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RESUMO: A água para consumo humano deve ser limpa e livre de contaminantes, para isso deve 
ser tratada nas Estações de Tratamento de Água (ETAs). Nas ETAs a água é submetida à 
processos capazes de torná-la potável e em conformidade com os teores máximos de impurezas 
estabelecidos por entidades públicas. No Brasil, a Portaria 2914 de 2011 estabelece os padrões 
de potabilidade da água para consumo humano. A ETA João Ednaldo, que abastece parte da 
cidade de Aracaju, recebe água do Rio São Francisco. Com o crescimento da população, a ETA 
passou a receber contribuições de água do Rio Poxim nos dias de maior consumo. Existe uma 
diferença visível na qualidade da água desses dois mananciais e, como a mistura da água é feita 
na entrada da ETA, o volume é submetido aos mesmos processos de tratamento. Dessa forma, o 
trabalho tem como objetivo avaliar a eficiência da Estação de Tratamento de água João Ednaldo, 
levando em consideração a contribuição de água do Rio Poxim, com base nos parâmetros pH, cor 
aparente e turbidez. 
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INTRODUÇÃO 

 A água é essencial à vida, porém quando for de má qualidade pode servir de veículo para 
agentes biológicos e químicos, oferecendo riscos à saúde dos que a consomem. Dessa forma, 
quando for destinada ao consumo humano, a água deve ser tratada e livre de contaminação de 
qualquer origem.  
 As impurezas presentes na água determinam seu padrão de qualidade. Este é fixado por 
entidades públicas a fim de garantir que a água consumida pela população não contenha 
impurezas que comprometam à saúde. No Brasil, a portaria 2914 (BRASIL, 2011) estabelece 
procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu 
padrão de potabilidade. 
 Além da escolha do manancial adequado ao consumo humano, o tratamento da água deve 
ser eficiente a fim de garantir o enquadramento nos padrões de qualidade exigidos. Dessa forma, 
mananciais de pior qualidade necessitam de tratamento mais completo, que envolvem maior custo 
e maior tempo de permanência na ETA. A resolução 357 (BRASIL, 2005) do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (CONAMA), classifica os corpos de água de acordo com sua qualidade e 
determina o tipo de tratamento adequado para consumo humano.   
 Diante dessa exposição, esse estudo aborda o tratamento de água em uma das ETAs que 
trata água para consumidores Aracajuanos. A ETA João Ednaldo, que é a maior fornecedora de 
água para a cidade de Aracaju-SE, é objeto de estudo. Com o aumento da população, a ETA 
passa por períodos de além de receber água do São Francisco, também é abastecida pela 
contribuição do rio Poxim para suprir a demanda. A mistura é feita na entrada da ETA e todo 
montante de água é submetido às mesmas condições de tratamento. Dessa forma, não se leva 
em consideração a diferença de qualidade entre os dois mananciais.  
 Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo avaliar a eficiência da ETA João 
Ednaldo, levando em consideração a mistura da água do rio São Francisco e rio Poxim, para os 
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parâmetros turbidez, cor aparente e pH. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 A avaliação da eficiência da ETA João Ednaldo foi realizada através da análise dos dados 
de qualidade da água e comparação com a legislação vigente, como recomenda Freitas et al 
(2004) apud Braga (2014).  
 Realizaram-se três coletas espaçadas quinzenalmente nas seguintes unidades de 
tratamento da ETA João Ednaldo: uma amostra da água bruta (AB) do rio São Francisco; uma 
amostra da água do rio Poxim II; uma amostra da unidade de mistura rápida (MR); uma amostra 
na saída do floculador (FF); uma amostra na entrada do decantador (ID) e outra na saída (FD); 
uma amostra da entrada dos filtros (IF) e outra da saída dos filtros (SF). Coletou-se amostras dos 
floculadores, decantadores e filtros nos dois módulos da ETA. 
 Para diferenciar os módulos da ETA, identificou-se as unidades do módulo antigo com o 
número 1, já as amostras correspondentes as unidades do módulo novo foram identificadas com o 
número 2. 
 As amostras foram acondicionadas em garrafas de polietileno tereftalato (PET) e 
encaminhadas ao Laboratório de Saneamento e Meio Ambientes (SAMA) do Departamento de 
Engenharia Civil (DEC) da Universidade Federal de Sergipe (UFS). A análise das amostras foi 
feita com base nos parâmetro de estudos cor aparente, turbidez e pH, segundo Apha (2012). A 
referência metodológica para a determinação da cor aparente foi 2120 para comprimento de onda 
de λ=455 nm, para pH a referência foi  4500-H e para turbidez a referência metodológica foi 2130. 
 Após análise, as amostras correspondentes à água bruta foram comparadas com a 
Resolução CONAMA 357 (BRASIL, 2005) e as demais amostras foram comparadas com a 
Portaria 2914 (BRASIL, 2011). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As Tabelas 1, 2 e 3 mostram os resultados das análises para os parâmetros turbidez, cor 
aparente e pH, respectivamente. As amostras foram identificadas conforme siglas citadas na 
metodologia.   
 

