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RESUMO

A adequada  gestão  do  processo  de  tratamento  de  água  convencional  deve  considerar  os

desafios  que  um  prestador  de  serviço  de  água  enfrenta  para  produzir  água  potável  de

qualidade  para  a  população  de  determinada  região.  Este  trabalho  tem  como  objetivo  a

realização  da  otimização  de  dosagens  de  produtos  químicos  nas  etapas  de  coagulação  e

floculação  do processo  de  tratamento  de água para  consumo humano.  Também propõe a

gestão de risco como forma de gerenciamento destas etapas do processo. A área de estudo

desta pesquisa é a Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, situada no Estado do Rio Grande do

Sul, especificamente o trecho pertencente ao Baixo Sinos. Porção essa do Rio dos Sinos que

serve, simultaneamente, de manancial abastecedor de autarquias e companhias de saneamento

e  indústrias  em  geral,  bem  como  de  corpo  hídrico  receptor  de  efluentes  (domésticos  e

industriais)  para  uma  grande  variedade  de  municípios,  entre  eles,  o  município  de  Novo

Hamburgo. A metodologia aplicada nesta pesquisa foi organizada em quatro categorias bem

definidas que abrangem: o ambiente interno; a identificação dos eventos de risco; a avaliação,

resposta e controle dos riscos; o monitoramento e análise crítica da proposta de gestão de

risco do processo. Aliadas a estas categorias,  foram estabelecidas seis etapas distintas que

abordam, respectivamente: o diagnóstico do ambiente interno de um prestador de serviço de

água;  o  diagnóstico  dos  riscos  inerentes  externos  e  dos  riscos  inerentes  operacionais;  as

atividades realizadas em laboratório e as atividades operacionais executadas em uma ETA; a

análise crítica da gestão de risco. Nas três primeiras etapas foram identificados e avaliados os

riscos inerentes às etapas de coagulação e floculação do processo. Nas três últimas etapas

foram propostas ações para minimizar os riscos identificados e realizada uma análise crítica

da proposta para avaliar a eficiência de cada procedimento sugerido. Os resultados dos riscos

externos  (escoamento  da água no solo,  eventos  do clima,  usos  múltiplos  da água,  erosão

hídrica do solo, infiltração da água no solo, práticas agrícolas e influência antrópica) foram

identificados  como  riscos  que  causam  maior  impacto  sobre  as  etapas  de  coagulação  e

floculação do processo, tendo também significativa probabilidade de ocorrência na região.

Dentre as ações propostas empregadas em uma estação de tratamento de água convencional

para minimizar esses riscos sobre a qualidade da água destacam-se a realização dos ensaios de

tratabilidade,  em escala laboratorial,  que otimizam as dosagens de coagulante e floculante

empregados em uma estação, bem como avaliados se os parâmetros hidráulicos que essas

estações  utilizam estão  em conformidade  com as  especificações  técnicas  da Norma NBR

12.216 (ABNT,1992). Foram realizados ensaios de tratabilidade, em escala laboratorial, para

água bruta proveniente de períodos de secas e de inundações. Os resultados desses ensaios



foram satisfatórios para remoção de turbidez da água decantada,  representados por valores

inferiores a 1,0uT para água bruta com turbidez abaixo de 10uT e valores inferiores a 2,0uT

para água bruta com turbidez superior a 10uT. Também foram avaliados os resultados da

turbidez da água filtrada que apresentaram valores inferiores a 0,5uT, conforme exigência da

legislação  para  turbidez  de  água  filtrada  (padrão  de  potabilidade  de  água  para  consumo

humano).

Palavras  -  chave:  Tratamento  de  Água;  Otimização;  Coagulação;  Floculação;  Gestão  de

Risco; Ensaios de Tratabilidade. 



ABSTRACT

Proper  management  of  the  conventional  water  treatment  process  should  consider  the

challenges  a  water  service  provider  faces  in  producing  quality  drinking  water  for  the

population of a given region. This work aims at  the optimization of dosages of chemical

products in the coagulation and flocculation stages of the water treatment process for human

consumption. It also proposes risk management as a way of managing these stages of the

process. The study area of this research is the Rio dos Sinos River Basin, located in the State

of Rio Grande do Sul, specifically the section belonging to Baixo Sinos. This portion of the

Sinos River serves as both a source of municipalities and sanitation companies and industries

in general, as well as a water body that receives effluents (domestic and industrial) for a wide

variety of municipalities, including the municipality of Novo Hamburgo. The methodology

applied in this research was organized into four well defined categories that cover: the internal

environment;  identification  of  risk  events;  risk  assessment,  response  and  control;  the

monitoring and critical analysis of the process risk management proposal. In addition to these

categories, six distinct steps have been established that address, respectively: the diagnosis of

the internal environment of a water service provider; the diagnosis of inherent external risks

and  the  inherent  operational  risks;  the  activities  carried  out  in  the  laboratory  and  the

operational activities carried out in an ETA; the critical analysis of risk management. In the

first three steps, the risks inherent to the coagulation and flocculation steps of the process

were identified  and evaluated.  In the last  three  steps,  actions  were proposed to minimize

identified risks and a critical analysis of the proposal was performed to evaluate the efficiency

of each suggested procedure. The results of external risks (soil water runoff, climate events,

multiple uses of water, soil water erosion, soil water infiltration, agricultural practices and

anthropic influence) were identified as risks that cause greater impact on the coagulation and

flocculation of the process, also having a significant probability of occurrence in the region.

Among the actions proposed in a conventional water treatment plant to minimize these risks

on water quality, the laboratory-scale treatability tests that optimize the dosages of coagulant

and flocculant used in a station as evaluated if the hydraulic parameters that these stations use

are in  compliance  with the technical  specifications  of the Standard NBR 12.216 (ABNT,

1992). Treatability tests were performed on laboratory scale for raw water from drought and

flood periods. The results of these tests were satisfactory for removal of turbidity from the

decanted water, represented by values below 1.0uT for turbid water with turbidity below 10uT

and values  below 2.0uT for turbid water with turbidity higher than 10uT. The results of the



turbidity of the filtered water were also evaluated, which presented results lower than 0.5uT,

as required by the legislation for filtered water turbidity (drinking water standards and health

advisories). 

Keywords:  Water  Treatment;  Optimization;  Coagulation;  Flocculation;  Risk management;

Treatability tests.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 PROBLEMA

A problemática da água atinge níveis globais, destacando-se como desafio mundial a

gestão dos recursos hídricos, a distribuição de água potável e o esgotamento sanitário para que

a população possa ter acesso ao saneamento básico de forma universal e integral. Para este

projeto, é necessário verificar os desafios locais existentes para que a prestação dos serviços

de água potável, que é um dos componentes do conjunto de serviços de saneamento básico,

seja eficiente, seguro e suficiente para os habitantes da cidade de Novo Hamburgo.

O município de Novo Hamburgo está localizado no Estado do Rio Grande do Sul, na

região da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, especificamente no trecho do Baixo Sinos, rio

que serve tanto de manancial abastecedor de água para várias autarquias e companhias de

saneamento e indústrias diversas, bem como é utilizado (ao mesmo tempo) como local de

lançamento (descarte) de efluentes para muitos municípios da região. Ressalta-se que o Rio

dos Sinos, desde a sua nascente localizada no município de Caraá até alcançar e cruzar o

município  de  Novo  Hamburgo  (região  metropolitana  de  Porto  Alegre),  atravessa  muitas

regiões caracterizadas por atividades agrícolas, de pecuária, industriais e de serviços variados,

onde as suas águas são utilizadas para as mais diversas aplicações.

Adicionalmente ao impacto antrópico causado pelo despejo de efluentes sanitários e

industriais em suas águas sem o tratamento adequado, conforme supramencionado, esta região

está sujeita às influências de eventos extremos do clima, tais como secas e inundações. Todos

esses fatores, considerando os usos múltiplos da água, quando não devidamente avaliados e

planejados, podem se tornar problemáticos para os recursos hídricos deste trecho da bacia.

Esses fatores citados fazem parte das informações de contexto externas a uma Estação de

Tratamento de Água (ETA), que agregados às variáveis específicas inerentes às operações e

processos  unitários  de coagulação e  floculação de uma ETA podem apresentar  influência

sobre o indicador de desempenho de qualidade da água filtrada nesta ETA.

Dentro  desse  panorama,  percebe-se  claramente  quão  complexa  é  a  tarefa  de

otimização  de  um  processo,  especificamente  otimizar  as  dosagens  de  produtos  químicos

utilizados nas etapas de coagulação e floculação de uma ETA, responsável por produzir água

potável com qualidade, segurança e em quantidade suficiente para o consumo humano.

Outro aspecto relevante na área do saneamento, neste caso, do tratamento de água para

consumo  humano,  refere-se  à  gestão  de  risco  do  processo.  Cabe  aqui  citar  que  o



desenvolvimento  dos  sistemas  de  abastecimento  de  água  no  Brasil  apresentou  grande

crescimento,  na  década  de  1980,  com  a  implantação  do  Plano  Nacional  de  Saneamento

(PLANASA). Entretanto, o propósito era o de construir e projetar os sistemas de tratamento

de água, o que promoveu uma expansão de empresas qualificadas em projetar, mas ausentes

de conhecimentos de gestão desses sistemas (BÁGGIO; COSTA, 2017).

Diante desta realidade e dos diversos riscos a que o processo de tratamento de água

está sujeito, sejam internos e/ou externos, é imprescindível uma proposta de implantação de

uma política de gestão de riscos nas ETAs.

1.2 JUSTIFICATIVA

As ETAs destinadas  ao  consumo humano têm a  finalidade  de  transformar  a  água

denominada  bruta  (isenta  de  tratamento  e  imprópria  ao  consumo  humano)  em  água

denominada potável (tratada e adequada ao consumo humano). Nesse processo, a qualidade

da água do manancial abastecedor exerce influência direta no tipo de tratamento a ser adotado

pela  ETA,  a  fim  de  que  a  mesma,  ao  final  do  processo,  esteja  dentro  dos  padrões  de

potabilidade adequados ao consumo humano, conforme legislação específica.  No Brasil,  a

atual legislação que regulamenta o padrão de potabilidade de água para consumo humano é o

Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).

Assim sendo, a atuação do conjunto dos fatores externos à ETA, seja  de natureza

meteorológica, antrópica, ou simplesmente a presença de substâncias indesejadas que podem

acarretar  em  alterações  de  características  físico-químicas  e  microbiológicas  e,

consequentemente,  em  poluição  e  contaminação  do  manancial,  bem  como  as  variáveis

inerentes às etapas de coagulação e floculação do processo, requer que seja elaborada uma

política  de  avaliação  e  gestão  do  processo  de  tratamento  que  permita  verificar  se  as

especificações  técnicas  e  os  procedimentos  técnicos  e  operacionais  adotados  numa  ETA

alcançam os objetivos do prestador de serviços de água potável, ou seja, o de satisfazer os

usuários com a produção de água potável de qualidade, atendendo ao padrão de potabilidade

estabelecido,  bem como o de promover melhorias contínuas dos serviços prestados. Nesse

caso, pode-se mencionar a otimização das quantidades de produtos químicos aplicados para

atender as diferentes características da água bruta, considerando todo o conjunto de fatores

aqui  mencionados  e  a  implantação  de  um  sistema  de  gestão  de  risco  às  etapas  de

coagulação/floculação do processo de tratamento de água.



É fundamental adotar medidas que assegurem a qualidade do processo de tratamento

de água quando as ações para evitar a poluição e a contaminação dos mananciais se tornam

ineficientes e/ou até mesmo ausentes (baixo índice de coleta e tratamento de efluentes, por

exemplo).

Dentre essas medidas, consideram-se:

A avaliação  dos  serviços  de água potável,  de acordo com a seção sete  da Norma

Brasileira NBR 24.512 (ABNT, 2012). Esta Norma trata das “Atividades relacionadas aos

serviços de água potável e esgoto – Diretrizes para a gestão dos prestadores de serviços de

água e para a avaliação dos serviços de água potável”. Na seção seis desta Norma, consta que

convém que cada unidade das estações de tratamento de água seja operada de acordo com

suas especificações,  sendo que a otimização da eficiência  do processo exemplifica o bom

funcionamento de uma ETA, objeto desta pesquisa.

A  gestão  de  risco  do  processo,  tendo  como  referência  a  Norma  Brasileira  NBR

31.000– Gestão de Riscos: Princípios e diretrizes (ABNT, 2009). Com a implantação desta

Norma é possível gerenciar o processo de tratamento de água por meio de instrumentos de

gestão que estão disponíveis para auxiliar na identificação e solução de problemas e contribuir

para melhorias contínuas de um processo, considerando os riscos atrelados a ele. O risco é

peculiar a praticamente todas as atividades humanas e como as instituições estão cercadas por

uma  infinidade  de  incertezas,  sejam  de  ordem  econômica,  social,  legal,  tecnológica  ou

operacional,  torna-se  necessária  a  implantação  de  um  sistema  de  gestão  de  risco,  cuja

principal função é assegurar que um objetivo seja alcançado, neste caso, o de produzir água

potável em quantidade e qualidade suficientes para a população de uma determinada região,

considerando as condições de qualidade dos recursos hídricos locais.

A  verificação  das  especificações  técnicas  aplicadas  em  uma  ETA  e  que  são

estabelecidas  pela Norma Brasileira NBR 12.216 (ABNT, 1992), que trata do “Projeto de

estação  de  tratamento  de  água  para  abastecimento  público”  e  recomenda  a  realização  de

ensaios de tratabilidade para definição de parâmetros hidráulicos a serem empregados por

uma ETA,  que  agregado  ao  tipo  de  água  bruta,  define  a  tecnologia  de  tratamento  a  ser

aplicada na estação.

O conhecimento sobre a classificação dos corpos de água, a condição e padrão de

qualidade  e  usos  da  água superficial,  bem como a definição  da tecnologia  de tratamento

requerida para abastecimento humano que constam na Resolução n° 357 (CONAMA, 2005),

em  conjunto  com  Norma  Brasileira  NBR  12.216  (ABNT,  1992),  contribuem  para  o

planejamento adequado dos ensaios de tratabilidade desenvolvidos neste projeto. 



A atualização da legislação sobre o padrão de potabilidade de água para consumo

humano,  definida  no  Anexo  XX da  Portaria  de  Consolidação  n°  05  (MINISTÉRIO  DA

SAÚDE, 2017), no qual foi estipulado o valor máximo de 0,5uT para a turbidez de água

filtrada por filtração rápida (tratamento completo); a implantação da Norma Brasileira NBR

ISO/IEC 17025 (ABNT, 2017) que aborda os requisitos necessários do Sistema de Gestão

para Laboratórios de Ensaios e de Calibrações, considerando que a Portaria n° 029 (FEPAM,

2017), estabeleceu a exigência de Acreditação ou Reconhecimento dos laboratórios de ensaios

ambientais  no  âmbito  do  território  do  Estado  do Rio  Grande  do  Sul,  ressaltando  que  as

análises de água para consumo humano fazem parte da matriz ambiental à qual a exigência de

acreditação desta Norma se aplica; e, adicionalmente, por meio da divulgação deste projeto,

pretende-se contribuir para a promoção da qualificação de profissionais da área dos recursos

hídricos,  ampliando os seus conhecimentos  técnicos  e de gestão,  além de se compartilhar

essas informações  com a área do ensino,  o que irá  permitir  que estudantes  e acadêmicos

tenham uma formação efetiva e atualizada nesta área.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral

O  objetivo  geral  do  presente  trabalho  é  realizar  uma  proposta  de  otimização  do

processo de tratamento de água, em termos de dosagens de produtos químicos, nas etapas de

coagulação/floculação, destinado ao consumo humano. 

Adicionalmente, propõe-se uma gestão de risco das etapas de coagulação/floculação

do  processo  a  fim  de  sistematizar  um  plano  adequado  de  ação  de  otimização  e,

consequentemente, de monitoramento e avaliação das atividades envolvidas nessas operações

unitárias do processo, com o uso de instrumentos  de gestão que irão considerar os riscos

atrelados a ele.

1.3.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos do presente trabalho são:

a) exemplificar o diagnóstico do ambiente interno de um prestador de serviço de água

no que diz respeito à integridade e à ética no serviço público e fixar os objetivos a



serem  alcançados  de  acordo  com  as  necessidades  dos  usuários  (população

abastecida com água potável);

b) realizar o diagnóstico dos riscos inerentes externos, tais como: escoamento da água

no solo, erosão hídrica do solo, usos múltiplos da água, eventos extremos do clima,

infiltração da água no solo, práticas agrícolas e influência antrópica, que afetam os

recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, especificamente no trecho

do Baixo Sinos;

c) realizar  o diagnóstico  dos riscos inerentes  operacionais  relacionados  à  gestão de

pessoas, às especificações técnicas das etapas de coagulação/floculação do processo

e à gestão de processo de uma ETA;

d) explicitar as atividades técnicas realizadas em um laboratório de uma ETA;

e) explicitar as atividades operacionais executadas em uma ETA;

f) realizar os ensaios de tratabilidade,  em escala laboratorial,  para a otimização das

etapas  de  coagulação/floculação,  utilizando  o  agente  coagulante  policloreto  de

alumínio  e  o  agente  floculante  vegetal  à  base  de  tanino  (como  auxiliar  de

floculação);

g) avaliar  o  melhor  resultado  obtido  nos  ensaios  de  tratabilidade,  em  escala

laboratorial, com a alteração dos fatores: tempo de mistura lenta, tempo de adição

do auxiliar  de  floculação,  concentração  do coagulante  (policloreto  de  alumínio),

concentração do floculante (tanino), tempo de detenção e velocidade de floculação

para os dois tipos de água bruta (em períodos de secas e de inundações);

h) elaborar um mapa de risco das etapas de coagulação/floculação do processo;

i) calcular o risco inerente e o risco residual de cada evento de risco abordado nesta

pesquisa;

j) realizar  a  análise  crítica  da  proposta  de  gestão  de  risco  das  etapas  de

coagulação/floculação do processo de tratamento de água deste projeto.



2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A fundamentação legal aplicável a este projeto contempla a utilização de dados da

Resolução n° 357 (CONAMA, 2005); das Normas Técnicas Brasileiras NBR 12.216 (ABNT,

1992),  NBR 24.512 (ABNT,  2012),  NBR 31.000 (ABNT, 2009)  e  NBR ISO/IEC 17025

(ABNT, 2017); do Anexo XX da Portaria de Consolidação n°05 (MINISTÉRIO DA SAÚDE,

2017).

 A seguir serão descritas todas as informações destes documentos que são necessárias

para a realização desta pesquisa.

2.1.1 Resolução n° 357 (CONAMA, 2005)

A Resolução n° 357 (CONAMA, 2005), “Dispõe sobre a classificação dos corpos de

água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e

padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.”

