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RESUMO 

 

 

Dentro dos possíveis usuários de recursos hídricos nas bacias hidrográficas estão 
os prestadores do serviço público de abastecimento de água, responsáveis pela 
garantia da qualidade de vida necessária à população. Considerando a importância 
desses sistemas como usuários prioritários de água, este estudo apresenta o 
diagnóstico de cinco sistemas de abastecimento de água existentes na Região 
Hidrográfica do Guandu, no Estado do Rio de Janeiro, não identificados no Plano 
Estratégico de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos Rios Guandu, Guarda e 
Guandu-Mirim, intitulado PERH-Guandu. Acredita-se que os dados levantados neste 
estudo poderão contribuir no processo de revisão do PERH-Guandu, bem como em 
estudos futuros sobre disponibilidade hídrica e enquadramento. Os materiais 
utilizados e a metodologia adotada para atingir o objetivo deste trabalho envolvem a 
obtenção de dados primários in loco, através de visitas às captações e às estações 
de tratamento de água, e de dados secundários junto à concessionária. Além disso, 
ao final de cada visita foi aplicado um questionário com o objetivo de complementar 
o diagnóstico das captações. Após análise do questionário e das informações 
obtidas, verificou-se que os cinco sistemas captam água de mananciais superficiais 
de classe II; que a qualidade das águas superficiais sofre significativa influência da 
sazonalidade e há indicação de que possuem vazões baixas. Por fim, recomendou-
se a inserção destas captações na revisão PERH-Guandu, de modo a retratar 
fielmente o panorama dos usos existentes na bacia. Percebeu-se a relevância das 
visitas aos locais de captação e dos sistemas de tratamento como ferramenta efetiva 
no auxílio da gestão dos recursos hídricos.  

 
 

Palavras-chave: Sistemas de abastecimento de água; estações de tratamento de 

água; PERH-Guandu; gestão dos recursos hídricos. 
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ABSTRACT 

 

 

Among the possible users of water resources in river basins are providers of the 
public water supply service, responsible for guaranteeing quality of life to the 
population. Considering the importance of public water supply systems (WSS) as 
water use priority, this study presents the diagnosis of 5 WSS located at the Guandu 
Watershed Management Region, in the State of Rio de Janeiro, not pointed in its 
Management Plan, entitled Water Resources Strategic Plan for the Watershed of the 
Guandu, Guarda and Guandu-Mirim Rivers (PERH-Guandu). It’s believed that the 
data collected in this study may contribute to the review process of PERH-Guandu, 
as well as future studies on water availability and framework. The materials used and 
the methodology adopted to achieve this study’s objective involve obtaining primary 
data in loco, through filed visits to the catchments and water treatment plants, and 
secondary data within the company responsible for these WSS. In addition, at the 
end of each visit it was applied a questionnaire in order to complement the water 
catchment’s diagnosis. After analyzing both questionnaire and information obtained, 
it was verified that the all 5 WSS capture water from class II surface water sources; 
the surface water quality suffers significant influence of the seasonality and there is 
indication of low flow water sources. Finally, the insertion of CEDAE’s catchments in 
the PERH-Guandu review was recommended, in order to portray the reality of the 
existing uses in the watershed. The relevance of field visits to the catchment sites 
and treatment systems was perceived as an effective tool to assist the management 
of water resources. 
 

 

Keywords: Water supply systems; water treatment plants; PERH-Guandu; water 

resources management. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Estado de Rio de Janeiro é composto por nove regiões hidrográficas, 

unidades territoriais para planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos que 

apresentam características naturais, socais e econômicas similares (ANA, 2018). 

Dentre as regiões hidrográficas, definidas na Resolução CERHI-RJ nº 18/2006, 

encontra-se a Região Hidrográfica do Guandu (RH II), englobando totalmente os 

municípios de Engenheiro Paulo de Frontin, Itaguaí, Japeri, Paracambi, Queimados 

e Seropédica, e parcialmente Barra do Piraí, Mangaratiba, Mendes, Miguel Pereira, 

Nova Iguaçu, Piraí, Rio Claro, Rio de Janeiro, e Vassouras. 

De forma a garantir a utilização racional e integrada dos recursos hídricos 

e assegurar a disponibilidade de água em quantidade e qualidade adequadas às 

gerações atual e futura, a Lei nº 9.433/97, também conhecida como Lei das Águas, 

instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e definiu uma série de 

diretrizes para gestão de recursos hídricos em bacias hidrográficas, incluindo a 

articulação dessa gestão com os seus setores usuários e com as gestões ambiental, 

do uso do solo e dos sistemas estuarinos e zonas costeiras.  

Para atingir seus objetivos, a PNRH estabeleceu instrumentos de gestão, 

a saber: os Planos de Recursos Hídricos, o enquadramento dos corpos de água em 

classes, a compensação a municípios, o Sistema de Informações sobre Recursos 

Hídricos, a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos e a cobrança por este 

uso. 

Dentro dos possíveis usuários de recursos hídricos em bacias 

hidrográficas, estando sujeitos à outorga para captação de água, têm-se os 

prestadores do serviço público de abastecimento de água. Estes são responsáveis 

pela infraestrutura de saneamento básico, a fim de garantir a qualidade de vida 

necessária à população, evitando a transmissão de doenças por veiculação hídrica. 

Para que os sistemas de abastecimento de água cumpram com eficiência 

a função de proteger a população contra os riscos à saúde, é essencial um 

adequado desenvolvimento de todas as fases desse sistema, desde a captação da 

água bruta no manancial até a distribuição da água tratada (FUNASA, 2014). 

Primeiramente, deve ser feita a análise de escolha do manancial de 

abastecimento de água, considerando principalmente questões quanto à 
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disponibilidade hídrica do corpo d’água ao longo do ano e às características físicas, 

químicas e microbiológicas da água disponível. Justamente para que haja garantia 

de quantidade e qualidade da água destinada ao abastecimento público é 

necessário que sejam compreendias as vulnerabilidades dos mananciais de 

abastecimento – superficiais ou subterrâneos – e da bacia hidrográfica em que estes 

estão inseridos (ANA, 2010).  

Na Região Hidrográfica do Guandu há uma tendência de utilização de 

mananciais superficiais para o abastecimento da população, devido a sua maior 

disponibilidade e facilidade de exploração em relação às aguas subterrâneas. 

Considerando que a qualidade da água é decorrente da combinação entre as 

características naturais de sua bacia e os fatores antrópicos que conduzem à sua 

modificação, é necessário que haja um maior cuidado com as águas de superfícies, 

recursos que estão normalmente mais expostos aos processos de degradação (DI 

BERNARDO & PAZ, 2008).  

Tendo em vista a maior susceptibilidade dos corpos hídricos superficiais, 

ressalta-se o fundamental papel do tratamento da água, processo empregado para 

transformar a qualidade da água bruta, tornando-a potável e adequada para o 

consumo humano. O processo de tratamento da água é realizado em Unidades de 

Tratamento Simplificado (UTS) ou em Estações de Tratamento de Água (ETAs), 

sendo esta última nos casos em que a qualidade da água exige um tratamento mais 

completo (SNIS, 2017). 

A importância dos sistemas públicos de abastecimento de água é tanta 

que, dentre todos os possíveis usos dos recursos hídricos em uma bacia, a Lei das 

Águas considera como prioritário o uso para o consumo humano e para a 

dessedentação de animais, em caso de escassez. 

Os usuários de recursos hídricos de uma bacia hidrográfica devem ser 

relacionados no âmbito do Plano de Bacia Hidrográfica, onde é traçado o 

diagnóstico das condições ambientais e socioeconômicas, incluindo a infraestrutura 

de saneamento ambiental existente. 

O Plano Estratégico de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos Rios 

Guandu, Guarda e Guandu-Mirim (PERH-Guandu), também intitulado de Plano de 

Bacia da RH II, foi lançado no final de 2006, para um horizonte de projeto de 20 
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anos, e encontra-se atualmente em processo de revisão (COMITÊ-GUANDU, 2018). 

Na etapa da elaboração do plano foi feito um diagnóstico da situação da época, 

listando diversos desafios relacionados ao gerenciamento dos seus recursos 

hídricos, tais como: a integração das bacias dos rios Paraíba do Sul e Guandu, em 

face da transposição das águas do rio Paraíba do Sul, a intrusão salina e as 

condições de saneamento básico, principalmente em relação ao esgotamento 

doméstico lançado sem tratamento prévio nos corpos d’água da bacia 

(SONDOTÉCNICA, 2006 e 2007).  

A partir da identificação dos desafios na Região Hidrográfica do Guandu, 

foram apontadas ações e metas de curto, médio e longo prazo visando à 

conservação, proteção e recuperação das águas, em quantidade e qualidade, 

atendendo a toda a população atual e futura, procurando resolver ou minimizar 

conflitos de uso (SONDOTÉCNICA, 2006 e 2007). Tendo em vista a importância do 

levantamento de informação na fase diagnóstico, para posteriormente serem 

traçadas metas, é necessário que haja revisões do plano de bacia ao longo dos 

anos a fim de atualizar as informações obtidas inicialmente.  

Considerando a importância dos sistemas públicos de abastecimento de 

água como uso prioritário da água, este estudo visa apresentar o diagnóstico dos 

sistemas públicos de abastecimento de água existentes na Região Hidrográfica do 

Guandu, porém não identificados no PERH-Guandu. Acredita-se que os dados 

primários levantados para embasar este diagnóstico contribuirão no processo de 

revisão do PERH-Guandu, bem como em estudos futuros sobre disponibilidade 

hídrica e enquadramento. 

 

1.1 Objetivo 

Este estudo tem como objetivo realizar o diagnóstico de captações de 

água de sistemas de abastecimento público localizadas na Região Hidrográfica II - 

Guandu, no Estado do Rio de Janeiro. Para alcançar este objetivo, serão levantadas 

informações de 5 Sistemas de Abastecimento de Água (SAAs) desta região que não 

estão indicadas no PERH-Guandu. 
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1.2 Justificativa 

Um Plano de Bacia possui duas dimensões: a da política participativa, 

que insere a visão e os anseios dos usuários na construção do sistema de 

gerenciamento de águas e a da dimensão técnica, que produz levantamentos e 

análises dos fundamentos técnicos relacionados aos aspectos hídricos e ambientais 

(COGERH, 2010).  

Tendo em vista a dinâmica da gestão e planejamento dos recursos 

hídricos, existe a necessidade de revisão dos Planos de Bacias e como exemplo, 

pode-se citar a atualização do PERH-Guandu, lançado em 2006, com previsão de 

atualização até o final do ano de 2018. 

Portanto, acredita-se que as informações levantadas neste estudo serão 

de grande relevância para sua atualização, hoje em etapa de revisão. 

 

1.3 Organização do Estudo 

A estrutura organizacional do estudo compõe-se na pesquisa e no 

levantamento de dados, apresentados em forma de capítulos. 

No Capítulo I, INTRODUÇÃO, apresenta-se a situação problema, os 

objetivos da pesquisa, a sua importância e a organização deste estudo. 

No Capítulo II encontra-se descrita a fundamentação teórica relacionada à 

área temática da pesquisa. 

O Capítulo III, MATERIAIS E MÉTODOS, apresenta as informações 

disponíveis e as etapas de desenvolvimento do estudo. 

O Capítulo IV, RESULTADOS E DISCUSSÃO, são relatados os 

resultados alcançados. 

No Capítulo V, CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES, se apresentam as 

dificuldades encontradas ao longo do desenvolvimento da pesquisa e as conclusões 

deste trabalho, bem como os possíveis desdobramentos para estudos futuros. 

As publicações consultadas para o desenvolvimento da pesquisa estão 

relacionadas nas referências bibliográficas. 

No Apêndice A, encontra-se apresentado o questionário aplicado. 
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2. EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 Mananciais de abastecimento público 

As águas superficiais e subterrâneas são fontes essenciais de 

abastecimento para consumo humano, correspondendo a cerca de 30% do total de 

água doce disponível no planeta (SHIKLOMANOV, 1998). Segundo o MMA (2017), 

quando essas fontes são utilizadas para o consumo humano ou desenvolvimento de 

atividades econômicas são chamadas de mananciais de abastecimento público, 

devendo receber a devida proteção. 

Na análise do manancial a ser escolhido para um sistema de 

abastecimento de água deve-se considerar onde estão localizadas a demanda e 

oferta de água, os aspectos quantitativos e qualitativos da água disponível e 

questões técnicas, financeiras e institucionais para o aproveitamento destes 

recursos hídricos (ANA, 2010). São aspectos quantitativos aqueles relacionados à 

disponibilidade hídrica do corpo hídrico ao longo do ano, e os qualitativos aqueles 

relacionados às características físicas, químicas e microbiológicas da água. Devem 

ser feitos estudos para avaliar tanto a variação sazonal da qualidade da água de um 

manancial quanto ao longo dos anos (BARROS et al., 1995). 