Tabela 1 - Resultado das análises para o parâmetro Turbidez. 

Unidade da ETA 29/mai 22/jun 06/jul Média (uT) 

Desvio 

Padrão 

(uT) 

AB - São Francisco 3 0 2 2,5 1,5 

AB – Poxim 9 2 23 16,0 10,7 

MR 6 5 4 5,0 1,0 

FF – 1 4 5 5 4,5 0,6 

FF – 2 6 4 4 5,0 1,2 

ID – 1 6 1 1 3,5 2,9 

ID – 2 4 3 1 2,5 1,5 

FD – 1 4 0 0 2,0 2,3 

FD -2 3 0 3 3,0 1,7 

IF – 1 3 0 2 2,5 1,5 

IF – 2 3 1 1 2,0 1,2 

SF – 1 2 1 0 1,0 1,0 

SF -2 2 0 9 5,5 4,7 
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Tabela 2 - Resultados para o parâmetro cor aparente. 

Unidade da ETA 29/mai 22/jun 06/jul 
Média 

(uH) 

Desvio 

Padrão 

(uH)  

AB - São Francisco 8 6 9 7,7 1,5 

AB – Poxim 94 36 287 139,0 131,4 

MR 56 46 44 48,7 6,4 

FF – 1 60 52 58 56,7 4,2 

FF – 2 62 35 57 51,3 14,4 

ID – 1 54 7 16 25,7 24,9 

ID – 2 48 41 17 35,3 16,3 

FD – 1 35 4 5 14,7 17,6 

FD -2 35 4 43 27,3 20,6 

IF – 1 33 7 36 25,3 15,9 

IF – 2 36 7 14 19,0 15,1 

SF – 1 24 7 22 17,7 9,3 

SF – 2 27 6 92 41,7 44,8 

  
 Para água bruta do rio São Francisco (Tabela 1), a turbidez observada foi maior no dia 29 
de Maio, com valor igual a 3uT. Apesar de Jesus e Souza (2013) enquadrarem a água do são 
Francisco como água doce, classe 02, esse valor está abaixo do máximo permitido na classe 01 
do CONAMA 357 (BRASIL, 2005), que é 40 uT.  O resultado para cor aparente foi maior no dia 06 
de Julho, correspondendo à 9 uH. Esse resultado também se enquadra na classe 1 da resolução 
citada, que para esse parâmetro determina que a amostra deve ter a cor natural do corpo de 
água. Para pH, as amostras ficaram dentro da faixa da classe 01 do CONAMA 357 (BRASIL, 
2005), que é de 6 a 9, como mostra a Tabela 3.   
 
Tabela 3 - Resultados para o parâmetro pH. 

