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ANÁLISE DA CONCENTRAÇÃO DE CLORO RESIDUAL LIVRE NA REDE DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ/PR   

 

 

Marcela Sossai Pixinin  

 

 

RESUMO 

 

Com a finalidade de oferecer água potável para a população, o processo de desinfecção da 

água é necessário, sendo a cloração o método mais utilizado. Durante o percurso de 

distribuição da água na tubulação, ocorre o decaimento da concentração do cloro, podendo 

atingir concentrações menores que a mínima estabelecida pela portaria vigente. Este problema 

não pode ser contornado através da adição de cloro em excesso à saída da ETA, pois este 

procedimento pode levar a problemas de formação de subprodutos de desinfecção que são 

prejudiciais para a saúde humana. Dentro dessa perspectiva, o presente estudo teve por 

objetivo avaliar a concentração de cloro residual livre na rede de distribuição de água do 

município de São Jorge do Ivaí- PR. Seu desenvolvimento se deu a partir da realização de 

análises em pontos determinados da rede de distribuição, para verificação do atendimento da 

legislação em vigor. Os resultados demonstraram em um modo geral que a qualidade da água 

distribuída se enquadra dentro do padrão de potabilidade preconizado pela Portaria de 

Consolidação nº5, de 28 de setembro de 2017, visto que 100% das amostras atenderam aos 

limites mínimos e máximos estipulados para cloro residual. 

Palavras-chave: Decaimento de cloro. Desinfecção. Padrão de Potabilidade.  
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ANALYSIS OF FREE RESIDUAL CHLORINE CONCENTRATION IN THE WATER 

DISTRIBUTION NETWORK OF THE MUNICIPALITY OF SÃO JORGE DO 

IVAÍ/PR 

 

ABSTRACT 

 

In order to offer a drinking water to the population, the process of disinfection of water is 

necessary, and chlorination is the most used method. During the water distribution course in 

the pipe, the decay of the chlorine concentration occurs, reaching concentrations lower than 

the minimum established by the current ordinance. This problem cannot be circumvented by 

adding excess chlorine to the output of ETA, as this procedure can lead to problems of 

formation of disinfection by-products that are harmful to human health. 

Within this perspective, the present study aimed to evaluate the concentration of free residual 

chlorine in the water distribution network of the municipality of São Jorge do Ivaí- PR. Its 

development occurred from the performance of analyses at certain points of the distribution 

network, to verify compliance with the legislation in force. The results demonstrated in 

general that the quality of the distributed water falls within the potability standard 

recommended by Consolidation Ordinance No. 5, of September 28, 2017, since 100% of the 

samples met the minimum and maximum limits stipulated for residual chlorine. 

           

Keywords: Chlorine decay. Disinfection. Potability Standard. 
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 1 INTRODUÇÃO  

 

Segundo o Relatório Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos 

Recursos Hídricos (2019), em 2015, três em cada dez pessoas no mundo ainda não possuem 

acesso a água potável de fontes seguras, o que equivale a 29% da população Mundial. No 

Brasil, de acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (2017), 16,5% 

da população não tem acesso a esse serviço básico. A água potável por definição, é aquela que 

atende aos padrões microbiológicos, biológicos, físicos, químicos e radioativos de 

potabilidade, exigido na Portaria de Consolidação nº5, de 28 de setembro de 2017. 

De acordo com a Portaria de Consolidação n° 5, de 28 de setembro de 2017, para 

proteger a qualidade da água em redes de abastecimento antes que esta atinja as torneiras dos 

consumidores, o processo de desinfecção se torna necessário (BRASIL, 2017). A desinfecção 

tem como funções controlar doenças de veiculação hídrica e inativar os organismos 

patogênicos. Além disso, auxilia a redução da mortalidade infantil e a proliferação de 

doenças, consequentemente aumentando a qualidade de vida da população abastecida pelo 

sistema (DANIEL, 2001). 

