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RESUMO – O processo de distribuição de água potável se inicia no manancial, passa pelas estações 

de tratamento e rede de distribuição até chegar a população nos reservatórios domiciliares. Diversos 

fatores podem interferir na produção de água efetuado pelos sistemas públicos de abastecimento 

influenciando no desempenho das ETAs e na na qualidade da água distribuida. Dentre as alternativas 

de tratamento de água para abastecimento humano, tem-se as ETAs de ciclo completo, que devido as 

suas diferentes etapas de tratamento, conseguem produzir água potável mesmo diante de dificuldades 

operacionais. Neste contexto, este estudo teve por objetivo avaliar as implicações da variabilidade 

sazonal de qualidade de um manancial de abastecimento numa estação de tratamento de ciclo 

completo, a partir da análise das características sanzonal do manancial e no processo de tratamento 

da estação a partir do índice de qualidade da estação de tratamento de água IQETA. Os resultados 

mostraram que o manancial se enquadrou dentro dos limites estabelecidos pela Resolução 356/2005 

para classe II e a água tratada atendeu pela Portaria de Consolidação do MS n° 5/2017 Anexo XX. 

No entanto o IQETA apontou que a estação possui BAIXO desempenho operacional, principalmente 

no grupo da mistura rápida. 
 

ABSTRACT– The process of distribution of drinking water starts at the source, passes through the 

treatment plants and distribution network until reaching the population in the reservoirs domiciliares. 

Several factors can interfere in the production of water made by the public supply systems influencing 

the performance of the ETAs and the quality of the water distributed. Among the alternatives for 

treatment of water for human supply, we have the full-cycle ETAs, which due to their different 

treatment stages, can produce potable water even in the face of operational difficulties. In this context, 

the objective of this study was to evaluate the implications of the seasonal variability of quality of a 

source of supply in a full cycle treatment station, from the analysis of the sanzonal characteristics of 

the source and in the process of treatment of the station from the index of quality of the IQETA water 

treatment plant. The results showed that the source was within the limits established by Resolution 

356/2005 for class II and the treated water was served by the Portaria de Consolidação do MS n° 

5/2017 Anexo XX. However IQETA pointed out that the station has LOW operating performance, 

especially in the fast mix group. 
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INTRODUÇÃO 

Os mananciais de águas superficiais sofrem impactos por ações do ambiente e antrópicas. Ao 

longo do tempo, essas ações vão provocando alterações nas suas características naturais que afetam 

diretamente a manutenção dos usos múltiplos dos recursos hídricos.  

Em mananciais para abastecimento humano, a deterioração da qualidade das águas brutas pode 

vir a comprometer o desempenho operacional das estações de tratamento de forma que muitas destas 

ETAs trabalhem além da sua capacidade e/ou produzindo água com qualidade insatisfatória. Costa et 

al. (2016) destaca que esta é uma realidade de muitas ETAs no Brasil, onde as concessionárias têm 

que lidar com a falta de recursos e ter que acatar as restrições das legislações.  

Como o objetivo das ETAs é remover da água bruta os organismos patogênicos e substâncias 

orgânicas e inorgânicas que podem ser prejudiciais à saúde e ao ambiente, o estudo da variação das 

características do manancial em função da sazonalidade e do processo de tratamento pode ser útil 

para aumentar a segurança da população consumidora (Silva et al, 2016; Padilha e Modolo, 2017). 

São cerca de 7.500 ETAs projetadas no Brasil, em grande maioria com ciclo completo ou 

convencional (coagulação, floculação, decantação e filtração), conforme Achon et al. (2013). Esse 

tipo de tecnologia de tratamento de água é recomendado água bruta com elevados teores de turbidez 

e cor aparente e que não seria adequadamente tratada por tratamento simples (Melo, 2014). 

Existem ferramentas que assessoram na obtenção de informações e é possível avaliar e auxiliar 

os operadores, gestores desses serviços a atingir um nível de qualidade que melhor atenda a legislação 

em vigor. Para esse fim, são utilizados os índices de qualidade da água. 

A determinação dos índices de qualidade da água pode ser realizada tanto para água bruta 

quanto para água tratada. O Índice de Qualidade da Estação de Tratamento de Água - IQETA 

(LOPES, 2005; ALMEIDA, 2009) para avaliar as estações de tratamento tem se mostrado uma 

ferramenta de análise do desempenho das infraestruturas existentes, na tomada de decisão das 

prioridades de investimento e na produção de informação de apoio que auxilie na tomada de decisão. 

