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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho da combinação dos processos 

de interozonização e sistemas pós-filtros adsorvedores na remoção de compostos 

orgânicos precursores e na formação de subprodutos da desinfecção, em 

particular os trialometanos (THM). Os ensaios foram desenvolvidos com a água 

filtrada proveniente da estação de tratamento de água do Alto da Boa Vista, 

localizada no município de São Paulo, tipo convencional, com água bruta oriunda 

de reservatório com elevado estado de eutrofização. O aparato experimental é 

constituído de um sistema de ozonização com quatro colunas em série e tempo 

de detenção hidráulica total de 16 minutos; e, por um sistema de quatro pós-filtros 

adsorvedores com diferentes tipos de carvão ativado granular, filtros F1 e F3 

dotados de carvão mineral (CAG1, betuminoso) e filtros F2 e F4 compostos por 

carvão vegetal (CAG2, casca de coco) sendo todos operados em paralelo com 

valores de Tempo de Contato de Leito Vazio (TCLV) entre 15 e 20 minutos. Duas 

colunas receberam como afluente água filtrada pré-ozonizada (F1 e F2) e as 

demais colunas apenas água filtrada (F3 e F4). Os resultados indicaram que a 

ozonização não alterou de forma significativa os parâmetros utilizados para 

avaliação dos precursores, COT e UV-254 nm, e nem o THM. Inicialmente, os 

resultados de remoção de COT permaneceram elevados, próximos de 80% 

caracterizando a saturação dos leitos em torno de 240 dias para os filtros F1 e F3 

(CAG1) e apenas 30 dias, com eficiências baixas para os filtros F2 e F4 (CAG2). 

Para THM a saturação foi próxima de 65 dias para ambos os carvões e as 

eficiências iniciais foram de 90% e 75%, para os filtros com CAG1 e CAG2, 

respectivamente. Com todos os leitos saturados, os resultados ainda indicaram 

boa remoção de compostos causadores de gosto e odor. Neste trabalho, os 

sistemas de pós-filtros adsorvedores de CAG foram efetivos para o controle das 

substâncias precursoras e a redução da formação de THM’s, com melhores 

resultados para o carvão mineral CAG1 (betuminoso) independentemente do 

sistema de interozonização. 

 
Palavras-chave: compostos orgânicos. carvão ativado granular. Filtros 
adsorvedores. trialometano. carbono orgânico total. 



 

ABSTRACT 

The main purpose of this work was to evaluate the performance of a combination 

of processes - inter-ozonization and post-filter GAC adsorbers systems, on the 

control of organic precursors and disinfection byproducts, especially 

trihalomethanes (THM). The experience was conducted with filtered water 

produced at Alto da Boa Vista conventional WTP, located at São Paulo city, where 

raw water comes from a high eutrofic lake. The experimental setup consists of an 

ozonation system with four column shaped contactors arranged in series with 16 

minutes total hydraulic detention time; and, a system of four pilot scale adsorbers 

with different types of granular activated carbon (GAC) media, F1 and F3 filters 

with mineral GAC media (GAC1, bituminous) and F2 and F4 filters with vegetal 

GAC media (GAC2, coconut shell), all operated in parallel with empty bed contact 

time (EBCT) between 15 and 20 minutes. Two columns were fed with filtered and 

pre-ozonated water (F1 and F2) and the other two were fed with filtered water only 

(F3 and F4). It was observed that ozonation did not affect significantly results of 

precursors parameters, TOC and UV-254, and neither THM. Initially, TOC removal 

remained high, near 80% delineating the bed saturation around 240 days to F1 

and F3 filters (GAC1) and only 30 days with low efficiency for filters F2 and F4 

(GAC2). The THM bed saturation time was nearly 65 days for both media and 

initial efficiencies were 90% and 75% to GAC1 and GAC2, respectively. With all 

beds saturated, still there was a good taste and odor producing substances 

removal. In this work, the systems of GAC adsorbents post-filters were effective 

for the control of precursors and to reduce the formation of THM's, with better 

results for the CAG1 (bituminous) regardless of the use of inter-ozonization. 

 

keywords: organic compounds. granular activated carbon. filters adsorbers. 
trihalomethane. total organic carbon. 
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1 INTRODUÇÃO 

As ocupações desordenadas dos centros urbanos bem como as atividades 

agrícolas, ambas desprovidas de planejamento, monitoramento e acompanhamento 

tecnológico adequados, acabam gerando, por muitas vezes, aumento das cargas 

poluidoras nos recursos hídricos. Estes por sua vez são mananciais importantes 

para o desenvolvimento sócio-econômico da população, e a indústria da água de 

abastecimento tem por objetivo transformar este recurso inadequado em um produto 

que esteja dentro dos padrões de potabilidade para consumo humano. 

Quando o manancial apresenta características de eutrofização, tecnologias 

avançadas devem ser acrescidas ao sistema convencional de tratamento, 

classicamente definido pelos processos e operações de coagulação, floculação, 

sedimentação, filtração, desinfecção e fluoretação. Paralelamente, novas 

tecnologias objetivam também atender a padrões de qualidade mais rigorosos e 

minimizar crescimento bacteriano e subprodutos da desinfecção (SPD) no sistema 

público de abastecimento de água. 

Ao considerar-se que o processo convencional de tratamento de água não 

atende estas necessidades, novas tecnologias de tratamento tiveram de ser 

incorporadas ao processo de tratamento para remoção de compostos orgânicos. 

Dentre as tecnologias passíveis de serem implementadas na solução destes 

problemas estão os processos de arraste por ar difuso e “air stripping”, oxidação 

química, adsorção química em carvão ativado granular e em pó (WAER; VLASTNIK, 

1993; GLAZE et al., 1990; LALEZARY et al., 1988; LALEZARY; PIRBAZARY; 

McGUIRE, 1986a, 1986b; LALEZARY et al., 1984). 

A bacia do Guarapiranga, localizada na bacia hidrográfica do Alto Tietê, no 

Estado de São Paulo, próxima à região metropolitana de sua capital, é um exemplo 

de manancial que vem sofrendo ocupação desordenada de suas áreas de recarga e 

drenagem naturais resultando em queda na qualidade do manancial com a 

introdução de altas cargas orgânicas e de nutrientes, levando ao rápido avanço de 

seu estado de eutrofização. Atualmente, cerca de 750 mil pessoas vivem na bacia 
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do Guarapiranga e, desse total, 100 mil pessoas residem em edificações subnormais 

em áreas ocupadas por loteamentos clandestinos, concentrados na vizinhança do 

reservatório e geralmente destituídos de infraestrutura pública sanitária (Sabesp, 

2009). Esta situação pode ser observada na Figura 1.1. 

 

Figura 1.1 – Visão geral do reservatório Guarapiranga (Fonte: Google Maps, 
2009). 

As consequências são as frequentes ocorrências de florações de algas 

ocasionando problemas de gosto e odor, aumento das cargas orgânicas da água 

bruta e aumento do potencial de formação de SPD da estação de tratamento de 

água (ETA) do Alto da Boa Vista (ABV), pertencente e operada pela Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e que atende a grande parte 

da região metropolitana, com produção atual de cerca de 14 m³/s para 

aproximadamente 3,9 milhões de habitantes (Sabesp, 2009). 

Originariamente projetada como convencional, a ETA ABV passou a 

apresentar problemas sazonais de gosto e odor bem como problemas com a 

formação de SPD, como exemplo o trialometano (THM), devido à necessidade de 

utilização da pré-oxidação com cloro diante da piora da qualidade da água bruta. 

Com os resultados do sistema de monitoramento, concluiu-se que os problemas 
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eram resultantes da presença de matéria orgânica natural (MON) e da liberação de 

subprodutos metabólicos de algas e demais microrganismos na água bruta e que, 

dentre estes, os mais significativos para gosto e odor são os compostos MIB (2-

metilisoborneol) e geosmina (trans-1,10-dimetil-trans-9-decalol). 

Em 1999, em função das características do Sistema Produtor do 

Guarapiranga, foi implantado um sistema de adsorção química com a aplicação de 

carvão ativado em pó (CAP) diretamente na captação de água bruta, possibilitando, 

deste modo, um tempo de contato da ordem de 40 a 60 minutos do material 

adsorvente com os compostos orgânicos presentes na água bruta. As concentrações 

de MIB na água bruta situaram-se na faixa de 80 a 120 ng/L para os episódios mais 

significativos e a dosagem máxima passível de ser aplicada na água bruta é de 

40 mg/L de carvão ativado em pó e foi definida tendo-se um horizonte de 

concentração de MIB e geosmina na água bruta da ordem de 100 ng/L. No entanto, 

desde o final de 1999, foram observadas concentrações de MIB na água bruta da 

ordem de 200 a 600 ng/L e picos acima de 1000 ng/L exigindo novas tecnologias de 

tratamento na concepção da ETA ABV (FERNANDES, 2004). 

Desta forma, torna-se necessária a análise técnica de novas tecnologias com 

o objetivo de reduzir a concentração de compostos orgânicos precursores de SPD, 

dos próprios SPD´s, se alinhando às tendências de redução das concentrações 

limites da legislação para SPD, e dos causadores de gosto e odor nas águas de 

abastecimento, seguindo indicações da AWWARF (1998a), o que motivou os 

estudos dos sistemas de interozonização e sistemas de filtros adsorvedores de 

carvão ativado granular (CAG). 
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2 OBJETIVO 

Este trabalho pretendeu estudar operações e processos para associação de 

interozonização e sistemas de pós-filtros adsorvedores de CAG para controle das 

substâncias precursoras e a formação de THM’s em estações de tratamento de água 

provenientes de mananciais com características de eutrofização, baixa turbidez e 

elevada concentração de algas. 

Por intermédio de ensaios experimentais em sistema piloto de ozonização e 

filtros adsorvedores com alimentação contínua e direta de água filtrada, objetivou-se: 

 avaliar a viabilidade técnica da aplicação do ozônio seguido de pós-

filtros adsorvedores de CAG; 

 avaliar a redução das concentrações de compostos orgânicos 

precursores, carbono orgânico total (COT) e absorbância em 

ultravioleta 254 nm (UV-254), no sistema de tratamento; 

 avaliar a redução na formação de THM’s na água tratada, mantendo o 

cloro livre como desinfetante final; 

 avaliar a redução das concentrações de substâncias causadoras de 

gosto e odor, MIB e geosmina e 

 definir parâmetros para a avaliação da vida útil do CAG como filtro 

adsorvedor para a água filtrada, combinados ou não com o ozônio 

como agente oxidante. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 A problemática dos compostos precursores e a ocorrência dos 
subprodutos do processo de desinfecção (SPD) 

Desde o princípio, os processos de tratamento de águas de abastecimento 

tinham por objetivo a remoção de material particulado, cor aparente e produção de 

água final aparentemente agradável. Nos séculos XIX e XX, os objetivos foram 

acrescidos da busca pela segurança do ponto de vista microbiológico. Já na década 

de 1970, com a descoberta de que determinados compostos orgânicos presentes 

em águas de abastecimento seriam formados a partir da reação do cloro com 

compostos orgânicos naturais (CON's) presentes na água bruta e que estes 

compostos sendo considerados potencialmente carcinogênicos, novos objetivos 

tiveram de ser considerados na operação de estações de tratamento de água. 

Conforme relatado por FERREIRA FILHO (2001), anteriormente à década de 

1970, os problemas decorrentes da presença de CON e sintéticos em águas de 

abastecimento não eram desconhecidos no meio técnico. No entanto, devido a 

limitações de ordem analítica, a sua determinação e quantificação em faixas de 

concentração da ordem de microgramas por litro eram praticamente impossíveis. 

Apenas com o desenvolvimento de instrumental analítico que pudesse determinar 

concentrações de compostos orgânicos na faixa de microgramas por litro e, 

atualmente, nanogramas por litro, é que se passou a conhecer melhor qual a 

frequência com que estes se apresentam na fase líquida, bem como a sua 

concentração. 

Os principais problemas de qualidade da água tratada referem-se à presença 

de substâncias potencialmente tóxicas como os compostos organoclorados, os 

ácidos haloacéticos e as ocorrências de gosto e odor devidos às substâncias MIB e 

geosmina. Com isso, o controle dos CON´s passou a ser muito mais rigoroso, com 

estudos específicos e novas metodologias de mensuração. 
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3.2 Compostos orgânicos precursores de SPD presentes em águas 
naturais 

Os compostos orgânicos precursores presentes em águas naturais podem ser 

originários de diferentes fontes, a saber: 

 CON's resultantes de processos de decomposição de matéria orgânica, 

húmus e microrganismos presentes em fase aquosa. Podem também 

ser incluídos nesta categoria os compostos orgânicos excretados por 

determinados microrganismos, resultantes do seu metabolismo celular. 

 Compostos orgânicos sintéticos (COS’s) de origem antropogênica 

introduzidos em águas naturais por meio do lançamento de efluentes 

industriais não tratados e pesticidas aplicados em atividades agrícolas 

e conduzidos para o manancial por escoamento superficial direto. 

Os CON´s que porventura podem estar presentes em meio aquoso tem sua 

origem nos processos biológicos naturais de degradação de matéria orgânica e sua 

interação com argilas e demais constituintes do solo da bacia hidrográfica, como 

também podem se originar da atividade biológica de algas e demais microrganismos 

tais como subprodutos de processos metabólicos (HOEHN et al., 1980; HOEHN et 

al., 1984; FERREIRA FILHO, 2001).  

Dentre os principais aspectos negativos da presença elevada de CON´s em 

mananciais que objetivem o abastecimento público, pode-se citar (AWWA, 1979): 

 em caso de exposição a agentes oxidantes e desinfetantes (cloro, 

dióxido de cloro, ozônio, cloraminas, etc.), podem gerar subprodutos 

tóxicos, cancerígenos, mutagênicos ou teratogênicos que, em elevadas 

concentrações e longos períodos de exposição podem causar danos à 

população; 

 conferir cor elevada à água bruta; 

 causar odor e sabor em águas de abastecimento; 
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 ocasionar problemas de crescimento microbiológico em redes de 

distribuição podendo, desta forma, prejudicar a sua qualidade devido à 

biodegradabilidade dos CON´s; 

 interferir no processo de oxidação química do ferro e do manganês; 

 complexar determinados metais pesados aumentando assim a sua 

concentração em meio aquoso, podendo causar sérios danos à saúde 

pública e 

 causar maior demanda de oxidantes, caso a água bruta seja pré-

oxidada. 

Uma vez que os compostos orgânicos presentes em águas de abastecimento 

podem apresentar características distintas, os problemas ocasionados tenderão 

também a ser diferentes e, deste modo, as alternativas de tratamento mais 

adequadas visando à redução da sua concentração deverão contemplar as suas 

peculiaridades (estrutura molecular, peso molecular, grau de hidrofobicidade, 

densidade de carga, polaridade, volatilidade, persistência no meio ambiente, dentre 

outros), como também considerar a concepção da ETA e o arranjo dos seus 

processos unitários. 

As principais tecnologias que podem ser aplicadas objetivando a redução da 

concentração de compostos orgânicos em águas de abastecimento são os 

processos de coagulação química, adsorção em carvão ativado, processos de 

membrana (nanofiltração e osmose reversa) e arraste com ar (SUFFET, 1980; 

ANDERSON et al., 1981; UMPHRES et al., 1983; CLARK; EILERS; GOODRICH, 

1984; HAND et al., 1986; LYKINS; CLARK; ADAMS, 1988; RANDTKE, 1988; 

McGUIRE et al., 1991; SINGER; HARRINGTON, 1993; SIMPSON; McLEOD, 1993).  

Frequentemente, os CON´s são representados pelas substâncias húmicas, 

podendo estes ser classificados de acordo com a sua solubilidade em meio ácido ou 

alcalino. As substâncias húmicas são usualmente divididas em duas grandes 

categorias, a saber, (MONTGOMERY, 2005): 
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 ácidos húmicos, sendo estes solúveis em meio alcalino mas insolúveis 

em meio ácido e 

 ácidos fúlvicos, solúveis tanto em meio alcalino como em meio ácido. 

Embora os ácidos húmicos e fúlvicos apresentem semelhanças estruturais, 

eles possuem grande diferença entre si com relação a pesos moleculares, presença 

de grupos funcionais e proporções de carbono, oxigênio e nitrogênio. 

Os ácidos fúlvicos apresentam pesos moleculares da ordem de 200 a 1.000, 

enquanto os pesos moleculares de determinados ácidos húmicos podem chegar até 

a 200.000 unidades de massa atômica. 

As diferenças entre ambas as frações que compõem as substâncias húmicas 

que, como já foi dito, vão desde seus pesos moleculares até a presença de grupos 

funcionais, que podem ser ionizáveis ou não, são de fundamental importância no 

que diz respeito a sua estabilidade e reatividade em meio aquoso. 

Pesquisas efetuadas por JOYCE; DIGIANO; UDEN (1984), utilizando ácidos 

húmicos e fúlvicos de diferentes localidades no Estado de Massachusetts (EUA) e 

separando-os em diversas frações de diferentes pesos moleculares concluíram que, 

quando submetida à ação do cloro, a produção de THM por miligrama de COT foi 

maior para as frações de maior peso molecular. 

BABCOCK e SINGER (1979), efetuando estudo com ácidos húmicos e 

fúlvicos e submetendo-os a ação do cloro, concluíram que a produção de clorofórmio 

(CHCl3) foi maior para os ácidos húmicos do que para os ácidos fúlvicos, talvez pelo 

fato de serem insolúveis em pH menor que 7. 

De um modo geral, as substâncias húmicas podem ser removidas do meio 

aquoso por meio de processos de coagulação-floculação, oxidação química, 

adsorção em carvão ativado (granular ou em pó) e processos de membrana 

(osmose reversa, ultrafiltração, etc.). A escolha da melhor tecnologia para a remoção 

de compostos húmicos será determinada fundamentalmente pelas características 

físico-químicas. 
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Substâncias húmicas de alto peso molecular tenderão a serem melhor 

removidas pelo processo de coagulação, não sendo recomendável a utilização do 

processo de adsorção pelo fato deste poder causar o bloqueio dos poros internos do 

carvão ativado, diminuindo assim a sua capacidade de adsorção (CHADIK; AMY, 

1987). 

Da mesma forma, ácidos húmicos de baixo peso molecular com alto teor de 

grupos funcionais ionizáveis podem apresentar dificuldades de serem removidos por 

adsorção, devido a interações eletrostáticas desfavoráveis com a superfície do 

adsorvente. Desta forma, a diminuição do pH e a consequente diminuição da 

densidade de carga das substâncias húmicas tenderão a melhorar o desempenho 

de sistemas adsorvedores que objetivem a sua remoção (AMY et al., 1992). 

3.3 Parâmetros indicadores dos compostos orgânicos precursores de 
SPD 

Como já relatado, foi na década de 1970, com o consequente 

desenvolvimento da química analítica instrumental, que uma grande variedade de 

compostos orgânicos presentes em águas de abastecimento passou a ser 

identificada e quantificada. Porém, como a determinação e a quantificação isoladas 

de todos os compostos orgânicos são praticamente inviáveis para a maioria dos 

sistemas e companhias de abastecimento, parâmetros físico-químicos indicadores 

têm sido utilizados. 

É válido lembrar que parâmetro indicador é aquele que pode ser o substituto 

ou age como outro composto de interesse e, para os compostos orgânicos, deve 

estar presente na água bruta, em concentração tal que possa ser facilmente 

analisada, mediante uma metodologia confiável e de modo contínuo. Estes 

parâmetros devem ser de baixo custo e serem removidos durante o processo de 

tratamento com uma eficiência que seja altamente correlacionada com o composto 

de interesse (McCARTY; AIETA, 1984). 
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Os parâmetros indicadores mais utilizados no monitoramento de compostos 

orgânicos precursores de SPD são o COT e a absorbância UV-254 nm. O emprego 

deste parâmetro no monitoramento da concentração de compostos orgânicos 

presentes em águas naturais não é recente e tem sido praticado desde a década de 

1970. Como apresentado por DI BERNARDO e SABOGAL (2008), o COT mede 

indiretamente a concentração de compostos orgânicos presentes na água, como 

solventes e pesticidas, entre outros, e ressalta que, para a MON, outras técnicas 

podem ser utilizadas como a absorbância, concentração de carbono orgânico 

dissolvido, oxigênio consumido, etc. 

SINGER e HARRINGTON (1993) indicam que a relação entre UV-254 nm e 

COT representa grande importância no comportamento da fase líquida, não apenas 

na formação de THM’s mas, também, no sucesso do processo de coagulação na 

remoção de compostos orgânicos precursores de subprodutos da desinfecção. 

FERREIRA FILHO (2001) avaliou a remoção de COT estabelecendo 

regressões entre a porcentagem de remoção de UV-254 nm e a metodologia SCAN 

para a água bruta proveniente do Sistema Produtor do Guarapiranga e recomenda a 

determinação do parâmetro UV-254 nm como indicador de carbono orgânico. 

3.4 Agentes oxidantes em engenharia sanitária 

Durante o processo de tratamento de água, são empregados diferentes 

agentes oxidantes com diferentes propósitos. Dentre os mais utilizados estão o 

cloro, cloraminas, dióxido de cloro, permanganato de potássio (KMnO4), peróxido de 

hidrogênio (H2O2), íon ferrato (FeO4
2-) e ozônio (O3), além de outros agentes em 

pesquisa como sais de prata, sais de cobre, detergentes (DANIEL, et al. (coord), 

2001; FERREIRA FILHO, 2001). 

Os agentes oxidantes são utilizados prioritariamente na desinfecção para o 

tratamento de água potável. Enquanto a inativação dos organismos patogênicos é 
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uma função primária, desinfetantes são também oxidantes usados no tratamento de 

água potável para várias outras funções (USEPA, 1999): 

 minimizar formação de SPD; 

 oxidar ferro e manganês; 

 prevenir crescimento biológico no sistema de distribuição; 

 remover gosto e odor por meio da oxidação química; 

 melhorar a eficiência de coagulação e filtração; 

 prevenir o crescimento das algas nos decantadores e filtros e 

 remover cor. 

O agente oxidante mais comumente empregado em processos de 

desinfecção e tratamento de água tem sido o cloro, na forma de cloro gasoso (Cl2), 

hipoclorito de sódio (NaOCl) e hipoclorito de cálcio (Ca(OCl)2), tanto como pré-

oxidante como pós-oxidante. 

Quanto aos agentes oxidantes alternativos, com a constatação de que o cloro 

ao reagir com CON's pode formar compostos orgânicos carcinogênicos, 

notadamente os THM´s e os ácidos haloacéticos (AHA), houve um significativo 

esforço em procurar estudá-los e pesquisar quais dentre eles poderiam ser utilizados 

no processo de tratamento de água sem causar prejuízo à qualidade da água final e 

sem perda de eficiência no tocante a um objetivo específico (oxidação de ferro e 

manganês, remoção de gosto e odor, remoção de cor, etc.) (DANIEL, et al. (coord.), 

2001; PASCHOALATO et al., 2005a; PASCHOALATO et al., 2005b). 

Em águas de abastecimento contendo ferro e manganês e odor e gosto, 

recentemente, vem sendo dado destaque à utilização do dióxido de cloro e do 

permanganato de potássio como agentes pré-oxidantes minimizando as reações 

com os CON's (KNOCKE et al., 1991; WAER; VLASTNIK, 1993; RIBEIRO; 
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BRESAOLA JUNIOR, 1998; FERREIRA FILHO; HEPANHOL; PIVELI, 2003, 

FERREIRA FILHO et al.,  2005b). 

3.4.1 Cloro e cloraminas 

O cloro e seus derivados no tratamento de águas de abastecimento têm como 

duplo objetivo atuar como agente desinfetante e oxidante, por vezes na pré, inter e 

pós-oxidação. Datado do início do século XX, na cidade de Chicago, o seu emprego 

na engenharia sanitária e ambiental se dá por cloro líquido ou gasoso, hipoclorito de 

cálcio e hipoclorito de sódio. 

O uso do cloro foi questionado inicialmente em razão da ocorrência de gosto 

e odor em águas de abastecimento pela formação de compostos clorofenólicos visto 

a reação do cloro com compostos fenólicos dos lançamentos de efluentes da 

indústria química. A cloramina passou a ser utilizada em maior escala; porém, o uso 

do cloro retomou novo impulso com a interrupção no fornecimento de amônia às 

companhias de saneamento durante a Segunda Guerra Mundial e a comprovação 

da maior eficácia do cloro livre como agente desinfetante e oxidante. A 

cloroamoniação só foi retomada a partir da década de 1970 com a descoberta da 

formação dos subprodutos relacionados com o cloro (FERREIRA FILHO, 2001). 

As implicações da especiação química do cloro livre em meio aquoso são 

significativas, especialmente com respeito à desinfecção, pois o poder desinfetante 

do HOCl é muito maior do que o do OCl-, prefere-se baixos valores de pH para a 

desinfecção com este agente. Em valores de pH abaixo de 6,5 o cloro está 

predominantemente na forma de HOCl, enquanto que acima de pH 8,5 passa a OCL- 

(DANIEL, et al. (coord.), 2001). 

A utilização do cloro livre no controle de odor e gosto tem aplicações 

limitadas, sendo eficaz no combate de problemas associados à presença de 

sulfetos, ferro e manganês. A sua capacidade de oxidação de compostos orgânicos 

causadores de gosto e odor é muito limitada e altamente específica. Como as 
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dosagens aplicadas são, geralmente, elevadas, em função do risco de formação de 

subprodutos da desinfecção, a sua aplicação tem sido limitada, preferindo-se o 

emprego de outros agentes oxidantes. 

Já as cloraminas ocorrem quando da reação do cloro livre com o nitrogênio 

amoniacal. O potencial de desinfecção das cloraminas quando comparado com o 

cloro livre é significativamente menor e, por este motivo, a sua aceitação como 

agente desinfetante vem sendo muito reduzida. 

Em contrapartida, as cloraminas são efetivas para controle de biofilmes nas 

redes de distribuição. Quanto a gosto e odor, a utilização das cloraminas está muito 

mais relacionada à minimização da formação de compostos clorofenólicos e suas 

consequências com respeito a odor e gosto do que o combate a compostos 

orgânicos específicos. Para os organoclorados, o uso de cloraminas gera valores de 

subprodutos significativamente menores do que o cloro (DI BERNARDO; DANTAS, 

2005; DI BERNARDO; SABOGAL, 2008; FERREIRA FILHO, 2001; DANIEL, et al. 

(coord.), 2001). 

3.4.2 Dióxido de cloro 

Também datada do início do século passado, a aplicação do dióxido de cloro 

tem grande abrangência no tratamento de águas de abastecimento na Europa e nos 

Estados Unidos com objetivos principais de atendimento ao parâmetro CT. Este 

parâmetro é relacionado à concentração de agente oxidante e o tempo de contato 

com a amostra, controle de gosto e odor em águas de abastecimento, oxidação de 

ferro e manganês, oxidação de sulfetos e compostos fenólicos e redução da 

formação de THM´s (DANIEL, et al. (coord.), 2003; DI BERNARDO; DANTAS, 2005). 

O dióxido de cloro deve ser gerado no local devido à sua característica 

explosiva podendo ser a partir de clorito de sódio ou clorato de sódio. Sua utilização 

pode formar subprodutos como cloritos e cloratos, ambos com limites de 
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concentração no padrão de potabilidade brasileiro de 0,2mg/L (DANIEL, et al. 

(coord.), 2001). 

Segundo pesquisas de FERREIRA FILHO; HESPANHOL; PIVELI (2003), a 

aplicação do dióxido se apresentou mais eficiente em águas que apresentem baixa 

demanda de agente oxidante com redução da formação de clorito. Os 

comportamentos das soluções de dióxido de cloro gerado a partir de clorito de sódio 

ou clorato de sódio foram bastante similares entre si. Para sistemas produtores de 

abastecimento de água complexos, a aplicação do dióxido de cloro como agente 

pós-oxidante deve ser descartada em função do possível interligação das redes com 

outras contendo cloro livre no sistema de distribuição. 

Ainda segundo FERREIRA FILHO; HESPANHOL; PIVELI (2003), a ação do 

dióxido de cloro na oxidação de compostos orgânicos causadores de gosto e odor é 

extremamente específica, não se podendo fazer uma generalização quanto ao seu 

comportamento. O dióxido de cloro se mostra relativamente ineficaz na oxidação de 

MIB e geosmina e, na presença de aldeídos e álcoois causadores de gosto e odor, 

estes também são extremamente resistentes à ação oxidante do dióxido de cloro. 

3.4.3 Ozônio 

O início da aplicação do ozônio é do século XIX na Holanda e na França, e a 

cidade de Nice (França) foi uma das pioneiras para a finalidade de oxidação em 

águas para abastecimento público. Ainda não é muito usado no Brasil, mas é 

bastante utilizado na Europa Ocidental (França, Alemanha, Suiça, etc.), Europa 

Oriental (Rússia, Hungria, etc.) e pelos norte-americanos. A sua aplicação no Brasil 

tem sido limitada a determinadas categorias de efluentes industriais e processos de 

tratamento de água visando a aplicações específicas, não tendo sido reportado 

nenhuma aplicação direta no tratamento de águas de abastecimento. 
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Atualmente, o ozônio vem sendo utilizado para diversas finalidades além da 

desinfecção, como auxiliar na remoção de turbidez e cor, processos biológicos, 

oxidação de matérias orgânicas e inorgânicas. 

Diferentemente do cloro livre, da cloramina e do dióxido de cloro, cuja 

solubilidade em meio aquoso é relativamente elevada, o ozônio é relativamente 

pouco solúvel e, portanto, a sua aplicação requer estruturas de engenharia que 

permitam a sua distribuição e transformação de forma eficiente para a fase líquida. 

Além disso, pelo fato de o ozônio ser altamente instável requerendo sua 

produção no local de consumo, e por ser altamente tóxico quando presente na fase 

gasosa, cuidados especiais são necessários na concepção de sistemas de 

ozonização (DI BERNARDO; DANTAS, 2005; DI BERNARDO; SAGOBAL, 2008; 

FERREIRA FILHO, 2001; DANIEL, et al. (coord.), 2001; LIBÂNIO, 2005). 

3.4.4 Permanganato de potássio 

Segundo HASSLER (1941), uma das primeiras aplicações do permanganato 

de potássio no tratamento de águas de abastecimento foi efetuada pelo engenheiro 

George Fuller como coagulante no ano de 1898, tendo sido, em seguida, aplicado 

como agente oxidante na remoção de ferro no sistema de abastecimento de água da 

cidade de Providence (EUA) em 1900.  

Atualmente, o permanganato de potássio tem sido largamente utilizado no 

tratamento de águas de abastecimento em substituição ao cloro livre como agente 

pré-oxidante, tendo por objetivos principais a oxidação de ferro e manganês, 

controle de biofilmes e crescimento microbiológico em estruturas de captação e 

adutoras de água bruta, remoção de cor, minimização da formação de THM’s e 

controle de gosto e odor em águas de abastecimento. 

O permanganato de potássio pode ser aplicado na forma líquida ou em pó, 

havendo preferência pela sua aplicação na forma líquida. O permanganato de 

potássio como agente oxidante pode apresentar dois diferentes comportamentos, 
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em função do pH da fase líquida, a saber (USEPA, 1999; DANIEL, et al. (coord.), 

2001): 

Em meio ácido, tem-se que: 

MnO4
- + 4H+ + 3e-  MnO2 + 2H2O (1) 

MnO4
- + 8H+ + 5e- Mn+2 + 4H2O (2) 

A reação química (1) ocorre preferencialmente quando o pH da fase líquida 

estiver próximo da neutralidade, entre valores da ordem de 5,0 a 8,0, haja vista o 

manganês que, nesta faixa, é altamente insolúvel, precipitando-se na forma de 

MnO2. 

Por sua vez, a reação química (2) ocorre preponderantemente em valores de 

pH inferiores a 3,0 uma vez que, abaixo deste valor, o subproduto da reação de 

óxido-redução do permanganato de potássio é o manganês no estado de oxidação 

+2, sendo este altamente solúvel nesta faixa de pH. 

Em meio básico, tem-se que: 

MnO4- + 4H+ + 3e-  MnO2 + 4OH- (3) 

Em contrapartida, o uso do permanganato de potássio pode gerar impacto na 

cor aparente se doses maiores do que 0,5 mg/L forem empregadas. Além disso, os 

custos envolvidos com este agente acabam por limitar o uso em pequenas unidades 

de tratamento (FERREIRA FILHO et al., 2005b). 

3.4.5 Peróxido de hidrogênio 

O peróxido de hidrogênio é aplicado na forma líquida, sendo comercializado 

em solução até 70% em massa. Em aplicações na engenharia sanitária e ambiental, 

são utilizadas soluções de 30% a 50% em massa. 
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A sua aplicação no tratamento de águas de abastecimento tem sido ainda 

muito limitada devido a considerações de ordem cinética no que diz respeito à 

oxidação de ferro, manganês e compostos orgânicos sintéticos, entre outras 

aplicações. No entanto, a sua aplicação combinada com outros agentes oxidantes, 

especialmente o ozônio e radiação ultravioleta, mostrou-se especialmente atrativa, 

uma vez que a ação destes é capaz de maximizar a ação oxidante do H2O2 e do O3 

por meio da formação de radicais hidroxila (•OH), que são compostos oxidantes 

extremamente reativos e não seletivos.  

Alguns estudos, já em desenvolvimento em escala real, indicam sua 

potencialidade na remoção de compostos orgânicos causadores de odor e gosto em 

águas de abastecimento e oxidação de compostos orgânicos sintéticos (GLAZE; 

KANG, 1988; AIETA et al., 1988; FERGUSON et al., 1990; TOBIASON et al., 1992; 

KARIMI et al.,  1998). 

Pelo fato de o peróxido de hidrogênio apresentar comportamento ácido-base, 

quando da sua adição na fase líquida, é de se esperar que haja uma depleção no pH 

do meio, sendo este maior ou menor em função da capacidade de tamponamento da 

água. 

Como o pH das águas naturais utilizadas no processo de tratamento de água 

apresenta valores da ordem de 5,5 a 7,0, e pelo fato de a adição de H2O2 

proporcionar redução no valor de pH, a totalidade do peróxido de hidrogênio 

aplicado estará na forma de H2O2. 

O peróxido de hidrogênio pode agir tanto como agente redutor como agente 

oxidante. As reações de óxido-redução envolvidas são as seguintes: 

OHeOHH 222 222               (como agente oxidante) 

222 22 OeHOH                    (como agente redutor) 
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3.4.6 Íon ferrato 

Recentemente, o íon ferrato tem sido testado para a desinfecção de águas, 

efluentes e lodos. Os usos deste agente se referem ao controle de odores em meio 

líquido e gasoso, para precipitação de ferro e manganês e desinfecção de efluentes 

industriais (DE LUCA 1982 apud DANIEL, et al. (coord.) 2001). 

 

3.5 Potenciais de óxido-redução dos principais agentes oxidantes 

Os agentes oxidantes têm grande variabilidade de seu potencial de óxido-

redução. A Tabela 3.1 apresenta os principais agentes utilizados em engenharia 

sanitária e ambiental (AWWA, 1999), suas equações de reação de redução e o 

respectivo potencial de óxido-redução. 

Embora do ponto de vista termodinâmico os agentes oxidantes apresentados 

na Tabela 3.1 tenham alto poder de oxidação, o grande fator limitante na sua 

utilização é o comportamento cinético. Para uma análise simplificada, as Tabelas 3.2 

e 3.3 apresentam os valores de CT para os agentes desinfetantes cloro livre, 

cloraminas, dióxido de cloro e ozônio. 

Embora numerosos estudos tenham sido conduzidos com o propósito de 

melhor elucidar a cinética de oxidação de ferro e manganês pelos agentes oxidantes 

supracitados, pouco é conhecido acerca da oxidação de compostos orgânicos 

sintéticos e naturais (KNOCKE et al., 1991). 
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Tabela 3.1 – Potenciais de oxidação dos agentes oxidantes mais comumente 
empregados na engenharia sanitária e ambiental. 

