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RESUMO 

 

 

A cidade de Atibaia, inserida na Bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Bacia do 

PCJ) na região sudeste, enfrentou entre 2014 e 2015 a pior seca dos últimos 90 anos. 

Em decorrência desta escassez hídrica foram observadas mudanças na qualidade da 

água do principal manancial que abastece a cidade, o rio Atibaia. Este trabalho teve 

como objetivo o projeto de adequação e a implantação de Dióxido de Cloro como pré-

tratamento da água bruta, por ser um agente mais potente que o cloro e também como 

barreira sanitária. O sistema deve ser implantado como uma adequação na Estação de 

Tratamento existente, enquanto a nova estação de tratamento em processo de 

construção não entre em operação. Para isto foram comparados os resultados das 

análises de água realizados em nossa captação no rio Atibaia antes e após a escassez 

hídrica. Os resultados indicaram parâmetros acima do valor permitido na resolução 

CONAMA 357, como Ferro, Manganês e Coliformes, e que estes variavam de acordo 

com o período sazonal da região, atingindo valores entre 0,74 mg.L-1 e 3,85 mg.L-1, 

0,05 mg.L-1 a 0,22 mg.L-1 e 30.000 NMP.100mL-1 a 130.000 NMP.100mL-1, 

respectivamente. A variação sazonal da precipitação é um fator que combinado com as 

atividades humanas e o uso e ocupação do solo tendem a elevar a vulnerabilidade das 

estações de tratamento, gerando riscos potenciais à saúde Pública.  Neste trabalho foi 

estudada a remoção do Ferro e Manganês com o uso do Cloro, Dióxido de Cloro e 

Permanganato de Potássio, como agente pré-oxidante. O Dióxido de Cloro mostrou-se 

eficiente na remoção do ferro e manganês, tendo removido 95% destes elementos.  

 

Palavras-chave: Tratabilidade. Qualidade de água. Dióxido de cloro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ABSTRACT 

 

 

The city of Atibaia, located on the drainage basin Piracicaba, Capivari, Jundiaí (Basin PCJ) in 

southeast region, between 2014 e 2015 faced the worst drought of the last 90 years. Due to 

this water scarcity, were observed changes in water quality of the main source that supplies 

the city, the Atibaia river. The goal of the adequacy project is the implantation of chlorine 

dioxide as pre-oxidizing for the raw water because it´s a much potent agent than chlorine and 

also it is a   sanitary barrier. The system should be implanted as an adequation in the existing  

Treatment Plant, while the new ETA, that is at construction process, does not come into 

operation. The data from treatability studies of  Atibaia river water from the Water Treatment 

Plant project – Central Atibaia ETA, were compared before and after the water scarcity. The 

results indicated value parameters above the allowed in CONAMA 357 resolution, such as 

iron, manganese and coliforms, and they varied according to the seasonal period of the region, 

reaching values between 0.74 mg.L-1 e 3.85 mg.L-1, 0.05 mg.L-1 a 0.22 mg.L-1 e 30,000 

NMP.100mL-1 a 130,000 NMP.100mL-1, respectively.   These factors, resulting from water 

scarcity, combined with human activity and land use and occupation, tend to raise the 

vulnerability of the treatment plant, generating potencial risks to  Public health. In this paper 

was studied the removal of iron and manganese using chlorine, chlorine dioxide and 

potassium permanganate, as pre-oxidant agent. The chlorine dioxide proved to be efficient on 

the removal of iron and manganese, having removed 95% of this elements. 

 

Keyword: Treatability. Change of Quality. Chorine dioxide. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 Atibaia está inserida na Bacia do PCJ na Região Sudeste, que enfrentou entre 2014 e 

2015 a pior seca dos últimos 90 anos. O município tem um histórico de eventos extremos 

caracterizados por enchentes em 2010 e 2011, deixando a população em situação de extrema 

vulnerabilidade todos os anos em que ocorrem tais eventos agravando a vulnerabilidade das 

bacias. 

 A escala temporal utilizada nas ações voltadas ao gerenciamento e ao planejamento de 

recursos hídricos é de poucos anos, geralmente 25 a 30 anos. Enquanto que nos cenários de 

mudanças a escala temporal é de 50 ou mais anos. 

 Há, portanto, uma defasagem temporal nos horizontes que dificulta a análise e 

processo decisório. 

 Os serviços de abastecimento de água poderão sofrer com os impactos das mudanças 

climáticas na qualidade das águas dos mananciais, uma vez que não possuem flexibilidade 

operacional quanto ao processo de tratamento e não possuem alternativas para buscar novos 

mananciais. 

 Em decorrência de escassez hídrica são observadas mudanças na qualidade das águas 

dos mananciais o que evidencia a importância do gerenciamento dos recursos hídricos. 

 A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), no seu relatório das 

águas superficiais no estado de São Paulo de 2015 menciona que em função da recente 

alteração do regime de chuvas na região Sudeste do Brasil, com o consequente aumento da 

duração e da intensidade da estiagem, muitos mananciais tiveram a qualidade de suas águas 

piorada, em função do lançamento contínuo de esgotos brutos e tratados e de despejos 

industriais e da ausência das águas das chuvas para a diluição destes poluentes. 

 Situação similar de degradação da qualidade de água também observada no rio 

Atibaia, manancial utilizado para o abastecimento da cidade de Atibaia. 

 Concentrações elevadas de metais pesados, de nitrogênio amoniacal, de carbono 

orgânico total e de organismos patogênicos são os desafios que deverão ser levados em 

consideração na definição do tipo de tratamento a ser empregado, visto que o tratamento 

convencional, atualmente disponível na maior parte das estações de tratamento de água não 

são suficientes para a remoção destes contaminantes. 
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 Desta forma as unidades de tratamento devem possuir flexibilidade no processo e 

etapas que garantam o critério da qualidade da água tratada para consumo humano, bem como 

devem ser implementadas ferramentas para o gerenciamento dos recursos hídricos não só 

quanto à quantidade, mas também, quanto à qualidade, para que seja produzida água potável e 

segura em qualquer época do ano. 

 

 

2. OBJETIVOS 
 

 

2.1. Objetivo Geral 
 
 
Propor a implantação do Dióxido de cloro na estação de tratamento existente até a 

construção da Nova ETA. 

 
 

2.2. Objetivos Específicos 
 

 

 Caracterizar a qualidade da água do Rio Atibaia no período de escassez hídrica; 

 Descrever o aumento da concentração de E.Coli, ferro, manganês e Nitrogênio no 

ponto de captação da água para abastecimento público em Atibaia, no período da 

escassez hídrica; 

 Intervir na ETA existente até a construção da nova ETA. 

 

 

3. JUSTIFICATIVA 
 
 

A presença de ferro e manganês na água, dependendo das concentrações, pode 

propiciar uma coloração amarelada e turva à água, acarretando ainda um sabor amargo e 

adstringente, podendo levar o consumidor a buscar fontes alternativas e não tão seguras para 

consumo, quando da presença desses metais.  

Segundo a Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde, os valores máximos 

permissíveis (VMP) do ferro e manganês na água da rede de abastecimento são 
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respectivamente, 0,3 e 0,1 mg.L-1, assim, há que se tratar adequadamente a água, quando se 

verifica a presença desses dois metais. 

Considerando-se a obrigatoriedade de se fornecer aos consumidores dos sistemas 

públicos de abastecimento, água dentro dos padrões estabelecidos pela legislação vigente, os 

responsáveis pela operação dos sistemas de tratamento e controle de qualidade, necessitam 

aplicar técnicas de tratamento adequadas para a manutenção do produto dentro dos limites 

estabelecidos. 

Desta forma o uso do Dióxido de cloro mostrou-se eficiente na remoção de metais 

pesados, sem a formação do íon clorito em concentrações acima do valor máximo permitido 

na Portaria 2914/2011, de 1,0 mg.L-1, garantindo uma água dentro dos padrões de 

potabilidade para consumo humano. 

 

 

4. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
 

A cidade de Atibaia identificou em seu plano municipal de saneamento o Rio Atibaia 

como seu principal manancial de abastecimento público.  

A definição da ampliação da capacidade do tratamento de água em Atibaia, ocorreu 

após o diagnóstico do sistema de abastecimento de água da cidade, onde lançou as diretrizes 

para a ocupação mais racional da área do sistema produtor central de Atibaia, de forma a se 

atingir a maior vazão produzida possível dentro dos limites do terreno da Companhia de 

Saneamento Ambiental de Atibaia (SAEE - Atibaia).   

O Sistema produtor central de Atibaia é composto pela estação de tratamento de água 

central (ETA - Central), cujas capacidades e da ordem de 400 L/s. 

A ETA - Central possuem concepções antigas, construídas há mais de 50 anos e com 

capacidade de tratamento saturada, desta forma o Sistema Produtor Central necessita ser 

ampliado. Sua ampliação deve abordar não apenas o aumento de vazão para atender a nova 

demanda, mas sofrer também adequações tecnológicas. 

A água tratada na ETA Central existente em Atibaia é proveniente de manancial 

superficial (Rio Atibaia). O conhecimento da variação da qualidade da água durante o ano é 

importante, pois a coagulação (mistura rápida) e a floculação são muito afetadas pelo aumento 

da cor e turbidez e sedimentos no período chuvoso podendo comprometer seriamente o 

desempenho da decantação, filtração e desinfecção final. 
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Como há variação da qualidade da água bruta durante o ano, é fundamental o 

conhecimento das suas principais características, destacando-se: turbidez, cor verdadeira, cor 

aparente, pH, alcalinidade, condutividade elétrica, nitratos, cloretos, sulfatos, fosfatos, sólidos 

totais dissolvidos, oxigênio consumido, coliformes totais e termotolerantes, principais gêneros 

de algas, metais, etc.  

O ano de 2014 se destacou por seca extrema na região sudeste com probabilidades de 

ocorrência inferiores a 1% (tempo de retorno superior a 100 anos), no entanto desde o 

segundo semestre de 2012, tem-se observado um comportamento pluviométrico bem abaixo 

da média em diferentes regiões do País. 

“No sudeste do Brasil as chuvas de 2014 foram especialmente anômalas. Levando em 

consideração apenas estações com mais de 50 anos de dados, verificou-se que em 25% do 

tempo as chuvas desse ano ficaram entre as 3 piores já registradas. No estado de São Paulo o 

número sobe para 50%, sendo que em 30% o evento foi o mais seco já registrado. As bacias 

de contribuição dos principais reservatórios de abastecimento urbano da região Sudeste como 

é o caso do Sistema Cantareira e os sistemas do Paraíba do Sul contaram em 2014 com 

precipitações próximas as mais baixas já registradas no histórico, o que impediu a 

recuperação dos níveis dos reservatórios. Da análise do grau de excepcionalidade deste evento 

de seca na região, a partir de tempo de retorno, nota-se que grande parte das estações registrou 

seca com período de retorno superior a 100 anos, o que permite rotular este evento como 

raro”. (Encarte Especial sobre a Crise Hídrica CONJUNTURA RECURSOS HÍDRICOS no 

BRASIL dos INFORME 2014 Agência Nacional de Águas Ministério do Meio Ambiente 

(pagina 13)). 