Neste contexto, este estudo tem por objetivo avaliar as implicações da variabilidade sazonal de 

qualidade de um manancial de abastecimento numa estação de tratamento de ciclo completo no 

período de janeiro/2015 a abril de 2018 no município de Maceió-AL e avaliar seu desempenho pela 

aplicação do IQETA. 
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METODOLOGIA 

Caracterização da área de estudo 

A bacia hidrográfica Pratagy está situada em sua totalidade no Estado de Alagoas. O rio 

principal é perene e responsável por abastecer uma ETA de tecnologia de ciclo completo, a área de 

drenagem é de 194,5 km² e 31,2 km de extensão (SEMARH/AL, 2018). O regime de chuvas na bacia 

possui uma periodicidade bem definida, sendo o período chuvoso compreendido entre os meses de 

março a agosto com regime pluviométrico médio anual de 1.700 mm (PMSB Maceió, 2017 ; IMA, 

2017).  

A capacidade de tratamento da estação que foi aplicado o estudo é de 3.800 m³/hora (cerca de 

1.080 L/s) e está situada na latitude 9°33’34.2’’S, longitude 35°44’18.91’’W. Essa ETA é composta 

por unidades de mistura rápida, dois conjuntos de floculadores com quatro câmaras, dois decantadores 

de alta taxa com módulos laminares, oito filtros rápidos descendentes de camada dupla de areia e 

antracito, uma unidade de desinfecção, uma câmara de desinfecção com aplicação de cloro e uma 

unidade hidráulica de sedimentação de resíduos. 

Amostragem 

Dois aspectos foram considerados para o desenvolvimento deste estudo: a avaliação da 

qualidade da água bruta e tratada nos períodos secos e chuvoso da região comparando com as 

legislações pertinentes e a avaliação da estação de tratamento pelo indice de qualidade IQETA. 

As avaliações foram realizadas a partir de dados primários (coletados e analisados 

semanalmente no período de janeiro a abril de 2018) e secundários (série referente aos anos de 2015, 

2016 e 2017). 

Avaliação da qualidade das águas bruta e tratada  

A Tabela 1 resume os parâmetros de qualidade analisados no período seco e chuvoso para água 

bruta e tratada. Para a água bruta, os parâmetros monitorados verificados quanto ao atendimento 

Resolução CONAMA 357/2005 para rios classe II. Já para água tratada, os parâmetros empregados 

nas análises foram os constantes no Decreto 5.440/2005 da Presidência da República do Brasil 

(Capitulo 1, art. 1 que estabelece os mecanismos e instrumentos de informação ao consumidor sobre 

a qualidade da água. Sendo que valores desses parâmetros foram comparados com os parâmetros 

constantes no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 de 2017 do Ministério da Saúde, visando 

verificar o atendimento da ETA em produzir água dentro do padrão de potabilidade vigente. 
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Tabela 1: Parâmetros de qualidade 

Parâmetros Água bruta Água tratada 

Cor verdadeira (uC) x x 

Cor aparente (uC) x x 

pH x x 

Turbidez (uH x x 

Alcalinidade total (mg/L CaCO3) x  

Ferro total (mg/L x x 

Cloretos (mg/L), x x 

DBO5,20 (mg/L) x  

Coliformes totais (UFC/100mL) x x 

E. coli (UFC/100mL) x x 

Cloro residual  x 

Avaliação da estação de tratamento de água (ETA) 

A avaliação da ETA foi realizada a partir do levantamento e ponderação dos parâmetros 

intervenientes no desempenho de cada etapa do tratamento, como ilustrado na Tabela 2. Para isso, 

utilizou-se a metodologia apresentada no estudo de Lopes (2005) para a determinação do IQETA. 

Tabela 2. Parâmetros e pesos dos parâmetros intervenientes na ETA. 

Grupo Parâmetro 
Peso 

(W) 

Mistura 

Rápida 

Gradiente de velocidade de mistura rápida Gmr 0,06 

Tempo de agitação de mistura rápida Tmr 0,03 

Floculação. 

