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RESUMO 

 

O aumento da população e consequente demanda por água somado ao baixo índice de 

tratamento de efluentes, têm aumentado a pressão sobre os mananciais de captação de água para 

consumo humano. O tratamento convencional de água de abastecimento utiliza como agente 

oxidante e de desinfecção, o cloro. Apesar de ser o produto mais utilizado, seu uso está 

associado à formação de alguns subprodutos que podem ser nocivos à saúde, entre eles os 

trihalometanos, ácidos haloacéticos e as cloraminas. O presente trabalho avaliou o potencial do 

peróxido de hidrogênio (H2O2), com e sem radiação ultravioleta (UV-C), como agente oxidante 

no tratamento de águas de abastecimento com o intuito de prevenção de formação das 

cloraminas e de manutenção dos níveis de cloro residual. Diferentes dosagens de H2O2 e tempos 

de contato de UV-C foram testados. O tratamento utilizando apenas H2O2 foi eficiente na 

redução das concentrações desses compostos já nas dosagens mais baixas, tendo aumentado sua 

eficiência proporcionalmente ao aumento da dosagem de peróxido, bem como, mantendo o 

cloro residual. A maior eficiência de redução de cloraminas foi de 91,29% na dose de 1,5 mg/L 

de H2O2. Os tratamentos associando UV-C se mostraram menos eficientes na redução de 

cloraminas, sendo que, o tratamento durante 1 minuto de UV-C reduziu em 43,55% e o de 3 

minutos, 18,06%, ambos na dose de 3 mg/L de H2O2. O tratamento utilizando apenas UV-C foi 

menos eficiente. Dessa forma, é promissor o uso de H2O2 como agente oxidante alternativo ao 

cloro. Estudos de viabilidade econômica necessitam ser realizados. 

 

Palavras-chave: Cloraminas. Peróxido de hidrogênio. Radiação ultravioleta. Tratamento de 

água. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The increase in population and the consequent demand for water, coupled with the low rate of 

effluent treatment, have increased the pressure on water sources for human consumption. The 

conventional treatment of drinking water uses chlorine as an oxidizing and disinfecting agent. 

Despite being the most used product, its use is associated with the formation of some by-

products that can be harmful to health, including trihalomethanes, haloacetic acids and 

chloramines. The present work evaluated the potential of hydrogen peroxide (H2O2), with and 

without ultraviolet radiation (UV-C), as an oxidizing agent in the treatment of drinking water 

in order to prevent chloramine formation and to maintain chlorine levels. residual. Different 

H2O2 dosages and UV-C contact times were tested. The treatment using only H2O2 was efficient 

in reducing the concentrations of these compounds even at the lowest dosages, having increased 

their efficiency in proportion to the increase in the peroxide dosage, as well as, maintaining the 

residual chlorine. The greatest efficiency in reducing chloramines was 91.29% at a dose of 1.5 

mg / L of H2O2. Treatments associating UV-C were less efficient in reducing chloramines, and 

the treatment for 1 minute of UV-C reduced by 43.55% and that of 3 minutes, 18.06%, both at 

the dose of 3 mg / L of H2O2. Treatment using only UV-C was less efficient. Thus, the use of 

H2O2 as an alternative oxidizing agent to chlorine is promising. Economic feasibility studies 

need to be carried out. 

 

Key words: Chloramines. Hydrogen peroxide. Ultraviolet radiation. Water treatment.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

 A água possui papel fundamental para o desempenho de atividades básicas do dia a dia, 

como a ingestão, preparo de alimentos e higiene pessoal. Segundo dados do Ministério do 

Desenvolvimento Regional, em 2018 eram consumidos diariamente cerca de 155 litros de água 

por habitante, no Brasil. Encontrar mananciais de água não impactados pela poluição tem sido 

um desafio cada vez maior, devido ao crescimento e desenvolvimento sem planejamento das 

regiões. 

 A água para o abastecimento humano deve seguir padrões de qualidade obtidos a partir 

de seu tratamento, sendo o manancial onde a mesma é captada de grande importância. Com a 

expansão não planejada e despejo de resíduos industriais, residenciais e da agricultura; muitas 

vezes sem tratamento, os mananciais onde ocorre a captação possuem indicadores de qualidade 

cada vez piores. 

 Segundo a Resolução CONAMA nº 357/2005, os corpos hídricos que possuem água 

doce, são divididos em cinco classes conforme seu grau de contaminação, que varia desde a 

classe especial, onde o corpo hídrico ainda apresenta suas características naturais, não podendo 

ocorrer nenhum despejo de esgoto, mesmo tratado, ao outro extremo, corpo hídrico enquadrado 

como classe 4, onde as características do mesmo apenas permitem utilizá-lo para navegação e 

harmonização paisagística.  

  O avanço da urbanização tem aumentado os desafios para a captação e o tratamento de 

água (MIERZWA et al., 2008). O processo de tratamento físico-químico convencional, em 

alguns casos, já não tem atendido a todos os requisitos para que essa água seja segura para 

consumo humano.  

 Historicamente, o agente oxidante de desinfecção mais utilizado no tratamento de água 

é o cloro, em diferentes formas: gasosa (Cl2), como hipoclorito de sódio (NaOCl) ou hipoclorito 

de cálcio, Ca(OCl)2) (MEYER, 1994; FILHO; SAKAGUTI, 2008). Alguns subprodutos da 

reação do cloro na água são observados, principalmente trihalometanos, compostos orgânicos 

de um carbono trissubstituídos de halogênios em sua fórmula. O mais facilmente detectável na 

água é o clorofórmio (CHCl3), sendo que esses compostos já revelaram preocupações da 

comunidade internacional, por serem potenciais causadores de doenças. Além de 

trihalometanos, outros subprodutos são encontrados, como as cloraminas ou cloro residual 

combinado, produto formado a partir da amônia, combinada com o ácido hipocloroso. 

 Agentes oxidantes alternativos ao cloro vêm sendo utilizados com sucesso, como ozônio 

(O3), luz ultravioleta (UV), peróxido de hidrogênio (H2O2) e reações empregando Fe+3. Essas 
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alternativas não são largamente testadas em tratamento de água para consumo humano, no 

entanto, são amplamente utilizadas no tratamento de efluentes.  

Diante da demanda de utilização de diferentes métodos de desinfecção da água, o 

presente trabalho tem por objetivo analisar a possibilidade de uso de peróxido de hidrogênio 

(H2O2) no tratamento de água, com ou sem luz ultravioleta, como agente oxidante alternativo à 

cloração, para diminuição da formação de cloraminas ou cloro residual combinado. 
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2 OBJETIVOS 

 

 Neste capítulo serão descritos os objetivos propostos para o presente trabalho, com 

propósito de elucidar o que será realizado nessa pesquisa. 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Testar a utilização de peróxido de hidrogênio e radiação UV como agentes oxidantes 

alternativos a cloração, no tratamento de água de abastecimento, para diminuição da formação 

de cloraminas. 

  

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Avaliar a eficácia de utilização de diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio 

na redução de formação de cloraminas; 

 

 Testar a combinação de peróxido de hidrogênio com UV, em diferentes tempos de 

contato e diferentes dosagens para a redução de formação das cloraminas; 

 

 Testar a utilização de UV em diferentes tempos de contato para a redução de formação 

das cloraminas; 

 

 Avaliar a manutenção dos níveis de cloro residual previstos na legislação vigente. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

´
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

  

 Neste capítulo serão abordados aspectos a serem considerados para a melhor 

compreensão do trabalho, importância e qualidade dos mananciais brasileiros, sistemas de 

tratamento de água, novas tecnologias no tratamento, além das problemáticas presentes em 

alguns aspectos do tratamento de água atual. 

