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RESUMO

O aumento da demanda de água potavel e por conseqüência dos residuos
gerados, tem levado a indústria da água no Brasil, composto por aproximadamente
7500 ETAs, a deparar-zse com dispendiosos ônus técnicos e financeiros no
gerenciamento destes residuos. Os sólidos e, inclusive metais são os principais
constituintes dos residuos gerados durante o tratamento de agua, sejam nos
decantadores ou filtros. A compreensão da produção dos metais e sólidos em um
ETA, assume então grarnle importância.

Apresenta-se neste estudo, os aspectos que envolvem a presença de metais e
sólidos no tratamento de agua. Realizott=se a avaliação dos metais nas diferentes
etapas do tratamento, assim como a estimativa de produção de sólidos suspensos
totais e metais em uma ETA convencional que utiliza como coagulante sulfato de
aluminio. Para tanto foram coletadas amostras de água de diferentes etapas do
tratamento (captação, coagulação, floculação/sedimentação, filtração e estabilização
final) e dos residuos de dccantadores e água de lavagem dos filtros da ETA/São
Carlos-SAAE.

Os metais foram determinados em espectrofotômetro de absorção atômica,
com pré-concentração de metais em coluna de troca iônica (resina catiõnica
fortemente ácida).

A liberação de material dissolvido foi observada, ao longo das unidades de
tratamento; parcela dos sólidos dissolvidos liberados são constituídos de metais
dissolvidos ressolubilizados e/ou não removidos. Entretanto, tais afirmações são
passíveis de estudos complementares. Na água tratada foram verificadas
concentrações de chumbo, acima do limite de 10 pg/L estabelecido pelo Padrão de
Potabilidade, Portaria 11° 1469/2000.

A partir do balanço de massa e de análises realizados nos resíduos estimou-se
a produção diária de sólidos e de metais, e verificou-se retenção, nos decantadores,
principalmente da fração particulada dos metais. A adição de produtos químicos
contribuiu com cerca de 37% dos sólidos produzidos na ETAfSão Carlos.

Palavras-chave: Tratamento de água, resíduos, balanço de massa, metais, sólidos.



ABSTRACT

The increase in the demand for drinking Water and consequently in the
generated residues, has taking the Brazilian industry of Water, composed of
approximately 7500 WTPs, to come across high technical and financial costs in the
management of these residues. Metals and solids are the main constituents of the
residues generated during the Water treatment, either iii the sedimentation tank or in
filters. Thus the understanding of the production of metals and solids in a WTP is of
assumes great importance.

This study presents the aspects that involve the presence of metals and solids
in the Water treatment. The evaluation of the metals in different stages of the
treatment, as Well as the estimate of the production of solids and metals in a
conventional ETA using aluminum sulfate as coagulant have been carried out.
Samples of Water Were collected in different stages of the treatment (raw Water,
coagulation, flocculation/sedimentation, filtration and finished Water) from sludge
coagulant and filter backWash Waters of WTP/Säo Carlos-SAAE.

The metals Were determined in spectrophotomic of atomic absorption, With
pre-concentration of metals in column of ionic change (strongly acid resin cationic).

The release of dissolved material Was observed, along the units of treatment,
part of the relesead dissolved solids is constituted by ressolubilized and/or removed
dissolved metals. HoWever, such statements are susceptible to complementary
studies. In the treated Water lead concentrations Were verified, above the limit of 10

ug/L established by the Standard for Drinking Water, n°. 1469/2000.
From the mass balance and the analyses accomplished in the residues the

daily production of solids and metals, Was estimated and retention of mainly
particulate fraction of metals Was verified, in sedimentation tanks. The addition of
chemical products contributed With approximately 37 0/0 of the solids produced at
WTP/São Carlos.

Key Words: Water treatment, residuals, mass balance, metals, solids.
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iINTRoDUÇÃo

Segundo previsões da US. Census Bureau, a população mundial aumentará
de 6,1 bilhões em 2001 para 8,3 bilhões em 2025. Em 2050, serão cerca de 12
bilhões de habitantes na face da. Terra (US. CENSUS BUREAU, 2001). O cenario
delineado aponta para a duplicação da necessidade de agua no mundo em 2025,
requerendo pesados investimentos em programas de recuperação e gerenciamento de
recursos hídricos.

A poluição ambiental, destacadamente dos mananciais hídricos, tem sido
amplamente discutida pela sociedade e comunidade cientifica em geral. O
crescimento econômico desordenado associado a exploração dos recursos naturais
vem causando impactos ambientais tanto a paises desenvolvidos como para paises
em desenvolvimento.

Mundialrnente, em particular no Brasil, torna-se cada vez mais necessario
aumentar a produção de agua potável e compatibilizar estações de tratamento já
instaladas com a qualidade dos mananciais que, em contrapartida vêm sofrendo
intensa degradação. Essa contradição resulta da visão pontual que historicamente
conduziu a industria da agua no Brasil, acarretando dispendioso õnus administrativo
e financeiro passível de redução por ações implementadas a partir de uma visão
holística.

No Brasil a indústria da água e representada por aproximadamente 7500
estações de tratamento de água de abastecimento completas (PARSEKIAN, 1998).
Nessa indústria a materia prima (agua bruta) recebe produtos químicos (coagulantes,
cal, cloro etc.) e,l atraves de operações e processos transforrna-se em água
potabilizadaI lnevitavelmente, como ein todo processo industrial de transformação
da materia prima, ha geração de residuos (nos decantadores, agua de lavagem dos
filtros e lavagem da casa de quimica), que via de regra podem ser tóxicos ao homem
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e ao meio ambiente, principalmente devido a presença de metais. Contudo, somente
nos ultimos anos os problemas relativos ã geração desses resíduos tem recebido a
devida atenção.

Os mecanismos de transporte., transformações, formas e efeitos dos metais

nas diversas etapas do tratamento, principalmente nos residuos gerados e na água
tratada são pouco conhecidos. Estes metais são originários da aplicação de produtos
químicos (mais impurezas) na forma de sais metálicos entre outros, e das aguas
superficiais utilizadas como mananciais sujeitas a contaminação por formas naturais,
e por ações antrópicas, tais como: aplicação de fertilizantes, pesticidas, lançamento
de efluentes sanitários e industriais e descarga de águas pluviais urbanas.

Ao efetuar o tratamento de agua, essas substâncias, destacadamente os
metais, podem estar presentes de forma concentrada nos residuos gerados e ate
mesmo, apresentar niveis residuais elevados na agua tratada.

Alta concentração residual de metais na agua tratada pode resultar em uma
serie de problemas para a qualidade da água. e para o abastecimento. .Podem
aumentar a turbidez, interferir na desinfecção, e por deposição, afetar a rede de
distribuição e ter implicações na saúde humana.

Os niveis residuais de metais na agua tratada podem estar relacionados
diretamente com os mecanismos de geração de residuos. .Éstes residuos são
constituídos na sua maioria de, metais nas suas diversas formas, sólidos e, em menor
escala, material orgânico (CORNWELL et al. '1987).

O conhecimento dos valores de concentração destes metais, especialmente
Pb, Ni, Zn, Cu, Cd e Cr tanto na agua. tratada como nos residuos gerados tem grande
importância. Visto os possíveis danos a saúde, ao meio ambiente e, particularmente,
a transgressão da legislação ambiental Vigente para o caso de lançamento direto aos
cursos d°agua

Nesse tocante, o balanço de massa em ETAs e considerado uma valiosa
ferramenta para compreensão e estimativa da produção de residuos e de poluentes
especificos (pe. metais). Alem disso, auxilia sobremaneira o gerenciamento não so
dos residuos produzidos em uma ETA, como tambem,l o proprio sistema de
tratamento de água (ASCE & AWWA, 1996).
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Com o desenvolvimento do balanço de massa pode-se obter., por exemplo: a

produção diaria de solidos e metais; verificar possivel ocorrência de ressolubilização

de metais presentes nos residuos de decantadores convencionais; avaliar a

capacidade suporte do curso d°agua sujeito a lançamento direto de residuos de ETAs.

Por tim, e de se esperar que a compreensão da produção e transporte de

metais em estação de tratamento de agua pode não só contribuir a proteção da saúde

humana e ao meio ambiente, como tambem9 para o aprimoramento ou ate

reformulação dos projetos de estação de tratamento de agua existentes, alem de

auxiliar à redução do volume e reutilização dos residuos gerados.
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2 OBJETIVOS

O presente traballio procura estudar a ocorrência (concentraçãol transporte¬ e
forma de metais presentes nas diversas etapas do tratamento de agua e nos residuos
gerados nos decantadores em uma estação de tratamento de agua de ciclo completo

` com decantadores do tipo convencional.
Dessa forma os objetivos basicos são:

Determinação da concentração de solidos e dos metais Al, Fe¬ Cu, Cr, Mn¬I
NL Pb e Zn nas amostras de agua bruta¬` coaguladaiç decantada¬ filtrada¬
tratada, correspondente as diversas etapas do tratamento de agua.
Realização do balanço de massa relativo aos solidos e metais Al, Fe, Cu¬l
Cd¬ Cr, Mn, Zn, Ni e Pb.

Caracterização fisico-quimica dos residuos gerados nos decantadores e
filtros, principalmente metais presentes nas amostras.
Estimativa da produção diaria de solidos e metais na ETA/São Carlos
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3 REVISAO DA LITERAT iRA

3,1
- Generalidades

A origem e conseqüência dos problemas ambientais, particularmente aqueles
gerados pelos residuos, têm alcance em praticamente todos os componentes de
sustentação da sociedade, seja de cunho cultural, ético, saude, organizacional,
politico e econômicol

O homem como agente ativo da sociedade permanece em constante busca pela
melhoria da qualidade de Vida. Este pressuposto “justificava” ate pouco tempo as
alterações provocadas no meio ambiente por ações antrópicas, Comportamento este,
que levou a determinados setores da. sociedade, o estabelecimento da cultura do
desperdício e do descaso com a preservação dos recursos naturais.

Os recursos hídricos estäo sendo comprometidos pela degradação doméstica,
industrial e agricola e, por desequilíbrios ambientais resultantes do desmatamento e
uso indevido do solo. A cada. dia cresce a disputa entre os setores da agricultura,
indústria e abastecimento humano que, tradicionalmente competem pelo uso da agua,
gerando sérios conflitos entre usuarios (FlG-UEl'REDO, 1997).

.Não há possibilidade de desenvolvimento harmônico sem a recuperação e
manutenção da qualidade da agua do abastecimento publico, pois a disponibilidade
deste recurso é um dos principais fatores limitantes das oportunidades de
desenvolvimento (LARA, l999). A ocorrência deste conflito deve-se muitas vezes a
ausência de Visão holística no gerenciamento dos .serviços de saneamento e de
infraestrutura, que integram determinadas regiões ou areas de manamziaisw

Portanto, quando determinada bacia hidrográfica e definida como manancial de
abastecimento, enfatiza-se que todos os demais usos devem ser definidos de forma. a
garantir a qualidade e disponibilidade para este uso prioritárioq
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A visão pontual dos problemas de saneamento., advindos com o
desenvolvimento., torna seu gerenciamento ineficaz. A FIGURA 3.1 mostra de
maneira geral.l a interdependência dos diversos problemas.

F “““““““““““ í

Dis osi ão i Resíduøs i- ` p ç f ' sólidos '
V *------¬___

. l¡- Drenagem

_ Í _ -- :.;; l --- r.` - l |~ i .. â/ ETE
. Residuos de ETE _ ' _ _ _ _ _

__ .. - - - - - " Distribuição
. __ Disposição final ã*

z I Resíduos de ETA ` e/ou reutilização
-' Rio z , i _ _ ii' Agua bruta ETA Agua tratada _ Reservatoriot

Produtos / Recursos
Quimicos XQB

Figura 3.1 ~ Abordagem sistêmica da geração e disposição de residuos

As ações tomadas com o intuito de atenuar ou evitar efeitos negativos ao meio
ambiente causada pela ação do homem5 requer visão ampla que proporcione a
compreensão dos problemas em sua totalidade.

Para o caso específico da ação dos metais presentes nos resíduos gerados em
estações de tratamento de aguaa torna-se imprescindível. gerenciamento que atinja,
desde a politica de proteção de mananciais ate os aspectos culturais da população
atendida pelos serviços de saneamento. Este gerenciamento pode abordar entre
outros aspectosB o monitoramento da qualidade de agua. dos mananciais., a avaiiação
de adequação da tecnologia empregada no tratamento de agua., o eontrole dos
insumos (produtos químicos) utilizados no tratamento de agua e., o gerenciamento
devido as condições operacionais., das perdas de agua no processogl de produtos
químicos., de energia eletricas de agua na rede., alem da airaiiação das tecnoiogias
aplicadas ao tratamento e reuso dos residuos gerados.
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3.2 -- Sistemas de tratamento de água e os resíduos gerados
Os sistemas de abastecimento de água envolvem uma série de sub-sistemas,

dos quais a estação de tratamento de agua (ETA) pode ser parte fundamental.
No tocante a geração de residuos, as estações de tratamento de agua, segundo

ASCE & AWWA (1996) são agrupadas de maneira geral em:
i Estações com Coagulação/Filtração: É a forma mais tradicional,

tipicamente utilizada para remoção de turbidez, cor, microrganismos, odor,
ferro e mangãnes. Pode incluir como processos unitários, gradearnento, pré-
sedimentação, pré-tratamento quimico, aeração, oxidação,
coagulação/Íloculação, sedimentação/precipitação, filtração, desinfecção e
tlotação por ar dissolvido. Outras Variações incluem filtração direta,
filtração lenta e filtração em terra diatomaceasr

I Estação de abrandamento por precipitação: Trata-se de uma variação da
estação coagulação/filtração que tem como processo adicional a redução da.
dureza da água atraves do abrandamento com uso da cal, Vale observar que
este tipo de tratamento não existe no Brasil=

l Tratamento de agua através de membranas separadoras: Microfiltração,
ultrafiltração, nanofiltração, osmose reversa ou eletrodialise.

I Tratamento de água por troca iônica: Utilizado na remoção de substâncias
inorgânicas.

l Tratamento de agua por adsorção em carvão ativado granular: Utilizado na
remoção de materia orgânica.

Dentre essas estaçffãesI¬I o sistema tradicional (coagulação/tiltração) ou completo
de tratamento e' o mais utilizado no Brasil.

O sistema tradicional ou completo de tratamento realiza a remoção de
particulas finas em suspensão e em solução presentes na agua.. Para isso., aplicamos
produtos químicos que possam desestabilizar as particulas coloidais, formando tlocos
(bidroxidos metálicos) com tamanho suficiente para sua posterior remoção.

A remoção desses flocos e realizada nos decantadores convencionais ou. de alta
taxa. O descarte de solidos (residuos) pode ser realizado em regime de batelada e
semicontinuo.
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Parcela dos flocos que não sedimentam passam aos filtros para clarificação
final. Assim., a estação de tratamento de água produz água para abastecimento e gera
residuos na forma de lodos acumulados nos decantadores e agua de lavagem dos
filtros.

3.2.1
- “Perdas” de água e geração de resíduos no tratamento de água

convencional.

REALl (1999) mostra na FIGURA 3.2, como exemplo. os volumes de agua e
de residuos líquidos usualmente descartados ou perdidos ao longo do sistema de
tratamento de agua convencional. Os valores de Volumes de “perdas” de agua são
omitidos, pois variam muito de um caso para outro.

Na 'FIGURA 3.2 são também indicados alguns valores referentes aos volumes
de residuos de decantadores e aguas de lavagem de filtros produzidos. Tais valores
também costumam variar muito de caso para caso,k devendo ser entendidos apenas
como exemplos comumente encontrados na prática.

Estagio l: Coagulação Estagio É: Deoantação Estágio '3: filtração

Volume de água Volume de água Volume de água Volume de ágtur
bruta a ser tratada coagulada na decantada na .filtrada na ETA

na ETA ETA diariamente ETA diariamente diariamente
diariamente b › i

*vz os
*Vl RD L/ ípü-dag) ÂLAF /g perdas

Ff/ (perdas) *__ *r

l Resíduo descartado l Agua utilizada ua
š (usualmente de ll, l O a a 1 lz-ràfàztgem dos tiltrrjis (QQ-"o a

Em que: fifl- V2. e 173 ~ perdas por *vazamentos l ligo do volume inicial) g Suit; dg wmumc 'míciãšë
K RI) -- Resíduo do decantador v v

ALE Agua de lavagem dos tiltros

Figura 3.2 _ Diagrama conceitual mostrando os volumes de agua e de residuos
líquidos produzidos em uma ETA de ciclo completo que utiliza sais de aluminio ou
ferro como coagulante. Fonte - Reali (1999) adaptado

'No que se refere ao volume de residuos produzidos.J alguns trabalhos tem sido
publicados na literatura nacional. Nota-se que ha consenso quanto aos valores na
faixa de lllf'ii a 9/2; do volume de agua tratada.
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GRANDIN et al. (1993) citam que o Volume de lodo gerado no decantador

representa cerca de 0,25% a 0,6% do volume de agua tratada. CASTRO et al. (1998)

indicaram uma vazão media de residuos gerados na ETA/Rio das Velhas, em torno

de l a 3% da vazão tratada. SOUZA FILHO & Dl BERNARDO (1999) citam que o

volume dos residuos líquidos gerados no tratamento de agua convencional representa

cerca de 1% a 5% do Volume de água tratada.

Como exemplo pratico, SABESP (1987) informa que o sistema de

abastecimento de água da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) consome

cerca de 60 m3/s de água e gera., em suas estações de tratamento de agua,

aproximadamente 2,2 m3/s de aguas de lavagem de filtros e residuos dos
decantadores.

Cabe salientar que esse grande volume de residuos gerados e constituido

basicamente por precipitados dos coagulantes primários (principalmente Al ou Fe, e

impurezas presentes), outros produtos adicionados (carvão, polímeros) e materiais
removidos da agua. bruta (areia, silte, argila, metais, bactérias, substâncias liumicas)¬
muitas vezes, prejudiciais ao meio ambiente e a saude humana.

3.3 - Ocorrência de metais no tratamento de água

3.3.1 - Metais: conceitos e generalidades

Dos 106 elementos conhecidos na tabela periódica., 84 se classificam como
metais. Estes elementos podem apresentar ação dinâmica e conseqüências ambientais
muito diferentes uns dos outros. Ainda que muito discutido, o termo metal pesado
abrange metais como cobre, zinco, mercurio, cadmio, cromo, niquel e chumbo, que

possuem como caracteristicas em comum a densidade atômica maior que ó g/cm3 (6
vezes a densidade da agua) (LESTER, 1987). Estes elementos representam um grupo
de poluentes que requer atenção especial pois, não são biodegradados biologicamente
ou quimicamente de forma natural, principalmente em ambientes terrestres e em
sedimentos aquáticos. Ao contrario, permanecem em ciclos biogeoquimicos globais
nos quais as aguas naturais são seus principais meios de condução (FRANCl et al
zooo)

‹ ¬



Canaã-1110 3 -- Revisão da Literatura lt)

Em baixas concentrações alguns metais são fontes de nutrientes. Elementos.

como ferro. cobre. cobalto. molibdênio e zinco desempenham funções vitais nos

organismos., compõem o sistema doador de elétrons e funcionam como pontes nos

compostos enzimáticos. Entretanto, podem tornar-se tóxicos e até mesmo letais em

altas concentrações ('FORSTNER & WITTMAN. l983).

Em geral. considera-se que os íons metálicos livres sejam os componentes

mais tóxicos para os organismos. Visto que os complexos metálicos formados

tornam-se menos biodisponiveis. Entretanto, existem casos. como a complexação de

Hg” com substâncias orgânicas. que aumentam consideravelmente sua toxicidade

(HART & HINES. 1995).

_ S'POSITO (1986) cita estudos relativos à toxidez dos metais pesados e

apresenta uma seqüência de toxicidade molar para diversos organismos, conforme

mostrado na TABELA 3.'l. Vale ressaltar que muitos destes organismos estão

presentes nos corpos d°agua receptores dos residuos de ETAs lançados

indiscriminadamente.

Tabela 3.1 - Seqüência de toxicidade molar*.
oRGANisMos sEoUÊNcrA DE roxicioaioa Moran
Algas Hg>Cu>Cd>Fe>Cr>a>Co>Mn

Fungos Ag>Hg>Cu>Cd>Cr>Ni>Pb>Co>Zn>Fe

Plantas ornamentais Hg>Pb>Cu>Cd>Cr>Ni>Zn

Anelideos Hg>Cu>Zn>Pb>Cd i

Peixes Ag>Hg>>Cu>Pbl>Cd>Al>Zn>Ni>Cr>Co>l\/_ln>->Sr

Mamíferos Ag. Hg. Cd.>Cu. Pb. Co. Sn. Be>> Mn. Zn. Ni Fe.

Cr>>Sr>Cs. Li. Al

ê Dados obtidos considerando o fator de enriquecimento em função do potenciai iõnico do
respectivo metal=
FUnte: SPOSÍTO (1986) -- adaptado

Segundo (_BERMANÍ; OSSANAIÊ. citados por MAL-M.. l986). a ação toxica

dos metais pode ser assim resumidos:

- lnibição da respiração celular ou interferência nos sistemas enzimai:ieosIJ

.š I' .V i 4 A k i ._ 1-* a; nr 1; -1 ml; f'ârxu" I qw- _ A 'a' Berman. E. (_l98ti) toxic metais and ti'ieir anaijrsis. tl-iefjrden .intematmnai Tapas m Serencei Hešden
and Son Ltd. London 293 pp.
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- Irritação ou corrosão de epitelios.
H Desenvolvimento de processos cancerígenos.
- Desequilibrio eletrolítico em fluidos intra e extra celulares.

Dl BERNARDO (l993) cita diversos problemas de saúde pública associada a
presença de metais na agua de abastecimento; entre os quais; destacam-se:

Alumínio - Afeta a absorção de fósforo; causando fraqueza, doenças nos
ossos e anorexia; o mal de Alzheimer tem sido também associado ao aluminio.

Arsënio z- Afeta o sistema cardio-vascular e e considerado cancerigeno.
Cádnrio -z É tõsioo; causa disfunções renais e pode ser cancerigeno.
Cromo z- Crorno trivalente é essencial do ponto de vista nutricional; não

tóxico e pobremente absorvido no organismo; cromo hesavalente e altamente tõsico,
afetando seriamente rins e sistema respiratório.

Cobre ~ Pode causar' danos funcionais ao fígado e rins.
Chumbo - Causa varios problemas no sangue e no firncionamento dos rins;

interfere no metabolismo da vitamina D e; em altas doses, é considerado como
provavel cancerigeno.

Mercúrio -= Causa disfunções renais e afeta irreversiveltnente o sistema
nervoso.

Níquel - Pode causar alterações nas celulas do sangue.
Zinco - Causa falhas no crescimento e perda de paladar.

3.3.2 - Metais no Ambiente Aquático
Quando os tnetais são introduzidos no meio hídrico sua disponibilidade e

conseqüente potencialidade tóxica dependerá de uma serie de fatores fisico-químicos
e ambientais.

Segundo NOVOTNY (1995) os principais processos que regem o
comportamento dos íons metálicos no ambiente aquático são:

- equilíbrioprecipitação/dissolução;
- reações de oxidação/redução ou redos;
- diluição;

2 OSSANAI; J. (1980). Efeitos de metais pesados na saúdo. I Seminario sobre poluição por metais.
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- adsorção.

Segundo FORSTNER & WITTMAN (1.983) a especiação de um metal, mais

que a sua concentração total e a chave para a compreensão do seu mecanismo de

transporte, biodisponibilidade e seus efeitos sobre a biota.

Um metal genérico pode estar' presente. na forma dissolvida como íon livre ou

complexado com ligantes anionicos inorgânicos e orgânicos simples. Na forma

particulada suspensa, os metais podem estar: adsowidos a materia orgânica e outras

superficies; incorporados em organismos e cozprecipitados com óxidos de ferro e

manganês.

Em termos operacionais a fração dissolvida/filtravel corresponde aquela parte

da amostra de agua que passa livremente através de um poro de 0.45 tim, e a fração

particulado/insolt'wel a parte da amostra de agua aprisionada pelo filtro (LESTER,

1937).
Em relaçäo a disponibilidade para o meio, os metais no sistema agia ~

particulaílo em suspensao-sedimento de fundo podem ser classificados de modo geral

em três grupos (GRmN/LBELLS, 1976 citado por MALM, 1986), conforme mostra a

TABELA 3.2:

Tabela 3.2 - Disponibilidade dos metais presentes no meio hídrico.

Metais disponiveis Metais potencialmente Metais não disponiveis
disponiveis

e dissolvidos nas aguas ø eomplexados com a u metais ligados a estmtnra
stiperficiaiseintersticiais matéria orgânica. cristalina de minerais

e na forma de snlfetos primários e secundários.
e facilmente trocaveis. por insolúveis. Estes últimos podem

troca catiünica, e Cgprccipimdgs Com óxidos tornar-se disponíveis para o
adsorvidos a fase sólida, de fel-fgglnflngflnëg. meio somente apos
Illillefëll 0110182111103 ø na formado carbonatos. 1391'Í'3'519S “mim lüllgÚS 991'

i na forma de hidróxidos ação de ¡mempcfisnm
iflsülfwcis (Leillz e Annual, 1978).

Obs: Extraído de MALM (1986)

3 GRAMBRELL. 12.13.; KHALlD. RA; COLLARD. VR; REDDY, CN. and PATRICK Jr.. WH.
(1976) - The effect of pH and redox potencial on heavyI metal clicntistrjiI in sediment - water systems
affecting toxic metal bioavailability. ln: Dredging Erwiromnetal Effects and Teclntologfif, Proceedings
of Wodcon Vll. California. USA.
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3.3.3 - inserção de metais no tratamento de agua

Os metais presentes na agua em estações de tratamento de agua são

provenientes basicamente da agua bruta e da adição de produtos químicos.

A seguir são apresentados os aspectos que envolvem a inserção destes metais

nos sistemas de tratamento de agua.

3.3.3.1 ‹¬ Água Bruta

Os metais presentes nas aguas superficiais, particularmente na agua bruta

destinada ao abastecimento publico, são advindos de:

Fontes difusas naturais - resultantes de processos geoquimicos, no

intemperismo, em solos e rochas presentes ao longo do leito dos rios.

Fontes antropogënicas pontuais u na forma de lançamentos diretos de

despejos domesticos e industriais nos corpos (Página.

Fontes antropogênicas difusas - por deposição de material particulado

atmosférico e por escoamento superficial de aguas pluviais urbanas (NOVOTNY,

1095)
Atualmente, tem se discutido que a poluição por fontes pontuais está em

declínio, e que o escoamento superficial de águas pluviais urbanas seja uma das

maiores fontes de metais pesados as aguas superficiais, (HOGLAND4 et al. citado

por DAVIS & BURNS, 1999).

Em 1993, a U.S.EPA determinou as municipalidades a avaliação dos niveis

de poluentes, incluindo metais, no escoamento superficial de aguas pluviais urbanas.

Muito desses resultados, em particular` o chumbo, estavam acima dos niveis crônicos

e críticos, de 3.2 ug/L e 83 ugƒL respectivamente, estabelecidos pela EPA. DAVIS &

BURNS (1999) atribuem este fato à mobilização de metais, mais particularmente o

chumbo, presentes nas tintas de revestimento de construções residenciais e

industriais, principalmente naquelas mais antigas, anteriores a 1970. Alem de outros

fatores, tais como gases da queima de combustiveis.

4iLICIKiLAIdD W; LARSON tvi; BERNDTSSON R. and ENELL M. (1993). Assessment of

stornnvater pollution on transport to sn-'cdislt coastal water. In Integrated Stornnvater Management,

eds. R. Field, M. L. O`Sliea and K. K. Chin. pp. 81-91.
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Ha de se destacar estudos desenvolvidos por (WREN 8.: STEPHENSONS

citado por BARBOSA, 2000), no qual indicam que a maior entrada antropogënica de

aluminio em aguas superficiais seja causada por aplicações de produtos a base de

aluminio nos sistemas de tratamento de agua.

É consenso na iria-arma, roRsTNin-â a; wirrnnnv (1933); LE'sfrER
(1987); NOVOTNY (1995); STUl'vlhfl (1992), que não é possivel generalizar

aspectos qualitativos e quantitativos quanto a presença de metais nas aguas

superticiais.

LESTBR (1987) cita que, a despeito dos problemas na definição da

concentração “normal” dos metais, alguns autores” propoem “faia e valores médios

de concentração” para metais dissolvidos em aguas superficiais.

HART 8: HINBS (1995) afirmam que em recentes estudos (em rios das

bacias do rio Amazonas, Orinoco, Yangtze e outros) as concentrações de metais

dissolvidos encontrados foram consideravelmente mais baixas que os valores de

“background” propostos por estudos mais antigos, tais como, Salomons e Forstnerq.

E observam, assim como STUMM (1992), que muito destes antigos registros

baseados na concentração total e dissolvida podem não ter sido capazes de eliminar

erros “contaminação” de amostragem e analise.

