, 

apresentando o aparecimento de curvas que indicam a existência de parcela de 

microrganismos resistentes ao desinfetante, mantendo-se fi·ação sobrevivente mesmo em 

longos tempos de contato. Esse comp011amento pode realmente ser devido à existência 

de organismos mais resistentes. Entretanto, como ocorre redução da concentração do 

desinfetante, a taxa de inativação reduz, dando a falsa idéia de organismos mais 

resistentes. 

·5 

2 6 (Tempo) 

FIGURA 3.2 - Representação esquemática dos desvios apresentados pelo postulado de 
Chick. [Fonte: Adaptado de PONTIUS, 1990]. 

As taxas de inativação dos rnicrorganismos crescem com o tempo em alguns 

casos e decrescem em outros. Para fonnular uma relação válida, que descreva mell10r o 

comportamento cinético , METCALF & EDDY ( 1991 ) propõem: 

N m 
In - = -k.t 

N 
o 

(3.2) 
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111: constante (obtida experimentalmente, para mda dose de desinfetante aplimda). 

Se m < 1 a taxa de remoção decresce com o tempo. 

Sem> 1 a taxa de remoção aumenta com o tempo. 

30 

Como a concentração do desinfetante varia no tempo, seja por reação química 

com a matéria orgânica ou inorgânica ou por decomposição natural, as equações do 

decaimento dos microrganismos deveriam considerar essa variações. Watson ( 1908), na 

mesma época que Chick, demonstrou uma relação logarítmica entre a variação da 

concentração do desinfetante (levando em conta o fator diluição) e a velocidade média 

de reação, propondo a seguinte equação: 

k = k'.C
11 (3.3) 

C: concentração do desinfetante; 

11 : coeficiente de diluição (em fimçilo da qualidade da úgua); 

k' : constante da taxa de inativação corrigida, independente de C ( concentração) e N (número de microrganismos). 

A combinação das equações (3 .1) e (3.3) resulta na expressão de Chick-Watson. 

Segundo GYÜRÉK & FINCH ( 1998), o modelo assume que os microrganismos 

envolvidos são geneticamente idênticos (cultura pura), e que as lesões são decorrentes de 

alvos únicos8
, descrita da seguinte maneira: 

(3.4) 

O processo de desinfecção é influenciado pela temperatura e a equação de Van 't

Hoff-Arrhenius pode ser usada para predizer esse efeito: 

k , = k' s <r - 20) 
T , • 

k'r : taxa de correção a temperatura T, em °C; 

k': taxa de fC!llOIJãO a 20 °C; 

(3.5) 

8 Considerando distribuiçlío homogênea do agente oxidémte e dos microrganismos em regime de batelada 
de mistura completa ou pistão perfeito. 
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B: constante empírica relacionada à energia de atiwção e constante universal dos gases. 

Pouco é conhecido sobre a eficácia da desinfecção a elevadas temperaturas. 

Segundo METCALF & EDDY (1991), o aumento implicaria num aumento na taxa de 

inativação, mas de acordo com a U.S.EPA (1986) para agentes como o ozônio, uma 

significante redução ocorreria devido à baixa transferência de massa e à sua maior 

velocidade de decomposição. 

Em experimentos feitos em laboratório verificou-se que a inativação dos 

microrganismos não segue um padrão de decaimento exponencial mesmo quando a 

concentração é mantida constante. V árias tentativas foram realizadas para refinar os 

modelos da lei de Chick e de Chick-Watson. Hom (I 972) desenvolveu uma formulação 

empírica, baseada na modificações das equações 3.1 e 3.3: 

- dN = k'N ' . . f 
dt 

m .C n 

11, 111: coeficientes empíricos; 

K ': cons tante empírica. 

(3 .6) 

Para mudanças na concentração do desinfetante, a eficiência da desinfecção 

observada é geralmente aproximada pela seguinte relação: 

(3.7) 

11 : coeficiente de diluiç."ío ou uma medida da ordem da reação; 

f v: tempo requerido para atingir a e ficiência de dcsiltfix :ç<1o, mantida constante . 

A concentração efet iva do agente desinfetante na inativação microbiana está 

associada ao fator 11, definido como a inclinação da reta no gráfico logarítmico da 

concentração C contra tempo I. 

Se 11 > 1, significa que a concentração do desinfetante exerce maior influência na 

desinfecção; se 11 < 1, o tempo de contato exerce maior influência; se 11 = I os efeitos de 

concentração e tempo de contato são iguais. 
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A partir desta observação desenvolveu-se o conceito "C!" que tem sido bastante 

usado em normas de tratamento de águas, para estimar a eficiência de inativação de 

Giárdia, vírus, Oyplosporidium, e outros organismos. 

Collins et ai. ( 1971 ), com base em estudo em escala piloto, com posterior 

aprimoramento em escala real, propuseram o seguinte modelo: 

N = N (C.tlbf n 
o 

b e n: constantes empíricas. 

O modelo desenvolvido por Selleck et ai.( 1978) é como segue: 

/og (NIN ) = - a.[/og(J- C. tlb)] 
o 

(3.8) 

(3.9) 

a é uma constante. Enquanto N, N0, C e t são termos comuns, as constantes 

empíricas similares usadas nas diferentes equações descritas anteriormente não se 

relacionam uma com a outra. As constantes são funções da natureza do esgoto e espécies 

químicas. 

Vale salientar que a maioria dos modelos foram desenvolvidos para o cloro, 

podendo também ser aplicados a outros oxidantes e essas equações são válidas para 

reatores de mistura completa em batelada ou reatores pistão. Em sistema real, nos quais 

a hidrodinâmica foge da condição idea l, é necessário que se façam ajustes considerando 

as características do escoamento. 

A ação da radiação ultravioleta, segue também a lei de Chick: 

dN = -k.I.N 
dt 

k : constante, 

I : intens idade da radiação ultravioleta. 

(3.10) 

Numa última consideração, a cinética de desinfecção com radiação ultravioleta 

deve considerar o fato da reativação dos microrganismos, através de mecanismos de 
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reparo, como também a influência dos sólidos, que protegem os microrganismos e 

absorvem a radiação. 

3.5.3- Altemativas de desinfecção 

3.5.3.1 Cloro 

O gás cloro foi primeiro isolado por Schelle em 1774. É um elemento quúnico 

que ocorre naturalmente somente em estado combinado. O cloro nas condições padrões 

de temperatura e pressão é um gás de cor amarela esverdeada, sendo 2,5 vezes mais 

denso que o ar,1,5 vezes mais denso que a água, quando no estado liquido, e quando se 

encontra nesse estado vaporiza-se rapidamente, além de ser altamente reativo e tóxico ao 

ser humano (WEF, 1996). 

3.5.3.1.1- Desinfecção com cloro 

A cloração é sem dúvida o processo de desinfecção de águas residuárias de uso 

mais difundido, em todo o mundo desde de 1940. Ela pode ser realizada pelo cloro 

gasoso, por soluções de lúpoclorito de sódio ou de cá lcio e por outros compostos de 

cloro na forma sóHda ou líquida (U.S.EPA, 1999a). Nos últimos anos tem-se verificado 

em muitas estações de tratamento de águas residuárias a substituição do cloro gasoso por 

hipoclorito, para meU10rar a segurança do operador e baixar os custos com a operação e 

manutenção (LAZAROVA et ai., 1999). 

Os requerimentos para a cloração variam consideravelmente dependendo da 

quaüdade do efluente. Compostos orgânicos, resíduos industriais, tanto quanto a 

concentração de amônia podem afetar a demanda de cloro. A eficácia da cloração pode 

ser aumentada pela melhora nas características de mistura dos contactores de cloro e por 

estratégias de controle do processo. 
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3.5.3.1.2- Química da cloração 

Gás cloro 

Quando se adiciona o gás cloro (Ch) em água, ele reage rapidamente para formar 

ácido hipocloroso (HOC!) e ácido clorídrico (HCI). O ácido hipocloroso, por ser um 

ácido fraco, logo dissocia-se em íon hipoclorito (OCr) e íon lúdrogênio (H}, conforme 

as seguintes reações: 

(3.11) 

HOCI~ H+ +OCr (3.12) 

Essas reações ocorrem em cerca de milésimos de segundo, são reversíveis e a 

concentração dos produtos formados é dependente do pH e da temperatura. Em baixo 

valores de pH (2< pH <6) o HOC! é predominante, em pH menor que 2, o ácido reverte

se a cloro e quando o pH excede 7,8, a predominância dá-se pelo íon lúpoclorito (Figura 

3.3). 

Hipocloritos 

Os hipocloritos de cálcio e sódio, dissolvem-se na água, para formar o ácido 

hipocloroso, ocorrendo as seguintes reações: 

(3.1 3) 

(3.14) 

(3 .1 5) 
HOCI~H' +OCI-
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As cmvas de equilíbrio apresentada na Figura 3.3, aplicam-se tanto ao gás cloro, 

como às soluções de hipoclorito de cálcio e de sódio. 
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FIGURA 3.3 - Efeito do pH na proporção de espécies de HOCI e OCI·. [Fonte: WITI' & REIFF, 1995]. 

A quantidade de I-JOCI e ocr que está presente na água é chamada de cloro 

residual livre. A distribuição relativa dessas duas espécies é muito impot1ante devido a 

eficiência gennicida do HOCI ser cerca de 40 a 80 vezes maior do que o OCr 

(METCALF & EDDY, 1991). De acordo com a Figura 3.3, é preferível realizar a 

cloração em pH inferior a 7, quando se tem uma maior percentagem de formação do 

HOC!. 

O cloro residual livre reage rapidamente com a amônia, em efluentes não 

nitrificados, para f01mar três tipos de cloraminas em reações seqüenciais: 

(3.16) 

(3.17) 

(3.18) 
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A proporção relativa das cloraminas depende da taxa de reação que é dependente 

do pH, da temperatura, do tempo de contato e da relação da concentração do íon amônia 

e do ácido hipocloroso. O cloro, nesses compostos, é chamado de cloro disponível 

combinado, que também serve como desinfetante, porém reage de forma lenta, sendo 

menos eficaz que o cloro livre (METCALF & EDDY 1991 ; WITT & REIF 1995; WEF 

1996). 

Entretanto, HANSSEN et ai. (2000) afirmam que a monocloramina e a 

tricloramina aparecem como a principal forma de residual de cloro para a desinfecção, 

em águas ou esgoto que contenham nitrogênio amoniacal, por estarem presentes em 

maior quantidades, uma vez que ao cloro livre reagirá rapidamente com o nitrogênio 

amoniacal conforme as reações ( eq. 3.16, 3.17 e 3.18). 

3.5.3.1.3- Mecanismos da desinfecção 

HANSSEN et ai. (2000), baseados em estudos, concluíram que o consumo de 

cloro durante o processo de desinfecção segue duas etapas: 

• a primeira etapa c01-responde ao consumo de cloro para a rápida oxidação de 

substâncias, tais como F e +2
, Mn+2

, 1-hS, e matéria orgânica, presentes no efluente, 

sendo denominada de demanda imediata ou instantânea. 

• a segunda, durante a qual o residual de cloro será transformado rapidamente nas 

formas de cloro livre e combinado, é a de maior interesse para o processo de 

desinfecção, uma vez que o residual de cloro estará disponível para exercer seu 

poder anti-séptico. 

Devido a amônia estar presente na maioria das águas residuárias, o cloro 

disponível estará sempre reagindo formando as clorarninas (eq. 3.16, 3. 17 e 3. 18), e 

segue que esta parece ser a forma mais importante de cloro residual, sendo responsável 

por uma grande parte da atividade germicida do cloro (WEF, 1996, HANSSEN et ai. 

1999). 

O cloro residual livre, ácido hipocloroso e íon hipoclorito, somente existem 

momentaneamente, quando adicionados à água residuária que contenha nitrogênio-
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amoníaca), não resultando em melhora na desinfecção, pois eles são consumidos em 

reações orgânicas paralelas, não permanecendo disponível para a desinfecção antes de se 

atingir o breakpoint. Já o cloro na forma combinada, não participa de tais reações, 

tornando-se disponível para a desinfecção (WEF, 1996). 

O residual tóxico está relacionado com o grau de reatividade química do 

composto. O cloro residual livre é mais reativo que a sua forma combinada, podendo 

produzir uma quantidade maior de subprodutos indesejáveis na desinfecção. 

3.5.3.1.4- Vantagens e desvantagens da clomção 

O cloro é um desinfetante que possui certas limitações de segurança e de saúde, 

mas ao mesmo tempo ele tem uma longa hlstória como efetivo desinfetante. Dentre as 

várias vantagens do uso do cloro como desinfetante, pode-se citar (U.S.EPA, 1999a): 

• é uma tecnologia bem estabelecida, sendo o método mais usado e conhecido; 

• atualmente apresenta uma relação custo/eficiência menor quando comparado ao 

ozônio e à radiação ultravioleta (exceto quando a descloração é requerida), sendo o 

método ainda mais barato; 

• o residual que permanece nos efluentes das águas residuárias pode prolongar a 

desinfecção mesmo depois de um tratamento inicial e pode ser quantificado para 

avaliar sua eficácia; 

• é seguro e efetivo a urna larga variedade de microrganismos, sendo um excelente 

biocida; 

• é efetivo em oxidar certos compostos orgânicos e inorgânicos, removendo uma 

parcela da matéria orgânica por oxidação, diminuindo a demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO), além de obter uma redução da turbidez e da cor do efluente. 

• tem controle de dosagem bem flexível; 

• elimina alguns odores; 

• está disponivel como hipoclorito de sódio e de cálcio, sendo esses mais vantajosos 

em sistemas pequenos, quando comparado ao cloro gasoso, pois são mais seguros, 
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mais fáceis de manusear, além de que usam-se menos equipamentos, quando 

comparado ao cloro gasoso. 

SINGER ( 1999) e LAZAROV A et al. ( 1999) concordam que a principal 

desvantagem da cloração é a geração de subprodutos tóxicos. A formação destes 

subprodutos foi questionada em 1970 quando verificou-se que o cloro reagia com o 

material orgânico naturalmente presente nos corpos de água, para produzir os 

subprodutos da desinfecção, tais como: a forma carcinogênica dos Trihalometanos 

(THMs) e outros compostos (ácidos haloacéticos e halogenos dissolvidos orgânicos), os 

quais é acreditado ser nocivos à saúde humana e prejudiciais ao meio ambiente. 

Outras desvantagens, atribuídas ao cloro são: 

• o cloro residual é tóxico à vida aquática, até mesmo em baixas concentrações, 

podendo requerer a descloração, e essa necessidade eleva os custos em 20 a 30%. 

• todas as suas formas são corrosivas e tóxicas. Portanto, a armazenagem, o transporte, 

o manuseio expõe riscos, requerendo regulamentações de segurança mais restritivas; 

• os hipocloritos de sódio e de cálcio são mais caros que o cloro gasoso; 

• a concentração de sólidos totais dissolvidos cresce no efluente tratado; 

• o conteúdo de cloretos nas águas residuárias é crescente; 

• o cloro residual é instável na presença de altas concentrações de materiais que 

reagem com ele, requerendo assim doses maiores para efetivar a desinfecção. 

• algumas espécies de parasitas têm demonstrado resistência a baixa doses de cloro, 

como é o caso de alguns vírus, de oocistos de O )']Jiosporidium parvum, cistos de 

protozoários e ovos de helmintos. 

3.5.3. 1.5- Subprodutos da cloração e a saúde humana 

Segundo SINGER (1999), as substâncias húmicas naturabnente presentes na 

água, que incluem os ácidos húmicos, fúlvicos e himatomelânicos, compostos solúveis 

excretados pelas algas, principabnente a clorofila e uma larga variedade de substâncias 

aromáticas, têm mostrado ser reativas com o cloro, produzindo os trihalometanos 
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(THM), ácidos haloacéticos (HAA) e uma variedade de outros subprodutos halogenados, 

os quais tem mostrado causar câncer em animais em laboratório. 

GALAL-GORCHEV ( 1996) explica que é dificil estimar com acuracidade a 

população exposta aos compostos orgânicos halogenados, uma vez que a formação 

desses dependem de diversos fatores, incluindo a concentração e composição do cloro 

(livre ou combinado), a presença de compostos orgânicos, o pH, a temperatura, o tempo 

de contato, a parcela de água consumida, a taxa de volatilização do composto e as 

exposições da população. 

Vários estudos epidemiológicos tem sido realizados por diversos autores para se 

investigar melhor as possíveis causas de formação e maleficios potenciais desses 

subprodutos. COREY (1996) mostra que a revisão da literatura epidemiológica dos 

últimos vinte anos não fornece razões para se recomendar a eliminação do cloro como 

desinfetante. Mesmo com evidências insuficientes, os estudos epidemiológicos sugerem 

que o risco de câncer devido à exposição aos trihalometanos é moderado. Em que pese o 

caráter alarmista de tais pesquisas é preciso ressaltar que as concentrações desses 

compostos na água para consumo são tão baixas que uma pessoa normal precisaria beber 

quantidade da ordem de milhares de litros de água, de uma só vez, para conseguir ingerir 

a mesma quantidade utilizada nas pesquisas. 

Entretanto, mesmo sendo um risco moderado que pode está relacionado aos 

subprodutos da cloração, e dada à magnitude da população exposta estar acima de 

poucos milhares de casos de câncer/ano, especialmente o câncer de bexiga, de cólon e 

reto, deve-se, portanto analisar cuidadosamente este problema. 

Antes que se decida sobre a eliminação da cloração ou a substituição por outro 

desinfetante, é imprescindível avaliar ponderadamente a relação beneficio-prejuízo. 

Pois, os males gerados pelos subprodutos da cloração podem ser menos prejudiciais à 

saúde do que as. doenças de veiculação hídrica a que a população estaria sujeita em caso 

de não haver nenhum tipo de desinfecção. 
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HOWLETT9 apud SOUSA (2000) relata que no final da década de 1980 e início 

de 1990, uma epidemia de cólera atingiu o Peru depois que o país suspendeu a cloração 

da água, visando a não exposição à população aos trihalometanos. Essa falha causou e 

fez propagar a epidemia que levou cerca de 4000 vidas, apenas em 1991. Essa é uma 

trágica lembrança da importância da desinfecção com cloro. 

Vários autores concordam que sempre que existir um conflito entre a qualidade 

microbiológica da água e a qualidade quúnica, a microbiológica deverá ser prioridade, 

salvaguardando-se os casos em que provas inequívocas existam de que a natureza e a 

concentração dos contaminantes quúnicos sejam mais nocivos à saúde humana do que a 

ingestão de organismos patogênicos, sendo imprescindível avaliar melhor os efeitos 

maléficos desses subprodutos e sempre que possível adotar desinfetantes alternativos. 

3.5.3.1.6- Eficácia da desinfecção com cloro 

Muitos autores tem relatado sobre a inativação dos microrganismos pela 

cloração, mostrando que as bactérias são inativadas, embora a presença de sólidos 

suspensos possa afetar o processo. Ao contrário, altas concentrações de cloro livre 

podem nem sempre inativar alguns cistos e vú·us de interesse. Devido a grande diferença 

das resistências dos 1nicrorganismos patogênicos, a ordem crescente geral de 

dificuldades de desinfecção com o cloro é a seguinte: bactérias, vírus e protozoários 

(U.S.EPA, 1999b). 

BRANCO (1986) e CAMACHO (1995) concordam que certos microrganismos 

são mais resistentes ao cloro do que as bactérias coliformes. É o caso de vírus como, por 

exemplo o virus da hepatite infecciosa. Embora sejam reduzidos de 95 a 99% na 

coagulação e sedimentação, apresentam-se mais resistentes à ação do cloro que as 

bactérias patogênicas e os coliformes, exigindo concentração residual maior que 

0,5mg/L, para serem destruídos. A hipótese é de que a ação bactericida do cloro se dê 

9 HOWLEIT, C.T. ( 1995). Chlorine: Basic Benefits, Universal Uses./ Apresentado ao l:conomic 
conunission for Europe, Geneva. 
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por inibição enzimática, bloqueando o metabolismo respiratório da bactéria. O fato dos 

vírus serem quase que exclusivamente constituídos por ácido nucléicos, não possuindo 

sistema enzimático, faz com que sua destruição só seja possível por oxidação direta, o 

que exige muito mais cloro. 

Em 1959, um fato ocorrido na Índia, na cidade de Nova Delhi, em que cerca de 

um milhão de pessoas foram contaminadas com o vírus da hepatite infecciosa, 

demonstrou que nem sempre uma água clorada insenta de patogênicos, em termos de 

número de coliformes, está segura para ser utilizada. 

KING 10 et al. apud LAZAROVA et al. (1999) observaram que citiados e amebas 

podem resistir ao cloro residual livre (doses de 4 e 1 Omg/1 e tempo de contato de 30 a 60 

minutos, pH 7.0, 25°C) respectivamente, e ainda manterem-se ativos em soluções de 

cloro com baixas concentrações de residuais depois de 30 a 60 minutos de exposição. 

De acordo com a U.S.EPA (1999b), quando se usa dose relativamente baixa (por 

exemplo, 5 mg/L), o cloro tem pequeno impacto sobre oocistos de Cryplosporidium 

parvum, o que é confirmado por VENCZEL et al. 11 apud LAZAROV A et ai. ( 1999) que 

citam que o cloro apresentou pouca ou nenhuma ação inativante nos oocislos de 

Oyplosporidium parvum em 4 ou 24 horas. 

3.5.3.2- Dióxido de cloro 

O dióxido de cloro (Cl02) é um composto neutro do cloro em seu quarto estágio 

de oxidação. É um gás instável e explosivo, que por estas razões deve ser gerado no 

próprio local de uso. 