Agente oxidante Reação de redução 
Potencial 

(V) 

Ácido hipocloroso HOCl + H+ + 2e-  Cl- + H2O 1,49 

Íon hipoclorito OCl- + H2O + 2e-  Cl- + 2OH- 0,90 

Monocloramina, em meio ácido NH3Cl+ + H+ + 2e-  Cl- + NH4
+ 1,40 

Monocloramina, em meio 
básico NH2Cl + H2O + 2e-  Cl- + NH3 + OH- 0,75 

Ozônio, em meio ácido O3 + 2H+ +2e-   2H2O 2,07 

Ozônio, em meio básico O3 + H2O +2e-   O2 + 2OH- 1,24 

Dióxido de cloro ClO2 + 2H2O + 5e-  Cl- + 4OH- 1,71 

Oxigênio, em meio ácido O2 + 4H+ + 4e-  2H2O 1,23 

Oxigênio, em meio básico O2 + 2H2O + 4e-  4OH- 0,40 

Íon ferrato Fe3+ + 2NaOH + 2H2O  Na2FeO4 + 3H2 2,20 

Permanganato, em meio ácido MnO4
- + 4H+ + 3e-  MnO2 + 2H2O 1,68 

Permanganato, em meio ácido 
(pH < 3) MnO4

- + 8H+ + 5e- Mn+2 + 4H2O 1,51 

Permanganato, em meio básico MnO4- + 4H+ + 3e-  MnO2 + 4OH- 0,60 

Fonte: Adaptado de AWWA, 1999, DANIEL, et al. (coord.), 2001, USEPA, 1999, FERREIRA FILHO et 

al. 2005b. 
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Tabela 3.2 – Valores de CT para diferentes agentes desinfetantes para a 
inativação de vírus. 

Agente 
desinfetante 

Unidade 2-log 3-log 4-log 

Cloro livre mg.min/L 3 4 6 

Cloraminas mg.min/L 643 1.067 1.491 

Dióxido de cloro mg.min/L 4,2 12,8 25,1 

Ozônio mg.min/L 0,5 0,8 1 

Fonte: Adaptado de AWWA, 1999, DANIEL, et al. (coord.), 2001, USEPA, 1999, FERREIRA FILHO et 

al. 2005b. 

Tabela 3.3 – Valores de CT para diferentes agentes desinfetantes para a 
inativação de cistos de giardia spp. 

Agente 
desinfetante 

Unidade 1-log 2-log 3-log 

Cloro livre mg.min/L 35 69 104 

Cloraminas mg.min/L 615 1.230 1.850 

Dióxido de cloro mg.min/L 7,7 15 23 

Ozônio mg.min/L 0,48 0,95 1,43 

Fonte: Adaptado de AWWA, 1999, DANIEL, et al. (coord.), 2001, USEPA, 1999, FERREIRA FILHO et 

al. 2005b. 

Em função da descoberta da formação de compostos orgânicos halogenados 

devido à reação do cloro com CON, muito do que é hoje conhecido das principais 

reações químicas envolvidas foi apenas descoberto recentemente, especificamente 

a partir de 1974. Segundo alguns pesquisadores, a ação dos agentes oxidantes em 

CON está relacionada com a quebra de duplas e triplas ligações, com reações de 

substituição e com a destruição de anéis aromáticos (WEBER, 1972; SNOEYINK; 

JENKINS, 1980; LI; KORSHIN; BENJAMIM, 1998). 



 

 

21

3.6 Subprodutos da desinfecção (SPD) e os trialometanos (THM) 

Como já relatado, a utilização de agentes oxidantes nas águas destinadas ao 

abastecimento propicia a inativação de microrganismos patogênicos e a solução de 

problemas específicos, tais como, oxidação do ferro e do manganês, remoção de 

gosto e odor por meio da oxidação química, dentre outros. 

Invariavelmente, a utilização de agentes químicos gera subprodutos de sua 

aplicação. Os principais subprodutos da aplicação de desinfetantes e agentes 

oxidantes assim como seus residuais são (USEPA, 1999, DI BERNARDO; DANTAS, 

2005): 

 residuais dos próprios agentes oxidantes: concentrações residuais de 

cloro livre (ácido hipocloroso e íon hipoclorito), cloraminas 

(monocloramina), dióxido de cloro; 

 subprodutos inorgânicos: íons, clorato; clorito; bromato e iodato; 

peróxido de hidrogênio, amônia; 

 subprodutos da oxidação de compostos orgânicos: haloaldeídos 

(fomaldeído, acetaldeído, glioxal, hexanal, heptanal); ácidos 

carboxílicos (ácido hexanoico, heptanoico e oxálico); carbono orgânico 

assimilável (COA) e 

 subprodutos orgânicos halogenados: THM´s (clorofórmio, 

bromodiclorometano, dibromoclorometano, bromofórmio); ácidos 

haloacéticos (ácido monocloroacético, ácido dicloroacético, ácido 

tricloroacético, ácido monobromoacético, ácido dibromoacético); 

haloacetonitrilas (dicloroacetonitrila, tricloroacetonitrila, 

bromocloroacetonitrila, dibromoacetonitrila); haloacetonas (1,1-

dicloropropanona, 1,1,1 tricloropropanona); halofenóis (2-clorofenol, 

2,4-diclorofenol, 2,4,6 triclorofenol); cloropicrina; cloral hidrato; cloreto 

cianogênico; N-organocloraminas; MX[3-cloro-4-diclorometil-5-hidroxi-

25H-furanona. 
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A formação de SPD depende principalmente do tipo de desinfetante, 

dosagem aplicada e concentração de seu residual; natureza da MON presente no 

manancial e sua concentração (substâncias húmicas); presença de íon brometo; 

temperatura; concentração de nitrogênio orgânico e de nitrato; tempo de contato do 

agente e pH da mistura (DI BERNARDO; DANTAS, 2005). 

GLAZE et al. (1989) e JACANGELO et al. (1989) indicaram dentre os SPD 

mais significativos formados quando da aplicação do ozônio no tratamento de águas 

de abastecimento: aldeídos, cetonas e bromato. Na Figura 3.1 pode-se observar o 

esquema genérico da formação de SPD quando da aplicação do ozônio como 

agente oxidante. 

 

Figura 3.1 – Esquema genérico da formação de subprodutos da desinfecção 
quando da aplicação do ozônio como agente oxidante (Fonte: FERREIRA 

FILHO, 2009). 

Os subprodutos halogenados são comumente formados quando a água 

apresenta MON que reage com o cloro ou o bromo livre. Sendo o cloro o 

desinfetante mais utilizado no tratamento de água, as principais ocorrências de SPD 

são os subprodutos halogenados: THM e AHA. 

Como apresentado por SINGER (1994), diante do sistema de abastecimento 

de água potável usual, desde o manancial com captação, tratamento, reservação e 
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até as ligações na rede de distribuição, objetivando reduzir a ocorrência de THM’s e 

AHA’s, três linhas de atuação podem ser apresentadas: 

 Remoção dos compostos orgânicos precursores dos SPD. 

 Alteração do ponto de aplicação do agente desinfetante, substituição 

do próprio agente desinfetante em utilização ou uma combinação de 

ambos. 

 Remoção dos compostos orgânicos halogenados totais, uma vez 

formados durante o processo de desinfecção ou aplicação de agentes 

oxidantes ao longo do processo de tratamento. 

Outras possibilidades técnicas também podem ser sugeridas, como a 

pesquisa de novos mananciais mais protegidos e com menor incidência de MON e a 

busca do aumento da eficiência operacional na floculação e sedimentação para 

aumentar a remoção de precursores orgânicos, mudança nos pontos de aplicação 

na própria estação dos agentes de cloro para diminuir o tempo de contato ou até a 

substituição direta do agente por cloraminas adicionando amônia associado ou não 

com o uso de carvão ativado em pó durante os eventos mais agudos. 

A partir de 2004, o controle da concentração de THM´s passou a ser exigido 

pela legislação brasileira em águas para abastecimento. A Portaria nº 518 do 

Ministério da Saúde limita em 0,1 mg/L a concentração de THM em águas de 

abastecimento público; porém, não estabelece limites para a concentração de AHA 

(BRASIL, 2005). 

Em 1979, nos Estados Unidos, a Environmental Protection Agency (USEPA) 

desenvolveu estudos epidemiológicos e toxicológicos e propôs o limite máximo de 

concentração de 100 μg/L para os THM’s e, atualmente, limita em 80 μg/L. Além 

disso, a agência controla a concentração máxima de AHA’s em águas de 

abastecimento em 60 μg/L (USEPA, 1999, DI BERNARDO; DANTAS, 2005). 

Dentre os THM´s, o composto que ocorre com maior frequência e 

concentração nas águas de abastecimento é o clorofórmio, principalmente quando a 
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cor verdadeira está presente devido à existência de compostos orgânicos 

dissolvidos. Quando a concentração de brometo na água do manancial é 

considerável ocorre a oxidação do mesmo pelo íon hipoclorito gerando compostos 

bromados (SYMONS; STEVENS; CLARK, 1981). 

Na Figura 3.2 pode-se observar as estruturas moleculares dos principais 

compostos halogenados formados a partir do cloro e presentes em águas para 

abastecimento público: clorofórmio, bromodiclorometano, dibromoclorometano, 

bromofórmio. Já entre os menos frequentes, podem ser encontrados em águas de 

abastecimento público o diiodoclorometano (CHI2Cl), dibromoiodometano (CHIBr2), 

bromocloroiodometano (CHIBrCl), bromodiiodometano (CHI2Br), dicloroiodometano 

(CHICl2) e triiodometano (CHI3). 

 

Figura 3.2 – Estruturas moleculares dos principais compostos halogenados 
formados a partir do cloro: clorofórmio (triclorometano), bromodiclorometano, 

dibromoclorometano, bromofórmio (tribromometano). 

 
Nos solos, a ocorrência de MON se dá pelos sedimentos e turfa com uma 

série de materiais orgânicos presentes em vários estágios de decomposição. Estes 

materiais podem ser divididos em substâncias húmicas e não húmicas e sua 

formação está diretamente relacionada com as características da água local. Já as 
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substâncias húmicas aquáticas são constituídas pelos ácidos húmicos e ácidos 

fúlvicos, que representam cerca de 80% da MON presente na água bruta dos 

sistemas de abastecimento de água. As diferenças entre eles podem ser explicadas 

por variações no peso molecular, número de grupos funcionais (carboxilas, fenóis e 

outros) e extensão da polimerização (CARVALHO, 2003; DI BERNARDO; DANTAS, 

2005). 

Analisando os possíveis efeitos dos SPD à saúde, a USEPA (1999) apresenta 

uma classificação baseada em estudos epidemiológicos e toxicológicos realizados 

em animais de laboratório definindo o potencial carcinogênico para cada possível 

subproduto contaminante, a qual determina como A: carcinogênicas aos humanos; 

B: provável carcinogenicidade humana, B1 para evidência limitada a estudos 

epidemiológicos e B2 para evidência suficiente por estudos com animais; C: possível 

carcinogenicidade humana: evidência limitada em estudos realizados em animais e 

inadequada ou com ausência de dados em seres humanos; D: não classificado; E:  

nenhuma evidência de carcinogenicidade para seres humanos. 

A classificação dos principais agentes pode ser observada na Tabela 3.4 com 

os vários subprodutos e sua relação possível de ação carcinogênica. 

A Tabela 3.4 não apresenta nenhuma das substâncias com classificação no 

grupo A, associada direta da exposição destas substâncias à incidência de câncer 

em seres humanos. Porém, observa-se que os THM´s estão com classificação entre 

C e B2 o que representa um potencial entre “possível” e “provável” gerando 

preocupações aos técnicos dos sistemas de abastecimento e maiores necessidades 

de pesquisa e implantação de técnicas alternativas. 

Diante do exposto, o aumento da presença de compostos orgânicos nos 

mananciais impulsionaram pesquisas para a avaliação de formação de SPD. 

A necessidade de dosagens de cloro mais elevadas produzem consequentemente 

maiores formações de THM. As principais variáveis que representam este fenômeno 

são a dosagem de cloro, a concentração de ácidos húmicos, o tempo de contato e a 

formação de THM. 
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Tabela 3.4 – Informações sobre os SPD´s e sua carcinogenicidade. 

Subproduto contaminante 
Classificação diante de seu 

potencial carcinogênico  

Clorofórmio  B2 

Bromodiclorometano  B2 

Dibromoclorometano  C 

Bromofórmio  B2 

Ácido Monocloroacético - 

Ácido Dicloroacético  B2 

Ácido Tricloroacético  C 

Dicloroacetonitrila  C 

Bromocloroacetonitrila  - 

Dibromoacetonitrila  C 

Tricloroacetonitrila  - 

1,1 - Dicloropropanona  - 

1,1,1 -  Tricloropropanona  - 

2 - Clorofenol  D 

2,4 -  Diclorofenol  D 

2,4,6 - Triclorofenol  B2 

Cloropicrina  - 

Cloro Hidrato  C 

Cloreto Cianogênico  - 

Formaldeído  B1 

Clorato - 

Clorito D 

Bromato B2 

Amônia D 

Ácido hipocloroso - 

Hipoclorito - 

Monocloramina - 

Dióxido de cloro D 
Fonte: Adaptado de USEPA, 1999; DI BERNARDO; DANTAS, 2005 

Como expresso por FRANQUINI (2009) a partir de estudos de laboratório com 

água artificial, a concentração de THM´s, originados sem ou com a adição de íons 

Br−, é maior quando houve maiores tempos de contato. Seus resultados 

apresentaram formação de THM em concentrações superiores ao limite máximo 

permitido pela legislação brasileira, principalmente quando a concentração de 

matéria orgânica esteve em concentrações acima de 2,50 μg/L de ácidos húmicos 

sob a ação do oxidante em concentrações acima de 10,00 μg/L cloro livre. Estes 

valores são recorrentes em mananciais com aporte de altas cargas orgânicas. 
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A avaliação da formação de SPD em tempos elevados visa a simular o 

sistema de abastecimento desde o manancial até a residência, onde o incremento 

no tempo de contato para 12 e 24 horas representa as concentrações de THM que 

adentrariam às residências dos usuários. 

A literatura indica que a formação de SPD, incluindo os THM´s, aumenta com 

o tempo de contato e consequentemente o traslado da água tratada por todo o 

sistema de abastecimento de água possibilita o incremento da formação destes 

compostos (MARMO; SANTOS, 2006; DI BERNARDO; DANTAS, 2005; DINIZ, 

2005; OLIVEIRA, 2002). 

3.7 Problemas de gosto e odor em águas de abastecimento 

Quando do fornecimento de água potável para fins de abastecimento público, 

não apenas os parâmetros estéticos de cor e turbidez devem ser considerados 

quando da concepção e operação de ETA´s, mas até mesmo a possibilidade da 

água bruta vir a apresentar problemas de odor e gosto. Recentemente, alguns 

mananciais que abastecem a cidade de São Paulo, especialmente o reservatório 

Guarapiranga, que supre a ETA ABV, têm sofrido problemas sazonais de odor e 

gosto com frequência cada vez maior. 

A American Water Works Association (AWWA) relata que o primeiro critério 

utilizado pela população na aceitação da água distribuída era a sensibilidade quanto 

a gosto e odor e a maioria dos consumidores norte-americanos que compram água 

mineral o faz pelo fato de a água de abastecimento apresentar gosto e odor 

(AWWARF, 1987). 

Os grandes fatores responsáveis pelo aumento dos problemas associados a 

odor e gosto em águas de abastecimento foram a adoção do cloro como agente 

desinfetante e oxidante no começo do século passado e o rápido avanço do 

crescimento da indústria química após a Primeira Guerra Mundial, o que aumentou 

os problemas de poluição em corpos d’água pelo fato de inúmeros segmentos 
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industriais simplesmente lançarem seus efluentes sem qualquer tratamento prévio 

(HASSLER, 1941). 

A presença de odor e gosto em águas de abastecimento pode ser ocasionada 

pelas seguintes razões (AWWARF, 1987): 

 constituintes inorgânicos em concentrações elevadas tais como o ferro, 

cloreto, sulfato, gás sulfídrico, entre outros; 

 compostos orgânicos de fontes antropogênicas (fenóis, nitrofenóis) e 

compostos aromáticos (tetracloreto de carbono, tetracloroetileno, etc.); 

 problemas originados no processo de tratamento (ação do agente 

oxidante e suas reações com CON ou sintéticos); 

 geração no sistema público de distribuição de água dependendo das 

condições físicas das redes, concepção e traçado, com concentrações 

elevadas de ferro e manganês que podem causar gosto metálico à 

água distribuída e, também, o possível crescimento microbiológico nas 

redes causa inúmeros problemas de gosto e odor e 

 compostos orgânicos originários a partir de fontes biogênicas: algumas 

algas, especialmente as cianofíceas (cianobactérias), bem como os 

actinomicetos, são responsáveis pela produção de certos compostos 

orgânicos resultantes do seu metabolismo que, quando liberados para 

a fase líquida, são responsáveis por inúmeros problemas de odor e 

gosto em águas de abastecimento. 

Com os crescentes problemas ambientais e a consequente piora da qualidade 

das águas dos mananciais, os problemas de odor e gosto se intensificaram a partir 

da década de 1960. Os compostos orgânicos mais comumente identificados como 

sendo responsáveis por problemas de odor e gosto são os compostos MIB e 

geosmina. 
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Estes compostos são produzidos por microrganismos e conferem um gosto de 

terra, gramíneo, madeira molhada, peixe ou mofo à água. Um dos mais sérios 

problemas relacionados com a presença destes compostos, é que limiar de 

percepção de ambos pelo ser humano é da ordem de 10 ng/L (YOUNG et al., 1996). 

Mc GUIRE et al. (1981) indica o limiar de concentrações de odor de 9 ng/L para MIB 

e 4 ng/L para geosmina. 

Dentre as tecnologias que se mostram mais promissoras ao combate aos 

problemas de odor e gosto está a aplicação do carvão ativado, seja na forma de 

CAP ou na forma de CAG. A eficácia da adoção do CAG na remoção da 

concentração de compostos orgânicos causadores de gosto e odor em águas de 

abastecimento é profundamente dependente da concentração de CON´s presentes 

na fase líquida, uma vez que o processo de adsorção não apresenta seletividade. 

Deste modo, ambas as classes de compostos são adsorvidos competitivamente 

pelos mesmos sítios de adsorção do CAG e a otimização na remoção de MIB e 

geosmina passa pela maximização da remoção de CON´s em águas de 

abastecimento (FERREIRA FILHO, 2001). 

3.8 Tecnologias para controle de compostos precursores e 
subprodutos da desinfecção (SPD) 

Diante da presença de compostos orgânicos precursores nos mananciais e 

pelo potencial de formação de SPD com a grande maioria de sistemas existentes 

utilizando a cloração como oxidantes e desinfetantes, tecnologias devem ser 

implantadas para o controle dos precursores, a minimização da formação dos 

subprodutos e sua remoção. Dentre as tecnologias têm-se as seguintes propostas 

(SINGER, 1994; DI BERNARDO; DANTAS, 2005): 

 controle do manancial e da captação de água bruta; 

o Controle do florescimento algal, como, por exemplo, a aplicação 

de sulfato de cobre em reservatórios; 
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o Monitoramento de nutrientes; 

o Monitoramento de brometos; 

o Sazonalidade operacional da ETA evitando os períodos de 

ocorrência intensa de precursores, quando possível; 

o Insuflação de ar para remoção de algas; 

o Implantação de torres de captação com aberturas em vários 

níveis podendo operar conforme a característica momentânea 

da água bruta; 

 remoção dos precursores: 

o aumento da eficiência dos processos de coagulação e 

separação de sólidos (sedimentação ou flotação e filtração); 

o utilização de carvão ativado em pó (adsorção dos compostos 

junto à captação); 

o filtração em membranas; 

 uso de oxidantes e desinfetantes alternativos 

o monocloramina 

o ozônio; 

o dióxido de cloro; 

o permanganato de potássio; 

o peróxido de hidrogênio associado ao ozônio; 

 arraste por ar (air stripping) 

As soluções mais usuais se limitavam em aeração, mudança no agente 

oxidante e desinfetante (ozônio, permanganato de potássio, cloraminas, dióxido de 



 

 

31

cloro), aplicação de CAP ou CAG. No entanto, estas tecnologias não eram 

conhecidas com profundidade, o que trazia na sua utilização limitações técnicas e 

econômicas (WAER; VLASTNIK, 1993;  GLAZE et al., 1990;  LALEZARY et al., 

1988; LALEZARY; PIRBAZARY; McGUIRE, 1986a, 1986b; LALEZARY et al., 1984). 

A associação de tecnologias é um importante caminho para as pesquisas em 

águas de abastecimento principalmente para sistemas existentes onde a utilização 

de tecnologias complementares podem se viabilizar. E os processos de oxidação e 

adsorção química têm se mostrado extremamente promissores para o controle dos 

precursores e dos SPD. (SINGER, 1994; DI BERNARDO; DANTAS, 2005; DI 

BERNARDO; SAGOBAL, 2008; FERREIRA FILHO, 2001). 

3.9 Processo de ozonização 

Como já mencionado, o início da aplicação de ozônio é do século XIX e sua 

aplicação se dá principalmente na Europa e nos Estados Unidos, e, no Brasil, tem 

sido limitada apenas a determinadas categorias de indústrias e aplicações 

específicas. O dimensionamento de sistemas de ozonização vem se desenvolvendo 

e novas pesquisas incrementam o conhecimento das variáveis intervenientes em 

seu processo proporcionando mais segurança no projeto e na operação de sistemas 

de ozonização. 

3.9.1 Características gerais do processo de ozonização 

Potente oxidante, o ozônio é capaz de oxidar compostos orgânicos e 

inorgânicos em tempos de contato e concentrações inferiores aos demais agentes 

oxidantes. Na figura 3.3 pode-se observar a comparação para a utilização de cloro e 

de ozônio como pré-oxidantes na qualidade da água filtrada de Los Angeles, 

Estados Unidos (GEORGESON & KARINI, 1988 apud DI BERNARDO; DANTAS, 

2005). 
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Figura 3.3 – Comparação do efeito da pré-oxidação com ozônio e cloro e águas 
de Los Angeles tratadas com polímero catiônico em sistema de filtração direta 

descendente (Fonte: GEORGESON & KARINI, 1988 apud DI BERNARDO; 
DANTAS, 2005) 

O ozônio é produzido por uma descarga elétrica em um equipamento por 

onde escoa o oxigênio ou um gás contendo oxigênio (ar), preferencialmente gerado 

em local próximo ao ponto de aplicação. O equipamento deve ser de alta voltagem, 

de 9 a 15 kV, e acarreta grande consumo de energia. Normalmente gerado a partir 

do ar, este gás deve ser inserido no equipamento seco o que requer uma etapa 

prévia se secagem do ar atmosférico, pré-tratado de modo a não ocasionar nenhum 

prejuízo nas placas dielétricas componentes do sistema gerador de ozônio, assim 

como minimizar interferências e perdas de ozônio na geração. 

O ozônio é um gás à temperatura ambiente, incolor, com odor pungente e 

facilmente detectado em concentrações de 0,02 a 0,05 ppm (por volume), abaixo de 

valores que causem preocupação à saúde pública. Suas principais propriedades são 

(DI BERNARDO; DANTAS, 2005; USEPA, 1999): 

 Temperatura de ebulição = -112 ºC à pressão atmosférica; 
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 Concentração de ozônio no gás quando o ar é usado em sua geração: 

entre 1% e 3%; 

 Concentração de ozônio no gás quando o oxigênio é usado em sua 

geração: entre 3% e 6%; 

 Concentração de ozônio no ar que pode causar explosão: 15% a 20%; 

 Estabilidade em solução aquosa: relativamente instável, com meia vida 

de 165 min à temperatura de 20 ºC; 

 Estabilidade no ar: muito estável, com meia vida aproximada de 

12 horas em condições normais de pressão e temperatura; 

 Concentração típica de residual de ozônio na água: 0,1 a 1,0 mg/L. 

Os sistemas de ozonização são divididos normalmente em quatro 

componentes básicos, a saber (FERGUSON; GRAMITH; McGUIRE, 1991): 

 sistemas de preparação e secagem do gás de alimentação que será 

utilizado na produção de ozônio, normalmente ar atmosférico; 

 equipamento gerador de ozônio e sistema de aplicação com placas 

difusoras, tubulações, etc.; 

 reatores de contato do ozônio gasoso com transferência para a fase 

líquida e 

 unidades auxiliares de destruição de ozônio residual na fase gasosa 

coletados por efluente do reator de contato. 

De um modo geral, a frequência de alimentação do gerador de ozônio pode 

ser agrupada em três diferentes categorias, a saber (FERREIRA FILHO et al., 

2005b): 

 geradores de baixa frequência (50 ou 60 Hz); 
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 geradores de média frequência (60 a 1000 Hz) e 

 geradores de alta frequência (acima de 1000 Hz). 

Os equipamentos de geração de ozônio com capacidade de trabalho em 

diferentes frequências permitem, uma vez mantida constante a vazão de gás de 

entrada, variar a concentração de ozônio produzido na fase gasosa e, 

consequentemente, também variar as dosagens de ozônio aplicadas na fase líquida. 

O tratamento do gás residual de ozônio efluente dos reatores de contato é 

necessário devido à sua baixa solubilidade e incompleta transferência à fase líquida 

e a toxicidade a saúde dos técnicos que trabalham nas instalações. A Figura 3.4 

apresenta o grau de tolerância do ser humano à presença de concentrações de 

ozônio no ar. O tratamento do “off gás” se dá pela destruição via térmica ou por via 

catalítica. Outra opção seria a recirculação de volta ao início do sistema. 

 

Figura 3.4 – Tolerância humana à presença de concentrações de ozônio no ar 
(Fonte: DI BERNARDO; DANTAS, 2005). 

Por razões de segurança, recomenda-se que a concentração máxima de 

ozônio no ar seja inferior a 0,2 mg/m3 (0,1 ppmv) para tempos de exposição 



 

 

35

inferiores a 8 horas e inferior a 0,4 mg/m3 (0,2 ppmv) para tempos de exposição 

inferiores a 10 minutos (FERREIRA FILHO et al., 2005b). 

Na água, o ozônio decompõe-se espontaneamente por meio de mecanismos 

complexos que envolvem a geração de radicais livres hidroxila (•OH). Esses são 

muito reativos com taxas de reação na faixa de 1010 a 1013 M-1s-1 e meia vida de 

microsegundos, portanto concentrações dos mesmos serão sempre menores que 

10-12 mol/L (DANIEL, et al. (coord.), 2001). 

O ozônio em meio aquoso age como oxidante de uma maneira extremamente 

complexa, envolvendo dois caminhos de oxidação principais, a oxidação direta de 

compostos orgânicos pelo ozônio molecular ou com a oxidação de compostos 

orgânicos pelo radical livre hidroxila produzido durante a decomposição do ozônio, 

conforme apresentado na Figura 3.5. 

O3

REAÇÃO DIRETA

REAÇÃO INDIRETA

O3 + M P

O3 + OH-  OH

 OH + M P  

 

Figura 3.5 – Mecanismos de oxidação do ozônio na fase líquida (Fonte: 
FERREIRA FILHO, 2009). 

M = matéria orgânica 
P = subproduto oxidado 
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A reação direta do ozônio molecular, do ponto de vista cinético, é lenta e 

extremamente seletiva, razão pela qual não se acredita que seja efetiva na oxidação 

de CON e sintéticos em líquidos. Já a reação do ozônio com compostos precursores 

de radicais livres hidroxila, que são agentes oxidantes muito mais poderosos do que 

quando comparados com o ozônio molecular, apresenta pouca seletividade e altas 

velocidades de reação. 

GLAZE et al. (1990) relatam a oxidação pelos radicais livre hidroxila dos 

compostos orgânicos causadores de gosto e odor em águas de abastecimento, 

podendo ser considerada desprezível a ação do ozônio molecular. 

Aliado aos seus aspectos químicos, o conhecimento do comportamento 

hidrodinâmico dos sistemas de contato gás-líquido é de fundamental importância na 

concepção de sistemas de ozonização, a serem projetados para um ou mais 

propósitos específicos. A seção transversal de uma coluna de ozonização tem 

influência direta sobre as características hidrodinâmicas dessa coluna, o que se 

reflete nos fenômenos que dependem da transferência de massa na interface gás-

líquido (SALLA et al., 2009). 

O desempenho dos reatores de contato é vital para um sistema de 

ozonização e processo unitário depende de uma série de fatores tais como a vazão 

de líquido a tratar, vazão de gás (ar mais ozônio), concentração de ozônio no gás de 

alimentação, das características hidrodinâmicas dos reatores e das características 

fisico-químicas da água bruta. 

Os reatores dos sistemas de contato gás-líquido são do tipo mistura completa, 

tubulares com escoamento bifásico, gás-líquido, em contra-corrente, tubulares com 

escoamento de gás-líquido em co-corrente ou uma combinação entre estes dois 

últimos, reator com regime de escoamento em contra-corrente e co-corrente, 

conforme apresentado na Figura 3.6. Mais usuais, os sistemas de contato gás-

líquido do tipo contra-corrente são caracterizados por apresentarem a fase líquida 

escoando em sentido contrário à fase gasosa. Em sistemas de contato gás-líquido 

do tipo co-corrente, tanto a fase líquida quanto a fase gasosa escoam em um 
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mesmo sentido. Os trechos onde não há introdução de ozônio e ocorre unicamente 

a reação do ozônio na fase líquida são denominados trechos reativos. 

 

 

Figura 3.6 – Concepção de reatores de ozonização com chicanas (Fonte: DI 
BERNARDO; DANTAS, 2005). 

Outro modelo de sistemas de ozonização seria com a utilização de injetores, 

em que a aplicação do ozônio se dá em linha em uma seção contraída tipo Venturi, 

vide esquemas na Figura 3.7. Nele a subpressão succiona o ozônio para o interior 

da tubulação e segue para uma câmara de contato. Alternativamente, pode-se ter 

uma derivação da tubulação principal para o sistema de Venturi para que o ozônio 

seja aplicado já misturado com a fase líquida antes de adentrar o reator de contato 

(LANGLAIS; RECKHOW; BRINK, 1991; DI BERNARDO; DANTAS, 2005). 
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Figura 3.7 – Esquemas de unidades de ozonização com injetores (Fonte: DI 
BERNARDO; DANTAS, 2005). 

Reatores de contato em sistemas de ozonização compostos por difusores de 

bolha fina e multicompartimentados em reatores do tipo contra-corrente, co-corrente 

e trechos reativos são os mais utilizados atualmente.  

Tem-se dado maior preferência na adoção de sistemas de ozonização por 

colunas pelo fato deste ser extremamente flexível, permitindo a aplicação de 

diferentes dosagens de ozônio em diferentes compartimentos do sistema e sua 

consequente otimização no tocante ao atendimento de um ou mais objetivos 

específicos. 

3.9.2 Atuação do ozônio no tratamento de água 

Para aplicação em saneamento básico, considerando os sistemas de 

tratamento de água, esgotos sanitários e efluentes industriais, LANGLAIS; 

RECKHOW e BRINK (1991) apresentam os seguintes objetivos do processo de 

ozonização: 

 desinfecção e controle de algas; 
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 oxidação de compostos inorgânicos: ferro, manganês, entre outros; 

 oxidação de compostos orgânicos específicos: compostos fenólicos, 

pesticidas, dentre outros; 

 oxidação de compostos orgânicos causadores de odor e gosto: MIB, 

geosmina, dentre outros; 

 oxidação de compostos orgânicos precursores de organo-clorados e 

SPD; 

 oxidação de compostos THM´s formados durante o processo de 

tratamento de águas para abastecimento e 

 auxílio do processo de floculação. 

Em sistemas de tratamento de água, considerando desde o manancial até o 

ponto de desinfecção final dentro da ETA, o ozônio pode ser aplicado em diferentes 

pontos, dependendo de seu propósito principal, conforme indicado na Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8 – Pontos possíveis de aplicação de ozônio no processo de 
tratamento de água (Fonte: EIGER; FERREIRA FILHO; LAGE FILHO, 1998). 

Como já relatado, pela pouca seletividade as dosagens do agente nos 

variados pontos de aplicação variam conforme a qualidade da água bruta, do 

processo de tratamento e do objetivo de sua aplicação. A Tabela 3.5 apresenta um 

resumo dos melhores pontos de aplicação do ozônio em função da sua principal 

finalidade, 

Pré-ozonização Coagulação Floculação Sedimentação
Água Bruta

InterozonizaçãoFiltraçãoPós-ozonizaçãoDesinfecção final 
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Tabela 3.5 – Aplicação do ozônio no tratamento de água em função de sua 
finalidade e intervalo de dosagens. 

Finalidade Ponto de aplicação Dosagem 

Oxidação de Fe e Mn 
Pré-ozonização 
Interozonização 

Média 

Remoção de cor 
Pré-ozonização 
Interozonização 

Média a alta 

Controle de odor e gosto 
Pré-ozonização 
Interozonização 

Alta 

Oxidação de compostos 
orgânicos sintéticos 

Interozonização Média a alta 

Desinfecção 
Pré-ozonização (Prática norte-americana) 

Interozonização (Prática europeia) 
Média a alta 

Controle de subprodutos da 
desinfecção 

Interozonização  
Pré-ozonização 

Média a alta 

Fonte: EIGER; FERREIRA FILHO; LAGE FILHO, 1998 

 

Em águas brutas, a literatura apresenta estudos do efeito da aplicação do 

ozônio como agente coagulante e auxiliar de floculação, porém sem similaridade de 

resultados, o que indica que um único mecanismo de ação nas partículas coloidais 

presentes na fase líquida não explica totalmente as ações deste agente oxidante 

(CHANG; SINGER, 1991; JEKEL, 1994). Os resultados apresentados na literatura 

ainda são conflitantes e cada caso precisa ser estudado individualmente (WILCZAK 

et al., 1992; TOBIASON et al., 1992).  

A ozonização pode promover diferentes mecanismos para remoção dos 

compostos precursores de SPD: 

 desestabilização de partículas coloidais com a possível quebra de 

complexos orgânicos metálicos, com consequente liberação do íon 
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central (Fe2+, Fe3+, Al3+, Mn2+), que pode agir como agente coagulante 

na fase líquida; 

 oxidando o carbono orgânico dissolvido com consequente formação de 

ácidos carboxílicos, que uma vez precipitados com íons Ca2+, podem 

induzir ao processo de coagulação; 

 induzindo a dessorção de CON da superfície das partículas coloidais 

inibindo, assim, o efeito de estabilização estérica; 

 induzindo o mecanismo de polimerização parcial de CON, formando 

polieletrólitos que, por sua vez, podem atuar como auxiliares de 

floculação e 

 propiciando a lise celular de algas e demais microrganismos, podendo 

liberar para a fase líquida compostos orgânicos intracelulares de alto 

peso molecular, com possibilidade de agirem como auxiliares de 

floculação. 

Para controle de SPD, a eficiência do uso de ozônio está relacionada à 

natureza da matéria orgânica, à alcalinidade da água bruta, à dosagem de ozônio 

aplicada e ao tempo de contato. Em relação ao pH, valores relativamente baixos e, 

acima de um valor crítico de pH, acabam por contribuir para aumentar a formação de 

SPD com posterior desinfecção por cloro. 

No caso da presença de substâncias húmicas, consideradas precursoras de 

SPD, valores de pH entre 6 e 7, faixa em que o ozônio molecular predomina sobre 

os radicais livres hidroxila, os SPD´s são de natureza diferente daqueles formados 

em valores elevados de pH. O aumento da alcalinidade favorece a formação de 

SPD´s, pois os radicais livres hidroxila reagem com os íons carbonato e bicarbonato, 

restando o ozônio molecular como único oxidante. Em água com pH próximo a 7 e 

alcalinidade moderada, a ozonização com dosagens de 0,2 a 1,6 mg/L contribui para 

a redução de apenas 20% no potencial de formação de THM (AWWA, 1999; DI 

BERNARDO; DANTAS, 2005). 
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DI BERNARDO e DANTAS (2005) relatam que a ozonização tem sido 

considerada responsável pela oxidação parcial de compostos orgânicos, tornando-

os mais facilmente biodegradáveis, com menor massa molecular e removíveis na 

filtração biológica. 

Estudos de LAI et al. (2002) indicaram que a eliminação da pré-cloração, com 

ou sem a filtração em CAG, promovem melhores eficiências de remoção de 

orgânicos, redução de THM, e aumento da estabilidade biológica na rede de 

distribuição. Completam afirmando que ozonização e adsorção em CAG podem 

incrementar a qualidade da água final de sistemas de tratamento convencionais. 