 

3.1 QUALIDADE DOS MANANCIAIS 

 

 A qualidade da água dos mananciais é um assunto abordado há bastante tempo, bem 

como soluções para melhoria da qualidade desse recurso. Por ser um recurso essencial à vida, 

o acesso à água de qualidade é indispensável. Apesar dos processos de tratamento seguirem 

rígidos padrões, a qualidade da água bruta captada para tratamento deve possuir características 

que permitam atingir esses padrões (DE VITTO, 2007).  

 A Resolução CONAMA nº 357/2005 configurou uma classificação para os corpos 

hídricos de água doce, distribuindo-os em cinco classes, iniciando pela especial, onde a água 

está preservada com suas características naturais, além das classes 1, 2, 3 até a classe 4, onde o 

manancial se apresenta bastante impactado, não podendo ser usado para abastecimento humano. 

A atribuição de classificação aos corpos hídricos é responsabilidade dos Comitês de Bacia 

Hidrográfica. 

 Seguindo a Resolução CONAMA nº 357 consta que todos os corpos hídricos de água 

doce estariam classificados como classe 2, até sua classificação correta pelos Comitês de Bacia, 

salvo corpos hídricos onde era conhecida sua melhor condição.  

 Diferentes autores relatam que a urbanização, industrialização, agricultura e pecuária 

tem afetado significativamente a qualidade de mananciais superficiais (SIQUEIRA; APRILE; 

MIGUÉIS, 2012; DE VITO, 2007; DONADIO; GALBIATI; DE PAULA, 2005, 

GRÜTZMACHER et al., 2008). A qualidade dos mananciais onde ocorre a captação de água 

para abastecimento tem apresentado piora, devido às ações do homem, seja pela geração de 

efluentes domésticos, industriais ou práticas agrícolas (CORADI; FIA; PEREIRA-RAMIREZ, 

2009). Devido à qualidade exigida para o abastecimento humano, as bacias de captação devem 

ser monitoradas e seguir rigorosos padrões para assegurar a qualidade da água entregue à 

população.  
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3.1.1 Qualidade da água na Serra Gaúcha: Bacia Taquari-Antas 

 

  A região da Serra Gaúcha tem como principal fonte de captação de água superficial a 

Bacia Taquari-Antas, que atende uma população maior do que 1,2 milhão de habitantes, 

abrangendo cerca de 120 municípios que são, Farroupilha, Garibaldi, Antônio Prado, 

Veranópolis, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Estrela, Triunfo, Cambará do Sul, Carlos 

Barbosa, entre outros (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 2011).  

 A bacia conta com a sua nascente em São José dos Ausentes e uma área próxima de 27 

mil km2 (Figura 1). A água captada na bacia hidrográfica tem diferentes usos: irrigação, 

abastecimento público, industrial, agroindustrial e dessedentação animal. Com a grande 

urbanização e industrialização encontrada em alguns locais da bacia Taquari-Antas, como na 

região de Caxias do Sul, a qualidade da água apresenta-se diferente ao longo dos trechos 

monitorados.   

 

Figura 1 - Bacia Hidrográfica Taquari-Antas 

 

Fonte: Secretaria Estadual do Meio Ambiente (2011) 

 

 Seguindo a Resolução CONAMA nº 357/2005 foi criado o Comitê de Gerenciamento 

da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas, através do decreto nº 38.558 de 08 de junho de 1998. 

Entre suas responsabilidades estava diagnosticar os rios Taquari e Antas e seus afluentes. 

Durante a realização desse diagnóstico foram monitorados 63 pontos ao longo da bacia 
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hidrográfica, e analisados treze parâmetros indicadores da qualidade da água na bacia: DBO, 

DQO, nitrogênio amoniacal, OD, pH, turbidez, sólidos totais, fósforo total, cromo total, cobre, 

coliformes termotolerantes e mercúrio (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 2011).  

 Considerando os resultados obtidos a partir desse monitoramento, 65% dos locais 

monitorados classificam-se na classe 4, por conter fósforo total e coliformes termotolerantes e 

dois dos pontos apresentam cromo total (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 2011).  

 Para o enquadramento final da Bacia Taquari-Antas o parâmetro fósforo total foi 

retirado das análises, visto a necessidade de mais estudos para o reconhecimento da fonte desse 

contaminante. O fósforo não apresenta problemas de ordem sanitária nas águas de 

abastecimento e, tampouco, foi provado seu efeito danoso à saúde. Entretanto, o fósforo é um 

elemento indispensável para a proliferação de algas, sendo que altas concentrações de fósforo 

podem levar a um crescimento elevado desses organismos, causando eutrofização, o que passa 

a ser um problema. (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 2011).  

Para melhor visualização da importância do fósforo na água, os resultados foram 

analisados com e sem a presença deste elemento. Com a presença do fósforo, cerca de 80% dos 

locais analisados são classificados como classe 3 e 4, enquanto na ausência inverte-se, fazendo 

com que 64,5% dos locais analisados sejam enquadrados como de classe 1 e 2. (SECRETARIA 

DO MEIO AMBIENTE, 2011). 

 Segundo o enquadramento oficial, de modo simplificado, a bacia Taquari-Antas, bem 

como suas sub-bacias, ficou enquadrada como classe 1, 2, 3, sendo a classe 3 da Foz do Rio 

Guaporé a Foz do rio Taquari, onde ocorre presença de cromo total.    

 

3.2 TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUA  

 

 O tratamento de água se faz necessário para garantir a potabilidade da mesma. Para 

tanto, a água tratada deve atender os requisitos exigidos no Anexo XX da Portaria de 

Consolidação n° 5 de 2017 do Ministério da Saúde. Essa Portaria apresenta padrões físicos, 

químicos, biológicos e organolépticos que devem ser atendidos para a água ser considerada 

potável. 

  No Brasil, o tratamento de água para abastecimento ocorre predominantemente por 

processo físico-químico, conhecido como método de tratamento convencional. Esse método 

emprega uma sequência de operações unitárias (coagulação, floculação, decantação e filtração) 

de separação da matéria orgânica (MO) e poluentes da água, com utilização agentes químicos 
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a fim de acelerar a operação, finalizando com o processo de desinfecção da água por meio da 

adição de agente oxidante de matéria (FERREIRA FILHO, 2017) (Figura 2).  

 

Figura 2 - Esquema ilustrativo das etapas de operação em uma estação de tratamento de água 

 

Fonte: BRK Ambiental (2019) 

 

Legenda: 1. Bacia de captação de água; 2. Adução, onde ocorre o bombeamento da água bruta; 3. 

Coagulação; 4. Floculação; 5. Decantação ou sedimentação; 6. Filtração; 7. Desinfecção. 8. Reservatório.  

 

 Observando a qualidade da água bruta, o sistema de estação de tratamento de água 

(ETA) convencional atende aos padrões de potabilidade, entretanto, com a evolução da 

contaminação dos mananciais, principalmente entre as regiões mais urbanizadas, apenas esse 

tratamento não será eficaz, necessitando assim recorrer a novas tecnologias. 

  

3.2.1 Coagulação 

  

 O processo em uma ETA convencional, logo após o bombeamento da água a partir do 

manancial de captação, inicia com a etapa de mistura rápida e coagulação. A coagulação, junto 

com a floculação, exercem papéis importantes no tratamento de água, especialmente quando 

em preparação para a decantação (RICHTER, 2009).  
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 A coagulação é o processo que, por meio de adição e mistura de produtos químicos, visa 

desestabilizar soluções coloidais e permitir a precipitação das impurezas contidas na água. Sem 

essa adição de produtos, não seria possível a sedimentação, flotação ou filtração desses sólidos 

(RICHTER, 2009). Esse processo permite que as partículas se aglomerem formando 

microflocos de impurezas que serão removidos da água em etapas posteriores. 

 No tratamento de água no Brasil, o agente coagulante mais utilizado é o sulfato de 

alumínio (Al2 (SO4)3). Entretanto, estão disponíveis no mercado outras opções como sais de 

ferro e polímeros orgânicos.  