Unidade da ETA 29/mai 22/jun 06/jul 

AB - São Francisco 6,55 6,79 6,44 

AB – Poxim 6,54 6,83 7,01 

MR 6,75 6,64 6,68 

FF – 1 6,72 6,59 6,63 

FF – 2 6,43 6,02 7,02 

ID – 1 6,64 6,40 6,59 

ID – 2 6,42 6,01 5,95 

FD – 1 6,51 6,36 6,38 

FD –2 6,72 6,09 5,94 

IF – 1 6,43 6,10 6,24 

IF – 2 6,77 6,11 5,99 

SF – 1 6,73 6,53 6,69 

SF -2 6,92 6,15 6,26 

  
 As amostras de água bruta do rio São Francisco apresentaram boa qualidade, uma vez que 
os resultados para os parâmetros analisados estão abaixo do máximo permitido pela resolução 
CONAMA 357 (BRASIL, 2005). Dessa forma, o rio São Francisco, para os parâmetros cor 
aparente, turbidez e pH, pode ser enquadrado na classe 1 dessa resolução.  O manancial de 
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classe 01, quando destinado ao consumo humano, necessita apenas de tratamento simplificado 
que consiste em clarificação por meio de filtração, desinfecção e correção de pH quando 
necessário (BRASIL, 2005).  
 Peres (2012), no trabalho intitulado “Avaliação da qualidade do rio São Francisco nos 
municípios de Petrolina-PE e Juazeiro-BA”, avaliou a qualidade da água do rio São Francisco 
como boa ou ótima. Este resultado é parecido com o observado na água bruta do rio São 
Francisco na entrada da ETA João Ednaldo.  
 Para o manancial Poxim os valores máximos observados foram 23 uT para turbidez (Tabela 
02), 287 uH para cor aparente e 7,01 para pH. Para turbidez e pH, os valores limites da classe 02 
são 100 uT e 6 a 9, respectivamente. Assim as amostras de água bruta do rio Poxim 
apresentaram qualidade inferior ao rio São Francisco, podendo ser enquadrado na Classe 02, de 
acordo com o CONAMA 357 (BRASIL, 2005). Com exceção da amostra para cor aparente do dia 
06 de Julho, onde o valor encontrado foi 287 uH e o máximo permitido na Classe 02 e 03 é de 75 
mg Pt/L (uC). Nesta situação, o rio Poxim não se enquadra em nenhuma classe permitida para 
abastecimento humano, como água doce.  
 A ETA João Ednaldo faz a mistura das águas, como já comentado, antes da unidade de 
mistura rápida. Com isso, mesmo após a mistura de água dos rios São Francisco e Poxim, a água 
resultante da mistura enquadra-se como água doce, classe 02, conforme Jesus e Souza (2013) 
afirmaram. 
 Esse resultado de mistura de água para cor aparente, turbidez e pH é semelhante ao 
encontrado por Batista et al. (2016) no trabalho sobre a eficiência da ETA Poxim, onde o 
manancial abastecedor é apenas o rio Poxim. Os resultados da pesquisa permitiram enquadrar o 
rio Poxim na Classe 03, com exceção para os períodos de chuva na região em que a água 
apresentou pior qualidade. Assim, foi considerada imprópria para abastecimento humano, na 
classificação de água doce. Verificou-se ainda que a qualidade do rio Poxim interfere na eficiência 
da ETA Poxim, pois mesmo após passar por tratamento convencional, as amostras da saída do 
filtro ficaram em desacordo com a portaria 2914 (BRASIL, 2011).  
 Para as amostras de água tratada, correspondentes à saída do filtro verificou-se que a 
amostra SF – 2 correspondente ao dia 06 de julho apresentou 09 uT e 92 uH para turbidez e cor 
aparente, respectivamente. Dessa forma, essa amostra está em desacordo com a portaria 2914 
(BRASIL, 2011), que para esses parâmetros, recomenda-se 01 uT e 15 uH, respectivamente. 
Apesar de apresentar valores mais próximos ao máximo permitido, as amostras SF – 1 e SF – 2 
correspondentes ao dia 29 de maio também estão em desacordo com a portaria já citada, como 
pode ser observado nas Tabelas 2 e 3, para turbidez e cor aparente, respectivamente. 
As amostras das demais unidades de tratamento também estão em desacordo com a Portaria 
2914 (BRASIL, 2011). No entanto, as amostras dos filtros requerem maior atenção, uma vez que 
correspondem à água que é destinada ao consumo humano, faltando adicionar a desinfecção e 
fluoretação.  
 Foi possível observar que a água bruta do rio São Francisco apresentou qualidade melhor 
que a água tradada, para os parâmetros Turbidez e Cor aparente. Essa perda de qualidade 
possivelmente ocorre devido à mistura com a água proveniente do rio Poxim, uma vez que este 
apresenta qualidade inferior ao rio São Francisco.  
  Assim como na ETA Ednaldo, no trabalho de Batista et al. (2016) também verificou-se 
expressivos índices de cor e turbidez da água do manancial Poxim e apenas após passar pela 
última etapa de tratamento algumas amostras se adequaram aos padrões de qualidade exigidos 
pela portaria 2914 do ministério da saúde. O trabalho evidenciou que 56,25% das amostras 
analisadas na saída do filtro apresentaram valores acima do recomendado para o parâmetro 
Turbidez e apenas 25% das amostras para cor aparente atenderam a portaria. Concluindo, 
portanto, que a ETA apresentou baixa eficiência na maioria das amostras. Na ocasião, os piores 
índices foram observados nos meses que coincide com as chuvas na bacia. Isso sugere que a 
Água do Rio Poxim tem a qualidade piorada com ação da chuva, devido ao arraste de materiais 
das margens para o rio. 
 Ao comparar os resultados obtidos com o observado por Batista et al (2016), verificou-se 
que a água qualidade do rio Poxim compromete o desempenho das ETAs, uma vez que estas não 
apresentam eficiência no tratamento 
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CONCLUSÕES 

1. A água do rio São Francisco apresentou valores ínfimos para os parâmetros cor aparente 
e turbidez, podendo ser enquadrado na classe 01 da resolução CONAMA 357; 

2. A água do manancial Poxim apresentou qualidade inferior para os mesmos parâmetros, 
podendo ser classificado como classe 02; 

3.  Quando ocorre mistura da água do Manancial Poxim com água do rio São Francisco 
verificou-se que a água tratada não apresenta boa qualidade. Em algumas situações a 
água da saída do filtro apresenta qualidade inferior à água bruta do rio São Francisco; 

4. Por fim, conclui-se que a eficiência da Estação de Tratamento João Ednaldo sofre 
interferência com as contribuições do Manancial Poxim. Dessa forma, torna-se 
necessária adequação dos parâmetros hidráulicos da ETA, a fim de solucionar tais 
problemas e garantir a qualidade da água para consumo humano; 
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