Diante do exposto, a associação de oxidação química por interozonização e a 

subsequente adsorção química também se qualificam como alternativa tecnológica 

para ser estudada buscando a remoção destes compostos parcialmente oxidados 

por adsorção em pós-filtros adsorvedores com carvão ativado granular. 

3.10 Adsorção química em carvão ativado 

Desde os primórdios, por volta de 2.000 a.C., o processo de adsorção já era 

conhecido segundo alguns manuscritos sânscritos e, Hipócrates, considerado o pai 

da Medicina, já alertava sobre a importância de se ferver e filtrar a água em leitos de 

carvão antes do seu consumo (WEBER, 1984). 

Como tecnologia de tratamento de água para fins de abastecimento público, 

as primeiras aplicações do carvão ativado na forma de pó datam da década de 

1930, em Chicago, para a remoção de odor e gosto. Também na mesma década, 

algumas tentativas de utilização do carvão ativado visavam à eliminação de cloro 

residual em águas submetidas a forte cloração (HARNISH, 1937). 

O ramo da indústria química desenvolveu, do ponto de vista teórico e prático, 

o processo de adsorção, tanto na fase gasosa como na fase líquida, dentre ela, os 

ramos da indústria farmacêutica, alimentícia, bebidas e açucareira. De tal modo que 
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grande parte da literatura existente a respeito do processo de adsorção e materiais 

adsorventes está limitada a artigos direcionados a químicos e engenheiros químicos. 

3.10.1 Princípios da adsorção química e características do material 
carvão ativado 

O fenômeno interfacial denominado de adsorção permite a transferência de 

compostos orgânicos e, eventualmente inorgânicos, da fase líquida para uma 

superfície sólida, ficando nela retida. Deve-se destacar a diferença entre absorção, 

acúmulo do adsorvato no interior dos poros do material adsorvente, e a adsorção, 

onde o adsorvato interage com a superfície do material adsorvente. 

As moléculas que se acumulam ou são adsorvidas na interface sólido/líquido 

são denominadas adsorvato, enquanto o material sólido é o adsorvente. Há muitos 

tipos de adsorventes usados no tratamento de água, destacando-se o carvão 

ativado, resinas, óxidos de metais e alumina ativada. 

Dentre os materiais disponíveis no mercado, o uso mais comum no Brasil, 

para adsorção de substâncias orgânicas, como os CON´s e os THM´s, é o carvão 

ativado. A maior parte das substâncias orgânicas precursoras de SPD, bem como as 

que causam gosto e odor, pode ser adsorvida em carvão ativado. Porém, não se 

pode generalizar que qualquer tipo de carvão ativado terá eficiência satisfatória para 

qualquer composto. A massa molecular dos compostos a serem removidos é 

variável importante para relacionar ao tamanho dos poros dos grãos do carvão 

ativado. 

Como já mencionado, o carvão ativado está disponível em pó ou granulado, 

CAP ou CAG, respectivamente. O CAP consiste de partículas de carvão ativado com 

diâmetro máximo de 0,5 mm e normalmente a sua aplicação é efetuada diretamente 

na água bruta ou na própria mistura rápida, juntamente com o coagulante e demais 

produtos químicos. O CAG, por sua vez, possui tipicamente partículas com diâmetro 

mínimo e máximo da ordem de 0,5 mm a 2,00 mm, respectivamente, podendo ser 
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utilizado na forma de sistemas pós-filtros ou filtros adsorvedores (SONTHEIMER; 

CRITTENDEN; SUMMER, 1988). 

Segundo a AWWA (1979), o material em pó, denominado CAP, é composto 

por partículas de carvão ativado com tamanhos de partícula menores do que 

0,149 mm (100 mesh), a saber: 

 99% das partículas menores do que 0,149 mm (100 mesh). 

 95% das partículas menores do que 0,074 mm (200 mesh). 

 90% das partículas menores do que 0,044 mm (325 mesh). 

Em relação aos possíveis pontos de aplicação de CAP, uma vez que a 

adsorção é um processo cinético e não há equilíbrio imediato do adsorvato com o 

adsorvente, certos pontos podem ser melhores do que outros, em função de 

determinadas características da água bruta, do adsorvato e do adsorvente. 

A cinética do processo de adsorção pode ser modelada por meio de um 

conjunto de equações diferenciais de modo a representar o transporte do adsorvato 

da fase líquida até no interior do adsorvente. Para que a modelação do processo 

seja factível, as seguintes etapas têm de  ser contempladas (FERREIRA FILHO, 

1996): 

 Transporte das moléculas do adsorvato da fase líquida para a camada 

limite que circunda o adsorvente. Este mecanismo de transporte pode 

ocorrer, ou por processos de difusão, ou por processos turbulentos, 

dependendo das condições hidráulicas do escoamento em torno do 

adsorvente. 

 Transporte do adsorvato, por processo de difusão molecular, da 

camada limite até a superfície externa do adsorvente. 

O adsorvato tendo ultrapassado a camada limite que circunda o adsorvente, o 

seu transporte passa a ocorrer no interior do mesmo. Este transporte intraparticular 

pode dar-se por difusão molecular e porosa ao longo dos vazios internos da 
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partícula como também por meio da superfície interna do adsorvente, como 

observado na Figura 3.9. 

Após o encontro de um sítio de adsorção vazio, o processo de adsorção 

propriamente dito é realizado, ou seja, é efetuada a ligação entre o adsorvato e o 

adsorvente, que pode ser uma ligação puramente eletrostática ou associada a 

interações de London-Van der Walls (adsorção física) ou ainda uma ligação química 

(adsorção química).  

 

 

Figura 3.9 – Mecanismos de transporte de massa (Fonte: FERREIRA FILHO, 
2006). 

Outra possibilidade seria a utilização de adsorvente granular, o carvão 

granular, denominado CAG, composto por partículas de carvão ativado com 

tamanho de partículas maior do que 0,2 mm. Em geral, o coeficiente de uniformidade 

varia de 1,5 a 2,0, o que favorece a estratificação durante a lavagem com água. 

Ensaios realizados por FERREIRA FILHO et al. (2005a) e MENDES et al. 

(2009), com carvões de madeira casca de coco, nó de pinho e minerais, de origem 

betuminosa, disponibilizados pelas seis principais empresas fornecedores à época 

para o mercado brasileiro, apresentaram valores de granulometria com 
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predominância de partículas maiores que 0,42 mm (vide figura 3.10) e coeficiente de 

uniformidade entre 1,48 e 2,12. 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

0,01 0,1 1 10

Diâmetro (mm)

M
at

er
ia

l q
ue

 p
as

sa
 (

m
m

)

brascarbo

paiol

calgon

brasilac

carbomafra

norit

 

Figura 3.10 – Distribuição granulométrica de CAG´s empregados em ensaios 
de adsorção (Fonte: FERREIRA FILHO et al., 2005a). 

Para a produção de carvão ativado, há uma variedade de materiais que 

podem ser utilizados na sua fabricação. Predominantemente, empregam-se madeira, 

carvão betuminoso e sub-betuminoso, osso e casca de coco. Uma vez preparada a 

granulometria desejada, a produção envolve, basicamente, a carbonização e 

ativação (ou oxidação) para desenvolvimento dos vazios internos. A carbonização, 

ou pirólise, é usualmente feita na ausência de ar, em temperaturas compreendidas 

entre 500 °C e 800 °C, enquanto a ativação é realizada com gases oxidantes em 

temperaturas de 800 °C a 900°C (DI BERNARDO; DANTAS, 2005). 

As principais características físico-químicas do carvão ativado baseiam-se no 

material empregado para a sua produção: vegetal, animal ou mineral, e no tipo de 

ativação: física, química ou plasma. Sua eficiência está relacionada às suas 

características, superfície específica, tamanho e estrutura dos poros, reatividade dos 
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diferentes componentes do material, bem como é atribuída a fatores outros, tais 

como: características do adsorvato, tamanho, massa molar e grupos funcionais das 

moléculas e características da água a ser tratada, condutividade, pH, temperatura, 

carbono orgânico dissolvido, turbidez, metais dissolvidos, etc..  

Os principais índices físicos e respectivas definições para os materiais  

CAG são: 

 massa específica do material (m) sendo da ordem de 1,40 g/cm3: 

 3/ cmg
materialdevolume

carvãodemassa
m 

 

 massa específica da partícula (pc) sendo entre 0,60 e 0,80 g/cm3: 

 3/ cmg
partículadevolume

carvãodemassa
pc 

 

 massa específica em filtro (pf) entre 1,30 e 1,50 g/cm3: 

 3/ cmg
partículadevolume

internaáguacarvãodemassa
pf




 

 massa específica aparente em filtro (apf) entre 0,35 e 0,50 kg/m3: 

 3/ cmg
cilindronoocupadovolume

internaáguacarvãodemassa
apf




 

MENDES et al. (2009) também realizaram análises dos índices físicos dos 

carvões estudados, conforme pode-se observar na Tabela 3.6. Observam-se valores 

de massa específica do material, massa específica da partícula, massa específica 

em filtro dentro de faixas próximas do levantado na literatura; porém, a massa 

específica aparente em filtro apresentou grande variação. 
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Tabela 3.6 – Índices físicos determinados experimentalmente para CAG´s 
estudados por MENDES et al. (2009). 

Tipo de Carvão  

Massa 
específica do 

material 

m  

(kg/m3)  

Massa 
específica da 

partícula 

pc 
 (kg/m3)  

Massa 
específica em 

filtro 

pf 
(kg/m3)  

Massa 
específica 

aparente em 
filtro 

apf 
 (kg/m3)  

Mineral  
(Betuminoso)  

1.810 880 1.400 640 

Mineral  
(Betuminoso)  

1.910 570 1.270 530 

Vegetal  

(casca de coco)  
1.700 860 1.360 740 

Vegetal  

(Nó de pinho)  
1.630 500 1.190 490 

Vegetal  

(casca de coco)  
1.650 830 1.320 620 

Vegetal  

(Nó de pinho)  
1.670 780 1.310 720 

Fonte: Adaptado de MENDES et al., 2009 

3.10.2 Adsorção em carvão ativado para o tratamento de água 

Desde a década de 1930, a principal aplicação do carvão ativado no processo 

de tratamento de água para abastecimento visa a minimizar problemas de gosto e 

odor com a dosagem de CAP de forma esporádica. Apesar da grande expansão do 

uso do CAP durante cerca de 40 anos, houve pouco refinamento na sua tecnologia 

de utilização, uma vez que dosagens pequenas de CAP já eram suficientes para que 

a sua atuação como adsorvedor ocorresse de forma eficiente (WEBER, 1984). 

A maior parte do conhecimento relativo à teoria e aplicação do processo de 

adsorção para fins de tratamento de água para abastecimento público se deu nestes 

últimos 25 anos, por uma imposição tecnológica diante da necessidade de produção 

de água com padrões de potabilidade cada vez mais rigorosos e restritivos, em 

razão das descobertas do impacto da presença de compostos específicos, entre 

estes os precursores e os SPD, na saúde pública. 



 

 

49

BOND e DIGIANO (2004) relatam que as diretrizes da USEPA publicadas em 

2000 sob o tema “Desinfectants/Desinfection Byproducts Rule” propõem como uma 

das melhores tecnologias para este fim, best available technologies (BAT), a 

utilização de filtros de GAC para águas de alimentação com COT menores ou iguais 

a 6,0mg/L. 

CARLSON et al. (1994) já relatavam que GAC poderia ser usado para o 

controle dos SPD´s. 

A estação da cidade de Cincinnati, ETA Richard Miller, nos Estados Unidos, é 

uma das maiores unidades instaladas de CAG com o sistema de pós-filtros 

adsorvedores e exemplo de utilização de CAG para remoção de precursores e SPD. 

Essa estação tem capacidade para vazão de projeto de 220 mgd, cerca de 10 m3/s e 

possui sistema de regeneração de carvão ativado no próprio local para a quantidade 

de 35 ton/dia (KASHINKUNTI et al., 2004; MOORE et al., 2003). 

Para o uso do CAP, é necessário preparar suspensão deste material, 

normalmente, em água bruta, podendo ser pré-oxidada ou não, para que possa ser 

dosado e interagir no sistema de captação e adução até o sistema de separação 

sólido/líquido da ETA. Para o CAG, a aplicação convencional se dá com filtros de 

carvão para a passagem da água filtrada da ETA convencional, desta maneira 

sendo chamado pós-filtro adsorvedor. Em alguns casos é estudada também a 

substituição do material filtrante convencional, areia ou antracito, pelo CAG o que 

caracterizaria um sistema de filtros adsorvedores. 

Em relação aos investimentos, as instalações para o uso do CAP são menos 

onerosas do que a de CAG, pois a aplicação pode ser sazonal e não há custos com 

regeneração do carvão. Entretanto, a eficiência de adsorção do CAP é menor do 

que a do CAG, pois este recebe água filtrada como afluente o que minimiza a 

adsorção de compostos competitivos. A produção de lodo é maior com a aplicação 

de CAP, pois toda a amassa de carvão deve ser removida no sistema de separação 

sólido/líquido (FERREIRA FILHO, 1993, 1995). 
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A aplicação do CAP no tratamento de água pode ocorrer em uma série de 

pontos alternativos, sendo mais comuns os indicados na Figura 3.11. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 – Diagrama unifilar apresentando os diferentes pontos de aplicação 
de CAP em ETA’s. (Fonte: SONTHEIMER; CRITTENDEN; SUMMER, 1988). 

As vantagens e desvantagens dos pontos de aplicação de CAP dependem da 

concepção da ETA associada à cinética do processo de adsorção. Enquanto do 

ponto de vista cinético, o melhor local de aplicação possa ser na captação (ponto A), 

permitindo um maior tempo de contato, é possível que outros compostos orgânicos 

sejam adsorvidos pelo CAP reduzindo a sua capacidade de adsorção. No ponto B, 

pode precipitar o hidróxido metálico em sua superfície externa reduzindo sua 

eficiência. De modo geral, o ponto de aplicação ainda é muito polêmico e estudos 

específicos devem ser realizados para cada ETA (AWWA, 1999; SONTHEIMER; 

CRITTENDEN; SUMMER, 1988). 

A escolha entre o CAP ou CAG é função não somente de fatores técnico-

econômicos, mas também da funcionalidade operacional da ETA, bem como dos 

aspectos cinéticos envolvidos no processo de adsorção. Caso os problemas ocorram 

praticamente durante o ano todo, do ponto de vista econômico, a melhor opção será 

a utilização do CAG pelo fato deste ser mais bem utilizado do ponto de vista do 

processo de adsorção (NAJM et al., 1991). Por outro lado, se os problemas forem 

Captação Mistura rápida Floculação/ 
sedimentação 

Filtração 

CAP 

CAP 

CAP 

A 

B 
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sazonais, a melhor alternativa acabará recaindo no CAP isto porque pode ser 

aplicado apenas durante os eventos. 

No entanto, para ETA´s já existentes, pode ser praticamente impossível a 

aplicação de CAG por problemas de ordem física e operacional (disponibilidade de 

área para implantação de novos filtros, substituição de materiais filtrantes pelo 

carvão, impossibilidades de retrolavagem, concepção do sistema de filtração, entre 

outros), o que forçosamente irá fazer com que a aplicação do carvão ativado seja na 

forma de pó (CAP). 

3.10.3 Aplicação de CAG em sistemas pós-filtros adsorvedores 

O aumento de utilização de sistemas filtros adsorvedores de CAG foi devido à 

sua aplicação para a remoção de CON, de origem biogênica, causadores de odor e 

gosto em águas de abastecimento, SPD, especialmente em sistemas de tratamento 

de água bruta proveniente de mananciais com elevado grau de eutrofização. 

Como já dito, a aplicação do CAG no processo de tratamento de água pode 

se dar na forma de filtros adsorvedores ou como pós-filtros adsorvedores, conforme 

apresentado na Figura 3.12. 

Em sistemas pós-filtros adsorvedores, os processos de filtração e adsorção 

são realizados em unidades distintas, ao passo que nos sistemas filtros 

adsorvedores ambos os processos ocorrem em uma mesma unidade (GRAESE; 

SNOEYINK; LEE, 1987). 

Entre os dois tipos, a vantagem da utilização de sistemas filtros adsorvedores 

é o fato de ocuparem uma menor área por serem instalados no sistema de filtração 

convencional e apresentarem menor custo de investimento. Como desvantagem, 

sua aplicação na remoção de determinados compostos orgânicos é limitada, devido 

ao baixo tempo de contato de leito vazio (TCLV); adicionalmente, necessita de 

conjunto de acessórios complementares para a troca do material adsorvedor um 
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maior número de lavagens do meio adsorvedor que os pós-filtros, pois mais 

compostos ainda estão presentes nesta etapa. 

 

 

Figura 3.12 – Configuração dos métodos de utilização do CAG no processo de 
tratamento de água. (Fonte: GRAESE; SNOEYINK; LEE, 1987). 

As características principais dos filtros de CAG que devem ser observadas em 

projeto e monitoradas durante sua operação são a distribuição granulométrica e 

coeficiente de uniformidade do CAG; tamanho, densidade e forma das partículas; 

sua resistência à abrasão; propriedades físico-químicas do adsorvato e sua cinética 

de adsorção; características hidráulicas de perda de carga do filtro, bem como o 

TCLV, a capacidade de expansão do leito filtrante durante a lavagem, processo de 

manutenção, troca e reativação do material adsorvente. 

O TCLV é um parâmetro de referência entre os pesquisadores tanto para  

projeto quanto para controle e manutenção dos sistemas de filtração, pois está 

relacionado à disponibilidade de tempo de contato para que ocorra o processo de 

transporte e adsorção dos compostos adsorventes. Define-se TCLV como a relação 

entre a vazão de tratamento e o volume de material em filtro. 

FILTRAÇÃO ADSORÇÃO 

Sistemas pós-filtro adsorvedor 

SEDIMENTAÇÃO 

SEDIMENTAÇÃO FILTRAÇÃO /ADSORÇÃO 

Sistemas filtros adsorvedores
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Para filtros adsorvedores, onde os processos de filtração e adsorção ocorrem 

em uma mesma unidade, para uma redução considerável nos problemas de odor e 

gosto, é necessário que o TCLV seja de, no mínimo, de 5 minutos (GRAESE; 

SNOEYINK; LEE, 1987). 

CARLSON et al. (1994) relatam que o desempenho de adsorção típica para 

CAG é a razão de concentração de compostos afluente e efluente, como tipicamente 

mostrado na Figura 3.13 para o COT, pelo tempo ou volume tratado expresso por 

volumes de leito alimentados. 

 

Figura 3.13 – Curva típica de remoção de COT (Fonte: CARLSON et al., 1994). 

Seguindo orientações da USEPA que disponibilizou recursos em 2000 para 

ensaios experimentais em águas com COT menores que 6,0 mg/L, BOND e 

DIGIANO (2004) concluíram que TCLV de 10 minutos não era suficiente para 

maximizar a eficiência do CAG. 

Segundo estudos de MOORE et al. (2003) levantados na unidade de Richard 

Miller, em Cincinnati (EUA), que trata água do rio Ohio, quanto à remoção de COT, o 
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uso dos pós-filtros de CAG reduziu os níveis médios anuais de 1,5 mg/L para 

0,6mg/L em cinco anos de amostragem. 

A ETA Richard Miller é abastecida pelas águas do rio Ohio e seu processo de 

tratamento engloba coagulação e sedimentação acelerada seguida de filtros de areia 

ativados biologicamente. A água filtrada passa por pós-filtros adsorvedores de cerca 

de 3,50m de leito de CAG com 15 minutos de TCLV (KASHINKUNTI et al., 2004; 

MOORE et al., 2003). 

Em grandes sistemas, a regeneração e o reuso do carvão ativado utilizado 

nos pós-filtros adsorvedores são necessários para viabilizar economicamente a 

implantação desta tecnologia. Pois é mais onerosa a compra de novo material a 

cada ciclo do que a regeneração. Mesmo assim, os custos do sistema de 

regeneração chegam a 50% dos custos de implantação de todo o sistema de CAG 

(LAMBERT, SAN MIGUEL e GRAHAM, 2002) 

Em Cincinnati, a ETA possui sistema de regeneração de carvão ativado no 

próprio local para a quantidade de 35 ton/dia. As eficiências de remoção de COT 

foram efetivas e muito próximas pelos seis ciclos de regeneração, como apresentado 

na Figura 3.14. De uma maneira normalizada, em relação ao COT afluente 

acumulado, pode-se observar a similaridade de eficiências na representação da 

Figura 3.15.  

Porém, ao longo destes ciclos, observaram-se a cada regeneração, valores 

menores de densidade aparente do material, o que representaria perda de material 

com aumento do volume de poros nas partículas. Na Figura 3.16 estão indicados os 

valores do carvão virgem, carvão saturado antes da regeneração e depois de 

regenerado onde se pode observar uma redução de 0,501 para 0,407 mg/mL. 
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Figura 3.14 – Remoção de COT ao longo do tempo de operação dos filtros da 
ETA Richard Miller, em Cincinnati (Fonte: MOORE et al., 2003). 

 

 

 

Figura 3.15 – Comparação de COT removido em função da quantidade de COT 
afluente, ETA Richard Miller, em Cincinnati (Fonte: MOORE et al., 2003). 
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Figura 3.16 – Massa específica aparente do carvão virgem, carvão saturado 
antes da regeneração e depois de regenerado ETA Richard Miller, em 

Cincinnati (Fonte: MOORE et al., 2003). 

O estudo de MOORE et al. (2003) finaliza destacando que, mesmo o CAG 

reduzindo alguns índices físicos a cada ciclo de reativação, as remoções de COT se 

mantiveram próximas. 

Em ensaios realizados com dois tipos de CAG, CARLSON et al. (1994) 

apresentam avaliações de adsorção e características biológicas que indicam 

diferentes situações entre os carvões. Um dos CAG, regenerado, apresentou maior 

adsorção e remoção de precursores enquanto que o CAG virgem saturou mais 

rapidamente e a remoção de compostos se deu principalmente por oxidação 

biológica e a eficiência de remoção de COT após o tratamento de elevados volumes 

foi equivalente entre ambos. Quando aplicado ozônio e CAG, a remoção de 

compostos orgânicos precursores foi de 15 a 20% maior no período de testes com 

os CAGs já saturados. 

Já LAMBERT, SAN MIGUEL e GRAHAM (2002) indicam que a redução da 

capacidade de adsorção de micropoluntes a cada regeneração se dá pelo acúmulo 

de metais nas partículas. Além disso, o uso contínuo da mesma massa de carvão 
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pode provocar altas concentrações de metais, aumento do pH da água final e até 

problemas de gosto e odor com sulfetos. 

Para o caso de modificação de filtros de areia e antracito de ETA´s existentes, 

as mesmas podem receber o CAG como material filtrante em substituição ao 

antracito desde que permita valores mínimos de TCLV. Para isso, as alternativas 

são: diminuir as taxas de filtração, o que não é interessante para as empresas 

operadoras, ou aumentar a altura do material adsorvedor na caixa do filtro reduzindo 

a camada de areia ou alterando o sistema de coleta de água de lavagem e elevando 

as paredes dos filtros para permitir uma maior altura da camada de CAG. 

Com relação à produção de água filtrada, pesquisas efetuadas por 

FERREIRA FILHO (1993) mostraram que meios filtrantes duplos constituídos de 

areia-antracito e areia-CAG, tendo o antracito e o CAG a mesma granulometria, 

quando operados sob condições idênticas de taxa de filtração e qualidade de água 

decantada, comportaram-se de modo idêntico no que diz respeito à evolução de 

perda de carga e turbidez da água filtrada.  

Quanto às necessidades de troca do material filtrante adsorvedor, a literatura 

tem apresentado resultados indicando que a vida útil do CAG, dependendo das 

características da água bruta e do adsorvato, situa-se em torno de 90 dias a 150 

dias, em especial quando o propósito do processo de adsorção visa a redução da 

concentração de compostos orgânicos sintéticos, substâncias húmicas e os THM´s.  

Já para os casos de remoção de compostos orgânicos causadores de gosto e 

odor como, MIB e geosmina, a vida útil do CAG é da ordem de 2 a 5 anos 

(GRAESE; SNOEYINK; LEE, 1987). 

Outra opção para os pós-filtros adsorvedores visando aumentar a vida útil do 

material adsorvedor seria a operação descontinuada com a manutenção do filtro de 

CAG em “standby”, fora de operação durante o período de baixas cargas afluentes 

de adorvato o que implicaria ações preventivas durante este período como a 

aplicação de ar de tempos em tempos em filtros que ficam sem operar por longos 

períodos. 
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Estudos de LAI et al. (2002) com águas eutrofizadas por descargas de áreas 

agrícolas, efluentes domésticos e industriais, ao sul de Taiwan, utilizaram filtros de 

CAG associado a ozonização como pós-tratamento de um sistema convencional. 

Foram utilizados três filtros de CAG com 3,50 m de altura de camada filtrante com 

TCLV de 4,3 min para o CAG tipo 1 e colunas com 7,1 e 12,5min para o CAG tipo 2. 

A aplicação de ozônio foi de 1,6 a 4,8 mg/L antes dos filtros de CAG, porém, havia 

também a pré-oxidação com dosagens de 0,5 a 3,5 mg/L de ozônio na água bruta 

como substituição da pré-cloração. 

Na Tabela 3.7 são apresentados os principais resultados destes estudos e 

indicam os melhores desempenhos de remoção de orgânicos e THM incrementando 

a qualidade da água final de sistemas de tratamento convencionais. 

Tabela 3.7 – Valores médios dos principais parâmetros de água bruta e água 
final dos ensaios, Ching Lake Water Works (Taiwan). 

Parâmetro Água Bruta 
Tratamento 

convencional 

Pós-tratamento 
com ozonização e 

CAG 

Turbidez 
19,9 

(9,8-37) 
0,84 

(0,3-1,5) 
0,07 

(0,01-0,21) 

Dureza total (*) (mgCaCO3/L)  
238 

(173-272) 
230 

(169-272) 
109 

(76-162) 

Carbono orgânico dissolvido 
(mg/L) 

1,10 
(0,5-2,09) 

1,35 
(1,15-1,54) 

0,29 
(0,09-0,19) 

absorção UV-254 
2,35 

(1,2-3,4) 
NA NA 

THM (µg/L) NA 
37,1 

(21,7-57,6) 
0,7 

(0,2-1,1) 

Potencial de formação de THM 
(µg/L) 

79,1 
(47,9-123,6) 

NA 
ND 

(ND-2) 

Legenda: NA= não analisado; ND= não detectado; (*) há uma unidade de abrandamento no processo. 

Fonte: adaptado de LAI et al. (2002) 
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Quanto ao sistema de lavagem dos filtros adsorvedores de CAG, quando 

comparados aos filtros com antracito, sob as mesmas condições hidráulicas, 

provocam expansões do leito muito superior, pois, enquanto a massa específica do 

CAG é da ordem de 1.400 kg/m3, a do antracito gira em torno de 1.700 kg/m3 

(FERREIRA FILHO, 1995). 

MENDES et al. (2009) relatam um comportamento bastante diverso para os 

carvões estudados no tocante à fluidificação e à expansão dos leitos devido às 

diferenças de granulometrias, massas específicas em filtro e porosidades dos 

carvões. Recomendam ainda para projeto que o sistema de lavagem em contra-

corrente de sistemas pós-filtros adsorvedores seja dimensionado de modo a permitir 

a introdução de velocidades ascensionais de água de lavagem variáveis, da ordem 

de 500 m3/m2/dia a 1.400 m3/m2/dia (Vide Figura 3.17). Esta situação deve-se às 

distintas marcas comerciais e aos diferentes materiais utilizados. 
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Figura 3.17 – Expansão observada em função da velocidade ascensional de 
água de lavagem para todos os CAG´s testados (Fonte: MENDES et al., 2009). 
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É de conhecimento que a utilização de filtros de CAG como filtros 

adsorvedores possibilita o acúmulo de matéria orgânica biodegradável na superfície 

e poros das partículas de modo disponível aos microrganismos presentes na água, o 

que gera uma biomassa cultivada pelo aporte de substrato. Quando o leito é pouco 

profundo ou a taxa hidráulica de aplicação muito alta, consequentemente, baixos 

valores de TCLV, a quantidade de biomassa cultivada é insuficiente para que o 

desempenho do processo de filtração biológica seja satisfatório. 

A contagem de bactérias heterotróficas (CBH), genericamente definidas como 

microrganismos que requerem carbono orgânico como fonte de nutrientes, fornece 

informações sobre a ocorrência de biofilme no leito de filtração. 

Os filtros ativados biologicamente (FAB) devem ser operados para não limitar 

a remoção dos compostos orgânicos dissolvidos biodegradáveis, e sim operados de 

tal forma que a sua disponibilidade seja a limitante da remoção da matéria orgânica 

durante a filtração. 

A ozonização aumenta a biodegradabilidade da MON na água, pois oxida as 

moléculas orgânicas convertendo-as em menores, facilmente biodegradáveis. Com 

este aumento de compostos orgânicos facilmente biodegradáveis, o crescimento 

bacteriano pode ser acelerado nas partículas do filtro de carvão. O FBA torna-se 

ativo pela introdução deliberada de oxigénio dissolvido suficiente à água antes dela 

passar pelo filtro. A elevada superfície específica e o TCLV adequado favorecem o 

crescimento biológico (CARLSON et al., 1994; DI BERNARDO; DANTAS, 2005). 

A eficiência da remoção do CON e SPD por ozonização seguida de FAB 

depende da temperatura, da concentração do CODB no afluente, da carga hidráulica 

aplicada na coluna de CAG e do TCLV. 

NAJM; KENNEDY e NAYLOR (2005) compararam o desempenho de CAG de 

lignina em relação a CAG betuminoso para biofiltração na ETA Sweeney em 

Wilmington, EUA. Resultados coletados durante 10 meses de operação mostraram 

que ambos foram similares quanto à turbidez e tiveram um bom desempenho em 

relação à biofiltração. Uma vantagem possível da lignina foi com relação a sua 
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menor densidade, o que requer uma menor taxa de lavagem, menor vazão de água 

de contra-corrente, menores gastos operacionais e menor investimento de material 

para preenchimento dos filtros. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Sistema Guarapiranga e a estação de tratamento de água do Alto da 
Boa Vista (ETA ABV) 

O reservatório Guarapiranga foi projetado no início do século XX tendo por 

objetivo principal fazer parte de um complexo sistema hidroenergético. A bacia 

afluente ocupa área de 630 km² e compreende parte dos municípios de São Paulo, 

Embu, Itapecerica da Serra e toda a área de Embu-Guaçu, além de pequenas áreas 

de Cotia, São Lourenço da Serra e Juquitiba. Na década de 1920, o reservatório 

Guarapiranga tornou-se fonte de abastecimento para a região metropolitana e a 

partir da década de 1960 os problemas de qualidade da água se intensificaram com 

a ocupação desordenada e irregular trazendo problemas de qualidade da água do 

reservatório, o que justifica a sua escolha para o desenvolvimento dos estudos aqui 

apresentados. 

Diante disso, todo o sistema piloto utilizado para o desenvolvimento desse 

projeto foi instalado nas dependências da ETA ABV, que capta água do reservatório 

Guarapiranga, como apresentado na Figura 4.1. 

A ETA localizada à rua Graham Bell, 647, no bairro do Alto da Boa Vista 

encontra-se implantada em área de 150.000 m2, delimitada pelas ruas Alberto 

Hodge e Comendador Elias Zarzur no sentido norte-sul e ruas Graham Bell e 

Américo Brasiliense no sentido leste-oeste. Na Figura 4.2 é apresentada uma visão 

geral da estação. 
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Figura 4.1 – Captação de água bruta no reservatório Guarapiranga (Google 
Maps, 2009). 

 

Figura 4.2 – Visão geral da área da estação ETA ABV (Google Maps, 2009). 

EETTAA  AABBVV  
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A água bruta aduzida do reservatório Guarapiranga é típica de mananciais 

represados, localizado em área urbana adensada (vide Figura 1.1), com águas de 

baixa turbidez, cor mediana e todas as demais características oriundas da 

contaminação da bacia por esgotos sanitários, conforme se observa na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Valores mínimos, médios e máximos da água bruta da ETA ABV 
(próximo à captação no reservatório Guarapiranga). 

Parâmetros 
Teores 

Mín. Méd. Máx. 

Oxigênio Dissolvido (mg/L) 3,3 7,33 10,5 

DBO5 (mg/L) 2,0 4,33 8,0 

DQO (mg/L)  < 17,0 32,0 50,0 

Carbono Orgânico Dissolvido (mg/L) 4,86 8,26 10,2 

COT (mg/L)  3,7 8,78 29,1 

Nitrito (mg/L) 0,006 0,092 0,39 

Nitrato (mg/L) < 0,20 0,59 1,18 

Amônia (mg/L) < 0,02 0,21 0,78 

Nitrogênio KJELDAHL (mg/L) < 0,03 0,98 2,94 

Nitrogênio Total (mg/L) 0,47 1,66 3,61 

Ortofosfato Solúvel (mg/L) < 0,007 0,012 0,04 

Fósforo Total (mg/L) < 0,01 0,060 0,18 

Resíduo Fixo (mg/L) 32,0 50,96 80,0 

Resíduo Volátil (mg/L) < 1,0 26,96 74,0 

Resíduo Filtrável (mg/L) 39,0 73,54 113,0 

Resíduo Não Filtrável (mg/L) 0,0 7,08 17,0 

Resíduo Total (mg/L) 46,0 80,63 130,0 

Surfactantes (mg/L) < 0,04 0,067 0,12 

Alumínio (mg/L) < 0,10 0,12 0,28 

Bário (mg/L) < 0,08 < 0,08 < 0,08 

Cádmio (mg/L) < 0,0001 0,0012 0,003 

Chumbo (mg/L) < 0,01 < 0,046 < 0,10 

Cobre (mg/L) < 0,004 0,031 0,150 

Cromo (mg/L) < 0,02 < 0,049 < 0,05 

continua... 
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continuação 

Parâmetros 
Teores 

Mín. Méd. Máx. 

    

Níquel (mg/L) < 0,01 < 0,013 < 0,06 

Mercúrio (mg/L) < 0,0001 0,00067 < 0,001 

Zinco (mg/L) < 0,01 < 0,015 0,11 

Ferro (mg/L) 0,00 0,16 0,34 

Manganês (mg/L) 0,01 0,081 0,39 

Fenóis (mg/L) 0,00 < 0,0027 0,005 

Coliformes Fecais (NMP/100 mL) 2 1.154 17.000 

Estreptococos Fecais (NMP/100 mL)  Ausente 57 300 

Cryptosporidium sp (Oocistos/L) Ausente Ausente 3 

Giardia sp (Cistos/L) Ausente Ausente 13 

Clorofila-a (g/L) 3,20 21,64 81,97 

Absorbância no ultravioleta (cm-1) 0,060 0,085 0,112 

Potencial de formação de THM (g/L) 85 254 460 

Microcistina (g/L) 0,03 0,14 0,83 

MIB (ng/L)  4,0 107,57 1.450,0 

geosmina (ng/L) 0,0 103,88 7.700,0 

Fonte: adaptado de Sabesp, 2008; Cetesb, 2007 

A Estação de Tratamento de Água do Alto da Boa Vista data da década de 

1940, tendo sido implantados 4 módulos de tratamento (2 da ala leste e 2 da ala 

oeste) constituídos por: 4 baterias de floculadores, 4 decantadores e 16 filtros, para 

completar a produção aduzida do reservatório Guarapiranga que até então era 

exclusivamente da ETA Theodoro A. Ramos. 

A ETA ABV vem sofrendo diversas modificações e intervenções que foram 

iniciadas quando do rompimento do decantador 2 em 1976 e desde então essa 

sequência de obras e serviços mantiveram-se até os dias de hoje. O processo de 

tratamento tem sido o convencional completo, precedido de um pré-tratamento 

relativo à aplicação eventual de carvão ativado em pó e/ou permanganato de 

potássio, para redução dos problemas de gosto e odor verificado nas águas do 

reservatório Guarapiranga. 
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O arranjo geral das unidades constituintes da ETA ABV pode ser observado 

na Figura 4.3, com o fluxo hidráulico principal se iniciando na chegada de água bruta 

sendo subdividido simetricamente em dois blocos conhecidos como alas leste e 

oeste a partir do canal de água coagulada. 