 O processo ocorre na condição de mistura rápida, sendo necessária a utilização de 

misturadores hidráulicos ou mecânicos. Entre os misturadores hidráulicos, um exemplo é a 

calha Parshall, que consiste de um estreitamento no fluxo de água, ocasionando aumento da 

velocidade e promovendo turbilhonamento, onde é adicionado o agente coagulante 

(FLORENÇANO, 2011). Além da mistura, esse instrumento também permite medir a vazão de 

água no sistema. Os misturadores mecânicos são agitadores, podendo ser de pás, rotores, hélices 

ou turbinas (Figura 3).  

 

Figura 3 - Exemplo de calha Parshall e agitadores mecânicos 

 

Fonte: werjen.com.br, acessado em janeiro/2021 

 

Legenda: Esquerda fotografia de calha Parshall instalada em estação de tratamento de água, 

direita modelos de agitadores mecânicos com diferentes pás disponíveis no mercado. 

 

3.2.2 Floculação 

  

 A água obtida após a coagulação entra na unidade de floculação, onde a mistura será 

mais lenta. Assim como a coagulação, é um processo preparando para outro, como a 



24 

 

sedimentação e/ou filtração. Enquanto na coagulação os agentes coagulantes geram coágulos 

por meio da desestabilização das partículas, na floculação, os flocos serão gerados a partir do 

choque entre os microflocos que se aglutinam, aumentando seu diâmetro e massa (RICHTER, 

2009).   

 O processo que vem após a floculação define qual a característica do floco na saída do 

floculador. Processo como sedimentação exige um padrão de um floco maior, filtração ou 

flotação exigem baixo volume do floco (RICHTER, 2009).  

 Assim como na etapa de coagulação, esse processo apresenta sistemas mecânicos ou 

hidráulicos, sendo os hidráulicos os mais utilizados, devido à facilidade de ajuste e adaptação 

a diferentes volumes de afluente a ser tratado. Por meio de chicanas, os microflocos são 

aglutinados de modo lento e gradual, esse movimento deve ser lento para não ocorrer quebra 

desse floco maior (FERREIRA FILHO, 2017). No floculador de chicanas, a agitação ocorre 

por meio da mudança de direção da água (Figura 4). 

 

Figura 4 - Representação de um floculador de chicanas 

 

Fonte: Rubim (2013) 
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3.2.3 Decantação 

 

  O processo de floculação aglutina as impurezas contidas na água bruta, quando então a 

água floculada segue para o decantador. O processo cessa a agitação e, por meio da ação da 

gravidade, ocorre a sedimentação desse floco. No início, há uma taxa rápida e, com o passar do 

tempo de retenção hidráulico, reduz-se a taxa de sedimentação (FERREIRA FILHO, 2017).  

 O efluente segue seu curso para a próxima etapa enquanto os sólidos sedimentam ao 

fundo dos decantadores em uma massa sólida, denominada lodo. Essa etapa propicia a 

clarificação da água, entretanto, essa massa sólida formada ao fundo precisa ser removida 

periodicamente. Diferentes estudos têm sido realizados para melhor disposição e até mesmo 

reaproveitamento desse lodo devido à grande quantidade produzida (FLORENÇANO, 2011).  

 

3.2.4 Filtração 

 

 A filtração é uma operação unitária onde impurezas ainda contidas na água proveniente 

do processo de sedimentação, passam por um leito filtrante e são retidas. É provavelmente o 

processo mais importante na cadeia de uma estação de tratamento de água, sendo que os filtros 

são divididos em lentos e rápidos (RICHTER, 2009).  

 Os filtros rápidos, mais comumente utilizados, são dotados de um leito filtrante 

constituído de um material poroso, sendo o mais utilizado a areia, seguido por antracito, areia 

granada, carvão ativado granular, entre outros (Figura 5) (RICHTER, 2009). É um processo 

que permite a retirada de partículas menores que passaram pela decantação, além de alguns 

microrganismos maiores.  

 Na filtração são removidas as impurezas retendo-as em um meio filtrante, sendo 

necessária a limpeza desse leito filtrante periodicamente. Essa limpeza ocorre geralmente por 

meio de lavagem com água em contracorrente em alta velocidade. A água utilizada na lavagem, 

pode ser novamente tratada a partir do início do processo (FLORENÇANO, 2011).  
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Figura 5 - Esquema de um leito filtrante em estação de tratamento de água 

 

Fonte: Naturaltec (2020) 

 

3.2.5 Desinfecção e Fluoretação 

 

  A desinfecção é o processo final de tratamento da água, onde serão inativados os 

microrganismos patogênicos presentes na água. A inativação desses microrganismos acontece 

mediante a destruição da estrutura celular, pela interferência no metabolismo como inativação 

de enzimas, interferência na biossíntese e no crescimento celular, através da adição de produtos 

químicos, denominados agentes desinfetantes (FLORENÇANO, 2011). 

 Os agentes desinfetantes mais utilizados são produtos químicos à base de cloro. O cloro 

gasoso (Cl2), hipoclorito de sódio (NaClO) em solução aquosa e hipoclorito de cálcio 

(Ca(ClO)2) sólido são as três formas mais utilizadas como agentes de desinfecção 

(FLORENÇANO, 2011).  

 Outros agentes como luz ultravioleta (UV), gás ozônio (O3) e peróxido de hidrogênio 

(H2O2) possuem potencial de uso (FRANCISCO; POHLMANN; FERREIRA, 2011), 

entretanto há vantagem na utilização do cloro por conta da permanência de residual, fazendo 

com que ao longo da rede de distribuição possíveis microrganismos sejam inativados.  

 Além disso, a água de abastecimento, segundo a Resolução nº 10/99 da Secretaria de 

Saúde do Estado do RS deve possuir residual de fluoreto na faixa de 0,6 a 0,9 mg/L, a fim de 
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prevenir a cárie dentária na população. A fluoretação da água ocorre por meio da adição de 

ácido fluossilícico ou fluossilicato de sódio (FRANCISCO; POHLMANN; FERREIRA, 2011). 

 

3.3 PROBLEMAS DO CLORO UTILIZADO COMO AGENTE DE DESINFECÇÃO  

 

 O cloro é o agente oxidante mais utilizado no processo de desinfecção de água para 

abastecimento, podendo ser adicionado através de vários compostos. Independente da forma de 

utilização ou do pH da água, os agentes responsáveis pela oxidação e desinfecção são o ácido 

hipocloroso e o íon hipoclorito (VON SPERLING, 2005 apud CID, 2011). 

Segundo o Anexo XX da Portaria de Consolidação nº5 de 2017 do Ministério da Saúde, 

deve ser assegurado o residual mínimo de cloro livre de 0,2 mg/L e máximo recomendado de 2 

mg/l em toda a rede de distribuição, mesmo quando utilizado outros agentes desinfetantes como 

H2O2 ou O3. Entretanto, com o uso de produtos à base de cloro, os principais problemas 

enfrentados estão relacionados à geração de subprodutos de desinfecção e ao perigo de 

transporte e armazenamento de cloro (Figura 6). 

 

Figura 6 – Cilindros de armazenamento de cloro (Cl2) 

 

Fonte: SAECIL; 2013. 
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3.3.1 Subprodutos associados à desinfecção com cloro 

 

A aplicação de cloro em águas superficiais pode levar à formação de subprodutos como 

trihalometanos (THMs), ácidos haloacéticos (HAAs) e cloraminas, além da ineficiência do 

oxidante para micropoluentes (SOUZA 2012).   

Os trihalometanos são compostos derivados do metano (CH4) tendo três dos seus átomos 

de hidrogênio substituídos por outros três átomos iguais ou não de halogênio. Estes compostos 

são potencialmente poluentes ambientais e alguns têm potencial cancerígeno. Seu valor 

máximo permitido (VMP) em águas para consumo humano, de acordo com o Anexo XX da 

Portaria de Consolidação nº 5 de 2017 do Ministério da Saúde, é de 0,1mg/l. 