A CETESB no Relatório de Qualidade das Águas Superficiais no Estado de São Paulo 

(CETESB, 2014) informa que, de fato, em 2014 houve uma expressiva piora na qualidade dos 

corpos d´água na região do PCJ. O documento cita o indicador “Proporção de amostras com 

Oxigênio Dissolvido acima de 5 mg.L-1”, revelando que o número de pontos amostrais que 

não atendem ao parâmetro subiu de 18 em 2013 para 38 em 2014. 

Quanto ao parâmetro “Índice de Qualidade das Águas para a Proteção da Vida 

Aquática (IVA) ”, em 2014 foram observados 54% dos pontos amostrais com qualidade ruim 

e péssima, indicando piora em relação ao relatório de 2013 que apresentou 18% de ruim e 

péssimo, resultado “do aumento da concentração de contaminantes nos corpos d´água”. Ou 

seja, a qualidade da água piorou muito durante a estiagem de 2014, assim como vem sendo 

registrado há anos o declínio da disponibilidade hídrica na região. Entre as sugestões na área 

da gestão dos recursos hídricos na região, o Relatório de Situação aponta o incentivo a 
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“discussões e medidas de adaptação a cenários de redução na oferta hídrica” e “impulsionar a 

confecção de estudos sobre os efeitos de mudanças climáticas na oferta de água”. 

Em Atibaia foi possível verificar os efeitos da escassez hídrica tanto quanto a 

quantidade da oferta hídrica no manancial de abastecimento, quanto na qualidade da água 

captada. Existia uma convenção que no ponto de monitoramento de Vazão do DAEE no Rio 

Atibaia no bairro da PONTE, a vazão média a ser mantida era de 5 m³/s.. Neste período de 

escassez registramos vazões inferiores a 1 m³/s, elevando, assim, as concentrações de metais 

como ferro e manganês, bem como nitrogênio e fosforo da contribuição de esgoto das cidades 

à montante de nossa captação.  

No final de novembro e início de dezembro/2014, a SAAE esteve presente nos 

principais meios de comunicação (TV, internet e rádio), devido a questionamento dos 

consumidores quanto à cor amarelada e odor da água distribuída à população. Neste período a 

população consumiu água mineral em garrafas ou galões, pelo temor em consumir a água 

devido seu aspecto e odor, e principalmente se viu impossibilitada de lavar roupas brancas. 

Com isto a SAAE de Atibaia teve de decretar estado de emergência devido a alterações na cor 

da água tratada, provocado pelo aumento de ferro, manganês e nitrogênio no manancial. 

Diante da responsabilidade em distribuir uma água dentro dos padrões de potabilidade 

a população, da responsabilidade de fazer uso dos recursos públicos de forma idônea através 

da aplicação da melhor técnica, diante deste novo cenário quanto à alteração da qualidade da 

água bruta no período de escassez hídrica, restava propor uma adequação na ETA existente 

para adequar o processo de tratamento, para produção de uma água segura e atendendo aos 

padrões de potabilidade da portaria 2914 do Ministério da Saúde. 

 

 

4.1. Caracterização do Município 
 

 

 O município de Atibaia, localizado no Estado de São Paulo, possui uma população 

residente total, segundo IBGE, de 128.914 habitantes, possui 03 unidades de Tratamento de 

água para atender uma população de 115.573 habitantes, com um número de economias de 

40.228 ligações. (Fonte SINS)   

 O rio Atibaia e formado pela junção dos rios Cachoeira e Atibainha, possui 165 km de 

extensão e foz no rio Piracicaba, sua bacia possui 2816,40 km². 
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Apresenta grande importância para os sistemas de abastecimento de água de diversos 

municípios que integram a Unidade de Gestão de Recursos Hídricos (UGRHI) - 5, e se 

relaciona com diversos centros urbanos, como a região metropolitana de Campinas e a cidade 

de Atibaia. 

 Unidade de Gestão de Recursos Hídricos (UGRHI) - 5, na qual a bacia do rio Atibaia 

está inserida, é caracterizada como industrial. Sua posição no Estado de São Paulo é 

apresentada na Figura 1. 

 
Figura 1. Unidade de Gestão de Recursos Hídricos (UGRHI) – 5 no estado de São Paulo. 

 
Dados: Plano de Bacias – Bacia dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. 

 
 

4.2. Caracterização Climatológica 
 
 

Na região Sudeste do Brasil o período chuvoso é registrado entre os meses de outubro 

a março e o seco de abril a setembro. Nos últimos três anos, foram observadas precipitações 

abaixo da média histórica em algumas bacias dessa região, resultando em vazões muito baixas 

nos cursos d’água e acarretando problemas de escassez hídrica em diversos segmentos 

econômicos, como por exemplo: abastecimento público e industrial, irrigação, geração de 

energia elétrica, navegação, etc. 
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O clima de Atibaia e tropical de altitude é semelhante ao subtropical, porém, ele 

predomina acima do Trópico de Capricórnio e tem verões mais amenos e mais chuvosos, 

como ocorre no município 

Em termos climáticos, o município está em área de transição entre a região de domínio 

das massas tropicais e polares e das massas equatoriais e tropicais, e estando próxima da Serra 

da Mantiqueira, apresenta clima úmido exposto às massas tropicais, com influência do relevo 

e das correntes atmosférica nas precipitações (MONTEIRO, 1976), com medias anuais de 

1.350 mm, mais concentradas no verão.  

No entanto os estudos feitos pelo cientista Pedro Dias, da Universidade de São Paulo 

(USP), mostram que o índice pluviométrico, em seu registro histórico entre 1960 e 2010, foi 

apresentada uma redução gradual no total de chuvas na Serra da Cantareira  

Com a imensa ilha de calor gerada no centro da cidade, as chuvas mudaram seu curso, 

deixaram a Cantareira seguiram para uma região mais quente, onde passaram a ser mais 

recorrentes e extremadas.  

Ao avaliar a série histórica de precipitações registradas no posto pluviométrico E3-074 

do Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE para os anos de 2010 a 2014, se 

constatou uma grande redução das chuvas, a média histórica registrada na Unidade de Gestão 

de Recursos Hídricos (UGRHI) - 5, era de 1425mm e a precipitação no ano de 2014 

registrado foi de apenas 889 mm. O período de estiagem iniciou-se outubro de 2013 e se 

estendeu ao longo de 2014 e 2015. (Figura 2) 

 

Figura 2. Ocorrências de chuvas acumuladas mês em 2014 e 2015. 

 
Fonte: Ciiagro – Centro integrado de informações meteorológicas. 
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4.3. Caracterização do local da intervenção 
 
 

O principal sistema de produção de água para o município de Atibaia é composto por 

uma estação de tratamento de água do tipo convencional de ciclo completo doravante 

denominado de ETA I. A sua capacidade de tratamento é da ordem de 400 L/s, sendo a água 

bruta captada no Rio Atibaia. 

A ETA 1 foi inicialmente implantada no ano de 1972, tendo sida inicialmente 

concebida para tratar uma vazão igual a 90 L/s. De acordo com o aumento da demanda de 

água tratada, a mesma foi sendo seguidamente ampliada, de forma que, atualmente, a sua 

capacidade de tratamento é da ordem de 400 L/s. Atualmente, cerca de 70% do abastecimento 

do município de Atibaia é suprido pela ETA I. 

Pelo fato da mesma ser uma estação de tratamento antiga e sujeito a inúmeras 

intervenções, alguns problemas de qualidade de água fazem-se sentir, como a presença de 

concentrações de ferro e manganês elevados na água bruta em razão da deterioração da 

qualidade da água captada no Rio Atibaia e limitação na capacidade de oxidação de ferro e 

manganês no processo de tratamento, possibilitando a ocorrência de ambos os metais na água 

tratada, provocando cor e sabor na água distribuída a população. 

 

 

5. COLETA DE DADOS 
 
 

Dentre os parâmetros monitorados pela CETESB na captação do rio Atibaia de forma 

bimestral no trecho (ATIB 02010), foram selecionados 05paramêtros com o objetivo de 

caracterizar a qualidade das águas do rio Atibaia. Esta seleção baseou-se nas dificuldades 

operacionais encontradas na Estação de tratamento de água Central de Atibaia, principalmente 

quanto o aumento da cor na água tratada devido a presença de ferro e manganês na água 

bruta. Os indicadores escolhidos foram: E. Coli, Ferro Total, Manganês Total e Nitrogênio. 

Para avaliar o período de chuvas e o de estiagem deste manancial, foram utilizados 

todos os dados de vazão da série histórica disponibilizada pelo DAEE para a estação 

fluviométrica 62669900 (localizada no trecho do rio Atibaia próximo a ponte da Avenida São 

João), que corresponde aos valores monitorados entre os anos de 2009 a 2014 (Figura 3).  
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Figura 3. Histórico de vazão do rio Atibaia. 

 
Fonte: Dados DAEE 

 
Analisando os dados, observa-se que: 

• os meses de dezembro a maio apresentaram os maiores valores médios mensais; 

• os meses de junho a novembro apresentaram os menores valores médios mensais; 

Sendo assim, foi verificado que o período chuvoso, representativo da Água de Estudo 
I, abrange os meses de dezembro a maio, enquanto que para a Água de Estudo II, verificou-se 
que os meses de junho a novembro são representativos do período de estiagem. 

 
 

6. CARACTERÍSTICAS DAS ÁGUAS BRUTAS DO RIO ATIBAIA 
 
 

De acordo com Companhia Ambiental do Estado de São Paulo no relatório de 

qualidade das águas superficiais no interior de São Paulo - CETESB (2014), com a 

diminuição da disponibilidade hídrica com relação à média histórica, 4% dos corpos hídricos 

que compõem a Unidade de Gestão de Recursos Hídricos (UGRHI) - 5 recebem avaliação de 

IQA "ótima", 42% "boa", 27% "regular", 18% "ruim" e 9% "péssima". Com a recente 

alteração do regime de chuvas da região sudeste do Brasil, com agravamento do período de 

estiagem, houve piora significativa da qualidade da água no rio Atibaia. 