2.1.1.1 Classificação dos Corpos de Água

No Brasil, as águas superficiais são classificadas em treze classes. A Figura 1 exibe a

representação esquemática simplificada dessa classificação dos corpos de água.



Figura 1: Representação esquemática simplificada da classificação 
dos corpos de águas superficiais no Brasil

Fonte: Adaptado da Resolução n° 357 (CONAMA, 2005).

A  Figura  1aborda  a  classificação  dos  corpos  de  água  em  águas  doces,  salinas  e

salobras, conforme a Resolução nº 357 (CONAMA, 2005). Neste projeto, serão explicitados

apenas os destinos de cada classe para abastecimento humano e seus respectivos tratamentos.

Os demais usos da água não serão aqui abordados devido à abrangência da Resolução. 

Em relação às águas doces, a classe especial destina-se ao abastecimento e consumo

humano, com desinfecção. A classe I destina-se ao abastecimento e consumo humano após

tratamento simplificado.  A classe II destina-se ao abastecimento e consumo humano após

tratamento convencional. A classe III destina-se ao abastecimento e consumo humano após

tratamento  convencional  ou  avançado.  A  classe  IV  não  é  destinada  ao  abastecimento  e

consumo humano.

As águas salinas destinam-se à preservação e proteção dos ambientes e comunidades

aquáticas,  recreação,  pesca,  navegação  e  harmonia  paisagística,  de  acordo  com  as

especificações de cada classe.

As  águas  salobras  da  classe  I  podem ser  destinadas  ao  abastecimento  e  consumo

humano após tratamento convencional ou avançado e irrigação de hortaliças cruas e frutas,

além de  outros  usos.  As demais  classes  de  água salobras  são destinadas  à  preservação e

proteção dos ambientes e comunidades aquáticas,  recreação, pesca, navegação e harmonia

paisagística.

2.1.1.2 Condição e Padrão de Qualidade das Águas

No território  nacional,  as  águas  têm seus  padrões  de qualidade  especificados  pela

Resolução n° 357 (CONAMA, 2005) que define os limites individuais para cada substância

em cada classe. A condição de qualidade representa a qualidade de um segmento de corpo de

I-CLASSE ESPECIAL

II - CLASSE 1

III – CLASSE 2

IV – CLASSE 3

I-CLASSE ESPECIAL

II - CLASSE 1

III – CLASSE 2

IV – CLASSE 3



água, em um determinado momento, em termos de usos com a devida segurança. A Figura 2

mostra a representação esquemática simplificada desta abordagem. 

Figura 2: Representação esquemática simplificada das condições e 
padrões de qualidade das águas no Brasil

Fonte: Adaptado da Resolução n° 357 (CONAMA, 2005).

Todas as águas superficiais apresentam condição e padrão de qualidade definidos para

cada  classe.  Mas  devido  à  abrangência  da  Resolução,  serão  explicitados,  nesta  pesquisa,

apenas as condições de qualidade para a classe 3 das águas doces.

De acordo com o artigo 16 da Resolução n° 357 (CONAMA, 2005), as águas doces de

classe 3 observarão as seguintes condições de qualidade que interessam para os ensaios de

tratabilidade  (em  escala  laboratorial)  a  serem  realizados  para  este  trabalho:  turbidez  até

100uT; cor verdadeira até 75mg Pt/L e pH entre 6,0 a 9,0.

2.1.2 Norma Brasileira NBR 12.216 (ABNT, 1992)

A Norma Brasileira NBR 12.216 (ABNT, 1992)– Projeto de Estação de Tratamento de

Água  para  Abastecimento  Público–  tem  por  objetivo  definir  as  especificações  técnicas

necessárias para a implantação de um projeto de estação de tratamento de água potável para

abastecimento público.

Para a realização deste projeto de pesquisa, serão considerados os itens desta norma

referentes à definição dos processos de tratamento, mistura rápida e floculadores.

2.1.2.1 Definição dos Processos de Tratamento

Na seção 5.3 da Norma Brasileira NBR 12.216 (ABNT, 1992) são explicitados quatro

tipos  de  águas  naturais  para  abastecimento  público,  sendo que  para  cada  tipo  de  água é

necessário um tratamento mínimo para torná-la potável. Para este trabalho, o tipo de água

considerado é o C, conforme os parâmetros apresentados na Tabela 1.

 CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

 CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3



Tabela 1– Parâmetros de qualidade da água tipo C
Parâmetro de qualidade Padrão de qualidade

DBO5 (mg/L)
– média 2,5 – 4,0

– máxima, em qualquer amostra 4 – 6

Coliformes (NMP/100mL)
– média mensal em qualquer mês 5000 – 20000

– máximo 20000cm (menos de 5% das amostras)
pH 5 – 9

Cloretos 250 -600

Fluoretos >3,0
Fonte: Adaptado da NBR 12.216 (ABNT, 1992).

O  tipo  de  água  C,  considerado  na  Tabela  1,  é  característico  de  água  superficial

proveniente  de  uma  bacia  hidrográfica  não  protegida  e  que  exige  coagulação  para  se

transformar  em  água  potável.  O  tratamento  mínimo  para  água  natural  do  tipo  C  é  a

coagulação seguida ou não de decantação, filtração rápida, desinfecção e correção do pH.

2.1.2.2 Etapa de Mistura Rápida

Segundo a NBR 12.216 (ABNT, 1992), devem ser realizados ensaios em laboratório

para  determinar  as  condições  ideais  de  gradiente  de  velocidade,  tempo  de  mistura  e

concentração de coagulante  a serem aplicados na etapa de mistura rápida do processo de

tratamento de água. 

Quando os ensaios não podem ser realizados, utilizam-se as seguintes especificações:

gradiente de velocidade entre 700s-1 e 1100s-1,  em um tempo de mistura não superior a 5

segundos. 

A Norma também fixa que após a mistura do coagulante, o tempo máximo de percurso

da água coagulada até o início do floculador deve ser de um minuto. Também são previstos

diferentes pontos de aplicação quando se utiliza mais de um produto químico para realizar a

coagulação.

2.1.2.3 Etapa de Floculação

De acordo com a NBR 12.216 (ABNT, 1992), o tempo de detenção e o gradiente de

velocidade a serem aplicados no tanque de floculação também devem ser determinados por

meio  de  ensaios  laboratoriais.  Na  impossibilidade  de  se  executar  os  testes,  podem  ser



adotados os  valores  entre  20 e  30 minutos  para  floculadores  hidráulicos  e  entre  30 e  40

minutos para floculadores mecanizados. 

Para  o gradiente  de  velocidade  deve  ser  previsto  o máximo de  70s -1,  no  primeiro

compartimento e o mínimo de 10s-1 no último. A variação do gradiente de velocidade deve ser

de 20% a mais ou a menos do fixado para o compartimento de floculação, dependendo das

características da água bruta.

2.1.3 Norma Brasileira NBR 24.512 (ABNT, 2012)

A  Norma  Brasileira  NBR  24.512  (ABNT,  2012),  que  trata  das  “Atividades

relacionadas  aos  serviços  de  água  potável  e  de  esgoto  –  Diretrizes  para  a  gestão  dos

prestadores de serviços de água e para a avaliação dos serviços de água potável”, estabelece

as diretrizes para avaliar e melhorar os serviços prestados aos usuários e fornece orientações

de gestão aos prestadores de serviços de água e esgoto. A NBR 24.512 (ABNT, 2012) está

baseada nos objetivos  globais  fixados pelas autoridades  competentes  e pelas  organizações

intergovernamentais internacionais. 

Esta Norma foca suas diretrizes nas necessidades e expectativas dos usuários de água

potável,  mas  não interfere  na  liberdade  de escolha  da gestão  aplicada  pelos  titulares  dos

serviços.  A  utilização  da  Norma  é  ampla,  pois  respeita  as  características  culturais,

socioeconômicas,  climáticas,  legais  e de saúde dos diferentes  países e regiões  do mundo.

Entretanto, muitas recomendações desta Norma destinam-se à aplicação universal. A Figura 3

ilustra a representação esquemática simplificada do conteúdo e da aplicação da NBR 24.512

(ABNT, 2012).

Figura 3: Representação esquemática simplificada do conteúdo 
e aplicação da NBR 24.512 (ABNT, 2012)



Fonte: Adaptado da NBR 24.512 (ABNT, 2012).

A Figura 3 explicita o conteúdo e a aplicação da Norma NBR 24.512 (ABNT, 2012)

que está organizado em cinco partes. Os componentes do sistema de abastecimento de água se

dividem em duas categorias distintas: físicos e de gestão. Os componentes físicos incluem: o

tipo  de  tecnologia  de  tratamento  de  água  aplicada  em  uma  ETA,  que  pode  ser  apenas

desinfecção, dependendo da qualidade da água bruta, ou tratamento convencional para águas

com  qualidades  inferiores  e  que  necessitam  de  coagulação/sedimentação/filtração;  o

manancial, que pode ser subterrâneo ou superficial; captação e adução, que requerem estações

de  bombeamento  para  captar  água  bruta  e  transportá-la  à  ETA;  o  tratamento,  que

normalmente é o convencional devido ao nível de contaminação dos mananciais; a reservação

e distribuição, que passam por uma série de tubulações que ligam o reservatório da ETA aos

usuários,  e  a  destinação  final  dos  resíduos,  que  são  gerados  na  etapa  de  decantação  do

processo (resíduo sólido) e na lavagem dos filtros (resíduos líquidos).

Para este projeto, interessam os componentes de gestão que abrangem: a gestão das

atividades  e  dos  processos,  onde  estão  inclusos  o  estabelecimento  de  políticas,  o

desenvolvimento de procedimentos e conformidades regulatórias; a gestão ambiental, no qual

são priorizadas as melhorias progressivas do sistema de abastecimento de água, a adoção de

uma visão de longo prazo, a proteção da saúde pública e a proteção dos mananciais; a gestão
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de riscos, que compreende a adoção de abordagens proativas que assegurem a continuidade

dos serviços e a proteção da saúde pública. Na gestão de risco estão previstas as situações de

emergência causadas pelas falhas tecnológicas, atos criminosos de vandalismos ou terrorismo

e pelos desastres naturais (eventos extremos do clima). 

Baseado na NBR 24.512 (ABNT, 2012), para os objetivos do prestador de serviços

expostos na Figura 3, convém que todos os itens abordados considerem os requisitos legais, o

planejamento urbano e territorial, além das políticas de assentamento humano estabelecidas

pelas autoridades competentes.

Conforme a Norma, para o gerenciamento e operação do prestador de serviço, convém

que a estrutura de gestão assegure, de forma eficiente, o planejamento, a implementação, o

acompanhamento e o controle de todas as tarefas, atividades e processos. É apropriado que a

gestão de processo seja executada com a utilização da metodologia denominada planejar –

fazer – checar – agir.

O gerenciamento e a operação dividem-se em três etapas: organização, planejamento e

operação. Na etapa da organização o prestador de serviço deve estabelecer e documentar um

sistema de gestão que contenha a sua estrutura organizacional, responsabilidades e fluxo de

trabalho. Nesta estrutura, constam as tarefas e as competências inerentes às atividades que

devem ser executadas, a fim de que se possam delegar responsabilidades e assegurar que as

tarefas  sejam  realizadas  de  forma  adequada.  O  planejamento  deve  estar  baseado  em

estratégias  de  longo  prazo  e  objetivar  a  melhoria  contínua  do  processo,  considerando  as

condições climáticas locais, as alterações populacionais, as alterações nos requisitos legais, as

reduções das interrupções  dos serviços,  a proteção da saúde pública e do meio ambiente,

incluindo os mananciais. Para a operação e manutenção é oportuno que se desenvolva um

plano  estratégico  de  operação  e  manutenção  abrangendo  as  atividades  de  manutenção

preventiva  e  corretiva.  Além disso,  é  conveniente  ter  controle  da  eficiência  operacional,

monitoramento da quantidade e da qualidade dos mananciais, da água potável e dos resíduos

gerados, solução de problemas, arquivo dos registros, respostas às emergências, entre outros.

De acordo com a NBR 24.512 (ABNT, 2012), a avaliação deve ser gerenciada para

atingir um objetivo explícito e preciso, e deve estar alinhada com os objetivos definidos pelo

prestador de serviço de água potável. A política de avaliação deve ser abrangente e ser um

componente essencial de melhoria contínua do processo. O objetivo geral da avaliação deve

estar centralizado no desempenho dos serviços, na satisfação dos usuários e no cumprimento

dos  objetivos  definidos  para  os  serviços.  Convém que  as  partes  envolvidas  na  avaliação

tenham suas responsabilidades e funções especificadas no processo avaliativo do sistema. A



metodologia  de  avaliação  deve  considerar  as  condições  locais  devido  à  diversidade  de

sistemas legais, institucionais e gerenciais que norteiam os serviços de água potável. Além

disso, é apropriado que a metodologia de avaliação e os procedimentos sejam desenvolvidos

com  uma  capacidade  de  determinar  tendências  por  meio  da  repetição  de  medições;

periodicamente analisados criticamente para verificar sua eficiência e eficácia; flexíveis para

se ajustarem às mudanças nos objetivos,  estruturas,  critérios  de avaliação e indicadores,  à

medida que novos conhecimentos sejam adquiridos. Os critérios de avaliação possuem elos

com os objetivos, sendo que um critério de avaliação pode estar ligado a mais de um objetivo

do prestador de serviço. Os recursos para realizar a avaliação devem estar disponíveis para a

equipe de avaliação, sejam eles de ordem humana, financeira ou tecnológica. A produção de

resultados deve ser expressa na forma de um relatório sobre o processo de avaliação e deve

conter os resultados e as orientações de utilização desses resultados. 

Segundo a Norma, os indicadores de desempenho servem para medir a eficiência do

processo  e  a  eficácia  do  prestador  de  serviço  quanto  ao  alcance  dos  objetivos

preestabelecidos.  Para tanto,  consideram-se:  o  sistema de indicadores  de  desempenho e  a

qualidade das informações.

O  sistema  de  indicadores  de  desempenho  é  composto  pelos  indicadores  de

desempenho, pelas informações de contexto e pelas variáveis. Os indicadores de desempenho

são tipicamente expressos como relações entre variáveis. E é evidenciado que cada indicador

de desempenho seja explicitamente definido, seja avaliado a partir de variáveis que possam

ser medidas facilmente e de forma confiável por um custo razoável, contribua para exprimir o

nível efetivo de desempenho de determinada área, esteja relacionado a um período específico,

entre outros. As informações de contexto explicitam as características inerentes a um sistema

que  é  aplicável  à  interpretação  dos  indicadores  de  desempenho.  São  de  dois  tipos:

informações que descrevem o contexto e os fatores externos que não estão sob o controle do

prestador de serviço (demografia, topografia, clima) e características de infraestrutura que só

podem ser modificadas por decisões de gestão em longo prazo. É conveniente que as variáveis

sejam ajustadas  à  definição  do  indicador  de  desempenho  ou  da  informação  de  contexto,

refiram-se à mesma área geográfica e ao mesmo período ou data de referência que o indicador

de desempenho ou a informação de contexto, e sejam confiáveis e precisas.

2.1.4 Norma Brasileira NBR 31.000 (ABNT, 2009)



A Norma Brasileira  NBR 31.000 (ABNT, 2009) fornece  os  princípios  e  diretrizes

gerais para a implantação da gestão de riscos em uma organização. Esta estrutura auxilia na

identificação dos riscos vinculados a um processo, contribui para a melhoria desse processo e

para o seu controle interno, com o intuito de gerenciar as incertezas que podem ter algum

efeito  sobre  o  alcance  dos  objetivos  de  uma entidade.  A Figura  4  exibe  a  representação

esquemática simplificada da Norma NBR 31.000 (ABNT, 2009).

Figura 4: Representação esquemática simplificada da Norma NBR 31.000 (ABNT, 2009)

Fonte: Adaptado da Norma NBR 31.000 (ABNT, 2009).

A Figura 4 explicita  os princípios,  a estrutura e o processo global  que norteiam a

Norma NBR 31.000 (ABNT, 2009).

Os princípios servem para criar e proteger valor, pois estão relacionados aos critérios

de conformidade legal, eficiência das operações, à segurança e saúde das pessoas, à qualidade

do produto, à reputação da organização, entre outros. Também promove a participação de

todos  os  setores  da  instituição,  visto  que  não  é  uma  atividade  autônoma.  Por  meio  da

metodologia de gestão de risco, as incertezas em relação a um processo tornam-se explícitas e

para  contorná-las  faz-se  necessária  a  adoção  de  procedimentos  bem  estruturados  e

sistemáticos. Para que todo esse gerenciamento seja eficaz, sugere-se a busca pelas melhores

informações disponíveis sobre o processo e uma avaliação dos fatores humanos e culturais

envolvidos nesta gestão para torná-la transparente e inclusiva.
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A estrutura necessária para a implantação da gestão de risco está fundamentada em

vários requisitos que abrangem: o comprometimento da administração em coordenar todos os

demais níveis da entidade; uma estrutura organizacional que considere o contexto interno e

externo da organização; uma política que contemple objetivos claros e bem definidos e que

assegure competências apropriadas para gerenciar os riscos, avaliá-los e monitorá-los para a

melhoria contínua do processo.

A NBR 31.000 (ABNT, 2009) também disponibiliza as orientações necessárias para o

gerenciamento global do processo de implantação da gestão de risco. Os componentes que

fazem parte desse processo são: a identificação do risco, considerando sua causa e seu efeito

sobre os objetivos; a avaliação do risco, que verifica sua probabilidade de ocorrência e o seu

impacto sobre as metas;  o tratamento dos riscos,  que estabelecem procedimentos a serem

aplicados ao processo com o intuito de reduzir o risco especificado sobre esse processo; o

monitoramento, por meio de controles internos, que serve para garantir que os procedimentos

sejam realizados e que o registro de todas as atividades definidas para a gestão de risco de um

processo está sendo efetuado.

2.1.5 Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017)

O Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017)

define  os  procedimentos  de controle  e  de  vigilância  da qualidade  da  água para  consumo

humano  e  seu  padrão  de  potabilidade.  A  Figura  5  mostra  a  representação  esquemática

simplificada de alguns parâmetros da água tratada definidos neste anexo.

Figura 5: Representação esquemática simplificada dos Padrões de Potabilidade da Água Tratada



Fonte: Adaptado do Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05
 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).

De  acordo  com  a  Figura  5,  o  Anexo  XX  da  Portaria  de  Consolidação  n°  05

(MINISTÉRIO  DA  SAÚDE,  2017)  define  os  padrões  de  potabilidade  para  a  água  para

consumo  humano,  sendo  que  estes  podem  ser  divididos  em  estéticos,  microbiológicos,

químicos  e  de  subprodutos  da  desinfecção  (FERREIRA  FILHO,  2017)  e  Anexo  XX da

Portaria de Consolidação n° 05 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). A seguir, serão elencados

alguns desses parâmetros.