Uma das principais propriedades fisicas do dióxido de cloro é ser altamente 

solúvel em água. Acima de li °C ele é cerca de dez vezes mais solúvel que o cloro, mas 

é altamente volátil e pode ser facilmente removido de soluções aquosas com uma 

10 KING,C.H et al. (1988). KJng,C.H.; Wooley, R. E. c Portcr, K.G .. Survival of coliforms and bacteriaJ 
pathogens within protozoa during chlorination. Appl. Enviromental Microbiology, vol. 54, 11°1 2, 
p.3023-33. 

11 VENCZEL et ai. (1997). Vcnczel, L. V; Arrowood, M., Hurd, M., e Sobsey, M.D.lnactivation of 
Cryptosporidiwn parvwn oocysts and clostridhun perfringens spores by a mixed-oxidant 
disinfectant and by free chorine, Appl. Environ Microbiolog)', vol.63, n°4, p.l598-160 I. 
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mínima aeração ou uma simples recarbonatação com dióxido de carbono (U.S.EPA, 

1999b). 

3.5.3.2.1- Desinfecção com dióxido de cloro 

Desde o início do século XX, quando foi usado pela pnmerra vez em uma 

estação de tratamento de água na Bélgica, o dióxido de cloro tem sido conhecido como 

um poderoso desinfetante de água (U.S.EPA, 1999b). 

CAMACHO ( 1995) afirma que apesar de o dióxido de cloro ter sua eficácia 

conhecida na desinfecção de águas de abastecimento, existem poucas experiências de 

utilização do dióxido de cloro, em escala real. Apesar disso o dióxido de cloro apresenta 

características que o fazem potencialmente recomendável para águas residuárias como, 

por exemplo, melhor efeito virucida, efeito bactericida maior ou equivalente ao cloro, 

não apresenta reação apreciável com a amônia e reduzida capacidade de formação de 

subprodutos halogenados. Suas maiores desvantagens residem no custo (tanto da 

substância, quanto de operação e manutenção), e na segurança devido à complexidade 

dos riscos associados à sua produção. 

3.5.3.2.2- Geração do dióxido de cloro 

O dióxido de cloro foi primeiramente produzido a partir da reação do cloreto de 

potássio e do ácido hidroclorídrico por Davy em 1811 . A sua produção em escala 

industrial é realizada por dois processos principais: I) a partir do clorito de sódio 

(NaCI02) e do cloro gasoso (Cl2{g)); e 2) a partir do clorito de sódio (NaCl02) e do ácido 

clorídrico (HCI) . 

Produção do dióxido de cloro a partir do NaCI02 e Clzcg). 

A reação de formação é a seguinte: 

(3.19) 
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Para que a reação se proceda com eficiência elevada é necessário que se utilize 

cloro em excesso. 

Existe a possibilidade do HOC! formado pelo excesso de Ch reagtr com o 

NaC102 e formar o CI02, de acordo com a reação: 

2NaC10 2 + HOCI~2CL02cg) + NaCl + NaOH 
(3.20) 

A produção do ClOz a partir do ácido hipocloroso é mais lenta e menos eficiente, 

uma vez que um dos subprodutos formado da reação, o hidróxido de sódio (NaOH), é 

estabilizador do NaCIOz, fazendo com que o pH resultante da mistura seja elevado, 

devido a formação de NaOH. 

A desvantagem deste processo é que se o cloro em excesso da reação (eq.3.19), 

não for consumido rapidamente e este não se encontrar em condições favoráveis de pH, 

ele torna-se prejudicial (MASSCHELEIN, 1984; U.S.EPA, l999b), levando ao 

desenvolvimento de reações paralelas, tais como: 

• Reação do HOC! com a matéria orgânica com a produção de substâncias 

organocloradas; 

• Reação de decomposição do Cl02 a partir do HOCI, gerando subprodutos tais como 

o clorito (CI03} 

A reação de decomposição do Cl02, a partir do HOC!, pode ser descrita como: 

(3.21) 

Os íons clorito e clorato são produzidos não somente como subprodutos finais 

durante a geração do dióxido de cloro (eq. 3.22, 3.23 e 3.24), como também pela sua 

subseqüente decomposição como visto anteriormente (eq. 3.2 1). 

(3.22) 

Cl0 2 - +HOCI~Cl03- +Cl- + H+ (3.23) 

(3.24) 
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As seguintes condições podem produzir o íon clorato: alta relação Cb<gfCl02-, 

presença de altas concentrações de cloro livre a baixos valores de pH em soluções 

aquosas, soluções diluídas de cloritos mantidas a baixo pH, reações de mistura que são 

altamente ácidas (pH<3) (U .S.EPA, 1999b ). 

Produção do dióxido de cloro a pa11ir do NaCl02 e HCI. 

A reação de formação é a seguinte: 

5NaCI0 2 +4HCI~4CI02<s> +5NaC1+2H2 0 
(3.25) 

Atualmente prefere-se gerar o dióxido de cloro a partir do ácido clorídrico ( eq. 

3.25), pois devido ao cloro e o ácido hipocloroso não serem gerados na reação, eles não 

estão disponíveis para reagir com a matéria orgânica, reduzindo assim a produção de 

substâncias halogenadas no efluente. Outras vantagens de utilizar esse processo para 

geração Cl02, é a maior segurança e facilidade operacional deste, quando comparado ao 

processo de geração com o gás cloro. 

MASSCHELETN (1984) afirma que concentrações do Cl02 maiores que 10% do 

vo lume do gás são espontaneamente explosivas e na prática a máxima pressão parcial 

aceita de Cl02 é de 4 KPa na fase gasosa ou cerca de l ,2% do vo lume do gás, para a 

segurança de armazenagem da solução. 

O diagrama da solubilidade apresentado na Figura 3.4 indica os limites de 

segurança, como uma função da temperatura da água, e pode ser usado para controlar a 

concentração limite do Cl02 no líquido e na atmosfera do reservatório onde este está 

armazenado, sem causar explosões dentro do reator. 
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FIGURA 3.4- Diagrama de solubilidade para o dióxido de cloro. [Fonte: MASCHELEIN (1984)]. 
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Pela figura 3.4 observa-se que na zona reativa (cotTesponde a 10% do volume do 

gás) a concentração CI02 à pressão de I atm deveria ser menor que 1 O g ClüiL a 20°C. 

Se a solução é armazenada ru1tes de ser dosada, a concentração deve ser menor que I g 

Todas essas reações explicam como a geração do dióxido de cloro podem diferir 

ainda que sejam usados os mesmos elementos químicos, pois a maioria dessas reações 

são influenciadas pelas condições quúnicas (concentração de cloro inicial , alcalinidade, 

pH) e pelo projeto do reator (tempo de detenção, métodos de mistura). 

MASSCHELEIN (1984) afinna que para se obter alto rendimento na formação 

do CI02 a partir do Ch(g), é recomendado uma concentração inicial de cloro igual ou 

maior que 4g Cb/L (eq. 3.19), e se for gerar o dióxido a partir do HCl (eq.3.25) 

recomenda-se o uso de quantidades iguais de massa entre o HCl e o NaCI02. E afitma 

também que ambos processos ele produção requerem prelinünarmente diluições antes do 

uso ou da annazenagem do CI02, e o critétio para ajuste da diluição é diluir a solução a 

concentração menor que 1 g/L para armazenagem. 

É importante ressaltar que eleve-se ajustar a produção ele acordo com o consumo, 

evitru1do-se o máximo possível o annazenamento do CI02, de forma a garantir maior 

segurança, evitando-se explosões. 
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3.5.3.2.3- Mecanismos da desinfecção 

O dióxido de cloro tem potencial de oxidação elevado, o qual explica seu alto 

poder germicida. O mecanismo de inativação bactericida envolve a inativação dos 

sistemas de enzimas e a rompimento de proteínas, o que explica o melhor efeito virucida 

do dióxido de cloro. 

O pH tem menor influência na eficiência da ínativação do dióxido de cloro do 

que com o cloro, apesar dos resultados serem um pouco inconsistentes. Para a E. co/i e o 

poliovírus, a eficiência de inativação aumenta, com a elevação do pH. Por outro lado a 

inativação de cistos de amebas decresce (PONTIUS, 1990). São necessárias mais 

pesquisas para se conhecer mellior como o pH interfere na eficácia da desinfecção 

(U.S.EPA, 1999b). 

Como o cloro, a eficiência da desinfecção decresce com o decréscimo da 

temperatura e o material suspenso afeta também a eficiência da desinfecção. 

O dióxido de cloro é bastante usado para controlar sabor e odor, para reduzir a 

formação de tril1alometanos e de ácido haloacéticos pela oxidação dos precursores destes 

(U.S.EPA,l999b). 

3.5.3.2.4- Vantagens e desvantagens da desinfecção com dióxido de cloro 

O dióxido de cloro exibe uma série de vantagens como alternativa de 

desinfecção, dentre as quais podem-se destacar: 

• é mais efetivo do que o cloro e as cloraminas na inativação de vírus, 

CJyptosporiclium, e Giardia; 

• oxida ferro, manganês e sulfeto; 

• pode auxiljar melhor o processo de clarificação; 

• controla o sabor e odor, originário de algas, da decomposição dos vegetais e de 

compostos fenólicos; 

• não forma subprodutos halogenados (DBPs), tais como o clorofórmio, que é suspeito 

de ser cancerígeno; 
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• sua eficiência germicida não é afetada pela amônia, ele não reage com a amônia para 

formar as cloraminas; 

• as propriedades biocidas não são afetadas pelo pH. 

Certos produtos potencialmente tóxicos tais como clorito (CI02"), clorato (Cl03-) 

e outros subprodutos finais, podem ser formados a partir da reação do dióxido de cloro 

com muitos compostos orgânkos e inorgânicos, e são encontrados como componentes 

do residual total. O residual e seus produtos finais são mais rapidamente degradados que 

os residuais de cloro, e portanto não são considerados como ameaça à vida aquática, 

quando comparado ao cloro (U.S.EPA, l999b). 

As principais desvantagens, atribuídas ao dióxido de cloro são: 

• formação de subprodutos específicos como clorito e clorato; 

• alto custo de geração e operação; 

• custo elevado com equipamentos de segurança; 

• decompõe-se à luz solar; 

• pode gerar odores nocivos em alguns sistemas; 

3.5.3.2.5- Subprodutos do dióxido de cloro e a saúde humana 

Quando se adiciona o dióxido de cloro na água, este reage com vários compostos 

orgânicos e inorgânicos. As reações produzem como subprodutos fmais clorito (CI02-) e 

clorato (Cl03"), suspeitos de causarem anemia hemolitica e outros efeitos prejudiciais a 

saúde. STMTH & WTLLHITE ( 1990) afirmam que um grupo de animais estudados em 

laboratório, que receberam água desinfetada com dióxido de cloro, apresentou uma 

deterioração nos glóbulos vermell1os, e alterações na função da tireóide, sendo que para 

produzir tais efeitos, foram necessárias altas concentrações. No ser humano detectou-se 

efeitos prejudiciais à saúde principalmente à pacientes submetidos à hemodiálise, onde 

esses utilizaram água, desinfetada com dióxido de cloro, registrando assim algumas 

complicações. A U.S.EPA (1999b) recomenda padrões de 0,8 mg/L de dióxido de cloro 

e 1 ,Omg/L de clorito e clorato em água de abastecimento. 
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Os impactos associados com o uso do dióxido de cloro como desinfetante de 

água residuária não são ainda bem conhecidos. Tem sido registrado que esses impactos 

são menos adversos quando comparados aos da cloração. Entretanto, devido ao dióxido 

de cloro ser normalmente produzido a partir do cloro e do clorito de sódio, dependendo 

do processo, o cloro livre pode permanecer na solução resultante do dióxido de cloro, e 

os impactos no meio ambiente são os mesmo ocasionados pelo cloro residual. Todavia, 

se a produção for feita a partir do clorito de sódio e do ácido cloridríco, esse efeitos são 

minimizados (PONTIUS 1990; METCALF & EDDY 1991; U.S.EPA 1999b). 

3.5.3.2.6- Eficácia da desinfecção com dióxido de cloro 

O dióxido de cloro rapidamente inativa a maioria dos microrganismos em ampla 

faixa de pH. HUANG et al. (1997) e LAZAROVA et ai. (1999) registram que muitos 

estudos comprovaram que o dióxido de cloro é mais efetivo que o cloro, ambos para 

vírus e bactérias, em uma vasta faixa de pH . 

Uma porcentagem de i.nativação para coliformes fecais de 4 a 5 log pode ser 

atingida com doses de Cl02 de 2 a 5mg/l e tempo de contato de 5 a 15 minutos. Esse 

mesmo parâmetro de projeto é capaz também de i.nativar de 2,4 a 4 log das 

enterobactérias e de 1,5 a 2 log de esporos de Closh·idiwn pe1jl'ingens (LAZAROV A et 

ai. 1999). 

HUANG et ai. ( 1997) analisaram os efeitos da desinfecção com dióxido de cloro 

e registraram alta eficiência de i.nativação de alguns vírus altamente resistentes tais como 

o Adenovírus, Coxsackie, Herpes, dentre outros. 

3.5.3.3- Ozônio 

O ozônio foi descoberto em 1783 pelo físico holandês Van Marum e foi nomeado 

por Schonbein em 1840 (PONTIUS, 1990). É um gás alótropo do oxigênio, que combina 

três átomos deste elemento (03). É I ,5 vezes mais denso que o oxigênio, 1, 7 vezes mais 

denso que o ar e 14 a 20 vezes mais solúvel em água que o oxigênio. 
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Entre os produtos químicos desinfetantes, ele ocupa um dos primeiros lugares em 

potencial de oxidação, propriedade esta que reflete na sua alta capacidade de 

desinfecção. Seu potencial de oxidação é uma e meia vezes maior do que o cloro (Tabela 

3.9. À temperatura e pressão ambiente é um gás instável, que se decompõe rapidamente 

para voltar à molécula de oxigênio, 0 2, do qual se originou. Devido a esta característica, 

não se pode armazená-lo, devendo gerá-lo no local em que será utilizado (WITT & 

REIFF, 1995). 

TABELA 3 9 P . I d 'd - d 'd . - otencm e ox1 açao c ox1 antes orles. 

Espécie oxidante Potencial de oxidação E0 {Volts) 

Flúor +2.87 
Radical hldroxila +2.80 

Ozônio +2.07 
Peróxido de hidrogênio + 1.77 

Permanganato + 1.68 
Dióxido de cloro + 1.50 

Cloro +1.36 
Bromo + 1.07 

lodo +0.54 
fonte: Adaptado de WllT & REJFF ( 1995). 

3.5.3.3.1-Desinfecção com ozônio 

Desenvolvido na Europa por mais de um século, o ozônio fo i primeiramente 

usado no tratamento de águas de abastecimento, para remover cor, sabor e odor, tendo 

sido utilizado pela primeira vez como desinfetante de água na França, em meados de 

1900. Nos Estados Unidos da América tem sido crescentemente utilizado desde de 1975 

como desinfetante de água residuária. 

O ozônio é um forte agente oxidante, efetivo na destruição de bactérias, vú·us e 

também de cistos de protozoários tais como Gim·dia e Clyptmporidiwn os quais são 

particularmente resistentes à maioria dos desinfetantes (LAZAROV A et ai. 1999) 
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A sua natureza fortemente oxidante lhe permite reagir com grande variedade de 

grupos funcionais orgânicos e organometálicos originando subprodutos de menor peso 

molecular, muitas vezes mais biodegradáveis que seus precursores. 

HUNT & MARINAS ( 1999) afirmam que além da quantidade de ozônio 

disponivel, o tempo de contato é um fator limitante na ozonização e que a concentração 

de ozônio transferida ao longo do tempo de contato é denominada de dosagem aplicada. 

A U .S. EP A. ( 1999c) afirma que o sucesso para o controle do processo é: a dose, 

a mistura e o tempo de contato. Um sistema de ozonização deve fornecer máxima 

transferência de ozônio para a água e a concentração de 0 3 deve atender a demanda das 

rápidas reações de oxidação das espécies orgânicas e inorgânicas, bem como as reações 

com os vários microrganismos presentes. 

O interesse na utilização de ozônio como desinfetante tem como principal razão a 

característica de não manter residual como o cloro e apresentar eficiência comparada a 

este, sendo muito vantajoso no caso específico de desinfecção de esgotos sanitários 

(U.S.EPA, 1999b). 

DANIEL ( 1993) cita que embora o ozônio seja um biocida efetivo, é necessário 

conhecer a possibilidade de geração de subprodutos tóxicos. A ozorúzação de água que 

contém matéria orgânica, principalmente substâncias húm.icas, não produz 

tril1alometanos, mas pode gerar outros subprodutos na oxidação da matéria orgânica que 

podem ser potencialmente prejudiciais à saúde humana. 

Os principais produtos gerados pelo processo de ozonização são: aldeídos, ácidos 

carboxílicos, peróxido de hidrogênio, bromato, bromometano, ácidos acéticos 

brominado, acetonltrilo brominado e cetonas (GALAL-GORVECH, 1996). 

Para se entender a inativação do microrganismo usando ozônio, é prec1so 

entender a químlca do ozônio em solução aquosa, particularmente na presença de 

reações de competição como oxidação de espécies inorgânicas reduzidas e compostos 

orgânicos (WEF, 1996). 
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3.5.3.3.2- Química da ozonização 

O ozônio é um oxidante tão forte que é instável, inclusive em águas destiladas, 

decompondo-se em oxigênio, num mecanismo complexo que envolve a geração do íon 

hidroxila (OH), a uma taxa proporcional ao pH da água. Sua vida média pode ser de 

meia hora, mas em condições favoráveis tem se detectado residual mesmo depois de 
o 

tempo de residência de 12 horas(WITT & REIFF, 1995). Em água destilada (pH 7), o 

ozônio se decompõe conforme as seguintes reações: 

0 3 +H20~HO/ +0H

H03 + +OH-~ 2H02 

0 3 +H02~H0+202 

Q 

(3.26) 

(3.27) 

(3.28) 

(3.29) 

Essas reações quúnicas de decomposição seguem dois mecanismos de reações: 

I) reação direta do próprio ozônio; 2) reação indireta envolvendo os radicais produtos da 

decomposição do 0 3. Contudo, a cinética de reação em cada caso difere pela diversidade 

ele produtos da oxidação e o mecanismo de reação predominante dependerá sobretudo 

elas características do efluente (HOIGNÉ & BADER 12 apud WEF, 1996). 

O mecanismo de oxidação direta envolve reações seletivas e relativamente lentas 

(podendo levar vários minutos) quando comparado ao mecanismo indireto. Portanto, na 

ausência da decomposição do 0 3, a sua concentração pode permanecer constante em 

pequenos intervalos de tempo (medido em tninutos). 

O segundo mecanismo é através da oxidação de compostos, pelos produtos da 

decomposição do ozônio, principalmente devido aos radicais hidroxil (OH'). Esse 

radical é altamente reativo e tem meia-vida ele apenas alguns microssegundos na água. 

Nesse caso, a decomposição do 0 3 se processa por meio de reações radicalares, 

12 HOIGNÉ & llADER (1975) Hoigné, J.; Bader, H. Identification and kinetic properties ofthe oxidizing 
decomposWon products orozonc en water and its impact on water pW'ification. 2nd lnt. Symp. 
Ozone Teclmol., Canadá, Ozone Press Inst. , Jamesville N.Y., 271. 
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divididas basicamente em três fases distintas: iniciação, propagação ou promoção e 

inibição. 

A iniciação é o passo determinante da velocidade de decomposição do ozônio. 

Este estágio envolve reação entre o ozônio e um iniciador para formar um íon radical 

superóxido (02} O íon 0 2- reage então com o ozônio, causando nova decomposição do 

ozônio. Um variedade de agentes como íons de hidroxila (OH"), radiação ultravioleta e 

substâncias húmicas, dentre outros podem atuar como iniciadores. 

Na segunda etapa, promoção, substâncias promovem a regeneração dos íons de 

0 2- a partir do radical livre hidroxil (OH'), subproduto formado durante a decomposição 

do ozônio. Portanto, a decomposição do ozônio continuará a acontecer desde que haja 

concentração suficiente de promotores na solução. Quando os radicais livres hidroxil são 

consumidos sem que haja regeneração do 0 2-, inicia-se a terceira etapa, a inibição. 

Substâncias como os íons carbonato (C03-
2

) e bicarbonato (HC03-) presentes no 

esgoto, inibem a decomposição do ozônio e em altas concentrações podem inibir 

totalmente as reações em cadeia dos radicais livres, prevalecendo a forma molecular 

(reduzindo a taxa de decomposição do 0 3). 

A decomposição do ozônio é influenciada pelo pH, temperatura, radiação UV, 

concentração de 0 3 e presença de inibidores como carbonato e bicarbonato. 

A predominância de um caminho de reação dependerá das características do 

esgoto. Alta concentração de substâncias iniciadoras provocará a reação pela rota dos 

radicais livres, levando ao rápido consumo de ozônio. Alta concentração de espécies 

inJbidoras promoverá a reação pela rota direta. A Figura 3.5 representa um resumo 

dessas reações, U.S.EPA (1999b). 
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radical hidroxil (OI-f) Subprodutos 

Radical consumido pelo HC03·, 

C03'2, etc. 

Inibição 

Subprodutos 

FIGURA 3.5 - Reações de oxidação dos compostos (substratos) durante a ozonização. !Fonte: 
Adaptado de U.S.EPA (1999b)]. 

3.5.3.3.3- Geração do ozônio 

Produção do Ozônio 

O ozônio gasoso pode ocorrer na natureza como produto de reações fotoquúnicas 

na estratosfera terrestre e também pode ser obtido artificialmente, por meio de várias 

técnicas, empregando-se descargas elétricas. 

