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“Lembre-se da sabedoria das águas,

ela nunca discute com um obstáculo,

simplesmente o contorna.”



Augusto Cury

RESUMO

A água é um recurso natural fundamental para a preservação da vida no planeta. Apesar dessa

importância, é flagrante sua má utilização, provavelmente devido a muitos a considerarem

como recurso inesgotável. O homem introduz nos corpos hídricos substâncias muitas vezes

desconhecidas  e  perigosas,  degradando  assim,  os  mananciais  que  serviriam  para  seu

abastecimento.  A má qualidade  da água dos  mananciais  tem forçado a  utilização de pré-

oxidantes na água bruta, no intuito de oxidar a matéria orgânica presente na mesma e facilitar

o  tratamento,  já  que  na  maioria  das  ETAs  as  tecnologias  de  tratamento  são  precárias,

inadequadas e ineficientes ao tipo de água bruta. Porém, no Brasil, essa pré-oxidação é feita

com cloro e vários estudos constataram que o cloro em contato com a matéria orgânica gera

subprodutos,  sendo alguns potencialmente cancerígenos, como no caso dos trihalometanos

(THMs). Diante disso, conforme estudos publicados, o Dióxido de Cloro é um pré-oxidante

responsável  por  diminuir  a  formação  dos  trihalometanos  (THM),  deixando assim,  a  água

tratada,  dentro  dos  padrões  de  potabilidade  exigidos  por  Lei.  É  nesse  contexto  que  este

trabalho está inserido e se propõe empregar Dióxido de Cloro na pré-oxidação da água do

açude Gavião, por se tratar do manancial superficial que abastece a cidade de Fortaleza-CE e

parte de sua Região Metropolitana. Para isso, serão estimadas em escala real, na tecnologia de

tratamento  de  filtração  direta,  diferentes  dosagens  dos  produtos  químicos:  pré-oxidante

Dióxido de Cloro e Cloro gás, coagulante Policloreto de Alumínio e auxiliar de coagulação

(polímero catiônico), com o objetivo de avaliar o potencial pré-oxidante do Dióxido de Cloro

quanto à redução da formação de THM. Em seguida, amostras de água tratada serão coletadas

após  o  tratamento,  a  fim  de  avaliar  os  principais  parâmetros  físico-químicos  (pH,  cor,

turbidez,  cloro  residual,  oxigênio  dissolvido,  temperatura  e,  principalmente,  os

trihalometanos).  Com isso, espera-se que, mesmo diante de água bruta com elevada matéria

orgânica, o emprego do dióxido de cloro como pré-oxidante seja capaz de promover baixa

formação de THM, de forma que a água tratada atenda ao padrão de potabilidade (Portaria de

Consolidação nº 5/17) correspondente a esse parâmetro. 

Palavras-chave: Açude Gavião. Pré-oxidação. Dióxido de Cloro. Trihalometanos.



ABSTRACT

Water is a fundamental natural resource for the preservation of life on the planet. Despite this

importance, it  is blatant to misuse it,  probably because many consider it  an inexhaustible

resource.  Man  introduces  into  the  water  bodies  substances  that  are  often  unknown  and

dangerous,  thus  degrading the  sources  that  would  serve  to  supply them.  The poor  water

quality of the springs has forced the use of pre-oxidants in the raw water, in order to oxidize

the organic matter present in the same and to facilitate the treatment, since in the majority of

the ETAs the treatment technologies are precarious, inadequate and inefficient to the type of

raw water. However, in Brazil, this pre-oxidation is made with chlorine and several studies

have found that  chlorine,  in  contact  with organic  matter,  generates  by-products,  some of

which  are potentially carcinogenic,  as  in  the  case of  trihalomethanes  (THMs).  Therefore,

according to published studies, Chlorine Dioxide is a pre-oxidant responsible for reducing the

formation  of  trihalomethanes  (THM),  thus  leaving  treated  water  within  the  standards  of

potability required by Law. It is in this context that this work is inserted and it proposes to use

Chlorine Dioxide in the water pre-oxidation in the Gavião dam, once it  is the superficial

spring that supplies the city of Fortaleza-CE and part of its Metropolitan Region. For this

purpose,  different  amounts  of  the  chemical  products:  pre-oxidant  Chlorine  Dioxide  and

Chlorine gas, coagulant Aluminum Polychloride and coagulation auxiliary (cationic polymer)

will be estimated in the direct filtration treatment technology, with the objective of to evaluate

the  pre-oxidizing  potential  of  Chlorine  Dioxide  in  reducing  the  formation  of  THM.

Afterwards, samples of treated water will be collected after the treatment in order to evaluate

the  main  physic-chemical  parameters  (pH,  color,  turbidity,  residual  chlorine,  dissolved

oxygen, temperature and, mainly, trihalomethanes). Therefore, it is expected that, even with

raw water with high organic matter, the use of chlorine dioxide as a pre-oxidant is capable of

promoting low THM formation, so that the treated water meets the drinking water standard in

accordance  to  the  Brazilian  Portaria  de  Consolidação  nº  5/17 corresponding  to  this

parameter.

Keywords: Gavião dam. Pre-oxidation. Chlorine dioxide. Trihalomethanes.
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1 INTRODUÇÃO

O tratamento da água visa torná-la apta para seu determinado uso, por meio de

processos que promovam a sua clarificação, remoção de substâncias que causam gosto e/ou

odor, remoção de compostos indesejáveis e, principalmente, a eliminação de microrganismos.

Tais compostos a serem removidos podem estar dissolvidos na água devido o lançamento

inadequado de efluentes, ou até mesmo podem ser formados durante alguma etapa do seu

processo de tratamento e que desta forma, venham a causar problema na saúde da população

abastecida. Por isso, o tratamento da água se faz tão importante, na tentativa de diminuir ou

até mesmo eliminar esses riscos.

No Nordeste Brasileiro, em especial no Ceará, a irregularidade das chuvas, fez

com que o estado fosse abastecido por açudes, muitos deles são interligados para dar suporte

às cidades onde o volume de água necessário é bastante elevado. É uma estratégia bastante

interessante, porém, muitas vezes não viável, pois os açudes funcionam como decantadores

naturais,  depositando  em  suas  profundezas  matéria  orgânica  em  períodos  de  estiagem.

Contudo, quando chove, há revolvimento e a mistura destes materiais somados a intensidade

solar  do  estado  faz  com que  os  açudes  se  tornem eutrofizados,  devido  à  abundância  de

nutrientes disponíveis para crescimento algal.

O açude  escolhido  para  esse  estudo  foi  o  Gavião,  por  se  tratar  do  manancial

superficial que abastece a cidade de Fortaleza-CE e sua Região Metropolitana, e que pode ser

considerado como representativo das águas dos mananciais de superfície do Ceará, visto que

recebe contribuição de água de várias regiões do Estado, a citar o açude Castanhão situado na

região  Jaguaribana,  entre  outros  como:  Pacoti,  Riachão e  Pacajus,  que  fazem parte  desse

complexo de açudes. O açude Gavião está localizado entre as cidades de Pacatuba e Itaitinga,

possui a capacidade de armazenar 32,9 milhões de metros cúbicos de água e encontra-se nas

coordenadas E: 549.534 e N: 9.568.733 (COGERH, 2002).

Devido  a  essas  características  dos  açudes,  as  tecnologias  de  tratamento

simplificadas, como a filtração direta e o ciclo completo, nem sempre são viáveis, por conta

da abundância da matéria orgânica e, desta forma dificulta a remoção da mesma por esses

processos de tratamento, necessitando assim de uma alternativa para tentar minimizar esse

problema. Na maioria das vezes, a água bruta precisa ser pré-oxidada para diminuir a matéria

orgânica  presente  e  desta  forma  contribuir  com  o  tratamento  da  água  nas  Estações  de

Tratamento de Água (ETAs).
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A oxidação química é utilizada para a remoção de matéria orgânica em estações de

tratamento  de  água  e  nos  tratamentos  de  águas  residuárias  industriais  (TAN,  2005).  Os

oxidantes  mais  utilizados  são  o  cloro  gasoso  ou seus  derivados  (hipoclorito  de  sódio  ou

hipoclorito de cálcio), devido a seu baixo custo, fácil manuseio e alto potencial oxidante. O

poder oxidante do cloro tem fornecido vários benefícios adicionais na etapa de pré-oxidação

no tratamento de água,  como a remoção de cor,  ferro e  manganês,  assim como têm sido

efetivo na redução de sabor e odor da água. No Brasil, muitas estações de tratamento de água

utilizam o cloro como pré-oxidante. Essa prática tem sido questionada, devido à possibilidade

de formação de subprodutos halogenados durante a cloração (PASCHOALATO, 2005).

Dentre os subprodutos originados da reação entre as substâncias húmicas e o cloro

encontram-se os trihalometanos (THMs) (ROSALÉM et al, 2013).

A necessidade do controle  de trihalometanos incentivou o desenvolvimento de

pesquisas envolvendo outros oxidantes, com o objetivo de substituir o uso do cloro na etapa

da oxidação das águas de abastecimento público (PASCHOALATO, 2005).

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

cloro nas estações de tratamento de água (ETA). Vários oxidantes têm sido testados para

redução da formação de subprodutos, dentre eles destacam-se: cloraminas, dióxido de cloro,

ozônio, permanganato de potássio, peróxido de hidrogênio e radiação ultravioleta. Destes, os

quatro primeiros são os mais utilizados no tratamento de água para o abastecimento público

(MACEDO, 2001).

Na ETA Gavião, utiliza-se dióxido de cloro desde o ano de 2005, sob a perspectiva

de diminuir a formação de trihalometanos na água. Contudo, com o passar dos anos, houve

uma piora considerável na qualidade da água bruta do açude Gavião, devido a falta de chuvas,

e com isso, requer-se alteração nas dosagens dos produtos químicos. Sendo assim, o referido

trabalho se propõe a promover ensaios em escala real a fim de encontrar a melhor dosagem de

produtos químicos no intuito de reduzir a formação de trihalometanos, sob a aplicação da

tecnologia de filtração direta.

Para  avaliar  o  monitoramento  do  tratamento  da  água,  serão  realizadas,

concomitantes  ao  tratamento,  análises  de:  pH,  cor,  turbidez,  cloro  residual,  temperatura,

matéria orgânica e trihalometanos, ao passo que para a definição da dosagem dos produtos

químicos, serão realizadas análises de: pH, cor, turbidez, temperatura e matéria orgânica da

água bruta.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral 

Aprimorar  a  tratabilidade  da  água  do  açude  Gavião,  por  meio  de  ajustes  na

dosagem dos produtos químicos empregados na tecnologia de filtração direta, em especial o

pré-oxidante Dióxido de Cloro, a fim de reduzir a formação de trihalometanos.