2.1.5.1 Estéticos

São padrões de potabilidade que possuem o objetivo de garantir que a água tratada seja

esteticamente agradável ao consumo humano, de acordo com Ferreira Filho (2017) e o Anexo

XX da  Portaria  de  Consolidação  n°  05  (MINISTÉRIO DA SAÚDE,  2017).  A Tabela  2

exemplifica alguns desses parâmetros.

Tabela 2 – Parâmetros Estéticos de Potabilidade da Água Tratada

Tolueno, Etilbenzeno, Xilenos Tolueno, Etilbenzeno, Xilenos 



Parâmetro Padrão – Valor Máximo Permitido (VMP)
Turbidez da Água Filtrada 0,5uT em 95% das amostras
Turbidez da Água Tratada 5,0uT

Gosto e Odor 6 (intensidade)
Cor Aparente 15uH

Sólidos Dissolvidos Totais 1000mg/L
Fonte: Adaptado do Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).

Com relação  ao  parâmetro  turbidez,  esse  não  é  considerado  somente  de  natureza

estética, mas possui implicações com relação ao padrão microbiológico da água. Sabe-se da

literatura  técnica  e  da  legislação  que  estabelece  o  padrão  de  potabilidade  de  água  que,

garantindo-se  o  padrão  de  turbidez  adequado,  garante-se  a  remoção  de  determinados

microrganismos  associados  ao  material  sólido  particulado  em suspensão.  Assim sendo,  a

remoção de turbidez  implica  na remoção de microrganismos (protozoários,  por exemplo).

Como referência,  pode-se mencionar  o padrão de turbidez de acordo com o artigo 30 do

Anexo 2 do Anexo XX da Portaria  de  Consolidação  n°  05  (MINISTÉRIO DA SAÚDE,

2017), que define padrão de turbidez para água pós-filtrada ou pré-desinfecção.

2.1.5.2 Microbiológicos

São padrões de potabilidade estabelecidos para garantir a qualidade microbiológica da

água, de acordo com Ferreira Filho (2017) e o Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). A Tabela 3 ilustra os coliformes totais como exemplo de

parâmetro  microbiológico  monitorado  nas  ETAs  e  seus  respectivos  valores  máximos

permitidos no sistema de distribuição de água tratada para consumo humano.

Tabela 3 – Parâmetro Microbiológico de Potabilidade da Água Tratada
Parâmetro Padrão – Valor Máximo Permitido (VMP)

Coliformes Totais na saída do tratamento Ausência em 100mL
Coliformes Totais nos sistemas de

distribuição que abastecem menos de 20.000
habitantes

Apenas uma amostra, entre as amostras examinadas
no mês, poderá apresentar resultado positivo.

Coliformes Totais nos sistemas de
distribuição que abastecem a partir de

20.000 habitantes

Ausência em 100mL em 95% das amostras
examinadas no mês

Fonte: Adaptado do Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).

2.1.5.3 Químicos



São  padrões  de  potabilidade  definidos  para  garantir  a  segurança  química  da  água

tratada, conforme Ferreira Filho (2017) e o Anexo XX da  Portaria de Consolidação n° 05

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). A Tabela 4 mostra alguns desses parâmetros. 

Tabela 4 – Parâmetros Químicos de Potabilidade da Água Tratada
Parâmetro Padrão – Valor Máximo Permitido (VMP)
Alumínio 0,2mg/L

Ferro 0,3mg/L
Manganês 0,1mg/L

Dureza Total 500mg/L
Cloretos 250mg/L
Tolueno 0,17mg/L

Fonte: Adaptado do Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).

2.1.5.4 Subprodutos da Desinfecção

São padrões de potabilidade determinados para controlar a formação de subprodutos

da desinfecção da água tratada, conforme Ferreira Filho (2017) e o Anexo XX da Portaria de

Consolidação  n°  05  (MINISTÉRIO  DA SAÚDE,  2017).  A  Tabela  5  exemplifica  alguns

desses parâmetros.

Tabela 5 – Parâmetros dos Subprodutos da Desinfecção da Água Tratada
Parâmetro Padrão – Valor Máximo Permitido (VMP)

Tri-halometanos Totais 0,1mg/L
Ácidos Haloacéticos Totais 0,08mg/L

Clorito 1mg/L
Bromato 0,01mg/L

Fonte: Adaptado do Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).

Esses  são  apenas  alguns  exemplos  para  ilustrar  a  matéria,  onde  o  Anexo  XX da

Portaria de Consolidação n° 05 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017) estabelece muitos outros

parâmetros a serem monitorados e controlados durante o processo de tratamento de água para

consumo humano.

2.1.6 Norma Brasileira NBR ISO/IEC 17025 (ABNT, 2017)



A  Norma  NBR  ISO/IEC  17025  (ABNT,  2017)  estabelece  os  requisitos  para

implantação  de  um  sistema  de  gestão  da  qualidade  para  laboratórios  de  ensaios  e  de

calibrações.  O laboratório de uma ETA realiza ensaios físico-químicos  e microbiológicos,

utiliza equipamentos calibrados para a execução desses ensaios, faz aquisição de produtos

químicos e meios de cultura e requer pessoal técnico qualificado para atuar no processo de

tratamento de água. Dessa forma, vários itens desta norma são aplicáveis ao laboratório de

uma ETA para  que  suas  atividades  sejam gerenciadas  e  executadas  de  modo  a  produzir

resultados  confiáveis.  A  Figura  6  ilustra  a  representação  esquemática  simplificada  dos

requisitos da Norma NBR ISO/IEC 17025 (ABNT, 2017).

Figura 6: Representação esquemática simplificada da Norma NBR ISO/IEC 17025 (ABNT, 2017)

Fonte: Adaptado da Norma NBR ISO/IEC 17025 (ABNT, 2017).

Conforme a abordagem da Figura 6, os requisitos da Norma NBR ISO/IEC 17025

(ABNT, 2017) que são aplicáveis a um laboratório de uma ETA serão explicitados a seguir:

2.1.6.1 Requisitos Gerais

a) Imparcialidade:  Corresponde  à  presença  de  objetividade  que  está  associada  à

ausência de conflitos de interesse. Para atender este requisito, o laboratório deve

identificar os riscos à imparcialidade decorrentes das atividades de laboratório e

dos  relacionamentos  entre  o pessoal  do setor.  Ações  devem ser  definidas  para

minimizar ou eliminar os riscos avaliados;

b) Confidencialidade:  O  laboratório  deve  definir  a  melhor  forma  de  proteger  as

informações relacionadas às atividades de laboratório.

2.1.6.2 Requisitos Estruturais

a) Identificar a gerência, que tenha responsabilidade pelo laboratório;

b) Definir e documentar o conjunto de atividades  (atividades técnicas e atividades

operacionais);
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c) Especificar a responsabilidade de todo o pessoal que realiza e verifica trabalhos

que afetam os resultados das atividades de laboratório;

d) Documentar  os  procedimentos  para assegurar  a  sua aplicação e a  validade  dos

resultados.

2.1.6.3 Requisitos de Recursos

a) Pessoal: Todo o pessoal que possa influenciar as atividades de laboratório deve

agir com imparcialidade. Devem-se documentar os requisitos de competência para

cada  função,  incluindo  treinamento,  conhecimento  técnico,  habilidades  e

experiência;

b) Instalações e Condições Ambientais: Monitorar, controlar e registrar as condições

ambientais;

c) Equipamentos: Os equipamentos devem fornecer resultados válidos, ter programas

de  calibração,  ter  etiqueta  com  validade  de  calibração,  ter  procedimento  de

checagem para manter a confiança no desempenho do equipamento;

d) Rastreabilidade  Metrológica:  O  laboratório  deve  ter  cadeia  ininterrupta  e

documentada de calibrações;

e) Produtos e Serviços Providos Externamente: O laboratório deve ter procedimento e

registro para avaliar provedores externos. Ex.: Provedor de produtos químicos para

a ETA.

2.1.6.4 Requisitos de Processos

a) Seleção  e  Verificação  de  Métodos:  O  laboratório  deve  utilizar  métodos  e

procedimentos  adequados  para  todas  as  atividades  de  laboratório.  Toda  a

documentação de apoio (normas e manuais) deve ser atualizada e estar disponível

ao pessoal. Os métodos devem ser validados;

b) Amostragem: O laboratório deve ter um plano e um método de amostragem;

c) Manuseio de itens de ensaio ou calibração: Neste requisito constam os materiais e

reagentes necessários para a realização dos ensaios;

d) Registros  Técnicos:  O  laboratório  deve  assegurar  o  registro  técnico  para  cada

atividade  de  laboratório.  Deve  incluir  a  data  e  a  identificação  do  pessoal

responsável pela atividade;



e) Garantia  da Validade  dos  Resultados:  O laboratório  deve ter  um procedimento

para monitorar a validade dos resultados;

f) Controle de Dados e Gestão da Informação: O sistema de gestão da informação

laboratorial deve ser protegido contra o acesso não autorizado.

2.1.6.5 Requisitos do Sistema de Gestão

a) Documentação do Sistema de Gestão: A gerência deve estabelecer, documentar e

manter políticas para atender o propósito deste documento;

b) Ações para abordar riscos e oportunidades: O laboratório deve identificar os riscos

que afetam suas atividades;

c) Melhoria:  O  laboratório  deve  identificar  e  selecionar  ações  necessárias  para  a

melhoria;

d) Ação corretiva: O laboratório deve corrigir as não conformidades e registrá-las;

e) Auditoria  Interna:  O  laboratório  deve  conduzir  auditorias  internas  para  obter

informações sobre a conformidade do seu sistema de gestão;

f) Análise Crítica pela Gerência: A gerência deve fazer análise crítica do seu sistema

de gestão para assegurar a sua eficácia.

2.2 PRINCÍPIOS DE HIDROLOGIA

O estudo da Hidrologia é relevante, pois através desta ciência é possível caracterizar a

ocorrência dos eventos provenientes da interação da água com o meio ambiente. Destaca-se

uma definição atribuída à hidrologia:

Hidrologia é a ciência que trata da água na Terra, sua ocorrência, circulação
e distribuição, suas propriedades físicas e químicas e sua relação com o meio
ambiente, incluindo sua relação com a vida (United States Federal Council
Science and Tecnology) (CHOW, 1959 apud TUCCI, 2004).

2.2.1 Ciclo da Água

O ciclo da água é caracterizado pelo movimento contínuo que a água faz entre a terra e

a atmosfera,  influenciado pela  energia  proveniente  do Sol,  pela  ação da gravidade  e  pela

rotação da Terra. A Figura 7 ilustra uma representação esquemática simplificada do ciclo da

água. 



Figura 7: Representação esquemática simplificada do ciclo da água

Fonte: Lima (2018)

De acordo com a Figura 7, o ciclo da água inicia quando o calor do Sol interage com

as águas dos rios, lagos e oceanos alterando o estado físico destas águas de líquido para vapor.

Esse  vapor  quente,  por  ser  mais  leve,  evapora  para  a  atmosfera.  Na  atmosfera,  cuja

temperatura é menor, a água tem o seu estado físico modificado, ou seja, torna-se líquida

novamente. Essa água condensada forma as nuvens. A ação da gravidade faz com que a água

condensada desça para a superfície  terrestre através das precipitações.  Uma parte da água

precipitada é detida pela vegetação e outra parte infiltra no solo. A água retida pela vegetação

evapora novamente. As águas que não infiltram no solo escoam até as partes mais baixas dos

terrenos e formam os rios e lagos (SANTOS; ELOI, 2015).

Os processos de precipitação, evapotranspiração, infiltração e escoamento (superficial

e subterrâneo), envolvidos no ciclo hidrológico, influenciam a gestão dos recursos hídricos da

bacia hidrográfica. 

De acordo com os autores  Studart e Campos (2008, apud SANTOS; ELOI, 2015), a

precipitação  pode  ser  conceituada  como  todas  as  formas  de  água  que  se  depositam  na

superfície terrestre, tais como chuvisco, chuva, neve, granizo, orvalho e geada.

A evapotranspiração,  segundo Coollischonn (2008, apud SANTOS; ELOI, 2015) é

obtida pela interação entre a evaporação e a transpiração. Por meio da evaporação, a água

líquida presente nos rios, lagos e reservatórios é transformada em vapor e transferida para a

atmosfera. A água presente no interior do solo é transferida para a atmosfera, por meio da

transpiração. Na transpiração são as raízes das plantas que fazem o transporte de água para as

folhas e destas para a atmosfera por meio dos seus estômatos. Todo esse processo necessita de

energia solar para ocorrer.

http://www.antonioguilherme.web.br.com/blog/wp-content/uploads/2015/02/ciclo_hidro.jpg


A infiltração se dá quando a água atravessa a superfície do solo e atinge o seu interior,

sendo importante para o abastecimento dos reservatórios subterrâneos, para manter o fluxo de

água nos  rios durante  as secas,  para o desenvolvimento  da vegetação,  para a  redução do

escoamento superficial e diminuição das enchentes (SANTOS; ELOI, 2015).

O escoamento superficial ocorre quando a água, proveniente de chuvas intensas, não

infiltra no solo. Também é designado como escoamento rápido. O escoamento lento é o que

alimenta  os  rios  em  períodos  de  seca  e  é  proveniente  da  infiltração  da  água  no  solo

(SANTOS; ELOI, 2015).

2.2.2 Bacia Hidrográfica

A definição de bacia hidrográfica pode ser expressa da seguinte forma:

A bacia hidrográfica é uma área de captação natural da água de precipitação
que  faz  convergir  os  escoamentos  para  um  único  ponto  de  saída,  seu
exutório. A bacia hidrográfica compõe-se basicamente de um conjunto de
superfícies vertentes e de uma rede de drenagem formada por cursos de água
que confluem até resultar um leito único no exutório (TUCCI, 2004 apud
SANTOS; ELOI, 2015, p. 80).

A Figura 8 exibe a representação esquemática simplificada de uma bacia hidrográfica.

Figura 8: Representação esquemática simplificada de uma bacia hidrográfica

Fonte: Brito (2009)



Por meio da Figura 8, identificam-se os vários tipos de contaminantes  que um rio

recebe e que alteram a qualidade dos recursos hídricos de uma região. Tais contaminantes são

oriundos diretamente da ação antrópica na bacia hidrográfica (esgotos domésticos,  uso de

agrotóxicos,  etc.)  e dos fenômenos naturais  (erosão do solo, escoamento superficial,  etc.).

Ambos contribuem para que a água tenha sua condição e padrão de qualidade modificado ao

longo de um rio.

2.3 CARACTERIZAÇÃO DA QUANTIDADE E DA QUALIDADE DAS ÁGUAS

A quantidade e a qualidade das águas reproduzem o potencial de um manancial para

atender às demandas hídricas de uma população local. Monitorar os níveis dos reservatórios e

a qualidade das suas águas faz parte da gestão integrada dos recursos hídricos em uma bacia

hidrográfica. 

2.3.1 Caracterização da Quantidade das Águas

Dentre  os  princípios  fundamentais  da  Lei  das Águas  do  Brasil,  Lei  n°  9.4333

(BRASIL, 1997), destaca-se que a água é um bem de domínio público e um recurso natural

dotado de  valor  econômico.  Sendo assim,  faz-se necessário  que esse recurso hídrico  seja

gerenciado de maneira que todos possam ter o acesso à água potável de qualidade. Entretanto,

devido ao seu ciclo hidrológico global, a água acaba tendo suas características alteradas no

tempo e espaço por onde circula.  Por ser um solvente universal, modifica-se e transforma

substâncias com as quais interage, dependendo das características da região hidrográfica por

onde passa e das ações do homem naquele ambiente. Considerando as ações impactantes do

homem nas bacias hidrográficas,  esse recurso natural  encontra-se cada vez mais limitado.

(LIBÂNIO, 2016). A Figura 9 mostra o gráfico da disponibilidade hídrica no mundo.

Figura 9: Gráfico da disponibilidade hídrica no mundo



Fonte: Site Planeta Água (2011)

Por meio da Figura 9 pode-se identificar que 97,5% da água total da Terra encontram-

se nos oceanos e que somente 2,5% são de água doce. Analisando a quantidade de água doce

presente no mundo, observa-se que 68,9% desta água formam as calotas polares e as geleiras,

30,8% são águas subterrâneas e 0,3% abrangem os rios e lagos. 

2.3.2 Caracterização da Qualidade das Águas

As águas são avaliadas  para serem caracterizadas  quanto aos seus  aspectos  físicos

químicos  e  biológicos.  Além  desses  aspectos,  o  estudo  dos  sólidos,  mesmo  não  sendo

parâmetro  de  padrão  de  qualidade  das  águas,  é  indispensável  para  a  caracterização  dos

parâmetros físicos especificados na literatura sobre a qualidade das águas. A seguir  serão

abordados os conceitos referentes a essa junção de dados físicos, químicos e biológicos das

águas.

2.3.2.1 Características dos Sólidos

Segundo Sperling (1996), todas as impurezas que se encontram nas águas, exceto os

gases dissolvidos, fazem parte da carga de sólidos presentes nestas águas. Sólido é toda a

matéria que permanece como resíduo após a evaporação e secagem à temperatura de 103 a

105°C. O estudo dos sólidos pode ser realizado considerando suas características físicas (em

termos de tamanho) e químicas. A Figura 10 ilustra a representação esquemática simplificada

do estudo dos sólidos.

http://1.bp.blogspot.com/_8eojmTolJko/TMn20WZql5I/AAAAAAAAABA/h3BPa1m-y6g/s1600/grafico_da_agua_do_mundo.png


Figura 10: Representação esquemática simplificada do estudo dos sólidos

Fonte: Adaptado de Sperling (1996).

A Figura 10 fornece informações sobre a classificação dos sólidos. Quimicamente, os

sólidos  podem  ser  classificados  em  orgânicos  e  inorgânicos.  Os  sólidos  orgânicos

correspondem à fração volatilizada de uma amostra de água submetida a uma temperatura de

550°C. Os sólidos  que não volatilizaram,  ou seja,  os sólidos  fixos que permaneceram na

amostra representam os sólidos inorgânicos (SPERLING, 1996).

Quanto  às  suas  características  físicas,  os  sólidos  podem  estar  em  suspensão,

dissolvidos ou na forma de coloides. Os sólidos em suspensão referem-se aos sólidos que

possuem tamanhos maiores e que ficam retidos em um filtro quando uma amostra de água é

submetida  ao processo de filtração.  Os sólidos dissolvidos são os sólidos com dimensões

menores e que passam por um papel filtro de tamanho especificado quando uma amostra de

água é filtrada. Os coloides, em termos de tamanho, ocupam uma faixa intermediária entre os

sólidos em suspensão e os dissolvidos (SPERLING, 1996). Caracterizam-se como se fossem

uma solução verdadeira (mistura homogênea) a olho nu, mas quando visualizados em um

microscópio, indicam uma mistura heterogênea, com partículas em suspensão que dispersam a

luz. A Figura 11, na sequência, mostra a distribuição dos sólidos de modo esquemático.