Devido à grande variabilidade da oferta de água, tanto superficial quanto 

subterrânea, é possível encontrar regiões, e até mesmo estados de uma mesma 

região, com tipos de abastecimento diferenciados. É o caso dos estados do Rio de 

Janeiro, abastecido majoritariamente por mananciais superficiais, e de São Paulo, 

abastecido por águas subterrâneas (ANA, 2010). Conforme CEDAE (2017), 99,5% 

de suas captações para o abastecimento da população fluminense são realizadas 

em corpos hídricos superficiais. 

Dentre as águas de superfície, as principais fontes de abastecimento 

público são: os rios, correntes de água doce formadas a partir da precipitação da 

chuva ou de nascente de água no solo, que escoam em direção ao oceano; 

córregos, rios em menor dimensão; lagos/lagoas, corpos hídricos naturais capazes 

de acumular água permanentemente, devido à sua geologia de depressão em 

superfície terrestre; reservatórios artificiais/açudes, reservatórios construídos em 

terra, pedra, entre outros materiais, com o objetivo de represar a água dos rios e/ou 
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armazenar água proveniente da chuva (CBHSF, 2014; NAKAMURA & RAST, 2012; 

DI BERNARDO & PAZ, 2008; BDS, 2018). 

Lagos, lagoas e reservatórios são afetados diretamente pelo regime de 

ventos, o qual possui uma forte influência na mistura e estratificação desses 

sistemas aquáticos. Por serem sistemas lênticos, há tendência de que ocorram 

processos que modifiquem a dinâmica das suas variáveis físicas, químicas e 

biológicas, como deposição de sedimentos, oxidação da matéria orgânica, e 

proliferação de populações fitoplanctônicas (DI BERNARDO & PAZ, 2008). Quando 

localizados em regiões de intensa urbanização, ficam susceptíveis aos impactos 

decorrentes das atividades antrópicas, principalmente ao lançamento, sem 

tratamento prévio, de efluentes domésticos e industriais nesses corpos hídricos, 

induzindo o processo de eutrofização artificial (DOMINGOS et al., 2012). 

Os açudes, similarmente denominados como barragens ou represas, 

também constituem sistemas lênticos, apresentando dinâmica parecida com a de 

lagos e lagoas. São sistemas aquáticos artificiais e constituem-se de mecanismos de 

prevenção em épocas de estiagem, motivo pelo qual são bastante difundidos na 

região Nordeste do Brasil. Por serem reservatórios de acumulação, a tendência é 

que apresentem baixos valores de turbidez e concentração de sólidos suspensos, 

devido ao longo tempo de detenção. Além disso, a qualidade da água desses 

sistemas irá depender das características geológicas, do relevo e do regime 

climático do local em que se encontram (CEBALLOS et al., 1997). 

Os rios, riachos e córregos, os quais se diferem pelo porte, são sistemas 

lóticos em constante interação com a atmosfera e o ambiente em sua volta. Além 

disso, por estarem mais expostos às atividades humanas e aos processos naturais 

que ocorrem na superfície terrestre, os rios são mais susceptíveis a poluição e 

contaminação, fazendo com que a capacidade de autodepuração destes corpos 

d’água fique comprometida. Dessa forma, o seu uso para o abastecimento público 

pode ficar limitado, devido à presença de concentrações de parâmetros de qualidade 

físico, químico e microbiológicos acima do permitido pela legislação (DI BERNARDO 

& PAZ, 2008). 
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2.2 Captação de água em mananciais superficiais 

A qualidade da água bruta que chega à ETA não depende somente das 

características físicas, químicas e microbiológicas do manancial de abastecimento, 

mas também do tipo de captação a ser realizada. As captações superficiais, feitas a 

partir de rios, represas e lagos, podem ter efeitos sobre a qualidade da água para 

abastecimento humano, influenciando diretamente nos parâmetros de cor e turbidez 

(LUÍZ et al., 2012).  

A captação superficial pode ser feita diretamente do corpo hídrico ou com 

o auxílio de um reservatório de acumulação. Quando a captação é feita diretamente 

do corpo hídrico, a água bruta não é reservada, seguindo direto para a ETA, 

passando anteriormente por uma estação elevatória. Neste caso, a água bruta tende 

a apresentar uma maior concentração de sólidos totais, suspensos e/ou dissolvidos, 

carregados para o corpo hídrico em períodos de chuva. Isso faz com que haja uma 

maior variabilidade da qualidade da água captada ao longo do ano, levando, 

consequentemente, a uma maior variabilidade do tratamento que essa água irá ser 

submetida (LOPES & SANTOS, 2002).  

Nos casos em que a água bruta é captada ou armazenada, após captada, 

em um reservatório de acumulação, há a tendência de que haja significativa redução 

dos picos de cor e turbidez da água. Isso ocorre devido ao tempo de detenção 

dentro reservatório, que faz com que ocorra certa sedimentação dos sólidos totais. 

Porém, por constituir-se de um sistema lêntico, está suscetível a problemas de 

floração de algas e cianobactérias, que deterioram a qualidade da água reservada 

(LOPES & SANTOS, 2002). 

 

2.3 Degradação de mananciais superficiais 

Apesar da facilidade de exploração de águas de superfície para 

abastecimento humano, estes recursos estão normalmente mais expostos a 

processos de degradação. Com a tendência de crescimento populacional e 

desenvolvimento industrial próximo aos centros urbanos, cresce o desafio de 

abastecer a população na quantidade capaz de atender a demanda e em qualidade 

favorável para o seu consumo (MEDEIROS FILHO, 2018). 
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Segundo Di Bernardo & Paz (2008), nas regiões mais densamente 

habitadas no Brasil é notória a escassez de mananciais superficiais em condições 

apropriadas para serem utilizados como fontes de abastecimento. Essa dificuldade, 

do ponto de vista de abastecimento, está relacionada a ações antrópicas, como 

lançamentos indevidos de efluentes domésticos e industriais, disposição inadequada 

de resíduos sólidos gerados, falta ou ineficiência de infraestrutura de saneamento 

básico, ocupação desordenada e práticas inadequadas de uso do solo (MMA, 2017). 

O uso e ocupação do solo apresentam grande influência no equilíbrio 

ambiental das áreas drenadas pelas bacias hidrográficas. A redução da qualidade 

hídrica está relacionada com a má conservação do solo e com o uso irracional dos 

recursos naturais (FRANCO, 2008). A agricultura, a criação de rebanhos e a 

atividade industrial próxima aos corpos hídricos reduzem a qualidade da água, 

através do carreamento e lançamento de determinados compostos/substâncias, 

comprometendo seu uso para as finalidades tais como a captação (CEBALLOS et 

al., 1997). 

Com o objetivo de compatibilização e harmonização entre o uso produtivo 

da terra e a preservação da água, do solo e da vegetação, a Lei n° 12.651/2012, 

conhecida como Código Florestal, estabelece determinadas áreas que devem ser 

protegidas, as chamadas de Áreas de Preservação Permanente (APPs). O código 

florestal define APP como: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com 

a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo 

e assegurar o bem-estar das populações humanas. 

Para efeito dessa lei, considera-se APP, em zonas rurais ou urbanas, as 

formas de vegetação natural situadas: às faixas marginais de qualquer curso d’água 

natural perene e intermitente, sendo definida de acordo com a largura do rio, entorno 

de lagos e lagoas naturais, de acordo com a localização em área urbana ou rural, e 

nesta última com o tamanho do corpo hídrico; ao entorno de reservatórios artificias, 

decorrentes de barramento ou represamento. A APP também é definida ao entorno 

de nascentes e dos olhos d’água perenes; nas restingas e manguezais; nas 

encostas com declividade maior que 45º; nas bordas de tabuleiros ou chapadas; nos 

topos de morros e nas áreas em altitude superior a 1.800 metros. 
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Estudos como os de Santos & Sparovek (2011) e Oliveira et al. (2010) 

mostram a importância da mata ciliar no entorno de corpos hídricos na manutenção 

da qualidade da água. A mata ciliar previne ou minimiza o arraste de sedimentos 

gerados durante o processo erosivo e de compostos utilizados em práticas agrícolas 

em direção aos corpos d’agua, diminuindo os riscos de assoreamento e 

contaminação dos mananciais pela introdução dos mesmos. Ainda de acordo com 

estes autores, quanto maior o estado de deterioração de uma mata ciliar menor sua 

eficiência em reter sedimentos, devido à sua menor capacidade de reduzir a 

velocidade de transporte de partículas. 

De acordo com Reis (2004), o tratamento da água destinada ao 

abastecimento público se torna mais caro e menos seguro quando os mananciais de 

captação possuem bacias de drenagem com altos índices de ocupação e baixo nível 

de cobertura florestal, do que em mananciais mais protegidos por cobertura florestal. 

Através de estudos para conhecer o uso e ocupação de uma bacia de 

drenagem é possível identificar as áreas potencialmente prejudiciais à qualidade da 

água e as fontes de poluição, para em seguida definir as medidas de recuperação 

da qualidade da água do manancial (OLIVEIRA, 2013). Para isso, é necessário que 

sejam estabelecidas políticas públicas efetivas e que o governo mantenha 

instrumentos para sustentá-las (REIS, 2004). 

Segundo Reis (2016), a maioria dos programas de proteção dos 

mananciais concebidos atualmente no Brasil são baseados na metodologia de 

Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), como forma de incentivo à 

implementação de medidas de conservação e restauração das áreas em bacias 

hidrográficas. O PSA é a transação voluntária pela qual um preservador de serviços 

ambientais recebe pagamentos de um beneficiário pela preservação do fluxo de um 

serviço ambiental determinado (ALTMANN, 2012). 

Quanto às práticas de PSA no estado de Rio de Janeiro, o Decreto nº 

42.029/2011 regulamentou o Programa Estadual de Conservação e Revitalização de 

Recursos Hídricos (PROHIDRO), incialmente criado pela Política Estadual de 

Recursos Hídricos (Lei 3.239/1999). Este decreto institui, no âmbito do PROHIDRO, 

o mecanismo de PSA a ser coordenado como um subprograma denominado PRO-

PSA - Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais, priorizando as 
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áreas rurais e de mananciais de abastecimento público, observados os critérios a 

serem aprovados pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI). 

Atualmente, o programa “Produtor de Água e Floresta” na Região 

Hidrográfica Guandu e o “Fundo de Boas Práticas” na Região Hidrográfica Lagos 

São João são as iniciativas estruturais de PSA implementadas no estado do Rio de 

Janeiro, que contam com recursos da cobrança pelo uso da água (INEA, 2018). 

 

2.4 Parâmetros de qualidade da água 

Como mencionado anteriormente, uma série de fatores externos podem 

alterar a qualidade da água do manancial de abastecimento, modificando suas 

características físicas, químicas e microbiológicas ao longo do tempo. Essas 

características são denominadas parâmetros de qualidade, indicadores 

representativos da qualidade da água definidos pelas Resoluções CONAMA n° 

357/2005 e n°430/2011. 

Os parâmetros constituem-se de indicadores de poluição quando 

alcançam determinadas concentrações na água, motivo pelo qual são estabelecidos 

valores limites para cada deles, os chamados de padrões de qualidade, sendo 

definidos de acordo com a classe do manancial. Estes devem ser adotados como 

requisito normativo, de forma a garantir que a água possa ser utilizada para um 

determinado fim, sem prejudicar a saúde e segurança humana, da flora e fauna. 

Alguns exemplos de legislações são a Resolução CONAMA n°430/2011 e a Portaria 

de Consolidação do MS n°5/2017, antiga Portaria MS nº 2.914/2011, que dispõem 

dos padrões de lançamento de efluentes e de potabilidade água, respectivamente. 

Nesta seção serão conceituados apenas os parâmetros e/ou indicadores 

de poluição que integram a rotina de operação das ETAs abordadas no presente 

estudo. 

2.4.1 Parâmetros físicos 

Os parâmetros físicos de qualidade da água são aqueles que podem ser 

facilmente identificados visualmente e/ou detectáveis pelos sentidos, sendo eles: 

turbidez, cor, teor de sólidos, condutividade elétrica, temperatura, odor e sabor 

(ANA, 2013). 
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 Turbidez 

Segundo a definição de Von Sperling (1996), a turbidez representa o grau 

de interferência de sólidos em suspensão na passagem da luz através da água, 

conferindo uma aparência turva à mesma. Este parâmetro é medido em unidades de 

turbidez, também denominadas de unidades nefelométricas. Pode ter causas 

naturais, como por partículas de argila, de silte, algas, entre outros; ou pode ter 

origem antrópica, oriunda de despejos domésticos, industriais, etc. As águas de 

superfície tendem a ter alta turbidez, devido a sua exposição a fatores externos, 

como no caso de regiões com solos erosivos, devido ao arraste de partículas 

presentes no solo após eventos de precipitação e de uso de práticas agrícolas. 

Porém, em lagos e represas, por serem sistemas de águas paradas, este parâmetro 

pode não ser muito expressivo por conta do fenômeno da sedimentação. A turbidez 

cria condições para o desenvolvimento de patógenos, como os do gênero 

Cryptosporidium, devido à facilidade de se agregarem a compostos orgânicos e 

inorgânicos presentes em suspensão, o que prejudica na eficiência do processo de 

desinfecção. A quantidade, o tamanho e a distribuição das partículas em suspensão 

na água bruta tem influência direta no tipo de tecnologia para tratamento, intervindo 

nas fases de coagulação, floculação e filtração (SPERLING, 1996; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006; ANA, 2013). 

