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RESUMO

Os oxidantes químicos são utilizados no tratamento de água visando à oxidação de espécies inorgânicas reduzidas como ferro, manganês e sulfetos, de compostos causadores

de gostos e odores e para a redução da cor. O principal agente oxidante utilizado nas Estações de Tratamento de Água (ETA’s) é o cloro, devido ao seu baixo custo, praticidade

de aplicação, residual persistente e efetividade na inativação de micro-organismos patogênicos quando comparado aos demais oxidantes (LIMA, 2014).

Apesar dos inúmeros benefícios da cloração no processo de controle de patógenos, estudos demonstram que a utilização do cloro pode contribuir para a formação de

subprodutos orgânicos halogenados (SOH) indesejados, tais como os Trialometanos (TAM’s) e Ácidos Haloacéticos (AHA’s) quando há presença de matéria orgânica natural

(MON). A MON pode ser derivada da decomposição da vegetação terrestre aquática e matéria orgânica algogênica (MOA), composta por algas e cianobactérias. Nesse cenário,

destaca-se o gênero de cianobactérias Microcystis, que apresenta ampla distribuição geográfica no Brasil. Considerada uma das espécies tóxicas amplamente distribuídas no

Brasil (SANT’ANNA et al., 2008), é capaz de produzir uma potente cianotoxina, a microcistina, danosa ao fígado e potencialmente prejudicial ao ser humano. A ingestão de água

ou de células de cianobactérias contendo microcistina tem produzido efeitos adversos em peixes, cães, gatos, animais e seres humanos.  (SANTA’ANNA et al. 2008). Além disso,

cianobactérias são fixadoras de nitrogênio e podem liberar até 45% em orgânicos-N, o que pode levá-los a ser contribuintes significativos para TAM’s e AHA’s. Cianobactérias

podem ser representadas pela presença de células, matéria orgânica intracelular (MOI, liberada no ambiente aquático após lise celular e induzida pelo envelhecimento da

população) e matéria orgânica extracelular (MOE, resultante da atividade metabólica das células durante crescimento das fases exponenciais e estacionárias), com contribuições

significativas para a formação de subprodutos da cloração (SPC). 

Para desenvolvimento deste trabalho a metodologia baseou-se no cultivo de cepas tóxicas de Microcystis aeruginosa, em laboratório, através da inoculação em meio de cultura

ASM-1. Ao atingirem as concentrações de 1 x 10^6 céls.mL-1, as amostras foram submetidas a 3 ensaios de cloração, com o oxidante cloro gasoso (Cl2) dosado a 2,5; 5; 7,5; 10;

20; 30; 40; 60 mg.L-1 e avaliadas nos tempos de contato de 30 min e 24 hrs. Ao final do processo foi feito uma média do residual de cloro obtido e da concentração de células

que restaram nas amostras, com objetivo de verificar a influência da cloração de células de MA no consumo de cloro e na inativação das mesmas.

As amostras cloradas com cloro gasoso apresentaram resultados controversos em relação ao comportamento esperado. As dosagens de 2,5; 5; 7,5; 10; 20; 30; 40; 60 mg.L-1 em

30 minutos de reação, apresentaram um cloro residual médio de: 0,175; 0,2; 0,3; 0,375; 5,6; 11,25; 20; 30 mg.L-1 respectivamente, e um residual de células de : 7,6 x 10^5; 7,85

x 10^5; 8,6 x 10^5; 9,77 x 10^5; 6,59 x 10^5; 7,9 x 10^5; 8,7 x 10^5; 7,5 x 10^5 ; 9,4 x 10^5; 7,9 x 10^5 células.ml-1.  No tempo de contato de 24 hrs as amostras apresentaram

um cloro residual médio de: 0.125; 0.125; 0.125; 0.15; 0.2; 0.475; 6.075; 15 mg.L-1  e um residual de células de 6,5 x 10^5; 5,2 x 10^5; 5 x 105; 9 x 10^5; 8,9 x 10^5; 8,3 x 10^5;

7,9 x 10^5; 9,6 x 10^5 células.ml-1. O consumo de cloro foi bastante acentuado em todas as amostras, inclusive nas dosagens acima de 10 mg.L-1, aumentando as presunções a

respeito da formação de  SPC. A maioria das amostras apresentou uma elevação no número de células com aumento da dosagem de coagulante o que contradiz os efeitos

esperados da reação. No entanto, segundo Pereira (2005) em um dos ensaios realizado, todas as amostras após cloradas apresentaram um maior número de células do que a

água de estudo, o que a mesma associou a possíveis erros na contagem, ou como segunda hipótese, o cloro ter sido utilizado para destruir a bainha de mucilagem que envolve

os conglomerados de células. Uma terceira hipótese seria relacionar a alta demanda de cloro com a lise celular, visto que a mesma também pode levar a uma liberação de

toxinas ligada à célula de partículas e ao carbono orgânico dissolvido (COD) que exercem uma demanda significativa de cloro e contribuem como precursores dos subprodutos da

desinfecção (Fang et al., 2010). Além disso,  as células remanescentes podem estar metabolicamente inativas ou apresentar membrana danificadas, visto que apenas a

contagem com microscópio não permite identificar corretamente as células danificadas.

Os resultados obtidos apresentaram fundamental importância na avaliação da demanda de cloro por MA, visto que a pré-cloração da água com alta densidade de células pode

provocar um alto consumo de cloro e baixa remoção das mesmas, o que pode está ligado a formação de SPC e liberação de cianotoxinas, ambos prejudiciais aos seres

humanos. A continuação deste estudo tem como proposta a quantificação de subprodutos formado e avaliação dos riscos gerados pela presença dos mesmos em água de

consumo humano.  
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