Figura 11: Representação esquemática simplificada da distribuição dos sólidos
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Coloidais
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Fonte: Instituto Federal do Ceará (2015).

A Figura 11 explicita a relação entre o tamanho dos sólidos e o tipo de remoção dos

mesmos no processo de tratamento de água.

2.3.2.2 Parâmetros de Qualidade da Água

Segundo Libânio (2016), as características das águas representam a interação entre

vários processos que acontecem nos recursos hídricos e na bacia hidrográfica, em função do

alto potencial  de dissolução das  substâncias  e do seu transporte  por meio do escoamento

superficial  e subterrâneo. A Figura 12 exibe a representação esquemática simplificada das

características das águas.

Figura 12: Representação esquemática simplificada dos parâmetros de qualidade das águas

Fonte: Adaptado de Libânio (2016).

Dentre os parâmetros de qualidade da água, a Figura 12 apresenta alguns parâmetros

físicos, químicos e biológicos. A seguir, conceituam-se cada um dos parâmetros explicitados

na Figura 12.

Parâmetros Físicos

AcidezAcidez



Para fins de abastecimento humano, as características físicas das águas causam grande

impacto aos usuários em termos de visão (turbidez e cor), paladar e olfato (sabor e odor). Em

relação à temperatura, a maior aceitabilidade do consumidor é por águas de temperatura baixa

(LIBÂNIO, 2016). 

Temperatura

A temperatura dos fluídos está relacionada à energia cinética do movimento aleatório

das moléculas e caracteriza a transferência de calor ao líquido. A temperatura é um parâmetro

que  está  vinculado  à  velocidade  das  reações  químicas,  à  solubilidade  das  substâncias,  à

formação de subprodutos da desinfecção, à taxa de corrosão nas tubulações dos sistemas de

distribuição de água,  entre outros.  A unidade do parâmetro  temperatura adotada é  o grau

Celsius (ºC) (LIBÂNIO, 2016).

Cor Aparente e Cor Verdadeira

A cor é um parâmetro definido como sendo a reflexão da luz sobre os coloides, que

são partículas finamente dispersas na água, originados a partir de compostos orgânicos e com

diâmetros inferiores a 10µm. A presença de cor na água também pode ser observada pela

presença de ferro e manganês, mais possivelmente identificados em águas subterrâneas. A

origem da cor se dá pela decomposição da matéria orgânica vegetal,  pelo metabolismo de

microrganismos, pelo lançamento de efluente doméstico ou industrial no corpo hídrico, pela

lixiviação  de  vias  urbanas  e  pelas  práticas  agrícolas  que  contaminam o solo  (LIBÂNIO,

2016).

A cor verdadeira é devida somente pela presença das substâncias dissolvidas na água,

tendo  sido  removida  a  turbidez  (material  em suspensão)  por  meio  de  centrifugação,  por

exemplo. A cor aparente é medida contendo as substâncias dissolvidas (responsáveis pela cor)

e o material em suspensão (responsável pela turbidez). Nas estações de tratamento de água,

mede-se a cor aparente para fins de avaliação e definição de dosagens de produtos químicos.

A unidade do parâmetro cor aparente é unidade Hazen (uH) (LIBÂNIO, 2016).

Turbidez

A  turbidez  é  constituída  por  partículas  em  suspensão  de  vários  tamanhos,

caracterizados como suspensões grosseiras e/ou coloides. Esse material em suspensão provoca

dispersão  e  absorção  da  luz,  causando  à  água  um aspecto  turvo  (sem  transparência).  A

turbidez na água é causada pela presença de argila, silte, plâncton, microrganismos e matéria



orgânica  e  inorgânica  particulada.  Também  pode  ocorrer  por  meio  da  precipitação  de

carbonato de cálcio,  óxido de ferro e compostos de alumínio.  A presença de bolhas de ar

também pode provocar turbidez. Nas ETAs, é um parâmetro relevante para a otimização de

dosagens de produtos químicos nas etapas de coagulação/floculação do processo. Já na etapa

de  desinfecção,  quanto  menor  for  a  turbidez  da  água,  mais  eficaz  é  a  inativação  de

microrganismos. Atualmente, a legislação exige turbidez menor que 0,5uT para água filtrada.

A unidade  do parâmetro  turbidez é  a  unidade  nefelométrica  de turbidez  (uT)  (LIBÂNIO,

2016).

Sabor e Odor

O sabor nas águas superficiais está relacionado ao odor, pois o sabor origina-se do

odor e são difíceis de serem mensuráveis. São causados por impurezas dissolvidas, de caráter

orgânico,  pela  ação  de  microrganismos,  pela  decomposição  de  vegetação  aquática,  por

resíduos industriais, pela dissolução de gases, entre outros. Numa estação de tratamento de

água,  pode ser  indicada  a  aplicação  de carvão ativado para a  adsorção de  partículas  que

causam odor (LIBÂNIO, 2016).

Condutividade Elétrica

A condutividade  elétrica  é  a  capacidade  que  a  água  tem de  transmitir  a  corrente

elétrica por meio das substâncias dissolvidas na forma de cátions e ânions. Os compostos

inorgânicos  em  uma  amostra  de  água  elevam  a  condutividade  elétrica  da  mesma.  Os

compostos orgânicos que não se dissociam na amostra, reduzem a condutividade elétrica da

água. Este parâmetro está relacionado ao lançamento de efluentes industriais e domésticos nos

rios, que elevam o seu valor. Não faz parte do padrão de potabilidade brasileiro, mas em uma

ETA é relevante como indicador de lançamento de efluentes nos corpos hídricos. A unidade

da condutividade elétrica é µS/cm (LIBÂNIO, 2016).

Parâmetros Químicos

Por  meio  dos  parâmetros  químicos  são  identificados  e  quantificados  compostos

orgânicos e inorgânicos presentes na água e que podem alterar os padrões de qualidade do

corpo hídrico na bacia hidrográfica. Alguns parâmetros químicos são aqui descritos:

pH



O pH (potencial  hidrogeniônico) refere-se à concentração dos íons  H+ nas águas e

pode alterar o padrão de qualidade de um corpo hídrico por meio da dissociação de ácidos

orgânicos naturais ou inorgânicos provenientes de efluentes industriais em conjunto com a

dissociação da molécula  água.  O pH com valor  igual  a  7 representa  a  neutralidade.  Para

valores de pH abaixo de 7, tem-se uma condição ácida para as águas, e acima de 7, a condição

é de basicidade (LIBÂNIO, 2016).

Alcalinidade

A alcalinidade das águas neutraliza ácidos e minimiza variações bruscas de pH, por

meio  do  processo  de  tamponamento  (LIBÂNIO,  2016).  É  formada  por  bicarbonatos,

carbonatos e hidróxidos, sendo que cada um destes compostos se relaciona com determinada

faixa de pH, conforme segue:

a) pH entre 4,4 e 8,3 representa uma alcalinidade devida apenas pela presença de

bicarbonatos;

b) pH  entre  8,3  e  9,4  indica  uma  alcalinidade  composta  por  carbonatos  e

bicarbonatos;

c) pH acima de 9,4 compõe uma alcalinidade com hidróxidos e carbonatos.

Normalmente,  nas  águas  superficiais,  ocorre  a  predominância  de  bicarbonatos  que

resulta da presença de gás carbônico nas águas, resultado da oxidação da matéria orgânica ou

incorporado da atmosfera no recurso hídrico. Nas ETAs, o monitoramento do parâmetro é

realizado porque na etapa de coagulação do processo pode ocorrer o consumo de alcalinidade

devido  à  ação  do  coagulante  empregado.  A  unidade  da  alcalinidade  é  mg/L  de  CaCO3

(LIBÂNIO, 2016).

Acidez

A acidez neutraliza bases e também exerce função de tamponamento. É formada na

água  pela  presença  de  gás  carbônico,  ácido  sulfídrico  e  dissociação  de  ácidos  orgânicos

naturais (LIBÂNIO, 2016). A forma de acidez também está relaciona ao pH, conforme segue:

a) pH inferior  a  4,5  representa  uma acidez  devida  à  presença  de  ácidos  minerais

fortes;

b) pH entre 4,5 e 8,2 indica uma acidez proveniente do gás carbônico;

c) pH acima de 8,2  pressupõe ausência de gás carbônico livre.



O monitoramento da acidez é realizado para evitar a rejeição da água tratada pela

população, caso os resultados de acidez estejam mais pronunciados e também para evitar a

corrosão das redes de distribuição (LIBÂNIO, 2016).

Salinidade 

A salinidade nas águas é verificada pela presença de sais minerais dissolvidos, sendo

utilizada  a  determinação  de  cloretos  para  representar  o  parâmetro  de  salinidade.  A

determinação de condutividade também é um indicador preciso de salinidade das águas. A

salinidade  pode  ser  causada  pela  penetração  da  água  do  mar  nos  lençóis  freáticos,  pela

composição  das  rochas  e  do  solo  da  bacia  hidrográfica,  pelo  lançamento  de  efluentes

domésticos  e  industriais,  pelo  balanço  hídrico  resultante  dos  processos  de  precipitação  e

evaporação, dentre outros (LIBÂNIO, 2016).

Ferro e Manganês

Os metais ferro e manganês encontram-se nas águas nas formas solúveis e insolúveis.

A forma solúvel é mais frequente nas águas subterrâneas ou em corpos hídricos com baixa

concentração de oxigênio dissolvido.  As formas insolúveis desses metais  são identificadas

como hidróxidos de ferro e manganês II, bicarbonatos, sulfatos, entre outras. Também podem

estar complexados à matéria orgânica e, embora não apresentem dificuldades de remoção nas

estações de tratamento de água, podem formar subprodutos de desinfecção na presença de

cloro. Nas formas dissolvidas podem causar cor nas águas, sendo que uma boa aeração pode

oxidá-los a forma insolúvel, favorecendo a remoção (LIBÂNIO, 2016).

Oxigênio Dissolvido

O oxigênio dissolvido é um parâmetro relevante para indicar o padrão de qualidade de

um recurso hídrico e é indispensável para os organismos aeróbios. As águas, em condições

normais, apresentam oxigênio dissolvido, mas a sua saturação está relacionada à altitude e

temperatura. Os valores de oxigênio dissolvido na água podem ser reduzidos, dependendo da

quantidade de matéria orgânica presente, pois na decomposição desta, por bactérias aeróbias,

ocorre o consumo de oxigênio dissolvido que pode atingir nível zero, dependendo do processo

de autodepuração do manancial,  podendo extinguir os seres aquáticos aeróbios (LIBÂNIO,

2016).

Nitrogênio



O nitrogênio é um elemento necessário para o crescimento das algas nos ambientes

aquáticos  e  pode  estar  disponível  na  forma  de  aminoácidos,  nitrogênio  molecular,  uréia,

amônia, íon amônio, nitritos e nitratos. Entretanto, o excesso deste elemento pode acarretar

num crescimento exagerado da vegetação aquática, chamada de eutrofização de rios e lagos.

O aumento do nitrogênio está relacionado ao lançamento de efluentes domésticos e industriais

e fertilizantes (LIBÂNIO, 2016).

Fósforo

O fósforo também é um elemento essencial para o crescimento da vegetação aquática

e o seu excesso também causa a eutrofização. Encontra-se na forma orgânica e inorgânica

particulada ou dissolvida. A análise de fósforo total é o parâmetro que representa a totalidade

das suas formas identificadas em um corpo de água. É resultado de lançamento de efluentes

domésticos e industriais, dissolução de compostos presentes no solo, fertilizantes, detergentes

e da lixiviação de excrementos de animais (LIBÂNIO, 2016).

Demanda Biológica de Oxigênio e Demanda Química de Oxigênio

A Demanda Biológica de Oxigênio (DBO) e a Demanda Química de Oxigênio (DQO)

indicam  a  presença  de  matéria  orgânica  e  são  parâmetros  importantes  na  avaliação  da

qualidade das águas. A DBO refere-se ao consumo de oxigênio pelas bactérias aeróbias para

decompor a matéria orgânica presente em um rio. A DQO permite a análise do consumo de

oxigênio por toda a matéria orgânica presente em um curso de água, decomposta por bactérias

aeróbias ou não. Esses parâmetros, normalmente são monitorados em estações de tratamento

de esgoto,  sendo que a  DQO representa sempre um valor  maior  que a  DBO (LIBÂNIO,

2016).

Parâmetros Biológicos

Os parâmetros biológicos das águas estão vinculados aos microrganismos que habitam

nos corpos hídricos e que podem estar envolvidos na transmissão de doenças de natureza

hídrica.  Essas  doenças  podem  ser  evitadas,  desde  que  existam  políticas  de  proteção  do

manancial e procedimentos confiáveis das etapas de filtração e desinfecção das estações de

tratamento de água para consumo humano. A seguir, descrevem-se alguns dos parâmetros

biológicos  monitorados  nas  ETAs,  de  forma  direta,  ou  indiretamente,  por  meio  do

monitoramento da qualidade da turbidez da água filtrada:



Coliformes Totais

As  bactérias  coliformes  habitam  o  trato  intestinal  dos  animais  homeotermos  e

contaminam  os  recursos  hídricos  por  meio  das  fezes.  Em  função  das  suas  diversas

características,  essas  bactérias  são  empregadas  como  indicadores  microbiológicos  da

qualidade da água para consumo humano, pois estão associadas às doenças de veiculação

hídrica  e  apresentam-se  em  elevadas  concentrações  nos  esgotos  domésticos  (LIBÂNIO,

2016).

Protozoários

Existem vários gêneros de protozoários relacionados a doenças de veiculação hídrica e

que permitem a produção de cistos e oocistos resistentes às condições ambientais e à ação dos

desinfetantes, em especial o cloro. Dentre eles, destacam-se a Giardia e o Cryptosporidium. O

padrão de potabilidade nacional e da Organização Mundial da Saúde (OMS) não estabelece

concentração  máxima  de  protozoários  para  água  tratada.  Entretanto,  no  Brasil,  o

monitoramento é realizado de forma indireta ao se definir turbidez de água filtrada inferior a

0,5uT em 95% das amostras mensais, considerando que toda água captada superficialmente

seja submetida à filtração, visto que estes microrganismos são resistentes à desinfecção com

cloro (LIBÂNIO, 2016).

Vírus Entéricos

Muitas espécies de vírus se reproduzem no trato intestinal dos animais homeotermos e

por meio das fezes contaminam os recursos hídricos. Dentre estes vírus estão o da hepatite A

e E.  Não é  recomendado  o  monitoramento  rotineiro  de  vírus  na  água tratada  nas  ETAs.

Entretanto,  as  legislações  nacional,  norte-americana  e  da  Organização  Mundial  da  Saúde

(OMS),  estabelecem  como  padrão  de  eficiência  de  remoção  desses  microrganismos,  a

turbidez  de  água  filtrada  inferior  a  0,5uT  em  95%  das  amostras  mensais,  associada  à

desinfecção (LIBÂNIO, 2016).

2.4 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

Conforme a  NBR 24512 (ABNT,  2012),  um sistema de  abastecimento  de  água é

constituído  por  quatro  componentes  assim  designados:  manancial,  captação,  tratamento  e



reservação e distribuição de água. A operação desses processos compreende o monitoramento

da  qualidade  da  água  bruta,  sua  captação  e  bombeamento  para  uma  ETA,  onde  será

transformada em água potável e armazenada em reservatórios para posterior distribuição à

população.

2.4.1 Manancial

Conforme Libânio  (2016),  a  proteção dos  mananciais  de abastecimento  serve para

garantir a qualidade das águas. Entretanto, mesmo existindo uma legislação rigorosa quanto

ao lançamento de poluentes nos corpos hídricos, os órgãos ambientais não estão alcançando

as  metas  de  proteção  dos  mananciais,  definidas  em  lei.  A  questão  da  preservação  dos

mananciais  deveria  estar  vinculada  às  ações  dos  usuários  dos  recursos  naturais  na  bacia

hidrográfica. Dentre essas ações, citam-se os programas de educação ambiental que seriam

medidas preventivas a serem implantadas na região. Além disso, a construção de reservatórios

de  acumulação  seria  uma  alternativa  para  assegurar  os  usos  múltiplos  das  águas.  Os

reservatórios de acumulação também serviriam para minimizar o transporte de sedimentos e o

efeito  das  inundações  locais.  Entretanto,  é  necessário  um estudo criterioso  para  definir  o

processo de retirada dos sedimentos acumulados nos reservatórios, o tratamento de esgotos

antes  do  lançamento  para  evitar  a  eutrofização,  o  controle  das  práticas  agrícolas  para

minimizar o aporte de nitrogênio e fósforo e os custos de implantação desse sistema.

Normalmente,  as  ETAs,  captam  água  superficial  para  o  abastecimento  humano  e

necessitam conhecer a classe a que pertence o trecho do rio de onde irão retirar a água bruta,

pois essa é uma informação relevante  para a definição  da tecnologia  de tratamento  a ser

adotada.  Para melhor  compreensão sobre a  estrutura  de um rio,  segue o detalhamento  da

Figura 13.

Figura 13: Representação esquemática simplificada da estrutura de um rio



Fonte: Santos e Eloi (2015).

A Figura 13 mostra a estrutura de um rio, que é definido como uma quantidade de

água natural que flui em direção ao oceano ou a outro rio. Possui uma nascente, caracterizada

como o local  onde a água subterrânea  atinge a superfície;  um leito,  especificado como o

caminho que o rio percorre; a foz, que é o local onde o rio deságua e a margem, onde a água

entra em contato com a terra. O montante de um rio é designado como o sentido contrário ao

fluxo do rio, vai em direção à nascente e jusante de um rio é o sentido da correnteza desse rio

e vai em direção à foz (SANTOS; ELOI, 2015).

2.4.2 Captação

A captação de água para abastecimento humano é composta por tubulações, bombas,

motores e acessórios dispostos junto ao manancial para proceder à retirada de água bruta do

manancial e canalizá-la para uma ETA. De acordo com Libânio (2016), as captações podem

ser superficiais ou subterrâneas e devem considerar alguns critérios, tais como a vazão de

retirada,  as características da água bruta, os custos de implantação e operação, bem como

outros fatores como os climáticos, topografia da cidade, presença de indústrias, entre outros.

Normalmente, as ETAs captam água superficial, fazendo uso dos rios.