 

 Cor 

Esta característica da água é conferida pela reflexão da luz em partículas 

minúsculas dispersas na água, decorrente da presença de material orgânico ou 

mineral. Este parâmetro é medido em unidades de cor, também chamadas unidade 

Hazen (uH). Considera-se cor aparente da água aquela que é medida sem a 

remoção de sólidos suspensos (SS), enquanto a cor verdadeira é aquela que não 

sofre interferência das partículas em suspensão, obtida por processos de filtração ou 

centrifugação. A turfa do solo e materiais decorrentes da decomposição de 

vegetação submersa em água apresentam substâncias húmicas (SH), originadas da 

oxidação e subsequente polimeração da matéria orgânica (MO), que, quando em 

contato com corpos hídricos, tendem a conferir uma cor escura a estes. A cor 
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verdadeira é um importante parâmetro de qualidade, pois as SH ali presentes 

reagem com o desinfetante aplicado na água, podendo produzir trihalometanos e/ou 

outros compostos potencialmente cancerígenos (ANA, 2013; FUNASA, 2014; 

CARON et al., 2015). 

 

2.4.2 Parâmetros químicos 

As características químicas da água são muito importantes do ponto de 

vista sanitário, visto que estão relacionadas à presença e concentrações de 

substancias que podem ser nocivas ao organismo humano (CONAMA N°357/2005). 

Dessa forma, é necessário medir certos parâmetros químicos, para verificar se 

atendem padrões definidos nas normas, e assim avaliar a possibilidade de destinar 

aquela água para abastecimento. 

Alguns parâmetros químicos de grande importância são: pH, dureza, nível 

de oxigênio dissolvido, compostos orgânicos, ferro e manganês, metais pesados, 

cloro residual livre, compostos nitrogenados e fosforados, dentre outros. 

 

 Potencial Hidrogeniônico (pH) 

Este parâmetro mede a quantidade de íons de Hidrogênio (H+) presentes 

em um determinado meio, representando o grau de acidez ou alcalinidade do 

mesmo. O pH influi no comportamento de diversos compostos químicos, como por 

exemplo no grau de solubilidade e precipitação de substâncias, visto que a presença 

de íons de Hidrogênio disponíveis no meio controla a dinâmica de muitas reações 

químicas. Dessa forma, determinadas condições de pH podem vir a alterar a 

eficiência dos processos de tratamento de água, sendo ideal ajustar este parâmetro 

para a condição de “pH ótimo” em cada um desses processos. As mudanças de pH 

podem ser decorrentes tanto de causas naturais, como presença de ácidos húmicos 

e do intemperismo de rochas, quanto de causas antrópicas, relacionado ao despejo 

de águas residuais domésticas ou industriais. Considerando que a água com valores 

baixos de pH está relacionada a corrosividade e valores altos à formação de 

incrustações, este parâmetro pode gerar efeitos negativos à saúde humana. Sendo 

assim, a Portaria de Consolidação MS n°5/2017 recomenda que, no sistema de 
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distribuição, o pH da água seja mantido na faixa de 6,0 a 9,5 (RICHTER, 2009; ANA, 

2013; FUNASA, 2014; USP, 2018). 

 

 Cloro Residual Livre (CRL) 

O parâmetro de CRL está relacionado à eficiência da etapa de 

desinfecção no tratamento da água.  Devido a sua natureza reativa e seu forte poder 

oxidante, o cloro age sobre os micro-organismos patogênicos presentes na água, 

removendo vírus e bactérias ali presentes. Além disso, no tratamento da água, o 

cloro é capaz de: suavizar os efeitos adversos de outras substancias, tais como o do 

ferro, manganês, amônia e sulfetos; eliminar odores e sabores; diminuir a 

intensidade da cor; auxiliar no combate à proliferação de algas; e auxiliar na 

eliminação e coagulação de matérias orgânicas. Em determinadas situações, este 

pode prejudicar o tratamento da água, como nos casos em que este é adicionado na 

sua forma pura ou em solução em águas tratadas, podendo levar a uma elevação do 

nível de cloreto, resultante das reações de dissociação do cloro na água, e quando 

reagem com fenóis presentes na agua tratada, formando os clorofenóis que 

produzem sabor e odor na água. Por isso, é necessária a observância destes outros 

parâmetros de qualidade. A portaria MS n°5/2017 exige a manutenção de, no 

mínimo, 0,2 mg/L de CRL em toda a extensão do sistema de distribuição. Além 

disso, recomenda que teor máximo de CRL, em qualquer ponto do sistema de 

abastecimento, seja de 2 mg/L, e estabelece seu VMP em 5 mg/L (COSTA et al., 

2005; MS, 2017; FUNASA, 2014). 

 

2.4.3 Parâmetros microbiológicos 

Os parâmetros microbiológicos são aqueles que medem o caráter 

epidemiológico da água, relacionados à presença de microrganismos, como 

bactérias, algas, vírus e protozoários. Estes microrganismos estão vinculados à 

transformação de matéria nos ciclos biogeoquímicos dos elementos, liberando 

produtos finais na água, como nitratos, fosfatos, sulfatos e carbono. Para realizar 

tais processos, os seres aeróbios consomem o oxigênio dissolvido no meio, 

competindo com os outros seres que ali vivem, além de possuírem rápida 

capacidade de proliferação. Além disso, alguns destes microrganismos podem ser 
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agentes infecciosos, sendo sua presença na água preocupante do ponto de vista 

sanitário. O principal parâmetro microbiológico é a bactéria Escherichia coli, do 

grupo coliforme, que por estar presente no intestino humano e de animais, constitui 

um indicativo de contaminação fecal, principalmente oriunda de esgotos domésticos. 

Em sua maioria não são patogênicas, porém há subtipos que podem apresentar 

essa característica. Além disso, são organismos facilmente identificáveis em 

amostragens, por serem eliminados em grande abundância, e facilmente removidos 

no processo de desinfecção da água (BASTOS et al., 2000; FUNASA, 2014). 

Outro indicador microbiológico muito importante são as cianobactérias, 

algas aeróbias que tendem a se posicionar na superfície da água, para melhor 

captação de luz e nutrientes, impedindo a disponibilidade desta nas camadas mais 

profundas. Em sistemas lóticos, sua presença é indicativa de poluição por efluentes 

domésticos, industriais e de atividades agrícolas, pois a eutrofização artificial 

contribui para floração de destas. Enquanto em sistemas lênticos, em que tendem a 

ocorrer de eutrofização natural, se desenvolvem devido à alta concentração de 

nutrientes e baixa turbidez. A presença de cianobactérias é preocupante, pois muitas 

de suas espécies podem produzir toxinas, causando efeitos adversos à saúde 

humana e animal. Considerando esse quadro, a portaria MS n°5/2017 estabelece 

que devam ser feitos o monitoramento de cianobactérias e o controle das 

cianotoxinas nos mananciais de abastecimento público (DI BERNARDO, 1995; 

FUNASA, 2014). 

 

2.5 Legislações pertinentes 

 

2.5.1 Portaria de Consolidação MS n°5/2017  

Para garantir a qualidade da água destinada a sistemas de abastecimento 

público, a Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde N° 5/2017, antiga 

Portaria MS N°2.914/2011, estabelece ações que devem ser tomadas regularmente, 

de forma a conhecer e eliminar o grau de risco associado à determinado manancial, 

e verificar a potabilidade da água fornecida à população.  

O conteúdo da Portaria N° 2.914/2011 foi consolidado no Anexo XX do 

Eixo V desta portaria de consolidação, não havendo nenhuma alteração dos 
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requisitos previstos na mesma. Dessa forma, a portaria de consolidação estabelece 

a necessidade de controle e/ou vigilância da qualidade da água de acordo com o 

tipo de abastecimento para consumo humano. Para os sistemas de abastecimento 

de água, aqueles que contam com rede de distribuição e que são objeto deste 

estudo, a portaria prevê ambos o controle e a vigilância, estabelecendo planos de 

monitoramento da água e de amostragem específicos, em função do tipo de 

manancial e do ponto de amostragem (Tabela 1). 

Tabela 1 - Competências e Exigências aplicáveis aos responsáveis pelos sistemas de abastecimento 

de água, definidas na Portaria de Consolidação MS n°5/2017. 

Aspectos 
Competências e Exigências aplicáveis aos responsáveis pelos sistemas 

de abastecimento de água 

Monitoramento e 
Plano de 

Amostragem 

Realizar controle da 
qualidade da água para 

consumo humano, 
assegurando a 
manutenção da 

condição de 
potabilidade da água 

Toda água fornecida 
para consumo humano 

deve passar por 
processo de desinfecção 
ou cloração, e em caso 

de ser captada de 
manancial superficial, 

também por processo de 
filtração 

Coletar amostras 
semestrais da água 
bruta, no ponto de 

captação, para análise 
de acordo com os 

parâmetros exigidos 
nas legislações 

específicas, com a 
finalidade de avaliação 

de risco à saúde 
humana 

Assegurar pontos de 
coleta de água na saída 
do tratamento e na rede 
de distribuição, para o 
controle e a vigilância 
da qualidade da água 

Medir o parâmetro de 
bactérias heterotróficas 

ao longo da rede de 
distribuição 

Realizar 
monitoramento mensal 
de Escherichia coli no 
ponto de captação da 

água, em caso de 
captar água de 

manancial superficial 

Parâmetros de 
Qualidade da 

Água 

Atender a concentração 
mínima de 0,2 mg/L de 
cloro residual livre em 

toda a extensão do 
sistema de distribuição 
(reservatório e rede), e 
concentração máxima 

de 5 mg/L 

A água fornecida para 
consumo deve estar em 

conformidade com o 
padrão microbiológico  

A água fornecida para 
consumo deve estar 

em conformidade com 
o padrão organoléptico

A água fornecida para 
consumo deve estar em 

conformidade com o 
padrão de substâncias 

químicas que 
representam risco à 
saúde e cianotoxinas 

A água fornecida para consumo deve estar em 
conformidade com o padrão de turbidez, sendo 
atingidos de acordo com as metas progressivas 

Análises 
Laboratoriais 

Estruturar laboratórios 
próprios e, quando 

necessário, identificar 
outros para realização 

das análises dos 

Realizar análises laboratoriais para controle e 
vigilância da qualidade da água para consumo 

humano em laboratório que tenha um sistema de 
gestão da qualidade, conforme os requisitos 
especificados na NBR ISO/IEC 17025:2005 
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parâmetros 
estabelecidos nesta 

Portaria 

Fornecedores 

Exigir, junto aos 
fornecedores, o laudo 

de inocuidade dos 
materiais utilizados na 
produção e distribuição 

que tenham contato 
com a água 

Exigir, junto aos fornecedores, laudo de 
atendimento dos requisitos de saúde 

estabelecidos em norma técnica da ABNT para o 
controle de qualidade dos produtos químicos 

utilizados no tratamento de água 

Autoridades de 
Saúde e Órgãos 

Externos 

Encaminhar à 
autoridade de saúde 

pública dos Estados, do 
Distrito Federal e dos 
Municípios relatórios 

das análises dos 
parâmetros mensais, 

trimestrais e semestrais 
com informações sobre 
o controle da qualidade 

da água, conforme o 
modelo estabelecido 

pela referida autoridade 

Contribuir com os 
órgãos ambientais e 
gestores de recursos 
hídricos, por meio de 
ações cabíveis para 

proteção do(s) 
manancial(ais) de 

abastecimento(s) e das 
bacia(s) hidrográfica(s) 

Elaborar e submeter 
para análise da 

autoridade municipal 
de saúde pública, o 

plano de amostragem 
de cada sistema e 

solução, respeitando 
os planos mínimos de 

amostragem  

Operação da ETA 

Realizar o controle 
operacional do(s) 

ponto(s) de captação, 
adução, tratamento, 

reservação e 
distribuição, quando 

aplicável 

Capacitar tecnicamente 
todos os profissionais 
que atuam de forma 

direta no fornecimento e 
controle da qualidade da 

água para consumo 
humano 

Os tempos de contato 
e valores de 

concentrações 
residuais de 

desinfetante na saída 
do tanque de contato 

que devem ser 
observados de acordo 

com o processo de 
desinfecção 

Fonte: Adaptado de MS, 2017. 

 

2.5.2 Resoluções CONAMA n°357/2005 e n°430/2011 

Com o objetivo de classificar qualitativamente os corpos hídricos, a 

Resolução CONAMA n°357/2005, dispõe sobre as classes e diretrizes para o 

enquadramento de corpos d’água superficiais. Ao determinar estas classes com 

base em padrões de qualidade e usos preponderantes da água, a resolução se torna 

extremamente importante na escolha do tipo de tecnologia de tratamento necessária 

submeter à água destinada para consumo. Segundo a Resolução, podem ser 

destinadas ao abastecimento para consumo humano:  

 Águas doces de: classe especial, após desinfecção; classe I, após 

tratamento simplificado; classe II, após tratamento convencional; e classe III, após 

tratamento convencional ou avançado; 
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 Águas salobras de classe I, após tratamento convencional ou 

avançado.  