No perfil do IQA do Rio Atibaia de 2015 predominou a classificação Boa, havendo 
manutenção da tendência histórica. Destaca-se, contudo, a piora do trecho inicial (ATIB 
02010), que obteve classificação Regular, em razão dos baixos níveis de oxigênio dissolvido 

registrados ao longo do ano. 
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6.1. Avaliação da qualidade 
 
 

O presente trabalho trata de uma questão recente no que se refere às preocupações 

ambientais e à sobrevivência do ser humano: a água, sua escassez e as alternativas de uso e 

abastecimento que se colocam a partir dessa realidade. Sabe-se que o volume de água 

existente na Terra é de 1.360 milhões de km cúbicos, dos quais 97% são águas salgadas e 

2,2% estão imobilizados em geleiras e nas calotas polares. Resta então 0,8% de água doce 

utilizável, sem a necessidade de processos sofisticados para transformá-la em água potável. 

Desse total, 97% encontra-se em aquíferos subterrâneos e somente 3% localizam-se 

nos rios e lagos (RICHTER;NETTO, 1991: 1). É essa a água disponível para os seres vivos 

em geral; inclusive o homem, os animais e os vegetais.  

O Brasil dispõe de 8% do total de água doce superficial do planeta. Porém a maior 

parte da mesma - cerca de 80% - está localizada na região amazônica. Os 20% restantes se 

distribuem desigualmente pelo país, atendendo 95% da população.  

Em relação ao planeta, desde 1900 houve uma quadruplicação da população mundial, 

mas o consumo de água quase que decuplicou no mesmo período. Segundo estimativas da 

Organização das Nações Unidas (ONU), no começo do séc.21, cerca de um terço dos países 

do globo terá escassez permanente de água.  

De acordo com Castagnoli e Júnior (2008) a água superficial é definida como a parcela 

armazenada ou que flui sobre a superfície e que interage continuamente com a atmosfera e 

com o solo. Sua ocorrência é espacialmente e temporalmente distribuída, dependendo de 

fatores climáticos, topográficos, tipo de cobertura vegetal e das propriedades hidráulicas do 

solo.  

As águas de superfícies, provenientes de rios e riachos, estão sujeitas a toda espécie de 

impurezas, por receber, durante os períodos de chuva, águas de enxurradas que carreiam 

substâncias poluidoras. Além disso, recebem águas residuais de indústrias, despejos de 

vilarejos e esgotos urbanos. Em outras palavras, pode-se definir as águas superficiais como 

águas de lagoas, represas, açudes, vertentes, entre outros. Como consequência, se faz 

necessário um tratamento adequado para o seu aproveitamento na indústria (CASTAGNOLI e 

JÚNIOR, 2008).  

As águas em geral, podem apresentar alguns metais que dependendo da sua 

concentração, são prejudiciais à saúde humana. Estes metais podem estar associados à própria 
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formação geológica da região, características do solo, aspectos da região e da ação antrópica, 

ou seja, ação humana. Em função disso, deve-se ter o conhecimento das características físico-

químicas das águas utilizadas para o abastecimento antes da sua utilização.  

No Brasil, são comuns águas com altos teores de ferro, particularmente aquelas 

captadas em terrenos antigos. De acordo com Richter e Neto (1991) os teores elevados deste 

elemento são encontrados, com maior frequência, em águas superficiais com matéria 

orgânica, nas quais o ferro se apresenta ligado ou combinado com a matéria orgânica e águas 

subterrâneas (poços e fontes). Os metais podem ser detectados e quantificados na água por 

meio de diversas metodologias.  

O ferro é encontrado na natureza, principalmente na forma de hematita (Fe2O3). Em 

virtude das suas propriedades físicas e químicas, 99% do ferro é utilizado na indústria 

metalúrgica (QUARESMA, 2001).  

O manganês é encontrado nas formas dissolvida ou suspensa, na dependência do pH e 

do potencial de oxirredução.  

A avaliação da qualidade da água é feita por meio de um conjunto de características 

físicas, químicas e biológicas. São exemplos: turbidez, teores de substâncias, demanda 

bioquímica de oxigênio - DBO, número mais provável de coliformes fecais – NMP/100 ml. 

As concentrações ou valores limites variam em função do uso pretendido do corpo d’água 

superficial e foram estabelecidos em lei de enquadramento inicialmente estadual e 

posteriormente federal. O enquadramento dos corpos d’água em classes de uso é um dos 

instrumentos da gestão dos recursos hídricos da Política Nacional de Recursos Hídricos.  

A Resolução Conselho Nacional Do Meio Ambiente - CONAMA nº 357, de 17 de 

março de 2005, dispõe sobre diretrizes ambientais para o enquadramento dos corpos d’água, 

que tem seus procedimentos gerais dispostos pela Resolução do CNRH nº 91, de 5 de 

novembro de 2008. 

A partir do estabelecimento de parâmetros de qualidade a serem mantidos ou 

alcançados nos corpos d’água, é possível estabelecer, de forma sustentável, os usos múltiplos 

das águas na bacia hidrográfica. A legislação que especifica o enquadramento dos corpos 

d’água superficiais paulistas, nas Bacias PCJ, é o Decreto Estadual nº 10.755, de 23 de 

novembro de 1977. As principais premissas para balizar o enquadramento em uma bacia 

hidrográfica consideram os usos dos recursos hídricos, as características de qualidade da água 

priorizadas, a vazão de referência considerada e, por fim, as metas a atingir. 
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Eventos extremos de estiagem podem causar sérios problemas envolvendo a qualidade 

das águas. Havendo menos água, há menor diluição de poluentes e mesmo de outros 

componentes, como ocorrido em Atibaia durante a seca de 2014.  

Outro importante problema de qualidade de água que surge na ocorrência de estiagens 

severas é a eutrofização em barragens. Assim, quando há uma estiagem severa, há menos 

água no leito do rio para depurar os esgotos lançados. 

No relatório da empresa Engenharia e Consultoria Ltda. (ENGECONSULT), que 

estudou a qualidade da água bruto do rio Atibaia no ano de 2007, verifica-se que a cor 

verdadeira é relativamente elevada quando comparada à turbidez, as quais atingiram valores 

de até 951 uC e 363 uT, respectivamente especialmente na época de estiagem. A alcalinidade 

(< 30 mg.CaCO3/L) e o pH (< 7,0) da água são relativamente baixos, o que indica a 

possibilidade da necessidade de elevar o pH de coagulação para que se possa utilizar um sal 

de ferro, em contraposição ao coagulante atualmente utilizado na ETA (sulfato de alumínio). 

Vale ressaltar a presença de ferro e manganês na água bruta, o que irá provavelmente requerer 

a utilização de pré-oxidação. 

Além do acompanhamento mensal realizado em 2007, o SAEE de Atibaia tem uma 

série de dados de qualidade da água do rio Atibaia. Estes dados mostram que o Número Mais 

Provável (NMP) de coliformes fecais e termotolerantes são altos na ordem de 30.000 a 

130.000 NMP/100 mL, exigindo uma pré-desinfecção, também mostram que a cor da água, na 

maioria do tempo, é elevada em relação à turbidez, embora os picos de cor sejam menores 

(220 UC) que os constantes na Tabela 1. Os valores máximos encontrados para o ferro e 

manganês respectivamente são de 3,85 mg.L-1 e 0,22 mg.L-1, maiores do que encontrados na 

Tabela 1. 

 
Tabela 1. Evolução das características da água bruta do rio Atibaia em 2007. 

Mês pH Cor 
mg.L-1 

Alcalinidade 
mg.L-1 

Turbidez 
mg.L-1 

Ferro 
mg.L-1 

Manganês 
mg.L-1 

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

jan. /07 6,50 6,90 80 951 18 28 20 363 2,68 2,77 0,14 0,17 

fev./07 6,60 6,90 77 800 19 30 17 188 2,00 2,23 0,13 0,13 

Mar/07 6,50 6,80 60 148 17 27 09 045 1,64 1,64 0,05 0,05 

abr/07 6,20 6,80 60 418 15 25 08 160 1,61 1,68 0,08 0,08 

mai/07 6,50 7,00 49 154 15 22 07 064 1,23 1,54 0,07 0,09 

jun/07 6,50 7,00 38 150 17 26 06 051 0,99 1,12 0,08 0,09 

jul/07 6,50 6,90 31 495 14 23 05 237 0,74 1,33 0,05 0,08 
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ago/07 6,60 6,80 49 080 20 24 07 014 1,18 1,34 0,06 0,07 

set/07 6,50 6,80 40 172 17 24 08 063 - - - - 

out/07 6,60 6,90 40 115 17 24 08 038 - - - - 

nov/07 6,50 6,80 50 300 18 28 10 161 1,20 2,68 0,08 0,14 

Tabela 1 Evolução das características da água bruta do rio Atibaia em 2007 (continuação). 

Mês pH Cor 
mg.L-1 

Alcalinidade 
mg.L-1 

Turbidez 
mg.L-1 

Ferro 
mg.L-1 

Manganês 
mg.L-1 

 Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

dez/07 6,40 6,90 66 284 18 29 10 111 1,39 2,14 0,08 0,11 

Fonte: Dados SAAE Atibaia 

 

Durante o período de estiagem de 2014 nos deparamos com a dificuldade em se tratar 

a água para abastecimento humano em nossa ETA existente devido ao processo de tratamento 

ser do tipo “tratamento convencional”. A nova ETA foi projetada, à época (era, então, o ano 

de 2007), para as mesmas condições de tratamento da ETA existente antes da ocorrência da 

crise. 

Assim em novembro/2015 a SAAE de Atibaia contratou a empresa especializada 

Hidrosan Engenharia Ltda. (HIDROSAN), para a execução de ensaios de tratabilidade a água 

bruta do rio Atibaia.  

 Os ensaios de tratabilidade realizados no relatório da empresa Engenharia e 

Consultoria Ltda. (ENGECONSULT), foram feitos com amostra de água do rio Atibaia com 

qualidade muito diferente da atual, principalmente após a estiagem severa que assolou a 

região sudeste em 2014, que ocasionou piora significativa da qualidade deste manancial.  

 Parâmetros como nitrogênio amoniacal e carbono orgânico total, foram 

desconsiderados no estudo feito 2008, e os valores detectados na água do rio Atibaia em 2014 

indicam a necessidade de inclusão de novos processos ao tratamento convencional proposto, 

como a pré-oxidação com outros oxidantes mais forte que o cloro, além da necessidade de 

aplicação de elevadas dosagens de cloro para a oxidação da amônia (Cloração ao Breakpoint). 

Na publicação “Mudança climática e crise hídrica” - Agência Nacional da Água – 

ANA, o boletim de águas brutas para o rio Atibainha - Sistema Cantareira (CETESB, 2014) 

mostrou em novembro de 2014 uma concentração de manganês igual a 0,6 mg.L-1 e em 

dezembro, seis vezes acima do estabelecido pela resolução CONAMA 357/05 que estabelece 

o limite máximo de 0,1 mg.L-1 
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 A análise da qualidade da água bruta do rio Atibaia foi realizada com base nos 

registros fornecidos pela SAAE Atibaia, além dos parâmetros monitorados pela CETESB no 

ponto ATIB 02010. 