2.4.3 Tratamento de Água

O tratamento de água para abastecimento e consumo humano é realizado nas estações

de tratamento,  por  meio  de tecnologias  estabelecidas  conforme a classe a  que pertence o

trecho do rio de onde será efetuada a captação de água bruta. A fim de transformar a água



bruta,  composta por diversas impurezas,  em água potável  e apta  ao consumo humano,  as

ETAs utilizam o  tratamento  convencional,  que  é  constituído  pelas  etapas  de  coagulação,

floculação,  decantação,  filtração  e  desinfecção.  Após  passar  por  essas  etapas,  a  água  é

armazenada  em reservatórios  e  distribuída  na  cidade  até  a  residência  dos  usuários.  Cabe

salientar  que  cada  etapa  unitária  do processo possui  especificações  técnicas  definidas  em

normas  técnicas  brasileiras  e  a  qualidade  da  água  é  monitorada  por  meio  de  parâmetros

estabelecidos em legislação específica.

Uma ETA também pode estabelecer alguns objetivos que assegurem a qualidade total

da produção de água potável para fins de consumo humano, dentre eles está o monitoramento

da  qualidade  da  água  bruta,  a  confiabilidade  de  equipamentos  e  processos,  pessoal

especializado,  flexibilidade  operacional  e  monitoramento  da qualidade  da água tratada.  A

Figura 14 ilustra a representação esquemática simplificada dos objetivos de uma ETA.

Figura 14: Representação esquemática simplificada dos objetivos de uma ETA

Fonte: Adaptado de Libânio (2016).

Por meio da Figura 14identificam-se os objetivos que uma ETA deve ter para que o

sistema de abastecimento de água alcance os requisitos mínimos para se obter água tratada de

qualidade.  O primeiro requisito indispensável para se obter água tratada é a realização do

monitoramento  da  água  bruta.  As  análises  físico-químicas  realizadas  em  laboratório

identificam as  características  da água bruta  que uma ETA recebe  e  a  partir  desses dados

técnicos são feitas as simulações do processo, em escala laboratorial, para definir as dosagens

ideais de coagulante/floculante a serem aplicadas na planta. O segundo requisito refere-se à

confiabilidade de equipamentos e processos, que está associada à manutenção preventiva dos

equipamentos  para  garantir  que  estejam  sempre  funcionando  adequadamente.  O  terceiro

requisito  propõe  que  a  equipe  de  trabalho  de  uma  ETA  tenha  capacitação  profissional

OBJETIVOS DE UMA ETAOBJETIVOS DE UMA ETA



atualizada para atuar de maneira efetiva diante dos riscos inerentes vinculados ao tratamento

de água. O quarto requisito menciona a flexibilidade operacional que deve ser exercida pela

equipe frente às variações identificadas na matéria-prima do processo que é a água bruta,

entre outras situações adversas que podem interferir no alcance das metas em relação à água

tratada. E o quinto requisito cita o monitoramento da qualidade da água tratada, que deve

seguir os padrões de potabilidade definidos na legislação para garantir água de qualidade aos

usuários (LIBÂNIO, 2016).

Etapas do Processo de Tratamento de Água

O processo de tratamento de água possui várias etapas, sendo que cada uma tem suas

especificações técnicas que devem ser consideradas para que o processo como um todo seja

efetivo. A Figura 15 mostra a representação esquemática simplificada das etapas do processo

de tratamento de água.

Figura 15: Representação esquemática simplificada das etapas do processo de tratamento de água

Fonte: Adaptado de Libânio (2016).

A  Figura  15mostra  as  diferentes  etapas  de  um  processo  de  tratamento  de  água

convencional  contemplando  as  operações  e  processos  unitários:  coagulação,  floculação,

decantação ou sedimentação, filtração, desinfecção e fluoretação. Após, a água considerada

tratada e apta ao consumo humano (potável) segue para a reservação e distribuição para os

usuários.

2.4.3.1 Coagulação

Conforme Libânio (2016), a primeira operação unitária do processo de tratamento de

água  é  a  coagulação,  que  pode  ser  definida  como  a  desestabilização  das  partículas  em

suspensão e coloidais que ocorre por meio de processos físicos e químicos entre o coagulante,

a água e as impurezas presentes nela. Essa ação acontece por meio da mistura rápida. Em

meio aquoso, os íons positivos do coagulante (sais de ferro ou alumínio), formam ligações

com os átomos de oxigênio, liberando átomos de hidrogênio que diminuem o pH da amostra,
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dependendo da dosagem de coagulante aplicada.  Essa reação química se chama hidrólise,

sendo  que  as  espécies  hidrolisadas  formadas  podem resultar  no  precipitado  do  metal  do

coagulante. Após a ocorrência dessa reação química (hidrólise) identifica-se a agregação das

partículas em suspensão e coloidais desestabilizadas aos precipitados, através do transporte

dessas espécies e por meio de velocidade rápida.

Segundo  Lacerda  et  al.  (2018),  a  etapa  de  clarificação  da  água  em  uma  ETA

convencional é a principal responsável pela remoção microbiológica da água, implicando em

menor consumo de agentes químicos desinfetantes na etapa de desinfecção.

A  coagulação  é  de  extrema  importância  nas  estações  que  utilizam  tecnologias

convencionais,  pois  a  eficiência  desta  etapa  interfere  na  atuação  das  demais  operações

unitárias  do  processo,  culminando  na  qualidade  microbiológica  da  água,  no  aumento  da

duração da carreira dos filtros e minimizando o custo da água tratada. Isso ocorre porque essa

etapa  do  tratamento  de  água  favorece  a  remoção  de  partículas  microscópicas  que  estão

vinculadas a microrganismos patogênicos (LIBÂNIO, 2016).

As partículas em suspensão e coloidais presentes na água bruta são constituídas por

argila, silte, areia e possuem cargas essencialmente negativas, sendo que a natureza dessas

cargas está associada à própria formação e/ou deformação do cristal,  a  grupos funcionais

carbonilas  e  hidroxilas  aderidos  à  superfície  das  partículas,  a  dissociação  de  bactérias

agregadas  às  partículas  coloidais  que  podem  gerar  carga  elétrica  negativa  e  também  à

adsorção de íons específicos presentes na superfície da partícula, oriundos das forças de van

der Walls e das pontes de hidrogênio (LIBÂNIO, 2016).

No processo de dispersão das partículas coloidais na água, os íons presentes no meio

aquoso de carga positiva (Na+, Ca+2, K+) aproximam-se da superfície e formam uma camada

de íons negativos e positivos, chamada de camada compacta, devido às forças de atração e de

repulsão. E mesmo que a carga dos coloides seja negativa, a suspensão apresenta-se na forma

neutra. Em contrapartida a estas forças de atração, existem as forças difusivas, que impelem

os  íons  positivos  na  direção  das  menores  concentrações  iônicas,  formando  uma  segunda

camada,  chamada de  camada difusa,  que  mantém a estabilidade  da  dispersão  (LIBÂNIO,

2016). A Figura 16 mostra a representação da formação de um coloide pelo modelo da dupla

camada.



Figura 16: Representação da formação de um coloide pelo modelo da dupla camada

Fonte: Adaptado de Ravina e Moramarco, 1993, apud Costa, 2013.

Para que o processo de desestabilização das partículas suspensas e coloidais ocorra,

existem alguns mecanismos de coagulação envolvidos na etapa de coagulação/floculação e

que podem atuar simultaneamente, dependendo da dosagem do coagulante, do pH ideal de

coagulação e das características da água bruta. A Figura 17 exibe a representação esquemática

simplificada dos mecanismos de coagulação.

Figura 17: Representação esquemática simplificada dos mecanismos de coagulação

Fonte: Adaptado de Libânio (2016).

Na Figura 17 constam os quatro mecanismos envolvidos no processo de coagulação. O

mecanismo de adsorção-neutralização consiste na adsorção das espécies hidrolisadas de carga

positiva  na  superfície  das  partículas  em  suspensão  e  coloidais.  Esse  mecanismo  ocorre

imediatamente  após a  dispersão do coagulante  na amostra  e  em um tempo inferior  a um

segundo e elevado gradiente de velocidade. Normalmente é empregado em tecnologias que

utilizam  a  filtração  direta,  pois  os  microflocos  formados  possuem  baixa  velocidade  de

decantação ficando retidos no meio filtrante. As dosagens de coagulantes necessárias nesse
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tipo de mecanismo são inferiores aos do mecanismo de varredura, sendo mais apropriado para

água bruta com baixa turbidez (LIBÂNIO, 2016).

O mecanismo de varredura está associado ao pH e à dosagem de coagulante que atua

adsorvendo as partículas coloidais e envolvendo as suspensas pelo precipitado de hidróxido

de ferro ou alumínio. Este mecanismo acarreta em dosagens elevadas de coagulante e redução

do pH do meio. Entretanto, forma flocos grandes, com maior peso e facilmente decantáveis. É

o mecanismo predominante nas estações que utilizam tecnologia convencional de tratamento

de água e é aplicado para água bruta com turbidez elevada (LIBÂNIO, 2016).

O mecanismo de compressão da dupla camada ocorre pelo aumento da força iônica.

Esse processo é obtido mais facilmente pela dispersão de íons de carga positiva trivalente

(ferro e  alumínio).  Esses  íons  de  carga positiva  atravessam a  dupla camada,  reduzindo o

potencial  zeta  e assegurando  uma  aproximação  das  partículas  (aglutinação)  (LIBÂNIO,

2016). O potencial zeta é responsável pelo comportamento eletrostático da partícula coloidal e

caracteriza-se  como  sendo  a  diferença  de  potencial  entre  a  partícula  com  sua  camada

adsorvida na superfície e a solução, uma vez que os fatores de estabilização das soluções

coloidais  são  a  camada  de  solvatação  e  a  carga  elétrica.  A  estabilidade  do  coloide  é  o

resultado da adsorção de íons, e o potencial zeta mede essa adsorção (SILVA, 1999).

O mecanismo de formação de pontes faz uso de polímeros naturais ou sintéticos como

auxiliares de floculação para diminuir a concentração de coagulantes e aumentar a densidade

dos flocos formados. Os polieletrólitos são diferentes dos polímeros ordinários por possuírem

grupos funcionais ionizáveis e aptos a serem adsorvidos na superfície dos coloides.  Neste

caso, a cadeia do polímero deve ser longa para diminuir o efeito repulsivo da dupla camada,

quando ocorrer a aproximação de mais de uma partícula (LIBÂNIO, 2016).

Unidade de Mistura Rápida

De acordo com Libânio (2016), na unidade de mistura rápida ocorre a aplicação do

coagulante que engloba dois aspectos importantes: a dispersão e a mistura. A dispersão pode

ser feita por meio de tubos de PVC perfurados. A mistura pode ser feita por meio de agitação

mecânica ou hidráulica que permite uma dispersão mais homogênea do produto. A unidade de

mistura é designada como mistura rápida, devido ao gradiente de velocidade ser elevado. As

especificações técnicas referentes ao gradiente de velocidade e tempo de agitação a serem

aplicados  à  unidade  de  mistura  rápida  estão  definidas  na  Norma  Brasileira  NBR 12.216

(ABNT, 1992). A unidade de mistura rápida pode ser hidráulica ou mecanizada. Na hidráulica

utiliza-se  a  Calha  Parshall,  que  promove  a  mistura  adequada  do coagulante  e  também a



medição de vazão. Na unidade de mistura rápida mecanizada a agitação é feita com o uso de

hélices, turbinas, rotores ou palhetas giratórias.

Coagulantes

Segundo Libânio (2016), a escolha do coagulante apropriado a ser aplicado na etapa

de coagulação do processo de tratamento de água deve estar associada à sua capacidade de

produzir espécies hidrolisadas e precipitados em meio aquoso. Outros aspectos relevantes são

a qualidade da água bruta, o tipo de tratamento empregado, a quantidade de lodo gerado e o

custo do produto.  Normalmente são utilizados  como coagulantes  o sulfato de alumínio,  o

cloreto férrico,  o sulfato ferroso clorado, o sulfato férrico e o cloreto de polialumínio.  Os

polímeros  orgânicos  sintéticos  ou naturais  (polieletrólitos)  são usados como auxiliares  de

floculação.

2.4.3.2 Floculação

Conforme  Libânio  (2016),  a  floculação  é  uma  operação  unitária  do  processo  de

clarificação por estar associado a ela apenas fenômenos físicos de agregação de partículas,

especificamente o tempo de detenção e gradiente de velocidade.  A finalidade da etapa de

floculação é diminuir  a quantidade de partículas suspensas e coloidais desestabilizadas do

meio líquido por meio de choques causados pelo movimento e transporte do fluído a fim de

que se aglutinem formando flocos maiores para posterior sedimentação. 

O transporte das partículas desestabilizadas na etapa de floculação ocorre por meio de

alguns mecanismos específicos que dependem do tamanho das partículas, da formação e do

crescimento dos flocos. A floculação pericinética ocorre quando o movimento aleatório das

partículas coloidais com tamanho inferior a um mícron é causado pelo movimento browniano

(zig-zag), promovendo os primeiros choques entre essas partículas. A floculação ortocinética

é causada pelo gradiente de velocidade gerado na massa líquida resultado do seu movimento

ou aplicado por meio de agitadores mecanizados. Gradiente de velocidade, numa unidade de

floculação, é necessário para provocar o contato entre as partículas, acarretando no aumento

do seu tamanho. Entretanto, gradientes de velocidades elevados podem causar a ruptura dos

flocos formados. Dessa forma, no processo de floculação ocorrem dois fenômenos distintos e

contrários:  agregação  e  ruptura  de  flocos.  Para  se  definir  qual  o  melhor  gradiente  de

velocidade,  recomenda-se  a  realização  de  ensaios  de  tratabilidade,  em escala  laboratorial

(LIBÂNIO, 2016).



Nas  estações  convencionais,  o  desempenho  da  floculação  é  avaliado  pelo

monitoramento do parâmetro turbidez da água decantada. Recomenda-se turbidez máxima de

água decantada de 1,0uT para água bruta com turbidez inferior a 10uT e turbidez de água

decantada máxima de 2,0uT para água bruta com turbidez superior a 10uT.

Unidade de Floculação

De  acordo  com  Libânio  (2016),  para  promover  o  transporte  das  partículas

desestabilizadas  e o contato entre  elas,  utilizam-se unidades  de floculação que podem ser

hidráulicas ou mecanizadas. Nos floculadores hidráulicos a agitação é promovida por meio de

dispositivos direcionais de fluxo que causam movimentos horizontais, verticais ou helicoidais

à água. Os floculadores hidráulicos apresentam algumas desvantagens como, por exemplo:

pouca flexibilidade em relação à variação de vazão, perda de carga elevada, impossibilidade

de  variação  de  velocidade  (gradiente)  e  agitação  não  homogênea.  Nos  floculadores

mecânicos,  empregam-se  energia  por  meio  de  agitadores  acionados  por  sistema

eletromecânico. A desvantagem para esse tipo de floculador é o consumo de energia elétrica.

2.4.3.3 Decantação

A decantação é uma operação do processo de tratamento de água que é caracterizada

pela deposição das partículas coaguladas e floculadas nas etapas anteriores deste processo por

meio da ação da gravidade. Este é um fenômeno físico que utiliza as forças gravitacionais

para  decantar  as  partículas  com  densidade  superior  à  da  água  por  meio  de  movimento

descendente, promovendo a clarificação do meio líquido. O material em suspensão que não

sedimentar por meio deste fenômeno será retido nos filtros (CANGELA, 2014).

Existem quatro tipos de sedimentação: 

a) Discreta:  Considera que as partículas,  durante o processo de sedimentação,  não

têm seu  tamanho,  formato  e  nem densidade  alterados.  Também  são  partículas

independentes  que não interagem com outras partículas  durante a  decantação e

mantém sua velocidade de sedimentação constante (CANGELA, 2014);

b) Floculenta: Este é um fenômeno mais completo para explicar a sedimentação, pois

a velocidade de decantação não é constante, aumentando com o tempo e em função

do tamanho das partículas (CANGELA, 2014). A estrutura física da partícula é

modificada  nesta  etapa  e  está  associada  ao  seu  movimento  que  propicia  a

agregação entre partículas, causando alterações na velocidade de sedimentação ao



longo da trajetória das partículas no decantador, conforme (MENDES, 2008 apud

CANGELA, 2014);

c) Zonal:  As  partículas  decantam  em  massa,  pois  ficam  próximas  e  interagem

(CANGELA, 2014);

d) Por compressão: As partículas se compactam como lodo (CANGELA, 2014).

2.4.3.4 Filtração

A filtração é a etapa do processo de tratamento de água que visa à separação entre

sólidos e líquidos por meio de fenômenos físicos, químicos e, às vezes, biológico. Tem por

objetivo a remoção de partículas em suspensão da água por sua passagem através de um meio

poroso (RICHTER, 2017):

a) Filtração Lenta: Neste tipo de filtração, a velocidade em que a água atravessa o

meio filtrante é baixa (RICHTER, 2017);

b) Filtração Rápida: Neste tipo de filtração, a velocidade em que a água atravessa o

meio filtrante é elevada.  Os filtros rápidos contêm uma camada de areia e, em

alguns casos, uma camada de meio poroso mais grosso (antracito) que serve para

aumentar a taxa de filtração (RICHTER, 2017).

2.4.3.5 Desinfecção

A desinfecção é a etapa do processo de tratamento de água que consiste na inativação

de microrganismos patogênicos presentes na água Além da inativação dos microrganismos,

também pode se realizar a remoção dos microrganismos por meio da retirada destes da massa

líquida. Essa remoção pode ocorrer nas etapas de coagulação, floculação e filtração, visto que

muitos microrganismos estão agregados às partículas em suspensão e são removidos nestas

etapas  do  processo.  A  esterilização  também  pode  ser  empregada  para  extinguir  os

microrganismos  da  água,  sendo que a  fervura  é  uma maneira  simples  de se realizar  este

processo (LIBÂNIO, 2016) 

Existem dois grupos básicos de desinfetantes que atuam na desinfecção da água para

consumo humano: agentes  físicos e químicos.  Os agentes  químicos  possuem potencial  de

oxidação e incluem o cloro, o dióxido de cloro, o peróxido de hidrogênio, o ácido acético, o

bromo, o iodo, o permanganato de potássio, o cloreto de bromo e o ozônio. Os agentes físicos



estão associados à energia de radiação, que inclui a radiação UV, a radiação gama, a radiação

solar e a fervura que pode ser realizada na residência do usuário (LIBÂNIO, 2016).

Nas  tecnologias  de  tratamento  de  água  convencional,  a  definição  do  processo  de

desinfecção tem como objetivos: o máximo desempenho do processo com o menor custo;

atendimento  dos  padrões  de  potabilidade;  minimização  da  formação  dos  subprodutos  da

desinfecção e máxima eficiência do desinfetante (LIBÂNIO, 2016).