Existem várias técnicas de se obter o ozônio, dentre as quais a mais empregada é 

a descarga corona, que consiste na passagem do gás contendo oxigênio, através de dois 

eletrodos separados, onde se aplica uma tensão que varia de 8 e 20kV (Figura 3.6). É 

importante ressaltar que quando o gás que alimenta o sistema é o próprio ar atmosférico, 

a produção do ozônio permanece em torno de 2% em peso, e quando se utiliza oxigênio 

puro, ou rnistura-se esse ao sistema, a porcentagem pode subir até 5 ou 7% em peso, 

melhorando a capacidade de formação do ozônio. 
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FIGURA 3.6 - Esquema simplificado de um gerador básico de ozônio. [Fonte: Adaptado da 
U.S.EPA (1999b)] 

Os elétrons suficientemente energizados promovem a dissociação das moléculas 

de oxigênio em seus átomos constituintes, com a produção final do 03: 

o *+02 ---)0 3 
(3.30) 

0 2 + e(i energia) ---) 20 * +e( .J, energia) 
(3.31) 

A concentração de oxigênio dissociado depende principalmente da distribuição 

de energia na descarga carona, da temperatura e da vazão do gás na entrada do 

ozonizador. Cada átomo de oxigênio livre reage rapidamente com uma molécula de Oz 

para tormar o ozônio molecular como indica a equação 3.30 (WEF, 1996). 

A elevação da temperatura aumenta a taxa ele decomposição do 0 3, portanto, 

todos os equipamentos de geração do ozônio devem incluir eficiente sistema de 

relHgeração para evitar o superaquecimento devido à liberação do calor resultante da 

formação do 0 3, e desse modo evitar a regeneração do Oz (WEF, 1996; U.S.EPA, 

1999b). 
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Câmara de contato 

Depois de gerado, o ozônio é canalizado para uma câmara de contato contendo a 

água residuária a ser desinfetada. A proposta da câmara de contato é transferir o gás 0 3 

para o liquido, em tempo de contato suficiente para a desinfecção. 

Devido ao alto custo do ozônio, a hidrodinâmica da câmara de contato deve 

fornecer máxima eficiência na transferência deste para a água, não só otimizando o 

aproveitamento do 0 3 na água, como também melhorando a eficácia da desinfecção. 

Os principais tipos de câmaras de contato geralmente utilizadas são: a difusão 

convencional de boll1as, a mistura por turbina, o injetor e misturador estático, a coluna 

empacotada, a câmara vaporizada, o tubo em U e a turbina radial estática submersa. 

Segundo WEF(1996), os critérios para a definição de modelo de câmara de 

contato devem incluir aspectos tais como: o grau de distribuição de bollias do difusor, a 

concentração de ozônio no gás de atimentação, a qualidade da água, o decaimento do 

ozônio, o tempo de contato requerido, o modo de coleta do gás de saída e limitações 

como a taxa de transferência de massa e o espaço físico disponível. Além disso, o 

projeto pode incluir modificações no número de estágios, direção dos fluxos líquido e 

gasoso (contra-corrente, corrente no mesmo sentido), método de aplicação do ozônio 

(difuso r de boll1as, injetor externo, turbinas) e altura da unidade. 

O tipo mais comumente utilizado é a coluna liquida com injeção de bolhas contra 

a corrente e dispersão através de bollias. A Figura 3.7, representa esse sistema de câmara 

de contato . 

De acordo com a WEF ( 1996) a principal dificuldade para a esco lha de um 

câmara de contato é o seu comportamento lúdrod inâmico. O aparecimento de caminhos 

preferenciais (curtos-circuitos), estão associadas fi:eqüentemente ao tipo e configuração 

do reator. 
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FIGURA 3.7- Diagrama típico de sistema de contra corrente para transferência do 0 3 da fase 

gasosa para a fase líquida. [Fonte: Adaptado de PONTrus ( 1990)). 

Aplicação do ozônio 
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O desempenho global da ozonização depende em grande parte da eficiência de 

geração e transferência do gás para o meio liquido. SCHIRCH & RODRIGUES (1993) 

citam que é difícil obter um sistema que promova de forma eficiente uma boa mistura do 

ozônio com o esgoto, uma vez que o ozônio é menos solúvel em água que o cloro, sendo 

este o principal problema na aplicação do ozônio. 

A parcela de ozônio que será dissolvida na água residuária em temperatura 

constante é função da pressão parcial do gás ozônio acima da água ou do gás que 

alimenta o sistema, e devido ao ozônio possuir baixa pressão parcial, os sistemas de 

transferência devem fornecer alta eficiência de dissolução deste em água. 

Tem sido aceito que a solubilidade do ozônio na água siga a lei de Henry, 

significando que a concentração de saturação (Csoz), seja proporcional à pressão parcial 

do gás (PPoz) a uma dada temperatura, de acordo com a seguinte equação: 

(3.32) 

H: constante de Henry; 
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Verifica-se que elevadas concentrações de 03 na fase gasosa favorecem a 

ozonização, pois permitem reduzir o tempo de contato necessário para promover as 

reações de oxidação (BILOTT A, 2000). 

Na prática, alguns fatores influem sobremaneira na absorção do ozônio pela 

água, tais como: a concentração do ozônio na fase gasosa, a vazão de gás, as condições 

de mistura, o tamanho da bolha, a superfície de contato entre o gás e o líquido, a 

geometria da câmara e a qualidade da água (WEF, 1996). 

CHIANG et ai. ( 1999) comprovaram que para se aumentar a eficiência de 

absorção, o gás contendo 0 3 deve ser introduzido na água sob a forma de pequenas 

bolhas, para permitir melhor contato entre o ar ozonizado e as substâncias dissolvidas no 

líquido. A WEF( 1996) concorda afirmando que devido as bolhas serem menores, elas 

percorrem a câmara mais lentamente, desse modo o tempo de contato aumenta, melhora

se a eficiência da transferência do ozônio para o sistema, diminui-se a quantidade de 0 3 

requerida, resultando uma redução dos custos do sistema de ozonização. 

A taxa de dissolução resulta maior com o aumento da coluna liquida. Segundo 

MAUSTELLER13 apud BILOTTA (2000), a otimização pode ser alcançada 

empregando-se um reator pressurizado ou um sistema com elevada altura de coluna 

liquida acima do difusor, prolongando assim o contato entre as boU1as e a água. Ele 

sugere que a faixa ideal de altura da co luna liquida seja entre 3, 7 e 5,5 m e que alturas 

superiores a 5,5 m, não devem ser utilizadas, pois a pressão exercida pela coluna d'água, 

contra o sistema de injeção de gás seria demasiadamente alta. 

Geralmente a dissolução do OJ na água varia entre 5 e 1 O m3 de ar por l 00 m3 de 

água. Deve-se ter uma boa mistura para auxiliar a transferência do ozônio para a água, 

evitando-se misturas vigorosas, pois esta irá desencadear diminuição na taxa de 

inativação (SOTEL014 apud BJLOTTA 2000). 

13 MAUSTELLER(I989) Maus tellcr, J.W .. Ozone. MAS Rcsearch Corporation. 
14 SOTELO et al ( 1989) Sotelo, J. L., Beltrán, F.J., Benitez, F., e Beltrán-I Ieredia, J. Henry's law constant 

for the ozone-water systen1. Water Research, vol.23, n°l O, p.l 239-45. 
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3.5.3.3.4- Quantificação da concentração do ozônio 

O conhecimento da concentração do ozônio nas fases gasosas e liquida é 

requerida para se avaliar e monitorar o desempenho do processo. Os métodos analíticos 

para quantificar a concentração de ozônio sofrem interferências de variáveis como pH, 

alcalinidade, tempo de reação e a presença de material oxidante. 

Análise da fase gasosa 

A determinação da concentração do ozônio na fase gasosa é importante por duas 

razões: para avaliar a quantidade de 0 3 que é transferida para o líquido e monitorar o gás 

de saída para melhor controle do processo. As técnicas analíticas recomendadas são: 

absorção ultravioleta, quimiluminescência, colorimetria e idometria (WEF, 1996). 

Dentre todos os procedimentos, o iodométrico tem sido bastante utilizado. O seu 

princípio teórico baseia-se na alteração do estado de oxidação do iodo de -I a O, seguido 

da mudança da coloração da solução. A reação de oxi-redução envolvida é descrita pela 

reação: 

O 3 + 21 - + H 2 O - -)- O 2 + 12 + 201-l - (3.33) 

O iodo formado pode ser detectado quantitativamente, na ausência de outros íons 

coloridos, por titulação com agente redutor como tiossulfato de sódio (Na2S20 3) , 

conforme reação: 

(3.34) 

O desaparecimento da coloração azul da solução proveniente da formação do 

complexo iodo-solução indicadora de amido, c01·responde à conversão de todo iodo em 

iodeto. 
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Além do método titulométrico, a fiação de h liberado pode ser determinada por 

colorimetria com absorção em 352 run para concentração acima de 2.l0-7M (10 ~tg/L) 

STANLEY & JOHNSON15 apud BILOTTA (2000). 

O pH, a composição e concentração da solução tampão, a concentração do 

iodeto, a técnica de amostragem, o tempo de retenção e a presença de substâncias 

oxidantes tais como: cloro, dióxido de cloro, peróxido de hidrogênio, e permanganato de 

potássio que podem oxidar o íon iodo, interferem com os resultados da análise (WITT & 

REIF, 1995; WEF, 1996). 

Análise da fase líquida 

A importância de se quantificar a concentração residual do Ü3 na fase líquida é 

principalmente para poder se estimar a dose requerida para o processo de desinfecção. 

Esta análise se torna dificil devido à natureza transitória do ozônio em solução aquosa. O 

Ü3 tende a desaparecer rapidamente como resultado das reações com os constituintes do 

esgoto, da sua autodecomposição e da volatilização. 

As técnicas em uso promovem reações de oxi-redução não-seletivas, envolvendo 

tanto o ozônio quanto outros agentes oxidantes presentes no efluente, resultando, em 

muitos casos, num aumento aparente da fração residual. 

De modo geral, os métodos analíticos são classificados em: eletroquímicos 

(amperométrico), co lorimétrico (oxidação iodométrica, cristal leuco-violeta, DPD 16
, 

índigo-blue, cromo-violeta K) e absorção de radiação, descritos por STANLEY & 

JOHNSON apud BILOTT A (2000) e WEF ( 1996). 

O método índigo-blue é baseado na descoloração do corante índigo causada pela 

reação do ozônio com a dupla ligação dos compostos de carbono. A redução resultante 

da absorvância correlaciona-se com o ozônio que reagiu como o índigo. Suas vantagens, 

tais como sensibilidade, seletividade, exatidão e simplicidade lhe conferem 

confiabilidade, sendo atuahnente considerado o melhor método para quantificação do 

15STANLEY & JONIIONSON ( 1991) StanJey, J. c Jon.hnson, J.D. Analysis o f ozone in aqueous solution. 
16 Dictil-p-fenilcnediamiJw 
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residual de ozônio. O cloro e o manganês podem interferir nos resultados, exigindo 

assim uma correção no método padrão para cada interferência (APHA, 1995; WJTT& 

REIFF, 1995; WEF, 1996). 

Outro método bastante utilizado como alternativa é o método colorimétrico DPD, 

baseado na reação direta entre o ozônio e o indicador DPD, originando uma solução 

avermelhada, cuja concentração pode ser determinada por fotometria em comprimento 

de onda 515nm. Para concentrações acima de 2 mg/1 o indicador torna-se instável e o 

método não obedece a Lei de Beer. 

Os principais interferentes do método são traços de peróxido de hidrogênio ou 

oxidante similar produzido durante a ozonização, manganês oxidado e halogênios livres, 

os quais concorrem com o reagente DPD nas reações de o xi-redução (ST ANLEY & 

JOHNSON apud BILOTT A, 2000). 

3.5.3.3.5- Mecanismos da desinfecção 

A enérgica ação bactericida do ozônio é devido à combinação de seu alto 

potencial oxidante e sua habilidade de difundir-se através das membranas bio lógicas. As 

reações de oxidação do ozônio na água seguem dois caminhos preferenciais: oxidação 

direta por ozônio molecular e oxidação indireta pelas espécies radicais livres fo rmadas 

da autodecomposição do ozônio e da reação entre ozônio e alguns compostos orgânicos 

e inorgânicos. 

A oxidação por ozônio molecular é usualmente lenta e mais seletiva que as 

reações com radicais livres. Não é muito bem compreendido como o ozônio molecular 

ou as espécies radicais intermediárias são responsáveis pela inativação dos 

microrganismos. AJguns pesquisadores têm sugerido que a reação direta com ozônio 

mo lecular é o mecanismo predominante, enquanto outros acreditam que as reações 

indiretas com radicais são responsáveis pela inativação (HUNT & MARINAS, 1998). 

A cinética da inativação por ozônio é difícil de medir-se acuradamente porque as 

reações entre ozônio e componentes vitais dos microrganismos são tipicamente rápidas. 

Além do mais, o ozônio decai rapidamente por autodecomposição assim como por 
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reações com outros compostos orgânicos e inorgânicos presentes na solução (HUNT & 

MARINAS, 1998). 

NEBEL17 apud MARCHIORETTO (1999) cita que o ozônio deve ser transferido 

da fase gasosa, no qual é gerado, para a fase líquida antes de ser aplicado em águas 

residuárias e águas de abastecimento. Segundo RJCE & NETZER 18 apud 

MARCHIORETTO (1999), os sistemas heterogêneos são mais comuns na aplicação do 

ozônio, envolvendo a transferência de massa do ozônio para o meio aquoso por meios de 

boU1as, através da interface gás/liquido, utilizando difusor cerâmico. A transferência de 

massa do ozônio no liquido é afetada por sua concentração na fase gasosa, pela 

temperatura, pressão e pH, pelo método de transferência, tempo de contato e dimensão 

das bolhas de gás. 

3.5.3.3.6- Vantagens e desvantagens da ozonização 

As vantagens e desvantagens do uso do ozônio como desinfetante de águas 

residuárias variam com o tamanho da estação, com a qualidade da água e com a 

dosagem aplicada (VIGNESWARAN & VlSVANATHAN, 1995; U.S.EPA, 1999c). 

As principais vantagens do uso do ozônio como desinfetante são: 

• o Ü3 é mais eficiente que o cloro, cloraminas e dióxido de cloro para inativação de 

vú·us, Clyptosporidium e Giardia; 

• oxida ferro e manganês; 

• controla cor, sabor e odor; 

• auxiHa no processo de clarificação, além de auxiliar na remoção da turbidez; 

• na ausência do bromo, substâncias halogenadas não são formadas, não existindo 

residuais prejudiciais que devam ser removidos depois da ozonização, devido a sua 

rápida decomposição; 

• sobre decomposição o único residual é o oxigênio dissolvido; 

17 N c HRL, C. (1981 ). Ozone. In: Kl RI<, R. E. & OTHMER, D. F. &1. Encyclopedia of cltemical 
lec/mology. 3'J edition. Wiley, New York. P.683-7l3. 

18 RICE, R. G. & NETZER, A. (1982). Handbook ofozone tecbnology and applications. Boston, 
Butterworth Publishers. p. 134-213. 
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• depois da ozonização não existe o recrescimento dos microrganismos, exceto para 

aqueles protegidos por partículas presentes na água residuária; 

• por ser gerado no local, existem poucos problemas associados à segurança do 

transporte e manuseio; 

• eleva a concentração de oxigênio dissolvido no efluente, podendo assim eliminar a 

necessidade de reaeração e também a necessidade de se elevar a concentração de 

oxigênio dissolvido no corpo receptor. 

A ozonização apresenta algumas desvantagens, tais como: 

• baixas dosagens de ozônio não podem ser efetivas na inativação de alguns vírus, 

esporos e cistos; 

• tecnologia mais complexa de desinfecção quando comparada ao cloro e à radiação 

ultravioleta, requerendo complicados equipamentos e eficientes sistemas de contato; 

• subprodutos orgânicos halogenados são formados particularmente na presença de 

bromo e matéria orgânica; 

• custo inicial do equipamento é alto; 

• a geração de ozônio requer multa energia devendo ser gerado no local de uso; 

• o ozônio é altamente corrosivo e reat ivo, portanto requer materiais resistentes a 

corrosão, tais como: aço inoxidável; 

• não é econômica para águas residuárias com altos níveis de sólidos suspenso (SS), 

alta demanda bioquímica de oxigênio (DBO), alta demanda química de oxigênio 

(DQO), ou altos teores de carbono orgânico total (COT). 

• o ozônio é extremamente irritante e possivelmente tóx.ico, portanto o gás que não é 

utilizado deve ser destruído para prevenir a exposição dos trabaU1adores. Necessita

se de dispositivo para exaustão do ozônio do reator para prevenir toxicidade. 

• decai rapidamente em altos valores de pH e temperaturas; 

• não mantém residual. 
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3.5.3.3. 7- Subprodutos da ozonização e a saúde humana 

O uso do ozônio como desinfetante requer alguns cuidados especiais para 

diminuir ou mitigar os perigos relacionados com a exposição do 0 3 ao ser humano. Por 

ser um tóxico quúnico, o 0 3 causa sérios efeitos na saúde, que incluem: odor irritante, 

sensação de queimação e lacrimejação dos olhos; irritação e ressecamento das 

membranas da mucosa do nariz e garganta; apatia, entorpetência e cansaço durante dias 

ou semanas; respiração curta, tosse seca e sufocamento; dor e aperto ou sensação de 

queimação no tórax; dores de cabeça, indisposição estomacal, vômitos, vertigens e 

fi:aqueza; choques generalizados e desmaios; edema pulmonar, congestão e hemorragia 

e possível morte (WEF, 1996). 

Por possuir um odor penetrante, o 0 3 é perceptível para a maioria dos indivíduos 

a baixas concentrações, aproximadamente 0,01 pprn (v/v) no ar. A máxima exposição 

permitida por um período de 8 horas segundo a OCCUPATIONAL SAFETY AND 

HEALTH ADMTNISTRATTON-OSHA é de O, lOppm. A Tabela 3. 10 registra os efeitos 

gerados no homem por diversas concentrações de ozônio. 

TABELA 3.10- Efeitos do ozônio na saúde 

CONCENTRAÇÃO (ppm po•· volume) REAÇÃO HUMANA 

0,0015-0, I Odor detectável 

0,1 Irritação do nariz e garganta 

0,5-1,0 Dificuldade de rcspira~lo 

1,0-1 ,0 Edema pulmonar 

Ponte: WEF (1996). 

O ozônio residual, presente na água, é tóxico à vida aquática HUBBS apud WEF 

( 1996) encontraram que uma concentração residual de ozônio de 0.09 mg/L fo i letal para 

peixes. 

Os efeitos do ozônio residual aparecem de forma variada, pelo fato que esse 

desaparece rapidamente no ambiente. Em dosagens utilizadas na desinfecção de esgotos, 
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algum residual de ozônio pode ter pequena duração e trazer alguns problemas ao corpo 

receptor, mas a ozonização geralmente melhora os rúveis de oxigenação, atuando 

beneficamente no corpo receptor. 

Por outro lado, o ozônio por ser bastante reativo, reage com a matéria orgânica 

formando subprodutos biodegradáveis como ácidos orgânicos, aldeídos e cetoácidos. 

Esses subprodutos são fontes de carbono para bactérias e podem causar principalmente 

problemas de recrescimento nos sistemas de distribuição. Tem também sido registrado 

que muitos desses subprodutos são considerados mutagênicos e suspeitamente 

cancerígenos (SIDDTQUI et ai. 1997; SINGER 1999). 

O ozônio não gera subprodutos halogenados quando reage com a matéria 

orgânica natural, mas se o íon brometo estiver presente, pode ser gerados produtos tais 

como, o ácido hipobromoso e íon bromato (considerados um dos mais tóxicos 

subprodutos da desinfecção), sendo esses bastantes reativos podendo gerar compostos 

orgânicos halogenados. 

A ozonização de certos inseticidas pode produzir produtos intermediários que 

são mais tóx.icos que a substância que o originou (WITT & REIFF, 1996). 

CHIANG et ai. ( 1999) mostram que utiUzando-se a ozonização antes da cloração, 

se diminui o potencial de formação dos trihalometanos e dos ácidos haloacéticos. Em 

compensação aldeídos tem sido identificados, e sua produção cresce com o aumento da 

dosagem de ozônio utilizada até um certo limite de 0,2 a 1, I mg Oy'mg TOC, para os 

quais se verifica que para doses maiores do que 1,8 mg Ü3/mg TOC, tem-se um 

decréscimo na produção de aldeídos. 

3.5.3.3.8- Eficácia da desinfecção com ozônio 

Por possuir uma natureza fortemente oxidante, o ozônio possui a habilidade ele 

inativar diversos tipos de bactérias, cistos de parasitas como Gim·dia e Clyptosporidium, 

e alguns vírus resistentes à cloração (TYRRELL et ai. 1995, LAZAROV A et ai. 1998, 

HUNT & MARfNAS 1999). 
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Com dosagens menores ou iguais a 1 O mg!L, o ozônio pode remover 99% das 

bactérias coliformes em efluentes secundários de esgoto sanitário (WEF, 1996). 

LAZAROVA et ai. (1998) descrevem um estudo no qual demonstram que 

utilizando-se dosagem de 7 mg/L, que correspondeu a uma concentração residual de O, 1 

mg/L, conseguiu-se uma redução de 3 a 4 log de coliformes fecais e Streptococcus 

jàeca/is, com de lO minutos de tempo de contato, resultando em um número menor ou 

igual a 200 CF/lOOmL, no efluente final. Eles registram também que altas dosagens de 

40 a 50 mg/L podem ser utilizadas para se atingir padrões mais restringentes de 2,2 

CF/lOOmJ. 

A taxa de inativação de vírus tem-se mostrado mais rápida do que a inativação de 

bactérias. Vú·us foram completamente removidos em 30 segundos de tempo de contato, 

com concentração de ozônio residual dissolvido menor que 0,5 mg/l (OLIVIERI & 

RIBEIRO, 1993). 