2.2 Objetivos específicos

-  Estimar  a  melhor  dosagem  dos  pré-oxidantes  associada  às  dosagens  de

coagulante e auxiliar de coagulação, para minimizar a formação trihalometanos (THMs);

-  Avaliar  diferentes  dosagens  de  coagulante  e  auxiliar  de  coagulação  para  a

redução da turbidez da água bruta;

- Analisar a água tratada quanto aos principais parâmetros físico-químicos (pH,

cor,  turbidez,  cloro  residual,  oxigênio  dissolvido,  temperatura  e,  principalmente,  os

trihalometanos);

- Adequar a água tratada, sob as melhores condições de dosagens avaliadas, aos

padrões de potabilidade de água,  com o Anexo XX da Portaria  de Consolidação nº  5 do

Controle  e da Vigilância  da Qualidade da Água para Consumo Humano e seu Padrão de

Potabilidade.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 A importância da água

A água cobre cerca de 70% da superfície  da Terra.  Mais  de 97% da água do

planeta  é  água  salgada,  está  nos  oceanos  e  mares  e  não  tem serventia  alguma  para  uso

industrial. A água doce representa apenas 3% da água total e cerca de 2% dela encontra-se

congelada nos círculos polares, os quais cobrem 10% da superfície da Terra, e somente 0,6% é

água doce disponível diretamente para o consumo humano. Destes 0,6%, 97% correspondem

a águas subterrâneas e apenas 3% apresentam-se na forma de água superficial nos lagos e rios,

de extração mais fácil (MENEZES, 2011).

A água  é  o  solvente  universal  da  biosfera.  Sua  capacidade  de  dissolver  as

substâncias  permite  que  incontáveis  reações  ocorram  na  natureza,  formando  novos

compostos,  permitindo  a  evolução  da  vida  orgânica,  resultando  em  diversos  tipos  de

fenômenos naturais (PHILIPPI JR, 2005).

A água  é  então,  o  suporte  básico  para  o  desenvolvimento  da  vida,  fonte  de

sustentação e mobilidade, o meio onde a vida evolui e, como meio interno, representa grande

parte da constituição dos seres vivos. É parte vital no desenvolvimento e na manutenção de

todas as formas de vida na biosfera terrestre (PHILIPPI JR, 2005).

A história  nos  revela  que  em geral  os  homens  se  estabelecem onde a  água é

abundante - junto aos lagos e rios e as primeiras grandes civilizações, surgiram nos vales de

grandes rios - vale do Nilo, no Egito; vale do Tigre – Eufrates, na Mesopotâmia; vale do Indo,

no Paquistão; vale do rio Amarelo, na China. Todas essas civilizações construíram grandes

sistemas  de  irrigação,  tornaram o  solo  produtivo  e  prosperaram.  Porém,   desmoronaram

quando o abastecimento de água se extinguiu ou foi mal aproveitado (BRUNI, 1994).

Nos últimos anos, a água tem sido gradativamente reconhecida como um recurso

escasso  em escala  mundial.  Entretanto,  deve-se  fazer  a  distinção  entre  as  causas  de  sua

escassez, sejam elas referentes às limitações qualitativas no uso da água, em detrimento da

poluição, ou referente às limitações quantitativas, devido às condições climáticas, à demanda

crescente  ligada  ao  aumento  populacional,  ao  desenvolvimento  econômico  e  ao  seu  uso

ineficiente. Essas causas não se excluem, mas requerem mecanismos de gestão diferentes, ou

pelo menos, complementares (PEREIRA, 1999).

A água, como recurso hídrico, só mais recentemente vem sendo tratada, ainda que

de maneira tímida, como um recurso finito e vulnerável, e que pode representar obstáculo ao

desenvolvimento das cidades e à qualidade de vida (PHILIPPI JR, 2005).
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3.2 Água no Brasil - escassez e poluição

O Brasil detém 13% das reservas de água doce de todo o Planeta e infelizmente,

esta  visão  de  abundância,  aliada  à  grande  dimensão  continental  do  País,  favoreceu  o

desenvolvimento da ideia  de que a  água é um recurso natural renovável e inesgotável  na

natureza (GONDIM & SALES, 2011).

Durante séculos, a água foi considerada um bem público de quantidade infinita, à

disposição  do  homem,  por  se  tratar  de  um  recurso  natural  autossustentável  pela  sua

capacidade de autodepuração (PHILIPPI JR, 2005).

O recurso, que é infinito, contém dados alarmantes, em virtude da má utilização

do homem durante toda a existência da humanidade.  Atualmente,  cerca de 1,4 bilhões de

pessoas no mundo vivem sem acesso à água potável e, segundo a ONU, estima-se que 80%

das doenças são contraídas por causa da água poluída (FAUSTINO, 2010). 

Diversos estudos mostram que as modificações ambientais são provocadas pela

ação antrópica, alterando significativamente os ambientes naturais, poluindo o meio ambiente

físico,  consumindo  recursos  naturais  sem  critérios  adequados,  aumentando  o  risco  de

exposição a doenças e atuando negativamente na qualidade de vida da população (MIRANDA

et al. 1994; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1995; BANCO MUNDIAL, 1998; WHO, 1999).

Em  função  das  demandas  crescentes  de  água  para  usos  urbano,  industrial  e

agrícola,  diversas  regiões  brasileiras  já  enfrentam problemas  relacionados  à  escassez  e  à

degradação da qualidade dos recursos hídricos.  Tem-se verificado o aumento da escassez de

água de boa qualidade, devido ao lançamento de esgotos, pesticidas, lixo, fertilizantes e outros

tipos de contaminantes nos corpos hídricos (GONDIM & SALES, 2011).

Estes problemas são particularmente críticos nos grandes centros urbanos, onde o

rápido crescimento demográfico e industrial não foi acompanhado por medidas de ocupação

de solo e pela implantação de uma infraestrutura sanitária adequada (FÉRES, 2007). 

Concomitante  ao  crescimento  populacional  e  à  demanda  de  atividades

agroindustriais, o aumento dos custos dos insumos utilizados no tratamento da água tem feito

com que a qualidade das águas naturais tenha uma importância cada vez maior. 

No Brasil e na maioria dos países em desenvolvimento, a maior parte do esgoto

bruto  (tanto  doméstico,  industrial  como  efluentes  de  sistema  de  cultivo)  é  lançada  sem

tratamento prévio nos cursos d’água. Esses grandes aportes de matéria orgânica e poluentes

têm sido relatados como principais responsáveis pela eutrofização de grande variedade de

ambientes aquáticos, gerando preocupação crescente com alto grau de poluição em que se

encontram hoje os rios e ambientes de água doce (TUNDISI, 2003 apud ZANINI, 2009).
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Apesar  do  Brasil  possuir  uma grande  reserva  de  água  doce,  essa  água  é  mal

distribuída em seu território, uma vez que há locais com grande disponibilidade e outros com

pouca disponibilidade de água. Além disso, há os fatores climáticos, que podem contribuir

para  a  falta  de  água  assim  como  a  poluição  devida  a  fatores  antrópicos,  que  diminuem

consideravelmente a quantidade e a qualidade, como no caso do Nordeste Brasileiro.

3.3. Seca no Nordeste e a importância dos açudes para o estado do Ceará

Outro grande problema brasileiro, concentrado principalmente na região Nordeste,

é a escassez de água disponível para as mais diversas utilizações, inclusive para o consumo

humano,  em  razão  das  secas  e  das  severas  estiagens.  A escassez,  conjugada  a  outros

problemas  como reservação,  capacidade  insuficiente  de  tratamento  e  população  flutuante,

geralmente ocasiona racionamento na distribuição de água e comprometimento da qualidade

da água fornecida à população (DI BERNARDO, 2003).

O Estado do Ceará está compreendido na porção oriental do Nordeste brasileiro,

ocupando uma área de 143.484,40 km2, onde vivem aproximadamente 9 milhões de habitantes

(IBGE, 2017). 

No Estado, as chuvas concentram-se no período de janeiro a junho, com poucas

precipitações  durante  o  resto  do  ano.  Esse  regime  climático,  associado  a  uma  formação

geológica com predominância de rochas cristalinas (setenta e cinco por cento do Território

cearense), resulta em rios intermitentes, que normalmente escoam durante uma parte do ano

em que ocorrem as chuvas. Nestas condições, o fornecimento de água para os diversos usos é

provido por  meio  de  reservatórios  superficiais  e,  em menor  escala,  por  poços  perfurados

(PINHEIRO, 2002).

De acordo com Pinheiro (2002), além da má distribuição das chuvas ao longo do

ano,  o  regime  pluvial  apresenta  expressiva  irregularidade  interanual,  ocorrendo  períodos

extremamente secos ou exageradamente chuvosos. Essa flutuação irregular de altas e baixas

pluviosidades  enseja  dois  problemas  bastante  conhecidos  pelos  cearenses:  as  secas,  que

alcançam o Estado como um todo e constituem um flagelo à população; e as cheias,  que

atingem os habitantes das áreas aluviais, principalmente às margens do rio Jaguaribe.

Os  solos  rasos  e  de  baixa  capacidade  de  retenção  de  umidade  do  Nordeste

brasileiro,  associados a carência de rios perenes,  a elevada incidência solar e chuvas com

distribuição irregular, fazem com que a maioria dos sistemas de captação encontrados nesta

região envolvam o armazenamento em açudes, durante as estações chuvosas, de praticamente

toda água utilizada em períodos de estiagem (SALES, 2005).
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A intermitência dos rios do Estado no Ceará levou os habitantes das microrregiões

a construírem grande número de pequenos açudes para suprirem suas necessidades em água,

assim  como  as  dos  seus  rebanhos.  Esses  pequenos  açudes,  entretanto,  são  capazes  de

promover  uma regularização anual,  pois a  maioria  seca durante a  ocorrência  de estiagens

prolongadas (PINHEIRO, 2002).

O registro de secas no Nordeste ocorre desde a época do descobrimento do país,

sendo sua ocorrência e duração ainda hoje motivo de estudos e monitoramento. Para minorar

os efeitos sociais, surgiu o programa de açudagem. Esta nova política, além de prever o uso

humano e animal, tem por objetivo regularizar os rios através do controle de cheias, uma vez

que os  rios do semiárido possuem regime intermitente  e caráter  torrencial,  permanecendo

secos durante a maior parte do ano (INESP, 2008). 

Apesar da alta evaporação, característica da região, o programa de construção de

barragens  no  semiárido,  iniciado  pelo  Departamento  Nacional  de  Obras  contra  as  Secas

(DNOCS) no início do século passado, foi a ferramenta utilizada para a fixação do homem no

campo, minimizando os efeitos das secas e permitindo o aproveitamento dos recursos hídricos

armazenados nos reservatórios no período de escassez de chuvas (INESP, 2008).

Somente é possível a regularização interanual das águas superficiais, a partir dos

reservatórios de médio e de grande porte, construídos, em sua maioria, pelo DNOCS. Em

consequência, pode-se afirmar que o uso das águas superficiais do Estado, com ocorrência

acentuada  durante  a  estação  seca,  está  intimamente  associado à  política  de  operação dos

açudes (PINHEIRO, 2002).

Um  dos  grandes  problemas  resultantes  da  açudagem,  está  relacionado  aos

impactos  provenientes  das  diversas  atividades  antrópicas  desenvolvidas  ao  longo de  suas

bacias  hidrográficas.  Estudos  recentes  relatam  que  os  reservatórios  do  Estado  do  Ceará,

localizados nos domínios das bacias metropolitanas, são alvo de diversas atividades antrópicas

que causam a eutrofização nessas águas (OLIVEIRA et al, 2013).

