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1. Resumo 

Nas Estações de tratamento de água, a etapa de coagulação é fundamental e uma 

alternativa ao uso de coagulantes inorgânicos seria o uso de coagulantes orgânicos, 

que tem como vantagem a não toxicidade, a biodegradabilidade e a redução da 

concentração de metais no lodo e a desvantagem de acrescentar Carbono orgânico 

total (COT) que é um precursor de trialometanos (THM). O estudo teve objetivou 

avaliar a formação THM frente ao uso de coagulantes orgânicos (tanino) e 

inorgânicos (alumínio). Foi preparada uma água sintética para simular uma água de 

um manancial superficial. Os ensaios foram realizados em Jarteste, na tecnologia de 

ciclo completo com aplicação de cloro na desinfecção, foi investigado a remoção de 

COT e a formação de THM, tendo como referência os padrões de potabilidade da 

Portaria MS 2914 (2011). Nas amostras de água filtrada obtidas nos ensaios com o 

uso de diferentes coagulantes e submetidas à desinfecção com cloro, as 

concentrações de trialometanos não excederam os limites estabelecidos pela 

Portaria MS 2914 (2011). Pode-se concluir que os coagulantes orgânicos apesar de 

incrementarem a concentração de COT na água filtrada, não foram os precursores 

para a formação dos THM. 

 

2. Introdução 

 A etapa de coagulação em uma estação de tratamento de água (ETA) é 

essencial para a qualidade da água produzida; se realizada inadequadamente, pode 

gerar efluente com qualidade insatisfatória (DI BERNARDO, DANTAS e VOLTAN, 

2011).  

Uma das alternativas para a coagulação é a utilização de compostos 

orgânicos. As vantagens em relação ao Sulfato de Alumínio são: biodegradabilidade, 

a não toxicidade e menor concentração de metais no lodo gerado nas ETAs 

(MORAES et al., 2007). 

Dentre os coagulantes orgânicos naturais, destacam-se os derivados do 

tanino. Moraes et al. (2007), Piantá (2008), Heredia e Martín (2008), relataram casos 

de sucesso deste coagulante na remoção de metais, redução da toxicidade da água 

e atuação em ampla faixa de pH (4,5 a 8,0). 

A desinfecção da água se dá por meio da inativação de microorganismos 

através de produtos oxidantes, resultando em concentrações residuais que não 

causem danos a saúde do ser humano.  



Os principais precursores na formação de SOH são: matéria orgânica natural, 

microalgas e as cianobactérias, inclusive seus metabólitos e toxinas, pois reagem 

com os halogênios, favorecendo o surgimento de SOH (DI BERNARDO, DANTAS e 

VOLTAN, 2011). 

A Portaria 2914 (2011) estabelece o padrão de potabilidade da água 

destinada ao consumo humano no Brasil. Na Tabela 1 são apresentados os valores 

máximos permitidos para as duas classes de SOH e outros parâmetros. 

 

Tabela 1.Valores máximos permissíveis estabelecidos na Portaria 2914 de 2011 

Parâmetro VMP Unidade 

Turbidez da águafiltrada ≤ 0,5  uT 

Cor Aparente ≤ 15 uH 

Cloro residual livre 0,5 a 2,0  mg/L Cl2 

Trialometanos total 0,1 (1) mg/L 

Ácidos Haloacéticos total 0,08 (2) mg/L 

(1)Trialometanos: Clorofórmio; Bromodiclorometano; 
Dibromoclorometano e Bromofórmio. 
(2)Ácidos haloacéticos: Ácido monocloroacético, Ácido 
monobromoacético;  Ácido dicloroacético ;Ácido 2,2 – dicloropropiônico; 
Ácido tricloroacético;Ácidobromocloroacético;1,2,3, tricloropropano; 
Ácido dibromoacéticoe Ácido bromodicloroacético. 

 

A Portaria 2914 (2011) não regulamenta a concentração de COT na água 

potável, entretanto a USEPA (2001) cita o COT como precursor na formação de 

subprodutos da desinfecção e apresenta estudos onde a remoção do mesmo seria a 

primeira etapa para a redução destes subprodutos. A Tabela 2 mostra a 

porcentagem de remoção de COT recomendada pela USEPA (2001). 