De acordo com o artigo 42 da resolução, enquanto não forem realizados e 

aprovados os enquadramentos de corpos d’água superficiais, as águas doces serão 

consideradas classe 2 e as salinas e salobras classe 1, exceto se as condições de 

qualidade atuais forem melhores, o que determinará a aplicação da classe mais 

rigorosa correspondente. 

Para os parâmetros de qualidade da água mencionados e para os corpos 

hídricos que possam ser destinados ao abastecimento, a resolução define os 

padrões de qualidade relacionados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Padrões de qualidade da água definidos pela Resolução CONAMA n° 357, de acordo com 

as classes de corpos hídricos que possam ser destinadas ao abastecimento púbico. 

Padrões de 
Qualidade 

Águas Doces Águas Salobras

Classe I Classe II Classe III Classe I 

Turbidez (UNT) ≤ 40 ≤ 100 ≤ 100 

Substâncias que 
produzem 
turbidez: 

virtualmente 
ausentes 

Cor Verdadeira 
(mg Pt/L) 

Nível de cor natural 
do corpo de água 

≤ 75 ≤ 75 

Substâncias que 
produzem cor: 
virtualmente 

ausentes 

pH 6,0 a 9,0 6,0 a 9,0 6,0 a 9,0 6,5 a 8,5 

Coliformes 
Termotolerantes 
(nº coli. Tole./100 

mL) 

≤ 200, em 80% ou 
mais, de pelo 

menos 6 amostras, 
coletadas durante o 
período de um ano, 

com frequência 
bimestral 

≤ 1.000, em 80% 
ou mais, de pelo 

menos 6 amostras, 
coletadas durante o 
período de um ano, 

com frequência 
bimestral 

≤ 4.000, em 80% 
ou mais, de pelo 

menos 6 amostras 
coletadas durante o 
período de um ano, 

com frequência 
bimestral 

≤  1.000, em 
80% ou mais, de 

pelo menos 6 
amostras 
coletadas 
durante o 

período de um 
ano, com 
frequência 
bimestral 

Densidade de 
cianobactérias 

(cel/mL ou mm³/L) 
20.000 ou 2 50.000 ou 5 100.000 ou 10 - 

Fonte: CONAMA, 2005. 
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Esta Resolução foi complementada e parcialmente alterada pela 

Resolução CONAMA n°430/2011, a qual dispõe sobre as condições e padrões de 

lançamento de efluentes.  

Os instrumentos que regulamentam a Resolução CONAMA n°357/2005 

são ambos o artigo 10° da Lei n°9.433/1997 e o artigo 8° da Lei nº 6.938/1981, que 

instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA).  

 

Art. 10º - As classes de corpos de água serão estabelecidas pela legislação 

ambiental (BRASIL, 1997). 

 

Art. 8°, inciso VII - Estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao 

controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso 

racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos (BRASIL, 

1981). 

 

2.5.3 Lei n°9.433/1997 

Com o objetivo de assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 

disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos 

e de promover a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, esta lei 

instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e criou o Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). 

A partir destas, a gestão da água passou a ser descentralizada e 

participativa, com a atuação do Poder Público, usuários e comunidade em geral, 

através dos Conselhos Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, da Agência 

Nacional de Águas (ANA) e os Comitês de Bacia. Considerando o inciso V do artigo 

1º desta lei, a bacia hidrográfica se torna a unidade territorial para implementação da 

PNRH, ou seja, a unidade básica de planejamento e operação para o gerenciamento 

das águas. 

Para cada bacia hidrográfica deve ser elaborado um Plano de Recursos 

Hídricos, instrumento desta política, os quais são planos diretores de longo prazo, 

com horizonte de planejamento compatível com o período de implantação de seus 

programas e projetos, visando fundamentar e orientar a implementação da PNRH. 

Estes apresentam o seguinte conteúdo mínimo: diagnósticos e prognósticos, 
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alternativas de compatibilização, metas, estratégias, programas e projetos, 

contemplando os recursos hídricos superficiais e subterrâneos.  

O Plano de Recursos Hídricos da Bacia é elaborado pela Agência de 

Água e aprovado pelo seu respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica. A periodicidade 

da revisão do Plano de Recursos Hídricos de Bacia, segundo a Resolução CNRH 

N°145/2012, deverá ser estabelecida considerando o horizonte de planejamento e 

as especificidades da bacia hidrográfica, podendo sofrer emendas complementares, 

corretivas ou de ajuste. 

 

2.6 Processo de tratamento da água para abastecimento 

Dependendo do tipo de manancial e da qualidade da água captada, a 

água bruta receberá o tratamento adequado em Estações de Tratamento de Água 

(ETAs) ou em Unidades de Tratamento Simplificado (UTS), podendo, então, ser 

destinada para o consumo humano. 

A Portaria de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde, que dispõe 

sobre o padrão de potabilidade da água, define água para consumo humano como 

água potável destinada à ingestão, preparação e produção de alimentos e à higiene 

pessoal, independentemente da sua origem. Para que possa ser utilizada para esta 

finalidade, a água precisa receber o tratamento adequado e parâmetros de 

qualidade precisam ser atingidos.  

Além disso, para SAAs a Portaria estabelece que toda a água destinada a 

consumo deverá ser submetida ao processo de desinfecção, ou cloração, e em caso 

de se tratar de um manancial superficial, a ambos processos de filtração e 

desinfecção. Geralmente, quando se trata de captações em mananciais superficiais, 

a água passa pelo tratamento convencional em ETAs, o qual conta com as 

seguintes etapas de tratamento: coagulação, floculação, decantação, filtração, 

desinfecção, fluoretação e, quando necessário, neutralização. Em quase todas as 

etapas há adição de produtos químicos para o alcance dos padrões de potabilidade 

e a remoção de impurezas na água, que possam vir a causar danos à saúde 

humana (HOWE et al., 2016). 

Na primeira etapa, um coagulante é adicionado no meio de forma a 

induzir a desestabilização e a aglomeração de partículas presentes na água, e 
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eventualmente, a formação flocos. Estas partículas podem estar tanto dissolvidas 

quanto em suspensão e proporcionam cor e turbidez à água, parâmetros que 

precisam ser corrigidos. O coagulante é adicionado em tanques, tais como a calha 

Parshall ou câmaras com agitadores mecânicos, onde ocorre mistura rápida para 

dispersão do produto. São utilizados como coagulantes os sais de alumínio, como o 

sulfato de alumínio e o policloreto de alumínio (PAC), ou os sais de ferro, como o 

cloreto férrico, pois seus metais possuem carga positiva capaz de desestabilizar 

coloides dispersos na água. Os coloides tendem a apresentam carga negativa, 

sendo necessário adicionar um coagulante que reduza/elimine as forças repulsivas 

que mantém as impurezas separadas. Em alguns casos, junto ao coagulante é 

adicionado o hidróxido de cálcio, o qual funciona como um agente regulador do pH 

(FRANCISCO et al., 2011; CESAN, 2013; COMUSA, 2018). 

A eficiência do processo de coagulação está atrelada a fatores como a 

dosagem do coagulante, pH do meio, o gradiente de velocidade e tempo de mistura 

rápida. Em pesquisas realizadas por Pavanelli (2001) envolvendo ensaios de 

coagulação em equipamentos de jar test, chegou-se à conclusão de que não se 

deve adotar parâmetros de projeto nas ETAs sem considerar as características da 

água bruta. Segundo ele, “pode-se conseguir uma grande economia no consumo de 

produtos químicos para o tratamento de água, quando se estuda, com os 

coagulantes disponíveis, os intervalos de pH e dosagens otimizados através dos 

diagramas de coagulação” (PAVANELLI, 2001; FRANCISCO et al., 2011). 

Em seguida, a água segue para a etapa de floculação. É uma etapa de 

mistura lenta, que cria condições para as partículas colidirem e se agregarem, 

promovendo a formação de flocos. Os flocos formados consistem em precipitados 

do metal do coagulante adicionado, nos quais as impurezas presentes na água 

foram se agregando. Quanto mais lenta for a agitação e maior for tempo de contato 

nos floculadores, maior será o tamanho os flocos formados, mais pesados estes 

ficam e, consequentemente, mais rápido se sedimentarão no decantador.  

Os floculadores hidráulicos contam com câmaras em série, geralmente de 

3 a 4, de forma que o gradiente de velocidade diminua conforme o tempo de contato 

aumenta, gradativamente. Essa disposição tem por objetivo a formação de flocos 

estáveis, que não se desfaçam ao longo do escoamento. As unidades de floculação 
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podem ser do tipo mecânicas ou hidráulicas, sendo a última de maior simplicidade e 

menor custo de instalação. Porém, segundo Heller & Pádua (2006), ETAs em que a 

água bruta apresenta grande variação de qualidade e quantidade ao longo do ano 

não é recomendado o uso de floculador hidráulico, pois este “não possui a 

flexibilidade quanto a alteração dos valores de gradientes de velocidade média” 

(HELLER & PÁDUA, 2006; DI BERNARDO & PAZ, 2008). 

Em alguns casos, nos floculadores há adição de compostos químicos 

para auxiliar no processo de aglomeração das partículas, sendo chamados de 

floculantes. Os principais floculantes utilizados são polímeros sintéticos, que 

consistem em longas cadeias moleculares capazes de auxiliar e aumentar o 

tamanho dos flocos. Estes polímeros atuam como uma “ponte”, visto que formam um 

agregado partícula-polímero-partícula por meio de adsorção (SCHOENHALS et al., 

2006; FUNASA ,2014).  

A etapa seguinte do tratamento é a decantação, onde as partículas e os 

flocos formados na etapa anterior sedimentam no fundo do decantador, pela ação da 

gravidade. Essa etapa traduz a eficiência das etapas de coagulação e floculação, 

pois quanto maior a quantidade de flocos sedimentando, significa que anteriormente 

foram fornecidas as condições necessárias para isso. O processo de decantação 

consiste no fluxo de água através de um tanque, geralmente de escoamento 

horizontal, através de um gradiente de velocidade menor que o da floculação, para 

evitar ruptura de flocos. Esses tanques são dimensionados de forma que as 

partículas, suspensas e coloidais, presentes na água tenham um tempo de contato 

suficiente para sofrerem ação da gravidade e virem a sedimentar (DI BERNARDO & 

DANTAS, 2006; LIBÂNIO, 2010). 

A eficiência da decantação está relacionada ao tipo de sedimentação, de 

partículas discretas ou floculentas, e à velocidade de sedimentação (Vs) das 

partículas. Quanto ao tipo de sedimentação, as partículas discretas são aquelas que 

mantêm a sua individualidade, não mudando de tamanho, forma e massa específica 

durante o processo de sedimentação, e partículas floculentas são aquelas que se 

aglomeram durante o processo, mudando suas dimensões físicas. Quanto à Vs de 

uma partícula, esta irá depender das dimensões físicas anteriormente mencionadas 

e é considerada um parâmetro de projeto. O ideal é que as partículas que adentrem 
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nos tanques apresentem uma velocidade de sedimentação maior ou igual à 

velocidade crítica (Vc). Esta última corresponde à velocidade de sedimentação que 

confere a remoção das partículas somente ao final da zona de decantação, ou seja, 

a condição mais desfavorável. A remoção de partículas com Vs menor que Vc 

dependerá da profundidade do decantador.  

A velocidade de sedimentação de partículas discretas é constante, sendo 

mais fácil prever quando ocorrerá a sua remoção. Na etapa de decantação em 

ETAs, ocorre principalmente o tipo de sedimentação de partículas floculentas, as 

quais não possuem Vs constante, dificultando a previsão do processo de 

sedimentação. Apesar desta dificuldade, as partículas floculentas apresentam 

diâmetros maiores que das partículas discretas, levando a um aumento de sua Vs. 

Considerando estas questões, é necessário que sejam realizados ensaios em 

colunas de sedimentação para estimar a Vs de partículas e, portanto, definir a 

profundidade do decantador em que se consegue maior remoção destas (CUNHA, 

2004; DI BERNARDO & DANTAS, 2006; LIBÂNIO, 2010). 

No fundo das unidades de decantação forma-se o chamado lodo, que é 

removido através de descargas de fundo, geralmente instaladas no início da unidade 

de decantação. De acordo com Libânio (2010), em ETAs brasileiras, o intervalo de 

limpeza de decantadores tende a ser de 2 em 2 meses em períodos chuvosos, e de 

4 a 5 meses em períodos de estiagem. Ao final desta etapa, a água decantada 

segue para as unidades de filtração.  