WlNDOM et al. (1991) apresentam valores de concentração de metais

dissolvidos presentes nas águas dos rios da costa leste dos Estados Unidos. Estes

valores foram resultados dos estudos de avanços de instrumentação e metodologia de

amostragem, utilizados na determinação de metais em aguas naturais.

Para efeito de comparação apresenta-se na TABELA 3.3, valores medios

encontrados na literatura, para concentração de metais dissolvidos em aguas

superficiais.

3 WHEN, CD. 8: STEPHENSON, GL. (1991). The effect of aeidification on the acenmulation and

toxicilztF ofinetals to freshwater inverlcbrates. Environmental PoNitti'on, v.?l, p. 2115-241.

f' DURUMSLHAFFTY (1963). Implications of the minor element content of some major streanis of the

world. WIILSON (19?6).Concentrations of trace nictals in river waters. FÓRSTNER (1983). Metal

pollution in the aqnatic environment.
T SALOMONS, W., FÕRSTNER, U. (1984). ill-term' iii the ffi-'di'osphere Springer-Voting, Heidelberg.
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Tabela 3.3 - Concentração de metais dissolvidos em aguas fluviais (pg/L)

comparado com valores medios mundiais proposto por FORSTNER & WÍTTMAN

(1983)

i Cd Cu Cr Fe Mn Hg, Ni Pb Zn Al _'

Media mundial (1983) (1.112 2 (1.5 0113 <5 t1.t11 0.3 U2 lt] é

Rio otawaaa (sLRso) trois 2.116 129 toi - ros z :iss szm

Rm ozaatbiúi' _ os 5.4 s 262.2 sa 0.2 - m sós z-

Rio Amazonas'°`I (10141.09 2.2 - - - - 0.32 - t1.2 -

Sistema RPSƒGtmndtfl 111.35% 3.o 1.9 19l1 1:1 « [1.95 1;? 13 -

Éo Monjoiiulto/Sño ND ND ND i 15d 3G - - « ~1t`1 ZU

Carlos*

Média mundialt t1. 1 1 1 - S t1. 1 tlã 3 15 3t1t1

B:-1ckgrouud“(l99›1) (1112 1 - - - (1.01 [13 (1.2 (1.5--10

a _ WlNDOM ct al (1991). (SLRS-ÍS'.) valores certiticados peia Nê-itionai Research Council do Canada.

h -MARJANí-WKÍ et a] (1995). Harry metais in the Dauuhc liver in Yugoslavia. lislation: 1). Pvíilanovac- lu:

SAI .OMONS et al (1995).
e _ SALBIJ ú'e 01161110119 ( 1995).
d _ MALM (1986). Sistema Rio Paraiba do Sulƒ' Rio Guandu.
e - BARRE'I TO tf 1999). Area urbana (ponto de coleta É'1)
t`~ SPOSFTO (1986). Valores médios em agua doce.

3.3.3.2. - Produtos Quimicos

Na aplicação de produtos químicos no tratamento de agua, diversos aspectos

devem ser considerados. Adiante são ilustrados alguns desses aspectos.

Freqt'lentemente. questões relativas a impurezas residuais contidas nos

produtos químicos aplicados no tratamento de água são tratadas e omitidas por

considerações gerais (MASSCFÍELEIN, 1992).

Na TABELA 3.4 apresenta-se a grande diversidade de produtos químicos

utilizados no tratamento de águas de abastecimento e suas respectivas aplicações.

As impurezas contidas nestes produtos químicos podem afetar a qualidade

final da água tratada.JI assitir como as caracteristicas dos residuos gerados.
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Tabela 3.4 - Principais produtos químicos usados no tratamento de aguas de

abastecimento.

PRODUTo Quis-tico APLICAÇÕES
Áctita cial-tai tea e acata surrúttca Ajuste ae ¡ir-i
Ácido Fluorsilícico Fluoração

Bicarbonato de Sódio Ajuste de pl-l

Cais-'ão Atirado Remoção de compostos orgânicos em geral.

Cloreto Ferrico Coagulação

Cloro Desinfecção. oxidação

Dióxido dc Cloro Desinfecção. oxidação

Hidróxido dc Calcio (cal hidratada) Ajuste de pl-l

l--lipoclorito de Sódio Desinfecção. oxidação

Óxido de Calcio (cal virgem) ldcm (hidróxido de calcio)

Ozônio desinfecção. oxidação

Permagauato de Potássio Remoção dc sabor e odor

Sulfato de Aluminio Coagulação

Sulfato dc Antónia Formação dc Cloraminas

Sulfalo de Cobre Controle de Algas

Sulfato Fei-rico e Sulfato Fcrroso Coagulação

PAC _ Cloreto de polialuminio Coagulação

Ortopolifosfato'll Controle de corrosão c precipitação na rede.

Polímeros (naturaisƒ' Auxiliares de coagulação-floctdação.

a _ (JUSTA (rsss)
a _ Ca "rA (1992)
Fonte: Dr' Bernardo (1993).

Estudos realizados em estações de tratamento de água nos Estados Unidos

indicaram que o tratamento quimico poderia ser responsável por 100% das

concentrações de cromo, cobre e chumbo encontradas nos residuos e 78% da

concentração de zinco (AWWARF & KIWA, 1990).

No Brasil, analises realizadas por CORDEIRO (1993), em cinco amostras de

sulfato de aluminio comercial mostraram que a presença de contaminantes metálicos

merece mais atenção.

Os valores, relacionados na TABELA 3.5, indicam grande variação quanto à

quantidade e tipo de impurezas encontrados em um mesmo produto quimico

proveniente de diferentes fabricantes.
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Tabela 3.5 - Presença de metais (impurezas) nos produtos químicos utilizados no
tratamento de agua.

Metais Cloreto Sulfato de Sulfato de Sulfaio de Cal Soda Aeido
ferrico* àlllillriiiio** aluminioü alumínioH hidratado caustiea liidro-

(mg/kg) (mg/kg) (mgikg) (mg/kg) (mgíkg) (mg/L) fluosiliço

(ingfL)

_ As tus-122 21-¡37rf - z <s-1s s «fas :ia-ls
Ba <sflr4 " <5 z- - :nr-ss <s tis-sir
Cd *1115-59 <U.5-?.5 - - *15 <U_fi LEI-2.9

Cr 148-568 16¬24 ND ND <I5fl24 <í(1.5 firm-1.9

cu ` .sz-sro mafia 29 19 «1241.1 <u.2 <.u.2-o.s
Ph <o_5-332 <o_5 4t 40 'sã-21 «ido 44-55

Ni 1.5-l l~l <5 ND ND <50 <5 <í5

Se 129-150 84-104 - - *iii-fit) 41.5 141-135

Zn 69-7991) *GIS-2.3 24 29 <5-9.5 <U_'i <U.5-1418

ND Nri'orfeter'mrfo
rt - fanosfrrrs .2 e :3. LÍ'UJUJHIRt') (1993)
'it soluçao 311'10; peso especifico I 1,34? g/mL
"* soluçao 3%; peso espeeiiieo = LB gƒmL. AWWNARF Se KJWA (19%)
OBS: Extraído de AVVWARF 3: KÍWA (1990); CORDEIRO (1993).

MASSCHELEIN (1992) apos extensa investigação junto as maiores

autoridades europeias no setor da água apresenta nas TABELAS Al, A2, A3 e A4 -

ANEXO A, as respectivas dosagens máximas consideradas como base para avaliação

dos riscos sanitários pela ação das impurezas. Vale observar, que normalmente estas

dosagens não ocorrem, a näo ser em casos esporádieos de urgência. A maioria das

estações utiliza em média cerca de 30 a 50% das dosagens máximas listadas.

Para o caso particular de reagentes usados na eoagulação-floculação, as

máximas dosagens consideradas são apresentadas na TABELA 3.6.

Tabela 3.6 - Produtos químicos utilizados para coagulação-floculação

Produto Químico Unidade de medida Maxima dosagem (mg/L)
Sulfato de Aluminio kg Alz(SOi). 181120 150
Sulfi'rto ferroso kg FeSOa. 7HzO 100
Aluminato de sódio kg NazAl-204 30
Cloreto férrieo kg FeClg. óHzO 100
Sulfato fe'rrico kg Fez(SO..;)3_ 91-120 2.00
PAC ou WAC kg Alm(OH)n..Clg,nl.m 100
Clorosulfato Fe'rrieo kg (FeClSO4) 70
Fonte: Massehelein (1992) -z- adaptado
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Ainda segundo MASSCI-TELEIN (1992) a nova geração de floculantes de

alumínio pre-polimerizados, tais como o cloreto de polialumínio (PAC) e o PAX

apresentam baixos teores de impurezas (pe. metais) quando comparados com o

sulfato de alumínio.

Deve-se atentar também para o crescente aumento no uso de auxiliares

(polieletrõlitos ou polímeros naturais/sintéticos, etc.) de floculação e Filtração no

tratamento de aguas de abastecimento (Dl BERNARDO, 1993).

Brmeosa (2000) eita estudos, (nresmonn a sroansg'), que

demonstram a ação tóxica dos polieletrolitos cm varios organismos aquáticos,

(cladóceros, peixes, gamarideos e dípteros) e no microcosmo (algas). Os autores

consideraram os políeletrõlitos catiõnicos mais tosícos, inclusive em baixas

concentrações (2 a 3 mg/L), que os aniõnícos e não aniõnicos.

A diferença de potencial tõsico entre os políeletrólitos é atribuida as suas

estruturas químicas distintas. Os principais efeitos são a adsorção destes, pelas

brãnquias dos organismos aquáticos e, irritabilidade física por se tratar de polímeros

de grande cadeia.

A importância dos estudos relativos ao uso de políeletrõlitos justifica-se pois,

são cada vez mais utilizados nos processos de clarificação da agua e,

condicionamento e tratamento dos resíduos gerados em ETAs e por conseqüência

lançados ao ambiente aquático _iuntan'tente com os resíduos.

A aplicação de sais de fosfatos pelos serviços de água no Brasil (como nas

cidades de Brasilia, Ipatinga, São Carlos) e outro aspecto a ser considerado. Estes

sais de fosfatos, especialmente alguns politbsfatos, atuam como agentes quelantes,

combinando-se com átomos de metal por ligações coordenadas. Esta habilidade e

utilizada para controlar a concentração de íons metálicos livres em soluções (água)

atraves dos “seqüestros” dos mesmos. Assim, são de grande importância para

aplicação comercial em sistemas de abastecimento a fim de diminuir diversos

problemas que ocorrem nas redes de distribuição (TOY & WALSH9 citados por

COSTA, 1998).

3 BIESINGER, KE. & STOKES. GN. (198o). Effects of synlhetic polyeleclrolytes on selected

aquatic organisms. Journal Water Pollution Control Federation, v.58, 11.3, 11.207-213.
9 TOY, ADP., WALSH, EN. (1987). Phosphorus chenir'stizu in erereiztf'drni Irving. American

Chemical Society. Washington.
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Segundo COSTA (1998) existe atualmente uma variedade de ortopolifosfatos

e polifosfatos associados a íons como sõdio ou zinco, disponiveis no mercado

nacional e internacional.

fzVWr'xRFmr citado por VOLK (200021) reporta que o zinco esta

Freqüentemente presente na composição do ortopolifosfato (PO),.;_. Esta presença e

necessaria para reduzir o tempo de precondicionamento para estabelecer` o tilme de

proteção dentro dos tubos.

A despeito da aparente escassa bibliogratia existente sobre o assunto, COSTA

(1998) cita que as propriedades químicas dos polifosfatos e suas interações variam

enormemente e devem ser avaliadas criteriosamente, considerando fatores como pH,

alcalinidade total (mg/L CaCOJ), estabilidade do produto, presença de impurezas

metálicas e outros.

3.3.4 _ “Dinâmica” e remoção de metais em estações de tratamento de agua

convencionais de ciclo completo.

Neste topico, descreve-se os principais aspectos que regem o transporte,

interação e remoção dos metais nas etapas de água bluta, coagulação--tloculação,

decantação-tiltração e estabilização final da água tratada.

Ressalta-se a grande diticuldade em discorrer este assunto, diante dos

incipientes estudos existentes a respeito. Para tanto, procurou-se reunir estudos,

definições e conceitos que proporcionassem, ainda que com lacunas, a compreensão

da dinâmica dos metais durante o tratamento de água.

Destaca-se a atuação das substâncias húmicas no tratamento de água, pois

foram encontradas na literatura, DEMPSEY et al. (1995); EXALL 8: VANLOON

(2000); ZHANG & WANG (2000), referências a varios problemas associados à

presença de substancias húmicas e metais na água afluente ã estação e durante o

tratamento de água. Os problemas citados, incluem: possibilidade de estabilização e

transporte de poluentes orgânicos e inorgânicos ao longo das unidades da estação;

aumento no consumo de produtos químicos, dificuldade nas operações de floculação

e sedimentação', aumento na demanda de cloro e alterações na atividade nnltagênica

da agua.
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Água Bruta

A forma dos metais presentes na agua bruta varia de acordo com o metal
específico e com as condições locais do meio. Estas formas são governadas por
diversos Fatores; tais como pH; reações de oai-rcduça'o, concentração de Iigantes
orgânicos (pe substâncias húmicas) e inorgânicos (pe bidroxidos e bicarbonatos) e
material particulatlo e coloidal (SANTOS, 1999). Na FIGURA 3.3 são apresentados
varias formas tisico-químicas e processos, que intluem na especiação e distribuição
dos metais.

STUlvlh/l (1992) ressalta que a ação de poluentes lançados as aguas naturais
altera a capacidade complexante da água (atribuído a capacidade de complexaçào dos
metais por ligantes presentes na agua). (BURBA et al.ll citado por SANTOS, 1999)
afirmam que a capacidade complesante da agua está associada principalmente com a
matéria orgânica dissolvida.

Segundo GARY (1995); HART & HINES (1995) a materia orgânica
particulada e dissolvida e os colóides são os principais agentes no transporte e
combinação dos metais, e acrescenta que as substâncias ltútnicas funcionam como
quelatores e solventes naturais.

A capacidade excepcional apresentada pelas substâncias húmicas em
complexar metais tem sido amplamente estudado na comunidade cientifica; ZHANG
et al. (1996); SANTOS (1999); BRAYNER (2000); EXALL 85 VANLOON (2000);
VOLK et al. (2000). Considera¬se que as substâncias húmicas constituídas em sua
maioria por ácidos Itúmicos e ácidos fúlvicos sejam responsáveis majoritários da
fração dissolvida na agua.

m AWWARF (1996). Írttto'rrrrciorrm' cor'r'osƒou of worry' rt'ƒsrr'ibrrtƒorr .sustenta AWWA RF-DVGW-TZW cooperatix-'e research report; Denver, CO; 586 pp.
H BURBA; P.; SHKINEV, V3. SPIVAKOV, B. Y. (1995). On-iinc fractionation and characterizationofaquatic lnlmic substance by means of sequential-stage ultrafillration. Frcsenius Journal AnalyticalChemistry; v.351_. 1174-82.
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Fome: SALBU (É: OUGHTON (1995) - adapfodo
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Segundo SÍRlNIVASAN et al. (1999) o aluminio na agua bruta encontra-se
geralmente associado com colóides inorgânicos ou ligados a grandes moléculas
orgânicas. Apenas pequena parcela encontra~se na forma mononuclear dissolvida. Ja
na agua tratada, apos os processos de agregação e tiltraçäo, as especies
mononucleares são proporcionalmente mais elevadas.

DRÍSCOLL ct al. (1987) realizaram estudos em uma ETA que empregava
sulfato de alumínio como coagulante e constataram que na agua bmta a maior
parcela de AI estava presente na forma particulada ou na forma monomerica orgânica
(menos disponível), enquanto foi insignificante a fração monomerica inorgânica. Ja
na agua tratada, do A] total remanescente 71% estava na forma monomerica
inorgânica.

Estas mudanças crescem em importância quando se levam em conta estudos
desenvolvidos por GARDNER & GUNNU' citado por SlRÍNlVASAN et al. (1999)
no qual verificou-se que as formas de Al (com baixo peso molecular) na agua tratada
são mais quimicamente disponiveis que as formas particuladas de Al
termodinarnicamente estáveis encontrado na agua bruta.

Vale ressaltar' que a fração orgânica do Al é menos biodisponivel, enquanto
que a fração inorgânica e mais biodisponível passando facilmente pela membrana
celular' (STRINIVASAN et al., 1999).

VAN BENSHOTEN 8: EDZWALD (1990) realizaram estudos em duas
ETAS e verificaram que o aluminio ligado organicamente representava 75% e 90%
do Al dissolvido presente na agua bruta. Na água tratada estas percentagens
decresceram para 45% e 67% respectivamente. Sugere-se que este comportamento
esteja relacionado com o teor de carbono orgânico dissolvido presente na água bruta.
Deve ser lembrado que a possivel ocorrência dessas mudanças sofre influencia direta
das condições de pH, alcalinidade e temperatura. Para pH na faixa de 6,5 a 8,5, o
alumínio é praticamente insolúvel. A solubilidade e favorecida para valores de pH
maiores que 8,5 ou menores que 6, e/ou na presença de ligantes complexantes
(siRreAsAN e za., 1999).

12 GARDNER, MJ., GUNN, AM. (1991). Bioavailability of Al front food and drinking n-'atcr Proc.Rot-*nf Soc. .filed Round Tnbfe Series: Alzheimer 's Disenses and the Environment, London.
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Com relação a presença de metais em águas naturais, MOORE 8:
RAMAMOORTHY (1983) apresentam algumas particularidades.

O cobre forma complexo com bases, tais como: carbonatos, nitratos, sulfatos,
amônia e llidrósidos, e geralmente encontra-se associado com substâncias húmicas
(aproximadamente 90% do Cu total). A despeito da glande variação dos valores
encontrados na literatura, considera-se o Cu geralmente associado à fração
dissolvida.

O comportamento do chumbo e função do equilíbrio de precipitação e da
presença e tipo de ligamos orgânicos e inorgânicos complexantes. Hidrólise de
precipitados (PbS, Pb3(PO.1)z) em pH maior que 6 solubiliza o chumbo na forma de
P'b(OH)I O chumbo em aguas naturais (brutas) é pouco encontrado na forma iónica
livre. Porção signiticativa está ligado a colóides, óxidos de ferro ou macromoléculas
orgânicas associados predominantemente a forma particulada.

O níquel esta presente a baixas concentrações na agua bruta, e encontra-se
predominantemente na forma particulada, adsowidos em partículas 0,2 um ~ 20 um
(80%), ligados a sólidos orgânicos (15%) e apenas 5 % em especies solúveis. A mais
importante forma de transporte do níquel e através dos óxidos de Fe e Mn.

O zinco hidrolisa a pH 7 - 7,5. Em pH > 8,0 formam compostos
relativamente estáveis, tais como Zn(OH);~_. Em pH 6,7 o zinco encontra-se na forma
divalente, disponível para sorção com colóides minerais suspensos e complexação
com material orgânico.

LESTER (1987) observa ainda que a especiação de alguns metais nas águas
superficiais (utilizadas como mananciais) segue uma tendência geral. Ferro e chumbo
estão principalmente associados com a fração insoh'wel. Cobre e zinco são
geralmente solúveis e o cadmio apresenta solubilidade variavel.

Coagulação-Floculação
Estudos desenvolvidos por AMIRTHARAJAH & MTLLS (1982)

possibilitaram compreender os mecanismos que envolvem a coagulação de sistemas
coloidais e a conseqüente remoção dos contaminantes orgânicos e inorgânicos
(incluindo metais) presentes na água. Tais mecanismos são descritos detalhadamente
por DI BERNARDO (1993).
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A adição de sais metálicos (coagulantes), destacadamente sulfato de
alumínio, promove a remoção de impurezas presentes na agua. Dentre estas
impurezas, as substâncias luimicas vêm merecendo destaque por razões de saude,
estética e associação com problemas operacionais no tratamento de agua (EXALL 8:.
VANLOON, 2.000).

Quando os sais metálicos (coagulantes) entram em contato com as
substâncias húmicas, ácidos ln'nnicos (AH) mais ácidos fúlvicos (A F), pode ocorrer a
coagulação (transformação de material dissolvido para uma fase sólida separâvel) ou
simplesmente a connilexação (associação de sais metálicos com AF cm que não
resulta em fase sólida separâvel) (Van BENSCHUFEN & EDZWALD, 1990a).
Ressalta~se que os ácidos fi'tlvicos são mais difíceis de remover por coagulação que
os ácidos húmicos (EXALL & VANLOON, 2000).

Diante do exposto, a pratica da coagulação pode ser abordada quanto aos
efeitos à agua e quanto a remoção efetiva de contaminantes (metais, etc.) decorrentes
da introdução de sais metálicos (cátions).

Recentes estudos, conduzidos por ZHANG 8a WANG (2000), reportam sobre
o impacto na atividade mutagënica da agua causada pela introdução de coagulantes.

Tal efeito, se deve pela liberação de compostos mutagênicos originados a
partir de interações entre Al3+ e Fe'1+ com ácidos fúlvicos. Há a substituição dos
compostos orgânicos llidrofõbicos adsorvidos ou complexados com ácidos ft'llvicos
(complexos orgânicos-ácidos fúlvicos) por cátions metálicos adicionados na
coagulação. Assim, compostos orgânicos são liberados e até “novos compostos são
gerados” apos a coagulação, contribuindo para elevar a atividade mutagênica da água
final. Entretanto, REBHUN & LAOR (2000) contestam tais afirmações.

Na adição de sais de alumínio podem ocorrer reações paralelas competitivas.
Tais como, coordenação entre Al e ligantes inorgânicos (pe P03`4, F', OH', 8021;) e,
entre Al e ligantes orgânicos (pe substâncias húmicas). Adicionalmente, pode haver
formação de monõmeros e polímeros de Al e Al(OH)3(s) (Van BENSCHOTEN &
EDZWALD, l990b), (SRINIVASAN et al. 1999).

Para aguas que apresentam turbidez e pH de 4 a 8,5 são formados novos
compostos de Al, especialmente com fosfatos e compostos orgânicos, os quais são
muito insolúveis e os quais, portanto, precipitam. Outras coordenações de alumínio
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também são formadas, mas são muito solúveis e somente precipitam quando

submetidos ã supersaturação (ASCE & AWWA, 1996).

Di BERNARDO (1.9.93) cita que “para valores elevados da dosagem de

sulfato de alumínio (ia 30 ¡ng/l) e de pH entre, aproximadamente, ó e 8, na formação

de precipitado AI(OI-l)i(p] porém, quando o pI-l e inferior a SÍ, pode haver formação

e predominância de especies polimerícas, do tipo All-_;OÁOI-Ifi'zi”.

Van BENSCHOTEN 8:, EDZWALD (l990b) avaliaram as reações

hidrolíticas resultantes da utilização de sulfato de aluminio e de cloreto de

polialumínio (PACl) e a coagulação de substâncias ln'nnicas (ácidos fúlvicos). Este

trabalho diferenciou-se pela perspectiva quimica adotada, diferentemente da grande

maioria de outros trabalhos baseados em estudos operacionais em “Jar Test”.

Algumas indicações importantes foram obtidas. A concentração de íons Al,

condições de mistura e concentração de ãnions influem na especíação do aluminio

durante a coagulação. A despeito das diferentes espécies de Al em solução, formadas

a partir' do sulfato de aluminio (predominância de monõmeros Al) e de PACI (90%

polímeros Al, 3,3% monõmeros e 8,4% fração precipitada), as ligações ALAF

(aluminio-acido fúlvico) foram idênticas (Al(OH)2;,‹_z,EFAUmafiÚ.

Conseqüentemente, mesmas dosagens para remoção de substãncías húmicas (ácidos

fúlvicos) foram requeridas, tanto para sulfato de alumínio como para o cloreto de

polialumínio PACI.

Outro aspecto importante consistiu da formação de precipitados muitos

distintos, quanto ã aparência e dimensão. Os precipitados redissolvidos, a pH 4

também apresentaram características diferentes, conforme observado na TABELA

3.7.

Tabela 3.7 - Características dos precipitados de sulfato de alumínio e PACI.
Características Sulfato de alumir¬1i_o___ PACl
Aspecto, aparência estrutura porosa. “Buffy” coalizão de subunidades

polímétíeas íntaetas.
Tamanho 25 a ltlt) um <í 25 um

Carga carga positiva carga mais positiva

Redissolvido a pH 4 predomina espécies monomencas 90% de especies polímericas de Al
(especie Al resultante) de Al
Obs: Extraído de Van BENSCHOTEN & EDZWALD (19901)).
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A remoção significativa dos metais presentes na agua bruta e originados pela
aplicação de produtos químicos, ocorre pela incorporação aos flocos formados na
coagulação-Hoculação. ASCE & AWA. (1996) citam que os metais são fortemente
adsorvidos aos precipitados de hidróxido de aluminio ou de hidróxido de ferro
formados durante a coagulação.

AWWARF äf KIWA (1990) citam que a coagulação, seguida de filtração e
considerada a melhor tecnologia disponivel para remoção de
mercúrio e selênio.

arsènio, câdmio, cromo,

Segundo MASSCHELEIN (1992) os principais tipos de impurezas e
correspondentes mecanismos de remoção podem ser observados na TABELA 3.8.

Tabela 3.8 ~ Composição e mecanismos de remoção das impurezas pela aplicação desais metálicos na coagulação.
mpi) l Dimensão l Composição l ã'leeanismos de

remoçãoSólidos finos, 0.1 mm quartzos, celulas microfiltraçâo c/ouVegetação coagulação/sedimentaçãoSi lte 0.01 mm quartzo, ar'gilo~111i11el'ais, coagulação/scdimentaçâo_ óxidos metálicos, organismos
Bactéria 5 a 1000 nm microorganismos adsonfidos na coagulaçãoColóidcs 200 nm argilo-minerais, colóides coagulação

ligados com substâncias
orgânicas

Colóides compostos colóides revestidos com oxidação + coagulaçãohidrofílicos, complcsados substâncias lridrofilicas,
compostos complexos organometalicos.
húmícos
Compostos < 10`IU m compostos orgânicos adsortfidos por coagulaçãodissolvidos dissolvidos, compostos + oxidação + adsorção por

inorgânicos (metais) abrandamento.
dissolvidos

Fonte: AIASZS'CHELEIN (1992) - adaptado

Decantação '- Filtração

A quantidade e forma como os metais adentram no decantador resulta das
condições de coagulação e das caracteristicas inerentes da água bruta.

Em geral, os metais vêm, na forma hidroxo-complesos metálicos, associados
a particulas sólidas (flocos formados) e/ou complexados com materia orgânica, e em
menor escala na forma solúvel ou dissolvida (Dl BERNARDO, 1993); (AWWARF
& KIWA, 1990).
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Baseado em MOORE & RAMAMOORTHY (1983), podez-se esperar que o
cobre vem em sua maioria associado a matéria orgânica dissolvida. Parcela
significativa de chumbo e, em menor escala, o níquel encontram-se
predominantemente na forma particulada ou associada a macromoleculas orgânicas.
O zinco encontraflse adsorvido a coloides minerais suspensos e complesado com
material orgânico.

O principio da sedimentação consiste na remoção de material particulado
(flocos formados na coagulação) por precipitação. Tal mecanismo contribui de sobre
maneira para remoção de impurezas, mais particularmente os metais.

De maneira geral a remoção dos metais pode ocorrer por precipitação dos
hidroxidos, cozprecipitação com oxidos de ferro e manganês, e adsorção e

complesação com compostos orgânicos agregados aos floeos formados durante a
coagulação-tloculação.

A precipitação de hidróxidos metálicos e governada pela concentração do íon
metal em solução e do pH. Em geral, com o aumento do pH, a solubilidade do
hidróxido metálico decresce (CULP, 1974). Esta relação esta expressa na equação
(3 .01), do produto de solubilidade de um composto.

[Mc] [ou]2 z KSp (3 .01)

Onde:
M+z: íon metálico generico
[OI-H: hidrosila
Ksp: constante dc solubilidade

DI BERNARDO (1993) cita que para valores de pH entre 9 e 10 a remoção
de constituintes químicos inorgânicos é elevada, mesmo por sedimentação. Como o
teor de constituintes químicos inorgânicos (metais) e relativamente baixo, tem-se
maior eficiência de remoção na filtração, ao inves da sedimentação.

CULP & WILLIANS (1986) apresenta na FIGURA 3.4 a conseqüente
remoção de metais por sedimentação obtida a partir da coagulação com sulfato de
aluminio.
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Remoção
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Figura 3.4 _ Remoção de metais por coagulação com sulfato de aluminio.
Fome: (fu/n dÍ' Willians' (1986)

A avaliação particular de cada metal tornar»se~ia extensa. Assim, maior
destaque será dado ao aluminio.

Grande parcela do aluminio na agua bruta e coagulada, afluente dos
decantadores, encontra-se associada com colóides inorgânicos ou ligados a grandes
moléculas orgânicas, e somente pequena parcela encontrause dissolvida.

Assim, o Al particulado pode ser facilmente removido por eficiente operação
de unidades de separação sólido-liquido, tais como decantadores e filtros
(SRINIVASAN et al., 1999). Jã, a fração de Al dissolvida não é removida e pode
estar presente na água tratada.