3.3.1 Complexo de açudes  que fazem parte  do abastecimento da cidade de Fortaleza e

Região Metropolitana (RMF) – em especial o açude Gavião

Para  a  água  bruta  chegar  às  estações  de  tratamento  do  Sistema  Hídrico

Metropolitano, são percorridos mais de 200 km. Isso, devido a RMF não possuir mananciais

de  grande  porte  em  sua  abrangência  geográfica,  ficando  dependente  das  estruturas  de

transposição dos grandes mananciais no interior do estado. Entre eles, destacam-se os açudes

Castanhão e Orós, distantes 216,54 km e 283,81 km, respectivamente (CEARÁ, 2016). 
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O  suprimento  de  água  para  a  RMF  era  realizado  inicialmente,  pelo  sistema

integrado  Pacoti-Riachão-Gavião.  Posteriormente,  em  1993,  com  a  criação  do  Canal  do

Trabalhador, as águas do açude Orós e rio Jaguaribe começaram a ser transportadas para o

açude Pacajus e aduzidas para o sistema integrado citado acima (CEARÁ, 2016).

Em 2004, com a conclusão das obras do Castanhão, o rio Jaguaribe passou a ser

perenizado por este manancial. Já em 2012, com a conclusão do Eixão das Águas, o sistema

Pacoti-Riachão-Gavião passou a receber também, volume direto do açude Castanhão. Estes

reservatórios são interligados por meio de rios perenizados, canais, sifões, túneis e adutoras

(CEARÁ, 2016) e estão demonstrados nas Figuras 1 e 2.

             Figura 1 – Complexo de Açudes que abastecem o Gavião

Fonte: SRH, Plano de Segurança Hídrica da Região Metropolitana de Fortaleza (2016).

Figura 2 – Esquema de Açudes que abastecem o Gavião
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Fonte: Elaborado por Cézar Motta.

O açude Gavião, localizado no município de Pacatuba, no Estado do Ceará, possui

capacidade de armazenamento de 32,9 hm³ e área da bacia hidráulica e hidrográfica de 07 e 97

Km²,  respectivamente  (SAMPAIO,  2014).  Encontra-se  nas  coordenadas  E:  549.534  e  N:

9.568.733, evidenciado pela Figura 3 (COGERH, 2002). 

Sua origem se dá a partir do barramento do Rio Cocó, localizado a montante da

Estação de Tratamento de Água (ETA) e é responsável pelo abastecimento de água potável da

região Metropolitana de Fortaleza, incluindo os municípios de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú

e Eusébio (SAMPAIO, 2014).

Ocasionalmente, o manancial também atende o Distrito Industrial, em Maracanaú

assim como as cidades de Maranguape e Pacatuba. É, portanto, um reservatório estratégico do

Sistema de Abastecimento de Água Bruta da Região Metropolitana de Fortaleza – SAABRMF

(SAMPAIO, 2014).

A Figura 3 mostra uma vista de satélite do açude Gavião e a Figura 4, uma vista

do açude na proximidade da captação da água bruta.

                    Figura 3 – Vista de Satélite do Açude Gavião.
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Fonte: imagem do Google (18/06/18).

                              Figura 4 – Vista do açude Gavião.

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Apesar de ficar afastada da cidade, em uma região rodeada de montanhas, a água 

do açude Gavião possui forte tendência à eutrofização, devido à pequena profundidade de sua 

massa d’água, à intensa insolação e acúmulo de sedimentos que podem funcionar como fonte 

de nutrientes e também por conta de receber contribuição de água de outros açudes que não 

são protegidos, tais como o Pacoti e o Riachão.
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3.4 Eutrofização nos açudes - presença de matéria orgânica natural (MON) e seus efeitos

A eutrofização consiste no aumento excessivo de nutrientes na água, podendo ser

causada  por  drenagem  de  fertilizantes  agrícolas,  águas  pluviais  de  cidades,  detergentes,

resíduos de minas, drenagem de dejetos humanos, entre outros (BARRETO et al, 2013). De

acordo  com Smith  e  Schindler  (2009),  a  palavra  eutrófico  significa  rico  em nutrientes  e

eutrofização  ou  eutroficação  vem do  grego  eu,  “bem”  e  trophein  “nutrir”,  ou  seja,  bem

nutrido.

Smith e Schindler (2009) destacaram a eutrofização como o maior problema da

atualidade  em corpos  de  água  superficiais,  considerando-a  como  um dos  exemplos  mais

visíveis  das  alterações  ocasionadas  pelo  homem  à  biosfera.  Os  autores  afirmam  que  a

eutrofização é a condição que favorece o desenvolvimento de florações de cianobactérias e

microalgas, secundada pelas condições de luz, temperatura e pH convenientes (BARRETO et

al, 2013).

O florescimento de algas, decorrente do aumento da concentração de nutrientes no

manancial, pode ter os seguintes efeitos diretos na qualidade da água: aumento da matéria

orgânica particulada, aumento da quantidade de substâncias orgânicas dissolvidas que podem

conferir  sabor  e  odor  à  água,  incremento  da  cor  da  água,  servir  de  substrato  para  o

crescimento de bactérias na estação de tratamento e no sistema de distribuição e contribuir

para aumentar a corrosão, aumento de pH e de suas flutuações diárias, diminuição do teor de

oxigênio  próximo  ao  sedimento,  podendo  ocasionar  liberação  de  sulfeto  de  hidrogênio,

amônia, ferro, manganês, fósforo, etc  (DI BERNARDO, 2005).

A matéria orgânica natural (MON) encontrada em rios é uma complexa mistura de

compostos  orgânicos,  denominadas  de  substâncias  húmicas  e  não  húmicas.  São portanto,

compostos naturais que surgem da degradação química e biológica, de resíduos de plantas e

animais e de atividade microbiana (JUSTINO, 2010). É considerada o principal precursor para

a  formação  de  compostos  orgânicos  halogenados  totais,  após  reação  com  compostos

halogenados (Cloro, Bromo e Iodo). Na ausência de brometos, ocorre apenas a formação de

compostos clorados, no entanto, na presença de brometos, o ácido hipocloroso os oxida para

formar o ácido hipobromoso (HBrO), que reage com o cloro residual, formando os compostos

possuidores de cloro e bromo (PASCHOALATO, 2005).

A remoção da MON presente nas águas pelas ETAs é necessária, pois além das

reações  entre  ela  e  os  desinfetantes  químicos,  a  presença de metais  pesados e  compostos

orgânicos sintéticos podem permanecer durante o tratamento, gerando uma demanda adicional

de desinfetante, levando as ETAs a utilizarem altas dosagens desse produto a fim de manter
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um residual adequado nos sistemas de distribuição (CESCO, 2007).

Como as características físicas e químicas da MON variam largamente, nenhuma

técnica  analítica  está  disponível  para  caracterizá-la  diretamente.  Por  isso,  são  usados

parâmetros substitutos para descrever suas características gerais. Os parâmetros substitutos

são usados para monitorar a MON e os precursores dos SPDs nas águas naturais, assim como

para determinar o desempenho do tratamento na remoção dos mesmos (CESCO, 2007).

Segundo  Di  Bernardo  e  Dantas  (2005),  os  parâmetros  indiretos  que  podem

fornecer informações importantes sobre a MON, mesmo embora tendo suas limitações são: 

- COT ou COD;

- absorbância da radiação ultravioleta específica (AUVE), absorbância medida no

comprimento de onda de 254 nm (UV254) dividida pela concentração de COD, sendo UV254

em m-1 e COD em mg/L;

- potencial de formação de THMs (ensaio realizado com dosagem de cloro em

excesso para obter concentração residual superior a 3,5 mg/L e tempo de 7 dias);

- THMs de amostras coletadas em diferentes pontos do sistema de abastecimento

de água;

- oxigênio consumido.

A formação de subprodutos dos processos de oxidação cresce com aumento da

matéria orgânica de origem natural (ABOUL EISH, WELLS, 2006; WHITE, 2003). Pádua

(2006) confirma que a MON é o principal precursor de subprodutos da cloração e diretamente

proporcional  à  ela.  A  natureza  do  material  orgânico  depende  da  vegetação  na  bacia

hidrográfica e das espécies de alga e microalgas presentes na água (JUSTINO, 2010). 

  Em função da  qualidade  da  água e  da  tecnologia  de  tratamento  empregada,

coagulantes como sulfato de alumínio, cloreto férrico, sulfato ferroso clorado, sulfato férrico e

hidroxicloreto de alumínio (cloreto de polialumínio - PAC) têm sido efetivos na remoção de

MON,  microalgas,  cianobactérias  e  toxinas,  considerados  os  principais  precursores  de

formação de subprodutos da cloração (PÁDUA, 2006). 

A massa  algal  pode  atuar  como  precursora  da  formação  de  subprodutos  da

desinfecção, principalmente trihalometanos. Vários são os fatores que podem contribuir para

sua  formação,  tais  como:  tempo  de  contato  do  cloro  com  os  precursores,  temperatura,

elevação  de  pH,  concentração  de  brometos  e  iodetos,  características  e  concentrações  dos

precursores e concentração de cloro (GONDIM; SALES, 2011). 

Os  processos  de  eutrofização  podem  ser  acelerados  pela  irregularidade  da

distribuição das chuvas. Vários açudes da região passam anos sem ter suas águas renovadas e
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tem sido observado que quanto maior o tempo de residência da água, mais intensos são os

processos de eutrofização (SALES, 2005).

3.5  Pré-oxidação  da  água  bruta  com  cloro  e  a  formação  de  subprodutos  –  os

trihalometanos (THMs)

A  reação  do  cloro  com  alguns  compostos  orgânicos,  leva  à  formação  de

trihalometanos (THMs). A água bruta contém ácidos fúlvicos e húmicos (fórmulas ainda não

completamente conhecidas),  resultantes da decomposição de folhas da vegetação e  são as

matérias orgânicas naturais encontradas em concentrações mais representativas. Porém, outras

formas de precursores podem eventualmente também estar presentes nas águas superficiais

(OPAS, 1987; PASCHOALATO, 2005). A maioria desses ácidos contém radicais cetona, que

podem causar a formação de halofórmios após a reação com o cloro (VAN BREMEM, 1984). 

Os precursores de formação de THMs nos corpos d’água que são utilizados como

mananciais  para  o  abastecimento,  podem  variar  sazonalmente  e  dependem  do  tipo  de

manancial (rios, lagos, reservatórios ou represas), tipo de solo, vegetação predominante, mata

ciliar, ocupação urbana, industrial e agrícola (PARDO, 1996). 

Segundo Muttamara et al. (1995), o cloro pode formar THMs quando em contato

com  substâncias  húmicas,  que  incluem  ácidos  húmicos,  ácidos  fúlvicos  e  ácido

himatomelânico; com materiais de algas, principalmente a clorofila, sua biomassa, produtos

extracelulares e com uma variedade de substâncias aromáticas que ocorrem naturalmente em

águas.

Tem sido demonstrado que as substâncias húmicas são especialmente reativas com

uma variedade de oxidantes  e  desinfetantes  utilizados no tratamento de  água,  produzindo

trihalometanos  (THM),  ácidos  haloacéticos  (AHA)  e  outros  produtos  halogenados.  O

consumo  de  água  clorada  tem  sido  relacionado,  através  de  estudos  epidemiológicos,  à

incidência de câncer nos tratos digestivo e urinário, assim como a problemas reprodutivos.

Apesar dos estudos não serem ainda conclusivos, as evidências são suficientes para causar

preocupação, tendo sido adotados limites para a concentração de alguns dos subprodutos nas

águas destinadas a consumo humano (SINGER, 1999).