Os ácidos haloacéticos são ácidos carboxílicos halos substituídos que podem ser tóxicos 

a animais e plantas. Seu VMP em águas para consumo humano, de acordo com o Anexo XX 

da Portaria de Consolidação nº5 de 2017 do Ministério da Saúde, é de 0,08 mg/l. 

Cloraminas são subprodutos que ocorrem através da reação do cloro utilizado na 

desinfecção e amônia, ou algum composto orgânico que contenha nitrogênio reativo. São 

caracterizados por conferir odor e sabor marcante de cloro na água e podem ser tóxicos em altas 

concentrações. As cloraminas são encontradas na água como monocloraminas, dicloraminas e 

tricloraminas ou tricloreto de nitrogênio. Suas concentrações dependem da quantidade de cloro 

adicionada à água, teor de nitrogênio amoniacal, pH, temperatura e tempo de reação (MEYER, 

1994). De acordo com o Anexo XX da Portaria de Consolidação nº5 de 2017 do Ministério da 

Saúde seu, VMP é de 4,0 mg/l.  

 

3.3.2. Transporte e armazenagem de cloro gás 

 

 O cloro na forma gasosa é o mais utilizado em cloração nas ETAs, por possibilitar ser 

comprimido em um gás liquefeito sob pressão e por ser armazenado em grandes quantidades 

em cilindros para transporte.  

 Em caso de vazamento por qualquer tipo de acidente, o cloro volta ao seu estado gasoso 

rapidamente, fazendo seu volume aumentar e se espalhar pelo ambiente. Por esse motivo, a 

logística de transporte de cloro na forma gasosa e seu armazenamento e dosagem requer muitos 

investimentos em equipamentos que tornem seu manuseio mais seguro, tanto para os 

operadores, como para o meio ambiente (HIDROMAR, rev. 5 - 04/2019). 
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3.4 AGENTES OXIDATIVOS DESINFETANTES ALTERNATIVOS AO CLORO 

 

 Na literatura são citados os processos oxidativos avançados como alternativa à cloração, 

sendo que esse processo é utilizado mais amplamente no tratamento de efluentes industriais. 

Entretanto esses processos podem ser utilizados como etapas do tratamento de água 

convencional, tendo em vista que todos os processos oxidativos avançados possuem o mesmo 

princípio comum, a geração de radical hidroxila (●OH) (ARAUJO et al., 2014). 

 O radical hidroxila gerado, altamente reativo, age indiscriminadamente oxidando 

diferentes compostos orgânicos poluentes. O processo de formação do radical hidroxila pode 

ocorrer de diferentes formas, destacam-se dois processos fotoquímicos: utilização de H2O2 

combinado com UV e utilização O3 combinado com UV (Quadro 1).  

 

Quadro 1 - Sistemas típicos de Processos Oxidativos Avançados 

Processo Homogêneo Heterogêneo 

Com Irradiação 

O3/UV 

Fotocatálise (TiO2/O2/UV) 
H2O2/UV 

O3/H2O2/UV 

Foto-Fenton 

Sem Irradiação 

O3/ HO- 

O3/Catalisador O3/H2O2 

Reativo de Fenton 

Fonte: adaptado de Fioreze; Santos; Schmachtenberg (2014). 

 

3.4.1 Luz Ultravioleta 

 

 A radiação ultravioleta é uma alternativa crescente ao uso de agentes químicos no 

processo de desinfecção de água para abastecimento e auxilia na realização dos processos 

oxidativos (SANDRI, 2010). 

 A luz UV interage com as moléculas do meio provocando ruptura em suas ligações 

químicas. Cada composto tem um espectro ótimo de absorção, como o peróxido de hidrogênio, 

que requer comprimento de onda de 220 nm (RUAS, 2008). Sua ação germicida afeta 
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microrganismos, alterando seu DNA e provocando, muitas vezes, dimerização das bases 

nitrogenadas, comprometendo sua sobrevivência (ROSA, 2015). 

Entende-se por radiação ultravioleta a faixa de comprimento de onda situado entre 100 

nm e 400 nm do espectro eletromagnético (SANDRI, 2010), tendo subdivisões entre os vários 

comprimentos de onda, como segue: 

 UV vácuo – 40 a 200 nm 

 UV C – 200 a 280 nm 

 UV B – 280 a 315 nm 

 UV A – 315 a 400 nm 

 A UV A também é conhecida como luz negra, a radiação UV C é a radiação de interesse 

em processo de desinfecção pois tem ação germicida (POLEZI, 2003). 

 

3.4.2 Ozônio  

 

 O ozônio (O3) possui alto poder oxidativo, sendo muito utilizado em degradação de 

compostos orgânicos. Pode agir pelo mecanismo direto, por meio de adição eletrofílica e 

cicloadição ou agindo de modo indireto por meio do radical hidroxila, radical formado a partir 

da decomposição do ozônio (FIOREZE; SANTOS; SCHMACHTENBERG, 2014).  

 O radical hidroxila formado tem maior potencial oxidativo que o ozônio molecular, 

sendo muito mais eficaz no processo. Outra vantagem no mecanismo indireto é a não 

seletividade da reação, o radical hidroxila oxida compostos orgânicos sem discriminação, já o 

ozônio molecular tende a agir por meio de ataques a centros nucleofílicos (ARAUJO et al., 

2014). 

 Além de poder ser utilizado sozinho, quando combinado com luz UV, o ozônio aumenta 

seu poder oxidativo devido a maior formação de radicais hidroxila, sendo produzidos direta e 

indiretamente, além da possibilidade de combinar O3/H2O2 com ou sem luz ultravioleta. 

 O ozônio, além de ter alto poder oxidante, possui outro benefício em relação ao 

tratamento com gás cloro, que consiste na produção por meio de geradores de ozônio, no qual, 

com fluxo de O2 e descargas elétricas o ozônio é formado, sendo mais segura a sua utilização 

devido a sua geração “in situ”, eliminando a necessidade de armazenamento e transporte. 

Dentre as desvantagens na utilização do ozônio, pode-se destacar: o alto custo de 

implementação, a necessidade de utilização de equipamentos complexos, resistentes a corrosão 

e a eliminação total de fuga de gás (RIBEIRO,2001). 
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3.4.3 Peróxido de hidrogênio  

 

O peróxido de hidrogênio (H2O2), assim como o ozônio, apresenta-se como alternativa 

à desinfecção com a utilização de cloro e possui bom potencial oxidativo, sendo superior ao 

cloro (Quadro 2). 

 

Quadro 2- Potencial oxidativo de diferentes substâncias 

Oxidante Potencial (V) 

Radical hidroxila 2,8 

Ozônio 2,07 

Peróxido de hidrogênio 1,78 

Permanganato de potássio  1,67 

Hipoclorito 1,43 

Cloro 1,36 

Dióxido de cloro 1,27 

Oxigênio 1,23 

Fonte: SNatural (2011) 

 

O peróxido de hidrogênio é um oxidante versátil, podendo ser convertido em radicais 

hidroxila (●OH) através da catálise, com ou sem o uso de radiação, além disso, pode atuar como 

agente oxidante ou redutor em diferentes situações, como mostrado nas equações de oxidação 

e redução (equações 1 e 2) (RUAS,2008).  

 

 H2O2 + 2H+ + 2e- → 2H2O  Eq. 1(oxidação) 

H2O2 + 2●OH → H2O + O2 + 2e- Eq. 2 (redução) 

 

O peróxido de hidrogênio encontra-se entre as três espécies com melhor potencial 

oxidativo, podendo reagir de forma direta, para tratamento de desinfecção da água. Entretanto, 

quando combinado com luz UV, ocorre a geração do radical hidroxila, que tem potencial 

oxidativo superior, sendo muito mais eficiente no processo (FIOREZE; SANTOS; 

SCHMACHTENBERG, 2014).  
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 Esse processo de combinação com luz UV e H2O2 é denominado fotólise do peróxido 

de hidrogênio, processo que pode ocorrer naturalmente utilizando-se a radiação solar. 