Segundo DRISCOLL et al. (1987) quando o sulfato de alumínio é adicionado
ã agua bruta para o tratamento, o aluminio pode tomar vários caminhos. Esse
caminhamento depende das condições da solução, tais como: concentração de
aluminio na solução estoque, tipos e concentração de materiais dissolvidos,
temperatura e do tipo e área superticial das partículas presentes. Na FIGURA 3.5
apresentam-se os possiveis caminhos tomados pelo aluminio.
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'Figura 3.5 - Modelo conceitual dos caminhos do Al no tratamento de agua.
Fome: Drƒscoll e! of. (1987).

Quando da adição do sulfato de alumínio pode se ter imediatamente a
hidrólise simples com Formação de AI(OH)+2 (caminho A), ou se o meio possuir
grande concentração de ligantes e baixo pH pode~se ter a formação de complexos
orgânicos de aluminio e substâncias alumino-fluoradas (caminho B).

Os produtos da hidrólise simples são predominantes na formação de especies
solúveis poliméricas ou precipitadas de hidróxido de alumínio. Quando essa hidrólise
se processa1 (caminhos A e C) as espécies de aluminio desenvolvem grande afinidade
por superfícies presentes no sistema. Qualquer dessas interações irão resultar: a)
adsorção dos produtos da hidrólise adicional e formação de precipitados sobre a
superficie da partícula (caminho D) e b) formação de Al(OH)-3, fase sólida, e
deposição sobre a superficie (caminho E).

Mais recentemente tem se realizados estudos específicos que vêm a
comprovar os caminhos propostos por DRISCOLL et al. (1987).

EDZWALD & TOBIASON (1999) apresentam mecanismos de remoção da
matéria org__1,â«`inica_1 utilizando o acido fúlvico (AF) como modelo de coagulação. A
carga negativa do AF cria demanda de coagulante. Uma vez satisfeita pelas cargas
positivas das espécies hidrolisadas de Al. ocorre precipitação direta de AF, equação
(3.02) (similar ao caminho D).
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A1(ot¬1)3'“n+ Ar'K -› AnonnAF à Armamar] (3.02)
(complexo solúvel) (sólido)

Por outro lado, podem ocorrer reações entre as especies ltidrolisadas de Al e
AF, no qual a carga do AF e neutralizada ou reduzida substancialmente, seguida por
adsorção do complexo no hidróxido de alumínio solido representada pela equação
(3.011) (similar ao caminho E).

A|(01n*“nt-AF"<_› anomnam Attonpfsfi AnonmrnAmorim (3.03)
(complexo solúvel) (adsot cido)

Sucedendo~se a passagem da agua atraves dos decantadores e filtros tem-se
que significativa parcela dos metais e removida e acumulada na forma de residuos de
decantadores e de agua de lavagem de filtros1 e pequena parcela permanece na agua
flltrada sulnnetida posteriormente, a desinfecção e estabilização final (correção de
pH, aplicação de ortofosfatos).

Água Tratada

Atualmente agências e organizações internacionais envolvidas com a
industria da água tem demonstrado grande preocupação quanto aos níveis residuais
de metais, especialmente de aluminioal na agua tratada. Em 1991 a U.S.EPA
estabeleceu o nível de contaminação máxima de alumínio na faixa de 50 a 200 ug/L.
(SRI'NIVASAN et al., 1999).

Estudos realizados por MILLER et al. (1984); DRISCOLL et al. (1987);
VAN BENSCI-IOTEN & EDZWALD (1990)r SRINIVASAN et al. (1999) indicam
que a utilização de sais a base de aluminio como coagulante no tratamento de água
aumenta a concentração de Al na agua tratada.

DRISCOLL et al. (1987) realizaram estudos em uma ETA com filtração
direta que emprega sulfato de aluminio como coagulante e constataram que
aproximadamente 11% do Al afluente [agua bruta e A13(SO4)3] remanesceram na
agua tratada como Al residual. A concentração me'dia de aluminio total na agua
tratada foi de 49 i 9 ug Al/L.
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Em 90 ETAs observadas nos Estados Unidos, DRISCOLL et al. (198'7)
verificaram que:

a) Concentrações elevadas de alumínio total na agua tratada estão
associadas com alta concentração de alumínio total na agua bruta e
elevada turbidez na água tratada.

b) Utilização de cal para ajuste de pH na agua filtrada contrilntiu para
elevar a concentração de alumínio residual.

c) Concentração media de aluminio total na agua tratada foi de 90 pg
AI/L.

JEKEL13 citado por SRINlVASAN et al. (1999) confirmou a existência de
correlação entre Al residual e turbidez da agua final, proposta por DRISCOLL et al.
(1987) e sugere que baixos valores de turbidez podem levar a baixos valores de Al
residual, principalmente de A1 particulado.

Vale ressaltar' que elevadas concentrações de aluminio residual na agua
tratada (3600 a 6000 ug/L) podem contribuir para elevação da turbidez, reduzir' a
eficiência de desinfecção, e formar |.n'ecipitados como AI(OH)3 na rede de
distribuição (RAHh/IÉW14 citado por SRTNIVASAN et al. 1999).

DRISCOLL et al. (1987); VAN BENSCHOTEN & EDZWALD (1990);
registraram que o alumínio na água tratada pode existir na forma mononuclear como
alumínio livre (A13') ou pode estar complexado por outros constituintes dissolvidos
inorgãnicos (tais como OH', F 8021;). Reconhece~se também que Al pode estar
quimicamente ligado a ligantes orgânicos ou colóides inorgânicos. Contudo a
concentração de espécies mononucleares na agua tratada e proporcionalmente maior
que na agua bruta.

Os tipos de complexos de A1 formados são importantes por influenciar na sua
solubilidade e biodisponibilidade. Das especies dissolvidas destacam-se os
complexos Al-OH e Al-F. Sob condições ácidas, o flúor (F) tem grande afinidade por
Al. Já para valores de pH (>7) levemente basicos predomina a formação de
complexos Al-OH (DRISCOLL et al..I 1987).

B JEKEL, MR. (1991). z'lƒnmiimm m writer: Hori' H em: be removed? (rise ofnlumr'mrm sem' mtreatment. Proc. of the Int. Water SuppltF Ass.,I Copenhagen¬ Denmark, Maj.r 25-31.H RAHMAN. A. (1992). Resíduo! nirmn'imm m treated water. M.Sc. Thcsis. State Unit-'eusF of NewYork at Buffalo. NY.
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SRINÍVASAN et al. (1999); DRISCOLL et al. (1987) citam que a pratica da
fluorctação da água tratada pode contribuir para elevar concentrações de alumínio
residual atraves da formação de complexos solúveis Al-P. Contudo, SRINTVASAN
et al. (1999) afirmam que isso dificilmente acontece na pratica, visto que o flúor é
adicionado na agua somente apos a Filtração e ajuste para um pH levemente básico
(pl-1: 7.5 a 7.?) o que minimiza o impacto do F no Al residual.

Van BENSCHOTEN & EDZWALD (1990) citam, ao contrario de
DRJSCOLLl et al. (1987), que o pH de coagulação, pH da agua tratada e temperattu'a
foram importantes fatores que influenciaram na concentração de aluminio residual na
agua tratada.

Recentes pesquisas têm constatado que a população infantil de O a 4 anos de
idade tem maior susceptibilidade aos potenciais efeitos tóxicos do Pb. Crianças em
idade maternal absorvem oito vezes mais Pb da agua que na idade adulta. Isto levou
a organização mundial de saúde (OMS) a rever os limites diarios de ingestão de
chumbo (WATT et al. 2000).

A EU Drinking water Directive de 1995 e a OMS estabelece concentração
maxima de 10 ug/L para água destinada ao consumo humano.

WATT et al. (2000) cita ainda que a concentração de Pb na água tratada tem
diminuído substancialmente desde 1980, creditando-se a melhorias na tecnologia de
tratamento de água, destacando-se o emprego de sais de fosfatos (pe. polifosfatos,
ortofosfatos) utilizados para controlar` corrosão em rede de distribuição. Tal aplicação
diminui a biodisponibilidade do Pb.

Os ottopolifosfatos têm sido utilizados para reduzir o problema da água
vermelha (excesso de ferro solúvel na água) e lixiviação de metais pesados (Pb, Cu),
causados principalmente pela corrosão da rede de distribuição de água tratada
(APPENZELLER et al., 2001).

Existem diversos estudos conflitantes e contraditórios quanto aos possíveis
efeitos na qualidade da agua tratada (recrescimento de bactérias, presença de
impurezas) resultantes da aplicação de ortopolifosfato. lsto se deve possivelmente
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O fósforo é um elemento chave das células bacterianas (cerca de 1% do peso
seco), e parte encontra-se como fosfatos inorgânicos (HARDOYO et al.”Fl citado
APPENZELLER et al., 2001). O fosfato tem sido reportado como fator limitante do
crescimento de bactérias em agua tratada e muito têm se discutido a respeito da sua
contribuição no recrescimento de bactérias. Entretanto, APPENZELLER ct al.
(2.001) citam que o tenêmeno do recrescimento de bactérias acontece somente para
aguas com condições especificas e de pouca ocorrência.

VOLK et al. (ZOOOa) avaliaram diferentes programas de controle e taxa de
corrosão de redes de distribuição submetidas a aplicação de fosfatos e também nao
observaram evidencias que relacionassem a aplicacao de ortofosfatos com o
recrescimento de bactérias.

No Brasil, o uso de sais de fosfatos ainda é pequeno. Experiências em
algumas cidades, tais como São Carlos, São Paulo e Brasília têm sido bem sucedidas.
Entretanto, deve-se ter ressalvas, pois pode incorrer em sérios riscos a saúde humana.

CRESPI & FERRA (1997) reportarn um surto da doença de Legionellares,
(causada por bactérias /egronellrr pneamophrllo), em um complexo turístico de
inverno no qual atingiu aproximadamente trinta pessoas e provocou duas mortes. A
aplicação de megadoses de polifosfatos (30 ¡ng/L) foi responsabilizada como
principal agente na proliferação das bactérias. Importante ressaltar que a dosagem
máxima recomendada é de 5 mg/L e que tais condições ambientais e operacionais
dificilmente encontrar-se-ia no Brasil.

3.3.5 _ Presença de metais nos resíduos gerados em ETAs
Como já mencionado, os metais presentes nos residuos de decantadores e na

agua de lavagem de filtros são resultados da acumulação de parcela significativa dos
metais afluentes da agua tratada e da adição de produtos químicos. A atenção se volta
portanto aos problemas com o volume gerado, características de tratamento e aos
efeitos negativos que estes resíduos possam provocar no ambiente devido
principalmente a presença de metais pesados.

15 HARDOYO et al. (1994). ilfíoƒeenlar genertcs ofpoztpho-sphote oceumaintion in Escherichia coli.In Pllosphate in Mieroorganisms: Cellular and lvloleculal` Biology, eds A. Torriani-Gorim. E. Yagiland S. Silver, pp. 209-214. ASM Press, Washington, DC.
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ASCE & AWWA (l996), ressaltam que as propriedades químicas dos
resíduos de ETAs (incluindo metais), afetam mais as opções de disposição e reuso
que o seu manuseio ou suas características de adensamento e desaguamento.

A finalidade de apresentar as caracteristicas dos residuos com enfase a
presença de metais esbarram em algumas dificuldades encontradas, principalmente
quanto a escassez de dados, não uniformidade da expressão dos resultados e emprego
de diferentes metodos analíticos na determinação dos metais presentes.

A expressão dos resultados constituizse no mais serio problema, notadamente
no caso de concentração de solidos e de metais. Ocorre com grande freqüência a
inapropriada expressão (mg/L) para a concentração de metais nos residuos de
decantadores, onde notadamente a concentração de sólidos, passa a exercer grande
influência. Este aspecto dificulta enormemente qualquer' tipo de comparação entre
resíduos com diferentes teores de solidos ou com resultados expressos na base seca
(_1ng/kg,,,,¡,;u,,)_

Por outro lado e grande a variação na expressão dos resultados relativos a
concentração de sólidos, onde sc observa por exemplo, o uso de sólidos suspensos
totais (SST), sólidos totais (ST), tração de sólidos suspensos SST(%ST) e teor de
sólidos (%).

Nesse sentido, CORNVJELL et al. (1987) citam que para resíduos líquidos
(pe. agua de lavagem de filtros), a expressão dos resultados em termos de (mgfL) são
mais apropriados. Ja para os resíduos sólidos (pe. residuos de decantadores, lodos
desidratados) deve-se expressar os resultados em termos de (ntg/kgmmm). E ressalta
que na intenção de realizar comparações entre diferentes tipos de resíduos, deve-se
utilizar (mg/kg).

A despeito dessas ressalvas, apresentar-se-a algumas caracteristicas tipicas
encontradas na literatura quanto a presença de metais nos residuos de decantadores e
agua de lavagem de filtros.

AWWARF 8:: KIWA (1990) citam que os resíduos de ETAs convencionais
contêm freqüentemente os metais cromo, zinco, chumbo, cadmio, antimõnio,
mercúrio, e tungstënio.
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São apresentados na TABELA 3.9 os valores típicos de concentração de
metais nos residuos de ETAs reportados na literatura. Muito embora.I a expressão dos
resultados em termos de (mg/L) não seja a mais apropriada.

Nota-se que há marcantes diferenças entre as caracteristicas dos residuos de
ETAs reportados pela literatura internacional e experiências brasileiras.

Tabela 3.9 - Caracteristicas dos residuos de estações de tratamento de agua
Parâmetros Cordeiro PROSAB Di Bernardo Di Bernardo Col'nn-'ell et al.

(1993) (2000)”t em. (1999) am. (1999) (1937)_ DCH Do Dart* 111e DcilnQOúngn.) 5600 4300 6:10 35 ~
(111 0.4 7.2 7.9 6.9 -

ST (mg/L) 30275 58630 - 88 -SST (mg/1.) 27891 26520 22005 59 -z
SolScd '710 - - 3.4
(ml/L)

M A1 51965 11100 f- 0.3 350E za 2.13 .1.25 1.7 0.64 0.11T P1) 2.32 1.6 0.33 ND 0.5
A Cd 0.14 0.02 0.05 ND 0.01
l Ni 2.20 1.a 1.06 ND .-
S Fc 3332 5000 940 09 33(ms/L) Ma '__usó 60 10 0.1 0.34 d

Cu 1.47 2.05 1.05 0.06 0.45
( cz- l 3.82 1.53 0.42 E ND 0.35

aE Lodo de decantador convencional que utiliza sulfato de alumínio
b~ Lodo de tlecantador de alta taxa adaptado de ETA que utiliza sulfato de aluminio (descarga

mensal).
c» Agua de las-'agem de filtros de ETA que utiliza Sulfeto de Altnninio (Filtração com taxa

constante).
ND - Não detectado

Para o caso de resultados expressos na base seca (mg/kgfmdm), alguns valores
reportados na literatura são apresentados na TABELA 3.10.

15 PROSAB (2000). “Gerenciamento ale lados de Effa-'ls - Remaçaa de agaa aa'atte's de feitas de.secagem e cona'tspasƒçt'ta a'a fase .salm'a en: matrizes de cimento e resíduos ale construçao cnttl. ”Relatorio PROSAB 2 - TEMA 4: Aproveitamento de lodo gerado em estações dc tratamento de aguae esgoto samiarios, inclusive com a utilização de técnicas consorciadas com resíduos sólidos urbanos.
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Tabela 3.10 - Valores de concentração de metais em (mg/kg) nos residuos gerados
de ETAs convencionais

¡Paloma-os Últišiádš" BARBosÁ " MASSCHELEIN) KAGGWA '_ AscÊ a
(2000):l (1992)* et al. AWWA

__ (2001) (199mh
DH 1 - - -_ 6.7 -
Animalia ¡ng/kg ` 114750 z mn :12095
Arsénio ¡ng/kg - - n 14.7
Carhnio ¡ng/kg ND l _ _ _ -_ l 1.7
Chumbo lag/kg 65.5 35 - 100.2
Cobalto lag/kg - lã fl --
Cobre ¡ng/kg fl? 40 270 _3'21_l A
Eri-mim v1 _mg/kg ` 36.5 2o I _ sós
Cromo III ¡ng/kg _ _
Ferro Solúvel ¡ng/kg 261500 4100 _8600 i 63642
nflanganõs lag/kg 1450 800 330 393.5
Mercúrio ¡ng/kg - 8.10'3 - 2.5
Níquel ¡ng/kg___ 64.75 25

- 53.8
(Zinco l tag/kg fics 70 3036
a ~ Media obtida de 2 coletas dc amostras dos residuos de decantadorcs ETA/SAAE _ São
Carlos.
b fl Valores medios de residuos de 12 ETAs. lU (sulfato dc aluminio) e 2 (cloreto fúrrico).
Brabo” (1994).
c - Valores medios dc residuos gerados em decantadores convencionais.

ASCE & AWWA (l996) citam que a concentração total de cadmio, cobre.
cromo níquel. chumbo e zinco nos residuos de ETAs convencionais são em media

cerca de IO a 35% dos correspondentes valores encontrados para lodos de esgoto.
Acrescenta ainda que parcela significativa dos metais encontra-se fortemente ligados

por adsorção e coprecipitação aos hidrosidos de Al e Fe.

ELLIOT et al. citado por ASCE 8:. AWWA (1996) avaliaram a presença de

metais nos residuos de ETAs utilizando tecnicas de fi'acionamento em 5 estágios
(FIGURA 3.6) e, concluíram que os metais Cr, Cu. Ni e Zn são retidos

primariamente nos osidos de Fe-Mn, os quais, corresponde a fração dos metais
relativamente não reativos (mobilização apenas em condições ambientais extremas).

AWWARF & KIWA (1990) citam estudos realizados pela American Water

Works Service Co (AWWSCo). os quais indicaram que poucas ETAs continham

metais nos residuos; contudo nove ETASconcentrações significativas de

1? BROBST, R. (1994). Survey' of 1' 2 ¡ami-applied WT? residuais. Unpublisltetl (lata. US
Enviromnental Protection ztílgencztr Region 8. Denver. CO.
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apresentaram quantidades significativas de pesticidas e herbicidas. Em duas que

utilizavam sulfato de aluminio como coagulante, a concentração (le chumbo (3,47

inglL) e de cromo (3,80 tira/L) excederant 50% do limite de 5 ¡ng/L estabelecido

% melai

ltlt)

90

80

m

GU

iu

-ltl

HU

2o

lt)

(fd ( Ír (Tu Ni Ph Zn

Trocãvel Ligação orgânica Ligação Óxido Fantin

Solúvel em acido Residual

Definições:
1. Trocavel: 16 mL tM MgClg (pl-i TD); tempo de agitação, 1 h.
2. Solúvel em acido: 16 mL iM NaOAc ajustado a pH 5,9 com HOAc; tempo de

agitação, Ei h.
3. Ligação óxido Fe--Mni 40 mL de 0.1?5M (NI-141213204 e 0.1M H2C204; tempo de

agitação, 4 h.
4. Ligação orgânica: 40 mL de 0.1M NaaPzOfi tempo de agitação, 24 h.
5. Residual: 0,1 g de material seco remanescente apos item 4. Adicionar 4 mL

HNOz, 1 mL HClO4 e 6 mL de HF, aquecer a 140°C por 3,5 h. Adicionar 5,0 g
ácido borico e diluir para 100 mL-

Figura 3.6 - Fracionarnento de metais em residuos de ETAS. Petite: A.S'C.'E difAI-'VIfVA (1996)

pelo criterio da EP toxidadelg.

Outro aspecto a ser considerado é a ocorrência (le elementos radioativos.

ASCE 8:, AWWA (1996) cita que sistemas (le tratamento de agua do tipo

convencional são capazes de remover (le 50 a 85% de radionucleares (urânio). Muito

embora, na prática não haja qualquer referência.

CORNWELL et al. (1987) citam que a solubilidade (lo aluminio na presença

de hidróxido de aluminio coloidal tal como existe no lodo e elevada, e acrescenta que

“i EUA - 40 CFR 261; 45 Federal Register Vol 45, pp. ÍlÍll 19, May' l9,l98ti.
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esta caracteristica e função do pH. Como resultado, os residuos apresentam, com o
tempo, diferentes concentrações de aluminio solúvel e graus de espécies sólidas
cristalizadas ou polimerizadas (pe. Al(H-;¿O)3(OH)3). Há também formação de
complexos dissolvidos de aluminio com materiais orgânicos naturais capazes de
mudar a forma e solubilidade do alumínio.

A compreensão da 'Forma e dos mecanismos que estäo associados a
solubilizaçäo ou liberação de metais dos resíduos para a água, pode ser útil tanto para
explicar' o fenõmeno da ressolubilização dos metais presentes nos residuos que se
encontram no fimdo de decantadores, quanto para o estudo de tecnicas de pre--
tratamento dos residuos para posterior disposição ou reutilização. Entretanto ainda ha
incipientes estudos sobre remobilizaçäo de metais dos resíduos de ETAs
convencionais.

A partir de observações encontradas na literatura concernente a liberação de
metais dos resíduos de lodos dc ETEs, sedimentos e residuos de aterros, AWWARF

& KIWA (1990) citam que para o estudo de liberação/remobilizaçäo de metais dos
residuos de ETAs, aspectos, tais como tipo de ligação, valor de pH, reações de
oxidaçäo~redução e presença de complexantes (NTA, ácidos fi'tlvicos, PCBs)
exercem marcada influência.

No tocante a estes aspectos, FORSTNER & WÍTTMAN (1983) citam que os
metais são mais efetivamente liberados pela redução do pH que por mudanças no
potencial redox ou reações de oxidação-redução.

AWWARF 8: KIWA (1990) confirmam os registros de FORSTNER &
WITTMAN (1983) e cita que por volta de pH 7, os metais traços são praticamente
insolúveis. Contudo, se o valor do pH é reduzido, aumento da concentração de Cd,
Zn, e Ni pode ser esperada. Para valores menores que pH 5, outros metais tornam¬se
solúveis.

Quanto as reações de oxidação-redução, trabalhos experimentais conduzidos
por FORSTNER19 citado por AWWA & KIWA (1990) têm demonstrado que na
transferência de condições oxidantes para redutores, certos metais, tais como Cd, Cu,
Ni, Pb e Zn formam compostos mais solúveis.

lg FORSTNER, U., CALMANO, W. (1983). Rentobíh'zntien end Hirknge ef troee elements in
sedtments and dredger speƒt. Internal LiteraniT Report by the Environmental Protection TechnologjtF
Stuntr Group at the Hamburg-Harbnrg rI'cchnieal Univ., West Germain-f.



Capítulo 3 - Revisão n'rt Literatura 39

GUTEKUNST20 citado por AWWA 8a KIWA (1990) avaliaram a influência
de complexantes (ligantes quelatos) nos metais de lodos de ETEs. Os resultados
apresentaram que os metais são concentrados por complexantes na fase líquida do
lodo. A mobilidade dos metais investigados pela adição de complesantes obedeceu a
seguinte ordem:

Ni > (ld > Cr > Fe > Cu

Dentre os tipos de ligações estudadas (precipitação, co-preeipiiação, sorção
fisico=quimiea), a proporção de metais ligados por sorção fisico-quimiea e
remohiliaada pela alteração nos valores de pH.

Como visto, a concentração e forma dos metais apresentam grande variação e
sofrem inúmeras intluëncias, portanto tornar-se-ia irresponsável, generalizações
quantitativas e/ou qualitativas, sendo recomendado avaliar criteriosamente cada caso,
levandouse em conta e tendo como ponto de partida os aspectos aqui apresentados.

3.4 - Produção de Sólidos e Metais em ETAs

A produção de residuos (pe. sólidos, metais) em uma ETA se da em função,
das caracteristicas da agua bruta afluente, dosagem e qualidade dos produtos
químicos utilizados, eficiência do sistema de tratamento e metodo de remoção dos
residuos (CORNWELL et al., 1987). Alem disso, devez-se considerar a possibilidade
de variações sazonais significativas na qualidade da agua bruta, as quais influem não
só na produção como nas características dos resíduos (REALI, 1999).

Com relação ã influência da coagulação na geração de resíduos CORNWELL
a al. (1987); FERREIRA FILHO a ALÉM soBRiNHo (1993) citam que a
coagulação realizada nos mecanismos de adsorção-neutralização produz menor
volume de residuos, como também apresenta melhores características de
adensamento. Em contrapartida, GONÇALVES et al. (1999) baseado em estudos
experimentais, afirmam que o potencial de recuperação dos resíduos gerados nos
mecanismos de adsorção-neutralização e pequeno em relação aqueles resíduos
gerados pelo mecanismo de varredura.

'm GUTEKUNST, B., HAHN, HH. (1983). Investigation to reduce nemív nnetntr concentration t'n
tnntn'et'pnt .rtndges n't'th the nto' ofernnpƒextng sttbsttntces. BMFT Research Report, 31158, Karlsrulte
Univ.. Wcsl Germany.
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Nos sistemas de tratamento de agua do tipo convencional de ciclo completo

são gerados dois tipos de residuos, a saber: resíduos gerados nos decantadores e

residuos líquidos gerados na lavagem dos filtros. Cada linha geradora de residuos

apresenta características distintas em termos de vazão e concentração de solidos e

portanto, a produção deve ser calculada de modo distinto (FERREIRA FILHO &.

ALEM sOBRmHO, 1998).
Segundo CORNWELL et al. (1987) existem três métodos para quantiticar a

produção de solidos. Esses metodos são: formulações empíricas; analise de balanço

do massa; e determinação em campo. Aconselha--se sempre que possivel usar e

combinar os três metodos.

FERREIRA FILHO & ALÉM SOBRINHO (1998) citam que para ETAs já

existentes a determinação da produção de sólidos pode ser estimada em campo

através do monitoramento dos seus diversos processos e operações unitárias em que

sejam contempladas as variações da água bruta e das caracteristicas do tratamento

(tipo e dosagem de coagulante, pH de coagulação, etc).

Ha diversas formulas empíricas na literatura para estimar a produção de

resíduos em ETAs que utilizam como coagulante sulfato de aluminio ou cloreto

ferrico. Dentre estas formulações, as equações 3.04 e 3.05 propostas por

CORNWELL et al. (l98'7) vêm sendo a mais aceita e utilizada em diversos trabalhos,

ASCE a AWWA (1996); FERREIRA FILHO a ALEM sOBRrNHO (1998);
TEIXEIRA (1999).

s = Q_(4,s9><Ai + ss + A) (3.04)
s = Q.(2,ssz<re + ss + A) (3.05)

onde: S = produção de sólidos seco em kg/dia'.
Q = vazão dc água bruta em miƒdia;
Al = dosagem de sulfato de alumínio. expresso como Al
cm mg/L',
Fe = dosagem de cloreto férrico. expresso com Fe em
mg/L',
SS = concentração de sólidos suspensos na agua bruta em
mgIL',
A = Produtos químicos adicionados. tais como polímeros.
carvão ativado em lag/L.

segundo FERREIRA FrLHo a ALEM soBRiNHo (1993) uma das maior-es
dificuldades na utilização das equações 3.04 e 3.05 é a determinação da concentração
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de solidos suspensos na agua bruta. Pois. tais dados geralmente não estão disponiveis

em quantidades que permita aplicação segura.

CORNWELL et al. (l987) reportam que correlações entre solidos suspensos e

turbidez., podem ser expressa pela equação 3.06.

SS = b.T (3 .06)

Em que: SS = Sólidos suspensos (mg/L)
T I turbidez. (uT)
b = coeticiente de correlação

Em geral., o valor de b varia 0.7 a 2,2., mas recomenda-se sempre que

possível sua determinação para casos especiticos.

O balanço de massa e considerado como a técnica mais valiosa na avaliação

quantitativa dos residuos gerados em ETAs (ASCE & AWWA, 1996). Alem disso.

pode ser uma importante ferramenta para a avaliação da capacidat'le suporte do corpo

d”ãgua receptor (em limção dos padrões de qualidade dc agua no caso descarga

direta) ou na definição de limites de concentração e/ou niveis de tratamento de

poluentes especificos para residuos sujeitos ã aplicação no solo. ã disposição em

aterros sanitários, reuso e outros.

Dessa forma, o balanço de massa para um poluente especifico (pc. sólidos,

metais) pode ser aplicado globalmente ou a cada processo unitário.

A partir da FIGURA 3.7 pode-se realizar' um balanço da quantidade de

sólidos produzido no decantador e no filtro, o mesmo pode ser realizado para outros

poluentes especificos.