Segundo Borges (2003), o Instituto Americano de Pesquisas do Câncer publicou

em 1976 uma reportagem relacionando o clorofórmio, um dos compostos dos trihalometanos,

à presença de câncer em animais de laboratório. Desde então, estudos epidemiológicos têm

sido realizados para levantar os riscos à população, correlacionando à água clorada com a

incidência de câncer da bexiga, colo e reto.
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Dos trihalometanos possíveis  de serem formados,  quatro se  formam em maior

concentração,  são  eles:  clorofórmio  (CHCl3);  diclorobromometano  (CHBrCl2);

dibromoclorometanto (CHClBr2) e bromofórmio  (CHBr3). A soma das concentrações desses

quatro compostos na água é chamada de trihalometanos totais. Alguns estudos associaram a

mortalidade por câncer com halometanos em água potável e relacionaram a presença desses

compostos com vários tipos de câncer, incluindo o de bexiga e de cérebro (ANDREOLA et

al., 2005).

Krasner (1999) apresentou um relato da química da formação de subprodutos da

desinfecção.  Todos  os  desinfetantes  químicos  usados  no  tratamento  de  água  (cloro,

monocloramina,  ozônio,  dióxido  de  cloro)  formam  vários  tipos  de  subprodutos.  Os

precursores dessa formação incluem matéria orgânica dissolvida na água, algas e brometos e a

formação dos subprodutos é favorecida pela elevação dos valores de pH, temperatura, tempo

de  contato,  dosagem e  residual  do  desinfetante.  Alguns  deles  são  formados  por  reações

químicas de substituição, enquanto outros são formados por oxidação.

Vários  fatores  podem  influenciar  a  reação  de  formação  de  subprodutos,

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

matéria orgânica natural, dosagem de cloro aplicada, residual de cloro livre e concentração de

brometos (SINGER, 1994).

Desde a sua constatação, tornou-se claro que os THMs são apenas alguns dos

subprodutos resultantes da cloração. Entretanto, como aparecem em concentrações maiores

que os demais, sua presença funciona como um indicador da existência destes subprodutos e

portanto, o controle dos THMs na água de abastecimento poderá auxiliar a reduzir os níveis de

outros compostos originários da cloração (MATSUMOTO, 2006). De acordo com Matsumoto

(2006), o controle da concentração de THMs na água tratada é possível por 3 caminhos sem se

perder de vista a preservação da eficiência do processo de desinfecção:

a) O uso de desinfetantes alternativos que não contenham cloro livre;

b) A remoção da matéria orgânica (MON) antes da aplicação de cloro no processo;

c) A remoção de THMs e outros subprodutos da desinfecção após a sua formação.

A melhor  alternativa,  considerando  a  facilidade  de  trabalhar  com  o  mesmo

desinfetante e os custos altos em remover os THMs depois de formados, é a remoção da MON

antes da aplicação do cloro. Considerado nesta análise que o tratamento de água dispõe das

etapas de coagulação, floculação, decantação e filtração que removem MON e, que o ponto de

aplicação de cloro pode ser mudado para a etapa do processo na qual a quantidade de MON

foi reduzida (MATSUMOTO, 2006).
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A oxidação química é uma alternativa que tem sido amplamente empregada para a

remoção de matéria orgânica em processos de tratamento de água potável e águas residuárias

industriais (PASCHOALATO, 2005).

As ETAs utilizam a pré-cloração da água bruta, em função do poder oxidante dos

derivados de cloro, como hipoclorito de sódio (NaClO), hipoclorito de cálcio [Ca(ClO)2] e o

Cloro gás (Cl2), ser bastante eficiente visando a redução de sabor e odor. Esta técnica tem sido

questionada quando utilizada em águas que apresentam substâncias húmicas e algas devido à

possibilidade de formação de trihalometanos (PASCHOALATO, 2005).

Devido a isso, se faz tão importante o estudo da formação dos trihalometanos em

Estações de Tratamento de Água, uma vez que a maioria das estações do Brasil utiliza cloro

como pré-oxidante dessa matéria orgânica. 

A necessidade do controle de trihalometanos, incentivou o desenvolvimento de

pesquisas envolvendo outros oxidantes, objetivando a substituição do cloro na oxidação das

águas de abastecimento público (PASCHOALATO, 2005).

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

cloro nas estações de tratamento de água (ETA). Vários oxidantes têm sido testados para

redução da formação de subprodutos, dentre eles destacam-se: cloraminas, dióxido de cloro,

ozônio, permanganato de potássio, peróxido de hidrogênio e radiação ultravioleta. Destes, os

quatro primeiros são os mais utilizados no tratamento de água para o abastecimento público

(MACEDO, 2001).

Faz-se  necessária  a  realização  de  pesquisas  com  aplicação  desses  oxidantes

químicos alternativos, buscando o conhecimento do potencial de formação de subprodutos e

fatores  que  o  influencia  através  da  realização  de  análises  químicas  quantitativas

(PASCHOALATO, 2005).

3.5.1 Vantagens do uso do dióxido de cloro na pré-oxidação

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

oxidante em 1994, nos Estados Unidos. É considerado um desinfetante eficiente, mesmo com

baixos valores de tempo de contato, sendo efetivo para o controle de sabor e odor, por atuar na

oxidação de ferro e manganês e não exercer a demanda desse composto caso a água a ser

tratada contiver amônia (PASCHOALATO, 2005). 

Em 1986, em uma pesquisa realizada com a água do rio Ohio (EUA) por Aieta e

Berg (1986), combinações de dosagens de dióxido de cloro e cloro foram avaliadas para se

determinar qual é a extensão da formação de TAMs nas condições da prática de uma ETA. A
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água bruta do rio Ohio foi coagulada, decantada, filtrada e tratada com várias combinações de

dióxido de cloro e cloro. Constatou-se que mesmo pequenas dosagens de dióxido de cloro são

suficientes para inibir a formação de THMs em pelo menos 20%.

Rittmann  e  Tarquin  (2002)  constataram  que  dosagens  de  cloro  associadas  a

dosagens  de  dióxido  de  cloro  reduziram  o  potencial  de  formação  de  THM.  A melhor

proporção encontrada foi de dosagens cloro equivalentes a 66% das dosagens de dióxido de

cloro.  Os autores explicaram que o cloro reage com o clorito formado após a oxidação dos

precursores pelo dióxido de cloro, restaurando parte do dióxido consumido, o que contribui

para uma maior oxidação de substâncias precursoras da formação de trihalometanos.

A substituição do cloro pelo dióxido de cloro na pré-oxidação, reduz a formação

de subprodutos orgânicos. Alguns compostos orgânicos que podem ser formados, dependendo

da dosagem e com presença de fenóis, são: clorofenóis, p-benzoquinona, ácidos oxálicos e

maleicos (PASCHOALATO, 2005).

O dióxido de cloro é o pré-oxidante escolhido para ser testado nesse trabalho por

já ser utilizado na ETA Gavião desde 2005 e por apresentar algumas vantagens, conforme

FRIZZO (2001):

- O dióxido de cloro é mais efetivo que o cloro gás e cloraminas na inativação de

vírus, Cryptosporidium e Giárdia;

- Oxida ferro, manganês e sulfetos; 

- Capaz de melhorar o processo de clarificação; 

-  É  efetivo  no  controle  de  odor  e  sabor  causado  por  compostos  oriundos  do

metabolismo algal ou decomposição vegetal;

- Destrói compostos fenólicos causadores de sabor e odor; 

-  Sob condições  apropriadas  de  geração,  não  causa  formação  de  sub-produtos

halogenados; 

- O poder desinfetante não é influenciado pelo pH; 

- Não hidrolisa, por isto não forma THMs e ácidos haloacéticos; 

- Poder de oxidação superior ao do cloro (2,6 x maior); 

- Facilidade de produção.

Apesar das vantagens, o dióxido também apresenta algumas desvantagens que são:

- Em sua geração pode haver formação de sub-produtos tóxicos; 

- Gera, como sub-produtos, clorito (ClO2
-) e cloratos (ClO3

-); 

- Decompõe-se pela ação de raios UV; 



29

- Pode gerar odores nóxios em alguns sistemas de tratamento; 

- Deve ser gerado no local da aplicação devido ao risco de explosão; 

- Complexidade do controle analítico; 

- Alto custo do clorito de sódio.

Os  resultados  apresentados  na  literatura  sobre  a  formação  de  subprodutos

decorrentes da reação de matéria orgânica presente em mananciais de abastecimento de água

com diferentes pré-oxidantes, principalmente com cloro, que é usualmente utilizado nas ETAs

do  Brasil,  revelam  a  importância  da  realização  de  estudos,  sobre  a  toxicidade  destes

subprodutos,  que  são  compostos  orgânicos  halogenados  prejudiciais  à  saúde  humana

(PASCHOALATO, 2005).

3.6 Tratamento da água – importância e tecnologias aplicadas

A água potável não pode conter substâncias químicas nocivas à saúde humana,

microrganismos patogênicos e deve estar livre de bactérias indicadoras de contaminação fecal.

Para  que  seja  apropriada  ao  consumo  humano,  é  necessário  que  ela  seja  livre  de

contaminantes orgânicos e inorgânicos e de microrganismos patogênicos, atraente de aspecto

e de sabor agradável para ser bebida, adequada para finalidades domésticas e para a maior

parte das atividades industriais (RICHTER, 2009).

Uma  Estação  de  Tratamento  de  Água  (ETA)  tem por  objetivo  produzir  água

segura, livre de patógenos e substâncias químicas que afetem a saúde e segurança de seus

usuários. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) “água de beber segura” é aquela

que não confere risco significativo à saúde ao longo de toda uma vida de consumo (WHO,

2011). 

O tratamento de águas de abastecimento pode ser definido como o conjunto de

processos  e  operações  realizados  com  a  finalidade  de  adequar  as  características  físico-

químicas e biológicas da água bruta, isto é, como é encontrada no curso d’água, com padrão

organolepticamente agradável e que não ofereça riscos à saúde humana (DI BERNARDO,

2003).  O  padrão  é  determinado  por  órgãos  competentes  por  intermédio  de  legislação

específica. No Brasil, a qualidade da água para consumo humano é especificada pelo Anexo

XX da Portaria de Consolidação nº 5/17 do Controle e da Vigilância da Qualidade da Água

para Consumo Humano e seu Padrão de Potabilidade. 

Existem diversas formas de tratamento de água no mundo. No Brasil, geralmente

são usados o tratamento convencional e/ou a filtração direta,  por serem viavelmente mais

econômicas, porém, nem sempre, são as mais adequadas devido à qualidade das águas brutas
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encontradas no País. 