 

 

 

6.1.1. E-Coli 
 
 

As elevadas densidades de E.Coli (Figura 04) corroboram para a confirmação da 

contaminação da água bruta do rio Atibaia por esgoto sanitário, influenciando no estudo de 

tratabilidade, sendo necessário prever uma barreira sanitária prevenindo quanto a ocorrência 

de patógenos emergentes.  

 

Figura 4 Valores pontuais de E. Coli na água bruta do rio Atibaia nos anos de 2012/2015 
monitoradas pela CETESB. 

 
Fonte: Relatório Hidrosan 

 
 
 

6.1.2. Ferro Dissolvido 
 

 
Os valores de ferro dissolvido da água bruta variaram de 0,4 a 1,0 mg.L-1 (Figura 05). 

Todos os valores monitorados resultaram acima do limite máximo preconizado pela 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1/1/12 1/5/12 1/9/12 1/1/13 1/5/13 1/9/13 1/1/14 1/5/14 1/9/14 1/1/15 1/5/15 1/9/15

E
.C

ol
i 

(U
F

C
/1

00
m

L
)

Data Coleta

E.Coli



26 
 

Resolução CONAMA 357/2005 e pela Portaria 2914/2011, de 0,3 mg.L-1. Neste sentido, este 

parâmetro está sendo investigado nos estudos de tratabilidade. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Valores pontuais de ferro na água bruta do rio Atibaia nos anos de 2012/2015 

monitoradas pela CETESB. 

 

Fonte: Relatório Hidrosan 

 
 

6.1.3. Manganês Total 
 
 

Os valores de manganês monitorados (Figura 06) resultaram abaixo do limite máximo 

estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005 (rios de classe 2) e pela Portaria 
2914/2011, com exceção do valor registrado no mês de novembro de 2013. Apesar das 
análises pontuais efetuadas pela CETESB durante os anos de 2012 a 2014 registrarem apenas 
1 valor de concentração de manganês em desconformidade com a legislação vigente, foi 
relatado pela SAAE Atibaia a recorrência de valores elevados de manganês ao longo do ano. 
Dessa forma, a remoção deste metal está sendo avaliada nos estudos de tratabilidade. 
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Figura 6. Valores pontuais de manganês na água bruta do rio Atibaia nos anos de 2012/2015 
monitoradas pela CETESB. 

 
Fonte: Relatório Hidrosan 

 
 

6.1.4. Nitrogênio amoniacal 
 
 

Os valores de nitrogênio amoniacal variaram de 0,1 a 13,0 mg.L-1, sendo que o maior 
valor ocorreu no mês de agosto de 2014 (Figura 7). No entanto devido ao monitoramento com 
periodicidade bimestral efetuado pela CETESB, apenas um valor de nitrogênio amoniacal 
resultou acima do valor máximo estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005 para rios 
de classe 2, de 3,7 mg.L-1. 

Porém, conforme relatado pela equipe técnica do SAAE Atibaia, foram observadas 

diversas ocorrências de aumento deste parâmetro ao longo de 2014, com aumento 
significativo da demanda de cloro. Dessa forma, este parâmetro está sendo investigado nos 
estudos de tratabilidade. Vale salientar ainda que os valores elevados também reforçam a 
contaminação do rio Atibaia por esgoto sanitário. 
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Figura 7. Valores pontuais de Nitrogênio amoniacal da água bruta do rio Atibaia nos anos de 
2012 a 2015 monitoradas pela CETESB. 

 
Fonte: Relatório Hidrosan 

 

 
 

6.1.5. Nitrogênio – Nitrato 
 
 

A concentração de nitrato na água bruta do rio Atibaia apresentou pouca variação ao 
longo do período monitorado (Figura 8), sendo que todos os valores resultaram abaixo do 
limite máximo estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005 (10,0 mg.L-1 N). 
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Figura 8. Valores pontuais de N-Nitrato da água bruta do rio Atibaia nos anos de 2012 a 2015 
monitoradas pela CETESB. 

 
Fonte: Relatório Hidrosan 

 
 

Com base na Figura 8, percebe-se que a concentração de nitrato na água bruta do rio 

Atibaia apresentou pouca variação ao longo do período monitorado, sendo que todos os 

valores resultaram abaixo do limite máximo estabelecido pela Resolução CONAMA 

357/2005 (10,0 mg.L-1  de N). 

 
 

6.1.6. Nitrogênio – Nitrito 
 
 
 Os valores de nitrito monitorados encontram-se entre 0,01 e 0,05 mg.L-1, com exceção 

do monitoramento executado no mês de setembro de 2012, que resultou em 0,40 mg.L-1 
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(Figura 9). O limite máximo de 1,0 mg.L-1, estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005 

não foi ultrapassado durante o período de analisado. 

 

 

 

 

Figura 9. Valores pontuais de N-Nitrito da água bruta do rio Atibaia nos anos de 2012 a 2015 

monitoradas pela CETESB. 

 
Fonte: Relatório Hidrosan 

 
 

6.1.7. Demais parâmetros e laudos disponibilizados 
 
 

Foram detectadas concentrações de aproximadamente 0,200 a 0,400 μg/L de cafeína 

na água bruta do rio Atibaia (Tabelas 2 e 3). Este parâmetro indica, em conjunto com os dados 

de E. Coli, OD, DBO e nitrogênio amoniacal indicam a ocorrência de contaminação da água 

por esgoto doméstico. 

O parâmetro carbono orgânico total (COT) atingiu concentração máxima - 9,32 mg.L-1 

no monitoramento realizado no mês de março de 2013. A US Environmental Protection 

Agency (EPA, 2001) recomendam faixas de valores de remoção de COT em função da 

alcalinidade. Para valores de alcalinidade abaixo de 60,0 mg.L-1 CaCO3, como é o caso da 
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água bruta do rio Atibaia no trecho da captação, recomenda-se 35% de remoção de COT para 

água bruta com concentração de 2,0 a 4,0 mg.L-1, 45% para água com concentração de COT 

entre 4,0 a 8,0 mg.L-1 e 50% caso a concentração de COT supere 8,0 mg.L-1. Nos estudos de 

tratabilidade estão sendo investigadas as condições de tratabilidade para produção de água 

potável com concentração de COT inferior a 3,0 mg.L-1 (Tabelas 2 e 3); 

 

Tabela 2. Dados de qualidade da água bruta do rio Atibaia monitorados no ponto ATIB 2010 
durante os anos de 2012 a 2013. 

DATA Cafei
-na 

µg L-

1 

pH Bário 
Total 
mg.L-

1 

COD 
Total 
mg.L-

1 

COT 
mg.L-

1 

Chum-
bo 

Total 
mg.L-1 

Cobre 
Dissolvi

do 
mg.L-1 

Cromo 
Total 

mg.L-1 

Fósfo
-ro 

Total 
mg.L-

1 

Alcali
- 

nidade 
mg.L-

1 

CONAMA 
357/05 

- 6 a 9 < 
0,70 

- - <0,01 <0,009 <0,05 <0,10 - 

17/01/12 - 7,0 <0,32 4,32 5,48 0,01 0,003 <0,02 0,08 16 

06/03/12 - 6,7  4,09 5,71 - - - <0,07 - 

21/05/12 - 6,8 0,04 2,13 2,32 <0,01 <0,005 <0,05 <0,07 16 

03/07/12 - 6,8 0,04 2,87 3,35 <0,01 <0,005 <0,05 0,04 19 

17/01/12 - 7,0 <0,32 4,32 5,48 0,01 0,003 <0,02 0,08 16 

06/03/12 - 6,7  4,09 5,71 - - - <0,07 - 

21/05/12 - 6,8 0,04 2,13 2,32 <0,01 <0,005 <0,05 <0,07 16 

03/07/12 - 6,8 0,04 2,87 3,35 <0,01 <0,005 <0,05 0,04 19 

11/09/12 - 6,7 - 2,69 2,64 - - - 0,04 - 

06/11/12 - 6,8 0,04 2,60 2,81 <0,01 <0,005 <0,05 0,05 19 

28/01/13 - 6,6 0,05 4,24 4,54 <0,01 <0,005 <0,05 0,04 19 

04/03/13 - 6,7 - 7,57 9,32 - - - 0,03 - 

06/05/13 - 6,6 0,04 2,84 3,38 <0,01 <0,005 <0,05 <0,07 19 

01/07/13 - 6,7 0,05 3,17 3,65 <0,01 <0,005 <0,05 0,08 21 

23/09/13 - 7,0 - 4,16 5,09 -     

25/11/13 - 6,6 0,04 2,88 5,21 <0,01 <0,05 <0,05 0,05 21 

Fonte: CETESB, 2015 
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Tabela 3. Dados de qualidade da água bruta do rio Atibaia monitorados durante os anos de 
2014 a 2015. 

DATA Cafei
-na 

µg L- 

pH Bário 
Total 
mg.L-

1 

COD 
Total 
mg.L-

1 

COT 
mg.L

-1 

Chum
-bo 

Total 
mg.L-1 

Cobre 
Dissolvi

do 
mg.L-1 

Cromo 
Total 

mg.L-1 

Fósfo-
ro 

Total 
mg.L-1 

Alcali- 
nidade 
mg.L-1 

CONAMA 
357/05 

- 6 a 9 < 
0,70 

- - <0,01 <0,009 <0,05 <0,10 - 

29/01/14 - 6,5 0,04 1,76 3,08 <0,01 <0,005 <0,05 0,05 20 

17/03/14  6,6 - 4,82 6,52 - - - 0,08 - 

26/05/14 0,39 6,6 0,04 2,34 5,80 <0,01 <0,005 <0,05 0,06 16 

14/07/14 0,21 6,5 0,01 3,95 4,25 <0,01 <0,005 <0,05 0,10 20 

12/08/14 - 6,9 - - - - - - - - 

01/09/14 - 6,3 - 3,01 3,64 - - - 0,09 - 

10/11/14 0,36 6,5 0,04 3,66 4,36 <0,01 <0,005 <0,05 0,10 22 

28/01/14 - 6,2 0,05 7,01 9,42 <0,01 <0,005 <0,05 0,08 18 

02/03/15 - 6,6 - 7,54 13,1 - - - 0,10 - 

04/05/15 - 6,8 0,04 3,79 4,66 <0,01 <0,005 <0,05 0,08 23 

06/07/15 - 6,6 0,03 4,90 5,20 <0,01 <0,005 <0,05 0,06 20 

08/09/15 - 6,6 - 3,70 4,20 - - - 1,00 - 

Fonte: CETESB, 2015 

 