Na sequência são apresentadas as principais unidades da ETA ABV com 

descrição das características operacionais: 

(1) estrutura de chegada de água bruta; 

(2) mistura rápida; 

(3) bacia de tranquilização; 

(4) canal de água coagulada; 

(5) floculadores, em número total de 8 (agitadores mecânicos de eixo 

vertical com fluxo axial); 

(6) decantadores, em número total de 8 (bacias do tipo convencional 

retangular com fluxo predominantemente horizontal); 

(7) canais de água decantada; 

(8) filtros, em número total de 32 (dupla camada, antracito-areia do tipo 

taxa declinante, lavados unicamente com água); 

(9) canal de água filtrada; 

(10) reservatório de água tratada e estação elevatória de água tratada; 

(11) estação elevatória de água de lavagem de filtros; 

(12) recuperação de água de lavagem. 
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Figura 4.3 – Arranjo geral das unidades constituintes da ETA ABV (adaptado 
de Sabesp, 2008). 

Após a sua chegada na ETA, ponto (1), a água segue por um vertedor 

Creager, onde é efetuada a aplicação dos coagulantes (sais de alumínio ou ferro).  

Após a aplicação do coagulante, a água coagulada é conduzida através de um canal 

para uma caixa de afogamento, a fim de que a mesma possa ser distribuída para as 

alas de tratamento Este e Oeste. Neste canal, é efetuada a aplicação de uma 

solução saturada de cal para fins de correção do pH de coagulação (vide Figura 

4.4). 
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O sistema de floculação é mecanizado, de eixo vertical e composto por três 

câmaras em série com gradientes de velocidade escalonados, variando de 80 a  

20 s-1 (vide Figura 4.5). A ETA ABV possui 8 decantadores do tipo convencional, de 

fluxo horizontal, com regime de funcionamento em batelada, apresentando tempos 

de operação que variam de 20 a 40 dias e taxas de escoamento superficial de 

59 m3/m2/dia para todas as unidades em funcionamento e de 67 m3/m2/dia quando 

uma unidade estiver fora de operação (vide Figuras 4.6 e 4.7). 

 

Figura 4.4 – Chegada da água bruta na ETA ABV e aplicação do coagulante 
junto à crista do vertedor Creager. 
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Figura 4.5 – Vista geral dos floculadores da ETA ABV. 

 

 

Figura 4.6 – Vista geral de um decantador da ETA ABV durante sua lavagem. 
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Figura 4.7 – Vista geral de um decantador da ETA ABV em operação. 

A água decantada é conduzida ao sistema de filtração, sendo este composto 

por um total de 32 filtros de fluxo descendente de dupla camada (areia-antracito). A 

taxa de filtração média situa-se entre 240 a 280 m3/m2/dia, com taxa declinante e 

bicameral (vide Figura 4.8) 

As lavagens dos filtros são efetuadas por meio de introdução de água em 

contra-corrente e lavagem superficial, com valor de projeto de 1.100 m3/m2/dia. 

A água final produzida pela ETA ABV é conduzida para um canal comum de 

água filtrada e, antes de sua entrada no Reservatório de Compensação da ETA 

ABV, é efetuada a aplicação de cloro como agente desinfetante, flúor e cal para o 

controle do pH da água tratada. 

O reservatório de compensação da ETA é composto por duas células, com 

volume cada uma de 22.500 m3, perfazendo um volume total de 45.000 m3. Deste 

modo, para uma vazão de 16 m3/s, o tempo de contato no reservatório de água 

tratada é de aproximadamente 47 minutos. 
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Figura 4.8 – Vista geral dos filtros da ETA ABV no momento de lavagem. 

4.2 Seleção do CAG para os pós-filtros adsorvedores 

Para a execução do projeto de pesquisa proposto, foram levantadas 

diferentes marcas comerciais e tipos de CAG disponíveis no mercado nacional e 

internacional, sendo pré-selecionados dois diferentes tipos de CAG. 

A seleção destes dois tipos de carvão teve como premissa indicar a 

possibilidade de utilização de carvão de origem vegetal, com grande disponibilidade 

no Brasil e com menores custos de aquisição; e a indicação de um material 

alternativo, de origem mineral, largamente utilizado no exterior e com vasta literatura 

a respeito para a remoção de precursores e SPD, como visto nos capítulos 

anteriores, passível de importação, e que diante de sua eficiência pode vir a ser 

justificado seu uso em escala real. 
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Portanto, os CAG´s escolhidos são: um de origem mineral, CAG1, passível de 

ser importado dos Estados Unidos, e outro, de origem vegetal com fabricação no 

Brasil, intitulado carvão ativado granular CAG2, a saber: 

 Carvão ativado granular nº 1 

o Origem .................................................. mineral, betuminoso 

o Nomenclatura usada nos testes .................................. CAG1 

o Nome fantasia ................................................. Filtrasorb 300 

o Fabricante ................................................................. Calgon 

 Carvão ativado granular nº 2 

o Origem .............................................. vegetal, casca de coco 

o Nomenclatura usada nos testes .................................. CAG2 

o Nome fantasia ................................................... carbono 119 

o Tamanho de referência do fabricante .......................... 12x25 

o Fabricante .......................................................... Carbomafra 

Nos Anexos A e B estão apresentados os informes técnicos dos fabricantes 

em referência aos produtos disponibilizados para os testes em escala piloto nas 

dependências da ETA ABV. Deve-se destacar que todo o material CAG utilizado na 

montagem dos filtros foi cedido pelas empresas fornecedoras. 
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4.3 Determinação dos índices físicos dos carvões 

Uma vez selecionados os carvões CAG, estes foram caracterizados com 

respeito aos seus índices físicos.  

As amostras de CAG foram entregues nas dependências da ETA ABV, 

recebidas e estocadas (vide Figuras 4.9 e 4.10). Foram retiradas alíquotas 

representativas de cada marca comercial, acondicionadas e enviadas para o 

Laboratório de Mecânica dos Solos da Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo para a determinação de sua granulometria e dos índices físicos: 

 massa específica do material; 

 massa específica da partícula; 

 massa específica em filtro; 

 massa específica aparente em filtro; 

Também foram levantadas informações de tal modo a determinar: 

 porosidade interna; 

 massa específica aparente seca; 

 porosidade. 

Todos os ensaios de determinação de índices físicos e granulometria foram 

executados em duplicata, objetivando-se minimizar os erros experimentais passíveis 

de serem cometidos. 
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Figura 4.9 – Embalagem do carvão ativado CAG1 fornecido pela Calcon 
(Filtrasorb 300) para a execução da investigação experimental. 

 

Figura 4.10 – Embalagem do carvão ativado CAG2 fornecido pela Carbomafra 
(CAG 119) para a execução da investigação experimental. 
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4.3.1 Ensaios de granulometria 

As amostras utilizadas para a condução dos ensaios de granulometria foram 

lavadas em peneira de tamanho de malha #200 (Figura 4.11) e secas em estufa por 

24 horas entre 105 e 110°C (Figura 4.12). Em temperatura ambiente, alíquotas 

foram pesadas e colocadas no equipamento de vibração com peneiras acopladas de 

malhas 2 mm; 1,2 mm; 0,6 mm; 0,42 mm; 0,30 mm; 0,15 mm e 0,075 mm. O 

material retido em cada peneira foi pesado e foram calculadas as porcentagens em 

peso para a definição da curva de granulometria. O equipamento de vibração 

empregado na determinação da granulometria dos CAG´s está apresentado na 

Figura 4.13. 

Todos os ensaios para análise granulométrica dos CAG´s seguiram os 

procedimentos da norma NBR 7181. 

 

 

Figura 4.11 – Lavagem das amostras de CAG. 
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Figura 4.12 – Equipamento de secagem (estufa). 

 

Figura 4.13 – Equipamento de vibração empregado na determinação da 
granulometria dos CAG´s. 
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4.3.2 Determinação dos índices físicos 

Para a determinação dos índices físicos, os procedimentos operacionais 

foram os seguintes: 

 As amostras foram lavadas em peneira malha #200 com água 

deionizada corrente para a retirada dos finos, uma vez que estes, na 

operação dos filtros em escala real, seriam arrastados pela água de 

lavagem, para na sequência serem secas em estufa por 24 h entre 105 

e 110ºC. Após a secagem, foram dispostas em dessecador. 

 Em temperatura ambiente, foram pesadas alíquotas duplicadas em 

balança analítica de precisão de 0,001 g (Figura 4.14) e a seguir 

dispostas em picnômetros com água destilada (Figura 4.15). 

 

Figura 4.14 – Balança analítica de precisão de 0,001 g. 
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Figura 4.15 – Picnômetros para disposição das amostras com água destilada. 

 As amostras foram mantidas submersas dentro dos picnômetros 

(balões volumétricos de 1L) e submetidas a vácuo por 24 horas, para a 

saturação dos vazios internos das partículas. Após este prazo, os 

picnômetros foram complementados com água destilada para 

pesagem, com a determinação da temperatura do líquido. A Figura 

4.16 apresenta o sistema de vácuo e picnômetro utilizado na saturação 

dos poros internos dos CAG´s com água. 
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Figura 4.16 – Sistema de vácuo e picnômetro utilizado na saturação dos poros 
internos dos CAG´s com água. 

 

 

Com os dados obtidos para cada CAG e com os dados de cada picnômetro 

utilizado (massa seca, volume de água interna e massa úmida), determinaram-se os 

índices físicos já relatados. 



 

 

80

4.3.3 Determinação dos índices físicos em filtro 

Para os índices físicos em filtro, consideram-se os parâmetros físicos 

influenciados pela disposição submersa do material em meio aquoso. A massa 

específica em filtro foi determinada para cada CAG com o material saturado 

proveniente do picnômetro, conforme sequência descrita no item anterior, do 

seguinte modo: 

 Retirou-se o material saturado, proveniente do picnômetro, secando-o 

superficialmente em papel toalha; 

 Determinou-se, em balança analítica, a massa de carvão acrescida da 

água interna; 

 Para minimizar a influência das perdas de material na secagem 

superficial, o volume da partícula foi determinado a partir da massa 

específica da partícula previamente estabelecido e com sua massa 

seca determinada novamente após ter sido mantida em estufa por 24 

horas entre 105 e 110ºC; 

Para os índices de massa específica aparente em filtro, massa específica 

aparente seca e porosidade em filtro, foi utilizado um cilindro com possibilidade de 

injeção de água no sentido ascendente para representar a situação em filtro. A 

Figura 4.17 apresenta o cilindro utilizado na determinação das massas específicas 

aparentes e porosidades de cada CAG testado. 
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Figura 4.17 – Cilindro utilizado na determinação das massas específicas 
aparentes e porosidades de cada CAG testado. 

Os procedimentos adotados para a sequência dos ensaios são descritos a 

seguir: 

 Foram retiradas alíquotas das amostras fornecidas pelos fabricantes e 

lavadas em peneira malha #200 com água deionizada para a retirada 

dos finos, uma vez que estes, na operação dos filtros em escala real, 

seriam arrastados pela água de lavagem; 

 O material foi disposto no cilindro e preenchido com água; 

 A partir daí, foram repetidas injeções de água no sentido ascendente 

para que o material expandisse cerca de 30% de seu volume. O 

fechamento do registro deu-se lentamente, para a devida acomodação 

das partículas; 
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 Mediu-se, com o auxílio de uma régua, a altura de material ocupado e 

o diâmetro do cilindro; 

 As aplicações de água em contra-corrente foram repetidas cinco  

vezes, tomando-se os valores médios para a determinação dos índices 

físicos; 

 O material foi retirado e mantido em estufa por 24 horas entre 105 e 

110ºC para a determinação da massa seca. 

 A massa de carvão saturada com água e o volume intergranular foram 

determinados com auxílio da massa específica da partícula e 

porosidade, previamente estabelecidas. 

A partir dos resultados experimentais obtidos, determinaram-se os índices 

físicos em filtro conforme equacionamento já demonstrado. 

4.4 Aparato experimental do sistema piloto 

A implantação das unidades do sistema piloto de pós-filtros adsorvedores nas 

dependências da ETA ABV contemplou a integração com a ETA Piloto existente da 

Sabesp possibilitando o uso associado ao sistema de ozonização. 

A concepção completa do sistema piloto para os testes de interozonização e 

sistemas pós-filtros adsorvedores visou compatibilizar-se com as características da 

ETA ABV e características operacionais, tais como taxa de filtração, TCLV de acordo 

com uma possível futura implantação dos filtros adsorvedores em escala real. 

A Figura 4.18 apresenta o esquema geral das instalações piloto a partir do 

ponto de captação de água, o canal de água filtrada da ETA ABV. 
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Figura 4.18 – Esquema geral das instalações piloto. 

Para isso, os estudos em escala piloto foram conduzidos com alimentação 

dos pós-filtros adsorvedores com água filtrada da ETA ABV, com e sem 

interozonização, como alternativas possíveis para a implantação na ETA real. 

A concepção do sistema piloto atendeu às seguintes recomendações: 

 filtros abastecidos com água filtrada (AF) proveniente do canal de água 

filtrada da ETA real; 

 possibilidade de ozonização da água afluente aos filtros; 

 sistema de filtração com 4 filtros piloto em paralelo; 
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 operação por gravidade com TCLV entre 15 e 20 min; 

 controle de vazão afluente aos filtros por rotâmetros individuais; 

 alimentação a partir de caixa de nível constante mediante tubulações 

individuais; 

 medição das vazões efluentes de cada filtro volumetricamente, AF1, 

AF2, AF3, AF4; 

 regime hidráulico dos filtros do tipo taxa constante com variação de 

nível; 

 leituras de perdas de carga ao longo do meio filtrante em intervalos de 

30 cm em 30 cm com quadro individual de piezômetros. 

O sistema piloto instalado nas dependências da ETA ABV opera desde junho 

de 2007 e não há prazo pré-determinado para sua interrupção. Porém, para os 

estudos aqui apresentados foram monitoradas e compiladas as análises realizadas 

entre julho de 2007 e dezembro de 2008. 

4.4.1 Sistema de interozonização 

O sistema de ozonização utilizado na ETA piloto é de propriedade da Sabesp 

e está localizado na área de filtros da ETA ABV. O equipamento é constituído de um 

gerador de ozônio marca Pacific, modelo G22, analisador de ozônio residual, 4 

colunas de contato, 4 bombas de alimentação e 4 medidores de vazão (rotâmetros). 

A água é alimentada pelo topo de cada coluna e o ozônio alimentado pela 

parte inferior da mesma, resultando num fluxo contra-corrente. As 4 colunas podem 

ser alimentadas simultaneamente, para proporcionar tempos de contato mais longos 

ou permitir dividir a dosagem em dois ou mais pontos de aplicação, conforme 

apresentado na Figura 4.19. 
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Figura 4.19 – Representação Esquemática do Sistema de Ozonização por 
Contato (adaptado de LAGE FILHO, 1995 apud EIGER; FERREIRA FILHO; 

LAGE FILHO, 1998). 

Cada coluna do sistema é feita de plexiglass, tem seis polegadas (cerca 

de 15,2 cm) de diâmetro interno e cerca de 10 pés (3,05 m) de altura útil. Cada 

coluna possui quatro pontos de amostragem, de onde se pode medir a concentração 

de ozônio residual na fase líquida. Nos ensaios, amostras de água ozonizada foram 

coletadas para determinação da concentração de ozônio residual. Na figura 4.20 

tem-se uma visão geral do sistema de ozonização. 

A operação destas colunas é em série, com o ozônio sendo dosado na 1ª e 2ª 

colunas. A 3ª e 4ª serviram basicamente para garantir o adequado tempo de contato 

do oxidante, ou seja, as duas primeiras colunas são ativas e as duas finais reativas. 
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Na Figura 4.21 tem-se o sistema de ozonização presente na ETA Piloto ABV, 

inclusive com os rotâmetros, para a distribuição da vazão de gás nas colunas. 

Da coluna nº 4, a água ozonizada (AO) segue por gravidade para o tanque de 

equalização TQ2. 

 

Figura 4.20 – Colunas de ozonização da ETA Piloto ABV. 

 

O sistema de ozonização tem acionamento individual de cada uma das quatro 

bombas de alimentação das colunas (da primeira para a segunda coluna, da 

segunda para a terceira, da terceira para a quarta e da quarta para o descarte – 

linha de água usada), à medida que fossem necessárias, estabelecendo um volume 

constante de água em cada coluna, mantido assim por meio de extravasores de topo 

das colunas. 
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Figura 4.21 – Sistema de ozonização da ETA piloto ABV (gerador de ozônio, 
analisador de ozônio e rotâmetros de gás). 

 

 

Após a purga do sistema de geração de ozônio, foram estabelecidas as 

dosagens de ozônio a serem aplicadas por coluna, tendo sido estas ajustadas 

mediante o controle da vazão de gás de alimentação a cada coluna, efetuado 

através de rotâmetros individuais de cada uma delas. 

A aplicação se deu de modo contínuo e a variação da dosagem de ozônio era 

controlada objetivando atender apenas a sua demanda, ou seja, manter residuais 

nulos ou mínimos na saída da coluna 4. 
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4.4.2 Sistema piloto de filtros para adsorção em CAG 

Atendendo às recomendações gerais apresentadas neste capítulo, o sistema 

de filtração da ETA piloto foi implantado com quatro colunas de filtração, localizado 

em cota inferior à ETA piloto existente de modo a ser alimentado por gravidade pelos 

tanques de equalização TQ1, com água filtrada AF, e TQ2, com água proveniente da 

ozonização, AO. 

A Figura 4.22 apresenta um esquema construtivo dos filtros adsorvedores e a 

Figura 4.23 mostra os filtros implantados na ETA ABV tendo como principais 

dimensões: 150 mm de diâmetro interno e altura total de 6,5 m. Eles foram 

confeccionados e instalados pela equipe técnica da Fundação Centro Tecnológico 

de Hidráulica da Universidade de São Paulo (FCTH) entre março e maio de 2007. 
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Figura 4.22 – Desenho típico dos filtros adsorvedores de CAG em escala piloto. 

 

Figura 4.23 – Vista geral dos 4 filtros de GAC em escala piloto construídos para 
os ensaios experimentais na ETA ABV. 

A operação dos filtros piloto ocorreu de modo contínuo, 24 horas por dia, 

7 dias por semana. 

Os filtros pilotos foram abastecidos com a água filtrada (AF) produzida pela 

estação em escala real, através de uma ramificação do sistema de bombeamento 

constante existente no canal de água filtrada para suprir as águas de utilidade da 

estação. A Figura 4.24 apresenta o local da ramificação para encaminhamento da 

água filtrada da ETA ABV ao sistema piloto. 
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A AF da ETA segue então para o TQ1, mantido cheio, em nível, por válvula 

de boia. O TQ1 tem capacidade para até 1,0 m3 de armazenamento. 

Deste TQ1, parte do volume era encaminhada para o sistema de ozonização 

e, subsequentemente, para armazenagem da água ozonizada (AO) no TQ2, também 

com capacidade para 1,0 m3. A Figura 4.25 apresenta os tanques de equalização. 

 

Figura 4.24 – Ramificação da tubulação de bombeamento de água filtrada para 
abastecimento da ETA piloto. 
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Figura 4.25 – Tanques de equalização TQ1 e TQ2. 

 

 

Do TQ1, a AF da ETA ABV seguia por gravidade alimentando os  

filtros F3 e F4. Os filtros F1 e F2 recebiam, também por gravidade, a água filtrada da 

ETA ABV previamente ozonizada e armazenada no tanque nº 2. 

A interligação das saídas dos tanques de equalização para as tubulações de 

alimentação dos filtros foi feita no piso intermediário, onde foram instalados bocais 

com registros (vide Figura 4.26). 
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Figura 4.26 – Sistema de interligação das saídas dos tanques de equalização 
aos filtros adsorvedores F1, F2, F3 e F4. 

 

As tubulações de entrada de água foram conectadas na parte superior dos 

filtros, caracterizando o escoamento descendente sob pressão atmosférica. 

Para controle e permanência da vazão afluente aos mesmos, foram 

instalados rotâmetros, marca Digiflow com faixa operacional de 0 a 500 L/h, 

apresentados na Figura 4.27. 

Em todos os momentos de observação, as vazões de alimentação dos filtros 

eram medidas e, caso fora da vazão pré-estabelecida, ajustadas por meio de medida 

volumétrica por proveta de 1 L dos efluentes dos filtros. 

Com as medidas de vazão foi possível calcular o TCLV ao longo de todo o 

período e as taxas de aplicação superficial resultantes para cada filtro adsorvedor. 
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Figura 4.27 – Rotâmetros para controle da vazão afluente aos filtros. 

 

O preenchimento dos filtros adsorvedores F1, F2, F3 e F4 atendeu às 

recomendações gerais da literatura comumente empregada em estações de 

tratamento de água no que tange às características das camadas suporte dos filtros. 

Como apresentado na Tabela 4.2, a camada suporte foi igual para todos os filtros e 

serviu de apoio para o leito adsorvedor. 

Para o leito filtrante, o preenchimento se deu a partir das condições 

operacionais de referência, a faixa de TCLV adotado, respeitando também as 

orientações dos fabricantes em suas especificações técnicas apresentadas no 

Anexo A. Na Tabela 4.3 são apresentas as características dos materiais filtrantes 

utilizados nos filtros adsorvedores do sistema piloto.  
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Tabela 4.2 – Características da camada suporte utilizada nos filtros 
adsorvedores do sistema piloto. 

Material filtrante Altura 
das camadas 

Granulometria 

Camada suporte 

10,0 cm 25,4 mm a 50,0 mm 

7,5 cm 12,7 mm a 25,4 mm 

7,5 cm 6,4 mm a 12,7 mm 

7,5 cm 3,2 mm a 6,4 mm 

7,5 cm 1,7 mm a 3,2 mm 

7,5 cm 3,2 mm a 6,4 mm 

7,5 cm 6,4 mm a 12,7 mm 

7,5 cm 12,7 mm a 25,4 mm 

 

Os filtros F1, F2, F3 e F4 foram montados com os materiais adsorvedores 

CAG1 e CAG2 de tal modo a receberem aos pares, as águas filtrada AF e 

ozonizada AO. A tabela 4.4 apresenta as características dos filtros mencionando sua 

codificação, água de alimentação e material filtrante. 

Tabela 4.3 – Características dos materiais filtrantes utilizados nos filtros 
adsorvedores do sistema piloto. 

Material filtrante 
Altura  

do leito 
Coeficiente de 
uniformidade(*) 

Granulometria(*) 

CAG1 
CAG Filtrasorb 300, 

Calgon 
1,5 m <2,1 

Diâmetro efetivo 
0,8 mm a 1,0 mm 

- 

CAG2 
CAG 119 12X25, 

Carbomafra 
1,5 m - - 

12x25mesh 
0,71 mm a 1,68 mm 

Nota: (*) parâmetros fornecidos pelos fabricantes (vide Anexos A e B). 

O sistema de lavagem dos filtros adsorvedores apresentava a possibilidade 

de uso de ar e água em contra-corrente. O sistema de controle permitia a aplicação 
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alternada ou conjunta, de ar e água, conforme a operação das válvulas de 

alimentação (vide Figuras 4.28 e 4.29). 

Tabela 4.4 – Características dos filtros instalados no sistema piloto. 

Filtro Material Filtrante Água de alimentação 

F1 
CAG1 

CAG Filtrasorb 300, Calgon 
Betuminoso 

AO 
Água filtrada e ozonizada da  

ETA ABV 

F2 
CAG2 

CAG 119 12X25, Carbomafra 
Vegetal 

AO 
Água filtrada e ozonizada da  

ETA ABV 

F3 
CAG1 

CAG Filtrasorb 300, Calgon 
Betuminoso 

AF 
Água filtrada da  

ETA ABV 

F4 
CAG2 

CAG 119 12X25, Carbomafra 
Vegetal 

AF 
Água filtrada da  

ETA ABV 

 

 

Figura 4.28 – Base dos filtros adsorvedores com as tubulações de lavagem 
com ar (à esquerda), com água (ao centro) e saída do efluente tratado (à 

direita). 
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Figura 4.29 – Sistema de lavagem dos filtros com válvulas de aplicação de ar e 
de água. 

 

 

Na Figura 4.30 pode-se observar a expansão do leito de carvão ativado 

durante os procedimentos de lavagem do Filtro 2. A lavagem era realizada em 2 

etapas: inicialmente apenas com ar, a uma vazão de 20 L/min durante 5 min e, na 

sequência, com água a uma vazão que garantia uma expansão no leito de 20 a 30% 

por 10 a 15 min (FERREIRA FILHO et al., 2005a). 

Para a leitura das perdas de carga ao longo das colunas, foram instalados 

piezômetros com a interligação de 10 pontos posicionados ao longo da coluna de 

filtração. A leitura se deu ao lado dos filtros com os piezômetros afixados em 

quadros de madeira, como apresentado na Figura 4.31.  

VVáállvvuullaass  ddee  aarr  

VVáállvvuullaass  ddee  áágguuaa  
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Figura 4.30 – Fluidificação e expansão do Filtro 2 durante os procedimento de 
lavagem do leito de CAG. 

 

Figura 4.31 – Piezômetros instalados para a leitura das perdas de carga ao 
longo das colunas. 
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4.5 Procedimento experimental do sistema piloto 

O procedimento experimental adotado para o sistema piloto atendeu às 

necessidades de controle operacional e coleta de dados para a avaliação da 

interozonização e dos sistemas pós-filtros adsorvedores com os seguintes cuidados: 

 Controle da aplicação de ozônio com a manutenção de um 

determinado tempo de contato nas colunas de ozonização; 

 Controle das vazões afluentes aos filtros adsorvedores para variação 

dos TCLV. 

Durante a operação do sistema de ozonização, decidiu-se pela aplicação de 

dosagens de ozônio constantes e iguais na primeira e segunda coluna, resultando 

as colunas 3 e 4 como reativas. A dosagem foi ajustada e monitorada para que na 

saída do sistema de ozonização e entrada do TQ2, a sua concentração residual 

ficasse situada em torno de 0,1 mg/L. O objetivo deste residual foi atender à 

demanda de ozônio ao longo do ozonizador. Para atingir este objetivo, as dosagens 

aplicadas aproximaram-se de 0,6 mg/L em cada coluna, como pode ser observado 

na Figura 4.32. 

O tempo de contato da água nas colunas de ozonização foi mantido igual e 

constante a 4 minutos em cada, totalizando, deste modo, um tempo de detenção 

hidráulico no sistema de ozonização igual a 16 minutos. 

No apêndice A estão apresentados os dados operacionais do sistema de 

ozonização. 

As vazões afluentes aos filtros observadas variaram em torno de 95 L/h, 

sendo estas ajustadas periodicamente por abertura das válvulas de alimentação com 

auxílio dos rotâmetros individuais. A medida das vazões era volumétrica na saída 

dos filtros. A Figura 4.33 apresenta os dados de vazões de alimentação afluentes 

aos filtros adsorvedores F1, F2, F3 e F4. 
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Figura 4.32 – Dosagens aplicadas nas colunas 1 e 2 do ozonizador e valores de 
residuais na coluna 3 do ozonizador e na entrada do tanque TQ2. 

 

 

 

Figura 4.33 – Vazões de alimentação afluentes aos filtros adsorvedores F1, F2, 
F3 e F4 observadas no período de operação. 
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Com os dados de vazões e as medidas geométricas de volume do leito de 

carvão, foram calculados os TCLV para o período de amostragem. As vazões de 

alimentação variavam no tempo, provavelmente por obstrução dos rotâmetros 

durante a operação. As medidas de vazão observadas foram ponderadas 

linearmente considerando o intervalo entre o momento de ajuste e o momento de 

observação subsequente. 

De qualquer maneira, a variação do TCLV dos filtros permaneceu 

predominantemente dentro da faixa esperada de 15 a 20 minutos. Como 

apresentado na Figura 4.34, os filtros alimentados diretamente com AF superaram 

em alguns momentos esta faixa. 

No apêndice B estão apresentados os dados operacionais do sistema de 

filtração. Em relação à taxa de aplicação superficial, este é um parâmetro de menor 

relevância e variou entre 126 e 129 m3/m2/dia. 

 

Figura 4.34 – Valores de TCLV no sistema piloto nos filtros adsorvedores F1, 
F2, F3 e F4 calculados para o período entre julho e fevereiro. 

Como já relatado, o desempenho de adsorção típica para CAG é a relação 

entre concentração de compostos afluente e efluente pelo tempo de operação ou 

volume de água tratada expresso por volumes de leito alimentados. (CARLSON et 

al., 1994). 
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O sistema piloto de filtração operou por período equivalente a cerca de 45.000 

volumes de leito, valor este comparável aos estudos apresentados na literatura 

(BOND et al., 2004; CARLSON et al., 1994). 

Como apresentado na Figura 4.35, o desenvolvimento contínuo dos estudos 

acabou mantendo uma relação direta entre as datas operadas e os volumes de leito 

alimentados para todos os filtros. 

 

Figura 4.35 – Relação entre os volumes de leito alimentados nos filtros F1, F2, 
F3 e F4 e as datas de operação do sistema piloto. 

Tanto para os filtros F1 e F2, alimentados pelo tanque de equalização TQ2 

com água ozonizada AO, quanto para os filtros F3 e F4, alimentados pelo tanque de 

equalização TQ1 com água sem ozônio, AF, foram monitoradas suas eficiências de 

remoção quanto à COT, UV-254, formação de THM’s, contagem de partículas, MIB e 

geosmina. 

A água bruta também foi monitorada. Deve-se destacar que no seu ponto de 

amostragem, adentrando as instalações da ETA ABV, ela já poderia estar sob efeito 

dos procedimentos realizados junto à captação no reservatório Guarapiranga, como 
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a pré-oxidação com cloro ou permanganato de potássio e a aplicação carvão ativado 

em pó. 

Um dos aspectos mais significativos quando do uso do CAG como meio 

adsorvedor é o fato de o mesmo não ser seletivo no que concerne à remoção de 

compostos orgânicos presentes na fase líquida. Deste modo, o monitoramento das 

concentrações de COT no afluente e efluente às colunas de CAG fez-se de suma 

importância, uma vez que as moléculas dos CON e dos compostos causadores de 

gosto e odor foram competidoras pelos sítios de adsorção impactando a vida útil do 

CAG. 

A redução das concentrações de COT permitiria uma diminuição da formação 

de subprodutos da desinfecção que foram avaliados por meio de ensaios de 

formação potencial de THM’s. Como os filtros F1 e F2 encontram-se recebendo AO, 

seus meios granulares de CAG tenderão a formar colônias de microrganismos e 

biofilme que foram avaliados pelo monitoramento de bactérias heterotróficas. 

Todos os filtros foram lavados a ar e água quando a turbidez da água filtrada 

superou a 0,5 UNT ou a perda de carga nos filtros excedeu a 3,0 m. Uma vez que os 

filtros recebem como alimentação água filtrada da ETA ABV com baixos valores de 

turbidez, a duração média das carreiras de filtração ficou em torno de três meses 

para todos os filtros adsorvedores; longa se comparada a filtros tradicionais. 

As análises executadas para o monitoramento dos filtros adsorvedores estão 

apresentadas na Tabela 4.5. No apêndice C estão apresentados dados operacionais 

e resultados das análises de monitoramento do sistema de filtração. 

Também foram executadas análises de cloro livre nos tanques TQ1 e TQ2 

apenas para monitoramento de uma possível interferência na adsorção, o que não 

ficou claro pelos resultados. 
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Tabela 4.5 – Programação semanal de análises utilizada para monitoramento 
operacional e amostragem do sistema piloto. 

Parâmetro 

Água 
bruta 
ETA 
ABV 

AF AO F1 F2 F3 F4 

turbidez (UNT) 2 2 2 2 2 2 2 

COT (mg/L) 2 2 2 2 2 2 2 

UV-254 nm (cm-1) 2 2 2 2 2 2 2 

contagem de partículas 

(#/mL) 
2 2 2 2 2 2 2 

perda de carga (cm) - - - 2 2 2 2 

CBH (UFC/mL) - 1 1 1 1 1 1 

MIB (ng/L) - 1 1 1 1 1 1 

geosmina (ng/L) - 1 1 1 1 1 1 

THM inst (µg/L) - 1 1 1 1 1 1 

THM 24 (µg/L) - 1 1 1 1 1 1 

  

Em relação à água bruta afluente à ETA ABV, esta era coletada no laboratório 

da estação (Figura 4.36) sendo também medidos a alcalinidade e o pH. No mesmo 

momento eram levantados os dados de vazão tratada e dosagens de produtos 

aplicados na captação junto ao reservatório Guarapiranga (cloro, permanganato de 

potássio, CAP). 

Para controle operacional do sistema piloto, foram preenchidos boletins com 

algumas anotações de operação do processo, tais como vazão de alimentação das 

colunas de ozonização, tempo de contato nas colunas de ozonização, vazão de 

alimentação dos filtros e TCLV dos filtros adsorvedores. 

Todos os procedimentos operacionais e de coleta de amostra foram pré-

definidos e realizados sistematicamente durante todo o período amostral. Como 
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exemplo, é apresentado na Figura 4.37 um conjunto de frascos devidamente 

identificados para a coleta de amostras. 

 

Figura 4.36 – Ponto de coleta de água bruta da ETA ABV. 

 

Figura 4.37 – Preparação de frascos devidamente identificados para 
amostragem dos ensaios. 
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Para as análises, foram seguidos preponderantemente os procedimentos 

definidos pelo APHA; AWWA e WEF (2005). 

Para turbidez, as amostras coletadas foram analisadas no laboratório 

operacional da ETA ABV empregando-se o turbidímetro da Hach, modelo 2100AN 

(vide Figura 4.38) 

 

Figura 4.38 – Turbidímetro da Hach modelo 2100AN utilizado nas análises. 

As análises de COT, absorção UV-254 nm, contagem de partículas e CBH 

foram realizadas no Laboratório Professor Lucas Nogueira Garcez da EPUSP. 

As leituras de COT foram feitas num analisador de carbono orgânico total, via 

oxidação por combustão catalítica, da Shimadzu, modelo TOC-VCPH, apresentado na 

Figura 4.39. Para a análise do UV-254 nm, foi utilizado o equipamento UVMINI-1240, 

marca Shimadzu. 

Já as contagens de partículas foram feitas com amostrador modelo 3000A e 

contador modelo 8000A, da marca Hiac Royco, que realiza medidas por extinção de 

luz. Foram utilizadas as oito faixas de tamanho de partículas disponíveis para 

medida no equipamento: 1,2 a 2 µm; 2 a 4 µm; 4 a 8 µm; 8 a 10 µm; 10 a 20 µm; 20 
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a 40 µm; 40 a 50 µm e superior a 50 µm. Os equipamentos utilizados são 

apresentados na Figura 4.40. 

 

Figura 4.39 – Equipamento de análise de COT (Shimadzu, modelo TOC-VCPH.). 

 

Figura 4.40 – Equipamento de contagem de partículas (Hiac Royco). 



 

 

107

A contagem de bactérias heterotróficas (CBH) se deu em placas seguindo os 

procedimentos do método 9215 C do Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater (APHA; AWWA; WEF, 2005) 

O potencial de formação de THM foi determinado com amostras decloradas 

imediatamente com tiossulfato de sódio antes de serem encaminhadas para análise. 

As concentrações obtidas foram denominadas como THM instantâneo (THMinst).  

Outra alíquota da mesma amostra era preparada com a adição de cloro de 

modo a obter um residual de 2,1 mg/L, para simular a pós-cloração da ETA ABV. 

Esta amostra tinha o pH ajustado para 8,8 para simular a pós-alcalinização da ETA 

ABV sendo armazenada em frasco âmbar em local escuro por 24 horas para simular 

a formação de THM na rede de distribuição. Após este período, era coletada 

amostra com a mesma metodologia do THMinst, Estas análises foram chamadas de 

THM24. Ao longo do período de operação do sistema piloto, algumas análises de 

potencial de formação de THM foram realizadas considerando tempos superiores às 

24 horas, com 48 e 72 horas, sendo seguidas as mesmas metodologias de 

armazenamento e decloração do THM24. 

As análises de THM, MIB e geosmina foram realizadas em cromatógrafo 

gasoso modelo GC 3800, acoplado ao espectrômetro de massa modelo 2100T, 

ambos da marca Varian. A Figura 4.41 apresenta o equipamento utilizado. Estas 

análises foram realizadas em laboratório especializado da SABESP. 