QE; Coagulantc

Água Biiita

O 1 Q.: DS QP
d Polimero

DE DP' QD i CD QAT a CAT

Q __?-
r

C1 _ r L

--__v____

Decantador _ l* liit'üä

.QR :UR
QF 1, C1: l

Resíduo Agua de lavagem

Mistura rapida

Figura 3.7 - Fluxograma de ETA convencional de ciclo completo
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O balanço de massa no decantador e:

Q-CI + QC-DC + Qs-Ds + QP-DP = Qteca + Qr-Cr í' QaT-Ca'r (3.07)

Logo a quantidade de resíduo (poluente específico) produzido W sera:

W (mg/s) I QR (L/s) ° CR (mg/L) (3.08)

ou

W (Kgƒdia) = QR (L/s) ° CR (mg/L) s 0,0864 (3.09)

Onde:
Q 1 vazão de agua bruta (L/s)
Ci 1 concentração de solidos na água bruta (mg/L)
QS 1 vazão do coagulantc primario (Us)
DS 1 dosagem do coagulante primario (mg/L)
QC 1 vazão de cal (L/s)
DC 1 dosagem de cal (mg/L)
QP 1 vazão de polímero (L/s)
Dp 1 dosagem de polímero (mg/L)
QR 1 vazão de resíduo (_L/s)
CR 1 concentração de resíduo (mg/L)
QD 1 vazão efluente do decantador (L/s)
CD : concentração de sólidos no efluente do decantador (mgla)
QM : vazão de agua tratada (L/s)
CAT 1 concentração de sólidos na agua tratada (mg/L)
Qf 1 vazão de água de lavagem dos filtros (L/s)
Cp 1 concentração de sólidos na agua de lavagem dos tiltros (mg/L)
W 1 quantidade de resíduo produzido (Kg/dia)

CORNWELL et al. (1987) apresenta o equacionantento para realização de

balanço de massa global em ETAs convencionais. As equações utilizadas

desconsideratn os efeitos da dispersão e sedimentação, no entanto essas equações

tem sido muito aplicadas.

Para ETAs que lançam os resíduos no mesmo curso de captação de agua

bruta. como mostra a FIGURA 3.8, pode se ter por exemplo: 1) quantidade de resíduo

retido na ETA (equação 3.11); Il) quantidade de resíduo lançado em cursos d“ãgua

(equação 3.10); 111) valores de concentração do resíduo (poluente especifico)

máximo permitido, para não transgredir o padrão de qualidade do curso d`agua

receptor ou as normas regulatnentadoras de disposição (equação 3.13).
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Qi e F os cz

___“ã (Q É QR)
Carr

Figura 3.8 e Esquema geral de ETA que lança seus resíduos no mesmo eurso de
captação de agua bruta.

l) Quantidade de resíduo lançado no curso (Fagua

i:IHHÍ ¬r 1 ¬| '¬|

_íÍQlcl i'ÇBRCH _Q(1_Q2(-`3 (310)
t'

ll) Quantidade de resíduo retido na ETA

dWE
de'

z QQ + zzA _ QRCR _ QHCJIHF (3.1 1)

Onde:
QI : vazão do curso diagua a montante da ETA (L/s)
Q; : vazão do curso diagua apos o lançamento dos resíduos de ETA (L/s)

Q : vazão de agua bruta afluente a ETA (L/s)
QR 1 vazão de resíduo lançado no curso d`ãgua (L/s)
C1 : concentração total de poluentes no curso d`agua a montante da captação (mg/L)

Qa'rí (Q'Qa)
C-z : concentração total de poluentes no curso diagua apos o lançamento do resíduo

(mg/L)
CR : concentração de poluentes no resíduo (mg/L)
CmI : concentração de poluentes na água tratada (mg/L)

(KA) : variedade de poluentes presente nos produtos químicos utilizados no

tratamento de agua (massa/tempo) (mg/s)
W : concentração de massa poluente (g)

I
1 : quantidade de solidos lançada, concentração em massa por tempo (mg/s)

d!J,
'Éd : quantidade de resíduo retido na ETA (mg/s)

Í
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Considerando o estado do fluxo estacionar-io em regime de equilibrio

dinâmico (steady state) e combinando as equações 3.07 e 3.09, tem-se a carga em

massa (mg/s) equação 3. l2.

DPF : QECE _ QICI I (KA) _ (Q _ Qi: kda? (3-12)

III) Valores limites de carga e concentração de poluentes especil'icos (pe. metais)

presentes nos residuos de ETA.

Conhecendo `valor de Qz e lixando parâmetros para C-z, ternos:

Carga limite

QRCH I Q (il _ Qspl _ QICI (3-13)

ou

Concentração limite

_ QCi +01 -12 _ Qt.l_.f - (3.14)

Para ETAs que lançam seus resíduos em cursos (Págua diferente do curso de

captação de agua bruta1` como na FIGURA 3.9j a expressão básica é dada pela

equação 3.15.

QI C1 "__ QI C2___., h __›

Toi ca
dA L (Q-Qa)_t ETA , 'f C

Q C3 Anna tratada
, r

Agua afluente

Figura 3.9 ~ Esquema geral de ETA que lança seus residuos em cursos d”ãgua
diferente da captação de água bruta.
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Balanço de massa

Q,c, _ QC, z QC, - (Q _ Q, )(3,,r + dot) (3.15)
A 1variação do valor de poluentes d(A) esta geralmente associado a adição de

produtos químicos, de acordo com a relação (KA) = (dCa').Q..», (CORNWELL et al.,

1987)

Em que:

C3 : Concentração de poluentes na agua bruta afluentc (mg/L)

d((`.`,s_) t Concentração de poluentes nos produtos químicos adicionados (mg/L).

Qi, : Vazão do produto quimico adicionado em (L/s).

3.5 - Aspectos legais dos residuos de estações de tratamento de agua

Estudos demonstram que o lançamento iinliscriminado dos resíduos de ETAs',

concorre para aumento na concentração de metais tóxicos no bentos, limita o teor de

carbono disponivel para alimentação do macroinvertebrados, e que as altas

concentrações de sólidos suspensos diminuem signiticativamente a luminosidade do

meio, suprilnindo a produtividade do titoplãncton nas areas proximas dos pontos de

descarga (ROBERTS & DIAZ21 apud CORNWELL et al. (1987)). Outro efeito

secundário destes residuos, particularmente do íon Aly, e sua elevada capacidade de

imobilizar os fosfatos. Tais aspectos afetam o ciclo do fósforo, essencial nutriente da

vegetação aquática, plãncton e outros organismos (KAGGWA et al. 2001).

Dessa forma, o lançamento e disposição final dos residuos de ETAs estão

sujeitos a regulamentações para restrição e controle dos impactos ambientais

causados.

No Brasil, somente apos 1970 e que ocorreram as primeiras preocupações com o

problema, muito embora, sm'gissem trabalhos específicos apenas em meados de 80

CORDEIRO (1993). E intensificando somente a partir de 1990.

2] ROBERTS, MES, DIAZ, RD. (l985). flssessƒng the eflircts ofnl'am .sltrdge disohne into consta!
.dreams Proc. Sonda)F Seminar on Recent Advances in Sludge Treatment and Disposal, AWWA
National Conference.
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No Brasil a classificação e regulamentação dos residuos de ETAs têm sido
bastante questionadas, visto as caracteristicas e origens diversas. A NBR~10004 de
setembro de 1987` dispõe sobre a definição e classificação de resíduos sólidos “...Ficarn
incluídos nessa definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água.Jl
aqueles oriundos em equipamentos e instalações de controle de poluição...”. Portanto os
residuos de decantadores podem ser caracterizados como resíduos sólidos
(concentração de sõlidos entre 30000 a 6000 mg/L), contudo na comunidade
cientifica ltã consenso de que as aguas de lavagem de tiltros podem ser
caracterizadas como resíduo líquido, com concentração de sólidos variando. segundo
DI BERNARDO (1999), geralmente de 50 a 300 mg/L.

O lançamento de residuos de ETAs nos cursos tl°agua está regulamentado
pela Resolução CONAMA 20/86. A TABELA 3.1 l apresenta as restrições e alguns
valores reportados na literatura brasileira¬ relativos aos parâmetros metais e sólidos.
Nota-se que os valores de solidos sedimentaveis e de concentração dos metais
chumbo1 cobre.J Ferro e níquel encontrados para os resíduos de ETAs transgridetn
comumente os parâmetros restritivos estabelecidos pela Resolução CONAMA 20/86.
Observa-se também que os parâmetros sólidos suspensos e os metais aluminioj
cádmio e zinco são também transgredidos, caso considera-se os requerimentos
estaduais que diferem da Resolução CONAMA 20/86.
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Tabela 3.11 - Parâmetros restritivos de lançamento de etluentes. transgredidos por

residuos de ETAs brasileiras

a - Lodo de decantador cont-fencional que utiliza sulfato de alrnninio
dc decantador dc alta taxa adaptado de ETA que utiliza sulfato de aluminio (descarga

b - Lodo
ntenstl). 1' Cromo total

Parâmetros Unidade Brasil - Spcrling 611 Nascimento (1999) Di Bernardo Cordciíii
_ etal.(l999) (1993)

cousa/ta 1 sP Mo PB as sc Dora Del*
21_1/8t3_ _ __ _ __

PH - se .ft-ff' os se o-ss ou9__ _r.5›_ :3.4
_D20_ _ tttgfL - _ 911 - variavel _ _611) 561111-

solirlos :nl/L l - _ l_ U = z - ___ ¬- 71.t

_scdintemii_ _
solidos ¡ng/L - z- 11111 ~ t-'aririt'el - 2211115 2373-91

suspensri _ _ _ __

muitooo; log/L - - - z _ nt __ - atos
lmseoio ¡ng/L os o). na at o_t nt z _:
r_Ctitlntio tng/L (1.2 0.2 11.1 11.1 11.1 t1.1___í1_.115 _ _TIÃ!

cmmoo org/L os as 11.1 o_t ns as nas 2:19' '

Cobalto ntgfL - - - n 11.5 - « _ -

Cobre mgƒL l 1.1.5 t1.: 11.5 11.9 1.115 1.1?

Cromo VI ¡ng/L 11.5 (1.1 0.5 11.5 (1.1 0.1 _ __; ' _- -

Cromo 111 mg/L 2 - l l - -- 11-12* 3.82*_

Ferro solt'u-'el __1ngƒL 15 15 lt) 15 lt1 1:'1 9411 '1382

Mercúrio ' tag/L o_ot um not o_ot not ooo _ _"- .z
o

Molibdënio mg/L - - - - 11.5 ~ - -

Níquel ¡ng/L 2 2 l 2 l l 1.116 2.711 _

Prata tag/L 1'1. 1 11.112 11.1 111. l 11. l 11.112 - -_

Selênio mgfL aos noz (1.02 nos nos _ noz _ - _
Zinco ntg/L | 5 ñ 5 l l 1 1.'1 _ 1 2.1.1.1

Portanto o lançamento destes residuos de ETAs esta em inconformidade com

a legislação e sujeitos a punição civil, administrativa e criminal conforme previsto na

Lei nc' 9605 dos Crimes Ambientais em seu Ca Jitulo V, "Dos Crimes contra o Meio1

Ambiente", na Seção 111j "Da Poluição e outros Crimes Ambientais”.

3.6 Considerações filiais

Na ausência de limites de determinado poluente (particularmente os metais)

na agua tratada, seja pela EPA. diretivas europeias ou legislação nacional,

recomenda-

1997). Ocorre que esses parâmetros vêm se tornando tnais res

muitos paises, inclusive o Brasil, a reavaliar os padrões de potabilidade.

se utilizar' estudos da WHO (19.93) como parâmetros (AL SALEH,

tritivos e tem levado
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Conseqüentemente, muito dos residuos de ETAs considerados atualmente

como não perigosos, a partir dos criterios da Tosicity Characteristic Leaching

Procedure - TCLP podem ter seu “status” alterado (ASCE & AWWA, 1996). Pois1

os limites da TCLP são baseados nos padrões de potabilidade. Caso os parâmetros

dos padrões de potabilidade tornem-se mais restritivos, mais restritivo também se

tornará os limites da TCLP, resultando na mudança de “status” da maioria dos

residuos de ETAs encontrados na pratica.

O mesmo raciocinio pode ser utilizado para a realidade brasileira,

(_:onsiderando o padrão de potabilidade estabelecido pela PORTARIA Bó/GM (1990)

e recente alteração pela POR'l'ARlA MS nü 1469/2000.

Diversos aspectos relacionados e reportados sobre a presença de metais e

geração de residuos no tratamento de agua são passíveis de destaque e considerações

criticas.

Na realização de pesquisas mais recentes em aguas superficiais, são

encontrados valores de concentrações dc metais, diferentes e geralmente menores,

daqueles reportados por estudos mais antigos (possivelmente devido a evolução das

tecnicas analíticas e de amostragem). Entretanto, observou-se aumento na

concentração de alguns metais, principalmente o chumbo, pela contribuição cada vez

maior da poluição difusa (principalmente por escoamento de aguas pluviais urbanas).

Com o avanço das tecnicas analíticas, diversos autores confirmaram a

influencia exercida pelo pH de coagulação, pH da agua tratada e temperatura na

concentração de alumínio residual (VAN BENSCHOTEN 85 EDZWALD, 1.990);

(SRTNIVASAN et a1., 1999), (EXALL & VANLOON, 2000). Ao contrario do que

afirmara DRISCOLL et al. (1989) e CORNWELL et al. (1987). Outra constatação e

que o aluminio na agua tratada encontra-se em forma quimica mais disponivel que na

agua bruta, mesmo considerando as diferentes classificações quanto à especiação de

A1 adotadas entre estes autores.

Na avaliação dos possíveis problemas decorrentes da adição de metais pela

pratica da coagulação, foram observadas intensas discussões e controvérsias.

Autores, tais como ZHANG & WANG (2000) registram a existência de

significativas alterações e até “formação de novos compostos orgânicos” que possam

comprometer a qualidade da agua tratada apos desinfecção. Entretanto houve
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autores, como REBHUN (2000) que contestaram fortemente, afirmando não ocorrer
mudanças significas na atividade mutagênica da agua.

Pode~se observar a aplicação de diferentes metodologias, principalmente no
que concerne aos tipos e números de compostos orgãnicos avaliados. Portanto,
qualquer delinição ou conclusão, deve ser realizada criteriosamente, visto os
incipientes estudos realizados até então.

A utilização de novos produtos químicos no tratamento de agua também
merece destaque. Sais polimerizados de alumínio, tais como cloreto de polialuminio
(PACI) são cada vez mais estudados e aplicados no tratamento de agua (VAN
BENSCHOTEN (Fe EDZWALD, I990), (EXALL & VANLOON, 2000);
(EDZWAID da TOBIASON, 1999). As vantagens apresentadas são menor teor de
impurezas, menor dependência aos valores de temperatura e pH de coagulação e
menores niveis residuais de alumínio na agua tratada. Contudo, ha necessidade de
mais estudos sob seus efeitos na remoção de metais, materia orgânica, compostos
orgânicos e outras variaveis.

Na utilização de sais de fosfatos na agua tratada discutem-se, problemas
quanto a presença de impurezas (incluindo metais), a possibilidade de favorecer o
recrescimento de bactérias e o efeito na biodisponibilidade do fosfato pela presença
de substancias húmicas. Mais uma vez, ocorrem registros e estudos contraditórios,
passíveis também de analises e conclusões criteriosas.

De maneira geral, intensifica-se a necessidade de realizar estudos mais
abrangentes que englobam metais e materia orgânica (substancias humicas). Já se
observa essa tendência, basta constatarI a diversidade de estudos existentes sobre a
ação das substancias húmicas no transporte e disponibilidade dos metais.

Com relação aos resíduos gerados no tratamento de água, verificou-se que em
geral, ha consenso quanto aos valores de produção (volume), situados na faixa de 1%
a 5 % do volume de água tratada. Vale ressaltar que nos estudos dos residuos de
ETAs, a propria definição do termo e classificação é muito discutida e controversa.

A expressão inadequada em (mg/L) para a concentração de metais nos
resíduos, ainda que errado, possibilita comparações com a legislação atual.
Entretanto expressão dos valores expressos em (mg/kg), vem se consolidando visto
propiciarI comparações entre residuos com diferentes concentrações de sólidos.



Cop¡rn/o -1 ~- ProcedimentosÀ/[etorlológrcos __ 50

írPRocEDIr/mwros METODOLÓGrcos

4.1 Considerações Iniciais

O desenvolvimento do estudo “problemática dos metais nos residuos gerados

no tratamento (lc agua” foi centrado em estudo de caso. considerando a produção de

agua tratada e conseqüente geração de resíduos em uma estação de tratamento de

agua convencional de ciclo completo (coagulação. floculação. decantação

convencional. filtração). Para tanto foi escolhida a estação de tratamento de agua de

São Carlos. localizada no municipio de São Carlos.

Inicialmente, caracterizou-se a E'lf'A-São Carlos-SAAE quanto; as variaveis

fisicas c operacionais, insumos utilizados e metodo de limpeza do sistema de

tratamento. Adicionalmente foi realizado levantamento historico dos valores de

vazão, de consumo de produtos químicos e das caracteristicas da agua nas diversas

etapas do tratamento de agua.

Para avaliação do caminhamento e forma dos metais (Al. Cn, Cr, Fe, Mn, Ni,

Zn e Pb) nas diversas etapas do tratamento. o estudo foi dividido em, coletas e

analises periódicas das amostras de água e, coletas e analises eventuais, dos residuos

gerados na ETA, quando da lavagem dos decantadores e dos filtros.

Desenvolveu-se o balanço de massa (sólidos, metais) global e em cada

unidade de tratamento. De forma a permitir identificar particularidades ocorridas no

caminhamento dos metais e possiveis influência na produção de residuos.

Outro aspecto consistiu da avaliação de conformidade ou não (CONAMA/20)

do lançamento sem tratamento dos residuos da ETA-São Carlos no córrego

Monjolinlro. considerando os parâmetros.I sólidos e metais (Al, Cr, Cn, Cd, Fe.I Mn.

Ni, Zn e Pb).

Todos os ensaios e analises foram efetuados nos laboratórios de Saneamento

da UFSCar e no laboratorio de Saneamento do Departamento de Hidráulica e

Saneamento (SHS) da Escola de Engenharia (le São Carlos (EESC/USP).
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4.2 - ETAPAS DE TRABALHO

l - Caracterização fisica e operacional da ETA-São Carlos e, levantamento
historico dos valores de vazão, consumo de produtos químicos e das características
da agua, tais como: pH, cor e turbidez; nas diversas etapas do tratamento de agua
(agua bruta, agua decantada e agua filtrada).

II - Determinação preliminar dos valores de concentração de metais e sólidos,
nas amostras de agua bruta, Hoculada, decantada, tiltrada, tratada e agua de lavagem
dos filtros, a lim de obter indicações de particularidades envolvidos na produção de
metais e sólidos.

Ill ¬ Apos analises preliminares (Etapa ll) verificou-se a necessidade de
melhorar a técnica analítica de determinação de metais de ppm (mg/L) para ppl)
(pg/L). Para tanto foram conl'eccionadas cinco colunas de troca iônica (resina
catiõnica fortemente ácida) pre-concentradora de metais. Prosseguiu~se então a
determinação dos valores de concentração em ppl) (ug/L) da fração total, particulada
e dissolvida dos metais Cu, Cr, Cd, Fe, Mn, Ni, Zn e Pb. Para o aluminio foi
determinada apenas a fração total. (Alma)

IV ¬ Coleta de amostras de resíduos gerados nos decantadores e filtros para
caracterização fisico-quimica, particularmente quanto aos metais presentes nas
amostras.

V - Desenvolvimento do balanço de massa (metais-sólidos), avaliação e
análise dos resultados.

Para melhor entendimento, as etapas de trabalho e respectivos procedimentos
experimentais serão apresentados no fluxograma (FIGURA 4.1).
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'1'1igura 4.1 - Fluxoararra das etapas e procedimentos do trabalho
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4.3 Caracterização da ETA ~ São Carlos/SAAE.

A caracterização fisica e operacional da ETA-São Carlos foi realizada a partir
de levantamento feito no local e informações obtidas., junto a administração da ETA-

São (_Íarlos/SAAE.

O levantamento historico dos valores de vazão, consumo de produtos
químicos e das caracteristicas da agua, tais como: pH, cor e turbidez, foram obtidos
por tabulação de dados diários, constantes em formulários, do acervo historico da
administração da ETA - São Carlos.

da! Amostragem, Coleta, 'Preparo e Análise das Amostras de Agua e
Resíduos.

4.4.1 Locais de coleta de amostras
A FIGURA 4.2 mostra os locais de coleta correspondentes aos pontos de

adição de produtos químicos e, de entrada e saida de cada etapa do tratamento. Estes,
foram definidos considerando a inexistência de zonas mortas, correntes preferenciais
e/ou de qualquer outro tipo de perturbação hidraulica. Assim, foram escolhidos os
seguintes locais de coleta:

o (l) - canal de entrada de água bruta (água bruta);
ø (2) - entrada comum dos floculadores (agua coagulada);

ø (3) - canal de distribuição de água decantada (água decantada);
I (4) - saida dos filtros (água filtrada);
u (5) - reservatório de água tratada (água tratada final);
r (6) - produtos químicos - calha de adição de coagulante e cal (sulfato de

alumínio e cal) e tanque de armazenamento de ottopolifosfato;

i (7) - tubulação de descarga dos residuos de decantadores (7a) e calha de
coleta de água de lavagem dos filtros (7h).



Ut 4;.Grpƒra/o J - Proeozfimorms ilfle/odo/ógicos

[o ii

IIÍ'oitgularttc - t 'al
ras

(1) Água magulr'id-.i

.Égua ljruta |-l-| _r-I1 rI-j 'z E? ____ ___-___ _ _
E -__-¬-_-_ __-di--=_-:_II __? '_ä _` '

Ãlisllllfl Ri't IÍlJ'.l E , .. . . _ l _ _ Ju
I nmuhdu' Ut'mntatior

(511
E'Íl topolitifsfatn (h)

[rã] l (illuur H) Descarte de residuos (3)

' ' _ ¡'EIH _ '

` ._ 1:- .. _, :1q de '-mtitlfi
Agua Tratar-iii :MGM 1 mn'd" .à _.- L J
«o_- *1

Filtros
'I'nlique de contato l I Uh)

Agua de lavagem
dos filtros

FIGURA 4.2 ~ Diagrama esquemático dos locais (Ie coleta

4.4.2 Coleta e preparo das amostras de água e de residuos de tlecantatlores e

filtros

Foram coletadas amostras (le água (bruta, coagulatla, decantada, filtrada e

tratada).J de residuos (le decantadores e. (le agua de lavagem dos filtros para

caracterizaçôes fisicas e químicas e, determinação das concentrações (le sôlitlos e

metais.

4.4.2.1 Amostras (Ie Água

As coletas (las amostras de agua ocorreram de julho de 2000 a junho de 2001.

O intemalo médio entre coletas foi de 15 dias. Houve interrupção na coleta de

amostras. entre os meses de janeiro a março de 2001, devido a montagem e

realização de testes das colunas de troca iônica pré-concentradora de metais.

Apos montagem das colunas (le troca iônica foram realizadas 5 coletas, entre

os meses de abril ejunho de 2001.

As amostras de agua foram coletadas em recipientes plasticos de 3L. Todos

os recipientes foram previamente lavados com solução ácida de HNO; e enxaguadas

com água destilada. Na etapa anterior a utilização das colunas de troca iônica (Etapa

11), as amostras foram preservadas a uma temperatura (Ie aproximadamente 4° C e
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acidificadas com HNQ; (pl~l<2) ate a realização da digestão ãcida e analise dos
metais totais presente nas amostras.

Na etapa com utilização das colunas de troca iônica (Etapa lll)j 500 mL das
amostras foram imediatamente filtradas (sem acidificação), com auxílio de uma
bomba de vácuo em filtro miliporc dc acetato de celulose com 0,45 tim de poro, para
separação das frações metais dissolvidos e particulados. A parcela filtravel (fração
dissolvida) foi passada pela coluna de troca iônica. conforme descrito no item 4.6.2.
A parcela retida no lillro (fração particulada) mais membrana foi acidificada com 25
mL de I-INOs ( l : l)1 seguida de digestão ácida HCl-HNO; e análise de metais.

Os valores de concentração dos metais dissolvidos foram obtidos dividindo o
valor da leitura pelo fator 20 de eluição.

4.4.2.2 Amostras de resíduos de tlecantadores e filtros
Concomitante as amostras de água foram coletadas amostras de resíduos na

entrada dos decantadores (inicio do perfil de sedimentação). com intuito de observar
alterações nas caracteristicas fisicas e químicas destes resíduos.

Adicionalmente realizaram-se coletas de amostras compostas1 obtidas durante
a lavagem dos decantadores, janeiro de 2001.

As amostras dos residuos de decantadores foram coletadas na saída do tubo
de descarga (500 mm) junto ao curso d água corrego Monjolinho” (FlGURA 4 3)
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O tempo de lavagem dos decantadores foi de aproximadamente 4 horas, com

volume total estimado superior a 1638 m"š (volume do decantador), uma vez que todo

o volume útil do decantador e descarregado, e ainda soma-se a agua utilizada durante

aplicação do jato hidráulico.

Para cada lavagem foram coletadas amostras de 5 L em intervalos de tempo

de O, 30, 60. 12.0. 150 e 180 min 1 a fim de obter amostras compostas de 30 L para

cada coleta.

Separaram-se aproximadamente 500 mL da amostra composta para

determinação dos metais presentes nos residuos. Estas amostras foram preservadas

em pH<2 (H1\IO3) a uma temperatura inferior a 4” C até a realização da digestão e

analise dos metais totais. A determinação dos metais seguiu os mesmos

procedimentos descritos para as amostras de agua. Vale ressaltar que para

determinação dos metais não foi necessario utilizar as colunas de troca iônica (pre-

concetração de metais).

As amostras dos residuos gerados nos filtros (agua de lavagem dos filtros)

foram obtidas diretamente na saida das calhas de coletas. com uso de recipiente

plastico de 5 L e coletadas somente na etapa de utilização da coluna de troca iônica

(Etapa Ill). As coletas de agua de lavagem foram simultâneas as de agua da estação.

Seguiu-se também a determinação dos metais, conforme os procedimentos

estabelecidos para os resíduos de decantadores.

4.4.3 Amostras do produtos químicos

Foram coletadas amostras líquidas dos seguintes produtos químicos para

analise de metais (na forma de impurezas): sulfato de aluminio., cal e ottopolitosfato.

As amostras de sulfato de alumínio e cal foram coletadas diretamente nos seus

respectivos pontos de aplicação. conforme mostrado na FIGURA 4.2 (item 4.4.1). As

amostras de ortopolifosfato foram coletadas do tanque de preparo e armazenamento,

localizado no canal comum de saida dos filtros.
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4.5 Caracterização das Amostras
A caracterização de água e de residuos foi realizada principalmente quanto

aos metais e suas formas presentes nas amostras. Adicionalmente determinaram-se as
propriedades fisicoztluimicas usuais.

4.5.1 Caracterizações das amostras de agua da ETA-São Carlos/SAAE
Na TABELA 4.1 estão descritas sumariamente as variaveis analisadas e, os

métodos empregados para as caracterizaçoes das amostras de agua da estação de
tratamento dc agua.

Tabela 4.1 - Variáveis e metodos analíticos utilizados para caracterizar a agua da
estação de tratamento de água.

Variáveis Método
pH APHA/AWWA/WEF, 1995
Turbidez. Ali'HA/.M-VWAJWEF, 1995

(foi ` APHA/AWWA/war, 1995
DQO z'XPHA/AWWA/W EF, 1995
šlido total, suspenso e dissolvido APHA/ARWVMUEF, 19.95
Metais (Cu, Cr, Cd, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn) APHA/AWWA/WEF, 1995, EAA-Vai'ian AA 1275
Metais (Al total) APHA/AXVWAIWEF, 1995, Eriocliromc Cyaninc R.

Determinação de metais

Neste estudo utilizou-se a técnica de digestão, ácido nítrico - ácido clorídrico
(1:1) (APHA/AWWA/WEF, 1995), adaptada e empregada pelo laboratório de
saneamento da USP/São Carlos.

Assim, a determinação dos metais obedeceu o seguinte procedimento:
i transferir 25 mL da amostra acidificada para um Ellemeyer e adicionar 25mL

de ácido nítrico (HN03 1:1). Um reagente branco deve ser digerido como a amostra.
i levar as amostras ã chapa aquecedora e evaporar até quase secar (redução de

volume até aproximadamente 10 mL), deixar esfriar e adicionar outros 25 ml de
ácido clorídrico (HCl 1:1), evaporar novamente até proximo de secar (redução do
volume ate 10 mL). A seguir filtra-se a amostra digerida e dilui-se com água
destilada, retornando ao volume inicial de 25 mL.
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a Posteriormente foi feita a leitura do extrato para os metais Cu, (Ir, Cd, Fe,

Mn, Ni, Pb e Zn, em espectrofotômetro de absorção atômica.

Para determinação do aluminio não e necessario digestão e sua determinação

foi realizada pela tecnica espectrocolorímetrica,, Erioeltrome Cyanine R Method F

3500 (APHA/AWWAJWEF, 1995). O principio do metodo consiste na determinação

colorime'trica de alumínio em comprimento de onda de 535 nm, atraves da adição de

reagente eriocromocianina R nas amostras com valores de pH na faixa de 6,0.

Para a determinação dos metais em ppl)(mg/ml) foram construídos 5 colunas

de troca iônica pre-eoncentradora de metais com uso de resina eatiönica fortemente

acida, conforme descrito no item 4.6.