Convencionalmente, as águas tratadas por sistemas de tratamento tradicionais são 

desinfeccionadas com cloro, cloramina, dióxido de cloro ou UV/Cl2. Entre eles, a cloração é 

um dos métodos mais utilizados devido ao seu alto poder de desinfecção e baixo custo 

(RECESA, 2008). Entretanto, a cloração, depende de um equilíbrio entre a dosagem de cloro 

e a quantidade de cloro residual que permanece dentro do sistema até que a água tratada 

chegue à próxima estação de dosagem ou ao seu destino final. Por isso, o controle para manter 

essas duas variáveis importantes (dosagem de cloro e resíduo de cloro) são essenciais para 

garantir que a qualidade da água seja atendida em toda a rede (MADZIVHANDILA e 

CHIRWA, 2017). 

À medida que a água percorre os sistemas de adução e distribuição, a concentração 

de cloro residual diminui devido a sua degradação ao longo do percurso. Devido a isso, a 

concentração de cloro residual pode atingir valores inferiores ao estipulado na legislação 

nacional ou em normas internacionais de qualidade da água, ou seja, valores inferiores à 

concentração mínima desinfetante (0,2 mg/L). Desta forma, a distribuição de água segura fica 

comprometida, pois esta deixa de cumprir os requisitos de qualidade estabelecidos, e pode 

implicar em riscos de saúde pública. Este problema não pode ser contornado através da adição 

de cloro em excesso à saída da ETA, pois este procedimento pode levar a problemas de gosto 
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e de odor ou a formação de subprodutos de desinfecção que são prejudiciais para a saúde 

humana (BLOKKER ET AL., 2014). 

O monitoramento do cloro residual livre assim como outros parâmetros, é estipulado 

por um plano de amostragem que se torna a principal opção na gestão técnica, inclusive para 

verificar o atendimento à legislação (BRASIL, 2016). Entretanto, esta forma de 

acompanhamento pode não ser a mais adequada, devido ao fato de que os períodos e locais de 

coleta das amostras muitas vezes não são representativos e não demonstram o comportamento 

real do desinfetante no sistema de abastecimento (OLIVEIRA, 2018).  

Dentro dessa perspectiva o presente trabalho tem por objetivo avaliar a concentração 

de cloro residual livre, em pontos pré-determinados da rede de distribuição de água do 

município de São Jorge do Ivaí, a fim de verificar a conformidade do cloro residual livre com 

o padrão de potabilidade estabelecido pela Portaria de Consolidação nº5, de 28 de setembro 

de 2017. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

O município de São Jorge do Ivaí está localizado na Mesorregião Norte Central 

Paranaense, do qual faz parte da microrregião de Floraí, sendo sua latitude: 23°26’00” Sul, 

longitude 52°10’30” Oeste, possui área de 316,222 km², com população de aproximadamente 

5.567 habitantes (IBGE, 2010). 
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Figura 1 - Mapa do Paraná – Localização do Município de São Jorge do Ivaí. Fonte: Google 

(2019). 

 

 

No município, o gerenciamento do sistema de abastecimento de água, e 

consequentemente a disponibilização de água potável para a população é de responsabilidade 

do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), que responde pelo 

fornecimento de água potável para a população residente na área urbana do munícipio, para a 

população do Distrito do Copacabana do Norte e também para a Vila Rural do Km 14. 

Segundo informações fornecidas pela autarquia municipal, para a área urbana do 

município, a água é captada através de poços tubulares profundos e minas, que estão 

localizados a cerca de 3km da sede do SAMAE. Para a desinfecção da água a empresa faz uso 

do Hipoclorito de Sódio e para a fluoretação utiliza o Ácido Fluossilicico. Ambos são dosados 

por bombas dosadoras manuais. 