Os poliovú·us considerados um dos vírus mais resistentes à cloração, foram 

inativados em 99,9%, utilizando-se dose de 0,4 mg/L de ozônio residual e tempo de 

contato de 4 minutos (WEF, 1996). 

LAZAROV A et ai. ( 1998) afirmam que o ozônio é muito efetivo contra os 

bacteriófagos, para os quais utilizando-se de 5 mg/1 e 5 minutos de tempo de contato, 

conseguiu-se inativar em 5 logo bacteriófago altamente resistente MS2. 

. A WEF ( 1996) registra estudos que apresentam o uso da ozonjzação na 

inativação em até 99,9% dos cistos da Giardia muris e a Gim·dia lamblia. 

A Tabela 3.11 ilustra a influência da resistência microbiana no parâmetro C. t 

requerido para remover 99% de alguns microrganismos no tratamento de águas de 

abastecimento, incluindo o cisto de Naegleria gruberi, um dos microrganismos mais 

resistentes à desinfecção . 
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TABELA 3.11 - Comparação da diferença de resistência de diferentes microrganismos pela 

inativação com ozônio. 

Organismo pH 

Esclterichia co/i 7,2 

7,2 

Mycohacleriumfortuitum 7,0 

Coxsackie A9 7,2 

Poliovírus 1 7,2 

Poliovírus 2 7,2 

Giartlia muris 7,0 

Naegleria gruheri 7,0 

Entamoeha hislo/ylica 7,5 a 8,0 

Ponte: Adaptado de WfiT & REJFF ( 1995). 

•c: concentração residual de ozônio em mg!L. 

Temp. a c 
o c mg/L 

1 0,07 

1 0,065 

24 0,8 a 1,08 

20 0,15 

20 0,15 

20 0,15 

25 0,03 a O, 15 

25 0,3 a 1,2 

19 0,7 a 1, 1 

bt99: tempo em minuto por 99% de destmição dos microrgan ismos. 

b, t99 C.t99 

min. mg.min.IL 

0,083 0,006 

0,33 0,022 

0,58 0,53 

0,12 0,018 

0,5 0,075 

4,83 0,725 

9,0 a 1,8 0,27 

4,3 a 1,1 1,29 

<5 -

A desinfecção de microrganismos Eschericia Co/i por ozônio é da ordem de 

3 125 vezes mais rápida do que com o cloro, pois enquanto o ozônio age pela destruição 

da parede celular, o cloro atua por difusão celular atacando as enzimas dos 

microrganismos, requerendo maior tempo para inativação (OLIVIERI & RIBEIRO, 

1993). 

O potencial relativo de um desinfetante pode ser avaliado pelo coeficiente de 

letalidade (inativação ): 

Coeficiente de letal idade = _ I _ 
C .t99 

C: concentração residual de ozô1úo emmg!L. 

t99: tempo em minuto por 99% de destmição dos microrgmúsmos. 

(3.35) 
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A Tabela 3.12 mostra uma comparação entre o ozônio e o cloro na desinfecção 

de alguns microrganismos. 

TABELA 3.12- Eficiência comparativa de desinfecção à 5°C19
, pelo coeficiente de letalidade. 

Bactérias Cistos 
Desinfetante Vírus Esporos 

entéricas amo é bicos 

ÜJ 500 0,5 2 0,5 

Ch (como HCIO) 20 1,0 0,05 0,05 

Ch (como OCr) 0,2 < 0,02 <0,005 0,0005 

Ch (como N H2Cl) O, I 0,005 0,002 0,2 

Fonte: (OLNIEIU & RIBElRO, 1993). 

Os dados da Tabela 3.12 mostram que o ozônio possui maior poder germicida 

quando comparado com o cloro para vários tipos de microrganismos e que a taxa de 

destruição depende da natureza do microrganismo. 

Na desinfecção de água pouco poluída são necessários algtms minutos de contato e 

uma concentração variando de 0,5 a 5 mg!L para inativar os microrganismos 

patogênicos e em águas mais poluídas necessita-se de uma concentração de I O a l 00 

mg/L para completa inativação, sendo importante ressaltar que essa concentração é 

diretamente proporcional ao tipo de microrganismo que se visa eliminar (SCHlRCH & 

RODRIGUES, 1993). 

3.5.3.4- Radiação Ultravioleta 

) 

Dentre as muitas definições existentes pode-se denominar como radiação 

ultravioleta, ou luz ultravioleta, àquela ra~iação pertencente à faixa do espectro 

l eletromagnético que vai de I 00 a 400 nm. E uma região que fica entre o raio-X e o 

I espectro de onda visível pelo o ll1o humano. Sua divisão pode ser classificada como: UV 

19 No Brasil a ocorrência dessa condiÇc'io de temperatura é tun pouco di IJcil, só encontrando-se em 
aJgwnas regiões do país. 



CJIPÍ1VLO 3. REVISÃO DE LITERATURA 68 

} vácuo (100 a 200 nm), UV-C (200-280 run), UV-B (280-315 run) e UV-A (315-400 l nm). Em termos de efeito germicida, a faixa ótima de UV está entre 245 e 285 mn. 

3.5.3.4.1-Desinfecção com mdiação ultravioleta 

Downes e Blunt, no final do século XIX, observaram pela primeira vez a ação 

germicida da radiação ultravioleta, que foi inicialmente utilizada para promover a 

desinfecção de ar, produtos farmacêuticos e de água de abastecimento de estações 

compactas. 

A partir de 1975, com os estudos de Oliver e Cosgrove, passou-se também a 

utilizá-las para a desinfecção de efluentes secundários de esgotos sanitários. Na mesma 

época pesquisas sobre a desinfecção de esgotos sanitários empregando radiação 

ultravioleta foram iniciadas por CAMPOS & PIZZIRANI ( 1977). 

O grau no qual a destruição ou inativação dos mkrorganismos ocorre por 

radiação ultravioleta está diretamente relacionado com a intensidade da radiação 

ultravioleta, o tempo que os microrganismos são expostos à radiação, as características 

do líquido a ser desinfetado e a configuração do reator. 

Quando os microrganismos são expostos à radiação ultravioleta, uma fração 

constante da população de microrganismos é inativada com o progressivo crescimento 

do tempo. A dose está relacionada com o efeito germicida, indicando que alta 

intensidade num curto período de tempo tem a mesma eficiência que intensidades mais 

baixas em período de tempo mais longo (U.S.EPA, 1999b). 

JOLLEY20 apud DANIEL ( 1993), afirma que a radiação ultravioleta, por não 

gerar subprodutos diretos e por não manter residual desinfetante, apresenta-se como 

/ alternativa viável para a desinfecção de esgotos sanitários. A radiação UV atua 

\ principalmente no DNA dos microrganismos, produzindo dímeros em sua maioria de 

) timina, que impedem a duplicação nonnal do DNA, interrompendo o processo de 

20 JOLLEY, R L. et ai. (1982). Jolley, RL.; Cumming, R.B.; Lce, N.E.; Thompson, J.E. c Lewis, L.R .. 
Micropollutants produccd by disinfection o f was terwater cffiuents. Water Science and Tecnology, 
vol. 14, p. 45-59. 
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reprodução celular. No comprimento de 260 nm, obtém-se a máxima eficiência 

germicida. 

Nos sistemas de desinfecção com UV deve-se considerar a demanda equivalente 

resultante do material dissolvido, tais como: proteínas, material húmico e compostos de 

ferro, que podem absorver a radiação e portanto proteger os microrganismos (PONTIUS, 

1990). 

DANIEL (1993) cita que alguns fatores, como a concentração e tamanho dos 

sólidos suspensos, afetam significativamente a ação germicida da radiação ultravioleta. 

O desgaste das lâmpadas com o uso, a necessidade de eletricidade, a redução na 

eficiência com o acréscimo da cor e turbidez (implicando na necessidade de uma pré

filtração) apresentam-se com<? desvantagens pois aumentam significativamente seu custo 

em relação aos métodos convencionais (WlTI & REIFF, I 994). 

3.5.3.4.2- Mecanismo da desinfecção 

Para entender o mecatúsmo pelo qual a radiação ultravioleta inativa os 

microrganismos é necessário que se compreenda que a radiação precisa, primeiramente, 

ser absorvida para que possa interagir com a matéria (WEF, 1996). Segundo a teoria 

quântica, a energia radiante é emitida ou absorvida, sempre em unidades ou pacotes 

discretos denominados "quanta". Esta energia está associada com a radiação 

eletromagnética por: 

E = h.C A 
). }, 

E;.: energia radiante associada com tml dado comprimento de onda, J/einslein21
; 

C: velocidade da radiação eletromagnética no vácuo (3.00x 1017 nmls); 

h: constante de Planck (6,63 x 1 o·34J.s); 

2: comprimento da radiação elctromagnétic.1, nm; 

A: número de A vogadro (6,023x l023 f ótomleinslein). 

21 Em reações fotoquímicas I eislein cor responde a I moi de lõtons (WEF, 1996). 

(3.36) 
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Assim, quanto maior for o comprimento de onda, menor será a energta de 

radiação emitida. Portanto, será menor seu efeito sobre a matéria, uma vez que esse 

efeito é fi.mção da energia. A radiação com comprimento de onda acima de 1200 nm 

(infravermelho) é convertida, imediatamente, em calor ao ser absorvida. Comprimentos 

de onda de 200 a 1200 nm têm energia suficiente para provocar reações fotoquímicas. 

As radiações com comprimentos de ondas menores de 200 nm (raios-X, raios gama, e 

raios cósmicos) possuem energias tão altas que as moléculas são ionizadas. 

Os efeitos biológicos da radiação UV, com algumas exceções, são mais 

acentuados na região entre 190 nm e 380 run, atingindo eficiência máxima próximo a 

253,7 nm. Comprimentos de onda inferiores a 190 run não são aplicáveis à desinfecção, 

pois a água e o ar absorvem mais intensamente a radiação, tornando necessária à 

irradiação no vácuo (HARM22 apud BILOTT A, 2000). 

A radiação no comprimento de onda de 253,7 run tem uma energia associada de 

4 72271 Jleinslein. Uma comparação desse valor com a energia necessária à dissociação 

de importantes ligações quúnicas em sistemas biológicos, revelam que essa radiação é 

suficientemente energética para induzir uma mudança fotobioquúnica (Tabela 3. 13). 

TABELA 3.13 - Energia de ligações de importantes sistemas microbiológicos. 

Ligação Energia de dissociação (Jimol) 

0 -H 460548 a 464735 

C-H 401933 a 414493 

N-Il 389372 

C=O 724316 a 757811 

C-N 288889 a 314010 

C=C 611273 a 632207 

C-C 347504 a 355878 

l·ontc: \VEI• (1996). 

22 HARM, W. (1980). Biologica!JJ;Oecls ofU/trcn•iolel Radiation. Cambridge University Press, 
Massachusetls, 1980. 
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A energia absorvida por um complexo quúnico pode provocar basicamente 

quatro tipos de alterações molecular: rotação, vibração, excitação eletrônica e quebra de 

ligação ou ionização. Os efeitos da absorção de radiação dependem sobretudo do 

comprimento de onda da fonte radiante e da configuração energética das ligações 

int ramo lecu lares. 

Os ácidos desoxirribonucléicos (DNA) e o ácido ribonucléico (RNA), assim 

como as proteínas são efetivos na absorção da radiação ultravioleta, particularmente na 

faixa de 240 a 260 run. Todavia, os danos microbiológicos mais importantes induzidos 

pela radiação UV, são os resultantes de alterações nas bases do código genético do DNA 

e RNA da célula. 

O DNA e o RNA são macromoléculas constituintes da célula, cuja função é 

armazenar e transferir as informações genéticas e celulares, sendo responsáveis por sua 

reprodução. Eles definem a quantidade e o tipo de enzimas celulares produzidas e 

praticamente comandam todos processos celulares. 

No DNA e no RNA encontram-se quatro tipos de monômeros, também 

chamados de nucleotídeos. No DNA esses nucleotídeos são: adenina, guanina, citosina e 

timina. Já no RNA têm-se a substituição da timina pelo nucleotídeo uracil. Adenina e 

guanina são derivadas da purina (uma base nitrogenada), são portanto derivados 

purínicos, enquanto citosina, timina e uracil são chamadas derivadas pi.ri.midínicos 

(derivados da pi.ri.midina, também uma base nitrogenada). 

Tanto o DNA, quanto o RNA, são formados por duas cadeias ou fitas paralelas 

de nucleotídeos Ligados, que se torcem uma sobre a outra formando uma hélice. A 

Figura 3.8, representa esquematicamente um segmento hipotético de uma fita de DNA, 

onde os nucleotídeos estão representados pelas letras A (adenina), G (guanina), C 

(citosina) e T (timina). Observa-se que A é sempre oposto a T e G oposto a C. A 

radiação ultravioleta induz dúneros entre duas pirimidi.nas adjacentes numa tira de 

polinucleotídeos. 
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T A- T A-

G C- G C-
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Fita de DNA timina (nova 
liga~io) 

FIGURA 3.8 - Representação de lesão nas bases adenosina e timina no DNA celular. [Fonte: 
Adaptado de CAMACHO (1995)). 

As lesões provocadas no DNA celular microbiano são basicamente devidas à 

dimerização de bases nitrogenada, predominantemente pirimidinas adjacentes numa tira 

de polinucleotídeos. A WEF (1996) afirma que a dimerização de base adjacente tais 

como a tim.ina tem sido identificada como o mecanismo predominante. 

A formação dos dúneros dificulta a replicação do DNA, pois os dímeros 

) 

formados, a menos que possam ser reparados por enzimas intracelulares específicas, 

induzem mutações que resultam na inibição da duplicação do DNA, sendo esse 
\ 

acontecimento letal para a célula. Pode ocorrer, também, distorção na duplicação, 

\ produzindo cópia com erro e filha mutante incapaz de se dividir (CAMACHO , 1995; 

1WEF, 1996). 

As conseqüências biológicas decorrentes de modificações do RNA são menos 

expressivas, pois este é encontrado em várias cópias no interior da célula, como RNA 

mensageiro, transportador e ribossômico, possibilitando sua reparação. 
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3.5.3.4.3- Reparação dos danos fotoquímicos 

Quando os microrganismos afetados são expostos à rad iação entre 31 O e 490 nm, 

ocorre a desdimerização e a seqüência básica original é restaurada. Sendo assim, os 

organismos podem se dupHcar normalmente. Este fenômeno é chamado de 

fotorreativação e foi descoberto em 1949 por Kelner e Dulbecco (WEF ( 1996), 

CAMACHO (1995)). 

A reativação nunca é completa e apenas fração dos organismos se recupera e o 

grau de reativação, obtido por única enzima é proporcional a dose inicial de rad iação 

inativante, a dose fotorreativante e as características biológicas da espécie irradiada 

(WEF, 1996). Expostos a elevadas dosagens, os microrganismos acumulam prejuízos 

diversos, na forma de dúneros de pirimidina, os quais, impedem seu restabelecimento e 

a 254 nm a formação de dímeros é cerca de oito vezes mais freqüente que a 

desdimerização 

A fotorreativação varia nas diferentes espécies microbianas de acordo com sua 

estrutura bio lógica e extensão da lesão sofrida. A influência da reabilitação microbiana 

na fração de bactérias Escherichia co/i é registrado por vários pesquisadores (HARRlS 

et ai. 1987, KASHIMADA et ai. 1996, TOSA & HIRATA, 1999). 

TOSA & HIRA TA ( 1999) realizaram estudo que verificou que a dose de 

radiação ultravioleta requerida para inativar a Escherichia co/i de 90 a 99%, sem 

fotorreativação, foi de 5,4 e 8,1 mW.s/cm2 respectivamente. HARRIS et ai. ( 1987) 

registram que para inativar 90% da Escherichia co/i com e sem fotorreativação são 

necessária 2,5 e 7 mW.s/cm2
, respectivamente. 

DANIEL ( 1993) afirma que embora a fotorreat ivação, em relação à concentração 

de coliformes reativados, possa parecer pequena, a dose necessária para manter a 

eficiência de inativação, a nível desejado, é significativa, podendo chegar a ser de até 

62% superior à dose necessária para manter a mesma eficiência não levando em 

consideração a fotorreativação. 

Portanto, o tratamento posterior dos microrgarusmos com luz visível reduz a 

i.nativação UV por um fator constante. DANIEL ( 1989) afirma que os microrganismos 
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presentes em efluentes submetidos à desinfecção com UV podem sofi:er sensível 

reabilitação quando lançados em sistemas abertos como rios e lagos. TOSA & HIRA TA 

( 1999) concordam afirmando que para esses sistemas, deve-se considerar um aumento 

na dose de radiação UV, durante o projeto de desinfecção. 

DANIEL (1993) cita que a fotorreativação ocorre principalmente para dose 

menores. Para mesmo tempo de exposição, quanto maior a espessura de lâmina líquida, 

menor a dose média recebida. Portanto, em suas pesquisas, as lâminas de 4 e 6 em foram 

as que apresentaram maior fotorreativação atingindo máximo de 71%. 

Outro mecanismo de recuperação consiste na recuperação no escuro, que ocorre 

na ausência de luz e envolve o reconhecimento enzimático de um dúnero numa cadeia 

de DNA. O dúnero é retirado da molécula de DNA e a seqüência original é recuperada, 

entretanto, isto requer um tempo muito maior e necessita de duas enzimas distintas 

(WEF (1996), CAMACHO (1995)). 

3.5.3.4.4- Geração da radiação ultravioleta 

A radiação ultravioleta pode ser gerada pelo sol que é a fonte natural ou por 

fontes artificiais, tais como as lâmpadas de baixa e média pressão de mercúrio que são 

usadas na desinfecção de água e de esgotos sanitários. Os sistemas que utilizam 

lâmpadas de baixa pressão em.item máxima energia no comprimento de onda de 253,7 

nm; e média pressão emitem energia no comprimento de 180 à 1370 nm. 

Comumente são empregadas as lâmpadas de baixa pressão de vapor de mercúrio 

que geram comprimentos de onda compreendidos entre 240 e 280 nanômetros (run), 

en1.itindo cerca de 85% no comprimento de onda de 254 nm que é efetivo na inativação 

de microrganismos. 

O vapor de mercúrio é bastante empregado em lâmpadas germicidas não só por 

sua capacidade de em.itir radiação na fàixa do ultravioleta, como também por não sofi·er 

interação com os eletrodos ou invólucro da lâmpada. 

As lâmpadas de baixa pressão de vapor de mercúrio têm vida útil longa, de 4.000 

a 10.000 horas de uso continuo. São construídas com invólucro de tubo de quartzo e um 
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eletrodo em cada extremidade. O tubo é preenchido com vapor de mercúrio à baixa 

pressão e um gás inerte, geralmente o argônio. Possuem um reator que é um regulador 

de tensão que evita problemas relacionados às variações de tensão. O principal processo 

de deterioração é o desgaste dos eletrodos (PHILLIPS23 apud DANIEL (I 993)). 

Nos casos de contato direto da fonte lmninosa com o meio liquido, o invólucro 

de quartzo deve ser limpo periodicamente pois seu uso contínuo diminui a transmissão 

de radiação decorrente do acúmulo de resíduos (HAR_M22 apud BILOTT A, I 980). 

Segundo CAMACHO ( 1995), a temperatura de funcionamento das lâmpadas tem 

grande influência sobre a eficiência de emissão UV das mesmas, variações de I ooc na 

temperatura da superficie da lâmpada causam diminuições de até 70% na energia UV 

emitida. 

DANIEL ( 1993) cita que são poucos os materiais que apresentam boa reflexão 

para a radiação ultravioleta, e que o alumúlio é um material que apresenta uma série de 

características que o torna o mais recomendável para a construção de refletores de 

ultravioleta. Dentre as várias características, podem ser citadas a facilidade de ser 

moldado, a leveza, a resistência à corrosão e ser o metal que apresenta maior poder de 

reflexão para o comprimento de onda de 254 run. A porcentagem da reflexão da radiação 

em superfícies polidas é de 60 a 90% e em superficies revestidas com pintura a base de 

alumínio é de 40 a 60%. 

Os reatores fotoquímicos disporúveis para sistemas de desinfecção apresentam 

variações quanto à sua geometria e o posicionamento da fonte lunlinosa, podendo assim 

classificar as câmaras fotoquínlicas quanto ao posicionamento da lâmpada ( emersa ou 

imersa no meio líquido) e quanto à orientação da lâmpada (horizontal ou vertical). 

Nos sistemas com lâmpadas imersas, a fonte luminosa c o reator cilíndrico são 

coaxiais e concêntricos, devendo possuir um sistema para remoção das lâmpadas e 

limpeza periódica do reator, a fim de se remover o material depositado, para não ocorrer 

queda na eficiência de desinfecção. 

23PHI LLI PS, R. ( 1983). Sources anel Applications of Ultraviolet Radialion. Londres, Academic Press, 
434p. 
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Já segundo DANIEL (1993) nos reatores de lâmpadas emersas, a fonte luminosa 

não permanece em contato direto com o efluente, ela é fixada na cúpula da câmara 

distante alguns centímetros da lâmina liquida e o refletor nesse tipo de reator pode ser 

parabólico ou paralelepípedo reto-retangular. A absorção de radiação pelo ar nesse tipo 

de reatores é considerada desprezível , pois a distância entre a fonte luminosa e a lânúna 

líquida normalmente são pequenas. 

É importante ressaltar que um reator deve ser projetado de forma a eliminar 

curtos-circuitos e zonas mortas, de forma a tornar mais eficiente o sistema de 

desinfecção e reduzir os tempos de contato. Pois, o caminho percorrido pelos 

microrganismos dentro do reator, determina a quantidade de radiação UV a que eles se 

expõem. Portanto, o sistema ideal de desinfecção UV, deve ter uma vazão uniforme e 

apresentar mistura radial para maximizar a exposição à radiação UV, evitando 

problemas hidráulicos. 