4.5.2 Amostras de resíduos de decantatlores e filtros

Na TABELA 4.2 estão descritas as variaveis analisadas e os metodos

empregados para as caracterizações dos residuos de decantadores e da agua de

lavagem dos filtros.

Tabela 4.2 u Variáveis e metodos utilizados para caracterizar os residuos de decantadores

e água de lavagem dos filtros (ALP).

Variáveis Método _l

pH APHA/AWWA/WEF, 1995

DQO APHA/AWWAM'EF, 1995

Cor APHA/AWWA/WEF, l995

Turbidez APHA/AWWA/WEF, 1995

Sólido total, suspenso e dissolvido APHA/AWWA/WEF, 1995

Sólidos sedimentaveis APHA/AWWAÍWEF, 1995

Metais (Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn) APHA/AWWA/WEF, 1995, EAA-Varian AA 1275

Metais (Al total) APHA/AWWAWEF, 1995, Eriochrome Cvanine R



Capim/o -l z- Proeednnenros rlz/[eƒodrilrigiws 59

Para determinação dos metais totais, base seca (mg/kg), separou-se um

volume e massa conhecida de amostra para obtenção de l g de resíduo seco (forno

l04° C). Seguiram-se então os mesmos procedimentos de digestão e analises citados

para as amostras de agua e de residuos.

Para as amostras de residuos não tioi necessario pré-concentrar os metais

(colunas de troca iônica), visto as concentrações dos metais encontrarcmz-se

geralmente acima do limite de detecção dos aparelhos analíticos utilizados na

determinação de metais.

4.5.3 Instalações e equipamentos utilizados

O armazenamento e preparo das amostras., e analise de aluminio Foram

realizados no Laboratorio de Saneamento da UFSCar.

A lista de materiais e seus respectivos usos são mostrados na TABELA 4.3.

Tabela 4.3 - Materiais utilizados

m Utilização

Baldes de 3 L e 5 L, tambores de 3U L coleta de amostras de agua c residuos

Refrigeradores Armazenamento e preservação de amostras

Turbidimetro HACH, modelo 2100 P Determinação de tnrbidez

i Medidor de pH, marca DIGIMED modelo Determinação de pH

DMZO

DQO (reator COD) - HACH Determinação de DQO

Espectrofotômetro de absorção atômica, Analise dos metais Fe, Mn, Cu, Ni, Zn, Pb,

VARIAN- AA 1275.(Laboratorio de Cd e Cr

Saneamento/EESCÍUSP)

Espectrofotõmetro DR/ZO l O - HACH Determinação de cor aparente e Al total, l

.
_

A determinação da serie de sólidos (sólidos totais, suspensos, dissolvidos) foi

realizada utilizando balança analítica, forno e mufla localizados nas dependências do

laboratorio de saneamento da EESC - USP.

Foram utilizados cinco buretas de 25 mL para montagem das colunas de troca

iônica, instaladas em bancada nas dependências do laboratorio de Saneamento do

Departamento de Hidraulica e Saneamento da EESC - SP.
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4.6 Preflconcentraçäo de metais

Tendo em vista os limites de detecção do espectrofotõmetro de absorção
atômica (EAA) utilizado e as baixas concentrações de metais., encontrados para a
maioria das amostras de agua, foi determinante a associação de métodos de pre--
concentração de amostrasjr atraves do uso de colunas de troca iônica (resina catiõnica
fortemente ácida). Tal metodo vem sendo aplicado para eliminação de interferências
e pre-:concentração de íons metálicos presentes em baixos teores., em amostra
ambientais (ROCHA 81 HJRCHE, 1994; BRAYNER1 1998).

Inicialmente apresentamzsc algumas considerações teóricas do metodo e
posterior montagem e operação das colunas de troca iônica.

Um trocador iõnico pode ser definido como um material que contem
matrizes, as quais sao fortemente t'isados íons de carga positiva ou negativa. Existem
trocadores orgânicos e inorgânicos, sendo que, atualmente os trocadores orgânicos
sintéticos são predominantemente utilizados na maioria das aplicações de troca
irônica1P principalmente na forma de resinas sintéticas.

Resinas com grupo funcional acido sulfõnico são classificados como
catiõnicas fortes pois são totalmente ionizáveis, sendo utilizados em todo o intervalo
de pH. Outras resinas, menos comuns, são classificadas como catiõnicas fracas por
apresentarem baixo grau de ionizaçäo na forma ácida, sendo adequadas apenas em
soluções com pH acima de 7.

A propriedade fundamental de uma resina e' sua capacidade de troca de íons.
É. usualmente expressa em miliequivalentes de íons trocaveis por grama ou mililitro
de resina seca ou intumescída.

A TABELA 4.4 mostra os valores de seletividade típicos para trocadores
catiönicos fortes (NASCIMENTQ l998)_
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Tabela 4.4 - Coeficientes (le seletividade em troca iônica*
Cations Coeficiente de seletividade

l_-F 1,0
LiT 0.35
K+ 2.5

Rb: 2,6
Cs+ 2:7
Agi '16
Mg* 2,5
s'* 3:9
Sr.1+ 5,0
ea* a?
Fei; 2:5
Zifi 2.?
Co3+ 2,8
CUB? 2,8
NF' 3:0
PbE+ 7.5

*trocadores catiõnicos fortes em matriz (le poliestireno¬ com 8% de ligações
cruzadas.
Fome: NA SCÍrlJENYO (1 998)

4.6.1 Colunas (le troca iônica (pl-'ezeoneentraçño).

Utilizou-se resina catiônica fortemente ácida Amberlit LR 120 (resina
polirnerica de estireno-diviniI-benzeno com grupo sulfônico).

Para confecção das colunas de troca iônica foram utilizadas cinco buretas (Ie
25 mL. Introduziram-se 10 mL de resina em cada bureta. Espumas de poliuretano
foram inseridas na extremidade inferior para evitar o arraste da resina durante a
operação (conforme mostra a FIGURA 4.4).
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Figura 4.4 ~ Colunas e tro õnica.

4.6.2 Procedimentos operacionais

Para verificar a melhor opção para eluição dos metais, foram realizados testes

com ácidos minerais a concentrações variáveis. A alternativa escolhida consistiu da

utilização de ácido clorídrico (HCl) a 6 mol/L de concentração. O referido valor foi

também obtido por ROCHA & HIRCHE (1994) em seus estudos de determinação de

metais totais e metais solúveis em “água bmta” e água tratada da ETA a Araraquara.

Os testes de validação foram efetuados, principalmente para os cátions Cu2+ e

PbÊÍ com base no coeficiente de seletividade (TABELA 4.5).

Foram passados 500 mL de amostra através das colunas de troca iônica para

adsorção dos íons metálicos. A velocidade de escoamento foi de aproximadamente

30-35 gotas/min (E 0,8 mL/min). Posteriormente, lavou-se (eluiu-se) a coluna com

10 mL de HCl a 6 molfL e velocidade de 10-15 gotas/min (E 0,3 mL/min). O

efluente foi coletado num balão volumetrico, capacidade 25 mL, e completado com

agua destilada. A agua destilada também foi passada através das colunas. Dessa

forma foi possivel obter fator de pre-concentração de 20 vezes, com utilização de

500 mL de amostra de agua.
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Apos eluiçäo (10 mL de HC] (iM + 15 mL de agua destilada) os metais Jforam
determinados por espeetrofotometria de absorção atômica (EAA-intraiab AA 1275).

Constmiram-se curvas analíticas (calibração) de torma a reproduzir as
mesmas condiçoes (pe. pH, viscosidade) das amostras de agua. Os padrões foram
preparados adicionando IO mL de HCl ÕM em 15 mL de amostras de concentrações
conhecidas.
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S 'RESULTADOS E DISCUSSÃO

F ll

___;
' '__ ____ _ __ .__-...n _ _

fil Considerações Iniciais

Apresenta-se inicialmente a caracterização da ETA/São Carlos~SAAE e, os

resultados do levantamento historico das caracteristicas da agua lnuta, água tratada e

consumo de produtos químicos.

Por conseguinte, demonstram-se os resultados dos valores dc concentrações

de sólidos e metais encontrados nas amostras de agua e de residuos, assim como o

tratamento de dados e, equacionamento utilizado no desenvolvimento do balanço de

HIHSSH.

5.2 ETAzsÃo cARLos/sAAE.

5.2.1 Caracterização

A ETAfSão Carlos«SAAE e' uma estação de tratamento de água do tipo

convencional com ciclo completo (coagulação, mistura rapida, floculação,

decantação, filtração, desinfecção), e apresenta vazão média de aproximadamente

500 L/s.

A água bruta provem das captações: Ribeirão Feijão e córrego do

Monjolinho. E apresenta usualmente as seguintes caracteristicas (TABELA 5.1);

Tabela 5.1 - Caracteristicas usuais da água bruta

É pH l Turbidez (uT) Cor aparente (uC)

minimo medio ¡máximo minimol medio maximo

6,3 l 6,5 s \22,5 147 i 95 \ 169 ( 965
minimo ' medio 'máximo

Obs: Valores relativos ao ano dc 2000.
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A ETA - São Carlos apresenta boas condiçoes operacionais com vazão de

operação geralmente interior a Ifazño de projeto. Utiliza como coagulante prirm'irio,

sulfato de aluminio c consta das seguintes unidades (FIGURA 5.1):
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I*'I(Í.`URA 5.1 ~ lisque-ma geral da Ii't'A-Sao Carlos-SAAE

0 Vertedor llai'sliall para mistura rapida e medição de vazão com descarga livre

(580 L/s).

u Dois conjuntos paralelos de Iloculacao com 24 metros de comprimento, (i metros

(le largura e 4 metros de profumlidade eada, dotados cada um de quatro câmaras

iguais providas de agitadores mecânicos tipo turhina.

fl 'l'rês deeantadores retangulares do tipo convencional fundo plano, com 32 metros

dc comprilncnto._I l2.80 de largura e 4,00 de prot'lnulidade.
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w Sete filtros de unidades duplas do tipo rápido por gravidade, que funcionam com
taxa e nível constante (com regulador de vazão), meio filtrante de areia, as
dimensões de cada filtro são (8,00 X 2,60) m, área filtrante de 20,80 mz.

5.2.2 Aplicação (le produtos químicos
Os produtos químicos comumente aplicados na ETA H São Carlos são

mostrados na TABELA 5.2. Deve-se ressaltar que há grande variação na
especificação destes produtos, em função, das constantes nmdanças de fornecedores.

Tabela 5.2 ~ Produtos químicos aplicados na. ETA/São Carlos-SAAE

Produto Químico Fórmula

Sulfato de alumínio A12(SO4)3. I4HzO
Hidroxido de cálcio Ca(OI-I)z
Polifosfato P205
Cloro Clz

Ácido Fluossilícico I-IzSiFfi

* Média do ano 2000.

5.2.3 Limpeza do sistema de tratamento
A duração da carreira de Íiltração é em geral de 20 a 30 horas. A lavagem de

cada decantador (em média 2 a 3 meses), é realizada manualmente com uso de jato
hidráulico (FIGURA 5.2).

'-'l--_.f-'= --' " ---¬¬-'- "f"-. ... . --.'¬r* ' -‹¬. _ .- _* . _ _- z :_¡fr-š* ""' l :fui-*15;É,¿-__|'--..5'Ê?=°ÊÊ_~".'.-_- '-ÍÊÊmW._?*.Efi1.íi--ÉÊ$=...-I.š-z *L:zig-..._- -VF-'â' Wnaou''ë- : _ - L -_ r
'.. - 4... _'_ =_l: d -- -.1_: ' :___ _' '__' ' _ "_ .___ ` `- '. " "'- ' '_j__` _ --- - _- -

Figura 5.2 ~ Lavagem de decantador da ETA/São Carlos-SAAE
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A lavagem dos liltros e realizada apenas eom agua no sentido aseensional, o

que concorre para a geração de maior volume de agua de lavagem (Dl BERNARDO,

1999).

A descarga, tanto dos residuos de deeantznlores, quanto da agua de lavagem

dos tiltros e realizada atrai-'es de tulnilaçao em eonereto armado de Stltl mm de

diametro, que lança esses materiais, sem tratamento, no eorrepe Monjolinbo.

Iistima~se que a agua eonsumida para lavagem dos Iiltros e dos deeanladores,

represente aproxinnulamente _'ti-ír da agua tratada (PARSHKIAN, l99bã).

5.2.4 Dados bistúrieos

Para realivaeao do levantamento ltistorieo foram utilizados dados referentes

aos anos de l998, 1999 e 2tltlt). Nas planilhas disprmibiliaadas pela administração da

ETA/Sao Carlos-SAAE, os valores de turbidez, dosagem de produtos ouimieos e

vazão sao expressos em medias borarias. A partir desses dados foram entao

ealeulados os valores medios mensais para avaliar' possiveis variaeoes sazonais das

earaeteristieas da agua (bruta, tratada) e operacionais.

A partir da FIGURA 5.3 pode-se perceber que existe tendencia semelhante de

eoniporlamento dos valores medios mensais de lurbidez e eor aparente da agua bruta

e, eonsumo eoagulante em mg/L por volume de agua tratada, para os anos de 1998,

l999 e 2000. Nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março (estação ebuvosa),1

nota-se, elaro aumento nos valores medios mensais das variaveis turbidez, eor

aparente e, conseqüente, consumo de eoagulante. Nos meses subseqüentes de

estiagem de abril a outubro, ba deeréseimo desses valores (eerea de 40 a 50%). A

partir de novembro tem-se novamente o aumento dos valores medios. Portanto, pode-

se inferir que a sazonalidade das variaveis da agua bruta e consumo de eoagulante

são bem definidas.

Em todos os gralieos apresentados, as linhas nao signifream continuidade,

foram utilizadas apenas para faeilitar a visualizaçao.
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Figura 5.3 - Variação anual dos valores medios mensais das variáveis turbidea cor

aparente (a) e de consumo de eoagulante por vazão de àgua tratada (b).

A FIGURA 5.4 evidencia a boa correlação, para os anos 1998, 1999 e 2000,

entre o consumo de coagulante e a qualidade da água bruta (turbidez). O consumo de

coagulante aumenta ã medida que se eleva a turbidez da água bruta.
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im

g/
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Figura 5.4 ~ Correlação entre consumo de coagulante e turbidez de agua bruta

ET A/São C arlos+

Realizaram--se analises de correlação (coeficiente de correlação de Pearson)

entre as variaveis; vazão, turbidez da água bruta, dosagem de coagulante, e cor com

auxilio da planilha eletrônica EXCEL da Microsofl. As respectivas correlações

encontram-se mensuradas na TABELA 5.3.

Pode-se observar que para os anos 2000 e 1999, existe boa correlação entre os

valores medios mensais de turbidez da agua bruta e dosagem de coagulante, turbidez

e cor aparente (agua bruta) e, dosagem de coagulante e cor aparente (água bruta).

Tabela 5.3 ~ Correlação entre as variáveis de agua bruta e consumo de coagulante,

Turb ABlCoagulantel Cor l

Turb AB 1

ano 1999 e 2000.

Turb AB Coagulante

Cor

Através da FIGURA 5.5, pode-se perceber aumento no consumo de

coagulante por volume de àgua tratada1 à medida que aumentou a vazão de água
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Figura 5.5 - Valores medios anuais de consumo de coagulante por volume de agua

tratada e vazão de água tratada.

Para o caso da ETA/São Carlos, observa-se,r a partir da FIGURA 5.6, que

quanto maior a relação (dosagem sulfato de aluminio/turbidez de àgua bruta) menor

a turbidez remanescente apos sedimentação. Embora, ocorra eventual aumento na

dosagem de coagulante, não há reversão de carga na coagulação ou qualquer' tipo de

interferência que prejudique a clarificação (remoção de turbidez).

Coagulantelturbidez água bruta a Turbldez remanescente
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Figura 5.6 _ Turbidez remanescente apos sedimentação em função da relação

dosagem de coagulante/turbidez da água bruta.
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A FIGURA 5.7 mostra que, as variações dos valores médios mensais de

turbidez da água tratada estäo entre 0,30 a 0,60 uT, e denotam boa capacidade

operacional e eficiência de remoção de turbidez.

Turbidez água tratada
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Figura 5.7 - Variação anual dos valores médios mensais de turbidez de água tratada.

5.3 Análise das amostras de água bruta, coagulada, deeantada, filtrada e tratada

e dos produtos químicos (ETA-São Carlos/SAAE)

Como já mencionado, o trabalho foi realizado em duas etapas. A primeira

etapa considerada preliminar (sem uso de colunas de pré-concentração) ocorreu de

julho a novembro de 2000. A segunda etapa (com uso de colunas de pré-
concentração) ocorreu de abril a junho de 2001.

As coletas e as respectivas condiçoes operacionais e de tempo, são

apresentados na TABELA 5.4.
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Tabela 5.4 - Identificação das campanhas de coleta de amostras de agua na
ETA/Säo Carlos.

Data Coletas 'Lavagem de decantador Condições de

(i l semana) tempo

04/031/00 Coleta l Não Sem chuva

13/07/00 CÚIÊÍH 2 _ Não Still] Chuva

21/03/00 Coleta 3 Sim Sem chuva

06/09/00 Coleta fl Nao Chuva

05/I0/00 Coleta 5 Não Chuva

13/04/01 Coleta 6 Não Chuva

02/05/01 Coleta 7 Sim Sem chuva

09/05/01 Coleta 8 Não Sem chuva

20/05/01 Coleta 9 Não Sem chuva

Neste estudo, o termo “amostras de agua” designa as amostras, referente à
água bruta, água coagulada, agua decantada, água filtrada e agua tratada, coletadas
da ETA/Sao Carlos-SAAE.

As características físicas e químicas das amostras de agua bruta e agua tratada
são apresentadas nas TABELA 5.5. Pode se perceber que na primeira etapa (Coletas
l a 5) ocorreu grande variação das características da agua bruta com valores de
turbidez, maximo de 57uT e minimo de 6 uT, cor aparente, maximo 378 uC e
mínimo de 65 uC; e sólidos totais, maximo de llO mgfL e minimo de 32 mg/L.
Contudo na segunda etapa (Coletas 6 a 9) não houve grande variação, com valores de
turbidez máximo de 20 uT e minimo de 12 uT; cor aparente máxima 130 uC e
mínima 95 uC, e sólidos totais, maximo de 1 IO mg/L e minimo de 22 ¡ng/L.

A caracterização das demais amostras (água coagulada, decantada e filtrada)
esta presente na TABELA Bl, ANEXO B.
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Tabela 5.5 - Característica fisicas e químicas das amostras de água bruta e água tratada.

Água Bruta Água Tratado
Data pH Turblclez Cor Sólidos pH Turbidez Cor Sólidos

(uT) (uC) suspensos (uT) (uC) suspensos
totals (mglL) totais (mil)

Sem Coleta 1 ?,10 B 69 - 6,60 0,26 ND ~

Celt-1111116 coleta z 6,66 6 65 6 6,66 6,31 No 6,1
e

Tmna Coleta 3 ?,0 7,5 69 16 ?,0 0,45 2 2

Iõnica Coleta 4* 7,0 19 120 13 7,10 2,80 16 2

Coleta 5* 6,70 57 376 38 6,40 0,40 9 3

` oiiiiiiií'ëol'e'fà'6"`6,`1`6""""`1`6"`"'"""1`Í2"2` """"""""11 "6,66""""`6,66 """""""«i""""""""""i """"""""""
De 661616 r 6,66 26 136 16 6,66 6,66 No

Troca
¡Ônma coleta a 6,66 1? ea 6 6,66 6,61 24 No

Coleta 0 6,90 12 95 6 6,50 0,60 4 ND

Ê - chuva; ND - Não detectado

5.3.1 Concentração de sólidos totais, suspensos e dissolvidos nas “amostras de

agua”

A apresentação completa dos resultados das concentrações de sólidos totais,

sólidos suspensos e sólidos dissolvidos, consta na TABELA B2, ANEXO B.

As FIGURAS 5.8, FIGURA 5.9 e FIGURA 5.10, montadas a partir de dados

repottados na TABELA B2 (ANEXO B), apresentam respectivamente a variação dos

valores de sólidos totais, sólidos suspensos totais e sólidos dissolvidos totais ao longo

do desenvolvimento da pesquisa.

(m
ail

-l

Figura 5.8 - Variação de sólidos totais ao longo do tratamento de
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Figura 5.9 - Variação de sólidos em suspensão ao longo do tratamento de água

(ETA/São Carlos).
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Figura 5.10 - Variação de sólidos dissolvidos ao longo do tratamento de água

(ETA/Säo Carlos).

Através da TABELA 5.6 é mostrado em particular, os valores de turbidez e

de concentração de solidos totais, suspensos e dissolvidos na agua bruta e água

tratada. Pode-se observar, comportamento distinto entre as variáveis turbidez e

sólidos.
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Tabela 5.6 - Valores de turbidez e sólidos totais, suspensos e dissolvidos da água bruta e tratada.
Agua Bmta Agua Tratada

Sólidos Sólidos Sólidos Sólidos Sólidos i Sólidos
Turbidez totais suspensos dissolvidos Turbidez totais suspensos dissolvidos

Amostras (HT) (mg/L) (mg/L) (mg/11,) (uT) (mg/L) (mg/L) (mg/L)

Coleta 1 8,3 70 “ ' 0,3 100 " “
Coleta 2 6,1 32 9 24 0,3 12 041 12
(201614 3 7,5 103 16 89 0,5 so 2 72
coleta 4 19 44 13 31 :1,3 sv 2 85
coletas 57,1 ao 38 42 0,4 150 3 147 Í
Ceteraó __ _1_5,s 11g _ 11 00 0,8 m 1 110
Cetera 7 19,5 35 13 22 0,7 27 ND 21"
coleta s 17 64 3 56 0,3 No ND ND
coleta 9 12,3 22 6 16 0,4 52 ND 52
ND - Não detectado; - Não determinado.

Através da I[ABELA 5.7 (construida a partir da TABELA 5.6), observa-se

remoção efetiva de turbidez (na faixa de 90%), o mesmo não ocorre para os sólidos.

Os sólidos totais não apresentaram remoção efetiva, com ocorrência muitas vezes
'1 . ` f ' _ 1 _ `f _(Coletas l, 4, 5, 6 e 9) de aeresonno em seus valores , ao ima] do tratamento. A

remoção de sólidos suspensos foi elevada (entre 85,58 % a 100 %). A remoção de

sólidos dissolvidos apresenta-se de forma irregular. Em geral não se tem remoção

efetiva e, 11a inclusive acréscimos acentuados em seus valores (Coletas 4, 5, 6, 7 e 9).

'Tabela 5.7 - Remoção de turbidez, sólidos totais, suspensos e dissolvidos na
ETA/São Carlos

Remoção Remoção Remoção Remoção
Turbidez Sólidos totais Sólidos suspensos Sólidos dissolvidos

Amostras (943) (%) (%) (%)
Coleta 1 96,87 -42,86 - - __,
Coleta 2 94,92 62,50 98,82 49,36
Coleta 3 94,00 25,93 85,58 13,59
Coleta 4 85,26 497,73 86,19 472,10
Coleta 5 99,30 -86,44 91,85 -248,65
Coleta 6 94,92 -0,91 90,66 -10,79
Coleta 7 96,62 22,20 100,00 -22,40
Coleta 8 98,18 100,00 100,00 100,00
Coleta 9 96,75 -139,53 100,00 -225,95

I Os valores negativos rcportam o acréscimo de concentração ou liberação sólidos.
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A FIGURA 5.11 obtida, a partir dos valores constantes na TABELA BZ

(ANEXO B), mostra a variação percentual média de solidos2 nas diversas etapas do

tratamento de agua da ETA/São Carlos.

Pode-se observar aumento proporcional de SST apos a coagulação,

provocado possivelmente pela adição de produtos químicos. No entanto, ao passar

pelo decantador, ha diminuição de SST (remoção de sólidos suspensos) e aumento

percentual de SDT. Os sólidos na água filtrada e tratada são compostos

majoritariamente de sólidos dissolvidos.

120,00

100,00

00,00

60 00li°f
°l

40,00
ossr (as)

20,00 msm' (se)
000¡ _`l

água bruta água água água filtrada água tratada
coagulada decantada

Figura 5.11 - Variação média percentual dos sólidos suspensos e dissolvidos ao

longo da ETA/São Carlos.

Ressalta-se, que na ETA/São Carlos existe boa clarificação (remoção de

turbidez), sem significar necessariamente em remoção de sólidos. Ao contrário, há

acréscimo nos valores de sólidos totais e mais intensamente sólidos dissolvidos.

Estes acréscimos podem ser explicados pela adição de sólidos, na forma de produtos

químicos, e liberação ou ressolubilização de compostos dissolvidos, nos

decantadores e filtros. Este último aspecto (ressolubilização) pode estar associado às

características operacionais dos decantadores, em função do volume e tempo (idade)

dos resíduos retidos.

2 sólidos totais (ST), sólidos suspensos totais (SST) e sólidos dissolvidos totais (SDT).
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5.3.2 Adição de produtos químicos no tratamento de agua

Os produtos químicos utilizados na ETA/São Carlos são sulfato de aluminio,

cal, ortopolifosfato, flúor e cloro. A cada coleta de amostras proeurouflse quantifica-

los. A estimativa da quantidade adicionada de produtos químicos foi expressa em

medias diárias.

As soluções de sulfato de aluminio utilizadas na ETA/São Carlos

apresentaram diluições de 5 *V6 e 10 %. Para o calculo da adição diaria em (lígfdía) de

sulfato de aluminio, foi utilizado o seguinte procedimento:

Ohtevo-se o volume diario da solução do produto quimico, pela multiplicação

da vazão pelo tempo. Com o volume diario e o valor porcentual das diluições,

calculou-se o volume efetivo de sulfato de aluminio [AlO..1. I-lzO] adicionado.

Multiplicaudo o volume diario adicionado pela massa especifica 1,315 kg/L

indicada pelos torneoedores, obtevezse a adição diária em kg/dia de sulfato de

altuuiuio (1). A adição diária em kg/dia de ortopolifosfato (2) foi também estimado, a

partir do volume diário adicionado e utilização da massa especifica 1,55 kg/L.

Para a cal 3 oonsiderou~se dilui 1ão de 10% e tirassa os leeífioa de 1 40 k 1 L.S1 z

Os referidos resultados são apresentados na TABELA 5.8.

Tabela 5.8 - Adição diaria media em kg/dia de produtos químicos ua ETA-São Carlos.

Suifato de alumínio (1) Ortopolifosfato (2) Cal (3)

Vazão Adição diária Adição Dosagem a Adição
Agua tratada Dosagem [#112803 4.14H2011 Dosagem diária 10% diária

Amostras (Us) (L/min) (kgldia) (mL/30 seg) (kg/dia) (Umin) (kgtdia)
Celeta l 420 6,0 (5%) 565,6 60 144,6 10,1 20362
Celeta 2 530 60 (5%) 754,4 64 154,3 10,1 20362
Celeta 3 540 3,0 (10%) 565,6 64 154,3 10,1 20362

Celeta 4* 520 7,0 (10%) 13263 50 120,5 10,1 20362
Celela 5* 500 10,2 (10%) 10266 60 144,6 10,1 20362
Celeta 6 530 4,20 (10%) 792,2 25 60,3 1,7 3367
Celeta 7 520 4,60 (10%) 905,3 52 125,4 1,7 3367
Celeta 8 550 4,20 (10%) 702,2 55 132,6 1,7 3367
Coleta 9 460 3,0 (10%) 565,6 40 116,1 1,7 336,7

* chuva
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5.3.2.1 Concentração de metais (impurezas) nos produtos químicos.

A FIGURA 5.12 apresenta a concentração de metais nos produtos químicos
adicionados na ETA/São Carlos. Os valores médios foram obtidos a partir de dados
constantes na TABELA 1322, ANEXO B. Os produtos químicos analisados foram
sulfato de alumínio, cal e ortopolifosfato.

O sulfato (Ie aluminio apresentou maiores concentrações para Mn (1,26 ¡ng/L
e Zn (0,84 ¡ng/L). Para o ortopolifosfato na concentração aplicada, destaca-se a
presença de Ni (1,5 ¡ng/L), Cd (1,37 ¡ng/L), Pb (1,21 ¡ng/L) e Zn (1,14 ¡ng/L). A cal
na concentração aplicada apresenta baixos valores de metais, destacando-se Pb e o
Ni, com concentrações médias de 0,6 ¡ng/L e 0,65 mg/L respectivamente.