A análise de THM foi realizada no modo de concentração por “head space”, e 

MIB/GEO no modo SPME (microextração em fase sólida), ambos no amostrador 

automático Combi Pal. Depois de estabelecido o equilíbrio entre as fases líquida e 

gasosa em condições determinadas, uma porção da fase gasosa é injetada no 

cromatógrafo (CG), interfaceado ao espectrômetro de massa (MS). Os compostos 

são identificados pela comparação de seus espectros de massa e tempos de 

retenção com os de referência que foram obtidos a partir de padrões. 

As análises de MIB, geosmina e THM foram efetuadas com base nos 

seguintes métodos: 6040 D (APHA; AWWA; WEF, 2005) e EPA 8260 C / 5021 (EPA, 
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2008), respectivamente. Os limites de detecção para as análises de MIB e geosmina 

foram de < 2 ng/L e máximo de 1.000 ng/L, enquanto que as de THM foram entre 

0,5 µg/L e 200 µg/L. 

 

Figura 4.41 – Cromatógrafo gasoso associado a espectrofotômetro de massa.  

Na própria bancada da ETA piloto foram realizadas as análises de cloro e 

ozônio residuais. 

As análises de cloro livre residual seguiram o método 4500 Cl F. A 

Figura 4.42 mostra a aparelhagem utilizada. 

Para a medição dos residuais de ozônio foram utilizados espectrofotômetro e 

kits de análise códigos 2516025 e 2517025 para comprimento de onda igual a 

600 nm, com o auxílio do equipamento Hach 2010, conforme apresentado na 

Figura 4.43. No caso de ajuste de dosagem, as medições aguardaram o mínimo de 

três vezes o tempo de contato. 
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Figura 4.42 – Aparelhagem para análise de cloro livre residual. 

 

Figura 4.43 – Espectrofotômetro e kit reagentes para análise do ozônio 
residual. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

As instalações do sistema piloto foram concluídas em junho de 2007 sendo 

iniciada sua operação no mês seguinte após uma série de testes. A operação 

assistida transcorreu por 20 meses encerrando-se em fevereiro de 2009. A coleta de 

amostras, ensaios e dados para este estudo se limitaram até dezembro de 2008. 

Atualmente, o sistema encontra-se operando de forma contínua e está sendo 

monitorado pelos técnicos da Sabesp, a fim de que seja possível a continuidade das 

pesquisas envolvendo processos de adsorção. 

5.1 Apresentação e análise dos resultados dos ensaios de 
caracterização e índices físicos dos carvões ativados CAG1 e CAG2 

A caracterização dos materiais utilizados nos meios filtrantes, carvão ativado 

CAG1 e CAG2, se deu com a determinação de sua granulometria e principais 

índices físicos. Os resultados dos ensaios de granulometria estão apresentados na 

Tabela 5.1. Na Figura 5.1 está apresentada a curva granulométrica. 

De modo geral, as caracterizações granulométricas dos carvões mostram-se 

similares com diâmetros efetivos de 0,69 mm e 0,67 mm e coeficientes de 

uniformidade de 2,1 e 1,8, para os carvões CAG1 e CAG2 respectivamente. O valor 

do CAG1 para diâmetro efetivo está abaixo do indicado pelo fabricante, porém o 

coeficiente de uniformidade atende ao que foi expresso no seu catálogo. O carvão 

CAG2 apresentou uma quantidade maior de finos e vale como atenção para os 

futuros consumidores, pois estes finos serão provavelmente eliminados durante as 

primeiras lavagens dos leitos. 
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Tabela 5.1 – Resultados de granulometria dos materiais utilizados CAG1 e 
CAG2. 

Granulometria CAG1 CAG2 

Peneira Massa de material retido 

(nº) Abert. (mm) (g) (%) (g) (%) 

10 2 13,07 11,33% 0,09 0,08% 

16 1,2 64,7 56,07% 37,68 34,13% 

30 0,6 114,12 98,90% 109,76 99,41% 

40 0,42 115,24 99,87% 109,99 99,62% 

50 0,30 115,28 99,90% 110,03 99,66% 

100 0,15 115,31 99,93% 110,18 99,79% 

200 0,075 115,35 99,97% 110,35 99,95% 

fundo 115,39 100,00% 110,41 100,00% 

 

 

Figura 5.1 – Curva granulométrica dos carvões utilizados CAG1 e CAG2. 
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Na Tabela 5.2 são apresentados os resultados das pesagens das massas de 

carvão conforme os ensaios realizados com o auxílio do picnômetro. As massas 

registradas geraram valores dos índices físicos bem similares entre os carvões 

CAG1 e CAG2. Como se pode observar na Tabela 5.3, o carvão CAG1 apresentou 

nas amostras 1 e 2 valores de 1,88 e 1,87 g/cm3 enquanto o CAG2, valores de 1,83 

e 1,87g/cm3. 

Tabela 5.2 – Valores registrados dos ensaios de carvão para determinação das 
massas específicas dos materiais. 

Amostras 
CAG1 CAG2 

Amostra 1 Amostra 2 Amostra 1 Amostra 2 

material seco (g) 54,59 50,44 50,39 51,29 

picnômetro (nº) 2 10 5 12 

temperatura água (ºc) 25,5 25,0 25,5 25,5 

massa picnômetro + água  (g) 1207,35 1225,40 1230,40 1219,10 

massa picnômetro + água' + material (g) 1232,87 1248,84 1253,21 1242,96 

massa esp. material (g/cm3) 1,88 1,87 1,83 1,87 

 

Baseados nestas informações, com os valores médios de massa específica 

do material entre as amostras 1 e 2, são apresentados na Tabela 5.3 os resultados 

dos índices físicos de massa especifica da partícula (pc), e, consequentemente, a 

porosidade interna para os materiais CAG1 e CAG2. 

Na Figura 5.2 estão representados os índices físicos dos dois carvões 

utilizados nos ensaios.  
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Tabela 5.3 – Valores registrados dos ensaios de carvão para determinação das 
massas específicas das partículas e porosidade interna. 

Amostra CAG1 CAG2 

material seco + água interna (g) 75,15 85,91 

material seco (g) 49,2 50,39 

massa esp. partículas  (g/cm3) 0,94 0,80 

porosidade interna (%) 50% 57% 

 
 
 

 

Figura 5.2 – Índices físicos dos carvões ativados CAG1 e CAG2 utilizados nos 
ensaios. 

Com as massas específicas dos materiais muito semelhantes, verifica-se que 

o maior valor da massa especifica da partícula do CAG1 de 0,94 g/cm3, comparado 

com o valor de 0,80g/cm3 do CAG2, é justificado pela situação inversa da 

porosidade. Enquanto o CAG1 apresenta 50% de porosidade interna, o CAG2 

apresenta 57%.  
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Na Tabela 5.4 são apresentados os resultados dos ensaios de índices físicos 

em filtro com auxílio da coluna de expansão: massa específica em filtro (pf) , massa 

específica aparente em filtro (apf) , massa aparente seca e porosidade do leito. 

Tabela 5.4 – Valores registrados dos ensaios de carvão para determinação das 
massas específicas em filtro e porosidade do leito de carvão 

Amostra CAG1 CAG2 

h (mm) 1ª fluidificação 130 140 

h (mm) 2ª fluidificação 131 142 

h (mm) 3ª fluidificação 132 141 

h (mm) 4ª fluidificação 129 139 

h (mm) 5ª fluidificação  129 139 

h (mm) médio 130 140 

volume aparente em filtro (cm3) 671 722 

material seco (g) 347,88 334,45 

massa esp. em filtro (g/cm3) 1,44 1,37 

m esp. aparente filtro (g/cm3) 0,79 0,79 

m esp. aparente seca (g/cm3) 0,52 0,46 

porosidade (%) 55% 58% 

 

 

Na Figura 5.3 estão representados os índices físicos em filtro dos carvões 

CAG1 e CAG2 utilizados nos ensaios.  
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Figura 5.3 – Índices físicos em filtro dos carvões ativados CAG1 e CAG2 
utilizados nos ensaios. 

A situação dos índices físicos em filtro é muito semelhante para os dois 

carvões, com o mesmo valor numérico para a massa específica aparente em filtro 

0,79 g/cm3, o que significa que os procedimentos operacionais de lavagem podem 

ser os mesmos para ambos os carvões. Por outro lado, a massa específica em filtro 

e a massa aparente seca do carvão CAG1, respectivamente 1,44 e 0,52 g/cm3, 

indicam maior quantidade de carvão CAG1 nos leitos se comparados aos valores do 

CAG2, 1,37 e 0,46 g/cm3. Diante destes números, era de se esperar valor de 

porosidade maior para o CAG2 com 58% contra 54% para o CAG1. 

5.2 Apresentação e análise dos resultados experimentais relativos ao 
carbono orgânico total (COT) 

Tendo em vista a importância do monitoramento de COT e o seu impacto na 

saturação dos diferentes tipos de CAG empregados, efetuou-se o monitoramento de 

suas concentrações na água bruta da ETA ABV bem como na AF, AO, AF1, AF2, 

AF3 e AF4, estes últimos, efluentes dos filtros adsorvedores. 



 

 

116

Na Figura 5.4 são apresentados os valores de COT observados para a água 

bruta e AF para o período de operação de julho de 2007 a dezembro de 2008. Para 

este período, os resultados observados para os valores de COT da água bruta foram 

na média igual a 4,5 mg/L e seu desvio-padrão igual a 0,64 mg/L. Para a AF a média 

ficou em 2,2 mg/L e o seu desvio-padrão igual a 0,41 mg/L. 

A remoção média de COT pelo processo de tratamento de água ficou em 

torno de 49,4% o que pode ser considerado como satisfatório, uma vez que a 

literatura cita que os valores de remoção de COT durante a operação de processos 

de coagulação em torno de 40% a 60% quando a ETA é operada no mecanismo de 

coagulação de varredura. Durante o período de operação do sistema piloto, a ETA 

ABV operou com dosagens que variaram de 32 mg/L a 35 mg/L de coagulante 

sulfato férrico e o pH de coagulação variou entre 5,9 e 6,2, o que justifica estes 

resultados de remoção de COT para a água bruta ao longo do processo de 

tratamento da ETA. 

 

Figura 5.4 – Concentrações de COT para a água bruta e AF para o período 
compreendido entre julho de 2007 a dezembro de 2008. 
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Os filtros adsorvedores F3 e F4 foram alimentados somente com água 

filtrada AF, o que significa que as concentrações aplicadas nos filtros permaneceram 

em torno de 2,3 mg/L de COT para o período em questão. 

A Figura 5.5 apresenta os valores de COT observados para a AF e AO para o 

período de operação correspondente a julho de 2007 a dezembro de 2008. Nela 

pode-se observar que não há diferença significativa entre as duas águas. Os valores 

médios de COT são de 2,24mg/L para ambas as águas. O desvio-padrão da AF é de 

0,41mg/L e para a AO, um pouco superior, 0,48mg/L de COT.  

Para uma análise estatística, a Figura 5.6 apresenta os valores de COT para 

a água bruta (AB), filtrada AF e ozonizada AO. Comparativamente, mais uma vez, 

observa-se a semelhança entre as águas AF e AO. 

 

Figura 5.5 – Concentrações de COT para a AF e AO para o período 
compreendido entre julho de 2007 e dezembro de 2008. 
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Figura 5.6 – Valores estatísticos das concentrações de COT para a água bruta, 
AF e AO para o período compreendido entre julho de 2007 e dezembro de 2008. 

Outra maneira de avaliação das análises de COT, de modo normalizado, é 

apresentada na Figura 5.7 em relação ao COT afluente acumulado para ambas as 

águas, AF e AO. Os valores de COT acumulados são linearmente relacionados, 

como observado na equação da linha de tendência, chegando próximos a 2.500 g 

de COT para cada água, considerando os volumes unitários aplicados para cada 

filtro adsorvedor do sistema. 

 

Máximo 
          Média 
 
   95% ocorrência 
 
Mínimo 
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Figura 5.7 – COT acumulado pelas AF e AO, considerando as vazões unitárias 
afluentes aos filtros, no período entre julho de 2007 e dezembro de 2008. 

Pode-se afirmar que, a etapa de oxidação química não proporcionou 

condições favoráveis à remoção de COT presente na água AF. A congruência entre 

os valores de COT das águas pode ser atribuída à simples quebra das ligações de 

carbono da AF provocados pelo sistema de ozonização, sem a eliminação dos 

compostos, uma vez que a ação do ozônio não proporciona a oxidação completa 

das moléculas de CON presentes na fase líquida. 

Considerando o período de operação do sistema em volumes de leito 

alimentados, a Figura 5.8 apresenta os gráficos de concentração de COT para a 

água filtrada, AF, e os efluentes dos filtros F1, F2, F3 e F4. Já na Figura 5.9 são 

apresentadas as eficiências de remoção. No apêndice D estão apresentadas figuras 

complementares dos filtros adsorvedores em referência ao COT. 
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Figura 5.8 – Concentrações de COT em relação aos volumes de leito 
alimentados, para a água filtrada AF e efluentes dos filtros F1, F2, F3 e F4. 

 

Figura 5.9 – Eficiência de remoção de COT em relação aos volumes de leito 
alimentados, para a água filtrada AF e efluentes dos filtros F1, F2, F3 e F4. 
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Em valores médios, ao longo de todo o período amostral, o filtro F1 

apresentou a menor concentração média, 1,43mg/L de COT, seguido do filtro F3, 

também com CAG1, mineral, com 1,63 mg/L, filtro F2 com 1,93 mg/L e com maior 

valor o filtro F4 com 2,15mg/L, os dois últimos filtros com carvão CAG2, vegetal. 

Em ambas as figuras observam-se melhores eficiências dos filtros F1 e F3, 

operados com CAG1 em relação aos de CAG2, principalmente nos períodos iniciais. 

Com cerca de 2.000 volumes, os filtros com carvão CAG2 já apresentam níveis de 

eficiência em torno de 20%, enquanto os filtros com carvão CAG1 mantiveram 

melhores eficiências, cerca de 80% sendo reduzida gradativamente até cerca de 

20.000 volumes. Após este limite, os resultados são similares entre todos os filtros 

com eficiência entre 0% e 30% de remoção, com médias de 25%, 16%, 13% e 6% 

de remoção. 

Inicialmente, os filtros com CAG1 de origem mineral, claramente apresentam 

valores de eficiência maiores que os filtros de CAG2, de origem vegetal. Em 

contrapartida, após os 25.000 volumes, o filtro F2 alimentado com água ozonizada 

AO, passa a apresentar eficiências maiores que o filtro F3. 

De qualquer maneira, o filtro F1 se mantém com números superiores de 

remoção e absolutos menores, com média de retenção de 25% com desvio-padrão 

de 9% e concentração efluente de COT de 1,65 mg/L com desvio-padrão de 

0,24 mg/L. 

A Figura 5.10 apresenta uma relação entre o COT acumulado aplicado aos 

filtros e os valores retidos nos filtros. 

Os valores retidos nos filtros F1 e F3 são superiores aos filtros F2 e F4 desde 

as primeiras aplicações. Entre os filtros F1 e F3, ambos com CAG1, quando 

aplicados cerca de 1500g, equivalente a aproximadamente 25.000 volumes, o filtro 

alimentado com água filtrada AF, F3 passa a ter a sua eficiência reduzida, o que 

demonstra o efeito positivo da ozonização para os resultados do filtro F1. 

Na Figura 5.11 são apresentados valores de média móvel de cinco amostras 

ao longo do período de observação para água AF e filtros F1, F2, F3 e F4. 
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Figura 5.10 – COT acumulado retido em relação ao COT acumulado alimentado 
nos filtros adsorvedores. 

 

Figura 5.11 – Valores de média móvel de cinco amostras COT ao longo do 
período de observação para água AF e filtros F1, F2, F3 e F4. 
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Quando apresentadas as médias móveis, confirmam-se os melhores 

resultados dos filtros F1 e F3, de carvão CGA1, mineral, em comparação aos filtros 

F2 e F4 preenchidos com carvão CAG2, vegetal.  

Deste modo, nota-se que o CAG1 de origem mineral, apresentou melhor 

comportamento com respeito à remoção de COT quando comparado com o CAG2, 

de origem vegetal, o que caracteriza os resultados do carvão mineral mais 

satisfatórios para a remoção de COT. 

Em relação à água de alimentação, a influência da ozonização sobre a 

eficiência de remoção de COT foi pequena, dada a semelhança de resultados entre 

os filtros F1 e F3, porém, não se pode desprezá-la visto os resultados apresentados 

para elevados volumes de leito alimentados do filtro F2 com carvão CAG2, se 

comparado ao filtro F3 com CAG1, o que indica uma provável colonização dos leitos 

de carvão mantendo eficiências em torno de 20%. 

Quanto à vida útil dos carvões considerando a saturação dos filtros 

adsorvedores por COT, o CAG2 foi inferior a 3.000 volumes, ou cerca de 30 dias, 

valores muito reduzidos se comparados aos filtros de CAG1, próximos de 20.000 

volumes ou 240 dias. 

5.3 Apresentação e análise dos resultados experimentais relativos à 
absorbância em ultravioleta 254 nm (UV-254) 

Com relação aos valores observados de UV-254 nm, são apresentados na 

Figura 5.12 os valores referentes às águas bruta, AF e AO para o período de 

operação correspondente a julho de 2007 a dezembro de 2008. 
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Figura 5.12 – Medidas de UV-254 nm as águas bruta, AF e AO para o período 
compreendido entre julho de 2007 e dezembro de 2008. 

Há uma significativa e sistemática redução de medidas de UV-254 nm entre 

os valores medidos para a água bruta e os valores para a água AF, com valores 

médios de 0,101 cm-1 para 0,031 cm-1, porém entre a AF e AO, apenas uma leve 

redução, atingindo média de 0,022 cm-1 . Os valores dos desvios-padrão para estas 

medidas foram 0,018 cm-1, 0,021 cm-1 e 0,032 cm-1, respectivamente, o que mostra 

grande variabilidade das medidas de absorção. 

Uma vez que a tendência da radiação UV 254 nm é interagir com as duplas e 

triplas ligações de carbono-carbono e anéis aromáticos que façam parte da estrutura 

dos compostos orgânicos e dado que os seus valores foram bastante semelhantes 

para a água filtrada AF e ozonizada AO, pode-se afirmar que o efeito da ozonização 

em proporcionar alterações estruturais nos CON foi desprezível. 

A Figura 5.13 apresenta os valores de UV-254 nm para os efluentes dos filtros 

F1, F2, F3 e F4. Observa-se que não há uma tendência para os valores 

apresentados, os pontos estão dispersos ao longo do período de operação 

diferentemente dos valores de COT. No apêndice E estão apresentadas figuras 

complementares dos filtros adsorvedores em referência à UV-254 nm. 
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Figura 5.13 – Medidas de UV-254 nm as águas bruta, AF, AO e efluentes dos 
filtros F1, F2, F3 e F4 para o período compreendido entre julho de 2007 e 

dezembro de 2008. 

Esta situação também é verificada na Figura 5.14, com os dados estatísticos 

para as medidas de UV-254 nm, pois não há diferenças significativas para as águas 

AF, AO e os efluentes dos filtros adsorvedores AF1, AF2, AF3 e AF4. Os valores são 

muito discrepantes e apresentam médias de UV-254 para os efluentes dos filtros de 

0,017 cm-1 , 0,018 cm-1 , 0,019 cm-1 , 0,024 cm-1 ,com desvios padrão de 0,029 cm-1 , 

0,021 cm-1 , 0,019 cm-1 0,019 cm-1  respectivamente para os filtros F1, F2, F3 e F4. 

Na tentativa de avaliação da media UV-254 nm para medida de CON, foram 

avaliadas as correlações entre as variáveis medidas de COT e UV-254 nm para as 

águas bruta e água filtrada AF. Conforme apresentado na Tabela 5.5, os valores de 

correlação são muito próximos de zero, o que indica a não correlação e total 

independência das variáveis COT e UV para as águas do sistema piloto instalado na 

ETA ABV. Esta situação pode ser confirmada na Figura 5.15 com a representação 

gráfica entre os valores de COT e UV. 



 

 

126

 

Figura 5.14 – Valores de UV-254 nm as águas bruta, AF, AO e efluentes dos 
filtros F1, F2, F3 e F4 para o período compreendido entre julho de 2007 e 

dezembro de 2008. 

Tabela 5.5 – Valores de correlação entre as variáveis COT e UV-254 nm para as 
amostras das águas bruta e filtrada AF. 

Variáveis  
COT água bruta 

(mg/L) 
COT água filtrada 

(mg/L) 
UV-254 água 
bruta (cm-1) 

UV-254 água 
filtrada (cm-1) 

COT água bruta 
(mg/L) 

1,000000000 - - - 

COT água 
filtrada (mg/L) 

NA 1,000000000 - - 

UV-254 água 
bruta (cm-1) 

0,048350362 NA 1,000000000 - 

UV-254 água 
filtrada (cm-1) 

NA -0,022141903 NA 1,000000000 

NA = não analisado 

Máximo 
          Média 
 
   95% ocorrência 
 
Mínimo 
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Figura 5.15 – Avaliação da correlação entre a concentração de COT e as 
medidas de absorção UV-254 nm as águas bruta e filtrada AF. 

Pode-se afirmar que, diferentemente do que avaliaram FERREIRA FILHO 

(2001) e SINGER e HARRINGTON (1993), a determinação do parâmetro UV-

254 nm como parâmetro indicador de CON não foi satisfatória e não há correlação 

entre COT e UV-254 nm para as amostras dos ensaios realizados com a água 

proveniente do reservatório Guarapiranga. 

Confrontando os valores de UV-254 nm e COT para os filtros piloto F1, F2, F3 

e F4, é notório que todos estes se encontram saturados com respeito a remoção de 

ambos os parâmetros e, deste modo, a atividade biológica existente nos meios 

adsorvedores deverá determinar a extensão da remoção de SPD, como o THM, bem 

como dos compostos MIB e geosmina e demais substâncias químicas passíveis de 

serem removidas por adsorção e biodegradação. 
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5.4 Apresentação e análise dos resultados experimentais relativos à 
contagem de bactérias heterotróficas (CBH) 

Com o acúmulo de matéria orgânica biodegradável na superfície e poros das 

partículas de carvão ativado dos filtros adsorvedores, de modo disponível aos 

microorganismos, foram realizadas contagens de bactérias heterotróficas (CBH), 

para análise da ocorrência de biofilme no leito de filtração após a operação de 

20.000 volumes de leito. A Tabela 5.6 apresenta as contagens de bactérias 

realizadas nas amostras entre 18 de fevereiro de 2008 e 08 de dezembro de 2008. 

Tabela 5.6 – Contagens de bactérias heterotróficas (CBH) realizadas nas 
amostras entre 18 de fevereiro e 08 de dezembro de 2008 (UFC/mL, < 1 = 1). 

DATA 
Volume de 

leito 
alimentado 

AF AO F1 F2 F3 F4 

18/02/08 19.200 40 30 1300 1900 1000 1000 

14/04/08 24.000 0 0 250 110 140 20 

28/04/08 25.200 0 0 0 60 10 20 

29/05/08 27.900 1 1 38 1 3 1 

02/06/08 28.200 0 0 90 150 0 60 

16/06/08 29.400 0 0 600 380 0 20 

23/06/08 30.000 0 0 1300 510 40 40 

30/06/08 30.600     500 980 10 20 

07/07/08 31.200 0 0 510 500 0 0 

21/07/08 32.400 0 0 73 12 0 0 

28/07/08 33.000 0 260 28 65 11 68 

11/08/08 34.200 0 0 240 270 40 30 

18/08/08 34.800 0 0 1100 910 110 40 

02/09/08 36.100 0 0 45 30 0 0 

08/09/08 36.600 0 0 790 200 0 0 

15/09/08 37.300 0 0 1000 780 0 40 

22/09/08 37.900 0 0 600 470 60 10 

29/09/08 38.500 0 0 1000 430 80 0 

13/10/08 39.700 0 0 1020 1300 16 15 

08/12/08 44.500 0 0 260 640 370 2000 

 
 

Na Figura 5.16 são apresentados graficamente os resultados de contagens 

para as águas filtrada AF e ozonizada AO. Pode-se observar pouca atividade 

biológica em ambas as águas, com apenas uma amostra com bactérias na água 

filtrada AF e duas amostras na água AO. 
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Estes resultados eram esperados devido à pré-oxidação da ETA ABV com 

cloração, com residuais médio de cloro na água filtrada AF de 0,63 mg/L de cloro 

livre com desvio-padrão de 0,24 mg/L, e da interoxidação com a ozonização para a 

água AO o que inviabiliza o desenvolvimento biológico. 

 

Figura 5.16 – Contagem de bactérias heterotróficas para as águas AF e AO. 

Quanto aos filtros adsorvedores, as CBH dos filtros alimentados com água 

ozonizada AO, são apresentadas de modo comparativo na Figura 5.17. Para análise 

dos filtros alimentados com água apenas filtrada, AF, as CBH são apresentadas na 

Figura 5.18. 
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Figura 5.17 – Contagem de bactérias heterotróficas para os efluentes dos 
filtros F1 e F2 alimentados com água ozonizada AO. 

 

Figura 5.18 – Contagem de bactérias heterotróficas para os efluentes dos 
filtros F3 e F4 alimentados com água filtrada AF. 
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Os valores de CBH para os efluentes dos filtros adsorvedores alimentados 

com água ozonizadas AO foram elevados, predominando na faixa entre 100 UFC/mL 

e 1000 UFC/mL, com valores médios de 537 UFC/mL e 485 UFC/mL, 

respectivamente para os filtros F1 e F2. 

Para os filtros F3 e F4, alimentados com água filtrada sem a ozonização, AF, 

os valores foram inferiores, muitas amostras não detectadas, e valores médios de 

95 UFC/mL e 169 UFC/mL, respectivamente. 

Como era de se esperar, a ozonização aumentou a biodegradabilidade da 

MON na água, oxidando as moléculas orgânicas sem eliminá-las como visto nos 

resuiltados de COT, porém convertendo-as em menores, facilmente biodegradáveis 

que motivaram o desenvolvimento biológico dos filtros F1 e F2 (CARLSON et al., 

1994; DI BERNARDO; DANTAS, 2005). 

Com os filtros saturados, a remoção de COT em torno de 20% verificada nas 

amostras dos efluentes dos Filtros F1 e F2, apresentado na Figura 5.9, com 

elevados volumes de leito alimentados, podem ser explicados pela contribuição da 

biofiltração. 

5.5 Apresentação e análise dos resultados experimentais relativos à 
formação de THM’s na água tratada. 

A formação de SPD na água tratada foi avaliada por meio de análises de THM 

conduzidas para as diferentes amostras produzidas pelo sistema piloto: AF, AO, F1, 

F2, F3 e F4. Como já mencionado no item 4, as amostras coletadas seguiram duas 

diferentes metodologias, THMinst e THM24. 

A Figura 5.19 apresenta os valores de THMinst obtidos para a água filtrada AF 

e ozonizada AO entre agosto de 2007 e novembro de 2008. Para as mesmas 

amostras, na Figura 5.20 são apresentados os respectivos valores de THM24 obtidos 

para a AF e AO. 
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Figura 5.19 – Valores de concentração de THMinst para a água filtrada AF e 
ozonizada AO para o período entre julho de 2007 e dezembro de 2008. 

 

Figura 5.20 – Valores de concentração de THM24 para a água filtrada AF e 
ozonizada AO para o período entre julho de 2007 e dezembro de 2008. 
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Observa-se tanto na Figura 5.19 quanto na Figura 5.20, valores de THM 

similares para as águas filtrada AF e ozonizada AO. Os valores estatísticos de média 

para THMinst foram de 17,8 μg/L e 17,9 μg/L para a água AF e AO, respectivamente. 

Ainda que tenha ocorrido uma remoção parcial de COT e UV-254 nm durante 

o processo de coagulação na ETA ABV, houve um aumento na formação de THM 

após 24 horas de tempo de contato. Para a avaliação da ocorrência de THM na rede 

de distribuição, os valores de THM24 médios para a AF foi de 58,9 μg/L que 

corresponde a um aumento em torno de 231% se comparado ao THMinst e para a 

AO os valores resultaram 61,3 μg/L, correspondente a cerca de 242% de aumento  

Com estes valores, nota-se que o efeito da ozonização na eventual 

diminuição das concentrações de THM presentes na água filtrada foi praticamente 

desprezível, podendo-se concluir que a etapa de oxidação química em pouco 

auxiliou em sua remoção. 

Todos os valores THMinst e THM24 ficaram abaixo do limite da legislação 

brasileira de 100 μg/L, porém alguns resultados se aproximaram deste limite tanto 

da água filtrada AF quanto da ozonizada AO. Além disso, se considerados os limites 

dos Estados Unidos, com concentração máxima de 80 μg/L várias amostras 

estariam com valores excedentes (USEPA, 1999). 

Para avaliar um possível incremento do potencial de formação se SPD ao 

longo de tempos superiores às 24 horas, foram realizados três ensaios com tempos 

adicionais de 48 e 72 horas cujos resultados estão apresentados na Figuras 5.21. 

Como esperado, os valores de THMinst são inferiores aos demais, pois a 

cinética de reação da sua formação é diretamente proporcional ao tempo 

transcorrido. Percebe-se valores similares de THM para os tempos de 24h, 48h e 

72h para todas as amostras, a menos da amostra de AF para 24 horas. O que leva a 

concluir que o potencial de formação de THM já tenha se esgotado ao término das 

primeiras 24 horas. 
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Figura 5.21 – Valores de potencial de formação de THMinst , THM24 e para os 
tempos de 48 e 72 horas para amostras coletadas em agosto e outubro de 2007 

e maio de 2008. 

Desta maneira, pode-se afirmar, portanto que a medição e controle do 

potencial de formação de THM para o período de 24h, além de reproduzir o tempo 

médio de permanência da água tratada na rede de distribuição, esta próximo do 

limite de formação de THM para as dosagens usuais de cloro na saída da estação. 

A Figuras 5.22 e 5.23 apresentam, respectivamente, os valores de THMinst e 

as eficiências relativas de remoção para os efluentes dos filtros adsorvedores F1, 

F2, F3 e F4. 

Os valores de THMinst observados para os efluentes dos filtros permaneceram 

na grande maioria das amostras abaixo dos valores da água filtrada AF, o que 

demonstra a capacidade de remoção pelos filtros adsorvedores. 

Observam-se nos períodos iniciais significativos resultados para a remoção 

de THM. Considerando a alimentação até 5.300 volumes de leito, ou cerca de 65 

dias, os valores médios para os filtros alimentados com água ozonizada AO foram 

1,95 μg/L para o F1 e 4,55 μg/L para o F2. Os filtros alimentados com água filtrada 

AF, tiveram 1,87 μg/L para o filtro F3 e 5,32 μg/L para o F4. 
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Figura 5.22 – Valores de potencial de formação de THMinst em relação aos 
volumes de leito alimentados, para a água filtrada AF e efluentes dos filtros F1, 

F2, F3 e F4. 

 

Figura 5.23 – Eficiência de remoção do potencial de formação de THM, 
instantâneo, em relação aos volumes de leito alimentados, para a água filtrada 

AF e efluentes dos filtros F1, F2, F3 e F4. 
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Quando comparados à média de THMinst da AF neste período de 19,2 μg/L, 

estes valores indicam que há remoção de compostos orgânicos formadores de THM 

da ordem de 90% para os leitos de CAG1, mineral, filtros F1 e F3, e de 75% para os 

leitos de CAG2, vegetal, filtros F3 e F4. Esta situação também é verificada para os 

valores de eficiência, inicialmente com remoções elevadas e uma tendência a 

valores em torno de 40% de remoção quando da saturação dos meios 

adsorvedores. 

Observando-se os valores de THMinst nota-se um comportamento semelhante 

quando comparado com o parâmetro COT, representado nas Figuras 5.8 e 5.9. 

Ainda que exista uma eficiência relativa nos valores instantâneos, a principal análise 

deve ser referente ao THM24.  

Na Figura 5.24, estão apresentados para os filtros F1, F2, F3 e F4, os valores 

de potencial de formação de THM24 da água filtrada AF e respectivos efluentes. 

 

Figura 5.24 – Valores de potencial de formação de THM24 em relação aos 
volumes de leito alimentados, para a água filtrada AF e efluentes dos filtros F1, 

F2, F3 e F4. 
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Os resultados experimentais para THM24 são maiores do que os valores 

instantâneos, em qualquer situação, o que reforça o caráter cinético do processo de 

formação de SPD. Os valores de acréscimo foram de 279%, 348%, 261% e de 396% 

respectivamente para os filtros F1, F2, F3 e F4. 

Ainda que tenha ocorrido remoção parcial de compostos orgânicos 

precursores de SPD pelo processo de adsorção, esta não foi suficiente para garantir 

a não formação de THM ao longo da rede de distribuição, ou seja, THM24. 

O filtro adsorvedor F1 teve valor médio de seu efluente de 29,9  μg/L, com 

desvio de 10,1  μg/L. Para os filtros F2, F3 e F4, os valores médios foram de 35,9 

μg/L, 27,2 μg/Le 39,1 μg/L com desvios padrão de 10,5 μg/L, 11,4 μg/L e 12,1 μg/L. 

Na Figura 5.25 estão apresentados os resultados de eficiência de remoção 

para o potencial de formação de THM24 para os filtros F1, F2, F3 e F4. No 

apêndice F estão apresentadas figuras complementares dos filtros adsorvedores em 

referência a THM. 

 

Figura 5.25 – Eficiência de remoção do potencial de formação de THM24 em 
relação aos volumes de leito alimentados, para a água filtrada AF e efluentes 

dos filtros F1, F2, F3 e F4. 
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O valor médio de remoção de potencial de formação de THM24 para o filtro F1 

foi de 48% e para o filtro F2 os valores resultaram 37%. Ambos foram alimentados 

por água ozonizada AO e a melhor eficiência de remoção do filtro F1 é explicada 

pela diferença no meio filtrante, com carvão ativado CAG1, mineral, para o filtro F1 e 

carvão ativado CAG2, vegetal, no leito do filtro F2, confirmando a melhor eficiência 

do carvão de origem mineral comparado ao carvão de origem vegetal. 

O valor médio de eficiência de remoção de THM24 para o filtro F3 foi de 54% e 

para o filtro F4 de 34%. Estes valores revelam a similaridade entre os filtros de 

mesmo meio filtrante independentemente do processo de ozonização. Ressalta-se 

novamente o melhor comportamento do filtro adsorvedor constituído de CAG de 

origem mineral. 

Observa-se a maior eficiência de remoção do potencial de formação de THM 

dos filtros F1 e F3 nos primeiros volumes de leito alimentados reafirmando a 

saturação dos leitos com cerca de 5.300 volumes ou 65 dias. Após este período os 

valores médios de eficiência foram para os filtros com carvão CAG1 de 44% e para 

os filtros de CAG2 de 33%. 

Na Figura 5.26 são apresentados valores de média móvel de cinco amostras 

de THM24 ao longo do período de observação para água AF e filtros F1, F2, F3 e F4. 

Os valores de médias móveis confirmam os melhores resultados dos filtros F1 

e F3, de carvão CAG1, mineral, em comparação aos filtros F2 e F4 preenchidos com 

carvão CAG2, vegetal, e também a similaridade de resposta com os resultados 

obtidos para COT. 
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Figura 5.26 - Valores de média móvel de cinco amostras de THM24 ao longo do 
período de observação para água AF e filtros F1, F2, F3 e F4. 

 

5.6 Apresentação e análise dos resultados experimentais relativos aos 
valores de MIB e geosmina 

De modo a avaliar seu caráter competitivo pelos sítios de adsorção do carvão 

ativado foram analisadas as concentrações de substâncias causadoras de gosto e 

odor, MIB e geosmina. 

São apresentados nas Figuras 5.27 e 5.28 os valores referentes às águas 

filtrada AF e ozonizada AO para o período de operação correspondente a julho de 

2007 a dezembro de 2008, sendo 2ng/L o limite de detecção do equipamento. 
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Figura 5.27 – Concentrações de MIB nas águas AF e AO para o período 
compreendido entre julho de 2007 e dezembro de 2008. 

 

Figura 5.28 – Concentrações de geosmina nas águas AF e AO para o período 
compreendido entre julho de 2007 e dezembro de 2008. 
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Observam-se durante o período de operação do sistema piloto poucas 

ocorrências de compostos orgânicos causadores de gosto e odor, sendo que as 

maiores concentrações de MIB e geosmina foram observadas em torno de 500 ng/L 

e 50 ng/L, respectivamente. Pode-se notar que as ocorrências não foram 

coincidentes, pois as maiores concentrações de MIB foram em maio e setembro de 

2008 enquanto as maiores de geosmina foram em janeiro e agosto de 2008. 