O número de lâmpadas a ser usada em reatores de lâmpadas emersa e submersa 

pode ser calculado por: 

Q.D 
11 =--

p 

n: número de lâmpadas; 

Q14
: vaz.'io em (m3/h); 

/J: dose aplicada por volume (Wiv'm3
); 

P: potência nominal da lâmpada (\V). 

3.5.3.4.5- Fatores interferentes nos sistemas de desinfecção com UV 

(3.37) 

Têm sido amplamente registrado na literatura (CARRlGAN & CAIRNS, 1991, 

MORENO, 1997; LOGE et ai., 1999; SHABAN et ai. 1997; ANDREADAKIS et ai., 

1999) que as variações na concentração dos sólidos suspensos no efluente a ser 

desinfetado está diretamente relacionada com a eficácia da desinfecção por radiação UV. 

24 O dimensionamento deve ser para a vazão máxima. 
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Segundo DANIEL (1993), embora a concentração de sólidos suspensos seja um 

importante parâmetro na desinfecção com radiação ultravioleta, a maior influência é 

exercida pela distribuição dos tamanhos das partículas em suspensão. Um 

microrganismo que se mantém no interior de uma partícula de sólido dificilmente será 

atingido pela radiação e inativado 

A transmissão de radiação ultravioleta no ar, no invólucro de quartzo da lâmpada 

e no liquido a ser desinfetado é definida pela lei de Beer-Lambert: 

I - = e-b.c.l. (3.38) 
lo 

/: intens idade de radiação após percorrer espessura L, em mW/cnl; 

10: intensidade de mdiaç.'!o na superflcie, cmmW!cnl; 

b: coclieiente de extinção molar, em moi/Lcm; 

c: concentração da substância absorvente, em mo!! L; 

L: espessura da lâmina líquida, em em. 

A intensidade de radiação diminui com o aumento da espessura de lâmina 

liquida perconida, pois ela é absorvida por unidade de distância (espessura da lâmina). 

O coeficiente a depende da substância absorvente, da temperatura e do comprimento de 

onda emitido. 

A relação l/10 é denominada transmitância (T) e a absorvância (A) é definida 

como: 

A = - logT (3.39) 

Combinando as equações (3.38) e (3.39), tem-se: 

A = a.c. L (3.40) 

O efluente que apresenta baixa transmitância, apresentará áreas de baixa 

intensidade representando problemas potenciais em sistemas UV, pois, a dose de UV 

recebida por um organismo é uma função da intensidade de radiação empregada. Já um 

valor alto de T permite altos valores de intensidade, até em distâncias relativamente 

grandes das lâmpadas dentro da matriz. Portanto, um baixo valor de transmitância pode 
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tornar a aplicação de desinfecção com UV dificil ou impossível. Observa-se que a 

desinfecção com UV têm sido aplicada com sucesso em águas com transmitância maior 

ou igual a 65% (WEF, 1996). 

ANDREADAKIS et ai. (1999) e CARRIGAN & CAIRNS (1991) citam que as 

características da qualidade da água, tais como turbidez e sólidos suspensos tem uma 

forte correlação com a absorção da radiação UV. Altos teores de sólidos suspensos e 

turbidez alta foram associados com baixos valores de transmissão da radiação 

ultravioleta. A dose portanto variará com a qualidade do efluente. 

A variação da concentração de matéria particulada influencia na fração de 

microrganísmos sobreviventes. OLIVER & COSGROVE apud25 DANIEL (1993) citam 

que a dose de radiação necessária para inativar bactérias heterótrofas em esgoto bruto é 

muito superior à requerida no efluente secundário. Esta diferença provavelmente está 

relacionada ao efeito de proteção decorrente da formação de agregados entre as 

partículas e os microrganismos no efluente bruto, ou a oclusão dos microrganismos na 

matéria particulada, impedindo assim a penetração da radiação ultravioleta e reduzindo a 

eficiência da inativação (WEF, I 996; LOGE et ai. , 1999). 

A Figura 3.9 apresenta um gráfico que correlaciona o efeito do aumento da dose 

pelo aumento na concentração de sólido suspensos. 

Levando em consideração os efeitos da presença de sólidos suspensos, separando 

as fi·ações de microrgarusmos agregados e não agregados aos sólidos e a intensidade 

média de radiação, obtém-se a seguinte equação: 

{ [1- exp. ( - a. L)]} 
N = (N0 )exp - k./0 .1. a.L + Np 

N: conccntraÇ<'ío de microrganismos no eOuentc (NlvfPIJOOml); 

No: concentração dos microrganismos no afluente (NMPIJOOmf); 

k: constru1te de i11ativação (mW1.s"1.cnl); 

NP: concentração dos microrganismos associados aos sólidos em suspens.'ío (NMl'IJOOmf). 

a: coelicicnte de extinção (cnf1
). 

(3.4 L) 

25 OLIVER & COSGROVE (1975) Oliver, B.G. e Cosgrove, E.G. The disinfection ofsewage treatrncnt 
pl<mt emuents us ing ultraviolet Iight. Cmwdian Joumal ofChemica/ Engineering, vol.53, n°4, p. 
70-74. 

I 
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Alta Turbidez e SS 

Média turbidez e SS 

Baixa turbidez e SS 

Dose 

FIGURA 3.9- Influência elos sólidos suspensos na determinação da dose ele radiação UV. [Fonte: 
Adaptado de CARRIGAN & CAIRNS ( 1990)]. 

Em seu estudo CAMACHO (1995) cita o efeito da superestimativa da dose 

necessária, quando na presença de sólidos, pois a absorbância, quando medida em 

espectrofotômetros comuns, considera a luz não transmitida como sendo a parcela 

abs01vida real, quando na realidade a luz espaU1ada pelos sólidos também tem efeito 

gennicida sendo, porém, desprezada na medida. 

MORENO et ai. ( 1997) realizaram pesquisas que demonstraram que a dose é 

influenciada pelo valor da transmitância. Um aumento na dose de 27 para 33m W.s/cm2
, 

foi necessária para inativação de coliformes fecais em concentração de 103 CF/ IOOml, 

em etluentes que apresentarnm umn perda na transmitância da água, ocasionada por um 

aumento no teor de sólidos suspensos e na concentração de microrg~mismos . 

3.5.3.4.6- Estimativa da intensidade de energia radiante 

Em reatores UV de geometria complexa, com várias lâmpadas, é muito dificil a 

dete1minação precisa da intensidade da radiação, pois a distribuição de energia radiante 

da lâmpada não é tuúfonne em toda sua extensão. Entretanto pode ser estimada por 

técnicas que empregam princípios fisicos ou químicos. 
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Vários métodos têm sido desenvolvidos para estimar a intensidade média, entre 

eles são citados: actinometria, método biológico, a radiometria e o método de somatório 

de fontes pontuais. 

Actinometria 

O método se baseia na medida da concentração de reagente actinômetro 

submetido à mudança de estado de oxidação pela incidência de radiação UV. As 

substâncias actinométricas reagem na presença de luz no comprimento de onda de 

interesse. Conhecido o seu rendimento quântico, ou seja, a quantidade de reagente 

consumido ou produto formado em função da quantidade de radiação absorvida por 

tempo de radiação é possível obter-se a intensidade média. 

As substâncias utilizadas como actinômetros devem apresentar produção máxima 

de fotoprodutos no comprimento de onda de interesse e gerar fotoprodutos estáveis e 

facilmente quantificáveis 

Uma das substâncias utiUzadas é o ferrioxalato de potássio. Segundo 

HATCHARD & PARKER apud26 DANIEL (1993), o preparo pode ser feito pelo 

seguinte método: 

1) Mistura-se três volumes de oxalato de potássio I ,5 M com um volume de cloreto 

férrico I ,5 M sob forte agitação; 

2) Repousa a mistura por 24 horas; 

3) Evapora-se o sobrenadante até \1.1 do volume original a 60 ± soe em estufa; 

4) Descarta-se o sobrenadante; 

5) Dissolvem-se os cristais em água destilada e repetem-se os passos 3 e 4 por três 

vezes. 

A reação de formação do composto é a seguinte : 

(3.42) 

26 HATCIIARD & PARKER ( 1956) Ilatchard, C.G. c Parker, c.a A new sensitive chemical actinomcter. 
I I - Potassiwu ferrioxalato as a standard chemicaJ actinometer. In Royaf Sociely o f London, Se ri c 
/\, p.5 18-536. 
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Todas as operações devem ser realizadas em ambiente com pouca luz e para os 

ensaios actinométricos, utiliza-se solução de 0,006M de ferrioxalato de potássio. 

A reação fotoquúnica é iniciada com a absorção de radiação pela solução 

ferrioxalato de potássio resultando na redução de Fe3
+ para Fe2

+, conforme a equação: 

(3.43) 

A análise espectrofotométrica da solução de ferrioxalato de potássio irradiada 

fornece a concentração de Fe2
+ gerada, expressa em mg/L. A dose de radiação27 

incidente na lâmina líquida pode ser determinada pela equação: 

D: dose de radiação UV em 254rmt, cmmW.s/cur; 

Fel•: conccntraç<''ío de Fi • na solução após irmdiaç.'lo, em mo!! L; 

Fe/• : concentração de Fi + na solução antes da irradiação, em moi! L; 

cpje: rendimento quântico de Fi• a 254 nn\ em íons-grama/einstein; 

4,719.105: li1tor de conversão de fon-g.einstein/L para íon-g.mllcui. 

(3.44) 

Portanto com a dose D, obtemos a intensidade média de radiação incidente por: 

I 
_ D.L 

o -
I 

lo: intens idade média de radiação UV na lâmina líquida, em mW!cnl; 

L: espessura da lâmina líquida, em em: 

1: tempo de contato, em s. 

Método Biológico 

(3.45) 

O método consiste em operar o sistema UY com água contendo concentração 

conhecida de uma determinada bactéria ou microrganismo (pela injeção contínua de 

solução contendo microrganismo). Repetindo-se o ensaio nas mesmas condições e 

27 É considerado que toda energia emitida pela lâmpada tem comprimento de onda de 254 nm c o 
rendimento quântico para 254 nm, corresponde a 1,26 íons-grama de Fe2•/Einstein. 
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coletando-se amostra na entrada e na saída do sistema, calculam-se as razões de 

sobrevivência do microrganismo. 

Com esses resultados entra-se numa curva de calibração, em que se tem os 

valores da sobrevivência em função da doses de radiação UV, podendo assim obter um 

gráfico que mostra como varia a dose aplicada em fimção da vazão de trabalho, o que é 

fundamental tanto para propósitos de projeto quanto para se avaliar unidades comerciais 

de sistemas UV. 

Radiometria 

A radiometria é basicamente composta de um seletor de radiação e um detector 

fotossensível. O ajuste do seletor, que pode ser um filtro, permite a passagem do 

comprimento de onda de interesse e, por outro lado, rejeita os demais comprimentos de 

onda por absorção ou dispersão. 

Segundo BRAUN28 apud BILOTT A (2000), os detectores instrumentais 

normalmente utilizam resposta física como a medida de corrente elétrica, tensão e 

temperatura. 

DANIEL & CAMPOS ( 1993) afirmam que a precisão da medida feita com 

radiômetros está associada à sensibilidade do equipamento, aos comprimentos de onda 

de interesse (254 run para esta condição) e à quantidade de medidas feitas em diferentes 

partes do reator. 

Método da somatória de fontes pontuais 

Segundo a WEF ( 1996), esse método se baseia na estimativa da intensidade 

média, por meio de cálculos matemáticos, assumindo que a energia emitida é o resultado 

da somatória de emissores pontuais de radiação localizados colinearmente ao longo do 

eixo da fonte, considerando emissão uniforme da radiação em todas as direções. 

28 BRAUN ct ai. (1986). Braun, A.M. ; Murette, M.T. e Oliveros, E .. Radiómetrie et actinométrie. Presses 
Polytcclmiqucs Romandcs, 542 p. 
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3.5.3.4.7- Vantagens e desvantagens da radiação ultravioleta 

Segundo a U.S.EPA (l999d) são várias as razões para a utilização da radiação 

UV, na desinfecção de efluentes de esgotos sanitários, dentre elas temos: 

• por ser um processo fisico, não necessita da adição de nenhuma substância ou 

seja não requer produtos químicos, não ocasionando assim residuais, que 

poderiam reagir com material orgânico para gerar subprodutos prejudiciais ao ser 

humano ou ao meio aquático; 

• por não apresentar problema do residual, não existe perigo na aplicação de doses 

além do necessário, logo, a aplicação torna-se simples e possível de ser realizada 

por pessoal não especializado, apresentando segurança para o operador e para os 

consumidores ou usuários; 

• ela é efetiva para uma grande variedade de bactérias e vírus, usando doses 

relativamente baixas; 

• simplicidade e baixo custo de operação e manutenção (o equipamento de 

radiação ultravioleta é mais simples elo que os equipamentos de geração ele 

ozônio e dióxido ele cloro); 

• exige mínimo tempo de contato (doses efet ivas são alcançadas em alguns 

segundos), conseqüentemente não necessita de grandes tanques ele contato, 

requerendo assim menos espaços que outros métodos. 

, " Dentre as desvantagens da utilização da radiação ultravioleta tem-se: 
,../'-

• baixas doses podem não ser efetivas na inativação ele alguns vírus, esporos e 

cistos. 

• por atuar no código genético, suspeita-se que haja o perigo de mutações podendo 

assim surgir outros microrganismos mais patogênicos (não há ainda estudos que 

comprovem); 

• os organismos podem algumas vezes sofrer mecanismos de reparo, conhecidos 

como fotorreativação ou recuperação no escuro; 

não há melhoria de outras qualidades do efluente, pois a radiação ultravioleta não 

remove cor, 'o~or e matéria orgânica do efluente; 
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• a matéria dissolvida ou em suspensão reduz a intensidade de radiação quando 

esta atravessa a lâmina líquida; 

• alto custo inicial. 

3.5.3.4.8- Subprodutos da radiação UV e a saúde humana 

Não se conhece que haja efeitos diretos adversos sobre a saúde dos consumidores 

de água desinfetada com luz ultravioleta. No processo de desinfecção com radiação UV, 

não se agrega nenhuma substância a água; não há nenhum risco de formação de 

trialometanos, e a radiação UV não altera nem o sabor, nem o odor da água tratada. Nas 

doses freqüentemente utilizadas não se conhece a formação de derivados, nem mesmo 

quando se utiJiza superdosagens. Todavia, BLATCHEL Y ( 1997) detectou a formação de 

subprodutos com ação tóxica às bactérias Ceriodaphnia dubia. 

O operador deve sempre utilizar objetos e roupas protetoras para evitar exposição 

às altas energias de radiações UV (WITT& REIFF, 1995). 

3.5.3.4.9- Eficácia da desinfecção com a radiação ultravioleta Jf 

A desinfecção com radiação UV tem se mostrado adequada para inativação de 

bactérias e vírus. A maioria das bactérias e vú·us requerem relativamente baixas doses de 

UV na faixa de 2 a 6 mW.s/cm2
, para inativação de 1 log. Os oocistos de protozoários, 

em particular Gia~·dia e Oyptosporidium e algumas bactérias esporuladas, são 

considerados mais resistentes à inativação com UV do que outros microrganismos 

(U.S.EPA., 1999b). 

Segundo LAZAROV A et al. ( 1999), em efluentes secundários e terciários de 

esgoto sanitário, em que se utiUzem doses na faixa de 30 a 40 mW.s/cm2
, consegue-se 

obter inativações de 3 a 5 log de coliformes fecais, totais e Streplococcus faecalis. 

Todavia, doses maiores podem ser requeridas em casos de efluentes de baixa qualidade, 

de elevado nível de contaminação ou ainda na desinfecção que envolve organismos mais 

resistentes. 
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A Tabela 3.14 apresenta algumas doses de radiação UV requeridas para inativar 

diversos grupos de microrganismos encontrados em esgoto sanitário, mostrando assim 

que a dose varia de acordo com as características biológicas das diferentes espécies. 

TABELA 3.14- Doses de energia ultravioleta (254Jmt) em (mW.s/cm2
) necessária para inativar 

diversos microrganismos. 

MICRORGANISMO ENERGIA REQUERIDA 

Escltericltia co/i 360-2.400 

B. paratyplli 320 

B. subtilis 1.000-2.440 

Esporos de B. subtilis 2.160-12.000 

Vírus colifago T 3 160 

Poliovírus 780 

Ovos de nematódeos 18.400 

Paramécio 40.000 

Cistos de Giardia muris 60.000-100.000 
. Ponte: wrn& REWI·, (1995). 

WITT & REIFF ( 1995) afirmam que a Escherichia co/i é mais resistente a 

desinfecção por radiação UV que as espécies Salmonella e Shigella. Também têm sido 

registrado que o Streplococcus j àecalis é cerca de três vezes mais resistente; o Bacillus 

subtilis, quatro vezes mais resistente; e os esporos de B. subtilis, seis vezes mais 

resistente à desinfecção ultravioleta que a Escherichia co/i. 

Uma pesquisa realizada por BUKHART et ai. (1999), em que foram utilizadas 

lâmpadas de média pressão de vapor de mercúrio para gerar a radiação UV, conseguiu

se obter uma inativação de 3,9 log de oocistos de c1yptosporidium, utilizando dose de 19 

mW.s/cm2 e inativações maiores que 4,5 foram atingidas utilizando-se doses de 66 

mW.s/cm2
. 

CAMPOS & DANIEL (1993) desenvolveram traball1o onde se aplicou radiação 

ultravioleta em três unidades de tratamento de esgotos sanitários: sistemas de lagoas, 
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tanque séptico seguido de filtro anaeróbio e reator anaeróbio com chicanas, onde para a 

dose de 40 mJ/cm2 a eficiência em termos de porcentagem de remoção de coliforme foi 

respectivamente a seguinte: 99,99%, 99,93% e 99,99%. Eles concluíram que a 

porcentagem de remoção nem sempre é um bom parâmetro, devendo ser mais utilizado 

o parâmetro de concentração de coliformes, para se avaliar o resultado final da 

desinfecção. Nem sempre uma porcentagem de remoção de 99,99% indica que o 

efluente atende a determinados padrões de lançamento, podendo mesmo com essa 

remoção estar bem acima do aceitável. 

Segundo ANDREADAKIS et ai. ( 1999), a dose de radiação UV necessária para a 

inativação da bactéria Escherichia co/i para atingir padrões de lançamento de 2000 

CF/lOOml, em efluentes secundários, esta dentro da faixa de 30 a 60 mW.s/cm2
, 

dependendo das características do efluente. Quando o efluente é filtrado, antes de ser 

irradiado, a dose utilizada cai para I O mW.s/cm2 para atender a esse padrão de 

lançamento e quando se quer atender os padrões de reuso pode-se utilizar doses bem 

maiores, de 40 a 50 mW.s/cm2
. 
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Capítulo 4 

O Estado da Arte 

A escolha de um sistema de desinfecção tem por objetivo obter máxima 

eficiência do desinfetante, melhor alternativa econômica, efeitos indesejáveis mínimos 

sobre a água a ser tratada e confiabilidade máxima. Todavia, em circunstâncias normais, 

nenhum sistema de desinfecção atinge todas essas metas. Portanto, é relevante 

considerar primeiro a importância hlerárquica destes objetivos para cada aplicação 

específica e assim estabelecer um equiHbrio entre as prioridades de desempenho. Isto 

requer um bom entendimento das propriedades e características dos desinfetantes: o 

conhecimento dos microrganismos objeto da desinfecção, informações íntegras das 

condições existentes (fisica e socioeconômica), e bom conhecimento dos desinfetantes e 

dos equipamentos de desinfecção (WITT & REIFF, 1995). 

Na seleção da tecnologia de desinfecção mais apropriada deve-se também levar ' 

em conta fatores sociais, técnicos e econômicos. A organização social, as aptidões e 

infra-estrutura disponíveis influenciam na escolha das alternativas de desinfecção de 

modo que nem sempre o sistema escolhido é aquele mais eficaz e sim o que se adequa) 

meU1or à situação. . 

Segundo LAZAROV A et ai. ( 1999), a falta de padrões na determinação das 

dosagens aplicadas é a principal limitação na elaboração de um projeto de desinfecção. 

Uma metodologia bem aceita é desenvolver experimentos em bancada para simular as 
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condições reais de operação do sistema de desinfecção, otimizando-se assim o processo 

de desinfecção. 

4.1- Comparação entre as altemativas de desinfecção de esgotos sanitál'ios 

LAZAROV A et ai. ( 1998) concordam que para se atingir uma inativação de 3 

log de coliforme fecais, coliforme totais e streptococcus faecalis, utilizando ozônio foi 

necessário dosagem de 5mg/L e tempo de contato de 1 O minutos, e com radiação UV foi 

necessário uma intensidade de 35 mW.s/cm2
. Afirmam também que altas intensidades de 

radiação UV são necessárias para a inativação de alguns vírus e bacteriófagos (como o 

MS2) mais resistentes, enquanto que o ozônio apresenta-se como um forte oxidante a 

todos os tipos de bacteriófagos e cistos de protozoários mesmo· utilizando-se baixas 

dosagens. 

A Tabela 4.1 apresenta parâmetros de projeto (dose/tempo de contato) para 

diferentes desinfetantes utilizados na desinfecção de efluentes secundários de esgoto 

sanitário. 

TABELA 4.1 - Comparação entre os parâmetros3 (dose/tempo de contato) dos desi.Júctantes 

utilizados para efluentes de tratamento de esgoto saiJ1tário para se atingi.!· um 

determinado nível de diciênciac. 