Produtos químicos

1:6 u __ USulÍato de Alumínio
1,4 - ,____ ___-*_ ----_ DOrtcpoIifosfato

_. _. .__- _ EICaI1,2 H T í Í? - - " -_
¡ _ _ __ _ _ _

0,8 -__ ___* _ e -_ _

0,ô-- -_ -_§:-_-Í - _í- _ _-

Ú _ r _ f [_ ._I i _ '_ r ' I ' I_;_ r __' r

Zn Pb Cd Ni Mn Cu Cr
Metals

Figura 5.12 - Valores médios de impurezas (metais) presentes nos produtos
químicos da ETA/São Carlos.
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5.4 Carga de sólidos em ltg/dia transportada e produzida na ETA

A produção diária de sólidos na ETA foi realizada globalmente e,

considerando individualmente decantadores e filtros. As estimativas foram efetuadas,

a partir do desenvolvimento de balanço de massa, atraves dos dados (valores de

sólidos suspensos) afluentes e efluentes de cada unidade considerada, assim como de

toda a ETA. A contribuição devido a adição de produtos químicos foi calculada,

utilizando valores teoricos apresentados por REALI (1999) (valores expressos em

grama de resíduo gerado por lgrama de produto aplicado), conforme observado na

TABELA 5.9.

Tabela 5.9 - Produção teorica de sólidos

Produto químico _ g de solidos produzidos por g de produto

quimico

Sólidos suspensos l

SullaÍo de alumínio 0,26 como AKOH);

Cal hidratada 0,1

Polímero i l _ _

Fome: REAL] (1999)

Produção global de sólidos

A estimativa da produção de solidos foi feita pela aplicação da equação (5.1),

considerando que l g de sólidos suspensos produz 1 g de sólidos, l g de sulfato de

alumínio produz 0,26 g de sólidos e l g de cal produz 0,1 g de sólidos, conforme

apresentado na TABELA 5.9. Na TABELA B3, ANEXO B são apresentados a

produção de sólidos (Mp9) pela adição de produtos químicos a montante dos

decantadores. Para o calculo da adição diária de cal, foi considerado a massa

especifica teorica de 1,4 kg/L.

W (kg/(lift) Z (SSABX QABH* MpQ - SSÀTX QAT

W (kg/(lia) : (SSAHX QAB) “l' (OQÕXDSA + O, lXDSC) - (SSATX QAT) (5 l)
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Eni que; SSAB =- concentração de sólidos suspensos em ¡ng/L na água bruta;
SSH « concentração de sólidos suspensos em ¡ng/L na agua tratada;

Qui - vazão de água bruta em L/s;

QH - vazão de agua tratada em L/s;

Mp1) - produção de sólidos devido produtos químicos em kg/dia;

DSA - Adição diaria de coagulante (sulfato de aluminio) em kgldia;

DSC - Adição diaria de cal em kg/dia.

oo c:

Os resultados apresentados na rTABELA 5.10 demonstram que a carga de

sólidos produzida diariamente na ETA corresponde a aproximadamente 968 kg ou

0,96 toneladas. Vale ressaltar que a contribuição proveniente da adição de produtos

químicos corresponde a aproximadamente 3'7 % do total de solidos prot'luzidos na

ETA.

Tabela `5.10 - Carga de sólidos produzida diariamente na ETA-São Carlos.

7 ¬ (iv) = Massa
, (1) (H) f (Ill) (1)+(H)=(1H)
Agua bruta MPQ Agua tratada Produção total grama de1

Vazão [SSab] [coefx adição] [SSsQat] de sólidos sólidos/m"
Coletas (L/s) {l<g/dia) (kg/dia) (kg/dia) (kg/dia) agua tratada

3 540 728 351 105 974 21
4 520 569 547 79 1038 23
5 500 1655 704 135 2224 51
e 530 490 24o 46 684 15
7 520 571 269 O 840 19
8 550 360 240 O 599 13
9 480 236 181 O 417 10

|Média 520 658 362 52 sea 22

Produção de sólidos nos decantadores

A estimativa da produção de sólidos nos decantadores seguiu as mesmas

considerações do item “Produção global de sólidos”. Os resultados, mostrados na

TABELA 5.11, foram obtidos pela aplicação da equação 5.2, em que considera a

diferença entre a carga de sólidos afluente (SS água bruta + MpQ produtos químicos)

e efluente (SS agua deeantada) aos decantadores.
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“lr (kg/(lia) : (SSAHX QialBi) + NÍIJQ _ (SS_.¶)X QaD)

W (kgtiia) z (ssm om) + (ojzózDsA + ojixosc) ~ (ssmzâ ow) (5.2)

Ein que: SSAE. » concentração de sólidos suspensos em ¡ng/l., na agua binta;
SSttn - concentração de sólidos suspensos ein ¡ng/L na água decantada;

a e vazão de agua bruta ein L/s;

Qt". - vazão de agua tratada ein L/s;

MpQ - produção de sólidos devido produtos químicos em kit/dia.
DSA -- Adição diaria de coagulante (sulfato de aluminio) ein Lig/dia;
DSC - Adição diaria de cal em kg/dia.

Tabela 5.11 ~ Carga de sólidos removida e produzida diariamente nos decantadores.

, (l) (ll) l (in) (w) z Massa
Agua bruta MPQ Agua decantada (I)+(ll)-(III) gl'filflfl de

Vazão [SStoi] [coefsL adição] [SSew] Produção total do Sólidos/111"
Coletas (L/s) {kg/dia) (kg/dia) (kg/dia) sólidos (kg/dia) água Íl'alëldël

3 540 728 351 968 1 10 2
4 520 589 54? 124 993 22
5 500 1655 704 350 2008 46
6 530 490 240 128 602 13"f 520 571 _ 269 90 rso 17 _
8 550 360 240 58 541 11
9 480 236 181 71 347 8

mnédia 520 l ssa 362 255 765 17

Produção (Ie sólidos nos filtros

A estimativa da produção de sólidos nos filtros seguiu as mesmas
considerações do item “Tt'otlução global de sólidos”. Os resultados, apresentados na
TABELA 5.12, foram obtidos pela aplicação da equação 5.3, ein que considera a
diferença entre a carga de sólidos afluente (SS água decantada) e efluente (SS água
filtrada) aos filtros.

W (kg/(lia) I (Ssanl'í QsLD) _ (SSMIX QAF) (5.3)

Em que: SSAD - concentração de sólidos suspensos ein ¡ng/L na àgua decantada;
SSM.` - concentração de sólidos suspensos em 111g/L na água filtrada;

tn « vazão de água decantada ein L/s;
QM.- - vazão de água filtrada ein L/s;
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Tabela 5.12 - Carga de sólidos removida e produzida diariamente nos filtros.

Massa l
. (I) (H) (m) : grama dc

Agua (lt-:cantada Agua filtrada (1)-(11) Sólidos/mB água
Vazão [SSXQAD] [SSsQM-'I Produção total de tratada

Coletas (L/s) {1<g/dia) (kg/dia) sólidos (kg/dia) _ _ _
3 540 968 50 918 20
4 520 124 '122 2 0.05
5 500 350 90 260 6
6 530 '128 48 82 2
7 520 90 2 88 2 _

8 550 58 O 58 1 _ _
9 480 “ft _ _ _ 0 'ft 2

Média 520 255 .44 211 5

Somando-se os resultados (valores médios) de produção de sólidos nos

decantadores e filtros, TABELA 5.11 e 5.12 respectivamente, obtêm-se uma

produção teorica total na ETA de aproximadamente 976 kg/dia. Verificou-se

diferença de menos que 0,8 % em relação ao resultado obtido pela estimativa de

“Produção global de sólidos” (Equação 5.1).

Na FIGURA 5.13 apresenta-se a produção diaria de sólidos na ETAz-São

Carlos.
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Figura 5.13 - Produção de sólidos na ETA-São Carlos.

Realizaratn-se testes de regressão entre turbidez e sólidos suspensos na água

bruta, a f'nn de verificar a existência de correlação linear, conforme reporta

CORNWELL (1987). A regressão polinomial obteve o melhor coeficiente de
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correlação (1'2=0,911), sendo a relação expressa pela equação 5.4. Uma vez, que se

considera a existência de correlação linear, foi obtido a relação expressa pela
equação 5.5, com coeficiente de correlação igual a 0,796. Deve-se ressaltar que para
relação linear, CORNWELL (198?) apresenta a variação de b entre 0,7 e 2,2. Para o

caso especifico desse trabalho foi encontrado 0,671 para o valor de b.

ss z 0,0142]12 - 0,3513¬ +12,273 (5.4)

SS z 0,6715? (5.5)

Os dois tipos de relações encontradas potlem ser melhores observadas na

FIGURA 5.14.

SäxTurbidez

(m
g/L

)

+ 12,218
R2 z 0,0114

0 10 20 30 40 50 60
Turbidez (uT)

Figura 5.14 ~ Relação entre sólidos suspensos e turbidez (agua bruta)

A partir de modelos matemáticos estatísticos empíricos (regressão múltipla)

realizados com uso de planilha EXCEL foi obtido o equacionamento da produção de
sólidos na ETA/São Carlos - SAAE, conforme expresso na equação 5.6. As variáveis

consideradas foram sólidos suspensos na água bruta, adição de [113l0416l01 em

kg/dia e produção diária de sólidos, comforme apresentados na TABELA 5.10.

Psór z 44.515' + 0,26.DSA + 63,765 (5.6)
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em que:
SS = Sólidos suspensos em (mg/L);

T = Turbidez em (uT);

Psol = Produção de sólidos em kgjdia;

DSA = Adição de sulfato de aluminio [A12804 1 41-1201 em kg/dia.

A FIGURA 5.15 mostra as diferenças encontradas quando comparado os

valores de produção de sólidos obtidos pela equação 5.6 e a equação 5.7 muito

utilizada. proposta por CORNWELL (1987).

Pode-se observar que o equacionamento proposto por CORNWELL (1987)

superestima a produção de sólidos, quando comparado os valores obtidos para

produção de sólidos, a partir do balanço de massa realizado uo item 5.4.

PL z Q(4.89_DA1+ Sé; + A). 10_3 (5.7)

em que:

SS = Sólidos suspensos em (mg/L);

PL = Produção do sólidos em kg/dia;

DAI = Dosagem de sulfato de alumínio expresso como A1 em ¡ug/L;

A = Outros aditivos em ¡ug/L;

Q = vazão em ¡ns/dia.

Produção de sólidos
f)
“OGU 1 ucoRNWELL usar)
2500 -¬- o ETA-sÃo eaRLos

2000

1500 -- _ - __

(kg
fdi

a)

1000 --

500 -

0

Coletas

Figura 5.15 - Comparação entre valores obtidos para produção de sólidos
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5.5 Concentração de metais nas “amostras de agua”.

No ANEXO B, TABELAS Bd, B5, Bó, B7, B8, B9, BlO e Bll são
apresentados os resultados detalhados, da concentração de metais totais analisados
nas diversas etapas da ETA/São Carmo-SAAE. Nas TABELAS B 12, B | 3, B 14, B l 5,
B ] 6, B l? E BIS são apresentado os valores de concentração dos metais dissolvidos e
particulados. A discussão dos resultados sera feita a partir da condensação (testes
dados, e apresentada metal por metal.

Os metais analisados foram Al, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn.

Nas coletas de l, 2, 3, d e 5 foram determinados apenas metais totais,

enquanto que nas coletas de Ó, 7, 8 e 9 determinaram-se metais totais, dissolvidos e

suspensos.

As amostras correspondentes a coleta d (chuva) apresentaram caracteristicas

distintas. Com exceção do cromo e níquel, os demais metais apresentaram

acréscimos nos valores de concentração. Contudo, o mesmo comportamento não foi
observado para a coleta 5 (chuva).

Exceto para o aluminio, são apresentados os valores medios3 em ug/L e os

percentuais médios (%) de metal associado ã fração dissolvida e ao particulado em

suspensão na agua (utilização das colunas de troca iônica).

Na apresentação dos resultados as expressões abaixo são assim definidas:

- Percentual de metal ligados a particulas MP (%): representa relação

percentual entre a concentração do metal no particulado em suspensão em

ug/L dividido pela concentração total do metal na coluna (Pague

(dissolvido+particulado), também em ug/L.

- Percentual de metal dissolvido MD (Ú/ú): representa relação percentual entre a

concentração do metal na fração filtrada (0,45 um) em ug/L dividido pela

concentração total do metal na coluna diãgua (dissolvido+patticulado),

também em ug/L.

3 Os valores médios foram obtidos considerando as coletas ó, 7, 8 e 9.
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ALUMÍNIO
Através da FIGURA 5.16 pode-se observar acréscimo acentuado de alumínio

na água coagulada, valor maximo de 3100 ug/L (aplicação de sulfato de aluminio) e
valor médio de INI ¡tg/L. Apresenta remoção media de aproximadamente 90 % de
alumínio total pelos decantadores e cerca 80 % do alumínio remanescente ou 9 % de
aluminio total pelos filtros. A ocorrência de alumínio residual na água tratada
encontra-se em valores de concentração abaixo do limite de detecção, e não
ultrapassa o limite de 200 ug/L recomendado pelo padrão de consumo humano
detinido pela Portaria no' 1469/2000.

Alumínio
35m] - - - - . __ _ _ _

_ _ _ i DCcIela2 l30'00 - _ _ _ _ _ _ _lh,_ _ _ _ _ _ Bulimia ríä n IÉWÊUUQ _i ETColetaB l
i [ÍlCoIeta4 I25UU-________*“____ _____ __J :routers-5

É 2000 --__ __ 5- _r-____ _____ __ _J Elcúterae
Ê?- 5;.: I UColeta?V 1500 - _ _ _ __ _ _l_- E._ _ ________ _ __.__¡ ucareraa

__ É: |' ucareraa |1000 __ ____ :__ _ _ _ _ _ _ _._-_ __ __:_::

590 ñ____ 5.: “É_ _ ______ _ __ __ __ ___“'- 5 fa _ i..U __ __l- _l=.__.=¬___l J____l;"l~:l_:l .l___:l_|_ ___l j _ __ ___.:-ej __ _. _ _¬ ______ ___ _l 200Água bruta Água coagulada Água decantacla Água filtrada Água tratada

Figura 5.16 - Valores das concentrações médias de alumínio total.

COBRE

A FIGURA 5.17 mostra a ocorrência de cobre a baixas concentrações, em
geral menor que 5 ug/L. A concentração de cobre na agua tratada encontra-se em
concordância com o Padrão de Potabilidade definido pela Portaria 11° 1469/2000,
concentração máxima de 1000 ug/L. Apresenta comportamento estável e valores de
concentrações constantes ao longo das diversas etapas de tratamento.
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Cobre

Água bmta

Figura 5.17 ~ Valores das concentrações médias de cobre total.

[u_u Thn_r:mí|_
Água coagulada Água clecantada

FF]“ñ ,__ |_

___ _lEColeta šfl

Água filtrada

_ 1:1 coleta 5

EI Coleta 2

-- El Coleta 3

EI Coleta 4

IÍI Coleta 6

E] Coleta T

[BColeta 8

maílszn
Água tratada

87

A TABELA 5.13 mostra os valores médios (ugƒL) de cobre em cada etapa do

tratamento e os percentuais médios associado à fração dissolvida e particulada em

suspensão na àgua.

Ha predominância da fração de metal associado ao particulado em suspensão,

com máximo de 65% na água coagulada e minimo de 44 % na água filtrada. Através

da FIGURA 5.18 observa-se tendência de maior remoção da fração particulada e

conseqüente aumento da fração dissolvida ao fim do tratamento (água filtrada e

tratada).

Tabela 5.13 - Concentração media e porcentagem de cobre associado às frações

dissolvida e particulada em suspensão na água.

MP MD MT Mp MD MT

1 Cobre (nglL) (tL) (nl) (ft/l) (ft/Ú) (lt/Ut
Agua bruta 3,0 1,7 4,? 54 35 too

Água coagulada 2,2 1,2 3,4 (55 35 loo
Agua decantada 2,0 1,6 3,6 5,5 45 100

Ãíua filtrada 1,2 1,6 2,8 44 56 100

Ág ua tratada 1,9 1,6 3,5 54 46 100
MP (%): Percentual de metal ligados a particulado em suspensão

MD (%): Percentual de metal dissolvido
MT (Ú/ú): Metal total
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Figura 5.13 - Distribuição media percentual de cobre, fiação dissolvida e
particulada.

Com base na TABELA 5.13 foram calculados os percentuais de remoção,
(fração particulada e dissolvida), do cobre. Verificou~se remoção de
aproximadamente l I 0/0 de cobre particulado pelos decantadores e 33 % pelos filtros.
Apos os decantadores constatou-se acréscimo medio de 35 % nos valores de cobre
dissolvido (possível ressolubilização) e nos filtros remoção de aproximadamente 5
%. Para o cobre total, observaram~se acréscimos de 5 % após os decantadores e
remoção pelos filtros de aproximadamente 20 % de cobre total.

CHUMBO

O chumbo (FIGURA 5. l9) apresenta elevação dos valores de concentração na
água decantada, especialmente de chumbo na forma dissolvida, em média os valores
elevaram de 10 pg/L para 60 ug/L (ressolubilização).

As amostras 7, 8 e 9 apresentaram na água tratada concentrações (20 a 95
ug/L) acima do valor de 10 ug/L definido pelo Padrão de Potabilidade.
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Chu m bo
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Figura 5.19 -- Valores das concentrações médias de chumbo total
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Através da FIGURA 5.20, observa-se que não há praticamente ocorrência de

chumbo associado ao material particulado em suspensão na agua. O transporte e

remoção (le chumbo ao longo do tratamento danse através da fração dissolvida.

Chumbo

ioo,o - ._ - - f __; -~- ~--~- ----- -- - I _
90 D "In- .'A-I 'š I FI: _ U MD (0/0)

80.0 [__] MP (oz/o)

70,0

50.0 -
50.0

40,0

30,0

20.0

10,0
0,0

Água bruta Água Água Água fittrada Água tratada
ooagulada deoantada

Figura 5.20 - Distribuição media percentual (le chumbo, fração dissolvida e

patticulada.

A TABELA 5.14 mostra os valores medios de chumbo (ug/L) em cada etapa

(Io tratamento e os percentuais médios associado a fração dissolvida e particulatla em

suspensão na água.
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Tabela 5.14 - Concentração media e porcentagem de chumbo associado as frações

dissolvidas e particulada em suspensão.

'k MP MD MT ral* afim ttft'r'
Chumbo (uglL) (ugtL) (pg/L) (fat) _(_“/¿._)___ (Vs)

Água bruta 0 48 _ 48 o too too
Agua coagulada 0 11 11 o 1 nn __ J_;roo_
Água decantada 0 61 61 n mn ice

Agua filtrada 1 12 13 to so 10o
Agua tratada O 49 49 t1 mn tou __

MP (%): Percentual de metal ligados a particulado em suspensão

MD (%): Percentual de metal dissolvido
MT (UA): Metal total

CROMO

Conforme observa-se na FIGURA 5.21, o cromo não apresenta

comportamento bem definido e na agua tratada ocorre em concentrações menores

(aproximadamente 20 pg/L) que o valor de 50 pg/L estabelecido pelo Padrão de

Potahilidade. Deve~se ressaltar' que ocorreram problemas de contaminação nas

amostras correspondentes a Coleta 3.

C rom o

zoo -fl~- __ _ _ _ _ "__.U__ _ q__f__uu;'
Portana MS n” l469/2ütlü U Coleta 2

189 _
'_ ElColela 3 ,

160

EICoteta 4

140

.Coleta 5

120
acelera e í

10g

- EICoIeta ?

80

_ EIColeta 8

60
_¡ítcúteta s l

40-
` ' ' “ _'_-'50

20

_

O f¬== 1 Ú :E _ U i
Água bruta Água coagulada Água decantada Água filtrada Água tratada

Figura 5.21 - Valores das concentrações medias de cromo total.

O percentual de cromo associado ã fração dissolvida com relação ao total

presente na coluna d*ãgua é predominante, com minimo de 75 % na agua bruta e

maximo de 100 % nas amostras correspondentes ã água decantada e filtrada.
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Figura 5.22 - Distribuição media percentual (le cromo, fi'açäc dissolvida e
part icu l atla

A partir (Ia TABELA 5.15 pode-ae observar remoção (Ie 100 % da fiação
particulada do cromo pelos (Iecantarlores. A fração dissolvida do cromo sofreu
remoção de aproximadamente 33 % pelos decantatlores. Apos os Filtros, observou-se
acréscimo de concentração de cromo total, em especial da fração dissolvida.

Tabela 5.15 - Concentração média e porcentagem de cromo associado às frações
dissolvida e particulada em suspensão nas amostras (le agua.

MP MD MT MP MD MT
Crfimü (5911-) (HQIL) (HQIL) (Ú/v) (ü/fl) (Ú/fl)Água bruta 1,5 4,4 5,9 :às 'na too

Água coagulacla 0,6 2,2 2,8 22 '5/8 '100
Água decantada 0,0 1,5 1,5 0 't 00 100

Água filtrada 0,0 3,7 3,7 0 '100 100
Água tratada 0,0 0,0 0,0 No No No

MP (%): Percentual de metal ligados a particulaclo em suspensão
MD (ft/ú): Percentual de metal dissohn'do
MT (%): Metal total
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FERRO

Através da FIGURA 5.23 observa-se comportamento similar ao alumínio, ha
acréscimo de Ferro na agua coagulada (aplicação de sulfato de alumínio) e hoa
remoção pelos decanladores e filtros. As concentrações médias de ferro na agua
tratada encontram-«se em concordância (menores que 300 ¡ig/L) com o Padrão de
Potabilidade.

Ferro

` ___ _ _ __ _ à TÇUE 2 `Poliana MS nü l-lúütltiti '
I Ecomm3l. l l l l | l l l l l l l l l

Í ECummá |

_ _l EiColaia 5 l
| (erro) ¡
| UCommG |

¡ UCumm? |

l UCommS |

Emma' I
g - - ¬l- 'inn.I ,íiifljáli__lítmmdz¬__mslll¬zfl_l

Agua bruta Água Água Agua filtrada Água tratadacoagumda decanmda

Figura 5.23 - Valores das concentrações médias de ferro total.

A TABELA 5.16 mostra os valores medios (pg/L) de ferro em cada etapa do
tratamento e os percentuais médios associado à fração dissolvida e particulada em
suspensão na água. Há predominância da fração de ferro associado ao particulado em
suspensão, com maximo de 88 % na água decantada e mínimo de 41 % na agua
filtrada. Ha remoção de aproximadamente 41 % de ferro total pelos decantadores e
43 % através dos filtros. Após os filtros apresenta acréscimo nos valores de ferro
dissolvido.



(WD
)

(eƒmio 5 - - Restrfƒrrdos e discussão

Tabela 5.16 - Concentração media e porcentagem (Ie ferro associado ãs ti'açoes

dissolvida e particulatla em suspensão nas amostras (Ie água.

M P M D MT ill": l 1' lift l l nl'i I I'

Ferro _ __(ttgl'L) (ugl'LL _(ltgl'L)_ Wir) (fi/ti) (Ú/ú)_

Ágflhruta _ _ 11664 232,6 i _ÍÃ-Ítfi trt ¬r` 'too

Agua coagulatla 1064.6 220,2 '_úífili? _ as tr ton
_Agua d_ecantada 665,1: 86,9 752,10- ___TTÍH liH_ _ -t_oo_4

TÉTÊÍJTr¡Trada ele _`_11e,? 191? .11 _T Tur-,z 1115

Água tratada __2023 111,8 314,0 TH. _ at.. inn

MP (%): Percentual de metal ligados a particulado em suspensão

MD (%): Percentual de metal dissolvido
MT (fã/u): Metal total

A FIGURA 5.24 evidencia a tendência de maior remoção

particulatla e conseqüente aumento d

filtrada e tratada).

100,0
00,0
80,0
Yo,o
60,0 -
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0 -l_-
o,o -.-LH_--

Água bruta

Ferro

Água Água
coagulada decantacla

-_._ ,___|_.__

da fração

a li'ação dissolvida ao tim (lo tratamento (agua

I' U_MO_(Ú/š

011;..-
Água filtraola Água tratada

L;

Figura 5.24 - Distribuição media percentual de ferro, fração dissolvida e particulada.

MANGANÊS

Através

concentrações

tratamento.

da FIGURA 5.25 verifica-se que, O ¡nanganês apresenta

medias em torno de 20 ugfL ao longo das diversas etapas de
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Os valores encontrados na agua tratada mantiveram-se abaixo do limite de

iOO ilg/L recomendado pelo padrão de consumo humano definido pela Portaria ne

1469/2000.

Manganês
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Figura 5.25 _ Valores das concentrações médias de manganês total.

Assim como ocorre com o ferro., a FIGURA 5.26 evidencia a tendência (Ie

maior' remoção da fração particuiada e conseqüente aumento da fração dissolvida ao

fim do tratamento (agua filtrada e tratada).

Manganês
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Figura 5.26 - Distribuição média percentual de manganês, fração dissolvida e

particulada.
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A TABELA 5.17 mostra os valores médios (pg/L) de manganês em cada

etapa do tratamento e os percentuais médios associado à fração dissolvida e

particularla em suspensão na agua.

Apos passagem pelos decantatlores, observa-se acréscimo de cerca (le 30 %

nos valores de manganês dissolvido, (indicando possível ressolubilizaçäo). Apresenta

remoção de 30 % e 55 % de manganês partículatlo atraves dos decantatlores e tíltros

respectivamente. A redução nos valores tle manganês total, (la agua filtrada para água

tratada, pode estar associada a aplicação de ottopolifosfato.

Tabela 5.17 u Concentração media e porcentagem de manganês associado às frações

dissolvida e particulada em suspensão nas amostras de água.

MP _MD MT ral-1 run ur l
Manganês (lll-i (llgl'l-l (HQÍL) (%) *11, 1%)

¡l_tgua bruta 14,8 48,3 63,0 23 H tuo
Água coagulada 16,5 26,4 42,9 as n _ 100
Agua decantada 11,5 3?,6 49,1 :23 'fr 100

Água filtrada 2,5 37,4 39,9 a na t on
bhlílgua tratada 6,6 9,5 16,1 41 59 100_
MP (%): Percentual de metal ligados a partículado em suspensão
MD (%): Percentual de metal dissolvido
MT (%): Metal total

NÍQUEL

Antes da utilização das colunas de troca íênica (coletas 1, 2, 3, 4 e 5) não foi

detectado a presença de níquel.

Os valores de níquel total (FIGURA 5.27) ocorrem em concentrações na faixa

de 100 pg/L, exceto os valores correspondentes às amostras da coleta 6. Observa-se

acréscimo de níquel na água filtrada e água tratada. Deve-se ressaltar que análises

realizadas no ortopolifosfato aplicado na agua tratada constataram elevada

concentração de níquel.
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Níquel
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Figura 5.27 _ Valores (las concentrações medias (Ie níquel total.

Através (la TABELA 5.18, observa-se que não há praticamente ocorrência de

níquel associado a fração dissolvida. O transporte e remoção de níquel ao longo tlo

tratamento dar-se através (lo material particularlo em suspensão na água. Apresenta

remoção de aproximadamente 65 % pelo decantador e acréscimo (le 10 % apos os

filtros.

Tabela 5.18 - Concentração média e porcentagem de níquel associado as frações

dissolvida e particulada em suspensão nas amostras (le água.

MP MD MT MP fan wrr _l

Níquel (ugrL) (ugrL) (ugrL) (fl/ü) (fa-r) (tar)

Ag ua bruta 107,5 0,0 107,5 100 0 100

Agua coagulada 241,9 0,0 241,9 100 0 100

Agua decantada 84,1 0,0 84,1 100 0 100

Água filtrada 108,6 0,0 108,6 100 0 100

Água tratada 109,0 0,0 109,0 100 a 100

MP (%): Percentual de metal ligados a particulado em suspensão

MD (%): Percentual de metal dissolvido
MT (%): Metal total
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ZI

concentraçoes1 geralmente menor que 500 pg/L ao longo das diversas etapas de
tratamento, com boa remoção pelos decantadores. Na coleta 4, diferente do que
ocorreu nas outras coletas houve acréscimo acentuado de zinco na água decantada
(possível fenômeno de ressolubilização no lodo contido no fimdo dos decantadores) e
remoção pelos filtros. Vale ressaltar que a coleta 4 caracterizou-se pela ocorrência de
chuva e de elevado período de operação sem lavagem dos decantadorcs
(aproximadamente três meses). BARRETTO (1999) reporta que o acréscimo de
zinco pode estar ligado às constantes queimadas de cana-de-açucar na região e nas
matas proximas do rio Monjolinlio.
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Através da FIGURA 5.28 observazse a ocorrência de zinco a baixas
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Figura 5.28 - Valores das concentrações medias de zinco total.

tratamento e os percentuais medios associado ã fração dissolvida e particulada em
suspensão na agua. Ha predominância de zinco associado ã fração disstíilvidaJ com

A TABELA 5. 19 mostra os valores médios (pg/L) de zinco em cada etapa do

locmaas
_ 1 EJColeta 7

l EICoIeta 8

l E Coleta 9

Agua tratada

máximo de 97 % na agua coagulada e minimo de 92 % na agua bruta.
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l
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Apresenta remoção de aproximadamente 65 % de zinco total pelos

(Iecantatlores. Nos liltros ocorre remoção de aproximadamente 20 % (le zinco

associado a fração particulada, entretanto ha acréscimo (Ie zinco na 'forma dissolvida

(aproximadamente 3 Ú/ú).