2.4.3.6. Fluoretação

A fluoretação é a etapa do processo de tratamento de água convencional realizada após

a filtração e consiste na adição de compostos de flúor à água filtrada para prevenir a cárie

dentária.  A fluoretação  é  realizada  nas  estações  pela  aplicação  do  fluossilicato  de  sódio,

fluoreto de sódio e ácido fluossilícico. Esses compostos são dosados na forma de soluções

aquosas (LIBÂNIO, 2016).

2.4.4 Reservação e Distribuição de Água Potável

A água, após ser tratada,  é armazenada em reservatórios para posterior distribuição

junto aos usuários. O processo de distribuição da água potável faz uso de um conjunto de

tubulações (de diferentes diâmetros), válvulas e equipamentos de controle de medição para

que esta água chegue às residências dos usuários. O sistema de distribuição pode optar por ter

reservatórios localizados em pontos-chave da cidade, visando o aproveitamento da topografia

natural, ou para equilibrar a oferta e demanda entre os períodos de pico e os demais períodos

ou para situações de emergência. A água potável também pode ser distribuída por caminhões-

pipa ou outros meios (BÁGGIO; COSTA, 2017).

2.5 ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

As prefeituras municipais, as autarquias ou as empresas públicas municipais são as

responsáveis  pelo tratamento  de água para consumo humano. Em muitos momentos,  para

implantar melhorias nestes sistemas de tratamento, torna-se necessária a ampliação de uma ou

mais unidades do processo que podem estar relacionadas à instalação de novos floculadores,

decantadores ou filtros. Ou pode-se optar pela modificação de decantadores (para altas taxas)

ou a substituição do meio filtrante dos filtros. Entretanto, também se pode fazer a adequação



do  processo  por  meio  da  redefinição  das  condições  de  coagulação  para  minimizar  a

quantidade de material em suspensão que é transportada aos filtros, sem alterar os parâmetros

hidráulicos. Aliada às novas dosagens de produtos químicos estabelecidas pode-se empregar a

otimização do processo alterando os parâmetros  hidráulicos,  por meio de um estudo mais

elaborado.  Tanto para a construção de estações  de tratamento  quanto para a adequação e

otimização  de  estações  já  existentes,  torna-se  fundamental  a  utilização  dos  ensaios  de

tratabilidade  que  podem  ser  executados  para  definir  as  dosagens  de  produtos  químicos

empregados no processo e para o estabelecimento de parâmetros de tempo e velocidade de

agitação nas etapas de mistura rápida e floculação (LIBÂNIO, 2017).

2.5.1 Ensaios de Tratabilidade em Reatores Estáticos

Os ensaios de tratabilidade realizados em reatores estáticos possibilitam a simulação

do processo de tratamento de água, em escala laboratorial. Nas ETAs, dotadas de tecnologia

convencional, os ensaios de tratabilidade podem ser executados submetendo uma amostra de

água bruta à forte agitação em um dos frascos de 2L do equipamento denominado teste dos

jarros (do inglês jar test), o que possibilita a dispersão do coagulante no meio líquido. Essa é a

etapa  chamada  de  mistura  rápida.  Ao  término  desta  etapa,  que  ocorre  em  um  pequeno

intervalo  de tempo,  a  rotação é  reduzida,  dando início  à  etapa  de  floculação.  Quando se

encerra o período de detenção da etapa de floculação, a amostra de água floculada permanece

em  repouso  (etapa  de  decantação)  para  posteriormente  se  realizar  a  coleta  e  análise  de

turbidez da água decantada (LIBÂNIO, 2016).

Para a simulação da etapa de filtração, pode-se fazer uso de papel filtro ou algodão

para  realizar  a  filtração  da  amostra  da  água  decantada.  Esses  ensaios  também  são

denominados: teste dos jarros, ensaios dos jarros, método dos jarros, etc.

2.5.2 Otimização da Mistura Rápida

Para  efeitos  de  otimização,  os  parâmetros  de  mistura  rápida  são  de  importância

secundária, considerando as tecnologias de tratamento do tipo convencional. Entretanto, para

assegurar a eficiência dos ensaios de tratabilidade, em escala laboratorial, utiliza-se o tempo

de mistura rápida de 5 segundos e o gradiente de velocidade adotado na estação de tratamento

de  água.  Quando  o  equipamento  denominado  jar  test  é  muito  antigo,  não  dispondo  de

gradientes superiores a 150s-1, pode-se empregar um tempo de agitação de 30 segundos para a



mistura rápida (LIBÂNIO, 2016). Basicamente, para a otimização dos parâmetros hidráulicos

da etapa de mistura rápida, utiliza-se gradiente de velocidade elevado e tempo de agitação

baixo.

2.5.3 Otimização da Floculação

Para a otimização da etapa de floculação, o gradiente de velocidade deve ser calculado

considerando  a  vazão  máxima  de  água  bruta  na  entrada  do  processo,  em  uma  ETA

(LIBÂNIO,  2016).  Para  a  definição  do  tempo  de  detenção  da  etapa  de  floculação  a  ser

aplicado  no  ensaio  de  tratabilidade,  em escala  laboratorial,  deve-se  considerar  o  tipo  de

floculador da ETA (hidráulico ou mecanizado) e realizar o cálculo de acordo com a vazão

máxima de água bruta que chega à estação (LIBÂNIO, 2016).

2.6 GESTÃO DE RISCO NO SETOR PÚBLICO

Conforme Miranda (2018), o setor público é composto por instituições que prestam

serviços para a sociedade. As ações realizadas por entidades públicas devem estar embasadas

em instrumentos que atuam de forma sinérgica para garantir uma governança eficaz. Esses

instrumentos  são:  a  integridade,  a  gestão  de  risco,  o  controle  interno  e  a  conformidade

(compliance).  A integridade está relacionada à ética e à honestidade.  Os agentes públicos

devem realizar as suas atribuições em conjunto com as normas de conduta estabelecidas pela

organização em que atuam. A gestão de risco propõe uma política que considera os eventos

negativos que podem afetar o alcance dos objetivos definidos pela instituição. Os controles

internos estão relacionados às ações adotadas para reduzir os riscos identificados e avaliados.

E a conformidade refere-se às leis e normas que estão envolvidas nos processos para alcançar

as metas estipuladas.

2.6.1 Metodologia de Gestão de Risco – COSO

O Committee  of  Sponsoring  Organizations  (COSO) é  o  Comitê  das  Organizações

Patrocinadoras  da  Comissão  Nacional  sobre  Fraudes  em  Relatórios  Financeiros.  A

metodologia do COSO surgiu na década de 1970, nos Estados Unidos, a partir de um enorme

número de escândalos de ordem financeira. Este modelo, COSO, foi criado em 1985 por uma



instituição privada para avaliar as causas de fraudes em relatórios financeiros. Em 2004, o

COSO apresentou o trabalho “Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura Integrada”,

direcionado para o gerenciamento de riscos corporativos.

De acordo com o COSO (2004), o gerenciamento de riscos corporativos está definido

assim: 

É  um  processo  conduzido  em  uma  organização  pelo  conselho  de
administração, diretoria e demais empregados, aplicado no estabelecimento
de estratégias formuladas para identificar,  em toda a organização, eventos
em potencial, capazes de afetá-la, e administrar os riscos de modo a mantê-
los compatíveis com o apetite a risco da organização e possibilitar garantia
razoável do cumprimento dos seus objetivos. (COSO, 2004, p. 4)

Uma organização, baseada em sua missão e visão, pode estabelecer planos para nivelar

os seus objetivos em toda a sua extensão, ou seja, dispor de estratégias para que todos os seus

departamentos  estejam  integrados  para  o  alcance  das  suas  metas.  A  estrutura  de

gerenciamento de riscos está disponível para que as instituições possam identificar e avaliar

seus riscos e está organizada em quatro categorias: estratégico, operacional, comunicação e

conformidade. Ainda dentro de sua estrutura, o COSO estabeleceu oito componentes assim

especificados: ambiente interno, fixação de objetivos, identificação de eventos, avaliação de

riscos, resposta ao risco, atividades de controle, informações e comunicação e monitoramento.

A Figura 18 mostra a representação esquemática simplificada do gerenciamento de riscos –

Cubo do COSO.

Figura 18: Representação esquemática simplificada do gerenciamento de riscos 
(Cubo do COSO)

Fonte: Adaptado de Miranda (2018).



A Figura 18, elaborada na forma de um cubo apresenta em suas três faces visíveis a

estrutura do modelo COSO para o gerenciamento de riscos corporativos.  Numa das faces

constam os níveis de uma instituição, que podem também estar definidos como departamentos

ou  setores.  Na  outra  face  estão  expostos  os  objetivos  da  organização  e  na  face  frontal

identificam-se os oito componentes desta estrutura. A sinergia entre essas três faces do cubo

sintetiza a gestão de riscos que pode ser implantada em uma entidade (MIRANDA, 2018).

A seguir  serão descritos  os componentes  da estrutura  de gerenciamentos  de riscos

COSO.

2.6.1.1 Ambiente Interno e Fixação de Objetivos

O ambiente de controle é composto pelo conjunto de valores éticos das pessoas que

fazem parte da organização e que cumprem suas responsabilidades de maneira a servir de

base para os demais componentes da gestão de risco. 

Os objetivos devem ser definidos pela alta administração e divulgados para todos os

setores da instituição e estar alinhados com a missão e visão da entidade. A Figura 19 ilustra

um modelo de formulário de levantamento de informações sobre o ambiente e sobre a fixação

de objetivos.

Figura 19: Modelo de formulário de levantamento de informações 
sobre ambiente e sobre a fixação de objetivos

Fonte: Adaptado de Miranda (2018).

A  Figura  19  exemplifica  um  modelo  de  formulário  para  o  levantamento  de

informações sobre o ambiente de controle de uma organização. Este formulário faz parte da



planilha documentadora que poderá ser utilizada para o mapeamento e cálculo de riscos de

um processo (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2017).

2.6.1.2 Identificação dos Eventos de Risco

Os eventos são caracterizados por situações de incertezas relacionadas a um processo e

que  podem  causar  algum  impacto  sobre  o  referido  processo.  Os  eventos  negativos  são

definidos  como  riscos  e  os  positivos  como  oportunidades.  A  identificação  dos  riscos  é

imprescindível  para  que  os  seus  impactos  sejam avaliados  e  que as  respostas  adaptativas

sejam a eles agregadas visando à minimização destes riscos sobre o processo (MIRANDA,

2018).  A Figura  20  exibe  a  representação  esquemática  simplificada  dos  componentes  do

evento de risco.

Figura 20: Representação esquemática simplificada dos componentes do evento de risco

Fonte: Adaptado de Miranda (2018).

A Figura 20 demonstra uma maneira de se identificar um evento de risco atribuindo a

ele a sua causa e o efeito que pode ter sobre um processo. A causa se caracteriza como sendo

a condição que dá origem à possibilidade de um evento acontecer. A causa pode ser externa

ou interna.  O evento  de  risco  é  o  fator  que  pode  causar  algum impacto  no  alcance  dos

objetivos. O efeito pode ser definido como o resultado do evento de risco sobre os objetivos

do processo (MIRANDA, 2018).

A etapa de identificação de eventos de riscos é realizada por pessoas especializadas e

com conhecimento técnico sobre o processo e visão ampla das atividades realizadas no setor



em  seus  diferentes  níveis.  Também  devem  possuir  o  devido  conhecimento  sobre  a

metodologia de gestão de risco e estarem aptas para a implantação deste modelo de gestão e

familiarizadas com a planilha documentadora que auxilia em todas as etapas necessárias para

o  adequado  gerenciamento  dos  riscos  identificados.  A  Figura  21  mostra  a  representação

esquemática simplificada do mapa de riscos.

Figura 21: Representação esquemática simplificada do mapa de riscos

Fonte: Adaptado de Miranda (2018).

Na  Figura  21,  é  possível  visualizar  uma  parte  da  planilha  documentadora  que

possibilita  a  construção do mapa de riscos  de um processo.  Nessa parte  são descritos  os

processos que estão sendo mapeados, os eventos de riscos desse processo, as causas de riscos

e os efeitos desses eventos sobre os objetivos. A planilha também indica a categoria do risco e

a natureza do risco. A partir desses dados, pode-se fazer a avaliação dos eventos de riscos.

2.6.1.3 Avaliação de Eventos de Riscos

As instituições  que  reconhecem a  necessidade  da  implantação  de  uma política  de

gerenciamento de riscos em seus processos devem interligar a proposta de gestão de riscos

com o planejamento  estratégico  da entidade  para que os  objetivos  estratégicos  não sejam

prejudicados.

Para que a avaliação dos eventos de risco seja realizada de forma efetiva, é preciso

identificar a probabilidade de ocorrência do evento e qual é o impacto do evento sobre os

objetivos  da organização.  A Figura 22 exibe a representação esquemática  simplificada da

probabilidade de ocorrência de um evento.



Figura 22: Representação esquemática simplificada da probabilidade de ocorrência de um evento

Fonte: Adaptado de Miranda (2018).

A  Figura  22  possibilita  verificar  que  um  evento  seja  avaliado  quanto  a  sua

probabilidade de ocorrência. O peso atribuído ao evento que ocorre com maior frequência é

cinco. Este evento é esperado que ocorra na maioria das vezes. Já um evento com peso um

pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais. Também podem ser verificados outros

pesos  para  outras  ocorrências  intermediárias  dos  eventos  entre  estes  dois  extremos

(MIRANDA, 2018). A Figura 23 exibe a representação esquemática simplificada do impacto

de um evento.

Figura 23: Representação esquemática simplificada do impacto de um evento

Fonte: Adaptado de Miranda (2018).



A Figura 23 explicita os percentuais estabelecidos para cada área que pode sofrer o

impacto de um evento de risco. Por meio da planilha documentadora, esse impacto pode ser

calculado atribuindo-se notas de um a cinco para cada uma dessas áreas e de acordo com o

grau de comprometimento que elas têm em minimizar o evento de risco sobre o processo. Por

exemplo, se o esforço de gestão for menor que 25% para diminuir o impacto de um evento, a

nota para esta área deve ser cinco (catastrófico) e representa que o evento tem potencial para

levar o serviço ao colapso. As demais notas podem ser atribuídas diretamente na planilha

documentadora para melhor compreensão da avaliação de riscos (MIRANDA, 2018).

2.6.1.4 Respostas aos Riscos

A organização pode adotar medidas que minimizem os efeitos dos riscos identificados

e avaliados por meio da política de gestão de risco. Para tanto, pode implantar as atividades de

controle interno que são expressas por meio de procedimentos que asseguram que as ações

necessárias para tratar os riscos são executadas de forma eficaz. As atividades de controle são

direcionadas  para  três  categorias  de  riscos:  operacionais,  de  registro  e  de  conformidade

(MIRANDA, 2018).

Outras respostas podem ser dadas aos riscos, dependendo do nível do risco. A Figura

24 mostra a representação esquemática simplificada das respostas aos riscos.

Figura 24: Representação esquemática simplificada das respostas aos riscos

Fonte: Adaptado de Miranda (2018).



A  Figura  24  propõe  que  cada  risco  identificado  e  avaliado  poderá  ter  uma  das

seguintes respostas: evitar, aceitar, compartilhar ou reduzir. 

O risco deve ser evitado quando for identificado que as respostas para a minimização

do impacto e da probabilidade de ocorrência desse risco não foram adequadas para que o

mesmo fosse reduzido a um nível aceitável.

Verifica-se que a redução do risco quando o risco residual for minimizado a um nível

compatível com os limites de risco. 

O risco pode ser compartilhado com toda a organização ou com partes externas a ela

por meio de ações de transferência de risco. Um exemplo pode ser a contratação de empresas

terceirizadas para solucionar o problema ou parte dele.

O risco pode ser aceito quando estiver dentro do limite aceitável, ou seja, não causa

impacto significativo sobre o processo.

2.6.1.5 Informação, Comunicação e Monitoramento

As  pessoas,  dentro  de  uma  organização,  devem  trocar  informações,  gerenciar  e

controlar os seus processos. Todas as informações relevantes sobre riscos e controles devem

ser disseminadas entre todos. A entidade também pode coletar informações sobre o ambiente

externo que podem afetar suas atividades e também possuir meios de divulgação desses dados

a uma pessoa ou grupo que tem interesse em um negócio podendo ter ou não feito algum

investimento nele (stakeholders) e para a sociedade. Sugere-se que a comunicação seja um

canal que movimenta as informações em todas as direções, tanto no sentido vertical quanto no

horizontal, dentro da entidade e fora dela (MIRANDA, 2018).

O monitoramento é estabelecido num departamento para acompanhar a execução das

ações definidas como procedimentos fundamentais para a minimização dos riscos sobre um

processo.  O  monitoramento  pode  ser  realizado  por  atividades  contínuas  agregadas  às

atividades normais de trabalho ou por avaliações independentes (auditorias).

2.6.2 Definição e Planejamento de Indicadores de Desempenho

Antes  da  escolha  de  um  indicador  é  preciso  definir  uma  meta.  As  metas  são

estabelecidas  para  promover  a  melhoria  de  um  processo  e  devem  ser:  específicas,

mensuráveis, atingíveis, realistas e por um determinado tempo.



Após a fixação das metas, os indicadores de desempenho podem ser escolhidos. Eles

são instrumentos numéricos que acompanham os resultados de um processo. Os indicadores

devem  ser:  baseados  nos  requisitos  dos  clientes;  integrados  à  estratégia  da  empresa;

mensuráveis; simples; específicos; disponíveis; de baixo custo; documentados e comunicados.

Os indicadores podem ser apresentados por meio de gráficos ou outras ferramentas.

2.6.3 Ferramentas de Gestão

Os sistemas de gestão de processo possuem várias ferramentas que podem contribuir

para que as ações a serem adotadas na melhoria de um processo sejam organizadas de forma

que as pessoas possam executar os procedimentos de maneira eficaz. Dentre essas ferramentas

de gestão, tem-se: o ciclo PDCA, o método 5W2H, o check-list, o diagrama de causa e efeito,

a técnica de brainstorming (tempestade de ideias) e a técnica benchmarking.

Figura 25: Representação esquemática simplificada das ferramentas de gestão

Fonte: Adaptado de Machado Junior e Pinheiro (2016).

A  Figura  25  disponibiliza  algumas  ferramentas  que  auxiliam  na  gestão  de  um

processo.

O ciclo PDCA (Plan – Do – Check – Act) visa à melhoria contínua em um sistema de

gestão  e  tem  por  objetivo  a  sistematização  dos  processos  relacionados  à  execução  das

atividades de gestão e divide-se em quatro etapas: planejamento, execução, verificação e ação.

Na  etapa  do  planejamento,  organiza-se  uma  ação  a  ser  tomada  frente  a  um  problema

identificado.  Na  execução,  realiza-se  a  atividade  que  foi  planejada  anteriormente.  Na

verificação, avaliam-se os resultados alcançados durante a execução do procedimento e na

etapa  da  ação,  estabelece-se  uma  ação  para  contornar  um  desvio  eventual  do  processo

(MACHADO JUNIOR; PINHEIRO, 2016). 