DESINFETANTE 
<104 CT/lOOml; 

l. 
<2.103 CF/lOOml 

Cloro 4 (3-8)b mg!L; 30 nlÍn 

Ozônio 5 (3-1 O) mg/L; I O min 

uv 35 (25-40) mW.s/cm2 

Fonte: LAZAROV A et ai. ( 1999). 
'Esses valores dependem fortemente da qual idade da água residuária; 
bSigni fica (mínimo-máximo). 
<c oncentraçilo final 

<102 CF/100ml; 

Nenhum enterovírus em lOL 

I O (8-15) mg/L; 30-60 min 

7 (5- I O) mg/L; I O min 

65 (50-lOO)mW.s/cm2 

BLATCHLEY et ai. ( 1997), realizando experimento para detectar a toxicidade 

residual dos desinfetantes de efluentes de esgoto sanitário, examinaram microrganismo 
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(Ceriodaplmia dubia) para avaliar a toxicidade dos desinfetantes, concluindo que as 

mudanças atribuídas à toxicidade gerada pelos desinfetantes seguem a seguinte ordem: 

cloração/descloração>ozonjzação>radiação UV. 

PONTIUS ( 1990) afirma que o efeito da temperatura e do pH, no desempenho 

dos sistemas de radiação UV, é menos pronunciado do que em relação aos agentes 

químicos tais como cloro, dióxido de cloro e ozônio. 

CARRIGAN & CAIRNS (1991) afirma que todos os processos de desinfecção 

de efluentes de esgoto sanitário (cloro, dióxido de cloro, ozônio e radiação UV) 

requerem atenção em relação à qualidade do efluente, principalmente em relação à 

concentração de sólidos suspensos no efluente, não só por estes abrigarem os 

microrganismos, como também por exigirem doses ou intensidades maiores dos agentes 

utilizados, nos sistemas de desinfecção. 

A qualidade da água afeta consideravelmente a eficiência da ozonização por 

ocorrer reações diversas simultaneamente com à inativação microbiana. A eficácia da 

radiação UV está também diretamente relacionada com a qualidade da água. Uma queda 

na qualidade desta, implica perda na eficiência de desinfecção. O cloro e o dióxido de 

cloro são também influenciados pelas variações da qualidade da água, principalmente 

em relação à geração dos subprodutos originados da cloração. 

Para facilitar a comparação dos sistemas de desinfecção, a Tabela 4.2 resume a 

eficácia, as características importantes e o comportamento dos desinfetantes utilizados 

na desinfecção de esgoto sanitário. 
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TABELA 4.2- Comparação entre os desinfetantes cloro, ozônio e a radiação UV. 

Fatores e CARACTERISTICAS DOS DESINFETANTES 
considerações especiais Cloro Ozônio Radiação UV 
Eficácia na Desinfecção: 

Bactérias Muito Bom Excelente MtútoBom 
Vírus Muito Bom Excelente Muito Bom 

Protozoários Regular Muito Bom Regular 
Helmintos Bom Excelente Não há informação 

Influência de: O mm1ento de pl-1 reduz Pouco efeito Nenlnun efeito 
pH a eficiência 

Alta Turbidez e Sólidos Protege microrgmlismos Protege microrganismos Protege 

Suspensos contra o desinfetante contra o desinfetante microrgru1ismos 
contra o desinfetante 

Diminuição da Temperatura Reduz a Eficiência Reduz a Eficiência 
Pouco Efeito 

Amoníacos/produtos Formam-se complexos Exerce uma demanda de 
Nenhwn efeito 

orgânicos de organoclorados OZÔllÍO 

Efeitos do desinfetante: Nenhtun em dosagens Na saúde normais; Nenlnun em dosagens Nenhtm1 
normais; 

No sabor e odor Insignificante em 
ausência de produtos Nenhwn Nenhwn 

orgânicos; 

Derivados imddrtantes: Reação com pr<XIutos Melhora Nenhum Sabor/ or 
orgânicos e fenóis 

Subprodutos indesejáveis Trihalometanos, ácidos Bromatos e Nenhwn 
acéticos clorados I3romofórmios 

Dose típica 2,0 - 5,0 mg./L 4,0 - 8,0 mg/L 30 ttW scg.lcm2 

Residual 0,2-0,5 mg./L Nerthtun Nenhtm1 

Tempo de contato 30 minutos I O - 60 minutos Curto 

Requisitos prévios para a Turbidez < I UI' Turbidez < I UT Turbidez < I UT 
desinfecção 6,5 < pi-1 < 7,8 6,0 < pl-1 <9,5 Eliminar cor 

Efeitos da superdosagcm 
Sabor e Odor/THMs em Sem eleito Sem efeito 
presença de precursores 

Custos típicos (U$/K g): 

Produção no local 0,70 a 1,50 2,50 a 5,00 Não se aplica 

Em relação ao cloro gás. 1,00 3 a 5 vezes mais caro -

Fonte: Adaptado de \Vf1T & REIFF, 1995. 
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A análise desses resultados mostra que o cloro tem se mostrado o meio mais 

seguro para a inativação de bactérias, sendo bem utilizados na desinfecção de etluentes 

primários, secundários e terciários de esgoto sanitário. Contudo, os subprodutos gerados 

por este podem apresentar risco à saúde pública. Na maioria dos casos a presença de 

cloro residual representa uma ameaça ao meio ambiente. Portanto, a descloração têm 

sido sempre requerida resultando aumento nos custos do sistema de desinfecção. A sua 

eficácia em alguns vírus é questionada, e os protozoários não são afetados pelas doses e 

tempos de contato comumentes aplicados. 

A confiabilidade e eficácia da desinfecção com radiação UV têm sido registrada 

em diversas literaturas (CAMPOS & PIZZARJNI, 1977; DANIEL, 1989; DANIEL 

1993; ANDREADAKIS et ai., 1999; BUKHARI et ai., 1999; LAZAROVA et ai., 

1999; BILOTI A, 2000) sendo bem estabelecida para efluentes secundários e terciários 

de esgoto sanitário. A desinfecção com radiação UV não requer equipamentos e 

controles de segurança específicos. Essa e outras numerosas vantagens tomam a 

radiação ultravioleta bem apropriada para a desinfecção de esgotos sanitários, 

demonstrando alta eficiência e competindo em termos de custo como uma alternativa 

viável de desinfecção. 

A ozonização apesar de seu custo mais elevado apresenta-se como melhor 

alternativa para a inativação de alguns vírus e protozoários mais resistentes, tais como 

Cryptosporidium e Gim·dia. Os dados obtidos em diversas literaturas (OLIVIERl & 

RfBEIRO, 1993; TYRRELL et ai. 1995, LAZAROVA et ai., 1998; LAZAROVA et ai., 

I 999; HUNT & MARINAS, 1999) comprovam o alto potencial germicida e bactericida 

do ozônio, e confirmam o ozônio como boa alternativa de desinfecção para efluentes 

primários, secundários e terciário de esgoto sanitários. 
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Capítulo 5 

Materiais e Métodos 

5.1- Considemções iniciais 

O trabalho experimental foi divido em duas etapas: 

• Primeira etapa: ensaios de desinfecção com ozônio; 

• Segunda etapa: ensaios de desinfecção com radiação ultravioleta. 

Na primeira etapa foi utilizado efluente do reator anaeróbio de fluxo expandido, 

localizado na Escola de Engenharia de São Carlos-EESC e uma unidade piloto de 

ozonização. 

Na segunda etapa foram realizados ensaios de desinfecção com radiação 

Ultravioleta utilizando-se dois efluentes: 1) efluente de reator anaeróbio 

compartimentado localizado no laboratório de Tratamento de Resíduos Orgânicos (LTR) 

na EESC; 2) efluente da ETE de Araraquara-SP. Todos os ensaios foram realizados 

numa unidade piloto. 

Como parâmetros microbio lógicos para os ensaios de desinfecção foram utilizados 

os coliformes totais e os coliformes fecais para a avaliação da eficácia dos sistemas de 

desinfeéção. 
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5.2- Etapa 1 - Ozonização 

5.2.1- Equipamentos 

Gerador de ozônio 

A múdade piloto, instalada no Laboratório de Tratamento de Resíduos Orgânicos 

(L TR) junto ao Departamento de Hidráulica e Saneamento Campus USP-São Carlos, 

está esquematizada na Figura 5. 1. 

(I) Cilindro de oxigênio 

(2) Rotâmetro 

(3) Câmara de Refrigeração 

(4) Gerador de ozônio 

(5) Câmara de Ozonização 

(6) Frasco lavador 

(7) Grade Metálica 

(I) 

~ 
'= I= 

(3) 
(4) 

Â 
(5) 

i= -

1-

1- -
1- -

--

f-- - f--
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~ ~ 1--
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(6) 
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FIGURA 5.1 - Esquema da unidade piloto utilizada nos ensaios de ozonização. [Fonte: 
Adaptado de 13ll.DlTA (2000)]. 

Cilíndro de oxigênio 

O cilíndro de oxigênio possui capacidade de 1 O m3
, pressão 20 MP a e pureza 

minima de 99,8%, com água em concentração inferior a 5 ppm (v/v). 

A pressão do gás oxigênio contido no cilindro foi reduzida para 50 Kpa, que é a 

pressão máxima suportada pela câmara de geração de ozônio. Acima desta pressão 

ocorre o rompimento das células de geração de ozônio. 
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Rotâmetro 

A produção de ozônio é diretamente proporcional a vazão de gás que atinge o 

ozonizador. Assim sendo, é indispensável conhecer a relação entre a vazão do ar e a 

massa de ozônio gerado. 

O rotâmetro utilizado para o controle da vazão de entrada do ar com escala de 4 a 

350Lih, foi o modelo MLW PRUFGERATE LD que possui uma coluna de vidro 

graduada e um marcador metálico que flutua na escala em função da vazão ajustada. 

Câmara de refrigeração 

A geração de ozônio libera calor e como o aumento da temperatura favorece a 

decomposição do ozônio, é necessário que se remova o calor gerado. 

No gerador de ozônio utilizado o resrriamento das células de geração é feito pelo 

próprio gás. Sendo assim, é necessário que se resfrie o gás antes de passá-lo pela geração 

de ozônio. Este resfriamento foi feito em sistema constituído de serpentina de cobre 

imersa em água à temperatura de 2 ± 1 oc. O resrriamento em água foi feito em 

refi:igerador comercial modelo Belliere. 

Gerador de ozônio 

A Tabela 5.1 relaciona informações técnicas relativas ao equipamento gerador de 

ozônio Qualid'or modelo laboratorial. 

Antes de iniciar os ensaios, o ozonizador era mantido em fimcionamento por 

cerca 15 minutos, seguindo especificações do fabricante. 
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TABELA 5.1 - Características técnicas do gerador de ozônio modelo laboratorial. 

ESPE~CAÇÕESTÉCNICAS 
Pressão máxima 0,5 kgf/cm:l 

Dimensão 30cm x 27cm x SOem 

Tensão 220V 

Amperímetro a 0 -2A 

Manômetro O- 2 kgf/cmL 

Intensidadeb Mínima, média e máxima 

Capacidade c 8g0y'h 

'Em cond1ções nontlliiS em tonto de I ,2 A 
bChave scletora do gerador de ozônio para o ajuste da produção. 
~a prática, a produção de 0 3 mostrou-se muito inferior a 8g Ojh 

Câmara de ozonização 
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Para a mistura do ozônio no liquido foi adotado o sistema de coluna, 

esquematizado na Figura 5.2 .. A coluna construída em acrílico com 2m de altura e 

52mm de diâmetro interno, foi fixada na grade metálica (ilustrada na Figura 5.1) com 2 

braçadeiras de 60crn de diâmetro cada. 

A transferência do esgoto sanitário para o interior da coluna foi feita por meio do 

registro de esfera (e) de 112 ",vertendo-se o esgoto em um funil (f). Preenchida a coluna 

(d), o registro era fechado , o gerador de ozônio ligado e o registro de agulha (b) aberto, 

iniciando-se a ozonização. O excesso de ozônio na coluna, isto é, o oftgas, era 

capturado no frasco lavador (h). Concluído o tempo de contato, o ozonizador era 

desligado, e os registros (e) e (i) abertos para permitir o escoamento do efluente 

ozoni.zado. O volume de efluente utilizado no ensaios foi 3 L. O efluente ozoni.zado era, 

então, coletado em fi·asco de capacidade lL e reservado para determinação de ozônio 

residual e posterior caracterização fisico-quúnica e bacteriológica. 

Aos registros de aguU1a (b) e (i), à saída (g), e à entrada e saída do frasco lavador 

foram conectadas mangueiras flexíveis de silicone. 
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(a) Enlrada de ozônio 

(b) Registro de entrada do gás 

(c) Dilusor 

(d) Coluna 

(e) Registro de enlrada do liquido 

(I) Funtl 

(g) sarda do gAs 

(11) Fra.soo lavador 

(i) Registro de salda do liquido 

U) Salda do elluen1o 

FIGURA 5.2 - Esquema da câmara de contato gás-líquido utilizada nos ensa1os de 
desinfecção com 0 3 . lFonte: BTLOTIA(2000)). 

Frasco lavador 
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Para avaliar a concentração de o.ff-gas liberado adotou-se o método iodométrico. 

Para tanto, antes de cada ensaio o fi-asco lavador com capacidade para l L era preenchido 

com 600mL de solução iodeto de potássio (KI) a 2% (APHA, 1995). 

5.2.2- Determinação da produção de ozônio 

A caUbração do equipamento para de determinar a produção de ozônio foi 

realizada pela aluna de doutorado do programa de Pós-graduação em Hidráulica e 

Saneamento Herlane dos Santos Costa, cuja pesquisa está em andamento. Por este 
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motivo, não houve necessidade de se fazer calibração do gerador de 0 3, utilizando-se 

assim os dados de laboratório obtidos pelos experimentos da doutoranda Herlane dos 

Santos Costa. 

Realizaram-se vários ensaios para avaliar a quantidade de ozônio gerada pelo 

equipamento, utilizando-se o método iodométrico por titulação (APHA, 1995). 

A partir dos resultados experimentais foram traçados gráficos da produção de 

ozônio em função da vazão de gás, possibilitando o cálculo das vazões correspondentes 

às dosagens de Ü3 definidas para este trabalho. 

Método titulométrico 

O método titulométrico foi adotado como método analítico para determinar a 

concentração de ozônio presente na solução de iodeto de potássio ozonizada, utilizada 

para a calibração da produção de ozônio. 

As determinações analíticas eram realizadas imediatamente após a coleta da 

so lução iodeto de potássio ozonizada. Alíquotas de 200 mL eram tituladas com solução 

de tiossulfato de sódio 0,025 N, anotando-se os volumes consumidos (APHA, 1995). A 

produção de OJ relativa às vazões, foi calculada com a equação 5. l. 

p = N. l 440. (~ - Vb) . ~ 

V.! 

P: produçilo de 0 1, em g 0/ h; 

N: nonnalidade do titulante (0,025 N); 

1: tempo de contato (5 minutos); 

V: volume coletado de amostra (200 m/); 

V,: volume líquido na coluna (2,5 L); 

V,: volume de titulante consumido, em mL; 

Vb: Volume de titulante consunúdo no branco, emmL. 

(5. 1) 
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5.2.3- Dosagem de ozônio 

A relação entre produção de 0 3 (P) e a vazão de ar (Q) para as produções mínima e 

máxima do gerador de ozônio foi determinada graficamente a partir da curva de 

produção em função da vazão. Este procedimento permitiu estabelecer a vazão de ar 

necessária para atingir as dosagens requeridas em cada ensaio pela substituição dos 

resultados anteriores na equação 5.2 (APHA, 1995). 

D = P.t.6.1 0
2 

~ 
D: Dosagem de Oh em mg/L; 

6. 102
: Fator de conversão (conversão de minuto em hora e ml em L). 

(5.2) 

A metodologia utilizada possibilitou a determinação dos melhores intervalos de 

vazões nos ajustes mínimo e máximo do equipamento gerador de ozônio. 

A Tabela 5.2. mostra as dosagens usadas, em mg 0 / L, e os respectivos tempos de 

contato em minutos. 

TABELA 5.2- Dosagens e tempos de contato investigados nos ensaios de ozonização. 

Tempo (minutos) Dosagens (mgO/L) 

20 76,77 ± 19.67 

20 120,75± 13,78 

30 123,06 ± 16,50 

30 76,97 ± 11 ,00 

25 92, 14 ± 12,64 

5.2.4- Ensaios de ozonização 

Os ensaios de ozonização foram realizados com amostras do efluente de esgoto 

sanitário do reator anaeróbio de leito expandido localizado no Campus USP-São Carlos. 
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A amostra coletada na saída do reator era homogeneizada com agitação vigorosa 

e fração correspondente a 3 L era transferida para a colwm de ozonização para o início 

do ensaio de desinfecção. 

Concluída a ozonização, uma amostra de 500 mL era coletada do efluente ozonizado 

para a determinação da fração de ozônio residual, bem como para as posteriores análises 

e exames. Além disso, uma alíquota de 200 mL da solução de iodeto de potássio do 

fi·asco lavador era também recolhida para detenninar a concentração de ojf-gas. 

Antes de iniciar o próximo ensaio, a coluna era limpa com água corrente e a solução 

de iodeto de potássio (600 mL), contida no fi·asco lavador, era substituída. 

A dose de ozônio efetivamente consumida pela solução pode ser calculada . pela 

equação 5.3, cujas variáveis são expressas todas em mg de OJIL. 

Dose coÍ1swnida =Dose aplicada - [03 Residual+ Ojf-gas] (5.3) 

Concentração de ozônio residual 

A parcela de ozônio residual presente na amostra foi determinada pelo método 

índigo-blue (APHA, 1995) 

Concentração de off-gas 

A fi·ação de ozônio excedente capturada no frasco lavador (ojf-gas) foi 

determinada pelo método iodométrico , descrito na seção 5.2.2. 

5.3- Etapa 2 - Desinfecção com radiação UV 

5.3.1- Unidade Piloto 

A unidade piloto utilizada nos ensatos com radiação ultravioleta foi também 

instalada junto ao Laboratório de Tratamento de Resíduos Orgânicos. A câmara de 
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desinfecção foi fixada em plataforma nivelada presa a uma grade metálica, ilustrada na 

Figura 5.3. 

Rede elétrica 

11 

r ~ 1 ~ - --- Conexão 
"""' 

Reator fotoquímioo elétrica 

~ -

~Bancada 

Grade metálica 

~ 
-~ 

FIGURA 5.3 - Esquema da unidade piloto utilizada nos ensaios com radiação ultravioleta. 
(fonte: UILO'lTA (2000)). 

Câmara de irradiação 

A câmara de irradiação foi construída em aço inox com dimensões de 40 em x 45 

em x 25 em, projetada em fo rmato de paralelepípedo reto -retangular com tampo 

removível em alumínio, o qual constitui a cúpula refletora, como ilustra as Figuras 5.4.e 

5.5 

As lâmpadas germicidas fixadas na cúpula da câmara de irradiação não mantém 

qualquer contanto direto com a lâmina liquida. 
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FIGURA 5.4 - Foto da câmara de irradiação empregada nos ensaios de desinfecção. 

1 
5 ...., 

...L 

Corte lo n g itud ina l 
.....------- C úpula retle tora 

=f -
"' ~~ 

.......... li 

""' Reator fotoqu fmrco ~ 
Con exão e lé trica 

Lâmpada germicida ·--- 45 em 

Vista fronta l 

@@)@@@)~ 
-- C úpula re fle to ra 

T 

5 ...., Reat~ fotoqufmlc o ~ 
Lêmpada germldda 

4 0 cm 

FIGURA 5.5 - Representação esquemática da câmara de irradiação. [Fonte: BllDTrA 
(2000)). 
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Cúpula Refletora 

Na cúpula refletora foram fixadas 6 lâmpadas de baixa pressão de vapor de mercúrio 

dispostas paralelamente e distante 4 em umas das outras, confonne as Figuras 5.6 e 5.7. 

As lâmpadas Phillips Gl5-T8 de longa duração com 45 em de comprimento e 

potência nominal 15 W foram instaladas na parede lateral da cúpula refletora, fixadas 

com silicone líquido de secagem rápida. O acionamento das lâmpadas era realizado por 

um único interruptor, ligando suas extremidades à rede elétrica, como ilustrado na 

Figura 5.3 

Vis ta inte m a 

T 
~ C onoxão e létrica 

1 
r-------------~--n~ Lâm pada ge.-miclda 

1----- 45cm 

Corte lo n g itud inal 

~T iÇ;-- --Jt= 
FIGURA 5.6 - Representação simplificada da cúpula retietora. Wontc: Bl.LOITA (2000)). 
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FIGURA 5.7 -Foto das lâmpadas ligadas da cúpula refletora. 

5.3.2- Determinação da intensidade de radiação 

A intensidade de radiação ultravioletano interior da câmara de desinfecção foi 

determinada por radiometria e actinometria (APHA, 1995). Os resultados obt idos pelos 

dois métodos foram comparados, obtendo-se valor mais representativo da intensidade. A 

determinação da intensidade de radiação ultravioleta foi realizada pelo doutorando Fábio 

José Colleti (pesquisa em andamento), aluno do programa de pós-graduação em 

Hidraúlica e Saneamento. 

Radiometria 

Com o auxíüo do radiômetro mediu-se a intensidade de radiação ultravioleta de 

forma pontual, em diferentes zonas, verificando-se a distribuição da intensidade ao 

longo da câmara de desinfecção. Esta medida foi usada para comparação com 

rendimento quântico da reação fotoquímica causada pela radiação ultravioleta no 

actinômetro. 
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A intensidade de radiação ultravioleta foi medida pelo radiômetro UVP (ultra

violet products) equipado com sensor para comprimento de onda der 254 nm. 