O parâmetro carbono orgânico total (COT) atingiu concentração máxima de 13,10 

mg.L-1 no monitoramento realizado no mês de março de 2015. A partir das concentrações 

aferidas de carbono orgânico total (COT) nas águas brutas estudadas, pode-se estimar, com 

razoável precisão, as concentrações de indicador da formação potencial de Trihalometanos 

(THM). Também o aumento da concentração de Carbono orgânico Total (COT) registrado em 

2015 comparado com o encontrado em 2013, constitui-se em indicativo de novas fontes de 

poluição. Nos estudos de tratabilidade estão sendo investigadas as condições de tratabilidade 

para produção de água potável com concentração de COT inferior a 3,0 mg.L-1. 
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 Continuando a avaliar os dados das tabelas 2 e 3, observa-se que todos os valores de 

fósforo total monitorados se enquadram abaixo do limite estabelecido pela Resolução 

CONAMA 357/2005 (0,10 mg.L-1), com exceção do valor referente ao dia 08/09/2015, com 

concentração de 1,00 mg.L-1. Já quanto aos metais chumbo e cromo estão em conformidade 

com os critérios estabelecidos pela legislação; 

 Foram fornecidos pela SAAE Atibaia diversos laudos de ensaios realizados com 

amostras de água bruta do rio Atibaia, coletadas no trecho da captação durante os dias 

8/12/2014, 23/01/2014, 03/07/2014, 12/01/2015, 03/03/2015 e 16/07/2015. Foram detectados 

valores de nitrogênio amoniacal, fósforo total, manganês, ferro dissolvido, oxigênio 

dissolvido e DBO5,20 em desconformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução 

CONAMA 357/2005 para rios de classe 2, corroborando os indicativos de contaminação por 

despejos urbanos e águas residuárias evidenciados no monitoramento pontual do ponto ATIB 

02010 pela CETESB. Na Tabela 4 são apresentados os parâmetros em desconformidade com 

os critérios estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005 para rio de classe 2. 

 

Tabela 4. Parâmetros analisados pela CETESB no ponto ATIB 02010 em desconformidade 
com a Resolução CONAMA 357/2005. 

Parâmetro  DATA Valor Valor CONAMA 357/2005 

Atrazina 23/01/14 10,95 µg L-1 < 2,0 µg L-1 

Coliformes  

Termotolerantes  

03/03/15 33.000 NMP/100ml <1000NMP/100ml 

16/07/15 790.000 NMP/100ml <1000NMP/100ml 

Nitrogênio Amoniacal 12/01/15 5,00 mg.L-1 <3,70 mg.L-1 

Ferro Dissolvido 16/07/15 0,59 mg.L-1 <0,30 mg.L-1 

DBO (5dias, 20ºc) 03/03/15 15,50 mg.L-1 < 5,00 mg.L-1 

 16/07/15 18,90 mg.L-1 < 5,00 mg.L-1 

Manganês Total 08/12/14 0,21 mg.L-1 <0,10 mg.L-1 

 12/01/15 0,71 mg.L-1 <0,10 mg.L-1 

Fósforo Total 

 

23/01/15 0,35 mg.L-1 <0,10 mg.L-1 

12/01/15 0,17 mg.L-1 <0,10 mg.L-1 

03/03/15 0,12 mg.L-1 <0,10 mg.L-1 

Fonte: CETESB, 2014 e 2015.  
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Nos laudos analisados, observa-se a recorrência de valores em desconformidade com 

os critérios preconizados pela Resolução CONAMA 357/2005 de parâmetros investigados 

pela CETESB durante os anos de 2012 a 2015. Além destes, foi detectada a presença da 

substância Atrazina em concentrações maiores que cinco vezes o valor de enquadramento do 

CONAMA 357/2005 para rios de classe 2 no dia 23/01/2014. A Atrazina é um herbicida da 

classe das triazinas, associada à diversos impactos às comunidades aquáticas. 

 Em função da análise dos dados de qualidade da água bruta, no estudo de tratabilidade 

estão sendo consideradas as etapas de pré-tratamento com oxidação com dióxido de cloro, 

cloro ou permanganato de potássio. 

 

 

7. CARACTERIZAÇÃO DAS ÁGUAS TRATADAS 
 

A metodologia Standart Methods for Examination of Water and Wastewater (1995) se 

mostrou a mais indicada, para comparar pelo Teste de Jarros, o pré-tratamento com os três 

diferentes oxidantes, sendo o modelo do Teste de Jarros utilizado Floc-control da marca 

Policontrol. 

No experimento apresentado teve-se por objetivo a determinação da melhor 

concentração do agente oxidante (Dióxido de Cloro; Cloro e Permanganato de Potássio) para 

a remoção do ferro e manganês. 

Teste de Jarros – (JAR TEST), é um procedimento bastante empregado nas Estações 

de Tratamento de Água, para a determinação das dosagens ótimas dos coagulantes a serem 

empregados. Isto é, realizam-se seis ensaios de simulação da mesma água bruta, variando a 

dosagem de alcalinidade e do coagulante. Porém, este tipo de ensaio vem sendo empregado 

também para a determinação de parâmetro básico na elaboração do projeto de uma Estação de 

Tratamento de Água. Por este ensaio determina-se a condição ótima para floculação de uma 

água caracterizada pelo tempo e agitação necessária, para tanto uma vez determinada a 

dosagem ótima dos coagulantes, deve-se verificar qual o tempo, e qual o gradiente de 

velocidade ótimo para se flocular a água em estudo. Além disso, deve-se verificar se a 

floculação obtida fornece uma água que após a sedimentação apresentará uma grande redução 

de turbidez. 

Utilizando-se de métodos manuais para a realização do procedimento de Jar Test, que 

têm por finalidade a simulação das condições de uma estação de tratamento de água, ou seja, 

a mistura rápida, mistura lenta e a decantação em seus respectivos tempos, foi inserido neste 
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experimento um pré tratamento com adição de agente oxidante e no tempo de detenção a 

adutora uma vez que o pré-tratamento ocorrerá na captação junto ao rio Atibaia. Sendo uma 

adutora de 1000mm e com 1,5 km de distância da ETA, foi adotado um tempo de detenção de 

30 minutos. 

Na primeira fase do experimento, do Teste de Jarros, foi utilizado água bruta do estudo 

I chuvoso para os três tipos de agentes oxidantes, após o tempo de detenção e escolha da 

melhor dosagem do agente oxidantes, prosseguiu o teste de Jarros até que atingissem uma 

turbidez igual ou inferior a 1 UTN, para simular uma coagulação eficiente e remoção de ferro 

total e manganês. 

Repetiu-se os ensaios para água do estudo II estiagem. 

Nos ensaios foram utilizados os seguintes produtos químicos: 

• Cloreto de polialumínio (PAC 12): amostra do produto comercial líquido produzido pelo 

Grupo Bauminas, com 10,71 % de Al2O3, densidade de 1,260 g/cm³, basicidade de 62,65 % e 

insolúveis de 0,02 %; 

• Cal hidratada: amostra do produto comercial sólido; suspensão de cal preparada com 

concentração aproximada de 5 g/L; 

• Polímero sintético não iônica amostra do produto comercial em emulsão, produzido pela 

NALCO & ECOLAB Company, com viscosidade de 360 a 900 cps e densidade de 8,56 a 

8,96 lb/gal; solução preparada com concentração de 0,1 g/L do produto comercial;  

• Permanganato de potássio: produto PA; solução preparada com concentração de 100 mg.L-1; 

• Dióxido de cloro: amostra do produto comercial líquido, solução de dióxido de cloro 

produzida pela NALCO & ECOLAB Company; solução em torno de 800 mg.L-1ClO2; 

• Hipoclorito de sódio: amostra do produto comercial líquido, 11 % NaClO. 

 

 

7.1. Caracterização da água do estudo I – chuvoso e II – estiagem  
 
 

Na Tabela 05 são apresentadas as características físicas e químicas das amostras 

coletadas da Água de Estudo I e II. A água do Estudo I, reproduz o período chuvoso, onde 

encontram-se os maiores valores de turbidez. Após o preparo da água, na qual encontram-se 

destacados alguns parâmetros em desconformidade com a Resolução CONAMA 357/2005.  

Com relação a estes parâmetros, destaca-se: 

•. As concentrações de coliformes totais e coliformes termotolerantes encontram-se 

elevadas, indicando contaminação do rio Atibaia; 
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•  Fósforo: a concentração de fósforo total (1,9 mg.L-1) se encontra acima do 

enquadramento do CONAMA 357/200, indicando contaminação por resíduos urbanos e/ou 

fertilizantes; 

•  Carbono Orgânico Total (COT): valor elevado de COT indica a presença de micro 

contaminantes orgânicos provenientes de efluentes domésticos e/ou industriais; 

•  Ferro: o valor observado de 2,55 mg.L-1encontra-se acima do limite estabelecido pela 

Resolução CONAMA 357/2005 para rios de classe 2 (valor permitido de 0,3 mg.L-1). A 

Portaria 2914/2011 limita em 0,30 mg.L-1a concentração deste metal na água tratada.  

Dessa forma, a remoção de ferro foi investigada nos ensaios de tratabilidade realizados; 

•  Manganês: A concentração encontrada na Água de Estudo I foi de 0,1 mg.L-1, valor 

limite fixado pela Resolução CONAMA 357/2005 para rios de classe 2;  

A água do Estudo II reproduz as características típicas da água do rio Atibaia entre 

junho a novembro. Neste período, encontram-se os menores valores de turbidez da água bruta. 

O período de estiagem se caracterizou pela predominância de valores de turbidez de 5 a 20 

uT; destacando-se como não conformidade a presença de E. Coli e Ferro Dissolvido fora dos 

padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005.  

 
 
 
Tabela 5. Caracterização físico-química da Água de Estudo I e II. 