A unidade de tratamento de água se situa no centro do município, onde a água é 

tratada, e depois é retida em um reservatório subterrâneo de 650.000 litros. Após o tratamento 

e reservação a água é distribuída à população através da rede de distribuição que possui 

aproximadamente 38 km de extensão.  
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2.2 METODOLOGIA 

O período amostral adotado para as análises de cloro residual livre foi de quatro 

meses, tendo início em julho e término no mês de outubro de 2019. As amostras de água 

foram coletadas durante os meses em seis dias diferentes dentro desse período, em 11 pontos 

pré-determinados, em dias com diferentes temperaturas, e também dias com taxas de consumo 

variadas.  Serão apresentadas a seguir, no quadro 1, as características dos dias que foram 

selecionados para as coletas.  

 

 

Quadro 1 - Características dos dias de coletas de amostras 

N° da 

coleta  

DATA TEMPERATURA 

MÉDIA 
CARACTERÍSTICAS 

1 26/07/2019 20ºC 

Sexta- feira, dia de alto consumo, 

coleta realizada aproximadamente 

as 9h. 

2 07/08/2019 23°C 

Quarta- feira, dia de consumo 

moderado, coleta realizada 

aproximadamente as 10h30min. 

3 13/08/2019 22ºC 

Terça- feira, dia de consumo 

baixo, coleta realizada 

aproximadamente as 9h. 

4 04/09/2019 24°C 

Segunda- feira, dia de consumo 

baixo, coleta realizada 

aproximadamente as 15h. 

5 11/09/2019 30°C 

Quarta- feira, dia de consumo 

moderado, coleta realizada 

aproximadamente as 10h30min da 

manhã. 

6 03/10/2019 23°C 

Quinta- feira, dia de consumo alto, 

coleta realizada aproximadamente 

as 13h. 

Fonte: O autor, 2019. 
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O SAMAE não possui um macromedidor de vazão, e por essa razão não é possível 

saber o consumo exato do sistema, apenas de forma subjetiva.  

Os pontos de coletas selecionados foram definidos levando-se em consideração áreas 

de maior densidade populacional, menor densidade populacional e as pontas de rede, 

localizadas em locais públicos e/ou de fácil acesso. Na Figura 2 pode-se observar a 

localização dos pontos de coleta e da saída do tratamento. 

 

 
Figura 2 -  Localização dos pontos de coleta e Saída do Tratamento. Fonte: Google Earth (2018). 

 

 

No quadro 2, tem-se de forma objetiva a caracterização de cada local de coleta.  
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Quadro 2 - Caracterização dos pontos de coleta. 

LOCAL DE 

COLETA 

Distância da saída da 

estação em metros 
CARACTERIZAÇÃO 

Ponto 1 400 m 
Prefeitura Municipal, região de alta 

densidade populacional; 

Ponto 2 750 m 
Bosque para lazer, ponta de rede, com 

baixo consumo de água; 

Ponto 3 770 m 
Centro de eventos em construção, região 

de baixa densidade populacional. 

Ponto 4 800 m 
Lar dos idosos, região com baixa 

quantidade populacional; 

Ponto 5 980 m 
Loteamento, é um local de baixa 

densidade populacional ; 

Ponto 6 1000 m 

Centro de Atendimento e Proteção ao 

Idoso, região de alta densidade 

populacional; 

Ponto 7 1200 m 
Casa em ponta de rede, com alto consumo 

de água; 

Ponto 8 1200 m 
CRAS, região de alta densidade 

populacional; 

Ponto 9 1500 m 
Cemitério Municipal, se refere a uma 

ponta de rede; 

Ponto 10 2300 m 

Cooperativa agroindustrial, ponta de rede, 

e região com alta quantidade 

populacional; 

Fonte: O autor, 2019.  

 

 

As coletas das amostras foram realizadas no ponto disponível mais próximo do 

hidrômetro, tomando a precaução de que este ponto estivesse localizado a montante do 

reservatório do imóvel. 

Para a coleta tomaram-se os cuidados necessários para se evitar uma possível 

contaminação das amostras, utilizando-se frascos adequados, luvas nitrílicas. Os locais de 
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coleta foram devidamente esterilizados com álcool 70% e deixou-se um fluxo contínuo de 

água durante 3 minutos, para que não fosse coletada a água que estava parada no cano. 