 

Tabela 2. Percentual de remoção de COT recomendado pelo USEPA  

COT da água bruta 

(mg/L) 

Alcalinidade da água bruta (mg CaCO3/L) 

0 < Alc. < 60 60 < Alc. < 120 Alc. > 120 

2,0 < COT < 4,0 35% 25% 15% 

4,0 < COT < 8,0 45% 35% 25% 

COT < 8,0 50% 40% 30% 

         Fonte: Adaptação de (USEPA, 2001) 

 

 



 

3. Objetivos 

O presente estudo teve como objetivo a avaliação do uso de coagulantes 

orgânicos e inorgânicos no tratamento de água na qualidade da água filtrada e na 

formação de trialometanos após a desinfecção com cloro. 

 

4. Metodologia 

O presente estudo consistiu na realização dos ensaios de bancada e em 

jarteste para a avaliação dos coagulantes propostos. A descrição dessas etapas é 

apresentada na Figura 1. 

 

Figura 1: Fluxograma resumo da metodologia empregada 

 

 

Os parâmetros físico-químicos, unidades, métodos de medição e limites de 

detecção dos equipamentos utilizados nos ensaios estão descritos na Tabela 3. 

 

 



Tabela 2. Parâmetros físico-químicos, unidades, métodos de medição e limites de 

detecção 

Parâmetro Unidade Metodologia 

Limite de 

detecção 

(LDM) 

Carbono Orgânico Total  mg/L 
Espectrofotométrico Infravermelho 

não Dispersivo – NPOC 
0,001 

Cor Aparente  uH Espectrofotométrico (*) 1 

Cor verdadeira uH 
Espectrofotométrico (*), com 

filtração a 0,45 µm 
1 

pH Adimensional Potenciométrico (*) 0 - 14 

Turbidez  uT Neftelorimétrico (*) 0,1 

Trialometanos(1) 

 
µg/L Cromatografia (**) 0,1 

Cloro Livre mg ClO2/L Espectrofotométrico com DPD (*) 0,1 

Nota: *Segundo APHA Standard Methods (2005); **Segundo método USEPA 551 
(1)Trialometanos: Clorofórmio, Bromodiclorometano, Dibromoclorometano e Bromofórmio. 
 

 

5. Desenvolvimento 

A primeira etapa consistiu na realização de ensaios de coagulação, floculação 

e sedimentação em equipamento de jarteste com o intuito de construir os diagramas 

de coagulação para cada tipo de coagulante estudado, variando-se as dosagens de 

cada um deles e também os valores de pH de coagulação. Para promover a 

variação do pH nos ensaios utilizou-se solução de hidróxido de sódio com 

concentração de 2,0 g/L. 

A partir do diagrama de coagulação, foram escolhidos os melhores pontos em 

termos de remoção de turbidez e de cor aparente da água decantada, usados nos 

próximos ensaios de desempenho dos coagulantes. 

A segunda etapa dos estudos refere-se à avaliação da remoção de COT para 

cada coagulante. Para a seleção, foram consideradas as melhores eficiências de 

remoção de turbidez e de cor aparente obtidas com as menores dosagens dos 

produtos químicos aplicados. 



Em seguida foram feitos ensaios de coagulação, floculação, sedimentação e 

filtração em filtros de areia de laboratório para avaliar o desempenho de cada 

coagulante na qualidade da água filtrada. 

As amostras da água filtrada eram armazenadas de forma adequada para a 

leitura de turbidez e de cor aparente e medidas de COT. As alíquotas destinadas à 

leitura de COT eram armazenadas em frascos próprios do equipamento analisador e 

a leitura foi realizada subsequentemente à coleta. Caso a leitura de COT não 

ocorresse imediatamente, as amostras eram mantidas sob refrigeração. 

A terceira etapa do presente estudo teve como objetivo avaliar o consumo de 

cloro e a formação de subprodutos orgânicos halogenados na  desinfecção com 

cloro nas amostras de água filtrada obtidas para cada coagulante. 

Após avaliação detalhada dos resultados obtidos na segunda etapa, foram 

escolhidos três pontos de cada coagulante para dar sequência ao estudo, levando-

se em consideração à remoção de COT (incluindo os pontos de dosagens máxima e 

mínima). Tendo os pontos definidos, foram realizados ensaios de coagulação, 

floculação, sedimentação, filtração e desinfecção com cloro (dosado na forma de 

hipoclorito de sódio). 