Tabela 5.19 u Concentração media e porcentagem (Ie zinco associado as frações

dissolvida e particulada em suspensão nas amostras (le água.

M P m D Í_ M 'T ar v tri o ts 'r
Zinco (uglL) (uglL) (agir) _ t'ãii ['lftijf (tai)

Água bruta Ei _198,í__216,5i¬' _iâ _ oia _tti _

Água coagulada 9,? ü 352,9 302,? 1-1. _P _or 'ton __
Água decantada _9,1_ ttõi 125,5 r os 100

Água filtrada ?,0_ '-1261 '#_ 133,1 o ou 100
Água tratada 10,1 182,8 192,9 _Í_ os _ _-ton___

MP (ft/Ei): Percentual de metal ligados a particutatto em suspensão

MD (%): Percentual de metal dissolvido

MT (fl/s): Fraçäo metais totais

A FIGURA 5.29 evidencia que a ocorrência (le zinco associado a fração

particulada apresenta `ralores percentuais, em geral menores que 10 Ú/ti, em relação

aos valores encontrados de zinco total.

Zinco

100,0 _,
90,0 l? -iíffr' *
80,0 I'
T0,U l- '-izzii'

60,0 T if _'
50,0 i- ;l -_ i
40,0 - '
30,0 -
20,0 -
10,0 -

0,0 ._ -
Água loruta Água Água Água filtrada Água tratada

ooagulada decantacla

Figura 5.29 - Distribuição média percentual de zinco, fração dissolvida e

particulatla.
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Ao avaliar as concentrações de metais durante o tratamento na ETA/São
Carlos destaca-se, de maneira geral, os seguintes aspectos.

Na agua bruta, o metais Cu, lie e Ni encontram-se predoininiuitementc`
associados ã tração particulada. E os metais Pl), (Ir, Mn e Zn ã fração dissolvida.

A adição de produtos químicos promove aumento, na agua coagulada, das
concentrações dos metais Al, lie, Zn e Ni. Sendo Fe e Ni na forma pai'liculada e Zii
na Forma dissolvida.

Apos os decantadores (agua decaiitada) eleva-se a concentração de metais
totais (destacadaniente a tração dissolvida) de Cu e F't) e cm menor intensidade Mn.
Ocorre ainda, a remoção de Fe e Ni (tração particulada) e de 7.11 c ('Ír (tração
dissolvida).

Ao passatI pela filtração (agua filtrada) observa¬se acréscimo na concentração
de metais totais de Cr, Ni e Zn (destacadamente fração dissolvida). Na liltração são
removidos os metais Cu, Fe (fração partieulada) e Pb (principalmente tração
dissolvida). A despeito da remoção dc Fe total, liii aumento considerável de lie na
l`orma dissolvida.

Ao filial do tratamento (agua tratada) são observados aumento nos valores de
Ni e Zn (tração dissolvida) e redução nos valores de Mn e lie. listas alterações
podem estar relacionadas com a aplicação de oi'ti'ipolitostato.

O Pl) apresentou na agua tratada (coletas 7, S e 9), concentraçocs acima do
limite de IU ¡ig/L, estabelecido pelo padrão de polahilidade.

Deve-se ressaltar que os demais metais não apresentam problemas na água
tratada. Entretanto, Iiã sensível aumento na percentagem de metal associado ã tração
dissolvida. O que, os tornam quimicamente mais disponíveis.

5.6 Avaliação glolial da ƒariação de concentração de sólidos e metais

Na avaliação da variação dos valores de concentração de sólidos (ST, SST,, , . - 4 . ¬..SD l) e de metais , podem ser observadas as seguintes relaçoes.

4 . . , ,_ . . . ., __ . `totais, associado a Fraçao dissolvida e associado a fraçao partieulada em suspensao.
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As indicações de aumento proporcional de SST pela adição de produtos
químicos estão em concra'dãncia com o acréscimo na agua eoagulada dos metais Al,
lie e Ni associados ã tração partieulada em suspensão.

Api'is os deeanladores, Irã aumento prrmoreioni'tl da tração dissolvida, para
st'ilidos e metais, em espeeial Cu, PI) e Ni. listes acréscimos podem ser explicados
pela ocorrência da “ressoluhilização", nos resíduos de decanlatlores, eonlorme eita

AWWARF Se. KIWA (` l 990).

A remoção eletiva de SST nos deeantznlores t`oi tambem oliseri-'ada para os

demais metais. Entretanto. eseetuando o AI, alteraçoes signiticativas nos valores de

crmeentração total (sólidos e metais) não são miladas, pois em eonlrapâ'irlida ha

acréscimo acentuado da tração dissolvida.

A despeito da remoção de SST nos filtros, os valores de ST permaneeem

inalterados com tênue tendencia de elevação. llaja vista, os acréscimos de SDT na

agua filtrada. Para os metais ocorre aumento da li'ação dissolvida (("r` lie, Ni e Zn), e

remoção dos metais totais Fu, Po e Fe.

Ao tim do tratamento (agua tratada), os sólidos e metais apresentam redução,

comparado ã agua lrfrula¬ dos valores de concentração da fração total, sendo nos

metais orais intenso. Entretanto para ambos os casos, ha o aumento proporcional da

[ração dissolvida.

5.7 Estimativa de produção de metais na ETA/São Carlos (Balanço de Massa).

Para a realização do balanço de massa nas unidades de tratamento da ETA

São/Carlos, foram utilizados, os valores médios de concentração de metais totais e

parlieulados, presentes na TABELA BIS), ANEXO B e vazão me'dia de 520 L/s. Os

valores medios foram obtidos considerando o periodo de uso das colunas pré

concentradora de metais (coletas (r, 7, 8 e 9).

Na TABELA 5.20 são apresentados os resultados5 da estimativa de metais

totais retidos diariamente nos decantadores. Oliserva¬se que a retenção diaria de Al e
Fe são 50,61 kg/dia e 23,94 kg/dia, respectivamente e que estes são os constituintes

s . . . . ` , . _' Os valores negativos remontam oue para o referido metal, as perdas (ressoluhrIwaçaod sao nnnores
one sua remoção

e\s?
ä Biblioteca É.
(Eb w
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metaliees majeritaries (emite esperade). Os metais Zn, Ni e C1' apresentam pretluçãe
média (Ie 10, 7 e 0,2] kgftlia respectivamente. Deve¬se ressaltar que ne halançe Final,

es metais Cu, Mn e lili, naei apresentam reteneãie.

Tabela 5.20 - Ca_rga de metais totais retidos diariamente nes deeantadgres.
_Agua eeagulada Ac uadeeantatla ___ ___ Resíduo

Q
VBZÊÍO M1 = (Q.C1) M2 z (Q-Cz) Ma : M1 " M2média Ci Carga afluente C2 Carga efluente Carga retida

_ Metal (US) (ttL) (Kg/dia) (ug/L) (Kg/dia) (kg/dia)_
__AI __ _ 520 1271 _EJQ 145 _ 6,51 _ __ __ 50,0'l_

Cu 520 _ 3 _ 0,15 _ 4 _ 0,16 _ -_0,Qi_ _
_Cr 520 3 0,13 1 _ 0,0? __llô_

Fe 520 1285 __ 5?,?2 _752 3319 _Â94_
Mn 520 4_3____ _ 1,93_ 4_9____ 2,21 _ -0_,20 _
Ni _520 2_42 10,87 84 _ 3,78 _ ¡_,09 ___

__Pp 520 'Il _ 0,48 61 2,73 _ ¡2,25
L l 520 303__ 15,20 _ _ 120 __ 5,54 10,55___ _

A TABELA 5.2I mestra a estimativa de metais suspensos retides diariamente
nes dee-amadores. Para ei ease de metais suspensas nau ha "liberação" de iuns
metalíees. Os metais Fe e Ni apresentam elevada produção, r'espeetit-*amente 17,95 e
7,09 kg/tlia. Os demais metais Cu, Cr, Mn e Zn apresentam pequena prettuçàe
(TABELA 5.21). O elmmlm aaa apresenta retençae.

Tabela 5.2] _- Carga de metais suspensos retidos diariamente nes deeantarleres.
i Água eeegulada i Água deeantada i Residu0_
Vazão M1 :(0101) M2 “_” ((102) MR z M1 ' M2média C1 Carga afluente CZ Carga efluente Carga retida_Metai (L/S) (ag/L) (Kg/dia) (ag/L) (ag/515) __ 159/515)_

A1 520 - 57,12 - - _ -
eu 520 2 0,10 _2 0,09 _ 0,01 __
er 520 1__ 0,03 _ ND _ - 0,03
Fe 520 1065 Mes _ 605 29,58 ___ _1?_,95___
Mn 520 17 0,?4 12 0,52 0,22 _
Ni 520 242 10,87 84 3,78 7,09P5 _ 520 ND - ND - _ 0
zn _ 520 10 0,44 _ 9 0,41 0,03 _
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Vale ressaltar que os valores negativos obtidos tlenotam a liberação rle metais
para a agua deeantatla e liltratla.

A TABELA 5.22 mostra a estimativa (le metais totais retidos diariamente nos
filtros. Diferente tlo que oeorre nos (leeantadra'es, o elnnnbo apresenta destaque na
produção diaria, eerea de '2,14 kg/rlia. A earga retida (le A1 e Fe sao 5,1? kgfrlia e
241,90 kg/tlia, respectivamente. Iinquanto stnnente 0,04 kg/tlia (le (Tu e 0,42 kgftlia de
Mn são retidos.

Observa-se que os metais (fr, Ni e Zn (valores negativos) sao liberados para a
agua Iiltratla.

'I`ahela._fš.22 - (_'arga tle metais totais retirlos diariamente nos filtros.
1 l Água deeanteda Agua filtrada Resíduos

MF = M2 - M3
Vazão M2 = (0.02) M3 = (0.03) Carga retida
média Czâ Carga afluente C3 Carga efluente nos filtrosMetal (L/S) (ag/L) (ag/imëltfl/l.) (Kg/ais) (kgfara)

A1 520 '145 6,51 30 1,34 5,17 __
_eu 520 4 0,18 3 _ 0,13 _ 0,04

cr 820 _ 1 ____ 0,01 _ 4 __0,18 ____ _-0,1_0__
Fe 520 __752 33,70 198 8,88 24,80
Mn 520 49 _ 2,21 40 1,79 0,42
Ni 520 84 __ 8,78 109 4,88 -1,10 ___ Pb 820 81 2,78 _ 13 0,80 __ ¿1_4__

_ zn | 520 128 8,84 133 _ 5,98 ¿_ h0_,34_4

A TABELA 5.23 mostra a estimativa de lnelais suspensos retitlos diariamente
nos filtros. Semelhante aos metais letais, as cargas retidas de AI e lfe são
respeetivamente 5,17 kg/tlia e 26,24 kg/tlia. O Fe e Ni apresentam elevada produção,
respeetivalnente 17,95 e 7,09 kgfrlia. Os metais Cu, lvln e 7,11 apresentam retenção de
0,03 kg/(lia, 0,42 kg/tlia e 0,10 kg/dia respeetivamente.

Vale ressaltar que o Cr não foi retido e que ha liberação dos metais Ni e Pb.
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Tabela 5.23 - Carga de metais suspensos retidos diariamente ost_¬iltros._ _

__ .este diwntadi _ A098 t.ittfi_fite__ àgua flflfiresw
Vazão M2 2 (QUÊ) M3 = (0.03) MF = M2 - M3
media Cz Carga afluente 03 Carga efluente Carga retida nos .

_Mâel (US) 00/0 _ __Uígfftâe__ tem _ (temia) ___fawsssgfdiâa
_AI 520 _ - _ - ~ __ - __ -+ ___

Cu 520 2 0,09 t 0,06 __ _0,03__

Cr 520 ND __ - _ ND _ - __ 0 v

Fe 520 665 29,88 81 _ 3,64 26,24

__ Mn 520 12 0,52 3 0,'1'1 _ 0,40

Ni 520 __ííl _ 3,?8 109 4,88 -1,10

,_ Pb_ _520___ ND__ .___ _1_ __ 00_õ_ _ FO_.Ufi
Zn 520 9 _ 0,41 7__ 0,31 _ 0,10

A oe-orreneia simultânea de retenção e liberação de metais inmossihilita a

realizaeao apropriada de. balanço de massa global.

('Íontudo. apresenta-se na TABELA 5.24 a earga total de metais suspensos

retidos diariamente na ETA-Sao (fartos. Os valores totais foram ealeulados a partir

dos valtn'es reportados nas TABELAS 5.21 e 5.23, eorrespondentes a Carga de. metais

suspensos retidos nos deeantêutores e liltros resneetiramente.

Tabela 5.2fil ~ Carga de metais suspensos retidos diariamente na ETA-Sao Carlos.
Carga de metais Carga total de

VEIZÊO retidos nos Carga de tTteiãÍS metais retidos na
média deeantadores telÍÚOS HUB ÍÍteS ETA-Säo Carlos

Meter (LIS) _ (kg/dial (kefdia) _ (kggdia)
AI 520 5?,12__ 5,1? 62,20
cu 520 _ 0,01 0,03 __ 0,04
cr 520 0,03 __ 0 _0,03
Fe 520 17,95 26,24 _ 44,19
Mn _ 520 0,22 __ _ 0,40 _ 0,62

Ni 520 __ 7,00 -1,10 __ 5,90
__Pb 520 No 0,06 -0,00_

zn 520 0,03 __ 0,10 013
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Na FIGURA 5.30 apresentase a carga retida dos metais Al (fração total). Fe

e Ni (fração suspensa). Os demais metais (Cu. Cr. Mn. Pb e Zn) são apresentados na

FIGURA 5.31.
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Carga de metais (suspensos) Al. Fe e Ni retidos diariamente na ETA-

Decantador firos ETA-sào
Carlos

Figura 5.31 - Carga de metais (suspensos) Cu, Cr, Mn. Pb e Zn retidos diariamente

na ETA-São Carlos.

Vale ressaltar que a despeito da remoção da concentração de chumbo total,

existe ocorrência da fração suspensa apos a filtração (valores negativos). O mesmo

ocorre para o níquel.
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5.8 Concentração de metais nos residuos de decantadores e agua de lavagem dos

filtros.

Neste item discutez-se a ocorrência dos metais presentes nos residuos de

decantadores e agua de lavagem dos filtros.

As amostras de agua de lavagem dos filtros e dos residuos de decantadores

foram realizadas concomitantes a coleta de “amostras de agua”. Tamboril foram

realizadas coletas de amostras compostas provenientes da lavagem dos decantadores.

Os valores de concentração de metais encontrados nos residuos de

decantadores e agua de lavagem de filtros são apresentados na TABELA BÊO,

ANEXO B.

Os dados referentes a lavagem dos decantadores, realizados em janeiro de

2.001, são apresentados na TABELA BZl. ANEXO B.

Atrave's da FIGURA 5.32 podezse observar' a variação de concentração de

metais (Zn, Pb, Cd, Ni,r Cu e Cr) nos residuos lançados no córrego Monjolinlio. Nota~

se que os valores de concentração de metais, e em especial o Zn, apresentam dois

“picos” durante a lavagem do decantador da ETA-São Carlos.

A despeito do uso mais correto da expressão (g/Kg) para a concentração de

metais nos residuos, utilizou-sc (mg/L) a fim de permitir comparações com a

legislação.

Na TABELA 5.2.5j obtida atraves das TABELAS B20 e B21 (ANEXO B),

são apresentados os valores médios de concentração de metais nas amostras dos

resíduos de decantadores e os valores medios encontrados para água de lavagem dos

filtros. Apresentam-se também os limites de lançamento estabelecidos pela

legislação brasileira e legislações estaduais (SP e MG).
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Figura 5.32 -- Variação da concentração de metais (Zn, Pb, Cr,

tempo (min)

residuos lançados no córrego Monjolinho (lavagem do (Iecantador).
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Cu, Ni e Cd) nos

Tabela 5.25 - Concentração de metais nas amostras coletadas na entrada dos

Irle‹f.:antaclores, durante lavagem do deeantador e agua de lavagem dos filtros.

Parâmetros Unidade Legislação brasileira e Coleta na Lavagem Água de

estadual entrada dos do lavagem dos
decantadores (lecantaclor filtros

CONAMA SP* MG* Valores Valores médios

20/86* medios (Ja111200 1 )

pH - 5-9 5-9 6-9 5,5- 6.8 6.62

sólidos 111111. 1 - 1 ..... "995____ 1990. '_ -

sedimentáveis _ if., `

Alunünio ¡ng/1.. - - - --í 123' '5 5553 Ê _______11,525]

Arsénio mg/L 0.5 0.2 0.2 ~ - - _

Cádnlio ¡ng/L 0.2 0.2 0.1 0,13 ND ND é

Chumbo ¡ng/L 0.5 0.5 0.1 0,61' ________- 510 É ----- 0,33

Qbalto mg/L - - - - - _ __

Qbre mgíL 1 1 0.5 0,59 32 0,13 _

Cromo ¡ng/L 0.5 0.1 0.5

genro 111 ¡ng/L 2 - 1 0,76 ...ii"j'.51,9. ÃÃ _ 0,2

Ferro solúvel mg/L 15 15 10 14615 69999 -- 194,91" '_'f

Mercúrio lag/L 0.01 0.01 0.01 - - -

Molibdënio mg/L - - - - - -

Níquel mg/L 2 2 1 1 -------1 '5 1-5 1,81

Prata mg/L 0.1 0.02 0.1 - - -

Selênio mgIL 0.05 0.02 0.02 - - -

Zinco mg/L 5 5 5 0,95 Ã49 " 0,28

Sperling 61'. Nascimento (1999).
(-) Não detenninado', ND: Não detectado.
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Através da TABELA 5.25, pode-se observar que todas as variaveis relativas a

amostra composta (lavagem do decantador), transgridem a legislação, exceto o pH.

Para a agua de lavagem dos filtros, as concentrações dos metais Al (l 1,25 ¡ng/L) e Fe

(194,9 ¡ng/L) excedem os parâmetros estabelecidos pela resolução CONAMAZO/Só.

Contudo, considerando as legislações estaduais tem-zsc que as concentrações de Pb e

Ni tatttbem ultrapassam os parâmetros restritivos.



CAPÍTULO ó - (Í`orie/tr.sríe.s ¬ ltlS

ó coNc;i.UsÕEs

De maneira geral, pode-sc verificar a liberação de material dissolvido. ao longo das

unidades de tratamento da EFA/São (Íarltis-SAAÍÊ.

As indicações obtidas com os resultados levam a crer que parcela dos sólidos

dissolvidos liberados, estão soh a forma de lnetais dissolvidos rcssoluhiliaados e/ou não

removidos. Entretanto, tais alirmaçocs são passíveis de estudos complementares.

Aspectos como estes crescem em importãncia ã medida que se vcrilidue sua relação

coln a contigoração e operação das unidades de tratamento.

A técnica de pic-concentração dc metais, atraves de colunas de troc: iônica

mostrou-se apropriada a determinação de metais presentes em concentrações muito

proximas do limite de detecção do espectrofotömctro de absorção atômica.

A avaliação dos dados históricos da ETA/São Carlos, permitiu observar que as

variaveis de qualidade da agua bruta (turliidez, cor aparente) e de consumo de coagulante

apresentam boa correlação e, que o sistema dc tratamento apresenta boa capacidade rde

clarificação, evidenciado pelos hair-:os valores de turbidczf. na agua tratada (0,3 a 0,6 uT).

No tocante aos produtos químicos utilizados na EFA/São Carlos, lui grande variação

de Fornecedores. Os procedimentos de preparo e dosagem não são hcm detinidos e

conhecidos. Conseqticntementc, foram encontradas dificuldades em se estabelecer a massa

de produtos químicos adicionados.

Os metais Ni, Zn e Pb apresentam elevada ocorrência nos produtos químicos,

sulfato de alumínio e ortopolilosfato, e em concentrações que devem ser avaliadas

criteriosamente.
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A despeito da remoção efetiva de turbidcz (boa clarilicação). não lrã

necessariamente remoção de sólidos. Embora, haja elevada remoção dc sólidos suspensos.

ocorre muitas vezes acréscimos acentuados de sólidos dissolvidos.

A adição de produtos químicos na coagulação promove o aumento de SST c das

concentrações dos metais AI, Ife, Zn c Ni e, contribui com aproximadaimrnte 3 'Hr da carga

total de sólidos produzidos na ETA/São Carlos.

Com o desenvolvimento do balanço de massa dos sólidos pode-sc vcrilicar uma

produção diãria na EFA/São Carlos de 968 kg/dia de sólidos. Nos deeantadores a produção

e dc 765 ltg/dia c nos t'iltros e de .21 l lég/dia.

As discre|¬iãncias encontradas entre o valor de produção global de sólidos e o valor

total correspondente ã produção dc sólidos em cada unidade de tratamento (_deeantadores e

liltros) foram de 0,8 *HL 'l`al dilerença pode estarI associada ã adição de sólidos na agua

tratada decorrente da aplicação de llúor, cloro e principalmente ortopolilostato.

Na scdimcntação (decantadorcs) ha rclnoção efetiva de SST c dos metais Al, Fc, Cr,

Ni e fração dissolvida de Zn. Contudo, ocorre aumento proporcional da tração dissolvida

para sólidos (SDT) e metais, em especial Pb, Cu e Ni.

Através do desenvolvimento do halzmço de massa nos decantadores pode~se

também identilicar que os metais retidos nos dccantadorcs são, em ordem descrcsccnte:

AI>Fe>Zn>Ni>Cr

A água l`iltrada (filtração), apresenta elevação dos SDT e da fração dissolvida dos

metais Cr, lie, Ni e Zn e apresenta remoção dos metais totais Cu, Pb c Fe.

Verilicou-se nos tiltros a seguinte seqüência de retenção de metais:

Fe>Al>l1h>>Cu>Mn

Alterações observadas nos valores dc Ni, 7.11, Mn e Fe na agua tratada, estão

possivelmente relacionadas com a aplicação de ortopolit`osl`ato.

Vale ressaltar' que a concentração de Pl) na a'gua tratada excedeu os valores

estabelecidos pelo padrão de potabilidade. Ao contrario do reportado por (FORSTNER LQ

WITTllN, IF)84), o cliumho encontra~5c majoritariamcntc associado a tração dissolvida.



CAPÍTULO 6 ~ Cone/:mães l IU

A contradição encontrada com relação a predominãncia dc Pb associado a tração
dissolvida, pode estar relacionada a possíveis ligações com, colóides ou com materia
orgânica dissolvida (MOORÍÊ éi: RAMAMOORTI'IY (1983)). O que pode tcr sido
interpretado com li'ação dissolvida., visto a elassilicação consagrada e utiliZada.
Simplilicada em fração liltríwcl (dissolvido) a OAS mm c não liltrãvel

(particulado/suspenso).

Durante a lavagem dos decantadorcs pode-se 1i-'eriliear que todas as variaveis,
transgridem a legislação¬ exceto o pl I.

Para a agua de lavagem dos lillros, as concentrações dos metais Al e Fe escederam
os parâmetros estabelecidos pela resolução CONAMAZO/Só. Contudo, considerando as

legislaçocs estaduais tem-sc que as concentrações dc Ph e Ni também ultrapassam os
parâmetros rcstritivos

A ocorrência dc rcssoluhilização nos resíduos contidos no fundo dos decantadorcs
pode scr evidenciada pelas alterações de proporção das frações dissolvidas dos metais e
sólidos na agua decantada.

Diliculc'lades foram encontradas na realização do balanço de massa dos metais nas
unidades de tratamento, visto ocorrência simultânea de remoção c soluhilixação de metais
(deslacadamcntc fração dissolvida).



CAPÍTULO 7 _1mmGaara-.5m t 1 1

'r RECOMENDAÇÕES
.-.v-_-;¬r'=5'l'¬›- _ _.-.t -_~.- _ '-*74---..._'_--__._ __ . __zf

Recomenda-se que seja realizada pesquisa semelhante em ETAs com diferentes

condiçoes operaciomtis` a exemplo de estações de tratamento com uso de deeantz-rdor de alta

taxa e remoção semi-contínua dos residuos.

Baseado em estudos apresentados por HART óif. IllNES (1995)` realizar a

determinação de metais no tratamento de agua, acrescentando a fração coloidal (0,2 um) a

classilicação corrente entre tração dissolvida c tração partieulada

Realização de pesquisa que ohjetive avaliar a ocorrência de metais.J em especial o

chumbo, na agua tratada de São Carlos/SP. Vale ressaltar que os valores estahelccit'los pelo

padrão de potahilidadc estão muito proximos do limite de detecção dos aparelhos de

espectrofotometria de absorção atômica, sendo necessario refinamento da tecnica analítica

(pc pre~concentração em coluna de troca iônica).

Estudar a relação entre ocorrência de material dissolvido na ETA/São Carlos e de

compostos orgãnicos hidro Ioluieos, e metais complesados por sutistãncias ln'imic-â'ts, além de

possiveis efeitos na atividade mutagenica da ãgua.

Desenvolver pesquisa com objetivos mais especilieos quanto a ressoluhilixaÇ-ão de

metais nos resíduos contidos no Fundo dos decantadores.



CAPÍTULO 7 - Recon:enri'frçóes l l2

DesenvolverI irrais estudos que conlirmam e validanr o uso da equação 5.o,

(Psó/:fil-4.8.5'-I-t),2(r.DSzl+63,765) para estinrar a produção de sólidos na ETA/São

Carlos.

Padronização e nrellror dclinição dos procedimentos de dosagens dos prodrrtos

químicos utilizados na lítio/São Carlos, visando aferir corretamente a quantidade em

massa de reagentes e impurezas adicionados no tratamento de agua.

Tendo enr vista, as concentrações de Ni, Pb e Zn presentes sob a Forma de

impurezas, recomenda-se a utilização criteriosa de ortopolitosfato no tratamento de agua.

Verificar a utilização de tecnicas de extração seqüencial para analise de partículas

em suspensão, agua de lavagem de liltros e residuos de dceantadores, objetivando

determinar' a partição dos metais nas diversas Fases geoquimicas (oxidos de Fe e lvln,

materia orgânica, earboiratos, etc.) e assim permitir melhor compreensão da sua distribuição

entre a lase sólida e liquida e potencialmente contribuir para a reutilização destes residuos

(pe matriz de concreto e outros risos).