Parâmetros Unidade VMP 357/2005 

(Classe 2) 

Água do 

Estudo I 

Água do 

Estudo II 

Coliformes Totais NMP/100ml - 3,5 x E104 1500 

Coliformes Termotolerantes NMP/100ml 1000 5,0 x E103 1100 

pH Admensional 6 a 9 7,38 6,76 

Cor Aparente uH - 3310 115 

Cor Verdadeira uH 75 193 37 

Turbidez uT 100 397 12 

Condutividade Elétrica µS/cm - 80,60 75,10 

Dureza Total mg.L-1CaCO3 - 28 6 

Alcalinidade Bicarbonato mg.L-1CaCO3 - 51 5 

Alcalinidade Hidróxido mg.L-1CaCO3 - Ausente Ausente 
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Alcalinidade Carbonato mg.L-1CaCO3 - Ausente Ausente 

Sulfato mg.L-1SO4 250 16 < 1 

Cloreto Total mg.L-1 250 6 5,4 

Parâmetros Unidade VMP 357/2005 

(Classe 2) 

Água do 

Estudo I 

Água do 

Estudo II 

Nitrogênio Amoniacal Total mg.L-1NH3 3,7 para pH < 7,5 0,71 0,31 

Nitrato mg.L-1NO3 10 5,06 1,67 

Nitrito mg.L-1NO2 1 0,12 0,03 

Fosfato mg.L-1PO4 - 0,16 < 0,001 

Alumínio dissolvido mg.L-1Al 0,10 0,06 < 0,01 

Fósforo Total mg.L-1P 0,10 1,90 < 0,001 

Absorbância UV 254 nm Nm - 0,20 0,21 

Sólidos Totais mg.L-1 - 429 86 

Sólidos Dissolvidos Totais mg.L-1 500 138 77 

COT mg.L-1C - 8,06 3,48 

Arsênio Total mg.L-1As 0,01 0,003 < 0,0001 

Bário Total mg.L-1Ba 0,70 0,015 0,01 

Cálcio mg.L-1Ca - 2,50 2,40 

Ferro Dissolvido mg.L-1Fe 0,30 2,55 1,71 

Manganês Total mg.L-1M n 0,10 0,17 0,04 

Mercúrio mg.L-1Hg 0,0007 <0,0001 <0,0001 

Sódio mg.L-1Na - 4,20 4,08 

Tri-halometano µg L-1 - <0,01 <0,01 

Fonte: Relatório Hidrosan 

 
 

8. RESULTADOS 
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8.1. Ensaio de demanda de dióxido de cloro na pré-oxidação 
 

 

Para ensaio com o Dióxido de Cloro foram adotadas as seguintes condições: 

 Oxidante: dióxido de cloro (dosagens variadas); 

 Tempo de contato = 30 min; 

 Nitrogênio amoniacal = 0,71 mg.L-1para o período chuvoso e 0,31 mg.L-1na 

estiagem. 

Na Figura 10 e 11 são apresentados os resultados do ensaio de pré-oxidação com dióxido 

de cloro. 

 
Figura 10. Residual de dióxido de cloro em função da dosagem de dióxido de cloro aplicada – 
Série I – Chuvoso. 

 
Fonte: Relatório Hidrosan 

 
 
Figura 11. Residual de dióxido de cloro em função da dosagem de dióxido de cloro aplicada – 
Série I – Estiagem. 
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Fonte: Relatório Hidrosan 

 
A partir dos resultados apresentados nas Figura 10 e 11, foram selecionadas as 

dosagens de 1,95 mg.L-1, 3,41 mg.L-1 e 4,39 mg.L-1 de dióxido de cloro para estudo do 

consumo deste produto em função do tempo de contato. Ressalta-se que, para as dosagens 
selecionadas, não houve formação de clorito em valor superior ao limite preconizado pela 
Portaria 2914/2011, de 1,0 mg.L-1. 
 
 

8.2. Ensaios de demanda de cloro na pré-oxidação 
 

 

Para ensaio com o Cloro foram adotadas as seguintes condições: 

 Oxidante: Cloro (dosagens variadas); 

 Tempo de contato = 30 min; 

 Nitrogênio amoniacal = 0,71 mg.L-1 para o período chuvoso e mg.L-1 na estiagem. 

Na Figura 12 e 13 são apresentados os resultados do ensaio de pré-oxidação com cloro. 
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Figura 12. Resultados de ensaio de demanda de cloro na etapa de pré-oxidação da água bruta 
– Cloro total e Cloro livre – série II – chuvoso. 

 

Fonte: Relatório Hidrosan 

 
Figura 13. Resultados do ensaio de demanda de cloro na etapa de pré-oxidação da água bruta - 
Cloro total e Cloro livre - série II – estiagem. 

 
Fonte: Relatório Hidrosan 
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A dosagem de cloro necessária para atingir a condição de "break point", com oxidação 

quase total de cloro combinado e, consequentemente, eliminação do nitrogênio amoniacal 

(residual < 0,01 mg N-NH3/L), no período chuvoso, foi de 8,8 mg Cl2/L. Considerando a 

geração máxima de cloro combinado de 1,8 mg Cl2/L (dosagem aplicada de cloro de 7,0 mg 

Cl2/L), a relação de Cl2/NH3 resulta em torno de 2,5.  

No ensaio da amostra da estiagem, a dosagem de cloro necessário para atingir a 

condição de “break point” com oxidação quase total de cloro combinado, com eliminação do 

nitrogênio amoniacal (residual < 0,01 mg/NH3/L) foi de 4,4 mg Cl2/L. Considerando a 

geração máxima de cloro combinado de 1,34 mg Cl2/L (dosagem aplicada de cloro de 2,64 

mg Cl2/L), a relação de Cl2/NH3 resulta em torno de 4,3. 

Segundo Di Bernardo e Dantas (2005), a monocloramina, NH2Cl, é obtida em poucos 

segundos para valores de pH entre 7 e 9 e relação Cl2/NH3 menor do que 5. 

 
 

8.3. Ensaios de demanda de Permanganato de Potássio 
 
 

Para ensaio com o Permanganato de Potássio foram adotadas as seguintes condições: 

 Oxidante: Permanganato de Potássio (dosagens variadas); 

 Tempo de contato = 30 min; 

 Nitrogênio amoniacal = 0,71 mg.L-1 para o período chuvoso e mg.L-1 na 

estiagem. 

Nas Figura 14 e 15 são apresentados os resultados do ensaio de pré-oxidação com 

Permanganato de potássio. 

A determinação do residual de permanganato de potássio foi realizada por leitura de 
absorbância em espectrofotômetro (λ = 530 nm) em meio ácido (H2SO4 a 6 N). 
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Figura 14. Residual de permanganato de potássio em função da dosagem aplicada - série III - 
chuvoso. 

 
Fonte: Relatório Hidrosan 

 

 

Figura 15. Residual de permanganato de potássio em função da dosagem aplicada - série III – 
estiagem. 

 
Fonte: Relatório Hidrosan 
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A partir dos resultados apresentados na Figura 13 e 14, foi selecionado o frasco 03 

com dosagem de permanganato de potássio de 4,0 mg KmnO4/L para água do período 

chuvoso, e dosagem de 0,5 mg KMnO4/L, para água da estiagem. 

As análises da qualidade da água bruta do rio Atibaia, indicam a necessidade de um 

pré-tratamento da água bruta mais eficiente que o cloro na remoção do ferro e manganês, bem 

como na inativação de patogênicos em função das contaminações por esgoto sanitário, 

indicado pelo aumento do nitrogênio amoniacal na água bruta. 

 O dióxido de cloro é um oxidante com elevado poder de inativação de micro-

organismos patogênicos e apresenta barreira sanitária. O cloro deverá ser mantido na pré-

oxidação para a remoção do nitrogênio amoniacal, visto que o dióxido de cloro não reage com 

este composto.  

 O estudo também mostra que no período da escassez hídrica ocorreu o aumento da 

concentração de ferro, manganês e principalmente o nitrogênio na água bruta, combinando 

com o cloro e reduzindo o poder de oxidação destes metais, sendo necessário aumentar a 

capacidade de dosagem de cloro ao break point, bem como o tempo de contato dos pré-

oxidantes. Conforme estudos da CETESB (Curva de cloro residual mostrando um “break-

Point” típico. Com relação Cl/N de 9,5. Fonte CETESB (1978) em ETA adota-se relação de 

5:1 Cl/N); para remoção de 13 mg.L-1 encontrado na água do rio Atibaia, seriam necessários 

123,5 mg.L-1 de cloro.  

 O permanganato de potássio apresentou eficiência na remoção do ferro e manganês, 

porém quando aplicado em maior dosagem confere cor na água e não possui a vantagem do 

dióxido de cloro em ser uma barreira sanitária, sendo necessário maiores estudos para sua 

aplicação. 

 A tabela 6 é apresentado um resumo dos resultados dos ensaios de tratabilidade 
obtidos com a Água de Estudo I e II: 
 
Tabela 6. Resumo dos resultados dos ensaios de tratabilidade com as Águas de Estudo I e II. 

Etapa de  
Tratamento 

Água de Estudo I Água de Estudo II 

Pré – oxidação Dosagem de cloro: 8,80 mg.L-1 
Tempo de contato: 30 mín. 

Dosagem de cloro: 4,4 mg.L-1 
Tempo de contato: 30 mín. 

 Dosagem de dióxido de cloro: 
3,80 mg.L-1 

Tempo de contato: 30 mín. 

Dosagem de dióxido de cloro: 1,95  
mg.L-1 

Tempo de contato: 30 mín. 

Adsorção em CAP. Produto utilizado: CAP 
Madercarbo 

Dosagem de CAP: 30 mg.L-1 

Aplicação quando necessário 
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Tempo de contato: 15 mín. 

 

Tabela 6. Resumo dos resultados dos ensaios de tratabilidade (continuação). 

Etapa de  
Tratamento 

Água de Estudo I Água de Estudo II 

Ajuste de pH de 
coagulação 

Produto utilizado: cal hidratada 
Dosagem de cal hidratada: 0,75 

mg.L-1 

Sem adição de alcalinizante 

Coagulação Produto utilizado: PAC 
Dosagem de PAC: 120 mg.L-1 

Tempo de mistura 10 s 

Produto utilizado: PAC 
Dosagem de PAC: 35 mg.L-1 

Tempo de mistura 10 s 

Fonte: Relatório Hidrosan 

 
 

9. DISCUSSÃO E RECOMENDAÇÕES 
 

 
De acordo com os dados da Sala de Situação da Bacia do PCJ, em Atibaia de janeiro a 

setembro de 2016, estamos tendo chuvas acima da média histórica para o período de janeiro, 

fevereiro e março de 2016, onde a média histórica esperada era de 526,17 mm e choveu no 

período 768,23 mm, no entanto, podemos observar que no mês de abril e julho de 2016 era 

esperado 130,83 mm e choveu 10,7 mm sendo muito abaixo da média esperada. 

O Sistema Cantareira conforme dados do monitoramento do DAEE vem mostrando 

recuperação, onde em 01 de janeiro de 2016 apresentava um volume útil de 0,35%, atingindo 

a máxima recuperação em 10 de julho de 2016 com 47,76% do volume útil e agora em 31 de 

agosto de 2016 com 45,85%, porém o sistema Cantareira vem contribuindo muito pouco com 

a vazão afluente para a Bacia do PCJ, para o rio Atibaia, na média 0,4 m³/s, sendo mantida a 

vazão do Rio Atibaia, com a contribuição natural da bacia após o sistema Cantareira. 

Desta forma podemos entender que apesar das chuvas, ainda temos um cenário de 

escassez hídrica de poderá levar anos para sua total recuperação, mostrando a real necessidade 

da implantação do sistema gerador de Dióxido de Cloro para a ETA Existente. 

