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RESUMO

A desinfecção da água é um processo de tratamento fundamental para que haja redução ou eliminação total de microrganismos patogênicos, 
garantindo condições permissíveis ao consumo de acordo com a Portaria de Consolidação n°5 de 2017 do Ministério da Saúde. O principal 
tratamento de desinfecção da água difundido no Brasil e no mundo é a cloração, que é uma tecnologia química e apresenta baixo custo, se 
comparado a outros tipos de tratamento, porém este método gera subprodutos tóxicos, principalmente os trihalometanos (THMs), que causam 
impactos negativos consideráveis tanto ao meio ambiente quanto na saúde humana, principalmente por apresentarem características 
carcinogênicas. Mediante este problema, o presente estudo avaliou, experimentalmente, um método alternativo ao cloro, que é a desinfecção da 
água por radiação ultravioleta. Para isto, este estudo verificou experimentalmente os procedimentos e a eficiência da técnica de desinfecção de 
uma água bruta com turbidez e cor moderada, realizando-se o tratamento desta de três formas distintas: a radiação UV, o ozônio e o cloro, a fim 
de comparar a efetividade de diferentes processos de desinfecção. O manancial escolhido para o estudo foi o rio Mombuca, classe 2, localizado 
no município de Maricá-RJ, coletou-se as amostras em recipientes de plástico e vidro âmbar condicionados em caixas de isopor com gelo, a coleta 
foi realizada distante das margens do rio, evitou-se ao máximo o colhimento de sólidos, a fim de garantir a funcionalidade do processo de 
tratamento, foram coletados no total 16 litros.Os parâmetros analisados antes e depois dos tratamentos foram: coliformes totais, E.coli, turbidez, 
DQO, pH, condutividade, TDS, salinidade, SS, CRL, alcalinidade, amônia, nitrito e nitrato. Constatou-se que todos os métodos foram eficientes na 
desinfecção de microrganismos (coliformes totais e E.coli), porém a radiação UV apresentou eficiência na eliminação destes microrganismos em 
um tempo de contato menor. A cloração aumentou os níveis de TDS, condutividade e salinidade, porém garantiu a água o CRL obrigatório por lei. 
Nesta pesquisa, verificou-se que o custo do tratamento por ozônio em relação ao cloro é 142 vezes mais caro, já o custo associado ao tratamento 
por radiação UV em relação cloro é 9 vezes mais caro. É sabido que a cloração deverá estar combinada ao método de desinfecção por radiação 
UV em águas de abastecimento público, para que se garantam os níveis de CRL estabelecidos por lei, porém a formação de subprodutos 
associados à cloração será evitada significativamente.
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