A  filtração  direta  apresenta  diversas  vantagens  em  relação  ao  tratamento

convencional.  A primeira é o menor número de unidades  envolvidas,  já que o tratamento

convencional é constituído pela sequência de unidades de mistura rápida e coagulação, de

floculação,  de decantação ou flotação e  de filtração,  enquanto a filtração direta  apresenta

apenas as unidades de coagulação, floculação (eventualmente) e filtração. Outra vantagem é o

menor consumo de produtos químicos durante o processo de tratamento. Essas vantagens,

além de facilitarem a operação e a manutenção, geram grande economia de recursos, já que a

infraestrutura a ser construída e mantida será mais simples, haverá redução na quantidade de

produtos químicos a serem adquiridos e menor geração de lodo (DI BERNARDO, 2003).
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4 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO - Estação de Tratamento de Água do Gavião

A Estação de tratamento de água do Gavião (Figura 5) foi construída em 24 de

setembro  de  1981,  inicialmente  com  a  tecnologia  de  ciclo  completo  e  capacidade  de

tratamento de 3 m3/s. Em 1995, a tecnologia de tratamento da ETA passou a ser por filtração

direta de fluxo descendente, constituída de 8 filtros, com área filtrante de 140 m2 cada. Em

1997  foi  modificado  o  coagulante  utilizado  (Sulfato  de  Alumínio),  passando  a  adotar  o

Policloreto de Alumínio (PAC) e acrescentou-se o Polímero Polydadmac como auxiliar de

coagulação. 

De 2000 a 2007 foram construídos mais 8 filtros, aumentando a vazão da ETA de

3 para 8  m3/s. No ano de 2009,  passou a ser empregado o Ácido Fluossilícico na fluoretação

da água, ao invés do Fluossilicato de Sódio. E em 2005, iniciou-se a pré-oxidação da água

bruta  com  Dióxido  de  Cloro  devido  a  sua  capacidade  de  diminuir  a  formação  de

trihalometanos na água. 

           Figura 5 – Vista Aérea da Estação de Tratamento de Água do Gavião.

Fonte: imagem do Google (18/06/18).

A primeira etapa do processo de tratamento de água se dá através da captação da

água bruta  (Figura 6),  por gravidade,  do manancial  superficial  açude Gavião.  Ela é então

levada através de dois canais de sessão quadrada de 1,60 m cada, com profundidade média de

4 m, ficando estes, dentro da estação de tratamento.



32

Figura 6 – Captação de Água Bruta do Açude Gavião

                         
                                                 Fonte: Elaborada pela autora.

A etapa  de  coagulação  (Figura  7)  acontece  na  segunda  câmara  da  torre  de

captação, onde é aproveitada a turbulência causada pela saída da água das comportas de água

bruta,  para  a  adição  do coagulante  Policloreto  de  Alumínio  (PAC),  a  fim de  promover  a

desestabilização das partículas coloidais e suspensas. Um auxiliar de coagulação também é

utilizado, o polímero Polydadmac FL4540, no intuito de melhorar o processo de agregação

das partículas, dando resistência ao cisalhamento quando passar pelo leito filtrante. O canal de

entrada da água bruta à estação de tratamento está demonstrado pela Figura 8. 

A próxima etapa do processo é a pré-oxidação, na qual utiliza-se o Dióxido de

Cloro (ClO2), juntamente com uma dosagem de cloro gasoso, cujo objetivo principal é realizar

o controle de destruição de algas e microrganismos e reduzir os gostos e odores presentes na

água. A figura 9 mostra o ponto de aplicação dos demais produtos químicos.
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Figura 7 – Ponto de aplicação de Policloreto de Alumínio (PAC)

                
                                                Fonte: Elaborada pela autora.

Figura 8 - Canal de entrada da Água Bruta do açude Gavião: saída da água bruta
do açude (à esquerda) e entrada da água bruta à ETA (à direita)

Fonte: Elaborada pela autora.

Figura 9 – Ponto de aplicação dos produtos químicos.

 
                                              Fonte: Elaborada pela autora.
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Como dito,  a  fluoretação da  água  tratada  é  realizada  com emprego do Ácido

Fluossilícico, objetivando combater a cárie dentária em crianças. 

Após todo esse processo, a água segue para a etapa da filtração, que é um processo

físico  em que  ela  atravessa  um leito  filtrante  de  modo  que  as  partículas  coaguladas  em

suspensão, responsáveis pela cor e turbidez sejam retidas, produzindo um efluente mais limpo.

Na ETA Gavião (Figura 10) é utilizada a filtração direta descendente, na qual a água percorre

a camada filtrante por gravidade, em 16 filtros com 140 m2 de área de filtração em cada filtro,

com taxa de filtração projetada para 360 m3/m2/dia. 

               

               Figura 10 – Unidade de Filtração Direta Descendente

                                               Fonte: Elaborada pela autora.

A desinfecção final ou cloração (Figura 11) é  última etapa do tratamento,  que

corresponde aos processos de destruição ou inativação de organismos remanescentes, capazes

de  provocar  doenças  indesejáveis,  melhorando  a  qualidade  bacteriológica  e  a  segurança

sanitária da água tratada. 

                      Figura 11 – Etapa da Desinfecção final.

            
                                    Fonte: Elaborada pela autora.
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Após  tratada,  a  água  é  levada  pela  estação  elevatória  Gavião  Novo  para  o

reservatório do Ancuri (Figura 12), que possui capacidade de armazenamento de 80.000 m3 de

água, que depois é distribuída para a população, por gravidade, através de redes e tubulações

subterrâneas da Companhia. 

Figura 12 – Vista Aérea do Reservatório do Ancuri.

 Fonte: imagem do Google (16/06/18).

A Figura  13  apresenta  o  fluxograma do  tratamento  empregado  na  Estação  de

tratamento de água Gavião.
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Figura 13 – Fluxograma do Tratamento de Água da ETA Gavião.

Fonte: Elaborado por Cézar Motta.
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ETAPAS DO FLUXOGRAMA DO TRATAMENTO DE ÁGUA DA ETA GAVIÃO

1. Armazenamento de Policloreto de Alumínio (PAC); 

2. Captação de água bruta do açude Gavião;

3. Ponto de aplicação de Policloreto de Alumínio (PAC) - coagulação;

4. Armazenamento de Polímero Catiônico Polydadmac FL4540;

5. Armazenamento de Ácido Fluossilícico;

6. Armazenamento de Cloro Gasoso (SABARÁ); 

7. Geração de Dióxido de Cloro (SABARÁ);

8.  Ponto  de  aplicação  de  Dióxido  de  Cloro,  Cloro  Gasoso,  Polímero  Catiônico  e  Ácido

Fluossilícico – câmara de mistura rápida – pré-oxidação;

9. Unidade de filtração direta de fluxo descendente;

10. Aplicação de cloro em solução aquosa;

11. Geração de Cloro em Solução Aquosa (ALLIANCE);

12. Reservatório de água tratada adicionada de cloro - desinfecção;

13. Estação Elevatória do Gavião Novo;

14.  Estação Elevatória do Gavião Velho;

15. Reservatório do Ancuri com capacidade de armazenamento de água de 80.000 m3;

16. Chaminé de equilíbrio;

17. Distribuição de água tratada para a cidade – Região Metropolitana de Fortaleza.
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5 PROJETO DE INTERVENÇÃO

5.1 Identificação do problema

A formação de trihalometanos (THMs) em águas de abastecimento é um problema

sério, visto que os THMs, subprodutos da cloração (compostos formados a partir do contato

do  cloro  com  a  matéria  orgânica  disponível  na  água  bruta),  apresentam  potencial

carcinogênico. Além disso, não são removidos por tecnologias simplificadas de tratamento de

água,  tais  como filtração  direta  e  ciclo  completo,  necessitando assim de alternativas  para

diminuir esse problema.

Em 1974, pesquisadores americanos detectaram pela primeira vez a presença de

trihalometanos na água potável. Estudos realizados por Rook (1974) na Holanda e por Bellar,

Lichtenberg e Kroner (1974) nos Estados Unidos, mostraram que os trihalometanos não são

contaminantes em níveis significativos na água bruta, mas são formados durante o processo de

tratamento de água para o abastecimento público, através de uma reação química entre alguns

compostos orgânicos e derivados de cloro, resultando valores entre 37 a 150 ug/L. 

Foi neste período que, em pesquisas realizadas em Nova Orleans (EUA), surgiram

as primeiras correlações entre a água de abastecimento, os trihalometanos e alguns tipos de

câncer  (BELLAR  et  al.  1974;  BUN  et  al.,  1975;  STEVENS  et  al.,  1976;  BALSTER  e

BORZELLECA, 1982; MELNICK, 1987 e 1989).

Bowman  et  al.  (1978)  estudaram  a  toxicidade  dos  halometanos  em  ratos  e

comprovaram a sua relação com o câncer. Os pesquisadores Cantor et al. (1978) associaram a

mortalidade por câncer com halometanos em água potável e determinaram uma correlação

positiva dos níveis de THMs com vários tipos de câncer, incluindo o de bexiga e de cérebro.

Em  1979,  a  USEPA estabeleceu  que  o  valor  máximo  de  contaminantes  em

concentração  de  trihalometanos  totais  deverias  ser  de  100  ug/L  na  água  para  consumo

humano.

No Brasil, Batalha (1979) publicou o primeiro trabalho sobre THMs realizado nos

sistemas públicos de abastecimento de água verificando a presença de clorofórmio e outros

trihalometanos na água de consumo humano.

Em 1990 apareceram os primeiros trabalhos de pesquisa envolvendo estudos sobre

os precursores de THMs, os ácidos húmicos e fúlvicos, ou seja, as substâncias responsáveis

pela reação química indesejada (PASCHOALATO, 2005).

Em São Paulo, Tominaga (1998) validou a correlação de dois métodos de análise
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por cromatografia em fase gasosa, com uso de detectores de captura de elétrons (DCE) e de

condutividade elétrica (DCEL). Cita que tais métodos são precisos e exatos para quantificação

de  THMs  em água  de  abastecimento  público,  tendo  o  DCE  resultado  mais  eficiente  na

quantificação de clorofórmio.

Em setembro de 1998, a revista Saúde publicou uma reportagem “Será que a água

da  sua  casa  pode  provocar  câncer?”,  que  apresenta  os  níveis  de  concentração  de  THMs

obtidos em amostras de água das seguintes cidades: São Paulo (23 a 76 ug/L); Belo Horizonte

(10 ug/L);  Porto Alegre  (50 ug/L) e  Rio de Janeiro  (25 ug/L).  No mesmo ano,  a  revista

Ciência Hoje, publicou uma reportagem “A ameaça que vem das torneiras”, ressaltando os

trihalometanos como um dos perigos da água tratada (PASCHOALATO, 2005).

Os THMs são rapidamente absorvidos pelo trato gastrintestinal. O clorofórmio,

após administração pela via oral, é rápida e quase completamente absorvido (tanto em animais

de experimentação como no ser humano (PASCHOALATO, 2005).

O clorofórmio na corrente sanguínea é transportado para os tecidos. Devido à sua

predominante lipossolubilidade, acumula-se em tecidos com alto teor lipídico, como o tecido

adiposo, fígado e rins. Ele parece ser capaz de atravessar a barreira placentária, uma vez que

já  foi  detectado  no  cordão  umbilical  em concentrações  maiores  que  no  sangue  materno.

Também é biotransformado no fígado levando a formação de fosfogênio,  que pode reagir

rapidamente com a água, levando a formação de CO2
 e HCl (PASCHOALATO, 2005). 

Para  Cantor  et  al. (1978),  existe  uma  correlação  positiva  dos  níveis  de

trihalometanos com vários tipos de câncer,  incluindo o de bexiga e cérebro em ambos os

sexos.

Os  trihalometanos,  considerados  os  principais  subprodutos  da  cloração,  são

formados por compostos de carbono simples substituídos por halogênios e possuem fórmula

geral CHX3, onde X pode ser cloro, bromo, possivelmente iodo ou combinações dos mesmos.