Actinometria 

Nos ensaios actinométricos foi usado solução de ferrioxalato de potássio, em que a 

intensidade de radiação era calculada a partir da quantidade de reagente consumido ou 

produto formado durante o tempo de radiação, segundo procedimento descrito por 

HATCHARD & PARKER (1956). 

5.3.3- Dosagem de radiação UV 

Durante os experimentos de desinfecção com radiação ultravioleta foram mantidas 

ligadas as 6 lâmpadas de baixa pressão de vapor de mercúrio para que a intensidade de 

energia radiante permanecesse constante. 

A intensidade média, de acordo com os resultados obtidos nos ensaios de 

actinometria e radiometria29 foi de 6 mW/crn2
. 

A intensidade média na lâmina liquida é calculada pela integração da lei de Beer

Lambert: 

I 
f m =_Lo [1 - exp{- aL)) 

a 

lm: intensidade de radiação ultravioleta na profundidade x (mW/cnf) 

10 : intens idade de radiação ultravioleta na superllcie (mW!cnl) 

a: coeficiente de extinçiio (cni1
) 

(5.4) 

O coeficiente de extinção é calculado a partir da absorvância ou da transmitância 

pela relação: 

A = - logT (5.5) 
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A: absorvância (adimensional); 

T: transmitância (adimcnsional); 

I 
T =-= exp(- ax) 

] o 

Portanto: 

A = - log[exp(- ax)] 
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(5.6) 

(5.7) 

Normalmente, a absorvância é medida em espectrofotômetro UVNisível em 

cubeta de 1 em de trajetória, ou seja, .x- 1. Substituindo os valores e extraindo o 

logaritmo, obtém-se: 

a = 2,303A (5.8) 

Deve-se diferenciar a dose aplicada e a dose recebida. O que é de interesse para 

a desinfecção é a dose recebida. A dose aplicada é usada para estimativa de consumo de 

energia e relaciona-se à potência nominal da lâmpada enquanto a dose recebida 

relaciona-se à dose em comprimento de onda específico, por exemplo, 254 run. 

A dose aplicada é a energia total que atinge a superficie da lâmina líquida 

(modelo com refletores) ou o volume total do líquido. 

/: tempo de exposição (s); 

D " :dose aplicada (miV.'>Icnl); 

A dose aplicada por volume é ca lculada por: 

D =!Lo 2778 
(1\' L ' 

19 Resultado obtido pelo doutorando Fábio José Colleti, que está desenvolvendo o doutorado em 
desinfecção de esgoto com radiaçõ ultravioleta. 

(5.9) 

(5.10) 
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D m·: dose apliau:Ja por volume (Wlvm\ 

f 
0 

: intensidade de radiaç.'ío ultravioleta na superllcic do líquido (miY/cnl); 

/: tempo de exposição (s); 

L: espessura da lâmina líquida ou trajetória percorrida pela radiação ultravioleta (em); 

0,2778: f.1tor de conversão de mW para IV, s para h c em para m; 
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A dose recebida é a energia total que efetivamente está disponível para a 

inativação dos microrganismos. 

D ::: I ",t O 2778 
R L ' (5.11) 

D 11 ; dose recebida por volume (Whlm\ 

1
111 

: intensidade média de radiaç.'ío ultravioleta (m\V/cm2
); 

5.3.4- Ensaios de desinfecção 

Os ensatos de desinfecção com radiação ultravioleta foram feitos utilizando 

efluentes provenientes de reator anaeróbio compartimentado em escala piloto montado 

no Laboratório de Tratamento de Resíduos Orgânicos (LTR) no Campus USP-São 

Carlos e efluente da ETE de Araraquara - SP que emprega lagoa aerada seguida de 

lagoa de sedimentação. 

Antes de iniciar a irradiação, mantinha-se o sistema em funcionamento com o reator 

fotoquímico preenchido com água, por 15 minutos para o aquecimento das lâmpadas de 

vapor de mercúrio,. Em seguida, a água era descartada e o efluente bruto bem 

homogenizado era transferido para a câmara de reação e mantido em constante agitação, 

durante todo o ensaio. 

Concluído o tempo de contato, a câmara de irradiação era esvaziada e limpa com 

água corrente em abundância. Uma amostra de 250 mL do efluente antes e após a 

irradiação era recolhida para posterior anáüse e exame. O tempo gasto entre as coletas e 

as análises não superaram 2 horas de forma que a influência da fotorreativação não 
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influenciasse nos resultados. Caso esse tempo fosse ultrapassado as amostras eram 

mantidas sob refi:igeração de 4°C. 

Além disso, ao final dos vários ensaios de desinfecção as amostras eram 

encaminhadas para a leitura de absorbância em 254 nm no espectrofotômetro, para o 

desenvolvimento dos cálculos de intensidade média de radiação. 

Todos os ensaios foram realizados em triplicata para cada tempo de contato definido 

na seção 5.3.3, e as espessuras de lâminas líquidas no interior do reator fotoquúnico 

foram fixadas em 2 e 4 em que correspondem respectivamente a volumes de 3,6 e 7,2 L. 

5.4- Análises e exames 

Foram realizadas diversas análises e exames visando avaliar a eficiência da 

desinfecção, bem como monitorar o meio reacional. 

As variáveis pH, sólidos suspensos totais (SST), sólidos totais (ST), demanda 

quúnica de oxigênio (DQO), concentração de coliformes totais e fecais (CT e CF) foram 

mensurados nos ensaios com radiação ultravioleta e ozônio. Para a desinfecção com 

radiação ultravioleta foi mensurada a absorvância em comprimento de onda de 254 nm 

em cubeta de quartzo com trajetória de 1 em. 

Os ensaios analíticos e os procedimentos de análises realizados nesse trabaU1o 

seguiram metodologia descrita por APHA ( 1995). A Tabela 5.3 resume as análises e 

exames realizadas com as amostras do efluente coletadas antes e após a desinfecção com 

ozônio e radiação ultravioleta. 
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TABELA 5.3 - Métodos analíticos, exames e análises realizadas durante os ensaios de 

desinfecção. 

PARAMETRO DESCRIÇÃO DO MÉTODO 

Produção do ozônio Iodometria 

Radiometria e actonometria com 
Intensidade de radiação ultravioleta 

ferrioxa ltao de potássio 

Co li formes Totais e Fecais • - CT e CF Col/ilert (substrato defmido) 

Alcalinidadeb e pH Titulação potenciométrica 

Sólidos Suspensos Totaisb- SST Gravimétrico 

Sólidos Totaisb - ST Gravimétrico 

Demanda Química de Oxigêniob - DQO HACH (Refluxo fechado) 

Espectrofotômetro UV visível marca 

Absot-vância e comprimento de onda de 254 SHIMADZU, modelo 160 A. As amostras 

nm eram calcadas em cubetas de quartzo, 

com trajetórias de 1 em. 
.. • foram ut1hzadas d1hnções nas amostras, c f01 detemunado o Numero Mms Provavel (NMP) por 100 ml; 

bmg/L 
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Capítulo 6 

Resultados e Discussões 

Os resultados obtidos nesta pesquisa foram divididos em três etapas: 

I )ozonização, 2)radiação ultravioleta e 3)comparação entre ambas as técnicas, 

facilitando assim o desenvolvimento e compreensão das informações aqui contidas. 

6.1- Ozonização 

Condições experimentais 

As vazões de gás oxigênjo, bem como as respectivas produções médias de ozônio 

para os ajustes mínimos e máximos estão relacionadas na Tabela 6.1. Os desvios 

anotados na tabela correspondem às oscilações no desempenho do equipamento. Os 

dados experimentais contidos na tabela foram baseados na curva de calibração do 

equipamento gerador de ozônio realizado por COSTA31
, que estabelece graficamente a 

relação entre produção média de ozônio e vazão de oxigênio. 

Os resultados dos cálculos das dosagens escolhldas para esse trabalho estão 

relacionados na Tabela 6. 1. 

31 COSTA, H. S .. Pesquisa de doutorado em ru1damento. 
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TABELA 6.1 - Produção ele ozônio a partir de oxigênio determinada para as diferentes 

vazões de gás. 

Tempo" A' b JUS te Vazão8 

(minutos) (Uh) 

20 mú1imo 55 

20 máximo 70 

30 máximo 45 

30 mini mo 35 

25 máximo 40 

-•cwva de caltbraçao obtida dos cnsatos de COSTA 

bChave seletora do gerador de ozônio. 

Ensaios de desinfecção 

Produção Dosagens 

(gO/It) (mgO/L) 

0,69±0,18 76,77 ± 19.67 

1,09±0,12 120,75 ± 13,78 

0,74±0,10 123,06 ± 16,50 

0,46±0,07 76,97 ± 11,00 

0,66±0,09 92,14 ± 12,64 
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Para avaliar a dose de Ü3 efetivamente consumida pela coluna liquida durante a 

desinfecção foram quantificados as concentrações de o.ff-gas (método iodométrico) e 

ozônio residual (método índigo blue) ao final de cada ensaio. 

Para efeito de comparação na análise dos ensaios adotou-se nesse trabalho 

valores médios, visto que estes valores estão na faixa de variação considerando os 

desvios-padrão. 

Na Tabela 6.2 estão relacionados, para as várias condições experimentais 

avaliadas, as concentrações efetivas (consumidas) de ozôtúo calculadas a partir da 

equação 5.3 (seção 5.2.4). Vale ressaltar que os valores aqui apresentados são uma 

média dos valores obtidos em todos os ensaios. 
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TABELA 6.2 - Concentração de ozônio consumida. 

Dosagens 0 3 off-gas 03 a·esidual Ü3 coosumidoa 

(mgO/L) (mgO/L) (mgO/L) (mgO/L) 

80 62 0,14 17,86 

120 81 0,10 38,9 

120 98 0,13 21,87 

80 73 0,13 6,87 

95 77 0,13 17,87 
A o "03cOIJSlllllldo = Dose - (ozomo res1dual + o_ff-gas). 

Pode-se verificar que a concentração de ozônio residual, determinada para as 

várias dosagens e tempos de contato, foi baixa e indicou mínima variação. Por outro 

lado, a fi·ação excedente de gás ozônio, capturado na saída superior da câmara de 

ozonização, apresentou sensível diferença quantitativa, possivelmente relacionada à 

vazão de gás adotada e ao difuso r de bolhas. A parcela de Ü3 consumido foi pequena em 

relação às dosagens utilizadas confirmando assim deficiência na transferência de 0 3 no 

sistema. 

Os ensaios de ozonização foram acompanhados de análises fisico-quúnicas e 

exames microbiológicos do efluente bruto32 (não ozonizado). As seguintes 

características foram avaliadas: demanda quimica de oxigênio (DQO), sólidos totais 

(ST), sólidos suspensos totais (SST), pH, alcaliniclade, coliformes totais (CT) e 

coliformes fecais (CF). A Tabela 6.3 representa os valores obtidos em termos de entrada 

e saída de CT e CF, juntamente com os parâmetros de caracterização do efluente bruto. 

32 Não desinfetado. 
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TABELA 6.3 - Caracterização dos efluentes brutos proveniente de reator anaeróbio de leito 

expandido utilizados nos ensaios de ozonização. 

Ensaiosa 
DQO ST SST Ale a I in idade CT CF 

pH 
(mg!L) (mg!L) (mg!L) (mgCaCO.JL) ( 106NMPIIOOmL) ( I 06 NMPI I OOmL) 

1 267 266 58 7,1 170 2282 631 

2 304 209 72 7 200 1120 31 

3 225 221 61 7 206 3448 959 

4 218 204 59 7 148 24192 20 

5 202 160 52 6,8 140 187 31 
3 

Em cada ensaio foram variadas as doses e tempos de contato. 
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Os altos valores de DQO encontrados nos efluentes bruto , exercem 

possivelmente demanda de ozônio devido à oxidação da matéria orgânica e inorgânica 

diminuindo a disponibilidade do ozônio para a inativação dos microrganismos. 

Os altos valores de sólidos suspensos totais são fatores limitantes à ação 

germicida elo gás ozônio, resultando na formação ele agregados partícula-microrganismo, 

que dificultam, ou mesmo impossibilitam, a ação efetiva do ozônio nos microrganismos. 

Valores altos de alcalinidade inibem a decomposição elo ozônio, prevalecendo 

assim o ozônio na forma de ozônio molecular, sendo esta a forma mais eficiente na 

desinfecção. 

Cada ensaio foi realizado em datas diferentes, utilizando os mesmos 

procedimentos ele coleta e homogeneização das amostras estudadas. Foram calculadas as 

remoções logarítmicas tanto para coliformes fecais quanto para coliformes totais, 

correspondentes a cada dosagem e tempo ele contato aplicado. As Tabelas 6.4, 6.5, 6.6, 

6.7 e 6.8, reúnem esses dados. 
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TABELA 6.4- Desinfecção de efluente anaeróbio com ozônio - ensaio 1. 

Dose (mg/L): o 80 120 120 

Tempo de contato (min): o 20 20 30 

CT ( NMPIJOOmL) 2282000000 2419200 47100 344800 

CF ( NMPIJOOmL) 631000000 9800 20100 2000 

ÜJ consumido (mg/L) o 26 44 24 

Remoção- CT (Log N!IN) -2,97 -4,69 -3,82 

% Remoção - CT 99,894% 99,998% 99,985% 

Remoção- CF (Log Ni/N) -4,81 -4,50 -5,50 

% Remoção - CP 99,998% 99,997% 100,000% 

TA BELA 6.5 - DesiJ1tecção de etluente anaeróbio com ozônio - ensaio 2. 

Dose(mg/L): o 80 120 

Tempo de contato (miJ1): o 20 20 

CT ( NMPIJOOmL) 1119850000 2419200 1000 

CP ( NMPIJOOmL) 31 200000 7400 I 

ÜJ consumido (mg/L) o 15 38 

Remoção - CT (Log Ni/N) -2,67 -6,05 

% Remoção - CT 99,784% 100,000% 

Remoção- CF (Log NofN) -3,62 -7,49 

% Remoção - CF 99,976% 100,000% 
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TABELA 6.6 - Desinfecção de efluente anaeróbio com ozônio - ensaio 3. 

Dose(mg/L ): o 80 120 120 

Tempo de contato (min): o 20 20 30 

CT ( NMPIJOOmL) 3448000000 41000 3000 740 

CF ( NMPIJOOmL) 959000000 10000 I I 

03 consumido (mg!L) o I4 34 20 

Remoção - CT (Log N~ -4,92 -6,06 -6,67 

% Remoção - CT 99,999% IOO,OOO% 100,000% 

Remoção- CF (Log Nt!N) -4,98 -8,98 -8,98 

% Remoção - CF 99,999% 100,000% 100,000% 

TABELA 6.7 - Desinfecção de efluente anaeróbio com ozônio- ensaio 4. 

Dose(mg!L): o 80 95 

Tempo de contato (min): o 30 25 

CT ( NMPIJOOmL) 24I92000000 52900 40830 

CF ( NMP/JOOmL) 20000000 1000 1000 

03 consumido (mg!L) o 7 23 

Remoção - CT (Log Nt!N) -5,66 -5,77 

% Remoção - CT IOO,OOO% 100,000% 

Remoção - CF (Log N~ -4,30 -4,30 

% Remoção - CF 99,995% 99,995% 
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TABELA 6.8- Desinfecção de efluente anaeróbio com ozônio- ensaio 5. 

Dose(mg/L ): o 80 95 

Tempo de contato (min): o 30 25 

CT ( NMP/IOOmL) 187000000 40800 4100 

CF ( NMPIJOOmL) 31000000 5200 1000 

Ü3 consumido (mg!L) o 6 13 

Remoção- CT (Log Nr/N) -3,66 -4,66 

% Remoção - CT 99,978% 99,998% 

Remoção- CF (Log Nr!N) -3,78 -4,49 

% Remoção - CF 99,983% 99,997% 

Vale ressaltar que os dados de inativação de colifonnes totais e coliformes fecais 

obtidos nos ensaios indicam variabilidade de remoção m.icrobiana. Possivelmente, os 

desvios são devido às variações nas características do efluente bruto coletado, tais como 

concentração de sólidos suspensos, matéria oxidável e a dificuldade em transferir 

alíquotas representativas das amostras para os frascos de diluição33
, visto a não 

homogeneidade da distribuição microbiana nas amostras em estudo. Além disso, a 

quantidade de ozônio produzido pelo equipamento, para uma mesma vazão de ar, 

mostrou-se variável e de clificil interpretação. Esta questão explica, talvez, a 

impossibilidade em se alcançar índices semelliantes de remoção nos experimentos 

realizados, visto que a produção de Ü3 não foi monitorada ao longo dos experimentos, e 

assim, variações internas no funcionamento do ozonizador podem resultar em flutuações 

nas respostas observadas (Tabela 6. I). 

A partir das fi·ações sobreviventes de CT e CF, obtidas experimentalmente, foram 

construídos os gráficos de sobrevivência (NINo) para os diferentes tempos de contato e 

dosagens aplicadas (Figuras 6. 1, 6.2 ,6.3 e 6.4). 

33 O limite de detecção do método adotado exigiu diluições, em geral, de 3 a 7 vezes das amostras. 
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FIGURA 6.1 - l.nativação de colifonnes totais c colifonnes fecais para o tempo de contato 
de 20 minutos. 
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FIGURA 6.2 - lnativação de coli fonnes totais c colifonnes fecais para o tempo de contato 
de 30 minutos. 

"Tendência dos wtlores médios. 
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De acordo com as figuras 6.1 e 6.2, o aumento do tempo de contato de 20 para 30 

minutos para as mesmas dosagens aplicadas, não implicou necessariamente num 

aumento da eficiência de remoção tanto para colifonnes totais quanto para co liformes 

fecais . Isto deve-se em grande parte às condições de variabilidade apresentadas nos 

ensa ios, sendo mais confiável anal isa r a concentração de ozônio consumida e seu efeito 

na inativação para que se tome conclusões mais confiáveis, pois esta variáve l foi medida 

para cada ensaio em pat1icular. 
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FIGURA 6.3 - lnati vação de colifonnes totais c colifonnes fecais em relação ao ozônio 

consumido. 
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Pela Figura 6.3 observa-se que quanto maior a quantidade de ozônio consumida 

maior a inativação dos microrganismos, que foi maior para os coliformes fecais, 

chegando atingir 9 log, correspondente à dosagem de 120 mg/L e tempo de contato de 

20 e 30 minutos, o que confirma que quanto maior foi a dosagem aplicada maior a 

quantidade de ozônio consumida e maior a remoção. 

BILOTT A (2000) avaliou a desinfecção de efluente bruto de esgoto sanitário por 

ozonização utilizando dose de 5, 8 e lO mg/L e tempos de contato de 5, lO e 15 minutos 

obtendo pequena inativação de coliformes fecais e colifonnes totais. Na Figura 6.4 está 

apresentada uma comparação entre os resultados obtidos por BILOTT A (2000) e os 

resultados obtidos na presente pesquisa, demonstrando que pequenas doses como as 

utilizadas por BILOTT A (2000) são pouco efetivas na inativação de coliformes fecais e 

coliformes totais, enquanto que com as maiores doses e tempos de contato usadas na 

presente pesquisa obteve-se inativação que se aproxima da totalidade ou seja I 00%. 

COUfORMES TOTAIS 

37.95% 

60.000/o % 

n:mo~:lo 
40.00% 

20.00% 

0.00% 

O'Lônio consumido (mg!L) 

ODILOTTA- 5mg/L OBILOTTA - 8mg/L" 

O DILOTTA- I Om gfL" O Pesquisa- 24 mg/L 

O Pesquisa - 26 mg/L O Pesquisa - 44 mg/L 

COLTFORMES FECAIS 

IOO.<N* 
I 00. Oo/o-::;;;-C 

46.39% 

100.00% 

100.00% 

80.000/o 

60.00% 

40.00% 

20.00% 

0.000/u 

Ozônio consumido (mg!L) 

% 
l'CillOÇ<iO 

O 131L01T i\- 5mg/L O DILOIT A - Rmg/L" 

O AILO'nA- IOmgfL" O Pesquisa - 24 mgfL 

O Pesquisa - 26 mg/L O Pesquisa - 44 mg/L 

FIGURA 6.4 - Comparação entre os resultados obtidos por OILOTT I\ (2000) e os resultados 
da presente pesquisa para inativação de coliformes totais c coliformcs fecais com 
ozônio. 
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6.2- Radiação ultravioleta 

Condições experimentais 

Foram coletadas 12 amostras de efluentes de ETE em diferentes dias: seis 

amostras do efluente do reator anaeróbio compartimentado e seis para o efluente da ETE 

de Araraquara. Para cada amostra foram utilizados três tempos de exposição ( 1 O, 30 e 60 

s, respectivamente A, B e C), totalizando trinta e seis ensaios. 

A intensidade média de radiação ultravioleta, de acordo com os resultados 

obtidos por COLETTe4 em ensaios de actinometria e radiometria, foi de 6 mW/cm2
• 

Baseado nesta intensidade foram determinadas as doses de radiação UV aplicadas nos 

ensaios de desinfecção. 

A partir das equações 5.4, 5.9, 5.1 O e 5.11 (seção 5.3.3) e com base nos valores 

da intensidade média (obtida por COLETTl) e da absorvância medida para cada ensaio, 

foram calculadas a dose média (em mWs!cn/), a dose aplicada (em mWs!cn/ e em 

Whln/) e a dose recebida (em mWs/cm2 e em Whlm3
) para cada ensaio em particular, 

cujos resultados obtidos estão apresentados nas TABELAS 6.9 e 6.1 O. 

Ensaios de desinfecção 

Os ensaios de desinfecção com radiação UV, foram acompanhados de análises 

fisico -quítnicas e de exames microbiológicos. As variáveis avaliadas foram: demanda 

química de oxigênio (DQO), sólidos totais (ST), sólidos suspensos totais (SST), 

absorvância, pH, alcalinidade, coliformes totais (CT) e coliformes fecais (CF). As tabela 

6.11 e 6.12 representam os valores obtidos em tennos de entrada e saída de CT e CF, 

juntamente com os parâmetros de caracterização dos efluentes brutos (não irradiados). 