O Dióxido de cloro tem sido utilizado nos Estados Unidos desde 1944, sua utilização 

no pré-tratamento remove eficazmente os compostos de manganês e ferro, removendo 

também compostos que dão origem a cheiro e sabor indesejáveis. Algumas pesquisas indicam 

que quando aplicado o dióxido de cloro, a formação de subprodutos com Nitrogênio 

(Cloraminas) é menor; além de ser um eficaz agente para o controle da atividade microbiana. 
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  Possui como vantagens a oxidação de inorgânicos em águas contendo ferro e 

manganês complexados na matéria orgânica sem a formação em grandes quantidades de 

subprodutos e maior eficiência na inativação de protozoários. 

Este projeto de adequação em andamento vai propiciar a flexibilidade no processo de 

tratamento da ETA existente, podendo ser utilizado nos períodos críticos como agentes 

oxidantes e nos períodos de normalidade como barreira sanitária, garantindo uma água 

potável e segura para ser distribuída.  

Como custo fixo da composição tarifária, seu impacto pode ser minimizado quando 

for aplicado o reajuste pela agencia reguladora, uma vez que aplicação de insumos faz parte 

da formula paramétrica utilizada para recompor as tarifas. 

A maior dificuldade encontrada para a implantação e execução do sistema, foi a 

especificação do produto, onde a escolha de uma das rotas de produção do Dióxido de Cloro 

pode direcionar a aquisição, bem como impedir a livre concorrência.  

No entanto no mercado existe a produção do dióxido de cloro via Purate (Clorato de 

Sódio + Peróxido de Hidrogênio) e ácido sulfúrico 78%, e a via de produção com a utilização 

de Clorito de Sódio 25% + Ácido Clorídrico 33%, existindo vantagens como maior 

concentração na produção via Purate em relação a produção via ácido clorídrico, no entanto o 

produto e patenteado. Já na produção via ácido clorídrico há a produção de cloro, que 

dependendo da água bruta, pode haver a produção de subprodutos indesejáveis. 

Com este projeto de adequação teremos uma operação mais adequada do sistema de 

tratamento até a construção da nova Estação de Tratamento, com todas as adequações 

necessárias para enfrentar outras alterações da qualidade da água do manancial do Rio 

Atibaia. 

 
 

10. PROPOSTA DE INTERVENÇÂO (ALTERNATIVA) PARA A ETA 
EXISTENTE 

 
 

A partir da análise da qualidade da água bruta do rio Atibaia, efetuada com base nos 

registros da SAAE Atibaia e nos parâmetros monitorados pela CETESB no ponto ATIB 

02010, verificou-se a ocorrência de valores de nitrogênio amoniacal, fósforo total, oxigênio 

dissolvido, DBO5,20, ferro e manganês em desconformidade com os critérios estabelecidos 

pela Resolução CONAMA 357/2005. Estes parâmetros indicaram para a ETA a ser construída 

uma atenção maior para o pré-tratamento da água bruta com a pré-oxidação, porém para a 
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ETA existente que deve operar até a finalização da Nova ETA não foi indicado nenhuma 

alternativa. Como medida emergencial na crise de escassez hídrica foi implantada uma 

adaptação no sistema de pós-cloração, possibilitando que fosse feita a pré-cloração na 

chegada da água bruta. 

Este trabalho reforça a necessidade de implementar alguma ação na unidade em 

operação a fim de assegurar a produção de uma água tratada dentro dos padrões estabelecidos 

pela portaria 2914/MS, e segura para consumo humano. 

Assim a proposta de adequação e a instalação de um sistema de aplicação de Dióxido 

de Cloro na água bruta na chegada da ETA Existente como agente pré-oxidante mais potente 

do que o cloro e também como barreira sanitária, devido a presença de lançamento de 

efluentes não tratados no manancial utilizado para o tratamento. 

Como o sistema a ser implantado deve atender apenas a ETA existente, enquanto a 

ETA Nova não entra em operação, foi elaborado uma proposta de adequação para a 

contratação da aplicação do Dióxido de cloro na forma de comodato do equipamento com 

serviço de manutenção preventiva e corretiva. 

Para iniciar o processo de adequação foi enviada uma solicitação de autorização ao 

Diretor Técnico para emissão de solicitação de compras e abertura do processo de licitação. O 

pedido de compras 2016/000490, substituída pela 2016/001605, solicitou: 

 Aquisição de insumos para a geração de 40 toneladas de Dióxido de Cloro destinado 

ao tratamento de água para consumo humano de acordo com as especificações na 

NBR 15.784 e portaria 2914/11 do MS; com a previsão de custo total de 2.800.000,00 

R$ (dois milhões e oitocentos mil reais). 

 Prestação de serviços técnicos com comodato de equipamento e manutenção corretiva 

para o período de 24 mês; com a previsão de custo total de 1.000.000,00 R$ (Hum 

milhões de reais). 

 
 

10.1. Caracterização do local de intervenção 
 
 

Na figura 16 destaca-se a área do terreno da Estação de Tratamento Existente que 

possui 10.220 m², ocupado pela ETA existente, reservatório apoiado e elevado, prédio 

Administrativo, prédio da manutenção e futuramente deve abrigar a nova Estação de 

Tratamento de água. 
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O Sistema de Dióxido de cloro a ser instalado para atender a Estação de Tratamento de 

Água existente deve ser construído junto ao reservatório apoiado, onde passa a adutora de 

água bruta, devendo neste ponto ser aplicado o Dióxido de Cloro. 

Deve ser construído de tal forma que não seja interferente para a construção da nova 
ETA conforme layout abaixo. Toda a parte construtiva, fornecimentos de tanques, bombas, 
elétrica, hidráulica, bem como o gerador de dióxido e insumos, será fornecido pela empresa 
ganhadora, na forma de comodato por um período de 24 meses. Cabendo a SAAE o 
fornecimento apenas do ponto de aplicação e de energia elétrica. 

 
Figura 16. Layout da ETA Existente, da Futura ETA a ser construída e locação do gerador de 
dióxido de cloro. 

 
Fonte: SAAE Atibaia 

 

 

10.2. Termo de Referência 
 
 

10.2.1. Objeto 
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Aquisição de insumos químicos parcelados para a geração de (40.000 quilos) de 

dióxido de cloro, aplicado através de sistema de produção "in situ" sem a geração de dioxinas 

e furanos, destinado ao tratamento de água potável para consumo humano, com fornecimento 

em comodato de gerador de dióxido de cloro e tanques para armazenamento dos produtos 

químicos, na estação de tratamento, para tratamento de água de abastecimento público de 

acordo com as especificações constantes na NBR 15784 e Portaria Nº 2914 de 12/12/2011, do 

Ministério da Saúde ou outra que a substitua, com entregas parceladas, durante 24 meses. 

 

 

10.2.2. Do serviço 
 

 
Os serviços a serem executados incluem: 

 A contratada deverá fornecer sem ônus adicionais para o SAAE, toda a infraestrutura 

necessária para o funcionamento do sistema; 

 Projeto detalhado de implementação do sistema de dióxido de cloro, descrevendo 

todos os equipamentos, materiais e profissionais envolvidos; 

 Construção das obras civis (diques de contenção, abrigo do gerador); 

 Montagem das tubulações e válvulas, com fornecimento de tubos, conexões, suportes, 

fixadores e demais materiais necessários e compatíveis com os produtos químicos a 

serem dosados (CPVC); 

 Instalação do gerador de dióxido de cloro, de acordo com as normas de segurança; 

 Start-up do sistema; 

 Treinamento dos operadores da ETA nomeados e designados pela SAAE: 

 A CONTRATADA deverá acompanhar e treinar os operadores por um período 

mínimo de 2 (duas) semanas, possibilitando que todos os operadores da escala 12/36 

possam acompanhar e treinar quanto ao funcionamento do equipamento. 

 Manutenção total preventiva e corretiva, incluindo a substituição de quaisquer peças 

e/ou componentes sempre que necessário; 

 Assistência técnica operacional na aplicação; 

 Manutenção preventiva através de check ups semanais e rotas de inspeção mensal; 

 Atendimento de emergência aos chamados de parada ou falha no funcionamento do 

gerador, com intervalo de atendimento máximo de 8 h, incluindo despesas de 

locomoção e alimentação, sendo fornecida lista com nomes para contato conforme 
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Malha de Responsabilidades; 

 Manutenção corretiva, sempre que necessário com reposição de peças. 

 Serviços de monitoramento e otimização da aplicação; 

 O transporte do produto é de responsabilidade da CONTRATADA e os veículos 

deverão estar devidamente identificados conforme Normas ABNT/ Ministério dos 

transportes, para transporte de produtos perigosos e ainda deverão estar em boas 

condições de conservação e rodagem, de acordo com a Legislação de trânsito 

pertinente; 

 O funcionário da empresa transportadora do produto deverá estar munido com EPI’s, 

de acordo com a NR 6, tais como: calçado fechado, macacão ou avental impermeável, 

óculos de proteção e luvas, sem os quais a descarga/ entrega não será permitida; 

 A operações de carga, transporte e descarga do material correrão por conta da 

CONTRATADA de acordo com os critérios e diretrizes da SAAE Atibaia; 

 A CONTRATADA se obriga a dar conhecimento a seus transportadores, próprio ou 

contratado, dos termos destas condições de fornecimento; 

 Toda entrega dos insumos deverá ser devidamente comprovada através dos tickets de 

pesagem para o necessário controle de recebimento; 

 Monitoramento por engenheiros especialistas em aplicação de Dióxido de Cloro em 

visitas periódicas à unidade; 

 As solicitações de entrega do produto deverão ser feitas via e-mail pelo Departamento 

de Tratamento de Água da SAAE, estabelecendo-se o prazo de 5 (cinco) dias para a 

efetivação da entrega, nos locais de fornecimento e quantidades estipuladas pelo 

Departamento; 

 A CONTRATADA deverá acusar o recebimento das solicitações de entrega do 

produto através de e-mail; 

 A CONTRATADA deverá efetuar o descarregamento com equipamento próprio: 

bombas, conexões e mangueiras; 

 Serão autorizados os descarregamentos dos produtos que estiverem no local de entrega 

impreterivelmente das 07 às 15 horas em dias úteis. Para entrega em feriados, finais de 

semana ou horário fora do mencionado, poderão ser descarregados emergencialmente 

com autorização da respectiva unidade mediante previa comunicação; 

 O gerador de Dióxido de Cloro, bem como os reservatórios para os insumos deverão 

ser cedidos em comodato para a SAAE. 
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10.2.3. Quantidade para estimativa 

 
 

40 toneladas de dióxido de cloro. Para a estimativa do consumo de produtos químicos 

se deve adotar os seguintes valores: 

 Vazão máxima da ETA: 0,4 m³/s; 

 Dosagem mínima de ClO2: 1,0 mg.L-1 

 Dosagem média de ClO2: 2,5 mg.L-1 

 Dosagem máxima de ClO2: 3,8 mg.L-1 

 Fornecimento mínimo: 1,5 Kg ClO2/h  

 Fornecimento médio: 3,6 Kg ClO2/h 

 Fornecimento máximo: 6,0 Kg ClO2/h 

Com a seguinte especificação técnica dos produtos: 

 Ficha de informações e segurança do produto químico (FISPQ). 