O 5W2H (What – Who – Where – When – Why – How – How much) é um método para

definição de ações a serem adotadas visando aos objetivos e às responsabilidades de cada

atividade.  What significa o que será feito.  Why define porque será feito.  Where estabelece

onde será feito (local). When expressa quando será feito (tempo). Who designa por quem será

feito (responsabilidade).  How explicita como será feito (método).  How much institui quanto
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custará fazer (custo). Este método (5W2H) pode ser aplicado a qualquer tipo de ação que

tenha um término estipulado (MACHADO JUNIOR; PINHEIRO, 2016).

O diagrama de causa e efeito possibilita a identificação e a relação existente entre um

efeito e suas causas. É composto por uma linha central com ramificações, sendo que o efeito é

colocado no lado direito  da linha central  e as causas são expressas nas extremidades  das

ramificações que possuem uma inclinação para o lado esquerdo, simulando uma espinha de

peixe (MACHADO JUNIOR; PINHEIRO, 2016). 

O  brainstorming (tempestade de ideias)  é uma técnica que comporta  um grupo de

pessoas que compartilha suas ideias para identificar a solução de um problema por meio do

senso comum. Sugere-se que as pessoas desse grupo sejam de setores diferentes da instituição

e  com  competências  distintas,  visando  que  suas  experiências  diversas  assegurem  a

“tempestade de ideias” (MACHADO JUNIOR; PINHEIRO, 2016).

O  benchmarking é  uma  técnica  que  propõe  o  acompanhamento  de  atividades  de

trabalho de outras instituições, que possam ser reconhecidas como representantes da adoção

das  melhores  práticas  de  gestão  para  seus  processos.  Constituem-se  em um processo  de

pesquisa  contínua  e  sistemática  para  avaliar  os  métodos  de  trabalhos,  tendo  em  vista  o

aprimoramento do desempenho organizacional.  É uma técnica aplicada entre organizações

que possuem processos similares (MACHADO JUNIOR; PINHEIRO, 2016).

Pode-se citar como exemplo, para esta pesquisa, a adoção da metodologia de gestão de

risco (COSO) pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP),

que é uma instituição responsável pelo saneamento básico na cidade de São Paulo, conforme

consta em seu Relatório de Sustentabilidade (SAPESP, 2017).



3 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo no qual este projeto está inserido é a Bacia Hidrográfica do Rio dos

Sinos. De acordo com o  Plano de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos

(PROSINOS, 2014), esta bacia localiza-se na porção leste do Estado do Rio Grande do Sul.

Sua área é de  3.680km² e seu rio principal nasce no município de Caraá e tem 190km de

comprimento.  O Rio dos Sinos deságua no Delta do Rio Jacuí. A bacia do Rio dos Sinos

abrange um total  de 32 municípios.  O relevo da bacia  do rio  dos sinos é acidentado nos

primeiros  70km do curso  principal  a  partir  de  sua nascente,  apresentando declividade  de

0,004m/m,  enquanto  que  no  restante  a  declividade  é  típica  de  planícies  (cerca  de

0,00001m/m). O rio dos Sinos possui sinuosidade elevada ao longo da maior parte do seu

percurso. A bacia do rio dos Sinos pode ser dividida em três grandes compartimentos: Alto

Sinos, Médio Sinos e Baixo Sinos.

Segundo  o  Plano  de  Gerenciamento  da  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  dos  Sinos

(PROSINOS, 2014), no Alto Sinos estão presentes as maiores altitudes (acima de 1.000m do

nível do mar), e sua delimitação inicia na nascente, a montante da sede urbana de Caraá, até o

Rio da Ilha. A ocupação é rarefeita e o uso do solo é predominantemente rural, englobando

47,5% da bacia. O Médio Sinos é formado essencialmente pelo segmento correspondente a

Bacia do Rio Paranhana e contribuintes menores nas margens esquerda e direita em que as

altitudes já não se destacam (exceção às nascentes do Paranhana que atingem cotas de até

900m). Corresponde a 26,5% da bacia e encontra-se na zona de transição entre os ambientes

rurais e urbanos, embora o vale do Paranhana já apresente alguma concentração populacional

com as sedes municipais de Três Coroas, Igrejinha, Parobé e Taquara. O Baixo Sinos, desde a

região de Sapiranga e Campo Bom até a foz, tem relevo marcado pelas baixas altitudes (até

200m,  praticamente  todo  abaixo  de  50m).  Os  principais  contribuintes  são  marcados  pela

presença de efluentes domésticos e industriais, o que deteriora a qualidade da água. O uso do

solo é predominantemente urbano com algum destaque para o cultivo do arroz irrigado nas

várzeas do Rio dos Sinos. Ocupa 26% da bacia e é onde estão localizadas as sedes urbanas

das maiores cidades da bacia – Novo Hamburgo, São Leopoldo, Esteio, Sapucaia do Sul e

Canoas.

A  Bacia  do  Rio  dos  Sinos  apresenta  uma  população  estimada  para  2008  de

1.346.151habitantes, consideradas apenas as áreas dos municípios inseridas na Bacia. Deste

total, 64.531 habitantes residem em área rural e 1.281.620 em área urbana, denotando uma

característica urbana para as populações da Bacia, sendo que a taxa de urbanização é de 95%



em média, consideravelmente superior à média do Estado, que é de 83%. A população da

Bacia representa cerca de 12,7% da população do Estado do Rio Grande do Sul. A população

total dos municípios pertencentes à Bacia (incluídas áreas de municípios que estão fora da

Bacia) é de 2.105.405 habitantes (PROSINOS, 2014).

As  enchentes  caracterizam-se  por  apresentar  uma  vazão  relativamente  grande  de

escoamento  superficial.  Já  as  inundações  são definidas  como o transbordamento  da calha

normal de um rio, lago, mar ou açude. Segundo Bazzan (2011), na bacia hidrográfica do rio

dos sinos, foi identificada uma série histórica de inundações no município de São Leopoldo,

entre os períodos de 1980 a 2009. Ao todo foram contabilizadas 37 inundações provocadas

pelo Rio dos Sinos, no período abordado, sendo que a maior frequência dessas inundações

ocorreu entre os meses de junho e outubro de cada ano do período considerado.



4 METODOLOGIA

A  metodologia  aplicada  no  presente  trabalho  para  a  sistematização  de  um  plano

adequado  de  ação  para  otimização  das  dosagens  de  produtos  químicos  nas  etapas  de

coagulação/floculação  do  processo  de  tratamento  de  água  está  organizada  em  quatro

categorias bem definidas: Ambiente Interno; Identificação dos Eventos de Risco; Avaliação,

Resposta e Controle de Riscos e Monitoramento e Análise Crítica da Proposta de Gestão de

Risco das Etapas de Coagulação/Floculação do Processo. Cada categoria apresenta, por sua

vez, etapas igualmente bem definidas.

Esta metodologia segue as diretrizes  de gestão de riscos corporativos adotada pelo

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, disponibilizada por meio do Manual

de Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão que foi estabelecido pela Assessoria

Especial  de  Controles  Internos  (MINISTÉRIO  DO  PLANEJAMENTO,

DESENVOLVIMENTO  E  GESTÃO,  2017).  A  Figura  26  mostra  uma  representação

esquemática  simplificada  dessa  metodologia,  explicitando  todas  as  quatro  categorias  e

respectivas seis etapas associadas.

Figura 26: Representação esquemática simplificada da metodologia

Fonte: Adaptado do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (2017).

A metodologia apresentada na Figura 26 se diferencia de outros métodos empregados

na área de otimização de processos de tratamento de água, pois não está vinculada apenas aos
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resultados dos ensaios de tratabilidade realizados em laboratório, que estariam restritos apenas

à análise, avaliação e controle dos riscos atrelados ao processo, mas aborda os riscos inerentes

externos, os riscos inerentes operacionais e os aspectos internos da organização que afetam as

etapas de coagulação/floculação do processo.  Esta metodologia está estruturada de acordo

com as diretrizes de gestão de risco de um processo que também inclui o monitoramento e a

análise crítica desta proposta. 

Na  categoria  identificada  como  Ambiente  Interno  consta  a  Primeira  Etapa  desta

metodologia que identifica os valores éticos e as competências das pessoas que fazem parte da

unidade de produção de água tratada e estabelece os objetivos a serem alcançados por meio do

processo.

Na categoria estabelecida como Identificação dos Eventos de Risco têm-se a Segunda

Etapa e a Terceira Etapa desta metodologia. Na Segunda Etapa serão analisados alguns riscos

inerentes que podem ocorrer na Bacia Hidrográfica da região e que podem afetar as etapas de

coagulação/floculação do processo. Na Terceira Etapa, torna-se fundamental o diagnóstico da

gestão  de  pessoas  que  realizam  as  atividades  na  ETA,  o  diagnóstico  das  especificações

técnicas constantes na Norma Técnica NBR 12.216 (ABNT, 1992) para planejar os ensaios de

tratabilidade  de  forma  adequada  e  o  diagnóstico  da  gestão  do  processo  como  um  todo,

explicitando a comunicação interna no setor, o uso de ferramentas para melhoria contínua do

processo,  a  segurança  física  para  a  realização  das  atividades  técnicas  e  operacionais,  a

adequação do processo à legislação e a infraestrutura tecnológica aplicada ao processo.

Na categoria  explicitada como Avaliação,  Resposta e Controle dos Riscos, estão a

Quarta Etapa e a Quinta Etapa desta metodologia. A Quarta Etapa apresenta uma proposta de

organização das atividades técnicas realizadas em um laboratório de uma ETA, tendo como

objetivo  uma  gestão  adequada  das  informações  sobre  a  água  bruta  (matéria-prima  do

processo) e os procedimentos a serem executados para a obtenção de resultados de ensaios de

tratabilidade confiáveis. Essa etapa está dividida em: planejamento, execução e controle dos

procedimentos técnicos. A Quinta Etapa também agrega as mesmas diretrizes de gestão da

etapa anterior (planejamento, execução e controle) para as atividades operacionais a serem

executadas em uma ETA, pois os resultados dos testes fornecidos pelo laboratório devem ser

aplicados na planta como dosagens ideais de produtos químicos necessários para as operações

unitárias de coagulação/floculação, de acordo com procedimentos padronizados.

Na última categoria, referente ao Monitoramento e Análise Crítica está a Sexta Etapa

desta metodologia e estabelece uma análise crítica da proposta de gestão de risco do processo

de coagulação/floculação do tratamento de água, a fim de identificar se todos os componentes



de  uma  gestão  de  risco  foram  elencados  nesta  pesquisa,  contemplando  estas  etapas

(coagulação/floculação) do processo.

Desta forma, tem-se uma metodologia que contextualiza todos os fatores que podem

influenciar  na  otimização  de  dosagens  de  produtos  químicos  nas  etapas  de

coagulação/floculação  do  processo,  sejam  eles  externos  ou  internos,  agregando  valor  ao

produto final que é a água potável, protegendo a saúde da população, atendendo aos requisitos

legais,  garantindo  o  desempenho  das  operações,  a  eficiência  da  gerência  e  protegendo  a

reputação do prestador de serviço.

A  seguir,  será  descrita  cada  uma  das  seis  etapas  desta  metodologia,  com  suas

respectivas especificações, detalhamentos, dados técnicos, parâmetros, métodos de análises e

demais informações necessárias para a realização desta pesquisa.

4.1 PRIMEIRA ETAPA: DIAGNÓSTICO DO AMBIENTE INTERNO

A primeira etapa desta metodologia exemplifica as características do ambiente interno

de um setor  público  que presta  serviço  de  tratamento  de  água para  a  população de uma

determinada  região.  A  Figura  27  ilustra  a  representação  esquemática  simplificada  desta

primeira etapa.

Figura 27: Representação esquemática simplificada da primeira etapa

Fonte: Adaptado do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (2017) 
e da Norma NBR 24.512 (2012).
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A Figura 27 exemplifica o diagnóstico do ambiente interno de um prestador de serviço

de água e abrange a fixação dos objetivos desta organização e os elementos relacionados à

integridade e à ética que devem estar associados ao cumprimento das atribuições dos agentes

públicos envolvidos no setor de tratamento de água para consumo humano.

4.1.1 Fixação dos Objetivos

Os  objetivos  da  instituição  devem  estar  explícitos  para  todos  os  setores  e

departamentos  da organização e formulados em concordância com a missão e  a visão do

prestador de serviço de água. Dentre esses objetivos, priorizam-se: 

a) a  proteção  da  saúde  pública,  onde  a  população  necessita  de  água  potável  em

conformidade com os regulamentos e diretrizes nacionais de saúde pública;

b) as necessidades dos usuários que estão atreladas à quantidade de água suficiente

durante as 24 horas do dia;

c) a prestação dos serviços em situações de emergência, tais como períodos de seca,

inundações, etc.;

d) a sustentabilidade do prestador de serviço, tendo em vista que este presta serviços

por décadas, sendo fundamental uma política de manutenção dos seus ativos.

4.1.2 Integridade e Ética no Serviço Público

O ambiente interno de um setor público que presta serviços de água para a sociedade

também deve considerar a existência de um código de ética que instrua e discipline os agentes

públicos a agirem de forma honesta na execução de suas atribuições, de maneira que a gestão

da integridade na organização esteja concentrada no cumprimento das leis e princípios que

regem a entidade pública. 

Outro fator imprescindível a ser avaliado no diagnóstico do ambiente interno de um

serviço  público,  está  relacionado  à  competência  das  pessoas  e  a  designação  de  agentes

públicos  qualificados  para  os  cargos  de  direção/coordenação/chefia.  Preferencialmente,

sugere-se que estes tenham capacitação técnica e gerencial para exercer a função, bem como a

disposição  e/ou  o  conhecimento  específico  para  promover  a  melhoria  contínua  de  um

processo ou serviço.



A alta administração também pode atribuir responsabilidades aos servidores e garantir

a confidencialidade das informações concernentes às atividades exercidas em um determinado

departamento da organização. 

O prestador de serviço de água pode implantar uma filosofia de risco na instituição

que retrate a integridade, a conformidade, o controle interno e a identificação de riscos que

podem atuar negativamente sobre os processos e serviços prestados à comunidade.

4.2 SEGUNDA ETAPA: RISCOS INERENTES EXTERNOS

A segunda etapa desta metodologia refere-se ao diagnóstico dos riscos inerentes que

estão vinculados à análise dos seguintes fatores externos à ETA: escoamento da água no solo,

eventos do clima, usos múltiplos da água, erosão hídrica do solo, infiltração da água no solo,

práticas  agrícolas  e  influência  antrópica.  Todos  esses  fatores  afetam  a  quantidade  e  a

qualidade da água superficial  na bacia hidrográfica.  A Figura 28 exibe uma representação

esquemática simplificada dessa etapa.

Figura 28: Representação esquemática simplificada da segunda etapa

Fonte: Adaptado de Santos e Eloi (2015), ANA (2010), Libânio (2016), Lei 9.433 (BRASIL, 1997) e
Haddad (2007).

A Figura  28  aborda  alguns  dos  eventos  de  risco  que podem afetar  o  processo  de

tratamento  de  água  quando ocorrem em conjunto  ou  isoladamente  na  bacia  hidrográfica,

acarretando na alteração de um ou mais parâmetros da qualidade da água bruta.

4.2.1 Escoamento de Água no Solo

Numa bacia hidrográfica, o processo de escoamento da água no solo ocorre tanto em

períodos  de  chuva  quanto  em  períodos  de  seca.  Nos  períodos  de  chuvas  intensas  os
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escoamentos são designados como superficiais, pois as águas provenientes das precipitações e

que não infiltram no solo escoam para um determinado rio ou canal alterando sua vazão e

ocasionando as enchentes.  Este  tipo de escoamento é também definido como rápido, pois

resulta diretamente da incidência de chuvas intensas. O escoamento lento ou subterrâneo está

presente nos períodos de ausência de chuvas, onde a água infiltrada é que escoa do subsolo e

alimenta o rio (SANTOS; ELOI, 2015).

A velocidade de um escoamento superficial pode ser identificada como um evento de

risco inerente,  visto  que altera  a condição de qualidade da água bruta,  em termos de cor

aparente e turbidez, nos trechos do rio onde ocorrem chuvas intensas. O aumento significativo

dos  resultados  dos  parâmetros  cor  aparente  e  turbidez  afetam  o  processo  de

coagulação/floculação do processo de tratamento de água, acarretando num maior consumo

de coagulante/floculante que, necessariamente, precisa ser definido por meio de ensaios de

tratabilidade, realizados em escala laboratorial, para que as concentrações ideais de produtos

sejam aplicadas na planta de uma ETA.

Uma alternativa para reduzir os efeitos do escoamento superficial seria a adoção de

medidas de proteção ambiental, por parte das entidades públicas, pois a presença de vegetação

nas  margens  dos  rios  serve  para  reduzir  a  velocidades  das  chuvas,  o  que  diminuiria  a

velocidade do escoamento superficial. Além disso, espaços cobertos por vegetação aumentam

a infiltração de água no solo garantindo escoamento lento em períodos de escassez hídrica.

4.2.2 Eventos do Clima

O clima sofre alterações no tempo em função de fenômenos naturais e/ou decorrentes

da ação antrópica. Dados científicos sobre as mudanças climáticas apontam que o aumento de

gases  de  efeito  estufa  procede  das  ações  do  homem.  Baseado  nisso,  identifica-se  que  a

temperatura superficial da terra está aumentando (ANA, 2010).

O ciclo hidrológico é dependente da radiação solar. Diante do aquecimento global,

ocorrerão mudanças nos padrões das precipitações que irão afetar a disponibilidade hídrica no

planeta. O cenário mais provável será o de aumento na intensidade e na variabilidade das

chuvas, o que possibilita a alteração da vazão de um rio, causando enchentes e inundações. Os

períodos de seca sucedem os de inundação. Esses eventos extremos do clima sugerem uma

gestão adaptativa  dos  recursos  hídricos  para  que a  população não sofra  as  consequências

desses fenômenos em suas atividades diárias de necessidade de água, sejam para consumo ou

demais usos a que se destinam os recursos hídricos (ANA, 2010).



A gestão de risco torna-se uma possibilidade acessível na avaliação dos riscos dos

eventos extremos do clima e aponta três fatores que devem ser considerados em relação a este

quesito: probabilidade de ocorrência, dano causado e exposição ao evento. Algumas respostas

podem  ser  sugeridas,  dependendo  de  cada  caso.  Dessa  forma  o  risco  pode  ser  evitado,

reduzido, compartilhado ou aceito. A Agência Nacional de Águas, dentre as suas respostas

adaptativas  para  as  situações  de  eventos  extremos  do clima  sugere  o  monitoramento  das

precipitações e das vazões como estratégia para estimar a disponibilidade hídrica numa bacia

hidrográfica.