Gradiente médio floculação e Tempo de floc. Gf e Tf 0,14 

Gradiente nas passagens entre as câmaras Gp 0,04 

Número de câmaras Nc 0,03 

Velocidade média no canal de água floculada Vc 0,03 

Decantação 

Gradiente médio nas comportas de acesso ao decantador Gcom 0,04 

Grad.de veloc. nos orifícios do tubo de distribuição de água floc. Gcor 0,05 

Velocidade de sedimentação Vs 0,08 

Velocidade média de escoamento ascensional VL 0,04 

Vazão linear de coleta de água decantada QL 0,06 

Filtração 

Taxa de filtração Tfilt 0,09 

Duração da carreira de filtração Dcarr 0,04 

Velocidade ascendente de lavagem Vasc 0,04 

Lavagem auxiliar Laux 0,03 

Desinfecção. 
Tempo de detenção no tanque de contato Tc 0,05 

Número de chicanas no tanque de contato Nch 0,02 

Fatores 

operacionais 

Ensaio de Jar Test Jtest 0,07 

Grau de instrução da equipe de operação GI 0,06 

 

Para o IQETA, foram levantados os parâmetros hidráulicos de operação a partir dos dados de 

vazão e das dimensões das unidades através das plantas constantes no projeto executivo e visitas em 

campo na ETA, e cálculo realizado pelo produtório da Equação 1, proposto por Almeida (2009). 
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𝐼𝑄𝐸𝑇𝐴 = ∏ (∏ 𝑄𝑗
𝑊𝑗𝑛

𝑗=1 )
𝑖

𝑁
𝑖=1  .......................................................................................................... (1) 

N = número de grupos operacionais que entram no cálculo do IQETA. 

n = número de parâmetros operacionais que entram no cálculo do IQETA. 

qi = nota atribuída a cada parâmetro operacional. Um número entre 0 e 100, obtido do respectivo 

gráfico, em função do valor observado (parâmetro hidráulico); 

wi = peso atribuído a cada parâmetro, entre 0 e 1, de forma que: ∑ 𝑤𝑖𝑛
𝑖=1 = 1 (Tabela 1); 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Avaliação da qualidade da água bruta 

Os dados de qualidade da água bruta do período seco e chuvoso foram agrupados e obtidos seus 

valores médios, como apresentado na Tabela 3. 

Tabela 3. Valores médios dos parâmetros de qualidade da água bruta nos períodos seco e chuvoso 

Parâmetros 
Média - Período Seco Média- Período Chuvoso 

Mínimo Máximo 
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

pH 6,2 5,68 5,91 - 6,21 5,16 5,65 6,14 5,16 6,21 

Cor Aparente 

uC 
18 13 42 - 54 47 50 88 13 88 

Turbidez 

NTU 
24,64 10,54 31,26 - 55,77 33,44 14,76 68,81 10,54 68,81 

Alcal. HCO₃ ‾ 

mg/L CaCO₃ 
15 24 20 - 17 16 18 19 15 20 

Cloretos 

mg/L Cl‾ 
17 17 21 - 21 15 20 9 9 21 

Ferro Total 

mg/L  Fe 
1,78 0,89 1,42 - 3,31 1,3 1,47 1,14 0,89 3,31 

Coliformes Totais 

UFC/100ml 
1967 4175 9243 - 5700 10288 8563 P* 1967 10288 

Escherichia Coli 

UFC/100ml 
110 72 291 - 700 1426 207 168 72 1426 

 

Os parâmetros físicos de cor (13-88 uC) e turbidez (10,54– 68,81NTU) se enquadraram dentro 

dos limites para a classe II da Resolução CONAMA 356/2005 (de até 75 UC e 100 UNT) em todas 

as amostras analisadas, tanto no período seco quanto no chuvoso. Foi possível perceber que os 

maiores valores de cor e turbidez ocorreu no período chuvoso, isso deve-se ao possível carreamento 

de sedimentos da bacia. 

Em 46% das amostras, o pH da água bruta variou entre 4,45 e 6,95, abaixo do intervalo 

estabelecido pela CONAMA 356/2005 (de 6 a 9) certamente devido à baixa alcalinidade, apenas com 
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presença de bicarbonatos. As concentrações de ferro total atingiram valores de até 3,84 mg.Fe/L, a 

CONAMA fixa como limite 0,3 mg/L de ferro dissolvido. 

Avaliação da qualidade da água tratada 

A Tabela 4 apresenta os valores médios anuais (2015,2016, 2017 e 2018*) de qualidade da água 

tratada. 

Tabela 4. Valores médios anuais da qualidade da água tratada. 

Parâmetros 
Valores médios 

2015 2016 2017 2018 

Média Atendimento Média Atendimento Média Atendimento Média Atendimento 

pH 

 
6 60% 5,2 9% 5,1 9% 5,5 13% 

Cor Aparente 

(uC) 
1 100% 0 100% 1 100% 3,9 100% 

Turbidez 

(NTU) 
0,53  100% 0,66 100% 2,29 100% 0,7 100% 

Cloro Resid. 