Na tabela 1 são apresentadas suas fórmulas químicas e denominações. 
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Tabela 1 – Fórmulas químicas e denominações dos Trihalometanos.

Os THMs normalmente encontrados na água são espécies cloradas e bromadas.

Com relação às espécies iodadas, ainda não foram encontradas referências da literatura sobre

sua formação em água. Portanto, quando se faz referência aos THMs, na realidade estão sendo

mencionados  apenas  os  quatro  primeiros  compostos  especificados  na  tabela  2

(PASCHOALATO, 2005).

                 Tabela 2 – Fórmulas estruturais dos Trihalometanos

                                         Fonte: Paschoalato (2005).

Aparecem principalmente na água potável, como subproduto resultante da reação

entre substâncias químicas utilizadas no tratamento oxidativo (cloro livre) e matéria orgânica

(ácidos húmicos e fúlvicos) naturalmente presente em mananciais de superfície utilizados para

o abastecimento (água bruta). Portanto, a sua formação tem sido relacionada ao uso do cloro

durante o tratamento (PASCHOALATO, 2005).
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5.2 Justificativa

O monitoramento das análises de trihalometanos é exigência do Anexo XX da

Portaria de Consolidação nº 5/17 do Controle e da Vigilância da Qualidade da Água para

Consumo Humano e seu Padrão de Potabilidade, e há portanto, obrigação das ETAs em fazê-

las,  tendo  em  vista  serem  compostos  que  podem  ser  formados  em  uma  das  etapas  do

tratamento, principalmente se existir a etapa de pré-oxidação da água bruta e se a mesma for

feita com cloro. Além disso, são produtos considerados cancerígenos, ou seja, trazem um risco

de doença ainda maior para a população. 

Na  ETA Gavião,  a  periodicidade  das  análises  de  trihalometanos  é  trimestral,

porém, com a mudança periódica da água bruta do açude,  devido à falta de chuva nesses

últimos anos, faz-se necessário a realização de testes para verificar como está a formação dos

trihalometanos, no intuito de redefinir as dosagens de produtos químicos a serem aplicadas,

principalmente no que diz respeito aos pré-oxidantes utilizados, no caso cloro e dióxido de

cloro, para o atendimento da Portaria em vigor.

5.3 Objetivo

Realizar  ensaios  em escala  real  quanto  à  avaliação  de  diferentes  dosagens  de

Dióxido de Cloro e de Cloro Gasoso na etapa da pré-oxidação, associado à dosagem dos

produtos  químicos:  Policloreto  de  Alumínio  (PAC),  dosado  na  etapa  da  coagulação  e  do

polímero catiônico Polydadmac, por meio da tecnologia de filtração direta. 

Em paralelo, serão coletadas amostras da água bruta e da água tratada, a fim de

serem realizadas análises e definição de quais dosagens de produtos químicos se adequarão ao

proposto neste trabalho.

Diante do exposto, incluem-se também como objetivos desta proposta:

- Empregar o dióxido de cloro como pré-oxidante da água bruta em substituição

ao cloro gasoso;

-  Realizar  análises  do dióxido de cloro no intento de verificar  se  as  dosagens

verificadas correspondem às dosagens teóricas;

- Avaliar o potencial oxidante do dióxido de cloro e os benefícios que o mesmo

trará para o tratamento da água quanto à redução da formação de THMs.
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5.4 Resultados e impactos esperados

Uma  vez  que  já  se  comprova  a  formação  de  trihalometanos  através  da  pré-

oxidação da água bruta utilizando cloro, espera-se que, com essa proposta de intervenção, seja

possível diminuir a formação desses compostos, utilizando dióxido de cloro, posto como o

pré-oxidante estudado para tal finalidade, além de tentar atender ao que é exigido por Lei,

quando da quantidade máxima permitida de THMs na água tratada pelo Anexo XX da Portaria

de Consolidação nº 5/17 do Controle e da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo

Humano e seu Padrão de Potabilidade que é de 0,1 mg/L.

5.5 Ações de intervenção

Para  a  execução  desse  projeto  de  intervenção,  deverão  ser  definidas  algumas

ações,  tais  como:  estipular  as  dosagens  de  produtos  químicos  utilizadas  no  tratamento,

principalmente dióxido de cloro (0 a 1 mg/l); análises a serem realizadas na água tratada e na

água  bruta;  equipe  técnica  responsável  pelas  coletas  e  pela  realização  das  análises  das

amostras coletadas.  

Serão coletadas amostras de pontos distintos e realizadas análises diariamente,

dos  parâmetros:  cor,  pH,  turbidez,  cloro  residual,  temperatura,  matéria  orgânica  e

trihalometanos. 

Tabela 3 – Parâmetros analisados na água tratada.

PARÂMETROS ANALISADOS NA ÁGUA TRATADA 
ANÁLISES VALOR MÁXIMO PERMITIDO UNIDADE METODOLOGIA

pH 6 a 9,5 Admensional Potenciometria
Cor 15 uH Comparação Visual

Turbidez 0,5 NTU Nefelometria
Cloro Residual 5 mg/L Titulometria 
O2 Consumido --- mg/L Titulometria
Temperatura --- ºC Medida Direta

Trihalometanos 0,1 mg/L Cromatografia 
Fonte: Anexo XX da Portaria de Consolidação nº5/17.

Além da  água tratada,  análises  da  água bruta  do açude Gavião  também serão

analisadas paralelamente ao tratamento.
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5.6 Atores envolvidos 

Para  a  realização  desta  proposta  de  intervenção,  contar-se-á  com  o  apoio  e

participação  da  empresa  responsável  pela  produção  e  fornecimento  do  Dióxido  de  Cloro

(SABARÁ), da Concessionária responsável pelo tratamento da água do Ceará – Companhia

de  Água  e  Esgoto  do  Ceará  (CAGECE),  bem  como  sua  infraestrutura  (ETA Gavião  e

Laboratórios de apoio) e capacidade técnica (analistas, técnicos de operação e controle, etc).

5.7 Recursos necessários

Para a execução deste projeto de intervenção, alguns recursos serão necessários,

tais como: aquisição de produtos químicos, operação da ETA para definir as dosagens dos

produtos  químicos  utilizados,  análises  de  amostras  de  água  tratada,  equipe  técnica  para

realizar  as  coletas  e  as  análises,  laboratórios  para  realização  das  análises,  reagentes  e

equipamentos necessários às análises.

5.8 Orçamento 

Neste  tópico,  somente  os  custos  com  as  análises  da  água  tratada  podem  ser

descritos (Tabela 4) conforme valores praticados no mercado, posto que os produtos químicos

empregados no tratamento serão adquiridos  por  meio de pregão eletrônico do tipo menor

preço, conforme descrito no tópico 6 (termo de referência).

          Tabela 4 – Estimativa de custos com as análises da água tratada por um período de 12 
meses

PREÇO DAS ANÁLISES DA ÁGUA TRATADA POR ANO (PERÍODO DE 12
MESES)

PARÂMETRO QTD
AMOSTRAS/SEMANA

QTD
AMOSTRAS/ANO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

O2  Consumido 1 48 99 4752

Trihalometanos 1 48 401 19248

TOTAL ANUAL 24000

Fonte: Elaborada pela autora (2018)

Após um mês de testes, observados os resultados, será possível determinar se a

quantidade de análises propostas está adequada, a fim de obter-se resultados representativos

das amostras de trihalometanos.
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5.9 Viabilidade 

Apesar dos custos de produção do produto dióxido de cloro serem bem mais altos

do que  o  de  cloro  gasoso  ou  em solução  aquosa,  suas  vantagens  devem ser  levadas  em

consideração  mais  do  que  as  desvantagens,  principalmente  com relação  ao  seu  potencial

oxidante e  no que diz respeito à legislação vigente,  tendo em vista que em vários outros

trabalhos  foi  comprovada sua  eficiência  e  eficácia  quanto  à  diminuição da  formação dos

trihalometanos.

 Além das vantagens, o uso de dióxido de cloro ajuda em inúmeros benefícios à

estação de tratamento de água, que podem ser: aumento na carreira de filtração devido a pré-

oxidação da matéria orgânica da água do açude; diminuição nas dosagens de Policloreto de

Alumínio e de Polímero catiônico Polydadmac; e principalmente, a diminuição da formação

de trihalometanos e desta forma atender ao Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/17 do

Controle  e da Vigilância  da Qualidade da Água para Consumo Humano e seu Padrão de

Potabilidade.

5.10 Riscos e dificuldades

Dentre os riscos durante a execução do projeto de intervenção, é possível citar:

- Que as dosagens dos pré-oxidantes poderão ser prejudicadas, principalmente por

conta do preço do dióxido de cloro ser elevado, quando comparado a outros oxidantes;

- Dificuldade da definição dos pontos de coleta;

- Dificuldades quanto à aplicação da dosagem teórica em virtude do experimento

ser realizado em escala real;

-  Problemas com os  equipamentos  e os reagentes  necessários  à  realização das

análises,  pois  caso  os  equipamentos  não  estejam  devidamente  calibrados  ou  apresentem

defeito, e/ou os reagentes não forem em quantidade suficientes, as análises não poderão ser

realizadas.

5.11 Cronograma

A Tabela 5 apresenta o cronograma das atividades desenvolvidas para a realização

da proposta de intervenção.
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Tabela 5 – Cronograma de atividades desempenhadas para a proposta de intervenção.

ATIVIDADE AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV
Elaboração e divulgação do Pregão

eletrônico

X

X
Recebimento  dos  produtos

químicos

X

X
Treinamento  da  equipe  técnica

envolvida
S

X

X
X X

Identificação dos pontos de coleta

de água

X

X
X

Análise da água bruta X
Ensaios  em  escala  real  quanto  à

variação  na  concentração  de

dióxido de cloro (0 a 1 mg/l)

X

Ensaios  em  escala  real  quanto  à

variação  na  concentração  de

coagulante (7 a 9 mg/l) e polímero

(2 a 2,5 mg/l)

X

Ensaios  em  escala  real  com  a

melhor  dosagem  de  dióxido  de

cloro, coagulante e polímero

X

Análise da água tratada X X X X
Fonte: elaborada pela autora.

5.12 Gestão, acompanhamento e avaliação

O  projeto  de  intervenção  em  estudo  deverá  ser  avaliado  juntamente  com  os

resultados  das  análises  de  trihalometanos,  pois  esse  será  o  norte  para  que  seja  realizada

alguma alteração no cronograma, caso necessário, já que o trabalho em si está voltado para

diminuição da formação de THMs utilizando dióxido de cloro como pré-oxidante da água

bruta do açude Gavião.

A  cada  análise  de  trihalometanos  realizada,  será  feita  uma  avaliação  da

necessidade  de aumentar  ou diminuir  a  dosagem de  dióxido de  cloro,  também devido ao

produto em questão ser mais caro em comparação aos outros que são utilizados no tratamento.
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6 TERMO DE REFERÊNCIA DE PRODUTOS QUÍMICOS

6.1 Objeto

O  presente  termo  de  referência  tem  como  objeto  a  licitação  de  contrato  dos

seguintes produtos químicos: Policloreto de Alumínio (PAC), Polímero Catiônico, Dióxido de

Cloro,  Ácido Fluossilícico,  Cloro em Solução Aquosa e Cloro Gasoso, de acordo com as
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especificações e quantitativos previstos neste Termo de Referência. 