Após os decantadores, os filtros têm o papel de remover partículas que 

conferem cor, turbidez, odor e sabor, as quais não foram passíveis de remoção nos 

processos anteriores de tratamento. Nesta etapa, chamada filtração rápida, a água 

decantada escoa através de um leito filtrante, composto de uma combinação de 

materiais porosos - tais como areia e antracito ou uma camada dupla de areia -, 

juntamente a uma camada-suporte, de cascalho, pedregulho ou seixos rolados. A 

remoção consiste da combinação de mecanismos de transporte e de aderência, 

sendo o primeiro relacionado a fenômenos físicos e o segundo a fenômenos 

químicos. Considerando estes mecanismos, durante a filtração rápida ocorrem os 

seguintes fenômenos: a ação mecânica de coar, removendo as partículas de maior 

dimensão; a sedimentação de partículas sobre grãos do meio poroso, sendo 
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removidas aquelas com densidade superior à água; a intercepção, em que ocorre a 

floculação de partículas, que estavam em formação, pelo aumento da possibilidade 

de choque/contato entre elas; a difusão, removendo principalmente partículas 

coloidais; e a desestabilização as partículas suspensas, reduzindo as forças 

eletroestáticas de repulsão, levando a adesão destas ao meio filtrante. (LIBÂNIO, 

2010; FUNASA, 2014, HOWE et al., 2016). 

A limpeza dos filtros é realizada através de retro lavagem, efetuada no 

fluxo contrário em que a água a ser tratada escoa pelo filtro. A portaria MS N°5/2017 

estabelece que toda água destinada para consumo humano, proveniente de 

manancial superficial, deverá ser submetida a processo de filtração.  

Após a água passar pelos processos de decantação e de filtração, ela 

precisa ser submetida à etapa de desinfecção, de forma a eliminar todos os 

microrganismos ainda restantes. Esta etapa é realizada através da adição de um 

agente químico ou físico, que irá promover a inativação, remoção e/ou esterilização 

de microrganismos. Nos sistemas públicos de abastecimento de água no Brasil é 

mais comum a utilização de agentes químicos, geralmente o cloro e seus 

compostos, que apresentam alto poder de oxidação. A ação dos desinfetantes sobre 

os microrganismos se dá basicamente através da ruptura da parede celular, difusão 

do desinfetante no interior da célula e interferência na reprodução/atividade celular 

(LIBÂNIO, 2010; FUNASA, 2014, HOWE et al., 2016). 

Para atingir a eficiência da desinfecção é necessário que se escolha o 

agente desinfetante adequado e se aplique o agente em dose e em tempo de 

exposição apropriados. Fatores como condições de temperatura e pH e a presença 

de matéria orgânica e de compostos inorgânicos influenciam a eficiência da 

desinfecção, visto que prejudicam a ação do agente sobre os microrganismos e 

podem vir a reagir com o agente. Por exigência da Portaria de Consolidação nº 

05/2017 do Ministério da Saúde, toda água para consumo humano, fornecida 

coletivamente, deverá passar por processo de desinfecção ou cloração, chegando 

ao consumidor com o teor mínimo de cloro residual livre de 0,2 ppm (SNSA, 2007; 

LIBÂNIO, 2010; HOWE et al., 2016). 

Por fim, se necessário, a água passa pelos processos de Fluoretação e 

Correção de pH, podendo ou não ocorrer simultaneamente. A primeira tem por 
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objetivo proteger a saúde dentária da população contra as cáries, sendo realizada, 

principalmente, através da aplicação de compostos como o fluorsilicato de sódio ou 

o ácido fluorsilício na água. A fluoretação é uma exigência do Ministério da Saúde. 

Enquanto a correção de pH é feita para evitar incrustações na tubulação, em caso 

de pH elevado, e corrosões, em caso de pH baixo (SNSA, 2007, FUNASA, 2014). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo serão apresentados os materiais utilizados e a metodologia 

traçada para atingir o objetivo deste trabalho, incluindo a obtenção de dados 

primários in loco e de dados secundários junto à concessionária de operação das 

estações de tratamento, como também a aplicação de um questionário.  

 
3.1 Diagnóstico da região em estudo 

A RH II abrange as bacias dos rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim, 

totalizando uma área de drenagem de 1.921 km², englobando parcial e 

integralmente 15 municípios do Estado do Rio de Janeiro, sendo eles: Itaguaí, 

Seropédica, Queimados, Japeri, Paracambi, Barra do Piraí, Mangaratiba, Mendes, 

Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, 

Vassouras, Piraí e Rio Claro (Figura 1). 

Tendo em vista o cenário nacional, a Bacia do Guandu é considerada 

relativamente avançada na implementação de novos modos de gestão das águas, 

devido a práticas como: a criação do primeiro comitê do Estado do Rio de Janeiro, 

em 2002; os principais usos da bacia estarem outorgados ou em processo de 

outorga; a cobrança operacionalizada desde março de 2004; e o seu plano 

estratégico de recursos hídricos, o quarto do Estado do Rio de Janeiro, estar sendo 

atualmente revisado (PERH-GUANDU, 2006). 
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Figura 1 - Mapa da Região Hidrográfica II – Guandu, englobando as bacias dos rios Guandu, da 

Guarda e Guandu Mirim. 

 
Fonte: Comitê Guandu/AGEVAP, 2016. 

 
Na primeira etapa da elaboração do plano foi feito um diagnóstico da 

situação da época, identificando apenas 4 captações para abastecimento público, 

sendo uma pertencente a Prefeitura Municipal de Piraí e operada pela CEDAE, e 

duas pertencentes e operadas pela CEDAE, ETAs Guandu e Miguel Pereira (Figura 

2).  
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Figura 2 - Usuários de Água Bruta na RH II, registrados no PERH-Guandu. Os números 1, 2 e 8 

correspondem às captações de água destinada ao abastecimento público.  

 
Fonte: PERH-GUANDU, 2006. 

 

3.2 Diagnóstico das estações de tratamento identificadas no PERH-Guandu1 

Como mencionado na seção anterior, somente 3 SAAs foram 

identificados no PERH-Guandu, sendo eles localizados nos municípios de Piraí, 

Miguel Pereira e Nova Iguaçu.  

O SAA de Piraí, pertencente à Prefeitura Municipal de Piraí e operado 

pela CEDAE, utiliza o Reservatório de Lajes como manancial de abastecimento, 

atendendo cerca de 20.000 pessoas. Entre as localidades abastecidas por este SAA 

somente o distrito de Monumento encontra-se no interior da Bacia do Guandu. Este 

sistema possui capacidade de produção de 78,3 L/s e conta com uma rede de 

distribuição de aproximadamente 48 km. 

                                            
1 Extraído do PERH-Guandu (2006). 
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O SAA da ETA Miguel Pereira se encontra no município de mesmo nome, 

abastecendo o distrito de Governador Portela e as sedes municipais de Miguel 

Pereira e Paty do Alferes, atendendo cerca de 29.000 pessoas. Operado pela 

CEDAE, esse sistema utiliza o Rio Santana como manancial de abastecimento, 

possui capacidade de produção de 172,8 L/s, opera 24 horas por dia e conta com 

uma rede de distribuição de 37 km de extensão, aproximadamente. 

O SAA da ETA Guandu, localizado no município de Nova Iguaçu, 

abastece a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e por ser um sistema de grande 

porte não será abordado neste estudo. 

 

3.3 Diagnóstico das estações de tratamento não identificadas no PERH-

Guandu 

Primeiramente foram selecionadas 5 ETAs inseridas na Região 

Hidrográfica do Guandu (RH II) e não identificadas no PERH-Guandu. Após 

permissão da concessionaria responsável pela operação destas ETAs, foram feitas 

visitas de campo às unidades e suas respectivas captações, com acompanhamento 

dos operadores. As visitas às estações foram realizadas entre abril e junho do ano 

de 2018.  

 

3.3.1 Estação de tratamento de água 1 

A ETA 1 se encontra no município de Rio Claro, localizado na Região do 

Médio Paraíba no Estado do Rio de Janeiro, com população de 17.425 pessoas 

(IBGE, 2010). Esta unidade abastece as localidades do Centro de Rio Claro e Morro 

do Estado, atendendo a 5.750 pessoas, o que corresponde a 33% da população do 

município. 

A captação de água é do tipo superficial, sendo realizada em dois pontos. 

Uma das captações é feita no Rio Piraí, a uma vazão média de 20 L/s, sem 

barragem, onde a água chega a Elevatória de Água Bruta (EAB) através de um 

canal escavado no subsolo, correspondendo a um caminho alternativo para a água 

que escoa no rio (Figura 3 e Figura 4). A EAB conta com um gradeamento e uma 

bomba de sucção de 60 HP, e desta deriva uma adutora de 150 mm que irá conduzir 

a água bruta até a ETA (Figura 5 e Figura 6). A outra captação é realizada com 
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barragem de nível e tomada com crivo no Rio da Cachoeira, a uma vazão média de 

10,5 L/s, onde a água passa por uma caixa de queda de pressão e é conduzida por 

uma adutora de 100 mm até a ETA, por gravidade (Figura 7 e Figura 8).  

 

Figura 3 - Captação Superficial no Rio Piraí. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Figura 4 - Captação Superficial no Rio Piraí. 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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Figura 5 - Elevatória de Água Bruta, junto à captação do Rio Piraí. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Figura 6 - Elevatória de Água Bruta, junto à captação do Rio Piraí. 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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Figura 7 - Barragem de nível no Rio da Cachoeira. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Figura 8 - Captação de água, com crivo, no Rio da Cachoeira. 

 
Fonte: Autor, 2018. 
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A ETA é de modelo convencional de concreto e realiza o processo 

completo de tratamento, sendo eles: coagulação, floculação, decantação, filtração e 

desinfecção. A ETA conta com uma Casa de Química, onde é feito o preparo da 

solução de Sulfato de Alumínio. Na etapa da coagulação, esta solução de sulfato de 

alumínio é adicionada à água bruta, com a finalidade de promover a 

desestabilização das partículas e formação de flocos (Figura 9). Em épocas de alta 

turbidez, como em períodos chuvosos, a dosagem aplicada aumenta, com o objetivo 

de ampliar a eficiência na floculação. 

 

Figura 9 - Adição da solução de Sulfato de Alumínio na Calha Parshall, durante a etapa de 

coagulação. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

A floculação é feita em um floculador hidráulico de fluxo horizontal, com dois 

gradientes de velocidade, logo, com dois diferentes espaçamentos entre as chicanas 

(Figura 10). Posteriormente a água segue para duas unidades de decantação, 

tanques de formato retangular e fluxo horizontal, em que os flocos maiores e mais 

pesados são sedimentados no fundo pela ação da gravidade (Figura 11). 
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Figura 10 - Floculador Hidráulico de fluxo horizontal, da ETA 1. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Figura 11 - Unidades de decantação da ETA 1. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

A filtração da água é realizada por um leito filtrante composto de camadas 

de pedra, areia e carvão ativado, consistindo em reter as impurezas. Na filtração são 

removidos químicos, micro-organismos e outras substâncias. A retro lavagem dos 

filtros é realizada com água tratada armazenada no reservatório, sendo feita a cada 

12 horas (Figura 12). Na água filtrada são aplicadas soluções de Hipoclorito de 
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Cálcio (inicialmente como pastilhas) visando à desinfecção, para atendimento dos 

padrões de potabilidade de excelência e com atendimento aos padrões 

estabelecidos na legislação pertinente. Após a desinfecção, a dosagem de Cloro na 

água tratada varia de 2,5 a 3,0 ppm (Figura 13 e Figura 14). 

 

Figura 12 - Sistema de Filtros da ETA 1. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Figura 13 - Tanque de solução de Hipoclorito de Cálcio. 

 
Fonte: Autor, 2018. 
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Figura 14 - Tubulação de PVC contendo a solução de hipoclorito de cálcio a ser aplicada no 

Reservatório da ETA 1. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Por fim, da ETA a água segue para dois caminhos: para um reservatório 

com capacidade de 300 m³, seguindo por gravidade para a rede de distribuição de 

Centro do Rio Claro; para uma elevatória de água tratada (EAT) que possui uma 

bomba de 10 cv e que encaminha a água para um segundo reservatório de 

capacidade de 100 m³, que abastece a localidade do Morro do Estado. 

O único parâmetro de qualidade de água medido no laboratório da ETA é 

o teor de cloro residual livre, sendo feita a medição na água tratada a cada 2 horas. 

Mensalmente são feitas análises bacteriológicas em água bruta (coliformes totais, E. 

coli e cianotoxinas), enquanto na água tratada são feitas as análises de cor 

aparente, turbidez, CRL, coliformes totais e E. coli, ambas em laboratório próprio, 

localizado no município de Piraí. Semestralmente, em água bruta são feitas as 

análises exigidas pela Resolução CONAMA N° 357, para mananciais superficiais 

Classe 2 e em água tratada são medidos os parâmetros exigidos na Portaria MS 

n°5/2017, ambas realizadas em laboratório subcontratado.  

De 2 em 2 horas é registrada a vazão instantânea das captações, a 

quantidade de produtos químicos aplicada e a eficiência das etapas de floculação e 
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desinfecção. A manutenção da unidade é feita de 6 em 6 meses. A unidade opera 

24 horas por dia, com um operador por turno, com regime de escala de 24x72. 