O tempo máximo para a medição dos THM foi fixado em 24 h para reproduzir 

o tempo máximo em que a água distribuída geralmente permanece na rede de 

distribuição de água. 

Para as leituras de THM, foram coletadas alíquotas após 30 min e 24 h do 

término da desinfecção.As amostras foram descloradas com ácido ascórbico. 

 

6. Resultados 

Com os resultados obtidos nos ensaios realizados, foram construídos os 

diagramas de coagulação para cada coagulante estudado, tendo-se os valores de 

turbidez e de cor aparente da água decantada em função da dosagem dos 

coagulantes e do pH de coagulação para as velocidades de sedimentação de 3,0 e 

1,5 cm/min. 

Para cada diagrama foram destacadas as regiões que apresentaram melhor 

desempenho em termos de remoção de turbidez e de cor aparente, possibilitando a 

análise comparativa dos resultados alcançados. Na Tabela 4 estão apresentados os 

pontos otimizados para os coagulantes em estudo e os resultados de remoção de 

COT apresentados na Figura 2. 



 

Figura 2. Concentração de COT da água filtrada em relação às dosagens de cada 

coagulante estudado 

 

Para a escolha dos pontos para os coagulantes Tanfloc SL e SG, levou-se em 

consideração a dosagem de coagulante aplicada, os resultados de turbidez e cor 

aparente obtidos e a concentração de COT da água filtrada. Para dosagens 

inferiores as escolhidas verificou-se que os resultados de turbidez situavam-se muito 

próximos ou acima do valor recomendado e por isso foram desconsiderados. Para 

os pontos com dosagens superiores às escolhidas, embora os resultados de 

turbidez da água decantada fossem menores em alguns casos, o desempenho 

superior não era suficiente para justificar a utilização de uma dosagem maior de 

coagulante, porque isso acarretaria em maiores gastos com alcalinizante, e a maior 

dosagem de coagulante utilizada também provocaria um aumento do COT da água 

filtrada que poderia prejudicar o desempenho das etapas de cloração e desinfecção 

da água tratada. 

Para os coagulantes PAC e Sulfato de Alumínio foi aplicado raciocínio 

análogo ao adotado para os coagulantes Tanfloc, optando-se pela escolha das 

condições de coagulação com as quais foram obtidos valores de turbidez da água 

decantada abaixo de 5,0 uT para as velocidades de sedimentação consideradas. 

Além disso, o fator econômico ligado à dosagem de coagulante também foi levado 

em consideração, buscando-se adotar uma dosagem mínima do coagulante para a 

obtenção da mesma eficiência. 



Tabela 4. Pontos escolhidos para os coagulantes estudados 

Pontos 

escolhidos 

Dosagem 

de 

coagulante 

Dosagem de 

alcalinizante 
pH de 

coagulação 

Água decantada 

Turbidez (uT) Cor (uH) 