Este  objeto  será  realizado  através  de  licitação  na  modalidade  de  PREGÃO

ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO.

Obs: Havendo divergências entre as especificações deste anexo e a do sistema

comprasnet, prevalecerão as deste anexo.

6.2 Justificativa

Os produtos químicos Dióxido de Cloro, Policloreto de Alumínio (PAC), Polímero

Catiônico  Polydadmac  FL4540,  Ácido  Fluossilícico  e  Cloro  Gasoso  serão  utilizados  no

processo de tratamento de água bruta da Estação de Tratamento de Água do Gavião, para

transformá-la em água potável com vistas ao atendimento dos padrões de potabilidade de água

para consumo humano,  exigidos  pelo Anexo XX da Portaria  de Consolidação nº  5/17 do

Controle  e da Vigilância  da Qualidade da Água para Consumo Humano e seu Padrão de

Potabilidade de 28 de setembro de 2017 do Ministério da Saúde.

Inicialmente, será dosado o Dióxido de Cloro e Cloro Gasoso na etapa de pré-

oxidação da água bruta. Na etapa de coagulação será utilizado Policloreto de Alumínio (PAC)

e  o  Polímero  Catiônico  Polydadmac  FL4540  como  auxiliar  de  coagulação.  O  Ácido

Fluossilícico será utilizado para realizar a fluoretação da água tratada e por fim, será utilizado

Cloro em Solução aquosa para realização da desinfecção final.

6.3 Descrição do objeto

6.3.1 Dióxido de Cloro

Composto químico cuja fórmula molecular é ClO2, apresenta massa molar igual a

67,5 g/mol, número CAS: 10049-04-4. É um gás verde-amarelado que cristaliza na forma de

cristais  alaranjados a  -59ºC.  Como um dos vários  óxidos  de cloro,  é  um potente  e  usual

oxidante usado em tratamento de água e alvejamento diversos. Deve ser produzido  in loco,

devido a seu ponto de ebulição e disponibilizado no ponto de aplicação na forma de solução

aquosa. Será utilizado na etapa de pré-oxidação da água bruta.

6.3.1.1 Quantidade necessária de Dióxido de Cloro

DESCRIÇÃO DO MATERIAL TEMPO DO CONTRATO UN QT TOTAL

Dióxido de Cloro 12 meses TL 312



48

6.3.2 Policloreto de Alumínio (PAC)

Empregado  como  agente  coagulante  à  base  de  Hidroxicloreto  de  Alumínio

Polimerizado, sendo uma solução a 23%, com aspecto físico líquido incolor a ligeiramente

opalescente, livre de material em suspensão, além das seguintes especificações: 

- Cor Aparente menor do que 100 uH;

- Turbidez menor do que 20 NTU;

- pH da solução a 50% entre 3,0 e 4,0;

- Densidade a 25ºC entre 1,100 e 1,400 g/cm3;

- Teor mínimo de Alumina igual a 23% e;

- Basicidade mínima de 18%. 

  6.3.2.1 Quantidade necessária de Policloreto de Alumínio (PAC)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL TEMPO DO CONTRATO UN QT TOTAL
Policloreto de Alumínio (PAC) 12 meses TL 5000

6.3.3 Polímero Catiônico Polydadmac FL4540 

Produto  constituído  de  homopolímeros  em  solução,  à  base  de  Policloreto  de

Dialildimetilamônio, de cor âmbar, densidade a 25ºC de 1,03 a 1,20 g/cm3, pH de 4,00 a 8,00,

concentração mínima de matéria ativa de 39%. O produto deve ser fornecido em contêineres

de 1000 litros. Na entrega são serão aceitos com mais de 1/3 fora do prazo de validade. Será

utilizado como auxiliar de coagulação da água bruta na etapa de coagulação.

6.3.3.1 Quantidade necessária de Polímero Catiônico Polydadmac FL4540 

DESCRIÇÃO DO MATERIAL TEMPO DO CONTRATO UN QT TOTAL
Polímero Catiônico 12 meses Kg 1920000

6.3.4 Ácido Fluossilícico

O Ácido Fluossilícico é utilizado para fluoretação da água potável. Para efeitos

deste termo de referência ele deve apresentar solução com concentração mínima de 235 g/L

(20% m/v) de H2SiF6, densidade mínima a 25ºC de 1,170 Kg/L, teor mínimo de íon fluoreto

igual a 15,8%, aspecto de líquido transparente e cor APHA máxima igual a 10 uH.

6.3.4.1 Quantidade necessária de Ácido Fluossilícico 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL TEMPO DO CONTRATO UN QT TOTAL
Ácido Fluossilícico 12 meses L 1200000

6.3.5 Cloro em Solução Aquosa

O Cloro em solução aquosa, de fórmula química Cl2, pureza mínima de 99,50%,

resíduo não volátil máximo de 75 ppm, massa molar de 70,906 g/mol e cor âmbar, é utilizado

no tratamento de água para consumo humano na etapa da desinfecção.

6.3.5.1 Quantidade necessária de Cloro em Solução Aquosa

DESCRIÇÃO DO MATERIAL TEMPO DO CONTRATO UN QT TOTAL
Cloro em Solução Aquosa 12 meses TL 2210000

6.3.6 Cloro Gasoso                                             

O Cloro gasoso (Cl2) deve apresentar pureza mínima: 99,5% v/v Cl2; Resíduo não

volátil máximo: 100ppm/RNV; Ferro máximo: 10 ppm; Umidade máxima: 50 ppm de H20;

Massa molecular:  70,906;  Solubilidade em água a  20ºC e 760 mmHg: 7,37 g/l;  Ponto de

fusão: -100,98ºC; Ponto ebulição a 1 atm: -34,05ºC; Densidade do cloro líquido: 1,42 a 15,4ºC

(H2O=1); Densidade do vapor: 2,5 (ar =1); Pressão de vapor a 0ºC: 27,48 mmHg; Estado

físico: gasoso a baixas pressões; Cor: líquido âmbar (amarelo escuro), gás de cor amarelo

esverdeado. 

 

6.3.6.1 Quantidade necessária de Cloro Gasoso

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
TEMPO DO
CONTRATO UN QT TOTAL

Cloro Gasoso 12 meses Kg 5000000

6.4 Fundamentação legal

6.4.1.  As  principais  especificações  técnicas  são  as  descritas  neste  Termo  de

Referência, devendo ainda ser observado o previsto na versão vigente da norma ABNT NBR

15.784:2014 – Produtos químicos utilizados no tratamento de água para consumo humano,

NBR 14.619  –  Incompatibilidade  química,  NBR 7.500  –  Identificação  para  o  transporte

terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produto, sem a elas se restringir. 

6.4.2.  As  presentes  especificações  têm por  objetivo  definir  as  características  e

padrões  técnicos  exigidos,  assim  como  prover  as  instruções,  recomendações  e  diretrizes

requeridas para o fornecimento do objeto da licitação.
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6.4.3.  A  licitante  deve  apresentar  Certificado  de  Conformidade  Técnica  de

Materiais  e  Equipamentos  (CCT),  emitido  pela  CONTRATANTE,  dentro  do  prazo  de

validade, na proposta comercial ou o protocolo de recebimento da solicitação da certificação

emitido pela unidade de logística.

6.4.4.  Os  materiais,  com  especificações  anexas,  deverão  ter  proposta  técnica

avaliada  e  aprovada  pela  CONTRATANTE,  antes  de  se  efetivar,  através  da  ordem  de

fornecimento.  Os materiais  fornecidos serão submetidos à aprovação da Coordenadoria de

Controle  de  Materiais  da  CONTRATANTE,  e  para  tanto,  a  mesma  deverá  comunicar

previamente a procedência de tais materiais e agendamento para vistorias e testes necessários.

6.4.5.  O  Produto  não  deverá  conter  corpos  estranhos  ou  substâncias  em

quantidades capazes de produzir  efeitos nocivos ou prejudiciais à qualidade da água ou à

saúde pública.

6.4.5.1. Para efeito de constatação do disposto no item anterior, será aplicado o

procedimento de padronização, estabelecido na Norma NBR 15.784:2014, o qual

leva em conta os seguintes termos definidos no item 3 da referida norma. 

CIPA – Concentração de Impurezas Padronizadas na Água, dada pela fórmula:

                                                 CIPA = CID x DMU / Csol    

CIPP  –  Concentração  de  Impureza  Permissível  por  Produto.  Corresponde  à

concentração  máxima  permitida  de  uma  determinada  impureza,  resultante  da

adição de um único produto à água para consumo humano.

CID  –  Valor  numérico  da  concentração  da  impureza  detectada  na  análise

laboratorial, expresso em μg/g (micrograma por grama).

DMU – Dosagem Máxima de Uso, proposta pelo fornecedor em mg/L.

Csol – Concentração da solução preparada pelo laboratório, expressa em mg/L.

O produto será considerado adequado ao uso e,  por conseguinte,  aprovado, se

atender, para todas as impurezas testadas, ao critério: CIPA ≤ CIPP

6.4.6. As impurezas a serem testadas, são as especificadas para o produto pela

NBR 15.784:2014.

6.4.6.1. O fornecedor deverá informar na proposta a DMU (Dosagem Máxima de

Uso) do produto.

6.4.7.  O  fornecimento  abrange  também  os  itens  a  seguir  relacionados,  sem,

entretanto se limitar a eles, bem como daqueles citados nas especificações, ficando claro que a

responsabilidade  do  Fornecedor  se  estende  até  à  entrega  dos  materiais,  devidamente
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descarregados  e  armazenados  nos  locais  definidos,  e,  recebidos  e  aceitos  pela

CONTRATANTE.

- Embalagem e proteção para embarque e descarga no local de entrega;

- Armazenamento no local de entrega e inspeção final para verificação de danos de

manuseio e transporte;

- Identificação (nome, data de validade e fabricação) visível.

6.4.8. Referências normativas: ABNT NBR 15.784:2014

6.5 Estimativa de custos

                    Tabela 6 – Estimativa de custos com produto químico na ETA Gavião por um
período de 12 meses.

PREÇOS DOS PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS NA ETA GAVIÃO
(PERÍODO 12 MESES)

PRODUTO EMPRESA
VALOR

UNIT (R$)
UND

QTD
NECESSÁRIA

(12 MESES)
UND

VALOR
TOTAL

Policloreto de
Alumínio (PAC)

RELUZ
NOR 3,05 Kg 5000 ton 15250000,00

Polímero 
Polydadmac

FL4540
SNF DO
BRASIL 8,20 Kg 1920000 Kg 15744000,00

Dióxido de
Cloro SABARÁ 30,00 Kg 312 ton 9360000,00

Cloro em
Solução Aquosa ALLIANCE 3,69 Kg 2210000 ton

8154900000,0
0

Ácido
Fluossilícico BAUMINAS 1,30 L 1200000 L 1560000,00

TOTAL ANUAL
8.196.814.000,

00

Fonte: Elaborada pela autora.

6.6 Critérios de julgamento 

Os critérios de julgamento deste  Termo de Referência  são baseados no menor

preço do produto.  Porém,  devem ser  levadas  em consideração as  especificidades  de cada

produto licitado.