Entretanto, quando empregado luz UV em comprimentos de onda entre 200 a 300 nm, pode 

ocorrer melhor decomposição do peróxido de hidrogênio, formando maior quantidade de 

radicais hidroxila (ARAUJO et al., 2014).  

 A clivagem da molécula de H2O2 pela energia gerada pelos fótons de luz (hv) produz 

dois radicais ●OH (equação 3) (BRITO; SILVA, 2012). 

  

H2O2 + hv → 2●OH Eq. 3 

 

Além disso, o H2O2/UV pode ser combinado com o ozônio, aumentando ainda mais seu 

poder oxidante, pelo aumento da geração de radicais hidroxila, quando comparado aos 

processos com peróxido de hidrogênio molecular, ozônio molecular e as combinações destes 

com UV A combinação H2O2/O3/UV apresenta elevado poder de mineralização da matéria 

orgânica presente no meio a ser tratado (OLIVEIRA et al., 2019). 

 Entretanto, a dosagem do peróxido de hidrogênio, em qualquer um dos processos 

aplicados, necessita de monitoramento constante pois, se dosado em excesso, pode agir 

capturando radicais hidroxila, retornando a sua fórmula molecular, prejudicando o processo de 

oxidação (OLIVEIRA et al., 2019, ARAUJO et al., 2014, FIOREZE; SANTOS; 

SCHMACHTENBERG, 2014). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 Os experimentos foram conduzidos na estação de tratamento de água (ETA) da 

CORSAN de Bento Gonçalves – RS. A ETA capta água em dois mananciais distintos (arroio 

Burati e arroio Barracão) sendo o arroio Barracão de inferior qualidade, pois tem seu curso em 

área urbanizada. A água utilizada no experimento foi coletada no arroio Barracão (Figura 7) e 

armazenada em bombonas de 25 litros. 

 

Figura 7 - Área de captação do arroio Barracão 

 

Fonte: Google; 2020. 

 

Com o intuito de testar um agente oxidante alternativo ao cloro e consequente redução 

da geração de cloraminas, mantendo a concentração de cloro residual prevista na legislação, 

uma série de testes foram realizados com a água bruta do manancial de abastecimento. As etapas 

do tratamento de água foram simuladas em equipamento jar test.  

A Figura 8 apresenta o fluxograma dos experimentos realizados que compreendem a 

dosagem de H2O2 e de sulfato de alumínio, teste de jarros, filtração e os testes oxidativos 

somente com H2O2, somente radiação UV e a interação de H2O2/UV.  

Além disso, o fluxograma apresenta as dosagens e volumes de cada reagente utilizado. 

Ao final, foram adicionados 3 mL de hipoclorito de sódio e realizadas as análises de turbidez, 
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cloro residual livre e cloro residual total. O maior detalhamento dos experimentos será descrito 

a seguir. 

 

Figura 8 - Fluxograma dos tratamentos do experimento 
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4.1 PREPARO DE SOLUÇÕES 

 

 Para realização do ensaio foram preparadas soluções utilizando peróxido de hidrogênio, 

hipoclorito de sódio e sulfato de alumínio. 

 

4.1.1 Sulfato de Alumínio 2% 

 

 A solução de sulfato de alumínio a 2% foi preparada a partir da diluição da solução 

utilizada na ETA. Para cálculo da concentração de sulfato de alumínio dessa solução, foi 

utilizado um densímetro e procedidos os cálculos conforme protocolo interno, obtendo a 

concentração final de 65%. Para a diluição à 2% foi transferido, com uso de pipeta, 3,1 ml da 

solução de sulfato de alumínio para um balão volumétrico de 100 ml e completado o volume 

com água destilada.  

 

4.1.2 Solução de peróxido de hidrogênio 0,1%  

 

A solução de peróxido de hidrogênio 0,1% foi obtida a partir de solução concentrada de 

30%. O teor de H2O2 foi comprovado através de método titulométrico com permanganato de 

potássio 0,3 N (0,06 M).  

O peróxido de hidrogênio (H2O2) reage com o permanganato de potássio (KMnO4) em 

meio ácido (equação 4) (PERÓXIDOS BRASIL). 

  

5H2O2 + 2MnO4
-+ 6H+ → 5O2 + 2Mn2++ 8H2O Eq. 4 

 

O procedimento da titulação é descrito a seguir: 

 Pipetar 1 ml da solução, transferir para balão volumétrico de 100 ml e completar o 

volume com água destilada; 

 Adicionar 5 ml de ácido sulfúrico concentrado; 

 Titular com permanganato de potássio 0,06M até a coloração rosa persistir; 

 Anotar o volume e proceder os cálculos. 

O teor de H2O2 é calculado através da equação 5. 
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Equação 5: Fórmula de cálculo do teor de H2O2. 

 

H2O2(%) = 850,25 x volume gasto titulação(ml) x molaridade do KMnO4     

           Volume da amostra (ml) 

 

 Foram utilizados na titulação 24 ml de KMnO4 em 50 ml de amostra, procedendo os 

cálculos, obteve-se a concentração real de 24,5%.  

 Para o preparo da solução, foi pipetado 0,4 ml da solução estoque, transferido para balão 

volumétrico de 100 ml e completado o volume com água destilada. 

 

4.1.3 Solução de Hipoclorito de Sódio 0,1% 

 

 Esta solução foi preparada através da diluição de solução concentrada de 10%. Para o 

preparo foi pipetado 1 ml dessa solução, adicionado a balão volumétrico de 100 ml e 

completado seu volume com água destilada. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁGUA BRUTA E FILTRADA 

 

 A fim de caracterizar a água proveniente do manancial para o ensaio, foram analisados 

os parâmetros matéria orgânica, turbidez, pH, cor, temperatura, peróxido de hidrogênio, cloro 

livre, cloro total e cloro combinado (cloraminas). 

 A determinação de matéria orgânica está associada à quantidade de sulfato a ser 

utilizada no processo de clarificação. Sua origem provém de despejo de esgoto industrial e 

cloacal, excremento de animais e vegetais em decomposição. É determinada pelo método 

titulométrico através da oxidação do permanganato de potássio em meio ácido. 

 A turbidez é proveniente da presença de partículas orgânicas ou inorgânicas em estado 

coloidal que absorvem e refletem a luz incidente. Estas partículas podem alojar vírus e bactérias, 

protegendo-os da ação do desinfetante. Sua determinação se baseia na comparação da luz 

transmitida pela suspensão com a luz dispersa quando incidida de um feixe de luz. O método 

utilizado é o nefelométrico, sendo realizada a leitura em turbidímetro. 

 A cor é definida pela presença de substâncias em solução ou finamente dispersas na 

água. Sua determinação é feita através do método colorimétrico. 

 O pH é definido como indicativo de solução ácida ou básica. A escala varia de 0 a 14 

sendo 7 pH neutro, números abaixo de 7, pH ácido e acima de 7, pH básico. Sua determinação 
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é importante, pois influencia no processo de coagulação e nas reações envolvendo o cloro. É 

determinado através do método potenciométrico. 

A temperatura é determinada pois, juntamente com o pH, define o tempo mínimo de 

contato e o valor residual de cloro na saída do tratamento conforme, anexos IV, V e VI do 

Anexo XX da Portaria de consolidação n/º 5 do Ministério da Saúde. 

As análises de peróxido de hidrogênio foram realizadas pelo método enzimático com 

tiras de leitura em reflectômetro, com leitura na faixa de concentração de 0,2mg/l e 20 mg/l.  

As análises de cloro são determinadas através do método colorimétrico com utilização 

de DPD (N,N-dietil-p-fenilenodiamina). A concentração de cloro livre na saída do tratamento 

deve ser suficiente para que sejam mantidos teores residuais de cloro livre entre 0,20 mg/l e 

2,00 mg/l (valor máximo recomendado), podendo alcançar o valor máximo permitido de 5,0 

mg/l na rede de distribuição. Também deve obedecer os tempos de contato de acordo com as 

tabelas dos anexos IV, V e VI do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da 

Saúde. A concentração de cloro total subtraída da concentração de cloro livre fornece a 

concentração de cloraminas presente. 