 

3.3.2 Estação de tratamento de água 2 

A ETA 2 se localiza em Lídice, distrito do município de Rio Claro, o qual 

se encontra na Região do Médio Paraíba no Estado do Rio de Janeiro. Esta unidade 

abastece todas as 4.928 pessoas residentes no distrito, o que corresponde a 28% 

da população do município. 

A captação de água é realizada no Rio Parado, sendo do tipo superficial 

com barragem de nível e crivo (Figura 15, Figura 16 e Figura 17). A vazão média 

captada é de 16 L/s, contando com um conjunto de bombas de 60 HP para conduzir 

a água bruta até a ETA 2. A água captada segue seu curso até a estação por meio 

de uma adutora com diâmetro de 150 mm, por uma extensão de 200 m.  

 

Figura 15 - Rio Parado, manancial de captação da ETA 2. 

 
Fonte: Autor, 2018. 
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Figura 16 - Captação no Rio Parado, do tipo superficial com barragem de nível e crivo. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Figura 17 - Captação no Rio Parado, do tipo superficial com barragem de nível e crivo. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

A ETA 2 é do tipo compacta aberta, composta pelas etapas de 

coagulação, floculação mecânica, decantação e filtração de dupla camada, que 

realiza o tratamento de água para a vazão considerada de 16 L/s. Na etapa da 

coagulação o coagulante usado é o PAC líquido, que é aplicado diretamente na 

água bruta, sem necessidade de preparação de solução (Figura 18). Em virtude da 

qualidade da água do manancial utilizado, que por vezes, apresenta turbidez quase 

nula, não há necessidade de adição do coagulante. Quando o produto é adicionado, 
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a solução é submetida a uma mistura rápida, realizada através de misturador 

hidráulico. 

 

Figura 18 - Aplicação do PAC líquido diretamente na água bruta. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

A floculação é feita por um floculador mecânico, com agitação do tipo 

radial, fazendo com que a água bruta entre em contato com o PAC (Figura 19). 

Dessa forma vão se formando coágulos que, ao entrarem em contato com as 

partículas sólidas e dissolvidas na água, permitem a formação gradual dos flocos 

com volume e peso adequados a sedimentação. Em seguida a água segue para um 

decantador de fluxo ascendente, com lamelas do tipo colmeia e paletas verticais 

(Figura 20). As colmeias possuem a função de reter as partículas de maior 

densidade, à medida que o fluido passa por elas, fazendo com que estas partículas 

fiquem retidas nas colmeias e se depositem no fundo do decantador. A água 

clarificada é distribuída para duas sub-câmaras de filtração em fluxo descendente, 

passando pelas camadas de material filtrante de areia (Figura 21). A retro lavagem 

dos filtros é feita com água tratada do reservatório. 
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Figura 19 - Floculador Mecânico de escoamento radial. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Figura 20 - Decantador de fluxo ascendente com paletas verticais. 

 
Fonte: Autor, 2018. 
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Figura 21 - Filtros de areia de fluxo descendente. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Na água filtrada, em um tanque de contato, são aplicadas soluções de 

hipoclorito de cálcio visando à desinfecção, para atendimento dos padrões de 

potabilidade de excelência e com atendimento aos padrões estabelecidos na 

legislação pertinente. Após a desinfecção, a dosagem de cloro na água tratada varia 

de 2,5 a 3,0 ppm. 

Apesar do laboratório da ETA conter equipamentos de medição de 

turbidez e pH, os únicos parâmetros de qualidade de água medidos no laboratório 

da ETA são cor aparente e o teor de cloro residual livre, sendo feita a medição na 

água tratada a cada 2 horas. Mensalmente são feitas análises bacteriológicas em 

água bruta (coliformes totais, E. coli e cianotoxinas), enquanto na água tratada são 

feitas as análises de cor aparente, turbidez, CRL, coliformes totais e E. coli, ambas 

em laboratório próprio, localizado no município de Piraí. Semestralmente, em água 

bruta são feitas as análises exigidas pela Resolução CONAMA N° 357, para 

mananciais superficiais Classe 2 e em água tratada são medidos os parâmetros 

exigidos na Portaria MS n°5/2017, ambas realizadas em laboratório subcontratado. 

De 2 em 2 horas são monitoradas a vazão de captação da ETA, a 

quantidade de produtos químicos aplicada e os parâmetros de CRL e cor. A unidade 

opera 24 horas por dia, com um operador por turno, no regime de escala de 24x72. 
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3.3.3 Estação de tratamento de água 3 

A ETA 3 se encontra no município de Eng.º Paulo de Frontin, localizado 

na Região Centro-Sul do Estado do Rio de Janeiro, com população de 13.237 

pessoas (IBGE, 2010). Esta unidade abastece 4.972 habitantes, o que corresponde 

a aproximadamente 38% da população do município, abrangendo as localidades de: 

Aguada, Adrianino, Barreira, Borracha, Centro, Gondin, Grama, Jardim Novo 

Rodeio, Matadouro, Morro do Sossêgo, Pacheco, Provisória, Ramalho e São 

Lourenço. 

A captação de água é do tipo superficial, realizada com barragem de nível 

e tomada com crivo no Rio Santana, a uma vazão média de 24 L/s (Figuras 22 a 24). 

A água chega a EAB e é conduzida para a ETA por bombeamento, através de uma 

adutora de 30 m de extensão e 200 mm de diâmetro. 

 

Figura 22 - Captação superficial, com barragem de nível e tomada com crivo, no Rio Santana. 

 
Fonte: Autor, 2018. 
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Figura 23 - Captação no Rio Santana. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Figura 24 - Localização da tomada de captação por crivo no Rio Santana. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 



43 
 

  43  
 

A ETA 3 é do tipo compacta aberta que realiza tratamento completo, 

operando a uma vazão média de 24 L/s. A etapa da coagulação é realizada com 

aplicação de solução de sulfato de alumínio, previamente preparada em tanques de 

polietileno de alta densidade (pad), na casa de química (Figura 25). Atualmente é 

utilizado sulfato de alumínio líquido, sendo preparada solução de forma a obter 6 

graus da escala Baumé. Até março de 2018 era utilizado o sulfato de alumínio 

granulado. No tratamento da água, o produto é adicionado na calha Parshall, onde a 

solução é submetida a uma mistura rápida através de ressalto hidráulico (Figura 26). 

 

Figura 25 - Preparação da solução de Sulfato de Alumínio em tanques de PAD. 

 
Fonte: Autor, 2018. 
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Figura 26 - Aplicação do coagulante na Calha Parshall. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

A floculação é feita por um floculador mecânico, com agitação do tipo 

radial, fazendo com que a água bruta entre em contato com o coagulante (Figura 

27). A partir da movimentação das pás vão se formando flocos gradualmente, com 

volume e peso adequados a sedimentação na próxima etapa. Em seguida a água 

segue para um decantador de fluxo ascendente, com lamelas do tipo colmeia, 

colocadas no fundo deste a um ângulo de inclinação entre 40 e 60 graus. À medida 

que a água floculada em fluxo ascendente passa entre elas, há uma taxa de 

escoamento superficial de 4 a 8 vezes maior que a decantação convencional, 

reduzindo o tempo de detenção, obtendo assim um fluxo mais estável e uniforme. 

Pela inclinação das placas os flocos deslizam para o fundo da câmara do 

decantador, misturando com os flocos ascendentes, ajudando na desestabilização 

das partículas ainda não coaguladas, agindo como um catalizador e acelerando a 

formação de flocos de volume e pesos ideais a sedimentação (Figura 28). Estas 

possuem a função de reter as partículas de maior densidade, à medida que o fluido 

passa por elas, fazendo com que estas partículas fiquem retidas nas colmeias e se 

depositem no fundo do decantador.  

A água clarificada é distribuída para quatro sub-câmaras de filtração em 

fluxo descendente, passando pelas camadas de material filtrante de areia, de 

diferentes granulações (Figura 29). A retro lavagem dos filtros é feita em média uma 

vez ao dia. 
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Figura 27 - Floculador Mecânico da ETA 3. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Figura 28 - Decantador de fluxo ascendente, com lamelas de colmeia. 

 
Fonte: Autor, 2018. 
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Figura 29 - Filtros de areia de fluxo descendente. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Na água filtrada são aplicadas soluções de Hipoclorito de Cálcio visando 

à desinfecção, para atendimento dos padrões de potabilidade de excelência e com 

atendimento aos padrões estabelecidos na legislação pertinente (Figura 30). Após a 

desinfecção, a dosagem de Cloro na água tratada varia de 2,5 a 3,0 ppm. 

 

Figura 30 - Tanques de pastilhas de Hipoclorito de Cálcio e de solução preparada para aplicação na 

água filtrada. 

 
Fonte: Autor, 2018. 
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O laboratório da ETA contém equipamentos de medição de turbidez 

(turbidímetro), cor aparente e CRL, sendo os únicos parâmetros de qualidade de 

água medidos no local. As medições são realizadas a cada 2 horas (Figura 31). 

Mensalmente são feitas análises bacteriológicas em água bruta (coliformes totais, E. 

coli e cianotoxinas), enquanto na água tratada são feitas as análises de cor 

aparente, turbidez, CRL, coliformes totais e E. coli, ambas em laboratório próprio, 

localizado no município de Piraí. Semestralmente, em água bruta são feitas as 

análises exigidas pela Resolução CONAMA N° 357, para mananciais superficiais 

Classe 2 e em água tratada são medidos os parâmetros exigidos na Portaria MS 

n°5/2017, ambas realizadas em laboratório subcontratado. 

De 2 em 2 horas são monitoradas a vazão de captação da ETA, a 

quantidade de produtos químicos aplicada e os parâmetros mencionados acima. A 

unidade opera 24 horas por dia, com um operador por turno, no regime de escala de 

24x72. 

 

Figura 31 - Equipamentos de medição de CRL, turbidez e cor aparente, respectivamente. 

 
Fonte: Autor, 2018. 
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3.3.4 Estação de tratamento de água 4 

A ETA 4 se encontra no município de Eng.º Paulo de Frontin, localizado 

na Região Centro-Sul do Estado do Rio de Janeiro, com população de 13.237 

pessoas (IBGE, 2010).  Esta unidade abastece cerca de 3.600 habitantes, o que 

corresponde a 27% da população do município, abrangendo as localidades de: 

Morro Azul do Tinguá e Sacra Família do Tinguá. 

A captação de água é do tipo superficial, realizada em dois pontos. 

Ambas as captações são realizadas com auxílio de barragem de nível e tomada com 

crivo, sendo uma no Córrego Morro Azul, a uma vazão média de 3,5 L/s (Figura 32 e 

Figura 33) e a outra no Rio dos Macacos, a uma vazão média 5 L/s (Figura 34 e 

Figura 35). A água é conduzida para a ETA por gravidade, no primeiro caso, e por 

bombeamento, no segundo.  

 

Figura 32 - Captação no Córrego Morro Azul, com auxílio de barragem de nível. 

 
Fonte: Autor, 2018. 
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Figura 33 - Córrego Morro Azul, a montante da barragem de nível. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Figura 34 - Captação no Rio dos Macacos, com auxílio de barragem de nível. 

 
Fonte: Autor, 2018. 
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Figura 35 - Captação no Rio dos Macacos, à montante da barragem de nível. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

A ETA 4 é composta por duas estações do tipo compacta aberta, que 

realizam tratamento completo. Anteriormente, somente uma delas operava, quando 

em 2012, após projeto de ampliação da ETA, uma nova estação compacta passou a 

operar concomitantemente com a antiga. A estação antiga opera com uma vazão 

média de 3,5 L/s, proveniente da captação no Córrego Morro Azul, enquanto a 

estação nova opera a vazão média de 5 L/s, proveniente da captação no Rio dos 

Macacos.  

Na etapa da Coagulação é utilizado como coagulante o PAC líquido, 

devidamente dosado de acordo com a vazão de operação de cada ETA, sendo 

aplicado diretamente na água bruta (Figura 36). Em seguida a água é conduzida 

para um floculador mecânico de fluxo radial, no caso da estação antiga, e para um 

floculador hidráulico de fluxo horizontal e três gradientes de velocidade, no caso da 

estação nova. 
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Figura 36 - Aplicação do PAC diretamente na água bruta das ETAs antiga e nova, respectivamente. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Na decantação, em ambas estações, a água segue para um decantador de 

fluxo ascendente, com lamelas do tipo colmeia, colocadas no fundo deste a um 

ângulo de inclinação entre 40 e 60 graus, de forma a aumentar a superfície de 

contato com a água floculada. Consequentemente, formam-se flocos de volume e 

pesos ideais a sedimentação, garantindo uma maior eficiência de retenção de flocos 

e deposição no fundo do decantador (Figura 37). 

 

Figura 37 - Decantadores de fluxo ascendente, com colmeias no fundo. 

 
Fonte: Autor, 2018. 
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A água clarificada é distribuída para uma unidade de filtração, na estação 

antiga, e para 6 sub-câmaras de filtração, na estação nova. A água em fluxo 

descendente, passa pelas camadas de material filtrante de areia fina, areia grossa e 

seixos, de forma a eliminar micro-organismos e substancias químicas que não foram 

removidas nos processos anteriores (Figura 38). A retro lavagem dos filtros é feita 

em média duas vezes ao dia. 