Durante a etapa de coleta, as amostras foram conservadas refrigeradas em uma caixa térmica 

até o transporte ao laboratório.  

Após as coletas as amostras foram levadas para o laboratório próprio do Serviço 

Autônomo Municipal de Água e Esgoto, onde realizou-se as análises de Cloro Residual Livre 

pelo método de colorímetria, com a utilização de um Colorímetro Microprocessado Digital 

Modelo DLA- CL da marca Del Lab.  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados obtidos a partir das análises de cloro residual livre na rede de 

distribuição de água do Munícipio de São Jorge do Ivaí, mostram como é o comportamento da 

concentração do desinfetante em diferentes regiões do município. Os resultados podem ser 

observados na tabela a seguir: 

 

Tabela 1 - Resultados das análises de Cloro Residual Livre em mg/L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontos de coleta 

Saída do 

tratamento 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1° coleta 0,99 0,73 0,50 0,83 0,78 0,43 0,69 0,37 0,71 0,75 0,76 

2° coleta 0,78 0,55 0,69 0,56 0,73 0,36 0,70 0,61 0,67 0,62 0,82 

3° coleta 0,75 0,63 0,73 0,58 0,61 0,28 0,71 0,69 0,6 0,51 0,68 

4° coleta 0,67 0,62 0,56 0,60 0,63 0,39 0,68 0,49 0,55 0,61 0,52 

5° coleta 0,80 0,74 0,77 0,53 0,68 0,34 0,77 0,59 0,64 0,65 0,46 

6° coleta 0,82 0,80 0,65 0,69 0,66 0,52 0,62 0,73 0,78 0,74 0,61 
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Notou-se, portanto, que 100% das amostras apresentaram resultados satisfatórios e 

que atendem ao padrão de potabilidade imposto, dentro dos limites máximos e mínimos que 

são estipulados pela Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, que exige que 

a água distribuída para a população deve possuir concentrações mínimas de 0,2 mg/L e 

máximas de 2,0 mg/L cloro residual livre. 

Em duas amostras, constatou-se que a concentração de cloro residual livre no ponto 

de coleta era maior que a concentração da Saída do Tratamento, isso pode ter ocorrido por a 

água presente na tubulação da dosagem anterior não ter sido utilizada totalmente, ou por um 

erro de coleta. 

Foi possível constatar também que houve um certo decaimento da concentração do 

cloro, principalmente no Ponto 2, que é uma área com uma baixa quantidade populacional e 

com baixa pressão de água, e por isso, a água fica por mais tempo parada no interior da 

tubulação.  

A partir do estudo, comprovou-se que não é necessário a implantação de uma nova 

Unidade de Tratamento de Água, pois mesmo nos pontos mais distantes da rede apresentaram 

concentrações suficientes para atender a portaria vigente.  
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Considerando-se também os maiores decaimentos e os resultados obtidos, define-se 

que a concentração mínima que deve ter na Saída do Tratamento é de 0,53 mg/L de cloro 

residual livre, para que toda a água da rede de distribuição do munícipio tenha a concentração 

mínima exigida de 0,20 mg/L. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A partir das análises de água, foi possível observar o decaimento da concentração de 

cloro residual livre durante o percurso da água na rede de abastecimento do município de São 

Jorge do Ivaí. Constatou-se que em todas as amostras o parâmetro de Cloro Residual Livre 

apresentou dados satisfatórios e em conformidade com a legislação vigente brasileira.  

É importante ressaltar que outras análises devem ser realizadas para confirmar que a 

água distribuída possui qualidade aceitável para consumo. 

Ainda é relevante perceber que o decaimento da concentração do desinfetante na 

rede de São Jorge do Ivaí não possui significativa interferência da distância da saída do 

tratamento, visto que mesmo nos pontos mais distantes não apresentaram decaimento 

representativo. 
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