 Laudo de atendimento aos requisitos de saúde (LARS). 

 Estudo de caracterização do produto, REALIZADO POR LABORATÓRIO 

COMPETENTE, ACREDITADO PELO INMETRO segundo os requisitos da 

NORMA BPL, incluindo relatório de ensaio (ou laudo de análise) respaldando os 

documentos anteriormente solicitados (LARS), contemplando os contaminantes 

especificados na tabela 3 da norma ABNT NBR 15.784. 

 A emissão dos laudos correrá às expensas da empresa contratada. 

Obs.: A Utilização do produto no tratamento de água não deverá provocar alterações 

nos padrões de potabilidade definidos pela Portaria n° 2914 de 12/12/2011 do Ministério da 

Saúde ou outra que a substitua. 

 

 

10.2.4. Dos bens em comodato 

 

 

Às suas expensas e a título de comodato, a empresa contratada deverá fornecer durante 

todo o período de contrato, um sistema de geração de Dióxido de Cloro e 02 tanques de 

20.000 litros, adequados para armazenamento dos produtos químicos, cada reservatório 

deverá dispor de sistema eletrônico de monitoramento de volume ou nível integrado ao 
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sistema de telemetria existente, incluindo as obras civis para instalação e montagem dos 

equipamentos e tubulações, conexões hidráulicas, suportes, fixadores e outros materiais 

necessários. Operação inicial, integração ao sistema de tratamento de água da SAAE Atibaia e 

as necessárias manutenções preventivas e corretivas do gerador, que deverá ser entregue e 

estar operando no prazo máximo de até 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato.  No 

encerramento do contrato a empresa terá um prazo máximo de 15 (quinze) dias para retirada 

dos equipamentos e tanques de reservação. 

 

 

10.2.5. Características 
 
 

Gerador de dióxido de cloro: 

 01 sistemas de geração de Dióxido de Cloro a ser gerado por reação, com capacidade 

de produção de 0,5 a 6,0 kg/h de Dióxido de Cloro.  

 O Gerador de Dióxido de Cloro deve ser projetado e fabricado para operação 

ininterrupta, deve operar sob vácuo e ser composto por reator, bombas dosadoras, 

medidor de vazão da água de processo utilizada para diluição do Dióxido de Cloro gás 

que é gerado no reator, transmissor de pressão para monitorar o vácuo e gabinete. 

 O gerador deve possuir sistemas redundantes de monitoramentos e Inter travamentos 

para garantia de segurança total na geração de Dióxido de Cloro, evitando-se o 

surgimento de condições propicias ao descontrole da reação de produção do Dióxido 

de Cloro ou que favoreça a sua concentração acima de 10%.  

 A operação do gerador deve ser controlada e monitorada por um controlador lógico 

programável (PLC), com modulo de operação com pontos de saída para controle no 

sistema telemétrico da SAAE Atibaia já existente, que deve soar alarme quando 

ocorrer alguma falha e ser capaz de desligar o gerador automaticamente. 

 As bombas dosadoras de insumos químicos deverão ser eletrônicas, de alta precisão, 

dotadas de aferição de dosagem. 

 As tubulações para interligações entre os equipamentos devem ser de material rígido. 

Todos os materiais envolvidos na montagem do gerador deverão ser compatíveis com 

o uso de solução aquosa de Dióxido de Cloro e não necessitar de isolamento térmico. 
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10.2.6. Outros 
 
 

 2 (duas) Bombas para descarga dos produtos químicos (uma por produto químico); 

 1 (um) painel elétrico de energia e comando. 

 02 mangotes para descarregamento dos veículos 

 Skid para as duas bombas booster 

 Duas bombas booster 

Aparelho para análise do residual de Dióxido de Cloro após o aplicação e tratamento, 

de preferência um pocket colorimétrico da hach ou similar da mesma qualidade. 

Obs. Toda manutenção nos bens fornecido em comodato será de responsabilidade do 

fornecedor 

 

 

10.3. Demais condições necessárias para execução completa dos serviços  
 
 

10.3.1. Descrição dos serviços a serem executados 
 
 

 Para realização do serviço de dosagem e aplicação, a futura contratada deverá 

disponibilizar equipamentos de geração e dosagem de dióxido de cloro, com todos os 

acessórios necessários, de sua propriedade, instalando-os nas Estações de tratamento a 

que se destina o objeto deste termo. 

 Instalar diques de contenção com capacidade adequada para cada sistema de forma a 

garantir a segurança e autonomia do sistema. (90) dias. 

 Instalar equipamentos de geração e dosagem de acordo com as especificações da 

Estação de tratamento a que se destina; 

 Dosar e aplicar o produto. 

 Desenvolver a logística para distribuição e estocagem do produto. 

 Executar manutenção preventivas e corretivas dos equipamentos e demais instalações 

que compõem o sistema de dosagem. 

 Todos os equipamentos de geração e dosagem deverão ter componentes vitais 

sobressalentes para garantir a continuidade do processo. 

 Treinamento aos operadores e equipe técnica quanto a operação do sistema em caso de 
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emergência. 

 Possuir sistema de controle a distância ou via web. 

 Os preços deverão ser apresentados em moeda corrente nacional relacionando-os à 

unidade de medida do produto a ser dosado (R$/Kg). 

Ainda deverão ser anexados documentos listados abaixo para atendimento dos 

requisitos: 

a) Relatório de informações sobre as características técnicas do produto das quais 

deverá manter e disponibilizar registros controlados e rastreáveis como segue: 

 Dosagem máxima de uso ou capacidade máxima do equipamento. 

 Formulação do produto e processo produtivo. 

 Nome comercial e número do CAS (Chemical Abstracts Service). 

 Composição da formulação (em porcentual ou partes por peso para cada componente 

químico da fórmula). 

 Reação química usada para fabricação, quando aplicável. 

 Alteração na formulação. 

 Relação das matérias-primas com os respectivos fornecedores a graus de pureza de 

cada componente químico presente na fórmula. 

 Alteração de fornecedores de matéria-prima. 

 Lista de impurezas existentes no produto, discriminando o porcentual máximo ou 

partes por peso de cada uma dessas impurezas e que não causem alteração dentro dos 

limites da portaria 2914/MS. 

 Descrição dos processos de fabricação, manipulação e embalagem do produto. 

 Alteração no processo produtivo. 

b) Relatório de comprovação de baixo risco à Saúde pelo uso do produto químico em 

tratamento de água para consumo humano - CBRS: Assinado pelo responsável técnico da 

empresa fornecedora do produto, para atendimento ao disposto no § 5º, do artigo 39 da 

Portaria 2914/2011 – Ministério da Saúde. 

c) Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde - LARS referente ao produto, em 

papel timbrado do laboratório, para atendimento a alínea b, do inciso III, do artigo 13 da 

portaria 2914/2011. 

 
 

10.4. Obrigação da contratante 
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 Disponibilização dos locais para instalação do sistema de geração e dosagem. 

 Disponibilização dos locais para instalação das tomadas de água para a alimentação 

dos dosadores. 

 Disponibilização de pontos de ligação nos circuitos elétricos da ETA, para 

Alimentação dos equipamentos de dosagem e de transferência. 

 Disponibilizar os locais para instalação dos equipamentos e acessórios que compõem 

o sistema de dosagem. 

 Determinar as dosagens e regular as quantidades aplicadas de acordo com suas 

necessidades. 

 Adotando como modalidade – Concorrência Pública 02/16 e tipo da licitação – Menor 

preço Global, conforme termo de referência abaixo:  

 
 

10.5. Cotação 
 
 
Na Tabela 7 são apresentadas as cotações das empresas que apresentaram propostas. 

 

 

Tabela 7. Tabela de composição orçamentária das propostas apresentadas. 

Id Empresa Valor Insumo 
(R$) 

Valor 
Prestação 
Serviço (R$) 

Valor Total 
(R$) 

1 Ita América Química Ltda  3.737.140,00 1.332.000,00 5.069.140,00 

2 Bauminas Química Ltda  2.856.000,00 1.392.000,00 4.248.000,00 

3 Sabará Químicos e Ingredientes 
S/A 

 4.029.984,00  306.168,96 4.336.152,96 

4 Vip Soluções Ambientais Ltda – 
EPP 

 2.880.900,00 1.440.000,00 4.320.900,00 

Fonte: SAAE Atibaia 

 
 

10.6. Identificação de recursos 
 
 

Serão utilizados recursos próprios da SAAE através da dotação orçamentária para o 

ano de 2017 de número 03-034010.1751200912.140-3.3.90.30.00 – material de consumo, no 
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valor de 1.387.644,00 R$ e na dotação 05-034010.1751200912.140-3.3.90.39.00 – outros 

serviços de terceiros PJ, no valor de 763.178,16 R$ 

 
 
 
 
 

10.7. Proposição de monitoramento de avaliação 
 
 

A cor da água tratada já e monitorada de hora em hora, bem como a presença de ferro 

e manganês na água bruta e tratada mensalmente.  

A geração do Dióxido será monitorada via informação on-line fornecido pelo 

equipamento e o pelo residual livre disponível na água tratada, através de equipamento 

também fornecido na forma de comodato, pela empresa vencedora do processo de licitação. 

 
 

10.8. Cronograma 
 
 

Toda a infraestrutura para instalação do Dióxido de Cloro será realizada pela empresa 
vencedora, com investimento próprio. A construção civil só terá início após a aprovação do 

projeto pela Gerência de Engenharia da SAAE. O sistema poderá entrar em operação antes 
dos 90 dias dado para instalação do equipamento, onde o primeiro pagamento ocorrer após 30 
dias da aplicação do Dióxido de Cloro. 

 
 

Tabela 8. Cronograma de atividades 

 90 DIAS 24 MESES 

 1 º Mês 2 º Mês 3 º Mês  

ATIVIDADES 
15 
DIAS 

15 
DIAS 

15 
DIAS 

15 
DIAS 

15 
DIAS 

15 
DIAS 

1 A 24 
MESES 

APRESENTAÇÃO DO 
PROJETO        

CONSTRUÇÃO CIVIL        

INSTALAÇÃO 
EQUIPAMENTO        

START UP E 
TREINAMENTO        

DESENBOLSO INSUMO        

DESENBOLSO SERVIÇO 
FIXO        

Fonte: SAAE Atibaia 
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