 

Figura 38 - Unidade de filtração da estação antiga e nova, respectivamente. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Após a filtração, as águas filtradas são conduzidas para um tanque de 

contato, onde serão aplicadas soluções de Hipoclorito de Cálcio, visando à 

desinfecção, e de O-polifosfato de sódio, visando à correção de ferro (Figura 39). O 

solo da região em que a ETA 4 se encontra é rico em ferro, sendo necessário aplicar 

produto que corrija este parâmetro. Dessa forma é utilizado o O-polifosfato de sódio 

sólido, preparado em soluções para a sua aplicação. Após a desinfecção, a 

dosagem de Cloro na água tratada varia de 2,5 a 3,0 ppm. 
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Figura 39 - Tanque de contato onde há aplicação de soluções de hipoclorito de cálcio e de O-

polifosfato de sódio na água. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Quanto ao laboratório da ETA o único parâmetro de qualidade de água 

medido neste é o de CRL, sendo realizada medições a cada 2 horas na água 

tratada. Mensalmente são feitas análises bacteriológicas em água bruta (coliformes 

totais, E. coli e cianotoxinas), enquanto na água tratada são feitas as análises de cor 

aparente, turbidez, CRL, coliformes totais e E. coli, ambas em laboratório próprio, 

localizado no município de Piraí. Semestralmente, em água bruta são feitas as 

análises exigidas pela Resolução CONAMA N° 357, para mananciais superficiais 

Classe 2 e em água tratada são medidos os parâmetros exigidos na Portaria MS 

n°5/2017, ambas realizadas em laboratório subcontratado. 

De 2 em 2 horas são monitoradas a vazão da ETA, a quantidade de 

produtos químicos aplicada e os níveis de CRL. A unidade opera 24 horas por dia, 

com um operador por turno, no regime de escala de 24x72. 

 

3.3.5 Estação de tratamento de água 5 

A ETA 5 se encontra no município de Miguel Pereira, localizado na 

Região Centro-Sul do Estado do Rio de Janeiro, com população de 24.642 pessoas 
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(IBGE, 2010). Esta unidade abastece o distrito de Conrado, atendendo cerca de 650 

habitantes, o que corresponde a aproximadamente 3% da população do município. 

A captação de água é feita no Rio Cachoeirão, a uma vazão média de 10 

L/s, sendo realizada com auxílio de barragem de nível e tomada com crivo (Figuras 

40 e 41). A água é conduzida para a ETA por gravidade, através de uma adutora de 

150 mm.  

 

Figura 40 – Captação da ETA 5 no Rio Cachoeirão. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Figura 41 - Captação da ETA 5 no Rio Cachoeirão, com auxílio de barragem de nível e crivo. 

 
Fonte: Autor, 2018. 
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A ETA 5 é do tipo aberta de concreto, realizando tratamento de ciclo 

completo, operando a uma vazão média de 10 L/s. A etapa da coagulação é 

realizada com aplicação de solução de sulfato de alumínio, previamente preparada 

em tanques de polietileno, na casa de química (Figura 42). No tratamento da água, o 

produto é adicionado em um misturador hidráulico, onde a solução é submetida a 

uma mistura rápida através de ressalto hidráulico (Figura 43). 

 

Figura 42 - Tanques de preparação da solução de sulfato de alumínio, na ETA 5. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Figura 43 - Aplicação do sulfato de alumínio em misturador hidráulico, na ETA 5. 

 
Fonte: Autor, 2018. 
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Em seguida, a água é conduzida para um floculador hidráulico, composto 

por um sistema de chicanas verticais com dois gradientes de velocidade. A redução 

deste gradiente tem por objetivo aumentar a ação do coagulante sobre as partículas 

e o tempo de contato entre aquelas ali presentes, tendendo a formar flocos cada vez 

maiores (Figura 44). Posteriormente a água segue para uma unidade de decantação 

de formato retangular e fluxo horizontal, em que os flocos maiores e mais pesados 

são sedimentados no fundo pela ação da gravidade (Figura 45). A água clarificada é 

distribuída para quatro sub-câmaras de filtração em fluxo descendente, passando 

pela camada de material filtrante composto de areia fina, areia grossa e seixos 

(Figura 46). A retro lavagem dos filtros é feita em média duas vezes ao dia. 

 

Figura 44 – Floculador hidráulico de fluxo vertical, na ETA 5. 

 
Fonte: Autor, 2018. 
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Figura 45 - Decantador de fluxo horizontal, da ETA 5. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Figura 46 - Filtros de fluxo descendente na ETA 5. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

A água filtrada segue para um reservatório, aonde são aplicadas soluções 

de Hipoclorito de Cálcio visando à desinfecção, para atendimento dos padrões de 

potabilidade de excelência e com atendimento aos padrões estabelecidos na 

legislação pertinente. Após a desinfecção, a dosagem de Cloro na água tratada varia 

de 2,5 a 3,0 ppm. 
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Apesar do laboratório da ETA conter equipamentos de medição de 

turbidez e cor, o único parâmetro de qualidade de água medido no laboratório da 

ETA é o teor de cloro residual livre, sendo feita a medição na água tratada a cada 2 

horas (Figura 47). Mensalmente são feitas análises bacteriológicas em água bruta 

(coliformes totais, E. coli e cianotoxinas), enquanto na água tratada são feitas as 

análises de cor aparente, turbidez, CRL, coliformes totais e E. coli, ambas em 

laboratório próprio, localizado no município de Piraí. Semestralmente, em água bruta 

são feitas as análises exigidas pela Resolução CONAMA N° 357, para mananciais 

superficiais Classe 2 e em água tratada são medidos os parâmetros na Portaria MS 

n°5/2017, ambas realizadas em laboratório subcontratado. 

 

Figura 47 - Medidor de Cloro Residual Livre presente na água, na ETA 5. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

De 2 em 2 horas são monitoradas a vazão de captação da ETA, a 

quantidade de produtos químicos aplicada e o parâmetro de CRL. A unidade opera 

24 horas por dia, com um operador por turno, no regime de escala de 24x72. 

 

3.4 Coordenadas geográficas 

Foram obtidas as coordenadas geográficas das estações de tratamento e 

de suas respectivas captações (Tabela 3), junto à concessionária responsável pela 
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operação das mesmas, e o arquivo .kml da hidrografia da Região Hidrográfica do 

Guandu, obtido junto ao INEA. 

 

Tabela 3 - Coordenadas Geográficas das captações localizadas na RH-II. 

Unidade de 

tratamento 

Coordenadas Geográficas 
Nome Manancial 

ETA Captação 

ETA 1 
44° 8'34.81"O  

22°43'21.38"S 

44° 8'31.20"O  

22°43'2.10"S 
Rio da Cachoeira 

44° 8'28.07"O  

22°44'25.11"S 
Rio Piraí 

ETA 2 
44°11'21.18"O  

22°50'6.00"S 

44°11'17.16"O  

22°50'3.87"S 
Rio Parado 

ETA 3 
43°40'31.24"O  

22°30'31.35"S 

43°40'31.44"O  

22°30'30.35"S 
Rio Santana 

ETA 4 
43°35'24.14"O   

22°29'12.27"S 

43°35'17.63"O  

22°29'28.43"S 
Córrego Morro Azul 

43°34'52.20"O 

22°28'13.30"S 
Rio dos Macacos 

ETA 5 
43°33'50.06"O  

22°32'41.17"S 

43°33'49.01"O  

22°32'40.84"S 
Rio Cachoeirão 

Fonte: CEDAE, 2017. 

 

De posse desses dados, no software Google Earth Pro foram inseridas as 

coordenadas geográficas das ETAs e de seus os pontos de captação, de forma a 

identificar a localização destas na Região Hidrográfica em questão. 

 

3.5 Aplicação do questionário 

Ao final de cada visita de campo foi aplicado um questionário (Apêndice 

A) com o objetivo de complementar o diagnóstico das estações de tratamento.  

No questionário aplicado havia questões tanto de caráter dicotômico 

quanto de múltipla-escolha, envolvendo informações desde o sistema de captação 

até o final do tratamento de água destinada ao abastecimento público. Ele foi 

aplicado aos operadores de cada estação, na presença de seus respectivos 

gestores, de forma que ambas as questões operacionais e as gerenciais pudessem 
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ser respondidas precisamente, e que se evitassem parcialidades e diferentes 

interpretações por parte dos entrevistadores.   

De posse de todos os questionários respondidos, as questões foram 

agrupadas de acordo com um tema em comum abordado pelas mesmas, sendo 

possível estabelecer uma relação e interpretar as informações obtidas. 

Para algumas questões optou-se pela elaboração de gráficos estatísticos 

no programa Microsoft Excel, apresentando as informações obtidas nas entrevistas 

de uma forma mais clara e objetiva. O tipo de gráfico que melhor se aplica a este 

estudo é o gráfico de setores, em que as respostas selecionadas em cada pergunta 

do questionário, para cada ETA, correspondem a categorias estatísticas 

representadas em proporções. Através da representação gráfica em setores, os 

dados coletados ficaram melhor evidenciados, sendo possível interpretá-los e 

estabelecer conclusões. 

Para as questões em que era possível assinalar mais de uma alternativa 

e/ou em que houve variabilidade de respostas optou-se por apresentar uma tabela, 

junto ao gráfico, para melhor visualização das informações e interpretação dos 

dados.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Localização das captações e ETAs 

Nas Figuras 48 a 50 estão geograficamente localizadas as ETAs e seus 

respectivos pontos de captação na Região Hidrográfica do Guandu. Ao comparar as 

referentes ilustrações com a Figura 2, apresentada na seção 3.1., observa-se de fato 

que as captações abordadas neste estudo não estão registradas como captações de 

água destinadas ao abastecimento público no PERH-Guandu. 

 

Figura 48 – Localização das ETAs e pontos de captação na RH II. 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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Figura 49 - Localização das ETAs 1 e 2 e de seus respectivos pontos de captação na RH II. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Figura 50 - Localização das ETAs 3, 4 e 5 e de seus respectivos pontos de captação na RH II. 

 
Fonte: Autor, 2018. 
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4.2 Análise do questionário 

Quanto às questões 1, 2 e 7, que abordam sobre manancial e estrutura 

de captação, observou-se que todas as ETAs: captam água de mananciais 

superficiais de classe II2, não contam com reservatórios de acumulação e não 

possuem problemas com invasões externas.  

Quanto às questões 3 e 4, observou-se que em determinadas épocas do 

ano há carreamento de sedimentos para os mananciais de captação destas ETAs, 

ocorrendo de forma significativa nos períodos chuvosos. Por conta disso há variação 

sazonal da qualidade da água captada ao longo do ano, havendo necessidade de 

realizar limpeza/manutenção da captação com maior frequência nestes períodos. 

Ainda referente a estas questões, percebe-se que não há variação significativa da 

quantidade de água captada ao longo do ano, não havendo problemas para captar a 

vazão média de operação da ETA. 

Quanto à vazão captada, apesar da diversidade de respostas obtidas na 

questão 5 (Figura 52), ao analisar as captações individuais de cada ETA abordada 

neste estudo, há indicação de que a demanda por água na região é baixa, visto que 

nenhuma captação ultrapassa o valor 24 L/s (Tabela 4). Além disso, com exceção 

do Rio Santana, isso pode ser interpretado como um indicativo de que esses 

mananciais possuem vazões baixas, tendo em vista que o PERH-Guandu não 

apresenta informações de disponibilidade hídrica pra esses mananciais, somente 

para aqueles considerados principais afluentes do Guandu.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 De acordo com o enquadramento proposto pelo PERH-Guandu. Para aqueles que não houve 
proposta de enquadramento, a Resolução CONAMA n°357/2005 estabelece que as águas doces 
deverão ser consideradas de classe II. 
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Figura 51 – Questão 5: vazão de captação. 

 
Fonte: CEDAE, 2018. 

 

Tabela 4 - Informações da questão 5, para cada ETA. 

Unidade de 
tratamento 

Nome Manancial 
Vazão média 
captada (L/s) 

ETA 1 
Rio da Cachoeira 10,50 

Rio Piraí 20,00 

ETA 2 Rio Parado 16,00 

ETA 3 Rio Santana 24,00 

ETA 4 
Córrego Morro Azul 3,50 

Rio dos Macacos 5,00 

ETA 5 Rio Cachoeirão 10,00 

Fonte: CEDAE, 2018. 

 

Ao comparar o ano de início de operação de cada ETA (questão 6) com as 

informações sobre os de usuários de água bruta apresentados no PERH-Guandu,  

observa-se que metade das captações dessas ETAs já ocorria no momento de 

elaboração do plano da bacia (2005), e mesmo assim não foram identificadas na 

fase de Diagnóstico do mesmo (Figura 52 e Tabela 5). Sendo assim, isto pode ser 

interpretado como uma possível fragilidade do PERH-Guandu.  
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Figura 52 - Questão 6: ano de início de operação das ETAs. 