6.7 Prazo, local e condições da entrega dos objetos

6.7.1. Os objetos deste contrato deverão ser entregues em conformidade com as

especificações estabelecidas neste instrumento, na Estação de Tratamento de Água do Gavião,

Estrada  do  Ancuri,  S/N,  Alto  Fechado,  Pacatuba  –  CE,  no  prazo  de  60  (sessenta)  dias,
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contados a partir do recebimento da nota de empenho ou instrumento hábil.

6.7.2. O produto Dióxido de Cloro e o Cloro em Solução Aquosa deverão ser

gerados in loco e aplicados em regime ininterrupto (24h/dia), para isto a CONTRATANTE

cederá um espaço em seu terreno para que a CONTRATADA possa instalar sua fábrica com

todo o aparato necessário.

6.7.3. Para os demais produtos, o fornecimento dos materiais ocorrerá a expensas

do  fornecedor  e  inclui  fornecimento  em  embalagens  apropriadas  e  transporte,  após  o

recebimento  e  aceite  dos  materiais  pela  CONTRATANTE,  o  manuseio  e  guarda  será  de

responsabilidade da mesma.

6.7.4. Os materiais deverão vir acompanhados de:

- Nome do produto;

- Nome do fabricante; 

- Peso líquido; 

- N.º do lote de fabricação/ano; 

- Datas de fabricação e validade do produto; 

- Nota Fiscal;

- Ficha de Informações e Segurança do Produto Químico – FISPQ;

-  Declaração  de  Comprovação  de  Baixo  Risco  a  Saúde  pelo  uso  do  produto

químico em tratamento de água para consumo humano – CBRS (conforme modelo

em anexo);

- Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde LARS (conforme modelo em

anexo);

-  Laudos  Técnicos  de  Análise  do  Produto  que  comprove  o  atendimento  às

exigências deste termo de Referência;

- Demais exigências de acordo com o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro

e legislação específica de transporte de produtos químicos.

6.7.5  Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde

que justificados até 2 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela

CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual.

6.8 Obrigações das partes 

6.8.1 A empresa fornecedora será responsável por danos decorrentes do transporte,

inclusive danos causados ao meio ambiente;
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6.8.2 O cumprimento das Normas, Leis, Portarias e Regulamentos de Transporte

abaixo discriminadas, específicas para esse tipo de transporte são única e exclusivamente de

responsabilidade do FORNECEDOR;

  Decreto Lei n.º 96.044 de 18/05/88;

  Portaria do Ministério dos Transportes n.º 204 de 20/05/97;

  Portaria MINTER n.º 100 de 14/07/80;

  Portaria n. 85/96 – IBAMA de 17/10/96.

6.8.3 A CONTRATANTE se reserva o direito de submeter à inspeção de qualidade

todos os produtos a serem fornecidos.

6.8.4 Reserva-se a CONTRATANTE o direito de recusar, no todo ou em parte,

qualquer  produto  considerado  não  conforme,  defeituoso,  imprestável,  ou  que,  depois  de

inspecionado, não venha acompanhado do laudo de aprovação pelo serviço de inspeção de

qualidade, ou ainda, que tenha sido danificado no transporte ou na entrega, obrigando-se a

CONTRATADA a substituí-lo, sem qualquer ônus adicional.

6.8.5 Para fins de controle de qualidade serão realizadas análises nos produtos

sendo representativos de cada carregamento no caso do PAC, Polímero e Ácido Fluossilícico e

amostras feitas no Dióxido de Cloro e Cloro em Solução Aquosa aleatoriamente.

6.8.6 Em caso de contestação do resultado analítico pelo fornecedor, que terá um

prazo máximo de 5 (cinco)  dias  para contestação,  será realizada  a  análise  da  amostra  de

contraprova pela CONTRATADA ou órgão por ela credenciado, na presença do fornecedor.

6.8.7  O ônus  financeiro  da  análise  da  contraprova  recairá  sobre  o  fornecedor

quando o resultado analítico confirmar que o produto não atende às especificações técnicas da

CONTRATANTE com relação aos parâmetros cujos resultados foram contestados, e recairá

sobre a CONTRATADA ou órgão por ela credenciado quando o resultado analítico comprovar

que o produto atende às exigências da CONTRATANTE.

6.8.8 Para  fins  de ressarcimento,  cada  produto  terá  seu cálculo diferenciado e

descrito em sua seção.

6.8.9 Na ocorrência de rejeição, total ou parcial, dos materiais pelos critérios de

aceitação ou rejeição previstos, a CONTRATANTE poderá exigir a substituição do material

por parte do FORNECEDOR, bem como não realizar o pagamento da Nota Fiscal caso o

mesmo não corresponda ao seu dever.

6.8.10 Os materiais que forem rejeitados por qualquer que seja o motivo e que não
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forem  apanhados  dentro  de  90  (noventa)  dias,  a  contar  da  data  da  comunicação  da

CONTRATANTE, serão devolvidos com frete  a ser pago pela  CONTRATADA ou, então,

serão  considerados  inservíveis  pela  CONTRATANTE,  e  assim,  inutilizados  sem qualquer

reembolso à CONTRATADA.

6.8.11 Para fins de ressarcimento do Policloreto de alumínio, quando a basicidade

medida como percentual de OH-  for inferior a 18,0% fica o fornecedor obrigado a ressarcir à

CONTRATANTE  através  de  peso  complementar  do  produto  (em  kg),  sobre  o  qual  não

incidirá nenhum pagamento a ser efetuado pela CONTRATANTE, calculado pela expressão:

Pc = (18,0 - B) x P
            18,0
em que:

Pc = peso complementar do produto em Kg;

B  =  basicidade  (expresso  em  %  de  OH-)  da  amostra  representativa  do

carregamento;

P= peso do carregamento.

6.8.12 O ressarcimento referente ao carregamento amostrado será descontado da

entrega seguinte, quando não houver contestação pelo fornecedor. No caso em que ocorra

contestação  o  ressarcimento  será  feito  imediatamente  após  o  conhecimento  dos  novos

resultados analíticos.

6.8.13 Os procedimentos analíticos a serem seguidos serão aqueles descritos na

norma ANSI/AWWA B408-98.

6.8.14  Para fins de ressarcimento do Polímero catiônico, quando à concentração

medida  do  percentual  de  matéria  ativa  for  inferior  a  39%,  fica,  o  fornecedor  obrigado  a

ressarcir à CONTRATANTE através de peso complementar do produto (em kg), sobre o qual

não  incidirá  nenhum  pagamento  a  ser  efetuado  pela  CONTRATANTE,  calculado  pela

expressão:

Pc   =  (39,0– C) x P
                 39,0
Sendo,

Pc = Peso complementar do produto em Kg a ser entregue com uma concentração

de Matéria Ativa de 39,0%

C = Concentração de Matéria Ativa da amostra representativa do carregamento;

P = Peso do carregamento.
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6. 9 Acompanhamento de fiscalização 

6.9.1  A  execução  contratual  será  acompanhada  e  fiscalizada  por  um  gestor

especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido

no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento

contratual.

6.10 Pagamento

6.10.1 O pagamento do objeto do referido Contrato será proveniente dos recursos

do(s)  órgão(s)  participante(s)  e  será  efetuado  no  trigésimo  dia  contados  da  data  da

apresentação  da  nota  fiscal/fatura  mediante  crédito  em  conta  corrente  em  nome  da

CONTRATADA, exclusivamente no Banco do Brasil.

6.10.2  Os pagamentos encontram-se condicionados à apresentação dos seguintes

documentos complementares a nota fiscal: Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos

aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Certidão Negativa de Débitos Estaduais;

Certidão  Negativa  de  Débitos  Municipais;  Certificado de  Regularidade  do  FGTS – CRF;

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

6.10.3  Não  será  efetuado  qualquer  pagamento  à  contratada,  em  caso  de

descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.10.4 É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o

mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.

6.10.5 Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por

qualquer  processo  de  reprografia,  obrigatoriamente  autenticada  em  cartório.  Caso  esta

documentação tenha sido emitida  pela  internet,  só será aceita  após  a  confirmação de sua

autenticidade. 

6.11 Subcontratação 

6.11.1  O  CONTRATADO,  na  execução  do  contrato,  sem  prejuízo  das

responsabilidades  contratuais  e  legais,  poderá  subcontratar  partes  da  obra,  serviço  ou

fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração.

6.12 Sanções

6.12.1 No caso de inadimplemento de suas obrigações, a CONTRATADA estará

sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:
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6.12.1.1 Multa diária de  0,3% (três décimos por cento),  no caso de atraso na

execução do objeto contratual até o 30º (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de

empenho ou instrumento equivalente;

6.12.1.2 Multa diária  de 0,5% (cinco décimos por cento),  no caso de atraso na

execução do objeto contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de

empenho  ou  instrumento  equivalente.  A aplicação  da  presente  multa  exclui  a

aplicação da multa prevista na alínea anterior;

6.12.1.3 Multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da nota de

empenho ou instrumento  equivalente,  em caso  de descumprimento  das  demais

cláusulas estabelecidas neste instrumento,  elevada para 0,3% (três décimos por

cento), em caso de reincidência;

6.12.1.4 Multa de 20% (vinte por cento),  sobre o valor da nota de empenho ou

instrumento equivalente, no caso de desistência da execução do objeto ou rescisão

contratual não motivada pela contratante, inclusive o cancelamento do registro de

preço.

6.12.1.5 Impedimento de licitar e contratar com a Administração, sendo, então,

descredenciada  no cadastro de  fornecedores  pelo  prazo de  até  5 (cinco)  anos,

enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,

sem prejuízo  das  multas  previstas  neste  instrumento e  das  demais  cominações

legais.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O saneamento básico é um serviço essencial  para a população,  principalmente

quando  o  assunto  é  tratamento  de  água.  Por  isso,  estudos  devem ser  feitos  na  busca  do

aperfeiçoamento das tecnologias de tratamento de água e adequação à qualidade da água, bem

como a procura por produtos químicos que consigam transformar uma água bruta altamente

eutrofizada em água tratada com atendimento aos padrões de potabilidade. 

Por isso, é importante o estudo voltado ao emprego de pré-oxidante para auxiliar

no tratamento da água, já que no Brasil, na maioria das vezes essa pré-oxidação é feita com
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cloro e sabe-se que cloro em contato com matéria orgânica forma subprodutos potencialmente

cancerígenos como os trihalometanos.

Como visto na literatura, a pré-oxidação da água bruta quando feita com dióxido

de cloro é a que demonstra melhores resultados na diminuição da formação de trihalometanos.

O  seu  custo  é  superior  aos  valores  de  outros  oxidantes,  bem  como  a  sua  eficiência  no

tratamento quanto a menor formação de THM e o ganho associado à saúde da população

abastecida. Contudo, faz-se necessário estudos em escala real quanto a melhor dosagem deste

pré-oxidante,  associado  aos  demais  produtos  químicos  (coagulante  e  polímero),  frente  a

minimização da geração de THMs.

É com essa perspectiva que, a partir da implantação desta proposta de intervenção,

seja alcançada a adequação da água tratada com o emprego de pré-oxidante dióxido de cloro,

quanto  à  redução  do  teor  de  trihalometanos  gerados  durante  o  tratamento.  Assim,  fica

garantido o abastecimento de água com qualidade para a cidade de Fortaleza-CE e sua região

metropolitana, minimizando/evitando possíveis problemas de saúde relacionados à ingestão

de trihalometanos na água. 
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