(mg/L) (mg/L) Vs1 Vs2 Vs1 Vs2 

Tanfloc SL 

TSL1 5,0 1,1 7,2 5,0 4,4 10 8 

TSL3 8,8 2,9 8,0 3,7 3,5 8 5 

TSL6 20,0 4,4 7,9 2,3 1,7 3 2 

Tanfloc SG 

TSG1 9,5 2,5 7,6 4,6 4,3 16 13 

TSG3 12,5 3,5 7,9 4,1 3,3 15 10 

TSG6 30,0 5,8 7,9 2,5 2,1 14 11 

Sulfato de Alumínio 

SA1 25,0 4,0 6,8 5,5 4,4 12 7 

SA2 35,0 6,0 6,7 4,3 2,7 12 5 

SA6 60,0 11,2 6,8 3,4 2,0 10 6 

PAC 

PAC1 18,5 1,5 6,9 9,2 4,7 17 10 

PAC4 24,5 3,0 7,1 4,8 2,8 9 5 

PAC6 33,5 3,6 7,0 4,1 1,8 12 7 

Nota: TSL1: condição 1 de coagulação selecionada com uso do Tanfloc SL;TSL3: condição 3 de 
coagulação selecionada com uso do Tanfloc SL; TSL6: condição 6 de coagulação selecionada com 
uso do Tanfloc SL ; TSG1: condição 1 de coagulação selecionada com uso do Tanfloc SG; TSG3: 
condição 3 de coagulação selecionada com uso do Tanfloc SG; TSG6: condição 6 de coagulação 
selecionada com uso do Tanfloc SG; SA1: condição 1 de coagulação selecionada com uso do Sulfato 
de Alumínio; SA2: condição 2 de coagulação selecionada com uso do Sulfato de Alumínio; SA6: 
condição 6 de coagulação selecionada com uso do Sulfato de Alumínio; PAC1: condição 1 de 
coagulação selecionada com uso do PAC; PAC4: condição 4 de coagulação selecionada com uso do 
PAC; PAC6: condição 6 de coagulação selecionada com uso do PAC 

 

A concentração de COT se manteve constante em relação à variação das 

dosagens de Sulfato de Alumínio e de PAC. O mesmo não aconteceu para os 

coagulantes: Tanfloc SL e SG, pois foi observado que a concentração de COT 

aumentou proporcionalmente em relação ao aumento das dosagens destes 

coagulantes. Este comportamento pode ser justificado pela  presença de 

macromoléculas orgânicas derivadas de tanino. 

Após a coleta da água filtrada obtida por meio dos ensaios realizados em 

jarteste, efetuou-se a adição de cloro com dosagem de 5,0 mg/L Cl2. Após os tempos 



determinados, realizou-se a medição da concentração de trialometanos (THM).Na 

Tabela 5 são mostrados os resultados de clorofórmio, único THM formado. Os 

demais trialometanos investigados não foram detectados. 

 

Tabela 5. Resultados da formação de clorofórmio após cloração. 

Pontos escolhidos 

Dosagem de 
coagulante 

Dosagem de 
alcalinizante 

Tempo de contato (h) 

0,5 24 

(mg/L) (mg/L) Clorofórmio (μg/L) 

TSL1 5,0 1,1 32,53 37,99 

TSL3 8,8 2,9 31,09 32,20 

TSL6 20,0 4,4 30,33 30,74 

TSG1 9,5 2,5 31,16 35,46 

TSG3 12,5 3,5 30,76 32,56 

TSG6 30,0 5,8 29,87 30,45 

SA1 9,5 2,5 20,17 29,24 

SA2 12,5 3,5 20,54 22,99 

SA6 30,0 5,8 19,61 22,36 

PAC1 18,5 1,5 18,60 25,46 

PAC4 24,5 3,0 20,12 23,12 

PAC6 33,5 3,6 19,87 21,54 

 

 As concentração de clorofórmio resultaram da mesma ordem de grandeza, 

independente da dosagem e do tipo de coagulante usado no tratamento da água de 

estudo. Também não foi observado aumento significativo da concentração de 

clorofórmio em função do tempo de contato, sendo que as concentrações resultaram 

similares para os tempos de contato de 30 min e de 24 h após o término da 

desinfecção. 

 

7. Considerações Finais 

As concentrações de COT das águas filtradas obtidas com o Tanfloc SL e 

Tanfloc SG foram maiores que as obtidas com o uso do Sulfato de Alumínio e do 

PAC. 

O emprego das dosagens mínimas de Tanfloc SL e de Tanfloc SG contribuiu 

para reduzir as concentrações de COT na água filtrada, reforçando que essa 

condição de dosagem mínima deve ser sempre almejada quando do emprego dos 

coagulantes a base de tanino. 



Na etapa de desinfecção com cloro, o único THM formado foi o clorofórmio, 

para todos os coagulantes estudados, e sua concentração foi similar em todas as 

águas avaliadas, mesmo naquelas que continham as maiores concentrações de 

COT, indicando que os residuais dos coagulantes de tanino na água filtrada não são 

precursores da formação desta classe de SOH. 

É válido ressaltar que todas as concentrações de THM formados nas 

amostras de água filtrada obtidas com os 4 coagulantes após a cloração, resultaram 

abaixo do valor máximo permitido pela Portaria MS 2914 (2011), indicando que as 

macromoléculas que compõem os produtos Tanfloc não são precursoras da 

formação dos THM.  
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