 
Fonte: CEDAE, 2018. 

 

Tabela 5 - Informações da questão 6, para cada ETA. 

Unidade de 
Tratamento 

Nome Manancial 
Início de 

Operação 

ETA 1 
Rio da Cachoeira 

Anterior a 2000 
Rio Piraí 

ETA 2 Rio Parado Entre 2005 e 2010 
ETA 3 Rio Santana Depois de 2010 

ETA 4 
Córrego Morro Azul Anterior a 2000 

Rio dos Macacos Depois de 2010 
ETA 5 Rio Cachoeirão Entre 2000 e 2005 

Fonte: CEDAE, 2018. 

 

Quanto aos parâmetros de qualidade da água medidos (questões 8, 9 e 

10), observou-se que o plano de amostragem de análise de qualidade da água, 

bruta e tratada, era o mesmo para todas as ETAs, só havendo diferenças quanto 

aos parâmetros medidos diariamente. A Tabela 6 mostra as informações obtidas nas 

questões de 8 a 10, apresentando os parâmetros medidos de acordo com as suas 

frequências de monitoramento, sendo elas diária, mensal e semestral.  
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Tabela 6 - Informações das questões de 8 a 10, para cada ETA, referente à água bruta (AB) e água 

tratada (AT). 

Parâmetros medidos ETA 1 ETA 2 ETA 3 ETA 4 ETA 5 

Frequência Diária 

Cor aparente AT AB / AT 

Turbidez AB / AT 

CRL AT AT AT AT AT 

Frequência Mensal 

Cor aparente AT AT AT AT AT 

Turbidez AT AT AT AT AT 

CRL AT AT AT AT AT 

Coliformes totais AB / AT AB / AT AB / AT AB / AT AB / AT 

E. coli AB / AT AB / AT AB / AT AB / AT AB / AT 

Cianotoxinas AB AB AB AB AB 

Frequência Semestral 
Resolução CONAMA 
n°357/2005 (Classe II) 

AB AB AB AB AB 

Portaria MS n°5/2017 AT AT AT AT AT 
Fonte: CEDAE, 2018. 

 

Em relação aos produtos químicos utilizados nas etapas de tratamento da 

água (questão 11), observou-se que a maioria das ETAs utiliza como coagulante o 

sulfato de alumínio e como desinfetante o hipoclorito de cálcio (Figura 53 e Tabela 

7). A escolha do produto químico utilizado depende não só da sua eficiência de 

remoção durante o tratamento, como também por questões de logística. Alguns 

estudos mostram diferentes conclusões ao comparar a eficiência dos coagulantes 

Sulfato de Alumínio e PAC. 

Enquanto Ferrari et al. (2011) mostra que o uso do sulfato de alumínio 

apresenta, em geral, melhor desempenho de remoção de turbidez da água e 

menores custos de produção se comparado com os resultados apresentados pelo 

PAC, Constantino & Yamamura (2009) mostram que o PAC apresentou, 

tecnicamente, resultados melhores com relação a qualidade da água produzida, 

obtendo-se melhor remoção dos  níveis de turbidez, redução na dosagem de 

coagulante e de cal, posteriormente. Portanto, a seleção do coagulante adequado a 

ser utilizado pode variar de acordo com a qualidade da água captada, o tipo de 
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tratamento e de parâmetros de projeto, como a faixa de pH e gradientes de 

velocidade. 

Além da questão técnica, em alguns casos ocorre a preferência por 

determinado produto pela influência no valor do fretamento, devido à distância das 

unidades de tratamento para os fornecedores dos produtos utilizados. Sendo assim, 

acredita-se que a escolha do sulfato de alumínio na maioria das ETAs seja uma 

combinação de questões técnicas e financeiras. 

 

Figura 53 - Questão 11: produtos químicos utilizados nas ETAs. 

 
Fonte: CEDAE, 2018. 

 

Tabela 7 - Informações da questão 11, para cada ETA. 

Produtos Químicos ETA 1 ETA 2 ETA 3 ETA 4 ETA 5 

Sulfato de Alumínio x x x 

PAC x x 

Hipoclorito de Cálcio x x x x x 

O-polifosfato de Sódio x 
 

Fonte: CEDAE, 2018. 

 

Quanto ao controle de qualidade da água (questões 12 e 13), verificou-se 

que todas as ETAs efetuam o monitoramento nas etapas de captação, tratamento e 
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na distribuição, como previsto na Resolução CONAMA n°357/2005 e na Portaria 

n°5/2017 do Ministério da Saúde. Além disso, para todos os casos, as análises de 

controle de qualidade monitoradas em frequência diária e mensal são realizadas em 

laboratório da companhia, enquanto aquelas monitoradas semestralmente são 

realizadas em laboratório subcontratado.  

Em relação à questão 14, para todas as ETAs há capacitação e 

atualização técnica dos profissionais responsáveis pela operação da estação e pelo 

controle da qualidade da água.   
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Através da análise conjunta do questionário aplicado e do diagnóstico dos 

sistemas de abastecimento público, pode-se inferir que as estações de tratamento 

visitadas apresentam padrão adequado às tecnologias de tratamento utilizadas e 

coerente com o previsto na Resolução CONAMA n°357/2005, a qual estabelece o 

tratamento convencional de águas doces de classe II, caso destinadas ao 

abastecimento público. 

Os corpos hídricos superficiais localizados na região hidrográfica do 

Guandu sofrem considerável interferência da sazonalidade na qualidade água. Nos 

períodos chuvosos verifica-se significativo carreamento de sedimentos para os 

corpos hídricos, conferindo cor e/ou turbidez a água, parâmetros que precisam ser 

corrigidos com a aplicação de produtos químicos.  

Quanto à disponibilidade de água destes corpos hídricos, verifica-se 

indicação de mananciais de baixas vazões, o que exige maior atenção dos órgãos 

ambientais quanto as possíveis concessões de outorgas de direitos de uso destes 

recursos hídricos, sem que comprometa o uso para o abastecimento de água. 

Apesar do indicativo de vazões baixas, verifica-se que as barragens de níveis 

implantadas pela CEDAE para auxiliar na captação de água garantem a captação da 

vazão média de operação da ETA durante o ano todo, não influenciando o 

abastecimento da população. 

Percebeu-se a relevância das visitas dos locais de captação e dos 

sistemas de tratamento como ferramenta auxiliar na efetiva gestão dos recursos 

hídricos. O levantamento de dados primários junto aos principais atores usuários de 

recursos hídricos de uma bacia constitui uma ferramenta chave para subsidiar a 

tomada de decisão dos gestores da bacia, tendo em vista que estas informações 

levantadas retratam melhor a realidade e os desafios encontrados. As visitas a 

campo garantem que ambos Diagnóstico e Prognóstico da bacia sejam consistentes 

no tempo e espaço, permitindo o estabelecimento de metas para resolver/minimizar 

conflitos de uso e, posteriormente, a verificação do alcance destas metas.  

Tendo em vista este quadro, recomenda-se a realização de estudos 

futuros que tentem associar o gasto com produtos químicos nas estações de 

tratamento com o processo de degradação da bacia de drenagem dos pontos de 
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captação. Através de análises de uso e ocupação das bacias de drenagem 

juntamente com as de característica do solo pode-se determinar o nível de 

conservação dessas bacias e as medidas necessárias para evitar o carreamento de 

sedimentos para os mananciais de abastecimento.   

A ampliação da rede hidrometeorológica, implantando mais estações 

fluviométricas e pluviométricas nas bacias em estudo, tendo em vista a carência de 

dados e a necessidade de realização de estudos de disponibilidade hídrica, de forma 

a garantir o uso múltiplo das águas na Região Hidrográfica do Guandu.  

A inserção das 7 captações da CEDAE, dos 5 sistemas de abastecimento 

de água abordados no presente estudo, na revisão do PERH-Guandu, é essencial 

para que a disponibilidade hídrica e as metas de enquadramento propostas na bacia 

reflitam a realidade dos usos existentes.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO 

 
 
1. Qual o tipo de manancial de captação? 

( ) Rio / Riacho / Córrego 
( ) Lagos / Lagoas 
( ) Reservatório Artificial / Açude 
( ) Lençol Freático / Confinado 
( ) Águas Salobras 
( ) Outro. Qual? ________________________ 
 

2. O sistema de captação de água bruta conta com um reservatório de acumulação? 

( ) Sim 
( ) Não 
 

3. Quando foi feita a última manutenção no sistema de captação? 

( ) Há menos de 1 ano 
( ) Entre 1 e 3 anos 
( ) Entre 3 e 5 anos 
( ) Há mais de 5 anos 
 

4. Há considerável variação sazonal da qualidade e/ou quantidade da água 

captada? 

( ) Sim, há variação de ambas qualidade e quantidade 
( ) Sim, há variação somente da qualidade 
( ) Sim, há variação somente da quantidade 
( ) Não há variação de ambas qualidade e quantidade 
 

5. Qual a vazão média da ETA? 

( ) Inferior a 10 L/s 
( ) Entre 10 e 20 L/s 
( ) Entre 20 e 30 L/s 
( ) Maior que 30 L/s 
 

6. Qual o ano de início da operação da ETA? 

( ) Anterior a 2000 
( ) Entre 2000 e 2005 
( ) Entre 2005 e 2010 
( ) Depois de 2010 
 

7. Há problemas com invasão externa na unidade, seja captação ou ETA? 
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( ) Sim 
( ) Não 
 

8. Quais são os parâmetros de qualidade medidos em amostras água bruta? 

( ) Turbidez 
( ) Sólidos Dissolvidos Totais (SDT) 
( ) Sólidos Suspensos Totais (SST) 
( ) Cor Aparente 
( ) Cor Verdadeira 
( ) Temperatura 
( ) Gosto e Odor 
( ) Condutividade Elétrica 
( ) pH 
( ) Salinidade 
( ) Dureza 
( ) Oxigênio Dissolvido (OD) 
( ) Carbono Orgânico Total (COT) 
( ) DBO 
( ) Compostos de Ferro e/ou Manganês 
( ) Nitrogênio e/ou Fósforo Total  
( ) Fluoreto 
( ) Cloro Residual Livre (CRL) 
( ) Metais Pesados. Quais? _______________________________________ 
( ) Coliformes Fecais/Termotolerantes 
( ) Coliformes Totais 
( ) Escherichia coli 
( ) Densidade de Cianobactérias/ Cianotoxinas 
( ) Protozoários 
( ) Outros. Quais? ______________________________________________ 
 

9. Qual a frequência de coleta de amostras de água bruta nos pontos de captação? 

( ) Diária 
( ) Semanal 
( ) Mensal 
( ) Semestral 
( ) Outra. Qual? ______________________________________________ 
 

10. Quais são os parâmetros de qualidade medidos na saída do tratamento (água 

tratada)? 

( ) Turbidez 
( ) Sólidos Dissolvidos Totais (SDT) 
( ) Sólidos Suspensos Totais (SST) 
( ) Cor Aparente 
( ) Cor Verdadeira 
( ) Temperatura 
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( ) Gosto e Odor 
( ) Condutividade Elétrica 
( ) pH 
( ) Salinidade 
( ) Dureza 
( ) Oxigênio Dissolvido (OD) 
( ) Carbono Orgânico Total (COT) 
( ) DBO 
( ) Compostos de Ferro e/ou Manganês 
( ) Nitrogênio e/ou Fósforo Total  
( ) Fluoreto 
( ) Cloro Residual Livre (CRL) 
( ) Metais Pesados. Quais? _______________________________________ 
( ) Coliformes Fecais/Termotolerantes 
( ) Coliformes Totais 
( ) Escherichia coli 
( ) Densidade de Cianobactérias/ Cianotoxinas 
( ) Protozoários 
( ) Outros. Quais? ______________________________________________ 
 

11. Quais os produtos químicos utilizados na unidade com a finalidade de 

tratamento da água? 

( ) Sulfato de Alumínio 
( ) Policloreto de Alumínio (PAC) 
( ) Cloreto Férrico 
( ) Polímeros Sintéticos  
( ) Hidróxido de Cálcio (Cal Hidratada) 
( ) Hipoclorito de Cálcio 
( ) Hipoclorito de Sódio 
( ) Cloro líquido/gasoso 
( ) Ácido Fluossilícico 
( ) Fluossilicato de Sódio 
( ) O-polifosfato de Sódio  
( ) Outros. Quais? ______________________________________________ 
 

12. Onde são feitas as análises dos parâmetros de qualidade? 

( ) Em laboratório próprio 
( ) Em laboratório conveniado 
( ) Em laboratório subcontratado 
( ) Outro. Onde? _______________________________________________ 
 

13. É feito o controle operacional da qualidade da água em quais pontos? 

( ) Captação 
( ) Adução 
( ) Tratamento 
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( ) Reservação 
( ) Distribuição 
 

14. Em relação aos profissionais que atuam de forma direta no fornecimento e 

controle da qualidade da água para consumo humano, são feitas capacitação e 

atualização técnica destes profissionais? 

( ) Sim 
( ) Não 
 

 