34 COLETII, F. J.. Pesquisa de doutorado em desenvolvimento. 
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TABELA 6 9 D d d" - . I r d b"d 'l. - oses era taçao li travto eta apltca a e rece 1 a- reator anaero )JO. 
Tempo 

Absorvância Lâmina Dose méllia 
Dose média Dose média 

Ensaios exposição (1 em) (em) (mWs/cm2
) 

Recebida Aplicada 
(s) (Wb/m3

) (Wh/m3
) 

l.A 10 1,261 2 10,30 1,43 8,33 

l.B 30 1,261 2 30,90 4,29 25,00 

I. C 60 1,261 2 61,80 8,58 50,00 

2.A 10 1,276 2 10, 18 1,41 8,33 

2.B 30 1,276 2 30,54 4,24 25,00 

2.C 60 1,276 2 61,08 8,48 50,00 

3.A 10 1,452 2 8,96 1,24 8,33 

3.B 30 1,452 2 26,88 3,73 25,00 

3.C 60 1,452 2 53,76 7,47 50,00 

4.A 10 0,902 4 7,22 0,50 4,17 

4.B 20 0,902 4 14,44 1,00 8,33 

4.C 30 0,902 4 21,66 1,50 12,50 

5.A 10 0,995 4 6,55 0,45 4,17 

5.B 20 0,995 4 13,09 0,91 8,33 

5.C 30 0,995 4 19,64 1,36 12,50 

6.A 10 1,276 4 5, 10 0,35 4, 17 

6.B 20 1,276 4 10,21 0,71 8,33 

6.C 30 1,276 4 15,31 1,06 12,50 

TABELA 6 1 O D d I" - . I r b"d ETE d A..t - oses e rac taçao li travto eta ap. tcac a e rece 1 a - e ·araquara. 
Tempo 

Absorvância Lâmina Dose média 
Dose média Dose média 

Ensaios exposição 
(1 em) (em) (mWs/cm2

) 
Recebida Aplicada 

(s) (Wh/m3
} (Wb/ru3

} 

7.A 10 0,924 2 13,90 1,93 8,33 

7.B 30 0,924 2 41,69 5,79 25,00 

7.C 60 0,924 2 83,39 11,58 50,00 

8.A 10 0,957 2 13,45 1,87 8,33 

8.B 30 0,957 2 40,34 5,60 25,00 

8.C 60 0,957 2 80,68 I 1,21 50,00 

9.A 10 0,99 2 13,02 1,81 8,33 

9.B 30 0,99 2 39,06 5,43 25,00 

9.C 60 0,99 2 78, 12 10,85 50,00 

JO.A 10 0,907 4 7, 18 0,50 4,17 

lO.B 30 0,907 4 2 1,54 1,50 12,50 

10.C 60 0,907 4 43,08 2,99 25,00 

ll.A lO 0,957 4 6,80 0,47 4, 17 

1l.B 30 0,957 4 20,41 1,42 12,50 

ll.C 60 0,957 4 40,83 2,84 25,00 

12 .A 10 1,067 4 6,10 0,42 4, 17 

12.8 30 1,067 4 18,31 1,27 12,50 

12.C 60 1,067 4 36,62 2,54 25,00 
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TA BELA 6.11 - Caracterização físico-química e bacteriológica dos etluentes brutos utilizados nos ensaios de radiação UV para o reator 
anaeróbio compartimentado. 

Ensaios 
Lâmi na 

Absorvância 
DQO ST SST 

pH 
Alcalinidade CT CF 

(em) (mg/L) (mg!L) (mg/L) (mgCaCO;IL) ( JrfNMPIJ OOmL) ( 106NMPIJOOmL) 

l li 2 1.261 I 340 li 388 li 69 I 7.4 223 1413,6 10,8 

2 11 2 1.276 302 320 62 a 198 24192 3448 
... 

li 2 1.452 286 I 326 11 76 230 2419,2 84,2 .) 

4 
11 

4 0,902 I 271 I 241 li 56 IWI 154 I 101.4 28,1 

5 li 4 0,995 88 195 56 ~I 146 I 30,1 8,4 

6 li 4 1.276 11 70 7,4 I 191 I 65,7 16,1 o 

TA BELA 6.12 - Caracterização físico-química e bacteriológ ica dos etluentes brutos utilizados nos ensaios de radiação UV para ETE de 
Araraquara 

EJ Lâmina 
Absorvância 

DQO ST SST 
pH 

Alcali nidade CT CF 
(em) (mg/L) (mg!L) (mg!L) (mgCaCO;IL) ( 106NMPIJOOmL) ( 1 06M'v!Pil OOmL) 

7 I 2 0.924 163 380 72 7,4 179 2419,2 6.3 

8 2 0,957 187 372 90 7,5 195 24192 512 

9 2 11 0.99 11 168 
11 

465 I 87 7,4 184 24192 38,9 

10 4 
11 

0.907 11 
162 I 395 I 64 . 137.71 162 I 2419.2 52 

11 4 li 0.957 I 187 I 372 I 90 lli:f 195 24192 512 

12 -1 1.067 227 11 342 I 69 l~b 11 2419.2 8.5 
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Os sólidos em suspensão podem representar fator limitante à ação germicida da 

radiação UV. Isto decorre, em geral, da maior dificuldade em atingir o microrganismo 

agregado à partícula, pois esta pode agir como anteparo à radiação incidente 

Na Figura 6.4 estão representadas as inativações de coliformes totais e de 

colifonnes fecais para o efluente do reator anaeróbio compartimentado. Nas Figuras 6.5 

e 6.6 são comparadas, respectivamente, as influências dos sólidos suspensos totais (SST) 

e da matéria orgânica, avaliada pela DQO. 

De forma semelhante, para o efluente da ETE de Araraquara - SP, foram 

construídas as Figuras 6.7, 6.8 e 6.9. 
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FIGURA 6.4 - fração sobrevivente de eoliformes totais (CT) c de eoliformes tCeais (CF) 

irradiados com ultravioleta- efluente de reator anaeróbio compartimcntado. 
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FIGURA 6.5- Influência dos sólidos suspensos totais na inativação de coliformes totais c de 

coliformes fecais com radiação ultravioleta- eflucntc de reator anaeróbio. 
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FIGURA 6.6 - Influência da DQO na inativação de colitormcs totais e de colifom1cs fecais com 

radiação ultravioleta - eflucnte de reator anaeróbio compartimentado. 
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FIGURA 6_7- Fração sobrevivente de colitormes totais {CT) e de coliformes fecais (CF) 

irradiados com ultravioleta - eflucnte da ETE de Araraquara . 
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FIGURA 6.8- útfluêneia dos sólidos suspensos totais na inativação de coliformcs totais e de 

colitormes fecais com radiação ultravioleta - etluente da ETE de Araraquara. 
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FIGURA 6.9- Influência da DQO na inativação de coliformes totais e de coliformes fecais com 

radiação ultravioleta - efluente da ETE de Araraquara 

Como pode ser visto nas figuras 6.4, 6.5 e 6.6, mesmo com concentrações 

elevadas de matéria orgânica, avaliadas pela demanda química de oxigênio (DQO) e 

pelos sólidos suspensos totais (SST), a radiação ultravioleta apresentou-se eficiente na 

inativação de coüformes totais e coliformes f~c& is. De modo semelhante, os dados 

obtidos nos en~ctips dps pfluentçs ela ~T~ d~ ~éJmqunra - SP, representados nas figuras 

6.7, 6.8 e 6.9, apre~~ntaram mesmo comportamento, embora provenientes de 

tratamentos diferentes. 

As figuras 6.1 O, 6.11 , 6. 12 e 6.1 3 relacionam os parâmetros absorvância, dose 

aplicada, dose recebida para as duas espessuras de lâmina líquida. 
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FIGURA 6.10- Relação entre dose aplicada c dose recebida em função da absorvância -

lâmina de 4 em - etluente de reator anaeróbio compartimentado. 
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FIGURA 6.11 - Relação entre dose aplicada e dose recebida em função da absorvância lâmina 

de 2 em - efluente de reator anaeróbio compartimentado 
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FIGURA 6.12- Relação entre dose aplicada e dose recebida em função da absorvância lâmina 

de 4 em- efluente da ETE Araraquara 
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FIGURA 6.13- Relação entre dose aplicada e dose recebida em função da absorvância - lâmina 

de 2 em - cfluente da ETE Araraquara 

As Figuras 6.1 O, 6.11 , 6.12 e 6.13 deixam clara a influência que a absorvância 

de radiação ultravioleta pela matéria orgânica e inorgânica exerce na redução da dose 

recebida. Pois, observa-se que quanto maior a absorvância, pior a qualidade do efluente, 

ou seja, maior a concentração de sólidos suspensos e de matéria orgânica, e portanto 

menor a dose recebida. Para se manter determinada eficiência de inativação, quanto 

maior for a absorvância, maior será o consumo de energia, pois maior terá que ser a dose 
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aplicada para se atingir a inativação desejada. Por este motivo, os efluentes a serem 

desinfetados deverão conter pequena concentração de SST e matéria orgânica, para 

assim se otimizar o processo de desinfecção e não elevar os custos com energia. 

As Figuras 6. 14 e 6. 15 relacionam as espessuras das lâminas liquidas com as 

doses médias recebidas e com os resultados de inativação. 
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FIGURA 6.14 - Influência da espessura da lâmina líquida na inativação de colifonnes totais e de 

coliformes fecais - efluente de reator anaeróbio compartimentado. 
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FIGURA 6.15.- lnfluência da espessura da lâmina liquida na inativação de coliformes totais e de 

colifonnes fecais - efluente da ETE de Araraquara. 
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Pode ser visto nas figuras 6.14 e 6.15 que a espessura da lâmina líquida 

influência na redução da dose média recebida, pois pode ser observado que com o 

aumento da lâmina líquida houve uma redução na dose média recebida, resultando assim 

numa redução da eficiência de inativação dos microrganismos indicadores. 

Portanto, poderá ser mais econômico usar menor espessura de lâmina ou 

espaçamento entre lâmpadas e menor tempo de contato com eficiências maiores. O 

efluente do reator compartimentado, apresentou a maior eficiência quando se utilizou 

lâmina de 2 em, com dose média de 61,08 mWs/cm2
, conseguindo-se remoção 

logarítmica da ordem de 6.65 e 6.55 respectivamente para CF e CT. 

Com os resultados experimentais é possível obter informações úteis para 

dimensionamento como as indicadas nas figuras 6.16 e 6.17. 
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FIGURA 6.16 - Fração sobrevivente de coliformcs totaL<; c de colifonnes fecais em função da 

dose recebida - cfluente de reator anaeróbio compartimcntado 
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FIGURA 6.17 - Fração sobrevivente de coliformes totais e de coliformes fecais em função da 

dose recebida- efluentc da ETE de Araraquara 

A pat1ir destas figuras observa~se que fixando a eficiência de desinfecção que se 

deseja atingir, obtém~se a dose recebida que é a que efetivamente inativa os 

microrganismos. Com a dose recebida e conhecendo-se a absorvância em comprimento 

de onda de 254 nm, é possível calcular a dose aplicada e com isso o número de lâmpadas 

e o espaçamento entre lâmpadas, definindo-se, assim, o volume e geometria do 

fotorreator. 

Das figuras 6.16 e 6. L 7, oberva-se também que existe um ponto limite que 

corresponde a uma estado estacionário de remoção, pois para doses superiores a esses 

ponto não se obtém um aumento significativo de remoção. Este comportamento pode 

está relacionado a uma fração de mlcrorganimos mais resistentes ou à presença dos 

sólidos em suspensão, que podem fornecer proteção a esses microrganismos. Nas figuras 

6. I 6 e 6.17, verifica~se que para doses superiores a 2 W/m3
, não se consegue melhoria 

significativa na remoção destes microrganismos, apresentando uma remoção que se 

mantém na ordem de 4 unjdades logarítmicas de remoção. 
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A comparação entre a ozonização e a radiação ultravioleta na desinfecção de 

efluentes de esgoto sanitário realizadas nesse estudo, não é simples, pois existem muitas 

restrições que impedem comparações diretas, como por exemplo: as características 

fisico-químicas e microbiológicas muito distintas dos efluentes, os métodos de aplicação 

e determinação dos desinfetantes, bem como os métodos de operação dos sistemas. 

Mesmo com todas essas divergências, procurou-se reunir de modo comparativo 

os aspectos relevantes de ambos os métodos de tratamento avaliados, como segue. 

Aspectos técnicos 

Basicamente, as diferenças entre esses dois métodos de desinfecção estão 

implicítas na sua essência, fundamentalmente distintas. A ozonização, por ser um 

processo quúnico de desinfecção, promove reações químicas de oxi-redução no efluente, 

interferindo assim na matéria orgânica presente no efluente. Por outro lado, a 

desinfecção com a radiação ultravioleta por ser um processo fisico , realiza 

transfonnações de ordem fotoquímica, não interferindo diretamente com a matéria 

orgânica. 

Devido às naturezas distintas, essas duas técnicas podem apresentar diferentes 

comportamentos fi·ente às mesmas condições experimentais, pois alguns parâmetros tais 

como pH e temperatura, apresentam maiores influências na desinfecção com ozônio, 

ocasionando cet1as limitações tanto do processo de geração quanto de desinfecção, 

quando comparado à radiação ultravioleta, que tem seu desempenho pouco alterado por 

estas características fisico-quúnícas. 
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Qualidade do efluente 

Apesar dos efluentes estudados caracterizarem-se pela concentração de sólidos e 

DQO normalmente grandes, representando fator limitante às duas técnicas de 

desinfecção, verificou-se que esta não apresentou-se tão acentuada ao processo de 

desinfecção por radiação ultravioleta, uma vez que se atingiu elevadas eficências de 

inativação, mesmo para efluentes que apresentavam altos teores de SST e altas 

concentrações de DQO. Na ozonização esses efeitos foram mais relevantes, pois, 

precisou-se utilizar de altas doses e elevados tempos de contato para poder se atingir 

inativações equivalentes às atingidas com radiação ultravioleta. Provavelmente o ozônio 

foi consumido na oxidação da matéria orgânica, o que reduziu a disponibilidade para 

inativação dos microrganismos. 

Operação 

A instalação piloto utilizada para os ensa1os com radiação ultravioleta foi 

bastante simples, a operação de contro le era feita pelo acionamento da chave geral do 

conjunto de lâmpadas. Já a instalação piloto utilizada para os ensaios com o ozônio, 

apresentou elevada complexidade de operação, uma vez que tinham que se ajustar 

parâmetros de vazão de oxigênio, pressão na câmara de ozonização, além dos 

experimentos analíticos que eram realizados para se determinar a dose efetiva de ozônio 

aplicado, exigindo assim o consumo de reagentes e maiores tempos de análises. 

Com relação à energia utilizada nos dois processos, verificou-se que a geração do 

gás ozônio para a desinfecção utilizou maior quantidade de energia que o processo de 

radiação ultravioleta, pois a potência instalada para o ozonizador era de 330 W e o 

equipamento fimcionava com tempos de 20, 30 e 35 1ninutos, enquanto para o sistema 

de radiação ultravioleta a potência instalada era de 2 1 O W e o funcionamento do sistema 

não ultrapassou 60 segundos. 
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Controle do processo 

As limitações no controle do processo do sistema de tratamento por radiação 

ultravioleta associam-se às oscilações na distribuição de energia na rede elétrica, as 

quais não foram observadas. 

A principal dificuldade no controle do sistema de ozonização deve-se ao fato da 

variabilidade apresentadas nas condições experimentais, bem como da ausência de 

sistemas de monitoramento das várias etapas envolvidas, cujo acompanhamento e 

controle resultariam em melhor desempenho do processo. Na ozonização verificou-se 

também pequena transferência do ozônio para o sistema, dificultando ainda mais o 

controle do processo. 

Eficiência de inativação e tempo de contato 

Os tempos utilizados nos ensaios de radiação ultravioleta foram bastante curtos, 

não ultrapassando 1 minuto e as eficiências obtidas por ta is ensaios foram bastante altas. 

Nos ensaios de ozonização utilizou-se tempos de até 35 minutos para se conseguir 

remoções de mesma ordem de grandeza, verificando que tal processo apresentou-se mais 

lento na inativação dos microrga1úsmos. 

Como exemplo pode-se citar: com apenas 60 segundos de exposição à irradiação 

(61 ,08 mWs/cm2
) conseguiu-se atingir remoção logarítmica de 6.65 e 6.55 

respectivamente para CT e CF; os ensaios com ozônio utilizaram tempo de 20 minutos 

(121 mg/L), para se atingir remoção logarítmica de 6.05 e 7,49 respectivamente para CT 

e CF. 
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Capítulo 7 

Conclusões 

Apesar de o cloro ser eficiente na inativação de bactéria e alguns vírus, o 

potencial de toxicidade da cloração por seus subprodutos torna cada vez mais o processo 

menos atrativo para a desinfecção de efluentes de esgoto sanitário. O dióxido de cloro 

surge como altemativa de desinfecção, porém a sua geração envolve reações bastante 

dependentes das concentrações dos reagentes, das condições fisico-quimicas, podendo 

gerar também subprodutos. Uma crítica análise dos resultados obtidos por dados da 

literatura e dados experimentais apontam a radiação ultravioleta como um processo 

altamente competitivo em termos de eficiência e custo. A ozonização, por apresentar 

custos mais elevados, é mais ind icada quando se deseja melhorar a qualidade do efluente 

a ser desinfetado e inativar alguns vírus e cistos de protozoários. 

A escolha final entre as diferentes tecnologias de desinfecção dependerá da 

qualidade da água residuária a ser desinfetada, dos padrões de qualidade, usos, da 

capacidade dos operadores da estação de tratamento de águas residuárias, tanto quanto 

das condições específicas ( infraestrutura, clima, etc.) do local. 

Os resultados obtidos neste trabalho indicaram a radiação ultravioleta como 

técnica mais simples e eficaz para a inativação de coliformes fecais e coliformes totais 

quando comparada à ozonização, apresentando assim vários aspectos favoráveis, como 

segue: 
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• facilidade na operação do sistema, visto a complexidade apresentada pelo 

sistema de ozonização utilizado nesta pesquisa; 

• necessita de tempos de exposição bastante curtos para se reduzir a concentração 

de indicadores de contaminação que atenda os padrões de qualidade. Enquanto 

que para a desinfecção com radiação ultravioleta, utilizou-se tempos que não 

ultrapassaram 1 minuto, na ozonização precisou-se utilizar tempos iguais ou 

superiores à 20 minutos para se obter inativações comparáveis com as obtidas 

pelo processo de radiação; 

• obteve-se boa reprodutibilidade dos experimentos, o que não foi conseguido na 

ozonização pela grande variabilidade observada desde da geração do ozônio, 

pelo equipamento gerador bem como pela baixa eficiência ele transferência elo 

ozônio para o esgoto; 

• a radiação ultravioleta apresentou-se viável para a desinfecção de efluentes tanto 

anaeróbio quanto aeróbio, enquanto a ozonização, devido a baixa eficiência na 

geração, apresentou-se menos viável, visto que necessitou-se utilizar altas 

dosagens e elevados tempos de contato para se atingir uma significativa 

inativação dos microrganismos em estudo. 

• a radiação ultravioleta apresentou menor interferência da matéria orgânica 

dissolvida e dos sólidos suspensos presente nos efluentes de esgoto, na fração ele 

microrganismos sobreviventes; 

Observou-se, também, que na desinfecção com radiação ultravioleta a 

eficiência de inativação cresce exponencialmente até certo limite com o aumento 

da dose aplicada. Para doses recebidas superiores a 2 W/m3
, não se observa 

acréscimo ele remoção além do que 4 log, o que pode estar associado a parcela de 

microrganismos mais resistentes ao processo ele desinfecção ou à proteção pelos 

só lidos em suspensão. 

A partir dos resultados obtidos pelos ensaios de radiação ultravioleta 

conseguiu-se com a absorvância em comprimento de onda de 254nm e com a 

dose recebida, obter parâmetros úteis para dimensionamento, tais como a dose 
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aplicada, que podem ser utilizada para se determinar o número de lâmpadas e o 

espaçamento entre estas, bem como definir a geometria e o volume do 

fotorreator, e a variação de dose com a espessura de lâmina líquida ou o 

espaçamento entre elas. 
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Capítulo 8 

Recomendações 

Baseado nas informações reunidas nessa pesquisa, recomenda-se: 

e estudar a desinfecção com radiação ultravioleta para efluentes filtrados, para 

verificar se a fiação residual de microrganismos sobrevivente, corno verificado 

nos resultados, está relacionada com esses sólidos; 

e pesquisar se há formação de subprodutos na desinfecção com radiação 

ultravioleta; 

e pesquisar a ação da radiação ultravioleta utilizando indicadores mais resistentes 

do que os coliformes totais e fecais; 

e estudar a ozonização para efluentes filtrados, utilizando-se de doses menores, 

para assim investigar se a ozonização torna-se mais viável (em termos de custo) 

para ser utilizada na inativação de microrganismos; 

c melhorar o sistema de transferência do ozônio no sistema; 

e analisar o desempenho do equipamento gerador de ozônio, monitorando e 

controlando a produção de ozônio e os vários fatores interferentes à produção; 

e analisar a ação da ozonização em microrganismos comprovadamente mais 

resistentes a outros processos de desinfecção; 

e pesquisar a formação de subprodutos da ozonização, relacionando o seu grau de 

toxicidade; 
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• investigar a ação conjunta das técnicas de ozonização e radiação ultravioleta na 

desinfecção de efluentes de esgoto sanitário. 
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