 

4.3 ENSAIOS DE BANCADA (JAR- TEST) 

  

 Os ensaios foram realizados em Jar Test (Figura 9) com 6 copos contendo 2 litros de 

água bruta cada.  Foi adicionado aos copos 0,5ml; 1,0ml; 1,5ml; 3,0ml e 6,0 ml da solução de 

peróxido de hidrogênio 0,1% para obter os teores de 0,25mg/l; 0,50mg/l; 0,75mg/l; 1,50mg/l; 

3,00mg/l respectivamente, e agitado por 2 min a 140 rpm. 

 Após 40 min, foi adicionado, sob agitação, 2 ml de sulfato de alumínio 2% em cada 

copo a fim de obter a concentração de 20 mg/l. A dosagem de sulfato utilizada foi a mesma 

utilizada na ETA no momento do experimento. O tempo de 40 min foi definido como o tempo 

de adução da água bruta proveniente do manancial até o ponto de aplicação do sulfato na ETA 

 A fim de simular a velocidade de mistura no floculador foram utilizados os seguintes 

gradientes de velocidade: 

 Mistura rápida: 140 rpm durante 1 min (adição do coagulante); 

 80 rpm durante 2 min; 

 60 rpm durante 4 min; 

 50 rpm durante 8 min. 
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Decorridos os 15 min da etapa de floculação, as amostras permaneceram em repouso 

por 2 horas, após esse período, foram filtradas em algodão aproximadamente 1,7 litros para 

proceder os ensaios de oxidação. 

 

Figura 9 - Ensaio do teste de jarros 

 

Fonte: Acervo Próprio 

 

4.4 TESTES COM PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 

  

 Alíquotas de 100 ml foram retiradas de cada um dos ensaios e transferidas para béqueres 

de 250 ml. Dessas alíquotas foram realizadas as análises de peróxido de hidrogênio, que 

constituiram na retirada de algumas gotas da amostra e pingadas sobre a fita de leitura. Após as 

análises de H2O2, foram adicionados em cada copo 3 ml da solução de hipoclorito de sódio 

0,1%, correspondendo a 3 mg/l. A adição de cloro foi realizada para avaliar se a reação de cloro 

com peróxido iria influenciar a formação de cloraminas e os teores de cloro residual. 

 Decorridos 20 min após a adição do hipoclorito, foram realizadas as análises de cloro 

livre residual, cloro total, turbidez, pH e H2O2. 

 O tempo de 20 min foi fixado de acordo com os anexos IV, V e VI do Anexo XX da 

Portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde, que leva em consideração o pH e 

temperatura. 
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 Os parâmetros pH e turbidez foram verificados a fim de observar se o H2O2 causaria 

alguma perturbação no processo de clarificação ou se seriam influenciados pela reação 

cloro/H2O2. 

 

4.5 TESTES COM H2O2 / UV-C 

  

 Duas alíquotas de 400 ml cada, foram transferidas para béqueres de 500 ml para 

proceder os tratamentos de H2O2/UV.  

 Para os tratamentos de luz ultravioleta, foi utilizado um reator composto por 2 lâmpadas 

UV-C de 9 watts cada, protegidas por uma cápsula de vidro (Figura 10). A câmara do reator 

tem capacidade de armazenagem de 400 ml de amostra. 

 Os ensaios com luz UV foram realizados em bateladas onde, as alíquotas eram 

depositadas no reator, o dispositivo era ligado e cronometrado os tempos de 1 min e 3 min para 

cada tratamento. 

 Após decorrido o tempo do reator, as amostras eram novamente armazenadas nos seus 

béqueres, onde eram realizadas as análises de peróxido residual. Em seguida, essas amostras 

eram cloradas com 3 ml da solução de hipoclorito de sódio 0,1%, correspondendo a 3 mg/l e 

analisados os parâmetros cloro livre residual, cloro total, pH, turbidez. 

As análises de peróxido de hidrogênio foram realizadas para avaliar se a luz UV 

acelerava o processo de degradação da molécula do H2O2 durante o período. 

 A adição de cloro foi realizada a fim de avaliar o comportamento do cloro com o 

acréscimo do tratamento de UV ao peróxido de hidrogênio e se haveria alguma interferência no 

processo de formação de cloraminas e nos teores de cloro residual. 

 Os parâmetros pH e turbidez foram verificados a fim de observar se o tratamento 

causaria alguma perturbação nesses parâmetros. 
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Figura 10 - Reator utilizado no experimento 

 

Fonte: Acervo Próprio 

 

4.6 TESTES COM RADIAÇÃO UV-C 

 

Quatro alíquotas de 400 ml cada, foram transferidas do copo número 1, que não continha 

peróxido de hidrogênio, para béqueres de 500 ml para testar os tratamentos somente com luz 

ultravioleta, sem H2O2. 

As alíquotas foram transferidas para o reator onde permaneciam no regime de batelada 

por 0,5 min; 1,0 mim; 3,0 mim e 5,0 min. Após, foram novamente transferidas para o béquer 

onde foram realizadas as análises de peróxido residual. Em seguida foram adicionados 3 ml da 

solução de hipoclorito de sódio 0,1%, correspondendo a 3 mg/l e analisados os parâmetros cloro 

livre residual, cloro total, pH e turbidez após 20 min de contato. 

  A adição de cloro foi realizada a fim de avaliar o comportamento do cloro após o 

tratamento com UV-C e se haveria alguma interferência no processo de formação de cloraminas 

e nos teores de cloro residual. 

 Os parâmetros pH e turbidez foram verificados a fim de observar se o tratamento 

causaria alguma perturbação nesses parâmetros. 

 

  



41 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Os testes de agentes oxidantes alternativos ao cloro foram realizados utilizando a água 

bruta proveniente do arroio Barracão, um dos mananciais de abastecimento.  

 Na ocasião da coleta, a água apresentava-se com boa qualidade, estando límpida, com 

baixa turbidez, cor e matéria orgânica. O pH apresentava valores condizentes com a média 

histórica para aquele manancial, que se situa na faixa entre 6,8 e 7,2. Na época do experimento, 

a região estava em período de estiagem, onde a oferta de água diminuiu no manancial e era 

esperado uma diminuição da qualidade do mesmo. A caracterização da água bruta está 

apresentada na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Caracterização da água bruta 

Parâmetro Média ± desvio padrão 

MO (mg/l) 5,3±0,14 

Turbidez (NTU) 16±2,12 

pH 7,1±0,07 

Cor (mg/l)Pt-Co 36±3,54 

Temperatura (Cº) 23±0,00 

 

A partir dessa caracterização, foram realizados os testes utilizando peróxido de 

hidrogênio, ultravioleta e ambos combinados. Todos os experimentos foram realizados em 

duplicata, sendo calculada a média e desvio padrão de cada ensaio. 

 

5.1 TRATAMENTO COM PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 

 

 Os tratamentos utilizando H2O2 foram realizados sob cinco concentrações e comparados 

com a amostra sem o reagente. Além da concentração residual de H2O2, foram avaliadas as 

concentrações de cloro livre, cloro total, cloro combinado, pH e turbidez. Os resultados estão 

apresentados na Tabela 2. As amostras que foram submetidas a diferentes doses de peróxido de 

hidrogênio tiveram uma redução considerável nos níveis de cloraminas, conforme ocorreu o 

aumento de dosagem do H2O2.  