Como relatado por LANGLAIS; RECKHOW e BRINK (1991), o ozônio é um 

agente efetivo para a remoção dos compostos MIB e geosmina na fase líquida. 

Tanto para o composto MIB quanto para a geosmina, tem-se que o efeito da 

ozonização mostrou-se ser bastante razoável com respeito à redução das 

concentrações de ambos os compostos, entre 60% e 80% para MIB e  entre 80% e 

90% para a geosmina, considerando as baixas dosagens aplicadas. 

Nas figuras 5.29 e 5.30 estão apresentadas as concentrações de MIB e 

geosmina, respectivamente, para os filtros alimentados com água ozonizada AO, 

filtros F1 e F2. 

Os filtros F1 e F2 apresentaram excelente comportamento com respeito a 

remoção de geosmina, haja visto que as concentrações efluentes situaram-se 

sempre inferiores a 2,0 ng/L, a menos de uma única ocorrência de 2,5ng/L para o 

filtro F2. Em relação ao composto MIB, quando da ocorrência dos picos na água 

filtrada, houve uma redução na sua concentração efluente, de aproximadamente 

70% a 80%. 

Quando da ocorrência dos picos de MIB, observa-se que os leitos de CAG já 

estavam saturados por COT e, desta maneira, a capacidade de remoção de 

compostos orgânicos causadores de gosto e odor poderia estar reduzida, no 

entanto, ainda foi bastante elevada. 

 



 

 

142

 

Figura 5.29 – Concentrações de MIB na água AF e nos efluentes dos filtros F1 e 
F2 alimentados com água AO. 

 

Figura 5.30 – Concentrações de geosmina na água AF e nos efluentes dos 
filtros F1 e F2 alimentados com água AO. 
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Considerando a mesma água afluente aos filtros, o filtro adsorvedor F1 

comportou-se melhor do que filtro adsorvedor F2 com respeito à remoção de MIB o 

que evidencia que o CAG produzido a partir de matéria prima mineral, CAG1, 

apresentou uma superioridade na remoção de MIB em relação ao CAG2, vegetal. 

Nas figuras 5.31 e 5.32 estão apresentados as concentrações de MIB e 

geosmina, respectivamente, para os filtros alimentados com água filtrada AF, filtros 

F3 e F4. 

 

 

 

Figura 5.31 – Concentrações de MIB nos efluentes dos filtros F3 e F4 
alimentados diretamente com água AF. 
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Figura 5.32 – Concentrações de geosmina nos efluentes dos filtros F3 e F4 
alimentados diretamente com água AF. 

Com respeito à remoção de geosmina, esta foi efetiva no filtro F3 durante 

todo o período de monitoramento. Quanto ao composto MIB, o filtro F3 possibilitou 

sua remoção em torno de 70% a 80% quando comparado com o seu pico de 

concentração na AF, resultado semelhante ao filtro F1. Comparativamente, os 

resultados apresentados pelo filtro F4 foram sempre inferiores aos demais filtros. 

Em relação aos compostos MIB e geosmina, mesmo os carvões já estando 

saturados para COT, os resultados experimentais indicam como maiores diferenças 

entre os filtros os materiais de que eles se constituem, sendo que o CAG1 de origem 

mineral forneceu melhores resultados do que o CAG2 de origem vegetal. 
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5.7 Apresentação e análise dos resultados experimentais relativos aos 
valores de contagem de partículas e perda de carga nos filtros 
adsorvedores 

Mesmo não sendo um parâmetro de grande relevância para avaliar a 

eficiência de sistemas adsorvedores com respeito à remoção de CON, foram 

realizadas amostragens para a contagem de partículas da água bruta da ETA ABV, 

bem como da água filtrada AF, ozonizada AO e efluentes dos filtros F1, F2, F3 e F4. 

Estas medidas, associadas à perda de carga nos filtros adsorvedores, 

oferecem dados importantes com respeito à necessidade de lavagem dos meios 

adsorvedores, pois existe a tendência de remoção de material particulado e coloidal 

residual dos filtros principais nos leitos adsorvedores tendendo a aumentar a perda 

de carga ao longo do tempo. A turbidez também é um parâmetro que auxilia nesta 

análise operacional. 

A Figura 5.33 apresenta os valores de contagem de partículas para as águas 

bruta e filtrada AF para o período de operação correspondente a julho de 2007 a 

dezembro de 2008. 

 

Figura 5.33 – Valores de contagem de partículas para a água bruta e filtrada 
para o período compreendido entre julho de 2007 e dezembro de 2008.  
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Observa-se que o tratamento convencional da ETA ABV proporciona uma 

excelente remoção de material particulado, com valores de média na água bruta de 

16.048 #/mL e na água filtrada AF de 389 #/mL. Estes valores resultam em uma 

eficiência média de remoção de contagem de partículas próximo de 98%. 

A figura 5.34 apresenta os resultados de contagem de partículas para as 

águas filtrada AF e ozonizada AO para o período compreendido entre julho de 2007 

a dezembro de 2008. 

 

Figura 5.34 – Valores de contagem de partículas para a água filtrada AF e 
ozonizada AO para o período compreendido entre julho de 2007 e dezembro de 

2008. 
 

Os valores médios de contagem de partículas para a água ozonizada AO 

foram de 157 #/mL, inferior quando comparado com a água filtrada AF, ocorrendo de 

modo sistemático, com média em torno de 60% de redução do número de partículas. 

Isto indica que a ozonização permitiu que ocorresse um agrupamento das partículas 

coloidais presentes na água filtrada AF. 

Os efeitos dos meios adsorvedores na remoção das partículas coloidais 

presentes nas águas filtrada AF e ozonizada AO podem ser avaliados por meio da 

Figura 5.35. 
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Figura 5.35 – Valores de contagem de partículas para a água filtrada AF e 
efluentes dos filtros F1, F2, F3 e F4. 

 
 

Os valores de contagem das partículas coloidais presentes nos efluentes dos 

filtros F1, F2, F3 e F4 estiveram predominantemente abaixo dos valores da água 

filtrada AF, porém sem a definição de linhas de tendência para nenhum dos filtros. 

Os valores médios de contagem de partículas foram 106,9 #/mL, 148,7 #/mL, 

96,9 #/mL e 184,2 #/mL, conforme apresentado na Figura 5.36, para os filtros F1, 

F2, F3 e F4, respectivamente. Observa-se um melhor resultado para os filtro F1 e 

F3, ambos com o carvão mineral CAG1, representando melhores resultados que os 

filtros constituídos de carvão vegetal, CAG2, filtros F2 e F4. 

Em relação à perda de carga, a Figura 5.37 apresenta a evolução das 

medidas feitas nos piezômetros dos filtros F1, F2, F3 e F4 com a indicação das 

lavagens em contra-corrente efetuadas. 
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Figura 5.36 – Valores estatísticos para das contagens de partículas para a água 
filtrada AF e efluentes dos filtros F1, F2, F3 e F4. 

 
 

 

 

Figura 5.37 – Valores de perda de carga dos filtros F1, F2, F3 e F4 e indicação 
das operações de lavagem. 
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As perdas de cargas dos filtros F1 e F2 foram sistematicamente inferiores às 

perdas dos filtros F3 e F4. O fator preponderante para este resultado foi a água de 

alimentação, enquanto os filtros F1 e F2 recebiam água ozonizada, AO, com menor 

quantidade de partículas, os filtros F3 e F4 recebiam diretamente a água filtrada. 

O avanço das perdas de carga no filtro adsorvedor F3 foi o critério principal 

para a decisão de lavagem dos filtros durante o período de operação do sistema 

piloto. Quando o limite operacional de 300cm de coluna d´água de carga nos filtros 

se aproximava, a lavagem era programada. Neste momento, observou-se que a 

perda de carga se dava principalmente nos primeiros centímetros superficiais do 

leito, o que pode-se concluir pela comatação provocada pelas partículas no afluente. 

Na Figura 5.38 é apresentada a evolução das medidas de turbidez para os 

efluentes dos filtros adsorvedores ao longo do período de operação. Nota-se que os 

valores de turbidez não apresentam grande variação tão pouco influência das 

lavagens dos leitos de carvão. 

 

Figura 5.38 – Valores de turbidez dos filtros F1, F2, F3 e F4 e indicação das 
operações de lavagem. 
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Com base nos resultados experimentais, pode-se afirmar que a redução da 

contagem de partículas resultante da ozonização não foi refletida em uma maior 

eficiência de remoção de partículas coloidais nos filtros adsovedores. 

Ao longo de todo o período, os filtros adsorvedores foram alimentados com 

água com valores de turbidez bastante reduzidos, inferiores a 0,5 UNT, provocando 

uma lenta elevação da perda de carga ao longo do tempo. Consequentemente, os 

filtros foram lavados em períodos com cerca de 6.000 volumes alimentados, ou um 

intervalo de tempo próximo a três meses. 

A remoção de contagem de partículas apresentou como maior efeito sua 

influência nas condições operacionais e na evolução de perda de carga durante a 

operação do sistema, tendo em vista que a turbidez se manteve em valores baixos. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Com base nos estudos desenvolvidos e nos experimentos realizados em 

sistema piloto com água filtrada da ETA ABV, conclui-se que a combinação de 

interozonização e sistemas pós-filtros adsorvedores apresentou resultados 

satisfatórios tanto para controle das substâncias precursoras (COT) quanto para a 

minimização dos SPD (THM’s). 

Entre os processos, a seleção do material adsorvente é mais relevante que as 

condições de interoxidação pois os pós-filtros com carvão ativado constituídos de 

CAG1 de origem mineral, filtros F1 e F3, tiveram melhores resultados que os 

constituídos de CAG2 de origem vegetal. 

Além disso, pode-se concluir que: 

 indicando eficiência da ETA ABV em torno de 49,4% de remoção de COT, a 

concentração média da água AF foi de 2,2 mg/L. A etapa de oxidação 

química, interozonização, não proporcionou diretamente remoção adicional de 

COT presente na água AF mantendo a mesma média de COT na AO; 

 o carvão CAG1 de origem mineral (filtros F1 e F3) apresentou melhor 

comportamento com respeito à remoção de COT quando comparado com o 

CAG2 vegetal (filtros F3 e F4). O filtro F1, com CAG1 e alimentado com AO, 

se manteve com números superiores de remoção (25% na média geral) e 

absolutos menores (COT efluente de 1,65 mg/L) em relação aos demais; 

 com grandes volumes de leito alimentados, acima de 25.000, a ozonização 

transpareceu resultados positivos e os filtros alimentados com AO 

apresentaram melhores resultados para COT. Inclusive o filtro F2, com CAG2, 

superou o filtro F3, com CAG1, nesta situação indicando a colonização dos 

leitos de carvão; 
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 quanto à vida útil dos carvões devido à saturação por COT, o CAG2 foi 

saturado em tempo inferior a 3.000 volumes, ou cerca de 30 dias, enquanto 

os filtros de CAG1 saturaram próximos de 20.000 volumes ou 240 dias; 

 quanto às medidas de UV-254 nm, estas apresentaram grande variabilidade 

sem correlação com o COT. Houve significativa e sistemática redução entre 

os valores medidos da água bruta (0,101 cm-1) e os valores da água AF 

(0,031 cm-1). Porém, apenas uma leve redução promovida pela 

interozonização entre a AF e AO (0,022 cm-1) e as eficiências dos filtros 

adsorvedores foram baixas com resultados com grandes desvios-padrão 

(0,029 cm-1 , 0,021 cm-1 , 0,019 cm-1 0,019 cm-1 para F1, F2, F3 e F4); 

 considerando a biofiltração, houve pouca atividade biológica nas águas AF e 

AO devido à pré-oxidação da ETA ABV com cloração e à interoxidação com a 

ozonização para a água AO, inviabilizando o desenvolvimento biológico 

nestas águas. 

 nos filtros adsorvedores, as contagens CBH indicaram elevada atividade 

biológica nos filtros alimentados com água ozonizada AO, filtros F1 e F2 (537 

UFC/mL e 485 UFC/mL, respectivamente), enquanto que para os filtros F3 e 

F4, alimentados com água filtrada sem a ozonização, AF, a atividade foi 

reduzida com contagens CBH inferiores e muitas amostras zeradas 

(5 UFC/mL e 169 UFC/mL, respectivamente); 

 em relação à formação de SPD, os valores de THM24 médios para a AF 

(58,9 μg/L) e para a AO (61,3 μg/L) mostraram um efeito desprezível da 

interozonização no aumento das concentrações de THM; 

 o caráter cinético do processo de formação de SPD foi confirmado com 

resultados experimentais sempre maiores de THM24 com acréscimos de 

279%, 348%, 261% e de 396% em relação aos THMinst dos filtros F1, F2, F3 e 

F4. Além disso, a análise de THM24 reproduziu o tempo médio de 

permanência da água tratada na rede de distribuição e se aproximou do limite 
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potencial de formação total de THM para as dosagens usuais de cloro na 

saída da estação conforme ensaios realizados para 24, 48 e 72 horas; 

 nos períodos iniciais, até 5.300 volumes de leito, ou cerca de 65 dias, a 

remoção de THM foi da ordem de 90% para os leitos de CAG1 mineral, filtros 

F1 e F3, e de 75% para os leitos de CAG2 vegetal, filtros F3 e F4. Porém, a 

queda das eficiências para valores em torno de 40% evidenciaram a 

saturação dos meios adsorvedores após este período; 

 os melhores resultados para THM foram do filtro adsorvedor F1, com CAG1 

mineral, alimentado com água ozonizada AO, com valor médio de seu 

efluente de 29,9 μg/L e 48% de remoção, superior aos filtros F2, F3 e F4, com 

valores médios de 35,9 μg/L, 27,2 μg/Le 39,1 μg/L. 

 o melhor comportamento para THM foi do filtro adsorvedor constituído de 

CAG de origem mineral e a origem do material do leito foi mais significativa do 

que a etapa de ozonização. Os filtros F1 e F3, de carvão CAG1 mineral, 

apresentaram melhores resultados de remoção (média de 51%) em 

comparação aos filtros F2 e F4 (35%) preenchidos com carvão CAG2 vegetal, 

de modo similar às respostas para COT;  

 o efeito da ozonização mostrou-se bastante razoável com respeito à redução 

das concentrações de MIB na água filtrada, entre 60% e 80% e geosmina, 

entre 80% e 90%. Esta água ozonizada AO alimentou os filtros F1 e F2 que 

apresentaram excelente comportamento com respeito à remoção de 

geosmina e satisfatórios para MIB com redução global de 70% a 80%; 

 mesmo os carvões já estando saturados para COT, os resultados 

experimentais indicaram eficiências de remoção para THM e compostos MIB 

e geosmina, o que indica que a vida útil deve ser avaliada conforme o objetivo 

específico a ser alcançado; 

 a maior diferença entre os filtros é o material de que eles se constituem. O 

CAG1 de origem mineral forneceu melhores resultados do que o CAG2 de 

origem vegetal para todos os parâmetros; 
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É certo que com as análises e conclusões aqui apresentadas não findam 

todas as possibilidades e alternativas referentes aos estudos sobre substâncias 

precursoras, COT, SPD, formação de THM’s, bem como a associação de 

tecnologias como a interozonização e os sistemas de pós-filtros adsorvedores de 

CAG. Baseando-se nas experiências aqui apresentadas e considerando-se que: 

 a literatura mais densa a respeito destes tópicos são de origem estrangeira, 

sugere-se estudar as tecnologias de oxidação e adsorção química em águas 

brasileiras nos variados sistemas de abastecimento; 

 as alternativas de materiais e os custos de aquisição e implantação de 

sistemas de ozonização e adsorção são variados, sugere-se o 

desenvolvimento de estudos econômicos e financeiros para sua implantação; 

 as ações antropogênicas estão cada vez mais frequentes, influenciando e 

alterando as qualidades dos mananciais, propõe-se avaliar parâmetros 

complementares de caracterização da água bruta afluente, MON e CON 

presentes em águas eutrofizadas, bem como, compostos orgânicos sintéticos; 

 os compostos presentes nas águas naturais são diversificados, aconselha-se 

avaliar a competitividade de adsorção e vida útil do carvão ativado outros 

compostos de interesse; 

 a formação de SPD é variada e complexa, sugere-se avaliar a redução na 

formação dos demais compostos, além do THM; 

 os sistemas de CAG necessitarão de manutenção preventiva e corretiva, 

propõe-se avaliar a alteração granulométrica do carvão ativado com o avanço 

do período de operação de modo a prever as massas e os volumes de 

reposição; 

 os resultados dos processos estudados são influenciados pelo metabolismo 

biológico nos leitos de carvão, propõe-se avaliar a formação de biofilme com 

ensaios e análises específicas; 
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8.1 Apêndice A – Dados do sistema de ozonização 



C (g/m
3
) C (g/m

3
)

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Tq. 2 Coluna 1 Coluna 2 Coluna 1 Coluna 2

10/07/2007 08:00 5,8 26 24 0,33 0,30 0,82 0,38 3,7 25 25 0,20 0,20

10/07/2007 12:00 3,7 25 25 0,20 0,20 0,18 - - - - - -

11/07/2007 08:00 5,0 25 24 0,27 0,26 0,23 0,13 - - - - -

12/07/2007 08:00 1,0 17 17 0,03 0,03 0,06 0,00 4,4 30 30 0,30 0,30

13/07/2007 09:00 6,2 30 30 0,43 0,43 0,24 0,12 4,4 30 30 0,30 0,30

15/07/2007 08:00 5,2 28 30 0,33 0,36 0,38 0,19 - 30 30 0,36 0,36

16/07/2007 08:00 7,0 30 29 0,48 0,46 0,32 0,20 - - - 0,48 0,46

16/07/2007 21:00 1,2 30 29 0,08 0,08 - - 4,4 30 30 0,30 0,30

18/07/2007 07:15 1,0 28 27 0,06 0,06 0,41 0,18 ? ? ? ? ?

20/07/2007 09:15 5,9 28 22 0,37 0,27 0,26 0,10 4,4 30 30 0,30 0,30

23/07/2007 08:00 4,8 30 25 0,33 0,26 0,32 0,12 - 30 30 0,30 0,30

25/07/2007 07:50 1,5 28 26 0,13 0,11 0,24 0,07 4,1 28 27 0,35 0,34

27/07/2007 11:00 7,7 25 21 0,41 0,33 0,23 0,37 10,5 17 17 0,33 0,33

30/07/2007 08:00 11,4 10 10 0,15 0,15 0,16 0,13 - - - 0,15 0,15

01/08/2007

03/08/2007 09:00 9,4 9 9 0,10 0,10 0,17 0,06 11,7 14 14 0,27 0,27

06/08/2007 08:00 11,6 15 15 0,30 0,30 0,74 0,47 10,4 15 15 0,27 0,27

08/08/2007 07:00 14,4 15 15 0,36 0,36 0,44 0,17 10,4 17 14 0,31 0,23

10/08/2007 08:00 8,0 14 14 0,19 0,19 0,06 0,03 6,7 21 21 0,29 0,29

13/08/2007 10,4 17 17 0,31 0,31

15/09/2007 06:40 13,8 11 11 0,20 0,21 0,07 0,05 4,3 20 20 0,15 0,15

17/08/2007 08:15 7,3 19 17 0,27 0,17 0,39 0,18 7,3 19 19 0,27 0,27

20/08/2007 07:00 6,2 22 23 0,25 0,27 0,29 0,06 5,2 24 24 0,24 0,24

22/08/2007 07:00 4,3 25 25 0,23 0,23 - - - - - 0,23 0,23

24/08/2007 08:30 4,9 25 25 0,27 0,27 0,04 0,04 - - - 0,27 0,27

27/08/2007 07:00 5,2 24 23 0,25 0,24 0,26 0,08 5,6 23 22 0,24 0,24

29/08/2007 07:00 5,1 25 15 0,28 0,13 - - - 20 20 0,20 0,20

31/08/2007 09:00 5,3 19 18 0,20 0,19 - - - - - - -

03/09/2007 06:30 6,0 19 4 0,21 0,02 0,09 0,02 5,6 16 16 0,20 0,16

10/09/2007 06:30 6,7 12 10 0,16 0,09 - - 6,2 14 10 0,14 0,08

12/09/2007 07:00 6,4 20 0 0,26 0,00 0,03 0,02 6,2 25 0 0,37 0,00

14/09/2007 08:15 9,6 20 0 0,38 0,00 0,13 0,05 - - - - -

17/09/2007 07:15 10,5 20 0 0,42 0,00 0,37 0,30 - - - - -

19/09/2007 07:15 11,7 18 0 0,37 0,00 0,04 0,01 12,7 20 0 0,46 0,00

19/09/2007 16:00 6,3 25 25 0,34 0,34

21/09/2007 11:15 6,7 18 13 0,23 0,14 0,16 0,08 - - - - -

24/09/2007 07:25 7,0 17 7 0,20 0,05 0,03 0,00 8,5 16 8 0,21 0,07

26/09/2007 07:00 8,5 10 10 0,11 0,11 - - - - - - -

01/10/2007 07:15 28,4 5 7 0,11 0,17 0,16 0,04 28,6 5 10 0,11 0,34

03/10/2007 07:00 26,3 5 10 0,11 0,35 - - 23,0 10 10 0,31 0,31

05/10/2007 08:30 29,9 5 3 0,12 0,06 0,08 0,07 24,0 10 10 0,32 0,32

08/10/2007 07:20 24,3 7 7 0,16 0,16 0,11 0,01 23,5 7 7 0,16 0,15

11/10/2007 07:30 30,3 7 7 0,21 0,21 - - - - - - -

15/10/2007 07:15 30,2 4 6 0,09 0,15 0,03 0,02 34,3 4 6 0,10 0,18

Residual (mg/L)

Valores Encontrados

Dosagem (mg/L)Rotâmetros

Valores Ajustados

Rotâmetros Dosagem (mg/L)
Data Hora

15/10/2007 07:15 30,2 4 6 0,09 0,15 0,03 0,02 34,3 4 6 0,10 0,18

17/10/2007 07:00 8,5 25 25 0,46 0,46 - - - - - - -

19/10/2007 08:15 10,0 22 22 0,45 0,49 0,13 0,02 - - - - -

22/10/2007 07:15 8,6 27 26 0,47 0,46 0,02 0,01 10,2 27 26 0,55 0,54

26/10/2007 08:00 10,5 25 25 0,54 0,54 0,18 0,08 - - - - -

29/10/2007 07:30 10,5 28 28 0,66 0,66 - - - - - - -

31/10/2007 11:15 9,8 35 30 0,80 0,67 0,03 0,02 9,8 20 20 0,39 0,39

05/11/2007 11:30 10,2 16 16 0,25 0,27 0,00 0,00 16,3 15 17 0,36 0,47

07/11/2007 07:30 17,7 20 20 0,71 0,71 - - - - - - -

09/11/2007 08:00 16,0 20 20 0,64 0,64 0,23 0,10 16,0 15 15 0,42 0,42

12/11/2007 10:45 20,3 11 11 0,26 0,31 0,04 0,00 15,7 11 12 0,20 0,26

19/11/2007 07:00 16,6 12 12 0,25 0,29 0,00 0,00 26,0 13 12 0,44 0,45

22/11/2007 07:00 24,4 10 10 0,33 0,33 - - - - - - -

23/11/2007 08:15 27,0 8 10 0,23 0,36 0,01 0,04 - - - - -

26/11/2007 10:35 22,0 15 14 0,47 0,52 0,18 0,04 22,1 16 15 0,51 0,55

28/11/2007 21:00 25,9 10 10 0,35 0,35 - - - - - - -

30/11/2007 08:15 24,3 9 9 0,26 0,26 0,13 0,00 - - - - -

03/12/2007 11:00 23,0 15 15 0,49 0,57 0,10 0,06 22,4 15 15 0,47 0,56

06/12/2007 07:00 26,3 15 15 0,69 0,69 - - - - - - -

07/12/2007 09:45 21,6 12 12 0,39 0,39 0,04 0,02 - - - - -

10/12/2007 10:04 18,9 16 15 0,44 0,47 0,04 0,02 30,2 17 16 0,77 0,83

16/12/2007 11:30 20,2 12 12 0,34 0,34 0,03 0,02 23,5 12 12 0,39 0,39

21/12/2007 09:00 24,5 10 8 0,32 0,21 0,04 0,01 - - - - -

27/12/2007 07:00 23,4 10 10 0,29 0,29 0,02 0,01 - - - - -

04/01/2008 09:00 23,3 12 12 0,43 0,43 0,29 0,24 23,3 12 12 - -

07/01/2008 10:55 23,4 6 9 0,13 0,28 0,00 0,00 33,5 9 12 0,37 0,49

09/01/2008 07:30 41,2 5 8 0,38 0,81 0,05 0,02 - - - - -

11/01/2008 11:30 35,2 12 12 0,65 0,65 0,14 0,10 - - - - -

13/01/2008 07:00 40,4 10 10 0,57 0,57 - - - - - - -

15/01/2008 11:50 41,0 8 10 0,34 0,52 0,04 0,02 41,7 9 11 0,44 0,63

18/01/2008 08:45 45,4 9 9 0,50 0,50 0,12 0,01 - - - - -

23/01/2008 07:00 31,2 8 8 0,30 0,30 - - - - - - -

28/01/2008 10:45 37,5 10 10 0,45 0,45 0,04 0,03 38,4 10 10 0,46 0,46

01/02/2008 09:30 33,0 8 10 0,30 0,45 0,05 0,00 - - - - -

06/02/2008 07:30 23,6 8 8 - - - - -

08/02/2008 11:20 32,8 8 8 0,28 0,28 - - - - - - -

11/02/2008 10:40 33,2 10 11 0,40 0,50 0,00 0,00 35,5 11 12 0,91 0,61

15/02/2008 08:30 37,7 10 10 0,45 0,45 0,00 0,00 - - - - -

18/02/2008 10:40 49,4 15 18 1,23 1,52 0,05 0,00 48,0 16 19 1,32 1,59

20/02/2008 06:30 37,0 10 10 0,45 0,45 - - - - - - -

22/02/2008 11:00 51,0 14 14 1,12 1,12 0,27 0,13 - - - - -

25/02/2008 11:00 54,1 15 16 1,43 1,57 0,00 0,00 51,70 15,00 16,00 1,37 1,50

29/02/2008 08:30 19,0 10 10 0,25 0,25 0,01 0,08 - - - - -

29/02/2008 10:30 18,0 15 15 0,47 0,47 0,29 0,09 - - - - -

01/03/2008 11:30 14,0 15 15 0,33 0,33 - - - - - - -

10/04/2008 08:30 20,0 20 20 0,79 0,79 0,26 0,12 - - - - -

12/04/2008 08:00 22,0 30 20 1,35 0,78 0,42 0,14 - - - - -

14/04/2008 08:00 26,5 20 20 0,91 0,91 0,40 0,38 26,50 15,00 15,00 0,69 0,69

16/04/2008 07:25 32,9 31 30 1,82 1,97 0,69 0,04 24,20 31,00 30,00 1,34 1,45

19/04/2008 10:20 20,2 35 35 1,49 1,52 - - - - - - -

24/04/2008 07:40 21,1 31 34 1,22 1,53 0,23 0,02 18,90 31,00 35,00 1,09 1,42

28/04/2008 07:45 19,1 30 30 1,10 1,10 0,32 0,14 - - - - -

01/05/2008 08:00 21,1 30 30 1,16 1,29 - - - - - - -

12/05/2008 07:30 23,0 26 26 1,10 1,30 0,38 0,30 - - - - -

15/05/2008 07:25 24,3 32 28 1,405 1,364 0,29 0,03 22,90 31,00 30,00 1,268 1,40

19/05/2008 21:30 22,5 30 30 1,240 1,380 - - - - - - -

26/05/2008 07:30 22,8 30 30 1,300 1,170 0,54 0,34 22,80 20,00 20,00 0,750 0,68

27/05/2008 22:00 23,8 30 20 0,760 0,840 - - - - - - -

29/05/2008 07:15 21,8 31 30 1,180 1,340 0,16 0,05 22,00 31,00 31,00 1,200 1,41
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02/06/2008 07:30 23,9 24 24 1,150 1,040 0,50 0,21 - - - - -

12/06/2008 06:00 22,2 31 28 1,206 1,219 0,35 0,16 14,80 31,00 28,00 0,804 0,813

16/06/2008 08:30 18,0 31 26 1,090 0,880 0,50 0,15 - - - - -

18/06/2008 11:30 15,0 32 30 0,851 0,919 0,35 0,09 15,30 31,00 30,00 0,831 0,938

19/06/2008 19:00 12,0 30 30 0,660 0,740 - - - - - - -

23/06/2008 07:45 12,1 25 25 0,550 0,610 0,24 0,06 - - - - -

30/06/2008 07:30 7,7 30 30 0,450 0,500 0,06 0,02 - - - - -

02/07/2008 06:10 6,2 30 30 - - - - -

02/07/2008 12:10 7,7 31 30 0,426 0,472 0,00 0,00 7,40 31,00 30,00 0,41 0,454

07/07/2008 09:15 7,5 31 30 0,43 0,48 - - - - - - -

07/07/2008 20:00 9,0 30 30 0,50 0,55 - - - - - - -

15/07/2008 20:30 7,8 30 30 0,43 0,48 - - - - - - -

22/07/2008 09:00 7,2 30 30 0,42 0,46 - - - - - - -

24/07/2008 11:30 7,6 30 35 0,497 0,586 0,00 0,00 8,00 31,00 32,00 0,461 0,547

28/07/2008 09:30 10,1 31 35 0,610 0,690 - - - - - - -

30/07/2008 18:30 10,5 31 31 0,570 0,640 - - - - - - -

31/07/2008 11:30 9,7 31 33 0,559 0,676 0,07 0,00 10,50 31,00 34,00 0,605 0,762

11/08/2008 09:30 12,2 30 3 0,780 0,700 0,37 0,25 - - - - -

11/08/2008 22:00 11,0 30 30 - - - - -

14/08/2008 11:00 11,4 31 30 0,684 0,699 0,280 0,070 11,00 31,00 30,00 0,600 0,674

18/08/2008 10:30 10,3 30 30 0,600 0,660 0,420 0,300 - - - - -

19/08/2008 11:00 10,4 31 31 0,555 0,681 0,350 0,020 10,00 31,00 30,00 0,533 0,627

19/08/2008 19:00 9,8 31 31 0,56 0,630 - - - - - - -

25/08/2008 10:00 10,3 30 30 0,600 0,660 0,340 0,110 - - - - -

28/08/2008 11:50 11,0 31 31 0,587 0,720 1,070 0,140 - - - - -

01/09/2008 22:00 11,8 31 30

02/09/2008 11:00 11,7 30 30 0,670 0,750 0,380 0,250

04/09/2008 11:45 10,8 30 30 0,573 0,677 0,240 0,010

08/09/2008 10:30 31,3 15 15 0,690 0,770

09/09/2008 07:30 28,3 30 15 - - - - -

11/09/2008 11:30 23,4 31 20 1,350 0,835 0,650 0,160 13,5 31 20 0,777 0,482

13/09/2008 11:00 15,1 30 27

14/09/2008 12:30 17,0 30 26

15/09/2008 09:30 22,2 15 15 0,490 0,550 0,190 0,110

17/09/2008 07:00 18,0 15 15

18/09/2008 12:00 25,8 30 15 1,423 0,606

19/09/2008 19:30 26,7 30 15

22/09/2008 09:30 30,3 30 17 1,750 0,900 1,570 1,160 Realmente a coluna 1 estava com muitas bolhas.

Corrigir a aplicação para 15 e 15. No tanque 1 é visual.

22/09/2008 11:30 27,5 15 15 0,610 0,680 0,320 0,080

25/09/2008 11:20 25,5 18 18 0,760 0,784 0,410 0,020

29/09/2008 11:15 26,5 0,430 0,090 Rotametros travados!

02/10/2008 11:40 24,5 18 15 0,678 0,588 0,590 0,100 Visualmente mais bolhas na coluna 1 do que na 2.

13/10/2008 10:00 12,8 0,190 0,090 Mantive a mesma dosagem

16/10/2008 Manutenção no ozonizador.

16/10/2008 20:00 20,6 29 25 1,090 1,000 - -

20/10/2008 10:00 3,2 20 20 0,120 0,120 0,120 0,03020/10/2008 10:00 3,2 20 20 0,120 0,120 0,120 0,030

23/10/2008 11:15 4,5 21 18 0,130 0,100 0,000 0,00

25/10/2008 07:00 25,7 20 20 0,820 0,920 - -

27/10/2008 11:00 23,3 20 20 0,780 0,780 0,530 0,110

03/11/2008 10:00 26,6 22 20 1,020 0,900 0,230 0,200

04/11/2008 21:20 27,8 18 18 0,770 0,850 - -

06/11/2008 11:30 27,3 20 19 0,840 0,820 0,230 0,040

10/11/2008 08:00 30,5 15 15 0,670 0,670

13/11/2008 11:35 25,9 19 18 0,704 0,652 0,070 0,00

17/11/2008 20:30 30,5 15 15 0,640 0,710

27/11/2008 11:45 29,7 19 17 0,890 0,760 0,410 0,150

29/11/2008 11:00 32,6 20 20 1,050 1,160

01/12/2008 10:00 31,2 20 18 1,050 0,910

07/12/2008 09:00 32,6 22 20

08/12/2008 10:00 32,4 21 20 1,170 1,090 0,470 0,150

11/12/2008 11:40 32,9 20 19 1,057 0,984 0,520 0,270
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8.2 Apêndice B – Dados do sistema de filtração 



F 1 F 2 F 3 F 4 F 1 F 2 F 3 F 4 F 1 F 2 F 3 F 4 F 1 F 2 F 3 F 4

12/07/07 08:00 100+1 100+1 100+1 100+1

13/07/07 09:00 100+1 100+1 100-0,5 100+1 19,97 19,79 20,38 21,01 100+2 100+2 100+1 100+3 19,06 18,97 18,87 19,13

15/07/07 08:00 100 100 100+1 100+3 21,2 20,89 18,52 18,23 100+1 100+1 100+0,5 100+2 19,17 18,65 18,57 19,02

16/07/07 08:00 100+1,5 100+1,5 100+0,5 100+2 18,36 18,39 19,16 18,63 100+1 100+1 100 100+1 18,61 18,58 19,16 18,87

18/07/07 07:15 100+1 100 100 100+1

20/07/07 10:20 100+2 100+1 100 100+2 16,73 19,11 19,7 19,99 100+1 - 100+1 100+2 18,75 19,11 19,4 18,65

23/07/07 08:00 100+1 100+0,5 100+1 100+1,5 19,57 19,38 19,15 20,34 100+1 100+1 - 100+2 19,35 19,21 19,15 19,35

25/07/07 07:50 100 100-1 100+1 100+2 20,1 21,3 19,62 20,47 100+1 100+1 100+2 100+2 19,41 19,32 19,2 19,22

27/07/07 11:50 100 100 100+2 100+3 21,81 21,9 16,6 17,7 100+1 100+2 100 100+2 19,46 18,93 18,52 18,63

30/07/07 08:00 100+2,5 100+2,5 100-1 100+1 16,7 16,21 20,98 21,15 100+0,5 100+0,5 100+1 100+2 19,42 18,77 19,37 19,41

01/08/07 ?