Livre (mg/L) 
2,1  100% 2,5 100% 2,5  100% 2,5  100% 

Colif.  Totais 

(UFC/100ml) 
0,2 90% A* 100% A* 100% A* 100% 

E- Coli 

(UFC/100ml) 
A* 100% A* 100% A* 100% A* 100% 

*Dados referentes ao período de Janeiro/20108 a Abril/2018 

** Ausente 

 

É possível verificar que todos os parâmetros de qualidade da água tratada, exceto o pH, estão 

em conformidade com o recomendado pela Portaria de Consolidação do MS n° 5/2017 anexo XX. O 

pH variou numa faixa entre 4,17 a 6,97 e em 79% das amostras estavam abaixo do recomendado, esse 

é um resultado esperado visto que a estação de tratamento utiliza sulfato de alumínio e este coagulante 

quanto misturado com a água bruta reduz o pH, necessitando que seja efetuada a correção com algum 

alcalinizante na câmara de contato.  Conforme Di Bernado et al (2011) o pH com valores baixos tende 

a ser corrosivo ou agressivo a certos metais e tubulações. 

Calculo do IQETA 

A Tabela 4 apresenta resultado obtido da aplicação do IQETA. O índice foi calculado a partir 

dos parâmetros hidráulicos operacionais da ETA Pratagy para as vazões mínima, média e máxima, 

com os pesos e as pontuações apresentadas por Lopes (2005). 
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O produtório do IQETA de 29 significa que a estação de tratamento possui um BAIXO 

desempenho, levando-se em conta que pontuação do IQETA, pode ser aplicada a classificação da 

CETESB (2005) do IQA de acordo com Talarico (2016).  

Tabela 5. Resultado da pontuação obtida para os parâmetros que compõem o IQETA e seus pesos. 

Grupo Parâmetro 
Q W Pontuação 

Q W ETA Máxima 

Mistura 

rápida 

Gradiente de velocidade de mistura rápida 1 0,06 
1,0 1,51 

Tempo de agitação de mistura rápida 1 0,03 

Floculação 

Gradiente médio floculação e Tempo de floc. 70 0,14 

2,6 3,0 
Gradiente nas passagens entre as câmaras 100 0,04 

Número de câmaras 10 0,03 

Velocidade média no canal de água floculada 30 0,03 

Decantação 

Gradiente médio nas comportas de acesso  100 0,04 

3,0 3,5 

Grad.de veloc. nos orifícios do tubo de distrib. de água 100 0,05 

Velocidade de sedimentação 25 0,08 

Velocidade média de escoamento ascensional 100 0,04 

Vazão linear de coleta de água decantada 50 0,06 

Filtração 

Taxa de filtração 100 0,09 

2,09 2,51 
Duração da carreira de filtração  0,04 

Vel. asc. de lavagem 94 0,04 

Lavagem auxiliar 97 0,03 

Desinfecção 
Tempo de detenção no tanque de contato 98 0,05 

1,37 1,38 
Número de chicanas no tanque de contato 32 0,02 

Fatores 

operacionais 

Ensaio de Jar Test 1 0,07 
1,32 1,82 

Grau de instrução da equipe de operação 100 0,06 

    29 100 

 

Efetuando o comparativo da pontuação da ETA em estudo com a pontuação máxima de Lopes 

(2005), observa-se que o grupo da mistura rápida possui 66% da pontuação máxima, seguida pelos 

fatores operacionais com 72% e filtros com 83%. A inexistência dos equipamentos de agitação na 

mistura rápida e floculadores, rotina de ensaios de Jar test, e filtros inoperantes contribuem para as 

falhas operacionais impliquem nesses resultados. 

 

CONCLUSÕES 

A qualidade da água bruta não atende aos limites constantes na Resolução CONAMA 357/2005 

para corpos d’água doce classe II, no que diz respeito aos parâmetros pH, ferro, E.coli e DBO5,20, 

tanto para período de seca quanto chuvoso. 

A água tratada água no que diz respeito a remoção de parâmetros físicos como turbidez e cor, 

microbiológicos como E.coli da água bruta, e cloro residual, obedeçam aos padrões de potabilidade 

estabelecido no Anexo XX da Portaria de Consolidação N° 5/2017 do MS. No entanto, o pH final da 



  
    

 

XIV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

8 

água tratada é baixo visto que não é feita a correção final do pH, e portanto não atende aos padrões 

de potabilidade. 

A aplicação do IEQTA, demonstrou que a ETA possui BAIXO desempenho, tendo o grupo 

mistura rápida, como a unidade que mais contribui para isso. No entanto mesmo com dificuldades 

operacionais a ETA consegue produzir água tratada dentro das conformidades exigidas pelos padrões 

de potabilidade, tanto nas estações de seca quanto chuvosa. 
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