As cloraminas resultantes são incidentes pela presença de amônia na água que reage 

com o cloro aplicado (equações 6 – 8) (MEYER, 1994). 
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NH4
+ + HOCl ↔ NH2Cl + H2O + H+ Eq. 6 

NH2Cl + HOCl ↔ NHCl2 + H2O Eq. 7 

NHCl2 + HOCl ↔ NCl3 + H2O Eq. 8 

Analisando os resultados de cloro livre e total, percebe-se que houve um expressivo 

aumento nos teores de cloro livre, enquanto os teores de cloro total mantiveram-se estáveis nas 

dosagens de 0,5 e 0,75 mg/L. Em geral, ambos diminuíram conforme havia aumento na 

dosagem do peróxido. 

 O cloro residual forma ácido hipocloroso e íons hipoclorito, (equações 9-10) 

(MEYER,2004). 

 

Cl2 + H2O ↔ HOCl + Cl- + H+ Eq. 9 

HOCl ↔ OCl- + H+ Eq. 10 

Um estudo mais detalhado sobre a dinâmica da formação desses compostos pode 

elucidar quais são os mecanismos de reações envolvidos na dinâmica de formação desses 

compostos clorados. 

Uma possibilidade é que o cloro, nas suas formas acima citadas, esteja reagindo com o 

peróxido de hidrogênio formando ácido, este por sua vez, irá reagir com a molécula de 

cloramina, promovendo sua quebra. 

A diminuição dos níveis de cloramina acarretam, de forma geral, aumento nos teores de 

cloro livre residual. Isso contribui com a manutenção dos níveis de cloro residual na rede de 

distribuição, tendo, como consequência, um menor consumo de cloro.  

A fim de avaliar a significância econômica da utilização de outro agente oxidante em 

substituição ao cloro para redução de cloraminas, seria necessário repetir esse teste e fazer um 

comparativo com cloração de breakpoint, técnica que consiste em destruir a molécula de 

cloramina pela adição de mais cloro. Independente da comparação desse estudo, se for 

considerando o valor atual de mercado do peróxido de hidrogênio 50% em R$10,00 / Kg e 

utilizarmos a dosagem que apresentou maior percentual de redução de cloraminas (1,5 mg/l), 

obtemos um acréscimo de R$ 0,03/m³ de água tratada, o que se mostra um valor muito baixo 

frente aos benefícios de ganho de qualidade no produto final.  

Vasconcelos, Junior e Silva (2019) obtiveram redução nos custos do pré-oxidante ao 

substituir o cloro gasoso pelo peróxido de hidrogênio na pré-oxidação.  Perrucci, Rodrigues e 
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Silva (2017), obtiveram êxito na remoção de trihalometanos utilizando peróxido de hidrogênio 

em substituição ao cloro na pré-oxidação. Estes estudos, somados ao resultado desse trabalho, 

comprovam a importância da utilização do H2O2 para uso alternativo ao cloro no combate à 

formação de subprodutos clorados e redução nos custos.  

Os parâmetros pH e turbidez não apresentaram diferença significativa entre os 

tratamentos. No entanto, comparando as amostras sem H2O2, a adição do oxidante causou 

redução imediata da turbidez, o que é interessante do ponto de vista de eficiência do processo 

de coagulação e de não causar perturbação nas reações.  

 

Tabela 2 - Resultados do tratamento com peróxido de hidrogênio 

Tratamento com H2O2 

Dosagens 

(mg/l) 
H2O2 (mg/l) 

Cloro livre 

(mg/l) 

Cloro Total 

(mg/l) 

Cloro 

Combinado 

(mg/l) 

pH 
Turbidez 

(NTU) 

0,00      0,48 ± 0,10 2,03 ± 0,08 1,55 ± 0,18 7,5 ± 0,3 0,8 ± 0,3 

0,25 <0,2 ± 0,00 1,17 ± 0,83 1,80 ± 0,21 0,64 ± 0,62 7,4 ± 0,1 0,5 ± 0,2 

0,50 0,4 ± 0,00 1,07 ± 0,71 1,61 ± 0,02 0,54 ± 0,74 7,5 ± 0,2 0,5 ± 0,0 

0,75 0,6 ± 0,00 1,23 ± 0,93 1,64 ± 0,42 0,41 ± 0,51 7,4 ± 0,2 0,5 ± 0,1 

1,50 1,3 ± 0,00 1,15 ± 0,46 1,28 ± 0,34 0,14 ± 0,12 7,3 ± 0,2 0,4 ± 0,0 

3,00 2,4 ± 0,00 0,79 ± 0,36 0,97 ± 0,37 0,19 ± 0,01 7,3 ± 0,2 0,4 ± 0,0 

 

5.2 TRATAMENTO COM PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E RADIAÇÃO UV-C 

 

 A fim de avaliar se há uma melhor eficiência do peróxido de hidrogênio utilizando 

radiação ultravioleta como aliada, as amostras foram submetidas a dois tratamentos com 

diferentes tempos de exposição à radiação UV-C, 1 e 3 minutos. Os resultados estão 

apresentados nas Tabelas 3 e 4, respectivamente.  

 Fazendo a análise dos resultados podemos observar que, aumentado o tempo de 

exposição de radiação à amostra, a degradação do peróxido foi maior, porém a redução nos 

teores de cloraminas são muito menores que o tratamento utilizando apenas H2O2, tendo 

inclusive aumentado nas menores dosagens de peróxido. Esse fato pode estar associado ao 

aumento da concentração de radicais hidroxila provenientes da quebra do H2O2 pela radiação 

UV-C.  
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Esses radicais podem estar reagindo com os ácidos hipoclorosos e íons hipoclorito ou 

ainda estarem competindo entre si e formando peróxido de hidrogênio ou radicais menos 

reativos (equações 11-14). 

 

●OH +H2O2→ HO2
● + H2O  Eq.11 

HO2
● + ●OH → H2O2 + O2 Eq. 12  

2HO2
● + → H2O2 + O2 Eq. 13 

2●OH → H2O2 + O2 Eq. 14 

 

 Nas reações acima propostas (HUANG; SHU, 1995; apud RUAS, 2008) há consumo de 

radicais ●OH, acarretando diminuição do poder oxidante. 

Processos utilizando a combinação de H2O2/UV normalmente são eficientes na 

oxidação de compostos orgânicos. Brito et al (2011) alcançaram redução de 97% de nitrogênio 

amoniacal utilizando o processo H2O2/UV no tratamento de chorume porém, com dosagens 

mais elevadas e tempos de UV muito altos, por consequência da qualidade do líquido objeto do 

trabalho. 

 Ambos os tratamentos mantiveram os níveis de cloro livre previstos pela legislação 

(>0,2 mg/L) e comportamentos de pH e de turbidez semelhantes. 

Por apresentarem resultado inferior ao encontrado no tratamento utilizando apenas 

peróxido de hidrogênio, esta prática parece ser inviável do ponto de vista econômico para 

introdução em uma unidade de tratamento de água uma vez que, está se adicionando um 

tratamento adicional (reator UV-C) e aumentando tempo de tratamento e os custos associados. 