03/08/07 09:00 100+1 100+0,5 100+0,5 100+2 19,29 22,5 18,66 18,66 - 100+1 - - 19,29 18,7 18,66 18,66

06/08/07 08:00 100-1 100-1 100 100+2 22,35 22,63 18,74 19,27 100+1 100+1 - - 18,78 19,15 18,74 19,27

08/08/07 07:45 100-1 100-1 100 100+2 24,47 24,84 19,42 20,11 100+2 100+2 100 100+1 19,75 18,42 19,46 20,09

09/08/07 08:00 100+5 100+5 100 100+2 12,64 13,61 - - 100+1 100+1 - - 18,78 19,21

10/08/07 08:45 100+1 100+1 100+2 100+2 20,33 19,13 20,29 20,1 100-1 - 100-1 100+2 19,45 19,56 19,5

15/08/07 07:42 100+2 100+4 100 100+2 17,17 13,32 20,24 18,43 100 100 100 100+1 19,8 17,4 20,32 19,95

17/08/07 08:50 100 100+1 100-1 100 22,57 23,98 20,58 22,57 100+1 100+1 100+1 100+2,5 19,06 19,3 19,5 18,51

20/08/07 07:15 100-1 100-1 100 100+2 24,43 24,55 20,53 19,24 100+2 100+2 100+1 100+2 16,86 16,41 19,38 18,18

22/08/07 07:00 100+3 100+3 100 100+2 15,22 15,09 20,27 17,62 100+1 100+1 100+0,5 100+1 18,55 18,91 19,1 18,75

24/08/07 09:00 100+1 100+1 100+1 100+1 19,34 19,94 19,29 18,64 - 100+0,5 - - 19,45

27/08/07 07:00 100 100-1 100 100+1 22,78 22,85 19,38 23,31 100+1 100+1 100+1 100+2 21,3 18,64 19,76 19,69

29/08/07 08:00 100 100 100+1 100+1,5 20,93 20,58 18,76 19,2 100+1 100+1 - - 18,73 18,95

31/08/07 10:00 100 100+6,5 100+1 100+1,5 21,01 20,91 18,65 20,07 100+1 100+1 - 100+2 19,1 19,4 19,2

03/09/07 07:00 100+2 100+2 100+1 100+2 19,6 17,55 18,74 19 100+2 100+1 100+1 100+2 19,42 18,47 18,92 18,87

10/09/07 06:30 100+3 100+4,5 100 100 15,96 14,04 38,16 25,28 100+2 100+2 100+3 100+2 18,28 17,42 21,88 23,52

12/09/07 07:00 100+1 100+2 100+2,5 100+2 19,11 19,37 16,44 18,84 - - 100 - 18,74

14/09/07 08:45 100+1 100+2 100-1 100+1,5 19,02 19,45 22,63 20,07 - - 100+2 100+2,5 18,81 19,05

17/09/07 07:15 100+2 100+2 100+1,5 100+2 19,4 19,29 17,41 18,77 - - 100+1 - 18,47

19/09/07 07:25 100+2 100+2 100+1 100+2 19,52 19,56 19,73 19,72 100+2,5 100+3 100+1 100+2,5 18,85 18,45 18,69 18,81

21/09/07 11:45 100-,5 100+2,5 100-5 100+2 22,49 22,93 33,67 18,56 100+1 100+1 100-1 - 18,87 18,73 18,96

24/09/07 07:55 100-1 100+1 100 100+2 23,85 20,23 21,2 19,49 100+1 100+1,5 100-1,5 100+2 19,43 18,2 19,42 18,71

26/09/07 07:00 100+3,5 100+3,5 100+1 100 14,1 14,87 18,58 23,05 100+2 100+2 - 100+1,5 18,95 19,1 19,32

01/10/07 08:00 100+1,5 100+1,8 100+2 100 18,69 17,77 30,61 23,57 100+1,5 100+1,5 100+3,5 100+1,5 18,2 18,35 19,28

03/10/07 07:00 100+1 100+2 100-4 100+2 19,41 18,81 34,87 18,19 - - 100+4 100+1,5 18,9 19,1

05/10/07 09:00 100-1 100+2 100-1 100-8 24,86 18,99 22,76 0 100+1 - 100+2,5 100+2 18,78 18,69 18,86

08/10/07 07:55 100+1,5 100+1,5 100 100+1 19,53 18,23 20,45 20,43 100+2 100+1,5 100+2 100+2 19,07 18,25 19,4 19,28

Valores Ajustados

Rotâmetros Medição (seg. para 0,5 L)Rotâmetros Medição (seg. para 0,5 L)
Data Hora

Valores Encontrados

08/10/07 07:55 100+1,5 100+1,5 100 100+1 19,53 18,23 20,45 20,43 100+2 100+1,5 100+2 100+2 19,07 18,25 19,4 19,28

11/10/07 07:30 100+2 100+5 100+2 100+1 18,76 18,1 16,37 21,32 - 100+1 100 100+2 19,11 18,62 19

15/10/07 07:45 100+1 100+2 100+2 100+2,5 18,96 20,15 21,9 18,07 100+1 100+2,5 100+3 100+2,5 18,03 18,3 18,26

17/10/07 07:00 100+1 100+2 100+5 100+2 18,83 17,42 15,53 18,61 - 100+1 100 - 18,95 19,12

19/10/07 09:00 100+1 100+2 100 100+1,5 19,2 19,35 20,93 21,86 - - 100+3 100+3,5 19,24 18,93

22/10/07 07:50 100+1 100+2 100+2,5 100+2 19,77 17,27 16,45 18,65 100+1,5 100+1,5 100-1 100+2 18,72 18,41 17,77

26/10/07 08:50 100-1 100+1 100-4 100+1 23,56 22,6 32,5 21,48 100+1,5 100+2 100-4 100+2,5 18,87 18,55 19,52 19,14

29/10/07 07:30 100+3 100+5 100-5 100+2 17,47 18,11 35,17 18,57 100+2 100+3 100+0,5 - 19,15 18,71 18,85

31/10/07 11:45 100+3,5 100+3 100 100+2 17,59 15,5 19,65 19,72 100+1,5 100+1 - - 18,92 18,6

05/11/07 12:00 100 100 100+1,5 100 25,34 23,52 16,96 24,07 100+2 100+1,5 100 100+1 19,72 18,78 17,41 19,62

07/11/07 07:30 100+1,5 100+1,5 100-4 100+1 19,12 18,87 33,13 22,17 - - 100+1 100+2 18,61 19,18

09/11/07 08:45 100+1,5 100+1,5 100+0,5 100+1,5 18,6 18,84 18,4 19,43 - - 100-0,5 - 18,52

12/11/07 11:10 100+1,5 100+1,5 100+1 100+2 18,5 18,22 22,08 18,78 - - 100+2,5 - 20,4

15/11/07 10:30

19/11/07 07:25 100+1 100+1 100+1 100+1 20,43 18,59 17,59 22,42 100+1,5 100+1 100+0,5 100+2 18,42 19,61 19,11

22/11/07 07:00 100+,5 100-0,5 100 100+1 20,27 22,11 21,34 20,35 100,1 100+1 100+1 100+2 19,61 19,68 18,95 19,05

23/11/07 08:45 100+1 100+2,5 100+1,5 100+2 19,01 18,6 21,3 20,57 - - 100+3 100+2,5 19,03 19,5

26/11/07 11:00 100+1 100+2,5 100+3 100+2,5 20 16,69 17,07 20,12 100+1,5 100+1,5 100+2 100+2,5 18,98 18,37 18,3 18,38

28/11/07 21:00 100+1 100+1,5 100+1 100+2 19,1 17,87 21,02 21,04 - 100+1 100+2 100+2 18,58 19,18 19,36

30/11/07 08:15 100+1,5 100+1 100 100+1 19,6 19,33 23,3 23,7 - - 100+2 100+2 18,93 19,4

03/12/07 11:00 100+1 100+1 100+2 100+2 19,73 20,52 16,85 20,63 100+1,5 100+1,5 100+1,5 100+2,5 19 18,97 18,87 18,81

06/12/07 07:00 100+1 100+1 100+1,5 100+2 18,93 18,82 18,09 20,46 - - 100+1 100+2,5 19,05 19,32

07/12/07 10:15 100+1 100+1,5 100-7 100 19,4 18,63 38,6 22,87 - - 100+3 100+2 18,68 19,24

10/12/07 11:00 100+1,5 100+1,5 100-3 100+2 18,69 17,99 18,99 19,42 - 100+1 100+3 - 19,76 18,59

14/12/07

16/12/07 11:30 100+0,5 100+1,5 100 100+1,5 20,17 18,57 19,87 20,05 100+1 - 100+0,5 100+2 18,67 19,15 19,43

21/12/07 09:45 100+1 100+1 100-2 100+1,5 20,42 20,93 24 19,85 100+1,5 100+1,5 100+3 100+2 18,93 19,4 19,21 19,52

27/12/07 07:00 100+1,5 100+1 100+2,5 100+1 19,25 19,17 16,74 20,11 - - 100+1,5 100+2 18,54 18,95

02/01/08

04/01/08 09:45 100 100 100+1,5 100 23,53 22,22 18,89 24,12 100+1,5 100+1,5 - 100+2 19,23 18,71 19,3

07/01/08 11:35 100+1,5 100+1,5 100+1,5 100+2 20,89 19,54 20,97 20,25 100+2 100+1,5 100+2 100+2,5 18,24 19,21 18,99 18,81

09/01/08 07:30 100+2 100+2 100+1,5 100+3 18,5 18,88 20,52 18,97 - - 100+3 - 19,12

11/01/08 11:30 100+2,5 100+2 100+2 100+3,5 18,4 19,29 19,06 18,55 100+2 - - - 18,55

13/01/08 07:00 100+1,5 100+1,5 100+2 100+3 19,18 19,27 18,55 18,59 - - - -

15/01/08 11:50 100+1,5 100+1,5 100+2 100+3 20,17 19,33 20,88 21,23 100+2 - 300+3 100+3 19,71 19,87 19,89

18/01/08 08:45 100+2 100+1,5 100+2,5 100+1,5 20,32 19,4 16,72 22,3 100+2,5 - 100 100+3 19,25 18,6 19,21

23/01/08 07:00 100-5 100-4 100-1 100+1 35,12 31,17 23,85 24,67 100+2 100+2 100+1,5 100+2 18,58 18,95 18,92 19,07

28/01/08 10:45 100+2 100+2 100+2 100+2 19,67 17,02 18,31 21,73 - 100+1,5 - 100+3 19,24 19,9

01/02/08 09:30 100+2 100+1,5 100+1 100+2 19,11 19,41 21,39 21,76 - - 100+1,5 100+3 18,75 19,45

06/02/08 07:30 100+2,5 100+2 100 100+3,5 19,29 19,45 22,4 18,57 - - 100+2,5 - 19,34

08/02/08 11:00 100+3 100+2 100 100+3 19,51 20,5 21,57 19,32 - 100+3 100+1,5 - 18,87 18,67

11/02/08 11:10 100+3 100+3 100+1,5 100+3 19,37 17,05 19,03 18 - 100+2,5 - 100+2,5 18,45 19,12

15/02/08 08:45 100+3 100+2,5 100 100+2 19,14 18,57 24,03 22 - - 100+2 100+3 18,91 19,17

Sistema encontrado parado ~14 horas de 02/01. Houve problema na bomba que alimenta a primeira coluna de ozonização e as demais bombas 

rodaram a seco. O sistema voltou a operar as 16:00 de 03/01/08..

Sistema encontrado parado ~9 horas de 14/12. Houve problema elétrico na bomba que alimenta a primeira coluna de ozonização e as demais 

bombas rodaram a seco. O sistema voltou a operar as 15:30.

Todos os filtros parados para lavagem das 10:30 às 12:00
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18/02/08 11:20 100+3 100+2,5 100+2,5 100+3 19,23 18,16 16,98 21,05 - - 100+1,5 100+3,5 18,63 19,57

20/02/08 06:30 100+2,5 100+2 100 100+3 19,08 18,97 21,23 20,16 - - 100+3 100+3,5 19,35 19,19

22/02/08 11:30 100+1,5 100+1,5 100 100+2 19,5 19,09 22,3 24,4 - - 100+3 100+3 18,99 19,51

25/02/08 11:35 100+1,5 100+1,5 100+3 100+3 19,76 18,76 17,86 20,67 100+2 - 100-1 100+3,5 18,77 18,42 18,54

29/02/08 09:30 100+1,5 100+2 100+1 100+4 19,28 18,77 23,98 20,48 - - 100+3,5 100+4 19,48 19,3

01/03/08 11:30 100+1,5 100+2 100+2,5 100+3,5 19,03 18,6 17,15 20,22 - - 100+2 100+4 18,57 19,42

10/04/08 08:15 100+2 100+1 100+2 100+2 18,65 19,36 19,09 28,36 - - - 100+4 19,14

12/04/08 08:00 100+1,5 100+1,5 100+1,5 100+3,5 19,45 18,7 21,11 19,34 - - 100+2,5 - 19,36

14/04/08 08:30 100+2 100+1,5 100+2 100+3 19,4 18,77 18,6 20,15 - - - 100+4 18,71

16/04/08 07:40 100+2 100+1,5 100+0 100+4 19,16 19,32 21,07 18,8 - - 100+1,5 - 18,4

19/04/08 10:05 100+2,5 100+1,5 100+1 100+4 18,51 18,65 23,14 20,17 - - 100+5 100+5 19,32 18,88

24/04/08 07:55 100+2,5 100+1,5 100+5 100+5 17,86 18,81 14,9 18,83 - - 100-1 - 18,37

28/04/08 08:15 100+2 100+2 100+2 100+5 17,66 18,87 31,23 19,19 100+1 - 100+5,5 - 18,83 18,62

01/05/08 08:00 100+1 100+2 100+2 100+4,5 19,79 18,76 18,57 21,22 100+2 - - 100+5,5 18,89 18,97

12/05/08 08:00 100+2 100+2 100-2 100-5 19,83 18,3 33,6 - 100+2 100+1 100-6 100+1 19,38 18,65 18,3 19,44

15/05/08 07:40 100+2 100+1 100+5 100+1 19,18 22,28 27,14 25,47 - 100+2,5 100+5,5 100+5,5 18,67 19,22 18,23

19/05/08 07:45 100+2 100+2,5 100+5 100+5 LIMPEZA FILTROS 100+2 100+2,5 100+2 100+4 18,57 18,72 18,5 19,4

19/05/08 21:30 100+2 100+2 100+1,5 100+4 19,25 18,55 19,37 18,59 - - - -

26/05/08 08:00 100+2 100+2 100+1,5 100+3 19,29 18,7 21,29 19,32 - - 100+3 - 18,78

27/05/08 22:00 100+2 100+2 100+2 100+2,5 19,2 17,93 18,67 19,43 - 100+1,5 - - 18,59

29/05/08 07:30 100+2 100+1,5 100+2 100+2,5 19,3 21,09 18,38 19,78 - 100+2,5 - - 19,23

02/06/08 08:00 100+2 100+1 100+1 100+1,5 19,52 17,7 23,33 20,83 - 100+2 100+2,5 100+3,5 18,6 19,13 19,45

12/06/08 06:30 100+2 100+2 100+2,5 100+3,5 19,67 19,41 17,82 19,6 - - 100+2 - 18,33

16/06/08 09:00 100+1 100+2 100+2 100+2 19,52 19,47 19,29 22,16 - - 100+3 - 19,33

18/06/08 11:45 100+1 100+2 100+2 100+4 20,93 18,4 19,18 18,7 100+2 - - - 18,6

19/06/08 17:00 100+2 100+2 100+2 100+4 17,8 18,57 19,36 18,72 100+1 - - - 18,95

23/06/08 08:30 100+2 100+2 100+2 100+4 19,44 18,63 19,77 18,96 - - - -

30/06/08 08:15 100+1 100+2 100+2 100+4 20,93 19,34 21,44 18,78 100+2 - 100+4 - 19,44 19,47

02/07/08 06:10 100-1 100+2 100+3 100+4 20,51 19,41 18,57 18,74 100+2 - - - 18,57

02/07/08 12:20 100+2 100+2 100+3 100+4 17,84 19,9 18,61 19,58 - - - -

07/07/08 10:00 100+2 100+2 100+2 100+4 17,8 18,5 20,27 19,65 100+2 - 100+2 100+4 18,5 19,42 19,45

07/07/08 20:00 100+1,5 100+2 100+3 100+4 20,1 18,56 18,69 18,92 100+2 - - - 19,17

15/07/08 20:30 100+2 100+2 100+2 100+4 19,48 18,77 19,37 19,4 - - - -

22/07/08 09:30 100+2 100+2 100+2 100+3 19,44 19,25 19,38 23,50 100+2,5 - - 100+4 19,46 18,51

24/07/08 11:40 100+2,5 100+2 100+2 100+4 19,2 18,75 21,05 17,04 - - 100+3 100+3 19,6 18,78

28/07/08 10:00 100+2 100+2 100+3,5 100+3 20,06 19,62 16 21,43 100+3 100+2 100+3,5 100 19,07 19,37 18,7 18,57

30/07/08 18:30 100+1,5 100+2,5 100-2 100+1,5 20,75 21,1 28,22 20,15 100+2 100+2 100+5 100+3 19,17 19,37 18,55 19,02

31/07/08 11:35 100+2 100+2 100+5 100+3 18,62 18,03 13,42 20,17 - - 100-5 100+4 19,45 18 19,8

07/08/08 11:45 LAVAGEM DOS FILTROS LAVAGEM DOS FILTROS LAVAGEM DOS FILTROS LAVAGEM DOS FILTROS

07/08/08 13:20 100+2,5 100+2,5 100+3 100+3,5 18,68 18,03 18,35 19,56 - - - 100+3,5 19,2307/08/08 13:20 100+2,5 100+2,5 100+3 100+3,5 18,68 18,03 18,35 19,56 - - - 100+3,5 19,23

11/08/08 10:00 100+2,5 100+2,5 100+1,5 100+2 18,63 18,53 19,07 21,13 - - - 100+3,5 19,23

11/08/08 22:00 100+2 100+2 100-2 100-4 18,75 19,17 20,35 24,51 - - 100+2 100+3 19,51 19,26

14/08/08 11:45 100+2 100+2 100+2 100+3 20,26 19,31 17,52 16,91 100+2,5 - - 100+2,5 18,09 18

18/08/08 10:00 100+5 100+5 100+2,5 100+4 14,24 14,33 18,9 19,17 100+2,5 100+2,5 - 100+2,5 18,93 18,68 19,29

19/08/08 11:40 100+2,5 100+2,5 100+2,5 100+2,5 18,83 18,43 18,07 19,01 - - - -

19/08/08 19:00 100+2,5 100+2,5 100+2,5 100+2 18,62 19,05 18,31 19,37 - - - -

25/08/08 10:30 100+2,5 100+2,5 100+1 100+2,5 18,88 18,6 23,22 19,73 - - 100+3 100+3 18,59 19,12

28/08/08 12:35 100+2,5 100+2,5 100+3 100+3 18,04 18 15,43 18,37 - - 100+1 - 18,69

01/09/08 22:00 tanques vazios, filtros c/ ar 100+2 100+2 100+3 100+2,5 18,95 19,31 18,07 19,15

02/09/08 10:45 100+5 100+7 100+3 100+3,5 14,73 12,68 16,01 18,99 100+2 100+2 100+1,5 - 18,56 19,47 19,4

04/09/08 12:10 100+2 100+2 100+1,5 100+3,5 18,56 18,18 21 20,30 - - 100+2 100+4 19,23 18,83

08/09/08 10:45 100+2 100+2 100+2 100+1 19,43 18,97 19,38 23,91 - - - 100+4

09/09/08 07:30 100+2 100+2 100+2 100+4 18,76 18,63 19,42 17,69 - - - 100+3 18,62

11/09/08 11:55 100+2 100+2 100+2 100+3 19,24 18,73 19,77 21,00 - - - 100+4

14/09/08 12:30 100+2 100+2 100+2 100+4 19,08 18,97 20,26 18,87 - - 100+3 - 19,34

15/09/08 10:00 100+2 100+2 100+2,5 100+4 19,34 18,97 18,7 19,46 - - - -

17/09/08 07:00 100+2 100+2 100+1,5 100+4 18,63 19,07 20,75 19,20 - - 100+3 - 18,61

18/09/08 12:30 100+2 100+2 100+3 100+4 19,68 19,61 18,76 22,14 - - - 100+5 20,07

19/09/08 19:30 100+2 100+2 100+2,5 100+4 19,42 18,96 18,71 20,34 - - - 100+5 19,23

22/09/08 10:30 100+2 100+2 100+3 100+4,5 19,14 19,4 18,89 19,87 - - - 100+5 19,42

25/09/08 11:50 100+2 100+2 100+3 100+5 19,87 20,98 19,66 17,82 100+2,5 100+2,5 100+3,5 100+5,5 17,72 19,11 18,82 18,45

29/09/08 11:45 100+2 100+2,5 100+1,5 100+3 19,42 20,5 21,48 20,76 - 100+3 100+4 100+4,5 19,45 19,21 18,75

02/10/08 12:10 100+2 100+3 100+4 100+4,5 21,39 19,43 16,69 16,57 100+2,5 - 100+2 100+3 18,87 19,56 18,48

13/10/08 10:00 100+2,5 100+3 100+1 100+1 19,19 19,41 22,96 24,09 - - 100+4,5 100+5 19,45 18,73

16/10/08 20:00 100+2,5 100+3 100+2 100+4,5 19,35 18,93 16,73 15,87 - - 100+1 100+ 3 19,21 18,56

20/10/08 10:00 Lavagem dos filtros. 100+2,5 100+2 100+2 100+3 19,32 19,34 18,69 19,14

23/10/08 11:55 100+2,5 100+2 100+2 100+3 19,17 18,6 17,37 18,08 - - 100+1,5 100+2,5 19,24 19,45

25/10/08 07:00 100+2,5 100+2 100+1 100+1,5 19,2 18,95 20,23 20,76 - - 100+2 100+2,5 18,63 19,72

27/10/08 11:30 100+2,5 100+2 100+2 100+2,5 19,02 18,62 18,01 20,24 - - 100+2 100+4 18,67 18,59

03/11/08 10:30 100+2 100+2 100+1,5 100+3 19,07 18,98 18,61 19,50 - - - -

04/11/08 21:20 100+2 100+2 100+1 100+1 18,74 19,15 19,23 19,97 - - - 100+2 19,09

06/11/08 11:55 100+2 100+2 100+1 100+2 19,68 18,28 19,49 21,27 - - - 100+3 19,63

10/11/08 09:00 100+2 100+2 100+1 100+3 19,38 18,52 20,22 18,63 - - 100+2 - 18,55

13/11/08 12:10 100+2 100+2 100+2 100+3 19,68 18,58 18,09 19,21 - - - -

17/11/08 20:30 100+2 100+2 100+2 100+3,5 19,37 18,56 18,59 18,83 - - - -

27/11/08 12:15 100+2,5 100+2,5 100+3 100+4 19,62 18,03 15,8 18,31 - 100+2 100+2 - 18,77 18,26

29/11/08 11:00 100+2 100+2 100+2 100+4 19,21 18,93 20,11 10,08 - - 100+2,5 - 18,75

01/12/08 10:00 100+2,5 100+2,5 100+2 100+3 18,73 18,87 17,94 18,56 - - 100+2 - 18,63

07/12/08 09:00 100+2 100+2,5 100+1 100+4 20 19,23 20,02 19,40 100+2,5 - 100+3 - 18,71 18,68

08/12/08 11:00 100+2,5 100+2,5 100+2 100+4 19,76 19,36 18,6 18,52 100+2,5 - - - 19,22

11/12/08 12:00 100+2,5 100+2,5 100+2 100+4 19,47 18,37 18,05 19,17 - - 100+1,5 - 18,3
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8.3 Apêndice C – Dados operacionais e resultados das análises do 
sistema piloto 



CONCENTRAÇÃO DE COT (mg/L)
Data Água Bruta AF AO F1 F2 F3 F4

10/07/07 4,817 2,550 2,519 0,198 0,665 0,159 0,844

12/07/07 4,887 2,575 2,498 0,199 1,158 0,139 1,214

16/07/07 5,242 2,452 2,424 0,223 1,299 0,184 1,539

18/07/07 4,859 2,471 2,464 0,257 1,347 0,321 1,654

20/07/07 4,877 2,509 2,578 0,325 1,604 0,394 1,849

23/07/07 5,061 2,762 2,719 0,639 1,782 1,109 2,795

25/07/07 4,839 2,795 2,585 0,431 1,935 0,731 2,324

27/07/07 5,018 2,649 2,624 0,445 1,806 0,475 2,032

30/07/07 4,833 2,368 2,520 0,741 2,116 0,752 2,190

01/08/07 5,082 2,784 2,426 0,540 1,891 0,694 2,115

03/08/07 5,437 2,527 2,511 0,838 2,111 0,838 2,290

06/08/07 5,230 2,210 2,505 0,537 1,820 0,769 2,072

08/08/07 4,978 2,250 2,463 0,525 1,790 0,719 2,016

10/08/07 5,123 0,221 2,635 0,741 1,898 0,758 2,150

15/08/07 2,643 2,835 1,752 3,008 5,846 1,331 2,293

17/08/07 5,426 2,713 2,527 1,200 2,247 1,576 3,210

20/08/07 5,385 2,446 2,557 0,713 1,901 0,937 2,189

24/08/07 5,232 2,240 2,274 0,769 1,751 0,716 1,832

27/08/07 5,145 2,286 2,434 0,965 2,393 1,832 2,569

31/08/07 5,010 2,340 2,320 0,830 1,790 0,880 1,960

03/09/07 6,760 4,010 5,410 3,250 8,160 10,740 10,360

10/09/07 5,419 2,898 2,833 2,036 2,493 0,971 3,144

14/09/07 5,840 3,230 3,440 5,450 3,070 1,800 2,820

21/09/07 3,550 1,860 1,870 0,810 1,420 0,700 1,550

24/09/07 3,460 1,700 1,670 0,720 1,350 0,770 1,490

05/10/07 3,590 1,840 1,870 0,970 1,550 1,000 1,60005/10/07 3,590 1,840 1,870 0,970 1,550 1,000 1,600

08/10/07 3,860 2,100 1,850 1,400 1,710 1,810 2,290

19/10/07 3,570 1,860 1,850 1,160 1,650 1,160 1,730

31/10/07 3,870 1,860 1,890 1,280 1,650 1,140 1,650

09/11/07 3,960 1,900 1,980 1,200 1,630 1,300 1,830

19/11/07 4,270 2,060 2,130 1,280 1,800 1,350 1,800

23/11/07 4,500 2,200 2,140 1,270 1,670 1,300 1,800

30/11/07 5,122 2,098 2,104 1,232 1,630 1,219 1,712

07/12/07 4,110 1,920 1,240 1,980 1,640 1,310 2,080

10/12/07 4,630 2,190 2,150 1,400 1,800 2,200 3,010

27/12/07 4,160 2,120 2,100 1,270 1,650 1,380 1,790

04/01/08 5,150 2,110 2,100 1,360 1,810 1,570 2,040

07/01/08 5,070 2,320 2,150 1,380 1,850 1,430 1,950

18/01/08 4,300 1,840 1,840 1,210 1,540 1,310 1,660

08/02/08 4,030 1,920 1,920 1,510 1,820 1,520 1,710

15/02/08 5,500 2,300 2,200 1,700 2,000 1,600 1,900

22/02/08 4,030 1,920 1,820 2,010 2,150 3,080 3,300

10/04/08 4,210 2,320 2,250 1,530 1,570 1,970 2,130

14/04/08 4,940 2,330 2,330 1,790 1,810 1,830 2,070

16/04/08 4,398 2,298 2,382 1,677 1,830 1,754 2,063

24/04/08 3,980 2,170 2,160 1,630 1,830 1,870 2,150

28/04/08 4,020 2,450 2,190 1,840 2,040 2,270 2,460

12/05/08 4,720 2,210 2,210 1,620 1,760 1,710 2,010

15/05/08 4,270 2,170 2,140 1,570 1,750 1,600 2,050

26/05/08 3,800 1,890 1,910 1,470 1,700 1,780 2,000

29/05/08 1,882 1,729 1,427 1,472 1,679 1,868

02/06/08 1,900 1,810 1,360 1,490 1,500 1,690

12/06/08 4,430 2,230 2,150 1,600 1,770 1,830 2,000

16/06/08 4,200 2,400 2,200 1,790 2,060 2,080 2,260

18/06/08 4,100 2,120 2,000 1,720 1,950 1,990 2,130

23/06/08 4,080 2,390 2,250 1,690 1,840 1,850 2,000

30/06/08 4,070 2,410 2,310 2,250 2,800 2,670 2,720

02/07/08 4,600 2,320 3,410 1,830 2,030 2,050 2,200

07/07/08 4,003 2,520 2,312 1,988 2,142 2,142 2,194

22/07/08 4,191 2,322 2,634 1,835 2,105 2,084 2,187
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24/07/08 4,073 2,171 2,167 1,709 1,872 1,936 2,071

28/07/08 3,922 2,394 2,412 2,060 2,242 2,344 2,404

31/07/08 4,056 2,308 2,239 1,679 1,838 2,034 2,148

11/08/08 3,887 2,152 2,043 1,786 1,947 2,088 2,092

14/08/08 4,395 2,034 2,028 1,684 1,592 1,825 2,102

18/08/08 4,070 2,110 2,080 1,610 1,750 1,870 2,000

19/08/08 4,835 2,222 2,208 1,712 2,657 2,404 2,242

25/08/08 4,900 2,000 1,900 1,500 1,900 2,000 2,200

28/08/08 3,700 1,950 1,590 1,150 2,040 2,080 2,090

02/09/08 3,900 1,910 1,920 1,410 1,520 1,680 1,770

04/09/08 4,096 2,041 1,857 1,462 1,575 1,686 1,866

08/09/08 4,460 2,090 2,240 1,640 1,230 1,970 1,980

11/09/08 3,860 2,130 2,080 1,540 1,630 1,720 1,830

15/09/08 4,500 2,050 2,060 1,530 1,740 1,860 2,010

18/09/08 3,970 1,970 1,960 1,880 1,990 1,600 1,760

22/09/08 4,340 2,000 2,100 1,180 1,340 1,610 1,730

25/09/08 1,994 1,990 1,467 1,611 1,661 1,838

29/09/08 4,970 2,000 2,030 1,530 1,620 1,680 1,850

02/10/08 3,880 1,800 1,760 1,280 1,460 1,420 1,500

13/10/08 4,293 2,218 1,988 1,547 1,726 1,704 1,849

23/10/08 4,152 2,316 2,321 1,902 2,022 2,053 2,144

27/10/08 4,350 2,280 2,370 2,410 2,500 2,330 2,320

03/11/08 4,014 2,316 2,410 1,603 1,693 1,842 1,972

06/11/08 4,790 2,430 2,340 1,720 1,880 2,170 2,330

10/11/08 5,140 2,710 2,380 1,790 1,880 2,060 2,210

13/11/08 4,294 2,084 2,202 1,521 1,623 1,805 1,955

08/12/08 5,220 2,680 2,170 1,540 1,680 1,690 1,900
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UV-254 nm  (cm-1)
Data Água Bruta AF AO F1 F2 F3 F4

10/07/07 0,140 0,026 0,025 0,001 0,001 0,001 0,001

12/07/07 0,122 0,038 0,033 0,011 0,018 0,010 0,029

16/07/07 0,112 0,027 0,020 0,005 0,013 0,006 0,022

18/07/07 0,118 0,020 0,026 0,001 0,001 0,001 0,009

20/07/07 0,104 0,030 0,020 0,005 0,011 0,001 0,016

23/07/07 0,117 0,043 0,022 0,005 0,015 0,007 0,033

25/07/07 0,067 0,002 0,008 0,025 0,016 0,028 0,008

27/07/07 0,100 0,033 0,020 0,008 0,015 0,003 0,026

30/07/07 0,099 0,022 0,008 0,005 0,004 0,005 0,011

01/08/07 0,108 0,033 0,019 0,005 0,013 0,003 0,016

03/08/07 0,095 0,034 0,024 0,023 0,109 0,034 0,002

06/08/07 0,092 0,028 0,041 0,054 0,042 0,048 0,034

08/08/07 0,089 0,001 0,018 0,026 0,036 0,020 0,024

10/08/07 0,090 0,028 0,012 0,029 0,017 0,001 0,012

15/08/07 0,133 0,046 0,020 0,010 0,036 0,010 0,015

17/08/07 0,092 0,018 0,019 0,008 0,011 0,004 0,015

20/08/07 0,115 0,023 0,007 0,008 0,008 0,005 0,010

24/08/07 0,105 0,011 0,006 0,001 0,007 0,009 0,002

27/08/07 0,097 0,016 0,001 0,001 0,005 0,004 0,016

31/08/07 0,091 0,016 0,004 0,003 0,003 0,003 0,012

03/09/07 0,077 0,025 0,037 0,011 0,026 0,073 0,058

10/09/07 0,107 0,017 0,007 0,000 0,005 0,000 0,010

14/09/07 0,035 0,025 0,018 0,010 0,000 0,000

21/09/07 0,095 0,011 0,010 0,008 0,02121/09/07 0,095 0,011 0,010 0,008 0,021

24/09/07 0,108 0,022 0,009 0,007 0,017

05/10/07 0,100 0,025 0,014 0,005 0,017 0,008 0,021

08/10/07 0,104 0,032 0,022 0,020 0,024 0,026 0,045

19/10/07 0,115 0,037 0,034 0,015 0,025 0,016 0,028

31/10/07 0,089 0,034 0,024 0,008 0,016 0,006 0,018

09/11/07 0,108 0,042 0,018 0,009 0,020 0,016 0,026

19/11/07 0,114 0,032 0,024 0,016 0,022 0,014 0,023

23/11/07 0,124 0,040 0,031 0,016 0,019 0,033 0,011

30/11/07 0,142 0,041 0,023 0,012 0,022 0,017 0,024

07/12/07 0,116 0,029 0,019 0,029 0,014 0,011 0,018

10/12/07 0,113 0,023 0,021 0,006 0,010 0,020 0,016

08/02/08 0,111 0,029 0,030 0,018 0,025 0,030 0,028

15/02/08 0,128 0,035 0,026 0,017 0,026 0,017 0,028

22/02/08 0,131 0,033 0,021 0,010 0,013 0,012 0,036

10/04/08 0,101 0,048 0,038 0,021 0,019 0,030 0,036

14/04/08 0,117 0,036 0,017 0,012 0,016 0,023 0,031

16/04/08 0,102 0,034 0,012 0,010 0,011 0,018 0,029

24/04/08 0,107 0,033 0,016 0,013 0,015 0,019 0,028

28/04/08 0,102 0,038 0,025 0,016 0,019 0,023 0,034

12/05/08 0,121 0,046 0,028 0,021 0,022 0,026 0,037

15/05/08 0,106 0,031 0,016 0,012 0,022 0,044 0,032

26/05/08 0,113 0,030 0,016 0,012 0,015 0,025 0,027

29/05/08 0,017 0,005 0,004 0,005 0,014 0,010

02/06/08 0,024 0,006 0,002 0,008 0,014 0,017

12/06/08 0,108 0,029 0,012 0,009 0,014 0,020 0,024

16/06/08 0,103 0,022 0,006 0,001 0,004 0,031 0,023

18/06/08 0,107 0,026 0,018 0,010 0,013 0,020 0,025

23/06/08 0,096 0,032 0,033 0,013 0,013 0,016 0,026

30/06/08 0,090 0,022 0,007 0,002 0,006 0,008 0,014

02/07/08 0,093 0,031 0,270 0,170 0,022 0,024 0,029

07/07/08 0,095 0,040 0,025 0,026 0,050 0,035 0,038

22/07/08 0,118 0,049 0,027 0,024 0,025 0,021 0,028
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24/07/08 0,084 0,026 0,016 0,006 0,007 0,015 0,036

28/07/08 0,094 0,051 0,013 0,006 0,011 0,019 0,029

31/07/08 0,085 0,037 0,019 0,023 0,017 0,039 0,041

11/08/08 0,011 0,002 0,004 0,007 0,009 0,048 0,024

14/08/08 0,082 0,022 0,010 0,002 0,002 0,006 0,011

18/08/08 0,104 0,031 0,019 0,014 0,017 0,025 0,029

19/08/08 0,150 0,137 0,148 0,158 0,154 0,167

25/08/08 0,107 0,019 0,007 0,005 0,006 0,015 0,020

28/08/08 0,096 0,018 0,003 0,003 0,021 0,013 0,016

02/09/08 0,108 0,039 0,008 0,006 0,006 0,021 0,023

04/09/08 0,149 0,010 0,149 0,010 0,016 0,031

08/09/08 0,097 0,023 0,026 0,016 0,010 0,014 0,017

11/09/08 0,107 0,029 0,008 0,006 0,006 0,012 0,018

15/09/08 0,085 0,029 0,017 0,012 0,014 0,026 0,026

18/09/08 0,093 0,038 0,045 0,022 0,027 0,024 0,030

22/09/08 0,074 0,025 0,007 0,005 0,008 0,015 0,016

25/09/08 0,083 0,026 0,014 0,027 0,018 0,016 0,022

29/09/08 0,087 0,028 0,015 0,010 0,013 0,019 0,028

02/10/08 0,090 0,026 0,015 0,008 0,009 0,016 0,021

13/10/08 0,097 0,028 0,015 0,013 0,016 0,014 0,019

23/10/08 0,106 0,010 0,013 0,016 0,008 0,015 0,018

27/10/08 0,081 0,026 0,011 0,015 0,018 0,023 0,018

03/11/08 0,094 0,025 0,012 0,008 0,012 0,027 0,027

06/11/08 0,082 0,031 0,018 0,012 0,015 0,022 0,024

10/11/08 0,097 0,033 0,017 0,011 0,015 0,024 0,027

13/11/08 0,104 0,030 0,014 0,008 0,012 0,021 0,02713/11/08 0,104 0,030 0,014 0,008 0,012 0,021 0,027