Na expressão dos valores de concentração de metais nos residrios de ETAs,

consolidar o riso do ternro (mg/kg), em prejuízo a expressão inadequada (mg/L). Isto

possibilita comparações mais efetivas entre resíduos com diferentes concentrações de

sólidos. Tais avanços se Fazem necessario, inclusive na legislação, em que as restrições de

lançamento, quanto ã presença de metais, são estabelecidos a partir de parãrnetros

expressos em (mg/L).
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ANEXO A

TABELAS REPOR"I`A DAS NO CAPÍTULO 3 REVISÃO DE. LITERATURA



TABELA AI - Máximas dosagens consideradas como hasc para avaliação do riscos

sanitários ~ produtos químicos para Dcsiniitrçao o Oxidação

Produto Químico Unidade do medida

Máxima dosagem para

lrataimnlo ooasidormla. (mg/L)

Cloro líquido kg Clzfl _BU _

(Tulio do sódio kg NaC-IOz 5 _

I lipoolorilo do sódio kg CI; _ Í _ _ __:šíi __ _ _

Hipoolorilo do cálcio _ liga; __ _ __ í) __

i-Í'lipoclorilo do magnésio kg Cl; _ _ 30 _

L_Ámíimia k_gN H z _ (LÊ. __

“Sulfurcous anhydrido" kg 502 .20' _

salmo as Sóaia 1<Lirz§i×1nlso_1 7 _ _ _

TÉÍssuIIito do sódio kg Nai-ISO; __ 4

Motabissnllito de 'sódio kg NazSzO; 7;

Sulfato de cobro kg CuSOá 5

Pcnnanganalo dc polflssio kg KninO4 2 _ _ _

hšais do prata i kg Ag SU

rOzzónio kg O; 12 ü

Cloreto do amônia kg NH.¡CI _ _ 1,5 š

Sulfalo dc amônia kg (NI-132804 LS _

Bsigênio kg Oz '30 _ _

Peróaido do hidrogênio o oulros kg HZOZ 10 _ë

porókidos

“Pyrothinos” kg da mistura _ 0,5

loura .- MASSCHELEIN (1992)



TABELA A2 Mósiiiias dosagens consideradas como baso para avaliação do risoos

sanitários « produtos químicos usados para Coagulaçãui _ Flooulaçao

Produto Químico l_lnidado do modida

hfl'laxima dosagom para

li'aiamonio oonsidol'ada. (_mgflJ

_Fonm: Massa/fold” (1992)

kg (I*_o(_`IS()4)

_Sulí_alo do Aluiiiínio ig AIASOLÚ. lSI-IZO _ 150

sulfato [cn-Uso kg ifúsoi. 71130 mo _
Aluminato do sódio _kgms _ _ ÍãO

Cid-ao férrizzo 'kg Foca. migo ` 100 __
Sulfato Í`órrioo ¡W019W 2UU ___

PAC Ou WM: _ kg A1.,(o|i).`{1(í;f ` um
“Fim-al” la; Allís'oi __ 10 __
(__Ílorosulfalo Fói'rioo _ 7U _

'IABELA A3 - Máximas dosagons oonsidcrzalas como haso para ai-'aliaç-üo do riscos

sanitários - produtos químicos usados como Aditivos

_ _ Maxima dosagoin para

Produto Químico Unidado do medida tralamcnlo uonsidcrzuia. (mg/L)

Silicalo do sódio _ SiOz IU

Hosaniotafosfalo (NaPOgik 20

_/_\_oidos mono ou poliíioslóiico

de sais do potássio ou de sódio P205 5

Fluoi'olo de sódio Nalf _ _ 2

Fluorosilicato dc sódio NazSiFf. _ 3

“Hexalhloi'osilicicacid" HzSiFf, 2 _

Fonte: ¡1-1‹¡.s'.s'ú'li ele'f'n (I 9 92)
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TABELA A4 - Máximas dosagcns considcradas como basc para avaliacao dc riscos
sanitários « produtos químicos usados para ajustc do pit

Produto Químico Unidadc dc mcdida

b-fiäxima dosagcnr para

tratamcnto considcrada. (_Ingr'L)

kg NaCl

Soda caustica kg NaOH IÚÚ"

Carbonato dc sódio kg NazCO; _ ___?Ilõ __

ÃBicarbonato do sódio kg NaHCO; 2-00

“Cal virgem _ kg CaO ZÓU __

Cm han-mao E rzg caor nz 200
_Ácido srdfi'rrico _ kg HízSOs ___T_ _

Ácido clorídrico kg HC] 25 '_

Dióxido dc carbono kg CO; _ 50

mrókmnósio kg MgO _ 80

Magnésio __ kg CaCÍÕdvÍgO BÓO _

Carbonato do calcio _ kg CaCÓš __ 300 _

Carbonato do magnésio kg N'IgCO; _ 175 _ _

.Cloreto dc cálcio _ kg CaCI; _ 120 _

Sulfato dc cálcio kg CaSOr; 140

Clorcto do sódio 150 _ _

Fonte : AIASSCHIELEIN (I 992)
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_l`ABELA A5 - Normas, Padroos ou (__Tódigos z-iplioaveis para produtos químicos (1989)

ZOO-(10

[_ Produtos Químicos ECC Code" II'IN'J APÍIA USA Cciieiivaii`_ _Níf_

aii-*mv ('i-um”
('arvao ativado IUoUJ __ (iHU-(16 _F44ii-444] Sim m__
(foagulamos (hasi¬l _ iii' _ _ _ _ _ _

Aluminio)

Sulfalo do alumínio IUoÍHi iHU-52 1Uü4_m___ __ __
Amüiiia W _¡(i(i=1-f1l~_? ___ _

l lÂLi-Zi-(i

Sulialofoiorcto do amoriia 5 I *Il-52?? 3U2-64 ??S.%__À_ZU-2 Sim __

(_lorolo do Calcio __ __ _iU{i{_}2_ _ __

TriiiúmÍa-i _ _ ros-544 _ ___¬
__Iiiilroxiilo do calcio ____ ___

oiúzi-¡afl de msmo ___í2.z¡_3s-9
Ácido clorídrico IUÚIU _ _ Sim _fofiii'lJi-T

mais laúu'r suis; __?ísi-sU-s siniú__
Sullalo de cobro 1%[19 602-513 __ _ _

('lm'éw réi-rii-U 19mm __ 'frosaslíi sim _??iimf
sairam rúz-fiw _ fios-fil roms-22-5 _
Cloreto _i_orroso __ _______ _ __

__sllirzmz. rei-msn 19mm Lim-ss 'film-as? inmsƒ?
riciiiiirflltosilioo _ _ _ IÍiÍJú l -3__i-fi_ _ _ _ ___

Írzzl |9úr 1_ 'zm-52 _i _'iiis-úz-o _
lgúlfififii ISUSJÊS

_(_Ílorcto do magnésio

ilzilimsrmfis Iifršir
543-544

lim-miigzmnw a.: pmâzzfiia óuo-ús _??š2_ú‹1-? _
Pimruz-zmifis _ asim-113 _
Ácido siiicúflumiafiw _ :finito-_ iúsus-ss-E) _

'203.'60
Aluminato do sódio 405-60 1302-423'

Bicarbonato do sódio _ 14455-8 _

_(rm-bunmú de âiizliú suo |9ú|2 _ zur-si mam-s _ _ Liar-iss
(_Ílorclo do si'iiiio _ I'ÊJÚU4 “___ _



Cluritu du súdiu _ I'ÍJ'Ú I É* BNB-ú? HSE-192

Fllturclu df: súdiü _ __ YU l -ÚÚ 'MS l -49-4 _ “_ _

Ilssamclafusfalu dc sódio __ _ SIH-ú? _ _ _ l_Í_l{Í-_?í-2_

niarúsizhzz. ae. súaiu 5.24 _ ióúiísflú sul-51 131012-2
liipaclm-ilšae Sósia mas ¡aa-si __
íkficlahísuliiin de sÓdÍa E221 __ __ (_)(fiI-ÊÂÕ-S) __ _

_Wzš Íié sadia 15339 Mai? _ :ãuaiaú _ _ _
Pulilbsfillu df: sódio __ ___ _ ??53-29-d

IU E 24-56-3

šiicalagdgsfidiu SSH ___;iUd-ÊÉ _l._1f_1fl~()9¬8

Dióxido de msn [111. EÉZU __ 11464195 _ _ “__”

du'idn sulffu'im _ _ _ ___ _ ___?l'wfal-*JJ-U

iluliíhsfala dc aintu __ _ __ _ l_íllíd H _ _ __ _

" (J cúdigu ECC cuasislw: dl: uma Iisla pusilis-'a df: adilis-'as aulmifadus cm “ldadslul_l_s". Inclui na lisla plapuslas dc
avaliaçaü lusicalúgica.
l' Nurmas DIN: Durutsldazl IndustriíI Nm'ms.
*_ mmrisan Public Health :Essasiatínn-.fkmcz'íca Walm'wurks Assucíatím; standards an: paldishrd in da1 .ffaa'md rgfƒhv
¡Imw'iú'fm Hhm'a'm'ás zí.~:sr:‹':`un`m.= and alsfl availahlc as scpfaraic Ivallcls.
d USA “WW (__hflaƒnds {_ 'falam Nalianaí AL';aIm11j¬.*Prcss, Washinglün, l). í IUSE..
*_ ccdau: Ccntl'c Bclge d`Eiude dês Haus, Liège.
I Gm'deh'ac Qm'ds'rja n_/_a-Íaffl':`fd.s mm' Ueƒzsrds_/Eu' Drƒaídag H'hƒrr .S'pfiv SKI-(H (fisl'l rcvisíua). Kiwa, ThL1
Nclhrcrlands¬ 1988.
1%»e .‹ amsscHE/,EIN (1992)
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ANEXO B

TABELAS REPORTADAS NO CAPÍTULO 5 RESULTADOS E DISCUSSÃO



Tašüeãa B1 - Característica físicas 43 químicas das amostras de água coagulada e água decantada
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I Água Coagulada Água Decantada Água Filtrada(20133.33

I DH Turbidez Cor Sólidos DH Turbidüz Cor Sólidos pH Turbidez Cor Sólidos(DT) (LIC) totais (LIT) (DC) totais (uT) (LIC) totais_ (mg/L.) (mg/L) (mg/L)5m (261661 1 6.30 3.40 61 70 _ 6.93 0.66 ND 40 6.71 0.24 ND 40
Cfëuflfi 061m2 . 6.25 2.20 52. 40 I 6.36 2.60 13 132 6.14 0.43 1 60Ê'
Troca 66166 5 6 10 3 79 70 6 36 2 60 2'1 1.53 6.56 0.33 ND 11216mm c61m4 6.65 14 104 109 I 6.90 5.50 32 39 6.29 1.30 ND 153

661616 f* 6 4 35 30 203 92 ' 6 40 5 30 2:1 36 6 31 0.29 3 150
"ii-611.165"561661-6'"6211""""12.90 """"1"12 """"" 1`1`ë"`"f`6`.`45"""""""10""""""22¬¬""""""6 l51____ 0.30"""""""3 """""""""1_2'2 `````.FDE 62616617 g 635 1910 110 3::-1 i 6.61 219 12 21 635 0.26 2 4321'0021 ` l Íiônica | 06161-2 3 6 33 14 311 1 1¬ 40 = 6.54 0 97 26 13 6 92 0.31 24 ND

` 0611-112 9 I 6.34 14.30 111 1? . 6.61 1.9'1 32 23 6.64 0.20 9 311
4= _ Chuva; ND - Não detectado



Tabela BE - Valores das concentrações de sólidos totais. dissolvltíos e suspensos das amostras de agua bruta. coagulada¬ floeuiada,
decantatla¬ filtrada e tratada.

Il Coleta l Coleta 2 Coleta 3 Coleta 4 Coleta 5
_azaaaeaa 31 ' SS 31:11" ST ss SDT ST I SS ¡ISDT ST 53 sDT ST SS 'SD'T
aguabfuta 10 _. - 32 f 9 24 103 I 16 I 90 .14 13 31 311 I 33 42

iágua eoagulaoa TO I - I - 40 I o I 3-1 ll-“l- 22 92 83 I 15 69 127 í 49 78
agaaaaaaaaaa ao - | - 132 I 1 I 132 131: 21 11:I 39 3 só 31 3 I 23¬

agua forrada 40 - I h ótI I o óo 112 1 111 153 3 150 1511 2 14'1_"
agaaaataaa I 100 I - I - 12 | o | 12 3131 2 13 37 2 3:1 150 I 3 142

I l Coleta ó Coleta 7 'T Coleta S Coleta 9 _
Amaafaa 31 I 35 331" 31 1 33? | 3131 31 531 II sDT 51 I 551 3D?
agua brota llO ll 99 '15 13 l 22 I 63 S 56 22 i 6 16

Iagaaaaagmada 112 _ 13 9:1 35 13 1'1 r ao 13 27 11' I 9 3
agua decaazaaa 1:1 I 3 '1: ¬1 2 19 13 1 11 23 2 215_

agua filaada 122 o 121 as o 43 30 0 31 31 o 31
Lágua tratada l l l I O l lO 2? (I I 2? O I O O 52 I O 51



Tabela BB - Produção de sólidos em Big/dia devãdo adição o'e produtos químicos.
i

Adição cliárie. (kg/diáriaÍ; Coeficiente de produção sólidos
' Sulfeto de aluminio Cal hidratada

Produção diária de sólidos

[sulfato de alumínio -I- cal]
6616166 i (kgfdifl) meu) 5616666 66 616611616 cal hidratada (ke/día)

3 ¡ 565.02 2036.16 0.26 0.10 351
4 :320,28 2036.16 0.26 0.10 542
5 92363 2036.16 0.26 0.10 704
6 29212 336.62 0.26 0.10 240
'2 005 32 336,62 0.26 0.10 269
e 702,17 336.62 0.26 0.10 240

¡ 9 665,83 336.62 0.26 0,10 181



Tabela Ba - Concentração de alumínio total
l Aluminšo Í Coieta 1 Coleta 2 Coleta 3 Coleta 4'- Coleta 5 Coleta 6 Coleta 7 Coleta 8 Coleta 9

(ug/l.) l 04/07/00 15/07/00 21/05/00 05/09/00 05/10/00 17/04/01 02/05/01 09/05/01 20/05/01
Água bruta Í - 450 37 5 7 1 24 2 12

Água coaguladai - 700 1700 2075 3100 204 33 209 2100
Água decautaclal - 200 235 250 1 195 7 109 55 95

Água filtracla - 34 54 75 é 1 1 No . ND 1l Água tratada - No No 4 1 l ND ND ND No
(-) erro oe leitura
ND: não detectado

Tabela BE - Concentração de cobre total
Cobre Coleta 'l Coleta 2 Coleta 3 Coleta 4 lCoIeta 5 Coleta 6 Coleta 7 Coleta 8 Coleta 9
(ug/l.) 04/07/00 10/07/00 21/05/00 05/09/00 ¡' 05/10/00 17/04/01 02/05/01 09/05/01 20/05/01Água iam-ta No No No 30,0 í ND 2,9 3,5 2,0 5,3Água coagulada No No No 20.0 1 ND 2,2 3,0 2,5 4,5Água dez-cantada No ND No 50,0 l No 1,7 2,9 2,0 3,7

Água filtra/:la ND No No 30,0 ND 1,9 1,3 2,5 3,0
Água tratada No No No 10,0 ND 2,3 2,5 2,0 4,7

(-) erro de leitura
ND: nao detecta-cio



Tabela 86 - Concentração de cromo total
Cro/*m Coleta t Coleta 2 Coleta 3 l'Coleta 4 Coleta 5 Coleta 6 Coleta 7 Coleta 8 Coleta 9(ug/Lt 01/07/00 I 15/07/00 21/05/00 05/00/00 05/10/00 17/04/01 02/05/01 00/05/01 20/05/01Água bruta No ` 50,0 No No No 5,0 5,0 2,0 5,5Água coagulaa'a 00,0 20,0 150,0 No ND 17,0 5,0 1,5 NDÁgua tie-camada 50,0 1 40,0 No No No 5,4 2,0 ND NoÁgua filtrada 50.0 10,0 No No No 5,0 5.5 No NoÁgua tratada _ 20,0 20,0 ND No l 50,0 No No No No(-) erro de lelt/.lâ'a

ND: não detect/:acto

Tabela 37 - Concentração de fer/'o total
Fel/'to .Coleta 1 [Coleta 2 Coleta 3 Coleta a :Coleta 5 Coleta 6 Coleta 7 Coleta 8 Coleta 9
(ug/ll.) 04/07/00 l 15/07/00 21/05/00 05/00/00 05/10/00 17/04/01 02/05/01 00/05/01 20/05/01Água bruta 450 l 4570 0 2240 - 1505 2115 574 552Água coagulaoa 420 l 05:- 510 2120 - 2100 2155 1100 555Água ele/:amada 150 É 110 , 550 1540 _ 722 255 155 425Água fll-trada 150 Í 0 0 520 - 251 271 54 154Água tratada | 150 l 0 0 240 - 510 175 115 255(-) erro cte leitura

ND: não detectado
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Tabela B8 - Concentração de manganês total
Manganês Coieta 1 lColeta 2 lCoIeta 3 IColeta 4 IColeta 5 Coleta 6 Coleta 7 Coleta 8 Coleta 9

(ug/U 04/07/00 10/07/00 21/09/00 05/09/00 05/10/00 17/04/01 02/05/01 09/05/01 20/05/01Água bruta No 50 No 30 No 101 93 5 20Água coagutaaa No ¡ 10 40 30 No 74 71 17 27Água decantada No 1 10 10 30 20 70 37 2 22Água filtrada 100 No 10 10 No 71 54 1 20Água tratada No 1 No 10 No 1 No 15 19 17 14(-) erro de leštura
ND: não detectado

Tabela 88 - Concentração de níquel total
Níquel Coleta *I I'Coleta 2 Coteta 3 Coleta 4 fCole-ta 5 Coleta 8 Coleta 7 Coleta 8 Coleta 9(1,19/Ll 04/07/00 Í 15/07/00 21/09/00 05/09/00 1 05/10/00 17/04/01 02/05/01 09/05/01 20/05/01Água bruta 1 No No No l No 97 90 222 33Água coagulada 1 No No No _! No 525 130 180 33Água decamada ' No No No 1! No 315 3 19 NoÁgua filtrada No No No l No 115 110 55 152Água tratada No No No 11 No 145 13 215 57(-) erro de leitura

ND: não detectado

LJ.
)

ix.
)



Tabela 810 - Concentração oe chumbo total
Chumbo Coleta 1 lI Coleta 2 lCoIeta 3 Coleta 4 ÊColeta 5 Coleta 6 Coleta 7 Coleta 8 Coleta 9

(ag/L) 04/07/00 15/07/00 i 21/05/00 05/09/00 l 05/10/00 17/04/01 02/05/01 09/05/01 20/05/01
Água bruta - i No l No 120 No No 19 171 ND

Água coagulada - _ No No 150 No ND 14 29 No
Água decantada - No No 520 110 No 5 255 No

Água ttltrada l - ' No No 50 No No 15 55 No
Água tra-tada - No No 0 ND No 75 95 25,91

(-) erro de leitura
ND: não detectado

Taoeta Bt'í - Concentração o'e zinco total
l Zinco Coleta 1 ¡Coleta 2 Coleta 3 Coleta 4 Coleta 5 Coleta 6 Coleta 7 Coleta 8 Coleta 9

(pag/Lj;- 04/07/00 15/07/00 21/05/00 05/09/00 05/10/00 17/04/01 02/05/01 09/05/01 20/05/01
Água bruta - 50 No 2910 No 575 119 54 109Água coagulada - - No 1120 150 295 555 179 295Água decantada _ 50 No 4410 50 114 47 152 175I Água tittracta _ 90 10 2210 10 22 55 159 517L Água trata/:ta - 40 No 50 No 545 125 151 154

(-) erro de leitura
ND: nao oetectac-'o

I'J
J.

[JJ



Tabela Bll - Valores de concentrações de cobre diz-3301311210 e oarticulado.
l Cobre Coleta ó i Coleta '1' Coleta 8 Coleta 9 _.l (ug/1.1 : 3104101 02103.10 1 ` 09103101 20103101

MP Mo M1 M9 MD i MT MP MD MT MP MD l MTf . 9 ' f ' 9 ' _ _Agua uma H 1* OA* “93 1.49 2.04 3.33 1.9.» 1.93 3.90 0.00 2.21 0.21f . ' 93 ¬Agua uuuguluua 113 Om mf” 1.4.9 1.49 2.913 2.47 1.93 4.40 3.49 1.13 4.02r ` 4) qflAgua uuuuuadu 2.0 0.23 me* 1.49 1.30 2.83 1.91 3.63 3.00 2.49 1.23 3.14¿ Água 11111-444 0.3 1.33 ' *86 é 0.00 1.31 1.31 2.41 2.04 4.31 1.99 1.02 1 3.01Água 11313114 2.0 0.34 l 134 0.49 2.13 2.34 1.92 2.21 4.24 2.99 1.20 4.09
(-) erro de leitura
ND - Não detectado

ITabela 1313 - 1valores; de concentrações de chumbo dissolvido e partieulado.
I Chumbo l Coleta ó Coleta '1' Coleta 8 Coleta 9(ugfL) ' 11104101 02103101 09103101 20.103.101| 319 34o Mr 1.413 f MD MT MP MD Mr MP MD MT_|Águu bruta ND ND ND ND 19.1 19.1 ND 191.4 131-4 ND ND ND l.Água coagulada ND ND 1 ND NB 14.3 14.3 ND 38.6 28.6 ND ND ND lg Água decantada ND ND l ND ND 4.8 41.8 ND 238 1 238.1 ND ND ND li Água. fitu-uuu . ND ND l ND 5 9.3 14.3 ND 30.1 3.3.1 ND ND ND ¡l Água uutuuu ND ND ' ND ND 113.2 113.2 ND 93.2 93.2 ND 23.3 23.1; l(-) erro de leitura
ND - Não detectado

[J
J



Tabela 314 - Valores de concentrações de cromo dissolvido e particulado.

Lu 'J
I

¡_ Cromo Coleta 6 Coleta Tt' Coleta 8 Coleta 9I_ (ug/L) . 12104101 02105101 09105181 201115101 _' M9 l Mo i MT MP MD ' MT MP ` MD l MT MP MD MTÁgua bruta 3 192 593 1 ' q 6.85 2.00 ND 2 oo No 8.22 8.22uÁgua coagulada DTD 535 555 1 ~ 3.92 1.50 ND 1.50 ND ND f NDÁgua aauaurada No 2.92 192 ND - 9 2.92 ND ND No ND ND NDÁgua alt-fada 19o 5.85 555 | ND 3 D 8.22 ND ND No _ ND 1 ND NoÁgua earaaa xo \r.1 ND l ND l ND ND | \D | No ND | ND 111:) 5 No(-) erro de leitura 'ND - Não detectado

Tabela BIS - Valores de concentrações de ferro dissolvido e particulado.' Farra l 1361615 6 cu1ara 2 ! 6.61615. 8 Cama 9 jP (ugLff Ê I 12104201 i I 02205201 09105201 201051111_ | MP I M1) l Mr MP I MD Mr MP MD MT . MP MD 1' MrÁgua b-z-ura I 1100 . 4955 = 1596.2 19495 ` 168.9 1 2118.3 1 824.5 152.3 . 1026.8 249.6 112.6 862.2 .Água aaagutada 1 550 2649 814.9 1999.4 158.9 2158.4 1109 5 218.5 1328.0 599.6 . 238.4 838.0` Água ducamada l 1925.0 122.2 I 2092.2 2019 86.1 288.0 133.5 66 2 .r 400.0 23.2 423.2;Água fila-aaa 63.o- :118.5 .181.5 . 815* 188.2 220.2 64.5 39.2 ` 104.2 114.6 19.9 134.5L'_Água uar-ada l 352.0 261.6 618.6 i 91-9 82.8 124.2 115.5 l 59.6 125.1 244.6 43.0 282.6(-) erro de leitura
ND ~ Não detectado



Tabela Bl (3 - Valorea de eeneentracõe 5; de manaaneae3115301331130 e Daniculado.
Celela (3'L Mangaaea ca1a1a 3 CaIaaa a 6.013.515. 9 Í' 1330-1301 02305301 09305301 20305301 ÉMP MD i M3 MP MD MT MP MD MT MP MD MT ||_ .agua bf-aaa 3-13 3353 101.2 2: 31-3 92.0 15.0 23.5 29.0 9.5 19.0 28.5É Água mag-mada l 5 392 3.1.2 30 353 I 31.1 10.5 15.5 32.0 8.5 19.0 23.5l_331g1. a eacamada l 33.5 0.3.9 102.4 3 5 339 1 33.4 1.5 32.8 34.3 3.5 19.0 22.5i .Água 5-5 30.3I 39.2 0.5 339 l 331. 1.0 24.3 25.3 0.0 20.1 20.1 .'_Agaa tratada 0.0 I 3.5 3.5 .5.5 133 ' 13.3 13.0 3.5 24.5 4.0 9.0 I 13.3J

(-) erro de leitura
.ND - Não detectado

Tabela B3 T - Valores ee concentrações de níquel días-0133030 e. partieulado
I Coleta ó Celeta T Celeta S Coleta 9 ¬|13303-0' 02305301 09305301 20305301 _'_ MP l MD MT MP i MD MT MP MD MT MP MD E M1 _Água baga | 96 . ND i 90.0 .30.0 ND 30.0 3315 ND 221 ' 32.5 ND 32.5 l;_.31gaa caagalaea ' 633 l ND Í 025.0 130.0 ND 130.0 130 0 ND 130.0 32.5 ND 32.5i Água aaaamaaa 315.0 Í ND ' 315.1 .3.0 ND 3.0 133 ND 13.5 ND ND NDÁgua alzrada | 113.5 1 ND l 113.5 110.0 ND 110.0 33-0 ND 55.0 152.0 ND 152.0 I3 Água aataea ' 135.0 i ND l 145.0 12.5 ND 12.5 3130 ND 215.0 53 ND 63.0 ¡

1-'1 erro de leitura

ND - Não detectada



LU HH
!

Tabela Bl S ~ Vale-202 de 0011000020602 010 zinco dissolvido 0 particuiado
|_ Zinco (20112126 Coleta? (2010128 1 C010ta9

(115211,) 12.104.101 02105101 _ 09105101 Â 201105201| MP MD MT MP MD i MT ` MP MD MT 1' MP MD MT
12211401012 1 1221 I 5615 5250 245 929 112.0 1 22.2 25.0 _ 62.2 419 102.9 102.2

.2.0114 4042111202! 5¬4 i 35431 292.5 10.2 62.22 022.0 i 12.2 160.2 l 122.6 4.9 290.6 295.5¿guzz 1115051112021 11.9 1 102.9 115.2 11.2 1' 25.0 415.9 2.2 152.2 i 121.6 8.5) i 169.0 Í 122.9' 1455112010202 i 2.4 12.2 1 22-1 11.2 42.1' 55.0 9.2 l 129.0 122.2 3-4 i 212.2 1 210.01255112041205.. I (1.4 242-0 242.4 15.2 11.2.:1 É 122.4 11.2 i 149.0 100.2 6.4 i 1271.7lr i 24.1
H 121-201 de leitura
ND - Não 01210020010



Tabela 1319- Xf'ašores médios de comem-ação de metais dissohfidoa. pal-310111ados e totais

(-) Não detonnínado; ND - Não deíoctado

1 Água bruta J¡5135.111a coaguIaC-a Água docantada Água filtrada j_Mm1 I .M2 " MD MT Ma 1 MD 1 MT MP MD 1 MT MP 1 MD MT_41 (1113.1111- 69 _ - 1 1271 - _ 145 - 1 - 30 _cu (112111 1 3 2 :1 2 1 3 2 2 4 1 2 :1 _Cr 111111111 ' 2 - 4 6 1 2 1 3 0 1 1 0 4 4_36 (ag/U' 1168 1 233 1 1401 1065 220 1' 1285 663 I 83 732 81 111r 198Mn 0441111 13 1 48 1 63 13 26 1 43 12 1 38 49 3 1 33 40_N-i 1115211) .' 108 ' 0 1 108 242 0 1 242 84 0 84 109 0 109Pb (ag/121 1 0 | 48 1 48 0 11 1 11 0 61 61 1 12 13 _za (111111311 18 1 199 1 211 10 1 3.33 1 363 9 1 116 126 T 126 1 133 1(-1 Não dotennínado; ND - Não dotaczado

1 Água Tratado. _.I
Mata ¡_MP MD 1 MT

_41 (1112111

- _ . 3
Cu (ag/1.11 2 2 1 3
cf (01111)' 0 0 1 0F6 (ga). 202 112 I' 314 _ä
Mn (1152s 2 9 1 16
Ni (pg/L) 110 O 1 110
Pb (414/11 0 49 1 49
za (ag/1,11 10 1 183 1 193 A



Tabela 820 -- Valores de concentração de metais nos resíduos o'e deoantadoree e agua de lavagem dos filtros.f Lavagem do Ã
| | Coleta na entrada dos deoantaclores cleoantaclor Água de Lavagem dos FiltrosMetais |_ Coleta 3 1 Coleta 4 1 Coleta 9 1 Valor Amostra LColeta 6 Coleta 7 Coleta 8 Coleta 9 ValorEng/'Lt 1'_21/05/00 1 05/09/00 1 20/05/01 1 Mec/15 composta i 10/04/01 02/05/01 09/05/01 20/05/01 MedioI A1 1' 152 1 112 1' 1:5 1 12:11 555 12.5 12.5 10.9 9 11.25| zn 1 No 0.95 1 1.9 ' 0.95 49 1 0.00 0.4? 0.4 0.15 0.251 z=5 1 0.41 1 0.12 1 1.1 0.51 10 I No 0.39 No No 0.331 oct 1 0.02 No 1 0.11 0.15 No | No No ND ND No1% tvi 1 052 I No 1 1 1 15 | 0.02 0.2 No 5.2 1.51É 1-5 1 090.15 1 22.95 i 2099.55 1401.25 59999 40.50 099.44 5.90 32.50 194.91l 111111 1 19.99 1 :1. 5.: l 90 19.25 559 0.39 12 0.05 0.3 5.191 ctz I 0.1.1 1 0.13 1 1.01 0.59 32 0.03 0.54 0,02 0.11 0.131_or 1 0.99 1 .No 0.95 0.70 19 No 0.2 No No 0.20%'

LJ
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Tabclu E321 -Lavagmn de decamador E'ÍAf'Säo Carlos-SAAE.
Variáveis 5 Amostras i Amostra

| composta_ ' 1 l 11 T11 1 1x* v u ` -166166 (min) | 00 .' .50 60 1 120 150 180 - IVolume (L) | 5 . 5. 5 5 5 5 5 5 30 _I514 f 6.12 6.7.5 ! 6...;2 6.16 6.54 6.16 6.76 15611665 T6161..- 50020 . 451110 z .46920 59110 46550 51520 41590 i1 (11114111 . i \Doo (mg-56.) ' 51000 44000 50520 42000 45000 46500 45000 1M .4.1 à 640 500 690 540 450 420 555E |_ .Zn 1 5.14 . 104.6 159.6 71.64 99.64 119 6 48 64T P6 ' 1.9 55 50 -0 25 25 1 10.3 ._66 1 0.25 2 0 0 ' 0 0 0í ' .\11 | 2.6 45 52 53 62 15 15S 1:6 F 6995.5 ' 109999 119999 999955 129999 999955 69998.15¡ 19154-111 :441: _ -45 6.46 5..:5 953 5' 955 1 55 955 585 d1 z 66 5.11 55.49 1 60 5.2 1 65 52 1 5:1.'_ Í Cr 2.21' I 42.5 ¡ 46 5? 1 45 55 1 19
QEITA z 500 L55:Q1lusiduflõ: 1 14 LE*
Data: 241'011'01
Volume 1:10 residuos: HCO m"