  

Tabela 3 - Tratamento utilizando peróxido de hidrogênio e 1 min de UV-C 

Tratamento com H2O2 / 1min UV-C 

Dosagens 

(mg/l) 
H2O2 (mg/l) 

Cloro livre 

(mg/l) 

Cloro Total 

(mg/l) 

Cloro 

Combinado 

(mg/l) 

pH 
Turbidez 

(NTU) 

0,00      0,48 ± 0,10 2,03 ± 0,08 1,55 ± 0,18 7,5 ± 0,3 0,8 ± 0,3 

0,25 <0,2 ± 0,00 0,28 ± 0,01 1,98 ± 0,22 1,70 ± 0,21 7,3 ± 0,0 0,5 ± 0,3 

0,50 0,5 ± 0,07 0,65 ± 0,08 1,77 ± 0,08 1,12 ± 0,16 7,3 ± 0,1 0,5 ± 0,0 

0,75 0,7 ± 0,07 0,44 ± 0,19 1,70 ± 0,18 1,26 ± 0,01 7,2 ± 0,0 0,5 ± 0,1 

1,50 1,2 ± 0,00 0,27 ± 0,13 1,33 ± 0,15 1,06 ± 0,02 7,2 ± 0,1 0,4 ± 0,1 

3,00 2,6 ± 0,14 0,35 ± 0,01 1,22 ± 0,13 0,88 ± 0,12 7,3 ± 0,1 0,4 ± 0,0 
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Tabela 4 - Tratamento utilizando peróxido de hidrogênio e 3 min de UV-C 

Tratamento com H2O2 / 3min UV-C 

Dosagens 

(mg/l) 
H2O2 (mg/l) 

Cloro livre 

(mg/l) 

Cloro Total 

(mg/l) 

Cloro 

Combinado 

(mg/l) 

pH 
Turbidez 

(NTU) 

0,00      0,48 ± 0,10 2,03 ± 0,08 1,55 ± 0,18 7,5 ± 0,3 0,8 ± 0,3 

0,25 <0,2 ± 0,00 0,16 ± 0,04 1,81 ± 0,01 1,65 ± 0,03 7,2 ± 0,1 0,5 ± 0,2 

0,50 0,4 ± 0,00 0,30 ± 0,13 1,71 ± 0,28 1,41 ± 0,40 7,2 ± 0,1 0,5 ± 0,0 

0,75 0,7 ± 0,07 0,30 ± 0,06 1,77 ± 0,31 1,48 ± 0,37 7,2 ± 0,1 0,4 ± 0,0 

1,50 1,0 ± 0,00 0,23 ± 0,03 1,51 ± 0,30 1,28 ± 0,28 7,2 ± 0,1 0,4 ± 0,0 

3,00 2,0 ± 0,00 0,28 ± 0,11 1,55 ± 0,11 1,27 ± 0,23 7,2 ± 0,1 0,4 ± 0,0 

 

 A Figura 11 mostra o gráfico do percentual de cloraminas que permaneceram após cada 

tratamento de H2O2 com e sem luz UV-C.  Considerando a quantidade de cloraminas na amostra 

controle (sem H2O2, nem UV-C) como sendo 100%, pode ser observado que a quantidade de 

cloraminas remanescentes no tratamento que utilizou somente H2O2 foi inferior aos outros 

tratamentos e teve um decréscimo conforme houve aumentou a dosagem de peróxido. A maior 

remoção de cloraminas aconteceu na dosagem de 1,5 mg/L de H2O2.e atingiu o patamar de 

91,29%. Nos tratamentos com radiação UV-C, na dosagem de 3 mg/L de H2O2 obteve melhores 

resultados, removendo 43,55% de cloro combinado em 1 minuto e 18,06% em 3 minutos. 
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Figura 11 - Gráfico comparativo de cloro combinado remanescente após os tratamentos 

utilizando H2O2 sem e com UV-C (nos tempos de 1 minuto e 3 minutos) 

 

 

5.3 TRATAMENTO UTILIZANDO APENAS RADIAÇÃO UV-C 

 

 Utilizando apenas a luz ultravioleta no processo de oxidação (Tabela 5) foi observado 

que tempos de contato menores (0,5 e 1 minuto) tiveram um pequeno aumento nos níveis de 

cloro residual livre e uma maior redução no nível de cloro combinado. Esse fato pode estar 

associado ao poder sanitizante da UV-C que pode ter eliminado os microorganismos 

patogênicos, com isso, houve uma diminuição no consumo de cloro (em 0,5 minutos), que 

voltou a aumentar com maiores tempos de contato (3 e 5 minutos). Esse aumento no consumo  

de cloro com tempos de contato de UV-C maiores não ficou elucidado, uma possibilidade para 

que isso esteja ocorrendo é o fato da luz UV-C estar reagindo com alguma molécula não 

detectada que estaria competindo com o cloro livre, diminuindo sua disponibilidade. 

 O tratamento utilizando apenas radiação UV não se apresenta como uma alternativa do 

ponto de vista econômico pois, apresentou um percentual de redução de cloraminas muito 
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abaixo do encontado utiliznado-se apenas o peróxido de hidrogênio, sendo esse, uma alternativa 

mais barata ao uso radiação UV. 

 

Tabela 5 - Tratamento utilizando apenas luz UV-C como oxidante 

Tratamento com UV-C 

Dosagens (min) 

Cloro livre 

(mg/l) 

Cloro Total 

(mg/l) 

Cloro 

Combinado 

(mg/l) pH 

Turbidez 

(NTU) 

0,0 0,48 ± 0,10 2,03 ± 0,08 1,55 ± 0,18 7,5 ± 0,3 0,8 ± 0,3 

0,5 0,78 ± 0,35 2,07 ± 0,17 1,29 ± 0,18 7,5 ± 0,3 0,7 ± 0,0 

1,0 0,75 ± 0,43 2,01 ± 0,07 1,27 ± 0,36 7,6 ± 0,2 0,6 ± 0,0 

3,0 0,59 ± 0,23 1,93 ± 0,08 1,34 ± 0,14 7,5 ± 0,2 0,6 ± 0,0 

5,0 0,50 ± 0,50 1,82 ± 0,37 1,33 ± 0,13 7,5 ± 0,1 0,6 ± 0,0 

 

 A Figura 12 mostra o gráfico do percentual de cloraminas que permaneceram após 

tratamento somente utilizando luz UV-C.  Considerando a quantidade de cloraminas na amostra 

sem receber radiação UV-C como sendo 100%, pode ser observado que houve uma remoção 

em média de 20% de cloro combinado na água.  

 

Figura 12 - Gráfico do percentual de redução de cloraminas no tratamento utilizando apenas 

radiação UV-C. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 Com o presente trabalho é possível concluir que o peróxido de hidrogênio apresenta 

potencial para redução de formação de cloraminas, mantendo os teores de cloro livre residual 

dentro da legislação. O melhor resultado foi obtido quando utilizado apenas o peróxido de 

hidrogênio, sem tratamentos adicionais de luz UV-C. A maior eficiência de redução de 

cloraminas foi de 91,29% na dose de 1,5 mg/L de H2O2. 

 O tratamento utilizando UV-C e H2O2 apresentou percentual de redução de cloraminas 

abaixo daquele que utilizou apenas H2O2. O tratamento com irradiação UV-C durante 1 minuto 

reduziu em  43,55% e o de 3 minutos, 18,06%, ambos na dose de 3 mg/L de H2O2. A utilização 

do tratamento apenas com luz ultravioleta não obteve resultados satisfatórios para redução de 

cloraminas. 

O uso de peróxido de hidrogênio, apresenta-se como um processo promissor para 

aplicação nas ETAs que operam com mananciais impactados. Além da redução da formação de 

cloraminas, o produto é de fácil transporte e aplicação aos sistemas de tratamento existentes. 
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7 PERSPECTIVAS E TRABALHOS FUTUROS 

 

 Para comprovar a eficiência do peróxido de hidrogênio como agente oxidante no 

processo de redução na formação de subprodutos à base de cloro, sugere-se mais estudos na 

tentativa de tentar elucidar o mecanismo de reação que favorece a redução da formação das 

cloraminas. 

 Como foi utilizado o tempo de contato para realizar as análises de cloro conforme a 

legislação estabelece, pode haver reações subsequentes entre o cloro e o peróxido ou seus 

radicais, que demandem mais tempo. Para avaliações futuras, pode-se repetir o experimento 

utilizando diferentes tempos de residência, a fim de avaliar o potencial de permanência de cloro 

residual na água, garantindo a concentração ideal de saída desse parâmetro nas estações de 

tratamento. 

 Para comprovar a eficácia desse experimento, outras alternativas de cloro devem ser 

testadas, como cloro gasoso, uma vez que o comportamento das reações de hipoclorito de sódio 

tem caráter mais básico enquanto, a adição de Cl2 faz reduzir o pH da água, fato esse que pode 

alterar os resultados das concentrações de cloraminas. 
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