08/12/08 0,099 0,022 0,014 0,009 0,011 0,015 0,022
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Contagem de partículas (#/mL)

Data F1 F2 F3 F4 AF AO Água Bruta

10/07/07 -            91,5 93,5 18,7 34,6 398,5 135 17.755,1

12/07/07 170           33,5 87,2 16 30,3 91,1 246,5 20.745,3

16/07/07 520           12,1 50,8 10,4 10,9 217,3 224,3 20.306,7

18/07/07 690           19,2 78,1 27,8 39,3 399,6 368,9 28.356,9

20/07/07 860           21,9 24,7 3,7 123,3 223,4 43,6 7.449,5

23/07/07 1.120        62,9 137,6 5,1 26 413 51,8 16.826,0

25/07/07 1.290        56,9 102,5 12,5 141,3 197,7 169,2 25.671,4

27/07/07 1.460        38,9 51,4 3,3 40,8 69,7 182,6 10.031,1

30/07/07 1.720        67,9 64,1 9,8 223 59,3 50,1 21.414,7

01/08/07 1.890        34,7 102,6 12,2 122,8 62,2 41,8 8.287,6

03/08/07 2.060        58 284,2 34,8 547,4 527,9 118,8 19.345,3

06/08/07 2.320        29,6 89,4 24,7 457,2 55,5 76,6 11.333,4

08/08/07 2.500        42,8 74,5 52 479,7 377,9 49,6 11.188,2

10/08/07 2.670        32,2 82,4 35,4 579,8 176,4 50,5 6.740,5

15/08/07 3.100        34,4 59,8 92,3 873 678,2 175,6 22.382,2

17/08/07 3.270        271,1 278,4 806,8 667,5 260,6 114,4 8.068,7

20/08/07 3.530        114,7 169 129 634,5 601,3 98,1 26.850,9

24/08/07 3.870        95,9 80,2 91,6 531,1 376,6 114,7 17.213,6

27/08/07 4.130        92,5 81,3 71,2 389,2 493,5 295,8 17.505,3

31/08/07 4.470        108,6 138 160,4 311,3 498,4 155,2 18.618,6

03/09/07 4.730        116,8 49 57,2 156,3 451,9 66,3 22.307,0

10/09/07 5.330        150,2 79,9 150,5 221,9 641 117,3 23.596,5

14/09/07 5.680        98,5 100,6 444,1 343,1 653,5 184 27.369,5

21/09/07 6.280        49,7 31,8 102,2 86,5 676,6 166,9 23.157,721/09/07 6.280        49,7 31,8 102,2 86,5 676,6 166,9 23.157,7

24/09/07 6.540        67,1 69 159,7 284,3 560,5 87,7 26.336,7

05/10/07 7.490        287,3 51,3 105,4 265,2 279,4 26,6 13.793,4

08/10/07 7.740        182,3 183,5 108,5 220,8 739,1 58,5 31.807,4

19/10/07 8.690        113,4 73,3 81,2 116,3 584,7 177,9 21.033,2

31/10/07 9.720        100,2 54,5 62,1 50,4 179,5 33,5 9.305,8

09/11/07 10.500      175,6 101 76,2 74,2 1885,6 122,3 14.041,3

19/11/07 11.360      74,8 72,7 100,8 91 494,9 65,6 15.415,9

23/11/07 11.700      92,8 106,4 85,8 109,7 441,2 59,2 20.772,4

30/11/07 12.300      147,6 115,5 219,2 280,1 454,8 874,3 17.540,7

07/12/07 12.910      26,5 63,1 224,8 407,1 17,3 126,1 5.595,5

10/12/07 13.160      232,4 215,9 136,8 135,3 390,1 145,7 18.355,2

27/12/07 14.630      99,1 28,5 916 110,2 113,1 12,7 5.431,0

04/01/08 15.320      188,7 67,3 106,9 101,9 479,9 203,3 19.014,0

07/01/08 15.570      111,6 51,3 63,8 58,6 391,3 56,9 18.799,0

18/01/08 16.520      1160,8 46,8 121,9 148,2 881,8 128,1 32.459,2

08/02/08 18.330      34 40,4 32,7 63,9 197,2 379,7 4.723,1

15/02/08 18.930      42,2 51,8 23,1 22,5 404,4 66,5 10.429,2

22/02/08 19.530      77,6 114,5 45,5 58,7 423,2 79,5 13.667,9

10/04/08 23.660      217,7 83,7 124,7 78,8 467,3 1227,5 8.781,9

14/04/08 24.010      273,1 210,3 67,9 47,2 439,4 152,7 12.672,1

16/04/08 24.180      113,1 120,1 37,1 63,2 271,1 78,9 10.835,8

24/04/08 24.870      141,3 136,6 57,7 78,9 263,2 96,5 11.968,3

28/04/08 25.210      106,9 83 57,8 37,1 248,6 141 8.943,0

12/05/08 26.410      67,6 61,6 55,2 483,2 279 58 12.079,6

15/05/08 26.670      75,8 97,2 58,6 81,1 282,3 118,2 12.269,9

26/05/08 27.620      114,7 93,4 82,4 73,3 916,5 290 18.917,6

29/05/08 27.880      56,6 81,3 35,4 66 70,7 111,9

02/06/08 28.220      80,9 80 32,8 86,6 107,5 132,1

12/06/08 29.080      120,6 121,2 121,1 216,7 443,6 192 18.587,3

16/06/08 29.430      76 74 78,8 85,2 534,9 136,9 19.384,8

18/06/08 29.600      79,7 109,8 93,3 81,5 408,9 180,3 18.013,3

23/06/08 30.030      67,8 56,2 42,7 54,4 418,9 100,6 18.679,7

30/06/08 30.630      65,3 61,9 30,5 55,4 202,2 82,1 6.875,5
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02/07/08 30.800      80,7 60,6 47,8 109,7 201,4 138,1 6.712,9

07/07/08 31.230      44,5 42,7 58,5 88,9 242,1 157,4 9.691,2

22/07/08 32.520      41,7 31,1 29,8 47,4 165,5 150,6 6.898,0

24/07/08 32.700      78,1 67,6 45,1 162 60,6 135,8 16.002,8

28/07/08 33.040      87 21,8 75,8 172,5 390,2 190,1 10.981,0

31/07/08 33.300      29,1 18,2 46,1 26,4 94,9 11,2 4.494,9

11/08/08 34.240      28,5 20,2 31,9 38 293,6 20,7 14.956,6

14/08/08 34.500      34,3 46,2 35,6 46,5 288,3 42,6 14.579,8

18/08/08 34.850      25 25,7 21,4 25,9 325,4 29,6 11.365,1

19/08/08 34.930      109,1 130,6 61,9 63,7 373,7 139 17.820,9

25/08/08 35.450      109,1 130,6 61,9 63,7 373,7 139 17.820,9

28/08/08 35.710      352,8 3792,1 94,9 56,9 268,6 165,2 14.839,3

02/09/08 36.140      51,6 47 66,3 94 225,9 403,5 35.245,6

04/09/08 36.310      57 37,3 71,5 77 353,6 38,2 16.572,7

08/09/08 36.650      111,4 172,7 79,5 139 538,6 188 19.664,2

11/09/08 36.910      45,9 57,4 98,1 143,3 385,6 80,4 12.216,9

15/09/08 37.260      87,1 113,7 91,8 120,6 1007,9 216 31.769,3

18/09/08 37.510      88,6 81,8 49,3 65,3 330,7 64,6 13.315,4

22/09/08 37.860      46,5 29,9 74,2 101,9 786,8 152 29.450,9

25/09/08 38.120      38,6 58,6 121 140,9 469,9 281 15.865,4

29/09/08 38.460      81,6 75,8 87,3 108,8 383,3 312,8 15.288,6

02/10/08 38.720      134,6 116,7 94,4 83 555,4 363,8 12.872,2

13/10/08 39.660      139,4 71,9 204,9 117,1 531,2 92,4 16.429,3

23/10/08 40.520      86,6 1420,9 270 1477,7 270,2 16,3 11.496,3

27/10/08 40.870      120,8 125,8 50,5 186,4 309 156 10.103,3

03/11/08 41.470      59,6 176 112 162,8 245,3 139,7 10.142,0

06/11/08 41.730      199,5 163,6 80,6 163,6 320,6 81,3 14.395,606/11/08 41.730      199,5 163,6 80,6 163,6 320,6 81,3 14.395,6

10/11/08 42.070      136,4 148,8 87,5 262,8 481,7 331,5 14.784,2

13/11/08 42.330      83,7 132,3 68,8 241,8 330,1 166,4 13.195,5
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turbidez (UNT) perda de carga (CM)
VOLUME F1 F2 F3 F4 VOLUME F1 F2 F3 F4
                 -   - - - -                  -   15 20 20 20

              170 - - - -               170 15 19 17 20

              520 0,44 0,61 0,18 0,17               520 18 22 37 29

              690 0,318 0,431 0,142 0,154               690 20 23 66 39

              860 0,45 0,22 0,2 0,17               860 26 28 82 55

           1.120 0,26 0,27 0,12 0,13            1.120 26 28 108 70

           1.290 0,265 0,289 0,155 0,157            1.290 23 24 130 80

           1.460 0,45 0,45 0,13 0,15            1.460 26 35 135 95

           1.720 0,25 0,25 0,11 0,17            1.720 27 30 170 37

           1.890 0,324 0,292 0,201 0,236            1.890 25 26 173 40

           2.060 0,192 0,299 0,123 0,196            2.060 16 34 158 44

           2.320 0,36 0,41 0,12 0,2            2.320 27 30 162 54

           2.500 0,353 0,395 0,129 0,237            2.500 24 28 156 62

           2.670 0,316 0,448 0,135 0,312            2.670 29 34 169 66

           3.100 0,365 0,34 0,144 0,322            3.100 27 39 174 78

           3.270 0,271 0,365 0,157 0,236            3.270 26 28 180 79

           3.530 0,453 0,447 0,15 0,286            3.530 29 31 184 81

           3.870 0,555 0,511 0,183 0,226            3.870 26 30 193 86

           4.130 0,12 0,118 0,189 0,207            4.130 25 28 195 92

           4.470 0,272 0,411 0,135 0,185            4.470 29 36 228 102

           4.730 0,434 0,417 0,342 0,395            4.730 30 35 254 113

           5.330 0,226 0,327 0,172 0,24            5.330 29 38 279 106

           5.680 0,197 0,234 0,184 0,182            5.680 10 13 55 13

           6.110 0,113 0,132 0,119 0,194            6.110 11 12 81 16

           6.280 0,237 0,382 0,26 0,192            6.280 12 16 101 21

           6.540 0,154 0,177 0,148 0,132            6.540 7 13 93 18

           7.140 0,297 0,292 0,263 0,183            7.140 14 19 94 21

           7.490 0,211 0,255 0,11 0,311            7.490 18 25 156 32

           7.740 0,367 0,398 0,127 0,225            7.740 15 20 134 25           7.740 0,367 0,398 0,127 0,225            7.740 15 20 134 25

           8.350 0,24 0,251 0,177 0,184            8.350 15 16 177 40

           8.690 0,214 0,19 0,15 0,174            8.690 17 22 217 48

           8.950 0,19 0,202 0,25 0,216            8.950 16 20 216 45

           9.290 0,512 0,222 0,181 0,14            9.290 20 27 196 53

           9.720 0,162 0,156 0,157 0,179            9.720 19 35 206 47

         10.150 0,154 0,143 0,151 0,127          10.150 15 20 248 49

         10.500 0,296 0,239 0,15 0,123          10.500 18 25 210 23

         10.760 0,298 0,262 0,212 0,238          10.760 16 21 259 31

         11.360 0,189 0,182 0,17 0,179          11.360 15 15 16 13

         11.700 0,252 0,291 0,165 0,186          11.700 14 18 32 17

         11.960 0,23 0,255 0,157 0,199          11.960 10 15 49 12

         12.300 0,266 0,224 0,178 0,185          12.300 13 18 64 19

         12.560 0,27 0,291 0,278 0,243          12.560 10 12 55 17

         12.910 0,222 0,149 0,172 0,134          12.910 11 17 88 23

         13.160 0,233 0,238 0,184 0,188          13.160 10 15 74 21

         13.680 0,11 0,21 0,16 0,21          13.680 13 15 78 24

         14.110 0,235 0,213 0,157 0,133          14.110 13 15 98 32

         14.630 0,16 0,17 0,16 0,22          14.630 14 15 110 35

         15.320 0,201 0,184 0,283 0,202          15.320 14 16 129 40

         15.570 0,17 0,161 0,186 0,183          15.570 14 15 156 142

         15.920 0,203 0,254 0,152 0,16          15.920 19 17 274 62

         16.260 0,271 0,264 0,262 0,271          16.260 12 12 237 55

         16.520 0,178 0,155 0,155 0,153          16.520 21 16 195 6

         17.380 0,116 0,128 0,132 0,135          17.380 11 13 20 12

         17.720 0,178 0,185 0,172 0,18          17.720 13 15 27 17

         18.330 0,123 0,12 0,126 0,248          18.330 15 18 31 17

         18.580 0,129 0,152 0,137 0,16          18.580 12 14 31 15

         18.930 0,156 0,157 0,15 0,134          18.930 13 16 42 17

         19.190 0,222 0,209 0,201 0,216          19.190 13 13 36 15

         19.530 0,221 0,246 0,106 0,108          19.530 13 15 56 18

         19.790 0,278 0,361 0,304 0,251          19.790 17 13 61 20

         20.130 0,23 0,338 0,183 0,186          20.130 20 19 127 27

         23.660 0,197 0,161 0,159 0,159          23.660 19 20 55 20

         24.010 0,221 0,246 0,106 0,108          24.010 13 15 56 18

         24.180 0,222 0,268 0,211 0,163          24.180 18 16 73 23
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         26.410 0,165 0,17 0,141 0,264          26.410 23 27 132 36

         26.670 0,169 0,209 0,194 0,217          26.670 33 32 267 63

         27.620 0,098 0,099 0,13 0,105          27.620 11 14 15 14

         27.880 0,216 0,193 0,154 0,143          27.880 12 14 14 13

         28.220 0,2 0,1 0,4 0,1          28.220 22 27 28 25

         29.080 0,158 0,167 0,153 0,158          29.080 14 14 21 16

         29.430 0,103 0,11 0,125 0,111          29.430 13 19 27 16

         29.600 0,156 0,169 0,174 0,165          29.600 20 17 30 17

         30.030 0,158 0,113 0,19 0,11          30.030 18 20 39 20

         30.630 0,119 0,105 0,124 0,114          30.630 22 22 66 34

         30.800 0,19 0,168 0,198 0,177          30.800 19 20 52 21

         31.230 0,132 0,117 0,122 0,125          31.230 25 26 85 28

         32.520 0,122 0,146 0,122 0,146          32.520 39 37 136 47

         32.700 0,139 0,138 0,127 0,112          32.700 28 32 146 39

         33.040 0,142 0,157 0,142 0,169          33.040 31 33 149 54

         33.300 0,276 0,282 0,247 0,268          33.300 42 42 146 60

         34.240 0,167 0,16 0,15 0,168          34.240 13 16 17 15

         34.500 0,196 0,207 0,19 0,218          34.500 13 11 20 15

         34.850 0,186 0,174 0,173 0,171          34.850 14 17 28 16

         34.930 0,179 0,191 0,198 0,189          34.930 12 13 30 14

         35.450 0,175 0,202 0,178 0,169          35.450 15 20 37 15

         35.710 0,286 0,176 0,237          35.710 13 13 31 14

         36.140 0,172 0,173 0,167 0,18          36.140 18 20 46 19

         36.310 0,152 0,2 0,183 0,195          36.310 13 15 45 18

         36.650 0,163 0,185 0,156 0,168          36.650 19 24 49 19

         36.910 0,235 0,246 0,222 0,224          36.910 15 20 56 20

         37.260 0,187 0,21 0,193 0,214          37.260 19 24 73 23

         37.510 0,236 0,215 0,243 0,2          37.510 19 22 91 25

         37.860 0,22 0,211 0,175 0,173          37.860 20 32 105 30

         38.120 0,335 0,374 0,233 0,249          38.120 25 32 146 36

         38.460 0,276 0,243 0,175 0,203          38.460 35 53 191 49         38.460 0,276 0,243 0,175 0,203          38.460 35 53 191 49

         38.720 0,438 0,476 0,238 0,24          38.720 33 51 118 40

         39.660 0,162 0,178 0,158 0,151          39.660 46 57 209 65

         40.520 0,158 0,175 0,159 0,195          40.520 8 9 12 11

         40.870 0,173 0,162 0,157 0,148          40.870 11 15 18 14

         41.470 0,157 0,153 0,154 0,159          41.470 13 19 20 15

         41.730 0,182 0,184 0,188 0,193          41.730 10 18 18 12

         42.070 0,15 0,173 0,166 0,186          42.070 14 27 20 15

         42.330 0,169 0,189 0,161 0,184          42.330 14 20 21 13

         44.480 0,167 0,192 0,168 0,18          44.480 29 30 35 19
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Concentração de MIB (ng/L)
Data Volume F1 F2 F3 F4 AF AO

01/08/07 1.720         2 2 2 2 2 2

06/08/07 2.150         2 2 2 2 2 2

15/08/07 2.930         2 2 2 2 2 2

22/08/07 3.530         3,6 2,5 3 2,8 2 2

29/08/07 4.130         8,7 2,3 2 2 2 2

10/09/07 5.160         2 2 2 2 2 2

19/09/07 5.940         6,8 11 4,1 6,5 2 2

26/09/07 6.540         6,7 27 8,9 35 2 2

03/10/07 7.140         4,1 6,9 10 3,4 2 2

11/10/07 7.830         11 4,6 3,6 8,5 2 2

17/10/07 8.350         7,4 5,1 13 12 2 2

29/10/07 9.380         2 2 2 2 2 2

07/11/07 10.150       2 2 2 2 2 2

28/11/07 11.960       2 2 2 2 3,2 2

06/12/07 12.650       2 2 2 2 2 2

16/12/07 13.510       9,7 9,9 8 7,1 2 2

27/12/07 14.450       16 9,8 3,6 17 2,5 2,1

09/01/08 15.570       28 30 25 62 43 44

13/01/08 15.920       16 38 26 42 55 47

23/01/08 16.780       3,2 9,8 9,5 11 26 46

01/02/08 17.550       8,9 10 11 2 12 8,7

06/02/08 17.980       3,4 10 2 5,1 6,2 6,1

20/02/08 19.190       4,4 2 2 2 3 3,320/02/08 19.190       4,4 2 2 2 3 3,3

01/03/08 20.050       2 2 2 4,1 2 2

12/04/08 23.660       2 2 2 2,1 5,8 2

20/04/08 24.350       2,9 2 4,9 6 7 3,7

01/05/08 25.300       7,6 6,4 13 12 14 12

19/05/08 26.840       3,8 7,9 15 25 36 12

27/05/08 27.530       39 99 86 183 265 146

01/06/08 27.960       33 60 144 293 375 75

12/06/08 28.910       4,6 2 38 15 6,4 2

19/06/08 29.510       2 2 17 2,8 3,4 2

02/07/08 30.630       2 2 4,2 2 2,6 2,4

07/07/08 31.060       2 2 2,9 2 2 2

15/07/08 31.750       2 2 7,8 2,6 4,2 2

30/07/08 33.040       2 2 2 2 3,4 2

11/08/08 34.070       2 2 4,4 4,2 5,9 2

19/08/08 34.760       2 2 5,7 7,4 5,1 2

09/09/08 36.570       23 84 96 366 563 54

14/09/08 37.000       18 70 70 278 415 90

17/09/08 37.260       64 234 46 268 468 411

19/09/08 37.430       15 5,7 81 229 272 2

25/09/08 37.940       3,4 2 15 19 21 2

16/10/08 39.750       2 2,1 5,3 30 39 3,4

25/10/08 40.520       6,1 13 15 51 63 10

04/11/08 41.390       2 2 2,1 3,1 2,8 2

17/11/08 42.500       2 2 2 2,1 2 2

29/11/08 43.540       2 2 2 13 12 2,5

07/12/08 44.220       2 2 2 20 21 2,7
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Concentração de Geosmina (ng/L)
Data Volume F1 F2 F3 F4 AF AO

01/08/07 1.720       2 2 2 2 2,2 2

06/08/07 2.150       2 2 2 2 3,9 2

15/08/07 2.930       2 2 2 2 7,1 2,6

22/08/07 3.530       2 2 2 2,8 9 3,3

29/08/07 4.130       2 2 2 2 3,4 2

10/09/07 5.160       2 2 2 2 2 2

19/09/07 5.940       2 2 2 2 2 2

26/09/07 6.540       2 2 2 2 2 2

03/10/07 7.140       2 2 2 2 2 2

11/10/07 7.830       2 2 2 2 2,8 2

17/10/07 8.350       2 2 2 2 2,7 2,3

29/10/07 9.380       2 2 2 2 2 2

07/11/07 10.150     2 2 2 2 3,8 2,7

28/11/07 11.960     2 2,5 2 3,5 6,2 3,4

06/12/07 12.650     2 2 2 2 3,2 2,8

16/12/07 13.510     2 2 2 2 2 2,8

27/12/07 14.450     2 2 2 2 2 2,5

09/01/08 15.570     2 2 2 5,8 11 11

13/01/08 15.920     2 2 2 7,9 16 13

23/01/08 16.780     2 2 2 4,8 9,2 8,9

01/02/08 17.550     2 2 2 2 2 2

06/02/08 17.980     2 2 2 2 2 2

20/02/08 19.190     2 2 2 2 2,2 220/02/08 19.190     2 2 2 2 2,2 2

01/03/08 20.050     2 2 2 2 2,9 2

12/04/08 23.660     2 2 2 2,8 4,5 2

20/04/08 24.350     2 2 2 6,2 13 4,7

01/05/08 25.300     2 2 2 14 24 7,5

19/05/08 26.840     2 2 2 2 2 2

27/05/08 27.530     2 2 2 2 2 2

01/06/08 27.960     2 2 2 2 2 2

12/06/08 28.910     2 2 2 2 2 2

19/06/08 29.510     2 2 2 2 2 2

02/07/08 30.630     2 2 2 2,1 2 2

07/07/08 31.060     2 2 2 2 2 2

15/07/08 31.750     2 2 2 2 2 2

30/07/08 33.040     2 2 2 5 9,1 2,5

11/08/08 34.070     2 2 2 6,6 56 2

19/08/08 34.760     2 2 2 2 2,1 2

09/09/08 36.570     2 2 2 2 2 2

14/09/08 37.000     2 2 2 2 2,6 2

17/09/08 37.260     2 2 2 2 2 2

19/09/08 37.430     2 2 2 2 2 2

25/09/08 37.940     2 2 2 2 6,2 2

16/10/08 39.750     2 2 2 2 4,1 2

25/10/08 40.520     2 2 2 2 2 2

04/11/08 41.390     2 2 2 2 2 2

17/11/08 42.500     2 2 2 2,2 4,3 2

29/11/08 43.540     2 2 2 2 2 2

07/12/08 44.220     2 2 2 2 2,1 2
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THM Instantâneo (µg/L)

Data AF AO F1 F2 F3 F4

01/08/07 17 19 0,5 3,5 0,5 4,3

06/08/07 17 16 2,9 0,5 0,5 4

15/08/07 18 17 0,8 3,6 1 4,9

22/08/07 20 21 1,5 7,9 1,2 5,3

29/08/07 20 18 1,4 4,4 3,3 6,8

10/09/07 23 22 4,6 7,4 4,7 6,6

19/09/07 20 21 9,8 8,8 7,3 7,2

26/09/07 19 18 11 9,6 7,9 7,1

03/10/07 19 17 11 8,6 11 7,6

11/10/07 23 20 13 10 9,6 8,2

17/10/07 23 21 12 8,4 12 8,1

29/10/07 14 23 19 12 17 13

07/11/07 23 23 17 9,6 13 9,8

28/11/07 16 16 17 11 17 13

06/12/07 24 23 15 12 8,5 6,7

16/12/07 15 28 21 14 14 11

27/12/07 14 23 14 11 12 9

09/01/08 25 12 22 14 5,9 11

13/01/08 27 29 21 10 13 10

23/01/08 19 20 13 11 12 5,4

01/02/08 28 26,6 18,1 10,2 8 12,1

06/02/08 23 24 16 12 12 6,3

20/02/08 16 14 16 13 14 11

01/03/08 24 22 14 11 7,1 6,4

12/04/08 11 17 7,3 6,2 11 6

20/04/08 8,4 9,3 7,9 8,3 6,2 9,4

01/05/08 10 17 12 5,3 11 10

19/05/08 17 13 11 9,2 10 9,3

27/05/08 16 15 12 10 11 11

19/06/08 19 17 11 10 11 11

07/07/08 19 14 11 9 10 9,1

30/07/08 13,1 13 9,9 8,7 9,4 9,1

09/09/08 5,9 5,5 6 5,7 5,8 5,7

19/09/08 3,8 3,7 5,6 5,7 5 4,9

16/10/08 15 12 9,2 7,9 8,4 8,3

25/10/08 25 21 11 9,6 12 10

17/11/08 14 14 7,5 7,1 8 7,1

29/11/08 14 12 8 8 8,4 8
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THM 24 horas (µg/L)

Data AF AO F1 F2 F3 F4

02/08/07 68 58 5,1 27 4,4 32

07/08/07 51 57 25 4,8 4,3 29

16/08/07 76 62 10 33 7,2 48

23/08/07 55 54 22 30 5,9 31

30/08/07 56 56 7,1 24 9,3 27

11/09/07 42 72 23 42 16 33

20/09/07 65 68 25 41 20 39

27/09/07 58 55 21 31 22 34

04/10/07 54 59 23 34 20 34

12/10/07 70 76 35 41 30 41

18/10/07 66 72 29 38 30 46

30/10/07 57 96 47 35 37 60

08/11/07 87 63 41 29 36 51

29/11/07 87 63 41 29 36 51

07/12/07 49 44 37 42 33 50

17/12/07 39 55 39 52 32 48

28/12/07 30 64 36 46 40 49

10/01/08 88 89 42 49 37 47

14/01/08 94 97 47 56 39 74

24/01/08 58 60 24 19 17 21

02/02/08 88,6 79,9 31 52,3 28,9 28

07/02/08 77 43 23 45 36 47

21/02/08 73 82 26 41 47 50

02/03/08 48 38 42 46 40 49

13/04/08 31 91 24 24 21 26

21/04/08 36 35 37 41 32 26

02/05/08 34 33 24 44 22 20

20/05/08 64 62 37 37 34 44

28/05/08 65 66 38 39 37 44

20/06/08 66 72 40 42 39 43

08/07/08 53 54 34 36 34 38

31/07/08 57 57 31 36 32 40

10/09/08 38 31 21 21 19 23

20/09/08 28 28 26 18 17 20

17/10/08 62 64 35 35 28 35

26/10/08 69 74 36 40 42 49

18/11/08 46 45 27 34 24 24

30/11/08 53 54 26 29 26 34
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8.4 Apêndice D – Graficos das concentrações de COT 
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Figura D.1 – Concentração de COT na água filtrada e no efluente do filtro F1 

 

 
Figura D.2 – Eficiência de remoção de COT do filtro F1 
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Figura D.3 – Concentração de COT na água filtrada e no efluente do filtro F2 

 

 
Figura D.4 – Eficiência de remoção de COT do filtro F2 
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Figura D.5 – Concentração de COT na água filtrada e no efluente do filtro F3 

 

 
Figura D.6 – Eficiência de remoção de COT do filtro F3 
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Figura D.7 – Concentração de COT na água filtrada e no efluente do filtro F4 

 

 
Figura D.8 – Eficiência de remoção de COT do filtro F4 
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8.5 Apêndice E – Gráficos das medidas de UV-254 nm 
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Figura E.1 – Medidas de UV-254 nm para água filtrada e efluente do filtro F1 

 
 

 
Figura E.2 – Medidas de UV-254 nm para água filtrada e efluente do filtro F2 
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Figura E.3 – Medidas de UV-254 nm para água filtrada e efluente do filtro F3 

 
 

 
Figura E.4 – Medidas de UV-254 nm para água filtrada e efluente do filtro F4 
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8.6 Apêndice F – Gráficos dos valores de potencial de formação de THM 
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Figura F.1 – Valores de potencial de formação de THM24 para água filtrada e 

efluente do filtro F1 
 

 
Figura F.2 – Eficiência de remoção do potencial de formação de THM24 para 

água filtrada e efluente do filtro F1 
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Figura F.3 – Valores de potencial de formação de THM24 para água filtrada e 

efluente do filtro F2 
 

 
Figura F.4 – Eficiência de remoção do potencial de formação de THM24 para 

água filtrada e efluente do filtro F2 
 



 

 

195

 
Figura F.5 – Valores de potencial de formação de THM24 para água filtrada e 

efluente do filtro F3 
 

 
Figura F.6 – Eficiência de remoção do potencial de formação de THM24 para 

água filtrada e efluente do filtro F3 
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Figura F.7 – Valores de potencial de formação de THM24 para água filtrada e 

efluente do filtro F4 
 
 

 
Figura F.8 – Eficiência de remoção do potencial de formação de THM24 para 

água filtrada e efluente do filtro F4 
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9 ANEXOS 
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9.1 Anexo A – Boletim técnico – Carvão CAG1 – Calgon 

 



Features Benefits
• Provides higher hardness relative

to other raw materials reducing
the generation of fines and 
product losses during 
backwashing 

• Generates the hardness and 
abrasion resistance required for
thermal reactivation and 
minimizing generation of fines in
operations requiring backwashing

• Pore structure provides a wider
range of contaminant removal
capabilities relative to other
starting material

• High density, wets readily, and
does not float, thus minimizing
loss during backwash operations

• Creates optimal transport paths
for faster adsorption 

Specifications F300 F400

Iodine Number, mg/g (min) 900 1000

Moisture, weight % (max %) 2 2

Abrasion Number (min) 78 75

Effective Size, mm 0.8 - 1.0 0.55-0.75

Uniformity Coefficient (max) 2.1 1.9

Ash, weight % (max) 8 9

Apparent Density, g/cc (min) 0.48 0.44

US Sieve Series, weight %

Larger than No. 8 (max) 15 -

Smaller than No. 30 (max) 4 -

Larger than No. 12 (max) - 5

Smaller than No. 40 (max) - 4

• Bituminous-based raw
material 

• Coal is pulverized and
reagglomerated 
with suitable binder 

Making Water and Air Safer and Cleaner

FILTRASORB® 300 & 400
Granular Activated Carbons for Potable Water

Description
FILTRASORB® 300 and FILTRASORB® 400 are two high 
activity granular activated carbons developed by Calgon
Carbon Corporation for the removal of taste and odor 
compounds and dissolved organic compounds from 
water treatment.

These activated carbons are made from selected grades of
bituminous coal to produce a high activity, durable granular
product capable of withstanding the abrasion associated with
repeated backwashing, air scouring, and hydraulic transport.
Activation is carefully controlled to produce an exceptionally 
high internal surface area with optimum pore size for effective
adsorption of a broad range of high and low molecular 
weight organic contaminants.The product is also formulated 
to comply with all the applicable provisions of the AWWA
Standard for Granular Activated Carbon, edition B604-96,
the stringent extractable metals requirements of ANSI/NSF
Standard 61, and the Food Chemicals Codex.

Applications
FILTRASORB® 300 and 400 activated carbons can be used to 
treat surface and groundwater sources for the production 
of drinking water. These products can be used as a complete
replacement for sand and anthracite media. FILTRASORB® 300 
and 400 activated carbons function as dual purpose media,
providing both filtration and adsorption. FILTRASORB® has 
been used successfully in drinking water applications for 
over 40 years.

Design Considerations
As a replacement for existing filter media, conversion to 
FILTRASORB® 300 and 400 granular activated carbons 
impose no major changes to a plant’s normal filtration 
operations. Calgon Carbon Corporation can also provide 
complete modular adsorption systems as an add-on 
treatment stage if required.

Carbon and Process Media
Visit our website at www.calgoncarbon.com, or call 800-422-7266

to learn more about our complete range of products and services,
and obtain local contact information.

CPM-PB1042-0304
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Safety Message
Wet activated carbon preferentially removes oxygen from air.
In closed or partially closed containers and vessels, oxygen
depletion may reach hazardous levels. If workers are to enter a 

vessel containing carbon, appropriate sampling and work 
procedures for potentially low oxygen spaces should be 
followed, including all applicable federal and state requirements.

Visit our website at www.calgoncarbon.com

CPM-PB1042-0304
©Copyright 2004 Calgon Carbon Corporation, all rights reserved.

Calgon Carbon Corporation
P.O. Box 717  
Pittsburgh, PA USA 15230-0717
1-800-422-7266
Tel: 412-787-6700
Fx: 412-787-6713

European Operations of Calgon
Carbon Corporation
Zoning Industriel C de Feluy
B-7181 Feluy, Belgium
Tel: + 32 (0) 64 51 18 11
Fx: + 32 (0) 64 54 15 91

Your local office
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FILTRASORB® 300 & 400
Granular Activated Carbons for Potable Water
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9.2 Anexo B – Boletim técnico – Carvão CAG2 – Carbomafra 



 BOLETIM TÉCNICO 
CARVÃO ATIVADO 119 GRANULADO 

Curitiba, 12/04/2007. Boletim Número : 1032 Revisão: 0 Folha: 1/1 

 

 

 
CARBONO ATIVADO  119  

 
O Carbono 119 é um carvão ativado granulado de origem vegetal, de primeira 
calcinação , obtido pelo processo físico de ativação. Por ser produzido a partir de cascas 
de cocos, é dotado de elevada dureza e densidade, facilitando processos que necessitam 
de regenerações sucessivas. 
É desenvolvido para trabalhar em leitos fixos e móveis, no tratamento e   purificação de 
diversos fluídos. As distribuições de partículas fornecidas são selecionadas para 
proporcionar em elevadas taxas de adsorção e baixas resistências ao fluxo, para cada 
aplicação específica.  

 
APLICAÇÃO 
O Carbono 119 é utilizado no tratamento de água para remoção de compostos orgânicos, 
remoção de cloro, gosto e odor. Citamos por exemplo, tratamento de água em filtros 
domésticos, em uso industrial anterior às colunas de desmineralização, água potável e de 
processo . No tratamento de efluentes na fase final de polimento, para remoção de cor e 
traços de DQO. 
Também é usado nas granulometrias maiores (3,5x8 e 6x12) para tratamento de gases 
em geral, recuperação de solventes, controle de poluição do ar, adsorção de álcool, nas 
aplicações que requerem alta eficiência e regenerações sucessivas. 

 
 
 

ESPECIFICAÇÕES 
N°. de Iodo (mg I2/g C.A., AWWA B 600/78)........................ min .850   
Cinza (%, ASTM D 2866/83) ................................................ máx. 10 
Umidade (%, ASTM D 2867/70)............................................ máx. 10 
Peso Específico Aparente (g/cm3, ASTM D 2854/70).......... 0,50 ± 0,05  
Dureza (%, ASTM D 3802/79)............................................... min. 90  
pH ........................................................................................ alcalino 
Carbono Fixo ....................................................................... min. 80% 
Granulometrias (Nominal, ASTM D 2862/70)....................... 3,5x8,  6x12/6X10, 8x16, 8x30, 

12x25, 12x40, 20x50  
       
  
EMBALAGEM  
Sacos de ráfia revestidos internamente com polietileno. Peso Líquido: 30 kg.  

 
 

DOCUMENTO NÃO CONTROLADO 
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INDÚSTRIA QUÍMICAS CARBOMAFRA S/A  
EXPANSÃO DE LEITO DE CARVÃO ATIVADO GRANULADO  

Curitiba, janeiro/2001  
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