Para esta pesquisa, outras ações foram propostas em decorrência da maior incidência

de eventos de secas e inundações na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. Nos períodos de

secas, o impacto no trecho do Baixo Sinos se dá no aumento significativo da condutividade

elétrica, na diminuição da turbidez e do oxigênio dissolvido da água bruta. Certamente outros

parâmetros de qualidade da água bruta também sofrem alterações, mas os três aqui citados

influenciam as atividades técnicas e operacionais numa estação de tratamento de água, pois a

quantidade  de  produtos  químicos  dosados  nas  etapas  de  coagulação/floculação  é

drasticamente  reduzida,  quando  comparada  com  dosagens  aplicadas  em  períodos  de

inundações.  Nos  períodos  de  inundações  ocorre  o  aumento  de  cor  aparente  e  turbidez  e

diminuição de condutividade elétrica na água superficial, acarretando num aumento abrupto

de dosagens de produtos químicos nas etapas de coagulação/floculação do processo a fim de

se remover o material em suspensão presente na água bruta para torná-la potável.

Para  otimizar  as  dosagens  de  coagulante  e  floculante,  na  ocorrência  dos  eventos

extremos do clima anteriormente citados, sugere-se a realização de ensaios de tratabilidade

(em  escala  laboratorial)  que  devem  considerar  as  características  de  cada  tipo  de  água

(proveniente dos períodos de secas e inundações) e que influenciam nas etapas de coagulação/

floculação  do  processo.  Associando  as  características  dos  dois  tipos  de  água  bruta  às

concentrações de coagulante e floculante empregados para cada um dos tipos de água e aos

mecanismos de coagulação envolvidos para cada caso, nas etapas de coagulação, é possível

otimizar esta etapa do processo e produzir água potável, mantendo os resultados do parâmetro

turbidez de água filtrada inferior a 0,50uT, conforme a exigência da legislação.

4.2.3 Usos Múltiplos da Água

A água  é  um recurso  natural  indispensável  à  vida  e  com o  seu  uso  é  possível  a

realização de várias atividades pelo homem. A Lei das Águas – Lei 9.433 (BRASIL, 1997)



estabelece que a gestão dos recursos hídricos deve proporcionar os usos múltiplos da água.

Esses usos são classificados em usos consuntivos, que consomem a água e reduzem o seu

volume na bacia hidrográfica e usos não consuntivos, que não consomem a água diretamente.

Os  usos  ditos  consuntivos  são  o  abastecimento  humano,  a  dessedentação  de  animais,  a

irrigação  e  o  uso  industrial.  Os  usos  não consuntivos  são  para  a  recreação,  navegação  e

geração de energia (ANA, 2006).

Com a redução da disponibilidade hídrica, os conflitos relacionados às demandas de

água  têm  aumentado.  Nos  períodos  de  secas,  a  retirada  de  água  do  manancial  para

abastecimento  humano,  uso  industrial  e  utilização  na  irrigação,  por  exemplo,  reduzem

significativamente os níveis de água no rio. Essa diminuição da quantidade de água no rio

aumenta a concentração dos contaminantes ali dissolvidos e altera a qualidade da água bruta

captada para o abastecimento humano, exigindo uma tecnologia mais onerosa de tratamento

para remoção desses contaminantes para tornar a água potável.

Uma alternativa que pode ser empregada para minimizar a redução da quantidade de

água  do  manancial  devido  aos  usos  múltiplos  é  o  gerenciamento  adequado  dos  recursos

hídricos realizado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica, de forma que contemple os usos para

abastecimento humano e a dessedentação de animais. Outra medida a ser adotada numa região

atingida por uma redução de recursos hídricos é a conscientização da população local sobre o

uso racional da água. Essa prática pode ser realizada pelo setor socioambiental do prestador

de serviço de água da referida região atingida por um período de seca.

4.2.4 Erosão Hídrica do Solo

A erosão hídrica do solo é causada pela ação das gotas de chuva e pelo movimento das

enxurradas  sobre  ele.  O  processo  de  erosão  hídrica  acontece  quando  as  gotas  de  chuva

atingem um solo desprovido de vegetação, degradam, transportam e depositam as partículas

desintegradas  nos  poros  existentes  naquele  solo.  Essa  sedimentação  de  partículas  ocorre

quando carga de sedimentos  numa enxurrada é maior  que a sua capacidade  de transporte

(SANTOS; ELOI, 2015).

Dentre  os  riscos  causados  pela  erosão  hídrica  do  solo  nas  etapas  de

coagulação/floculação do processo de tratamento  de água observa-se a  elevação do custo

produtos químicos em função do enriquecimento da água bruta com sedimentos e matéria

orgânica. Esses dados são evidenciados por meios dos parâmetros de turbidez e cor aparente

analisados em laboratório de uma ETA. Para as devidas alterações de dosagens de produtos



químicos, submetem-se as amostras de água bruta proveniente de períodos de enxurradas a

ensaios  de  tratabilidade  (em escala  laboratorial)  para definir  dosagens que  corrijam essas

alterações na matéria prima do processo de tratamento de água.

Algumas práticas podem ser adotadas para reduzir  a erosão do solo em uma bacia

hidrográfica.  Essas  práticas  são  classificadas  em:  edáficas,  que  servem  para  melhorar  a

fertilidade do solo; em vegetativas, para proteger o solo da ação das chuvas e em práticas

mecânicas, que utilizam estruturas para minimizar o escoamento superficial. 

4.2.5 Infiltração da Água no Solo

O processo de infiltração é definido como a entrada de água através da superfície do

solo, passando pelos poros e atingindo as camadas mais profundas do solo. A infiltração de

água no solo é essencial para o crescimento da vegetação, para o abastecimento dos aquíferos

(reservatórios de água subterrânea), para o armazenamento da água que mantém o fluxo nos

rios durante as estiagens,  para a redução do escoamento superficial,  redução das cheias e

diminuição da erosão (COOLLISCHONN, 2008 apud SANTOS; ELOI, 2015).

A falta de infiltração de água numa bacia hidrográfica é um evento de risco, pois afeta

a alimentação de água nos rios nos períodos de secas. As regiões mais afetadas pela falta de

infiltração  são  as  que  são  mais  urbanizadas  e  pavimentadas,  visto  que  isso  impede  a

penetração da água no solo, acarretando também no aumento de enchentes e inundações na

região.

A baixa taxa de infiltração de água no solo nos períodos de chuva causa uma redução

no nível dos rios nos períodos de verão, o que aumenta a concentração de material dissolvido

na água, alterando a sua qualidade. Dessa forma, a água bruta que chega a uma estação para

tratamento precisa ser avaliada para que as devidas ações em relação às dosagens de produtos

químicos  sejam  executadas  visando  à  eficiência  da  etapa  de  coagulação/floculação  do

processo.  Os  ensaios  de  tratabilidade,  em  escala  laboratorial,  permitem  que  sejam

estabelecidas novas dosagens de produtos químicos a serem aplicados na planta para que a

água bruta nestas condições se torne própria para consumo humano.

4.2.6 Práticas Agrícolas

As  práticas  agrícolas  podem  ser  uma  das  atividades  mais  significativas  para  os

homens,  pois  representam  fontes  de  produções  alimentares  confiáveis.  Entretanto,  a



agricultura tem empregado muitos produtos químicos da classe de defensivos (pesticidas e

fungicidas)  que atuam como riscos significativos  à saúde que somente no momento atual

estão sendo identificados pelos toxicologistas. Com o aumento populacional, estima-se que

uma maior quantidade de área deverá ser cultivada para garantir a alimentação da população

(ORTEGA, 2011). 

De acordo com a  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária,  (2014,  apud Libânio,

2016),  o Brasil  é o terceiro  maior  consumidor de agrotóxicos  do Planeta.  Os agrotóxicos

podem  ser  classificados  em  organoclorados,  organofosforados,  organonitrogenados  e

carbamatos. Os organoclorados possuem alta estabilidade e seus resíduos já foram detectados

no ar, água, solo e até na neve da Antártida, onde não foram empregados. Podem permanecer

no solo por 15 a 20 anos e são arrastados pelas chuvas para o interior dos corpos de água

contaminando o manancial  e os peixes que se alimentam dos materiais do fundo dos rios,

além de causar sérios problemas de saúde às pessoas (LIBÂNIO, 2016).

Esses  fatos  sugerem um novo planejamento  ambiental,  visando à  preservação  dos

recursos hídricos no que diz respeito à contaminação por agrotóxicos, pois os riscos que esses

compostos  apresentam  à  saúde  humana  são  significativos,  visto  que  o  tratamento

convencional não é efetivo para a remoção destes compostos da água para consumo humano.

Sugere-se  o  emprego  de  carvão  ativado  aliado  ao  tratamento  convencional  para  remoção

destes agrotóxicos da água para abastecimento público.

4.2.7 Influência Antrópica

As atividades antrópicas são as ações do ser humano sobre o meio ambiente, devido ao

uso e ocupação do solo. Dentre as atividades antrópicas que afetam a qualidade das águas,

destacam-se: a contaminação e as fontes de poluição (pontuais e difusas), a urbanização, as

atividades industriais e as práticas agrícolas. A poluição contempla a degradação da qualidade

ambiental  modificando a  qualidade  física,  química  e  biológica  da água,  bem como a sua

condição  estética.  As  fontes  pontuais  de  poluição  são  aquelas  em  que  os  poluentes  são

lançados  de  modo  concentrado  no  corpo  hídrico  (efluentes  domésticos  e  industriais).  As

fontes difusas caracterizam-se por não ter um ponto de entrada definido no corpo receptor (os

poluentes são transportados pelo escoamento superficial). O processo de urbanização suprime

a vegetação,  reduzindo a  evapotranspiração  e  o equilíbrio  entre  a  taxa  de  infiltração  e  o

escoamento  superficial.  As  atividades  industriais  alteram  a  qualidade  das  águas  pelo

lançamento  de vários poluentes  e contaminantes  que podem ser divididos  nos grupos dos



nitratos e fosfatos, no grupo dos orgânicos dissolvidos, no grupo dos metais traço (chumbo,

cádmio, zinco, cromo, etc.) e no grupo dos sintéticos orgânicos que incluem os pesticidas e os

solventes. As práticas agrícolas afetam a quantidade das águas dos mananciais, por meio da

irrigação, e a qualidade das águas pelo uso de agrotóxicos, atribuindo-se à agricultura o papel

da  atividade  que  mais  degrada  os  recursos  hídricos  devido  ao  uso  desses  compostos

(HADDAD, 2007).

Todos os fatores citados são eventos de riscos que alteram o padrão e a condição de

qualidade  da  água  bruta  captada  e  tratada  para  abastecimento  humano.  O lançamento  de

efluentes domésticos e industriais altera os parâmetros turbidez, cor aparente, condutividade

elétrica,  oxigênio dissolvido e matéria orgânica, requerendo uma adequada otimização das

etapas de coagulação/floculação do processo de tratamento de água, visando à remoção de

material em suspensão que contém microrganismos agregados a ele. Dessa forma, poderá ser

obtida uma água filtrada com turbidez inferior a 0,5uT, que aliada ao processo de desinfecção,

irá garantir a remoção ou inativação de agentes causadores de doenças, como os coliformes

totais, vírus e protozoários.

4.3 TERCEIRA ETAPA: RISCOS INERENTES OPERACIONAIS

Nesta terceira etapa são realizados os diagnósticos dos riscos inerentes operacionais

que compreendem: o diagnóstico da gestão de pessoas que está relacionado à competência e

conduta dos profissionais que atuam em uma ETA; o diagnóstico das especificações técnicas

das etapas de coagulação e floculação e o diagnóstico da gestão do processo, considerando a

comunicação interna sobre as atividades técnicas e operacionais a serem executadas para a

otimização  deste  processo.  Além  disso,  sugere-se  o  uso  de  ferramentas  de  gestão  para

melhoria contínua do tratamento de água, adequação da tecnologia à legislação e verificação

da  existência  de  infraestrutura  tecnológica  aplicada  ao  processo.  A  Figura  29  mostra  a

representação esquemática simplificada dessa etapa.



Figura 29: Representação esquemática simplificada da terceira etapa

Fonte: Adaptado da NBR 12.216 (ABNT, 1992) e do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão (2017).

A  Figura  29  apresenta  os  riscos  inerentes  operacionais  associados  à  etapa  de

coagulação/floculação do tratamento de água, englobando a gestão de pessoas que atuam no

setor, as especificações técnicas atreladas às operações unitárias do processo e a gestão do

processo. Os eventos abordados nesta etapa podem ser positivos ou negativos. Os positivos

como, por exemplo, as especificações técnicas das etapas de coagulação/floculação, quando

aplicadas de forma coerente, são oportunidades de se agregar valor ao processo gerando um

risco  insignificante  ao  mesmo.  Os  eventos  que  podem afetar  negativamente  as  etapas  de

coagulação/floculação  do  processo  são  considerados  riscos  e  devem  ser  avaliados  e

minimizados por meio de ações que são definidas como respostas aos riscos. A seguir será

feito  um detalhamento  de  cada  um desses  riscos/oportunidades  que  podem ter  influência

negativa  ou  positiva  sobre  o  alcance  das  metas  estabelecidas  pela  administração  para  a

produção de água potável, no que se refere às etapas de coagulação/floculação do processo.

4.3.1 Diagnóstico da Gestão de Pessoas

A gestão de pessoas é realizada por meio de práticas e técnicas que potencializam as

habilidades humanas para aumentar o seu desempenho na área profissional em que atuam.

Entretanto, alguns eventos de riscos podem interferir no êxito dessas práticas, dificultando a

Diagnóstico das Especificações Técnicas Diagnóstico das Especificações Técnicas 



obtenção de resultados satisfatórios no que diz respeito à melhoria das aptidões das pessoas

para a execução de uma atividade específica. Dentre esses eventos de risco, têm-se:

Carga de Trabalho

A  carga  de  trabalho  pode  ser  identificada  como  um  evento  de  risco,  pois  está

vinculada a fatores humanos individuais e externos que influenciam na capacidade que uma

pessoa tem de realizar um esforço para concluir uma tarefa. As causas individuais podem ser

definidas  como  a  idade,  índice  de  massa  corporal,  aptidão  física,  tabagismo,  nível  de

escolaridade e demais aspectos relacionados à saúde física e mental do ser humano. As causas

externas  referem-se  às  exigências  a  que  um  trabalhador  é  submetido  para  cumprir  suas

funções e atribuições numa organização, tais como: quantidade de horas trabalhadas, ritmo

elevado  de  trabalho,  exigências  excessivas,  movimentos  repetitivos,  fatores  ambientais

ergonômicos, fatores climáticos, entre outros (GALVAN, 2015). Outro aspecto relacionado à

carga de trabalho refere-se à rotatividade de pessoal num determinado setor da organização e

isso  pode afetar  negativamente  a  execução das  atividades  associadas  a  um processo pela

insuficiência de experiência e conhecimento técnico/operacional sobre o processo. O conjunto

desses  fatores  (individuais  e  externos)  pode  gerar  efeitos  negativos  sobre  a  saúde  do

trabalhador e insatisfação profissional, podendo afetar o seu desempenho no trabalho, o que

acarretaria numa consequência negativa sobre os objetivos de uma instituição. 

Para minimizar esses efeitos negativos sobre o servidor, a organização pode adotar

princípios de proteção da saúde e segurança do trabalhador que contribuam para que o agente

público  avalie  suas  atitudes  em  relação  aos  cuidados  com  sua  saúde,  bem  como  tenha

disponível  os  equipamentos  de  proteção  individuais  e  um  ambiente  de  trabalho

ergonomicamente adequado. Para situações mais individualizadas,  a entidade pode ter  um

assistente  social  que pode atuar como um intermediador  na solução de problemas seja  de

ordem  física/emocional  ou  de  outra  natureza,  além  da  realização  de  exames  revisionais

periódicos.  Para  diminuir  as  consequências  da  rotatividade  de  pessoal,  a  coordenação  do

departamento pode disponibilizar um treinamento (capacitação) bem estruturado que permita

acessibilidade rápida aos aspectos considerados como riscos inerentes ao processo, bem como

as devidas ações a serem adotadas na solução das questões apresentadas. Isso pode ser feito

por meio de planilhas de acesso rápido, organizadas de acordo com o gerenciamento de riscos

de processo. Essas práticas reduzem os efeitos da carga de trabalho sobre o indivíduo, que

poderá desempenhar suas funções de maneira mais satisfatória e produtiva, contribuindo de

forma efetiva para o alcance das metas definidas pela administração.



Competência das Pessoas

A competência das pessoas pode ser caracterizada como um evento de risco positivo

ou negativo. O risco é positivo quando ele apresenta uma oportunidade, dessa forma, uma

pessoa  competente,  com  conhecimento  técnico  e  científico  e  com  habilidades  para

desempenhar de maneira eficiente uma atividade irá contribuir e agregar valor a um processo.

Entretanto, quando uma pessoa não tem conhecimento suficiente sobre uma operação e não

está  disponível  para  buscar  o  conhecimento  que lhe  falta,  sua competência  precária  afeta

negativamente o processo, pois atua de maneira a não contribuir com ideias inovadoras para

otimizar/melhorar uma operação ou processo. Para ambos os casos a entidade pública pode

promover a capacitação por meio de cursos ou disponibilizar informações sobre instituições

que  ministram  cursos  EAD  e  de  forma  gratuita,  pois  os  profissionais  que  normalmente

costumam se atualizam poderão aproveitar as oportunidades e irão trazer retorno em termos

de  conhecimento  para  a  organização.  Já  os  servidores  menos  disponíveis  à  atualização

profissional podem se motivar com as ofertas e aceitar os desafios de buscarem conhecimento

a aplicá-los as suas atividades diárias.

Ambiente Organizacional

O  ambiente  organizacional  apresenta-se  como  um  evento  de  risco  porque  possui

alguns elementos que podem atuar de forma negativa sobre um processo. Os aspectos que

envolvem um ambiente organizacional, de forma destrutiva são: a insatisfação do trabalhador

em  realizar  as  suas  atribuições;  o  desconhecimento  sobre  os  objetivos  da  instituição,  a

indefinição  sobre  as  suas  responsabilidades;  a  falta  de  recursos  para  a  realização  das

atividades e a resistência do servidor em flexibilizar as formas de realizar suas tarefas. Para

melhor qualidade do ambiente de trabalho, a coordenação do setor pode apresentar ações que

promovam o bem-estar do agente público que podem estar relacionadas às condições mínimas

de climatização do ambiente, móveis ergonomicamente adequados, bem como a existência de

refeitório, vestiários e sanitários higiênicos. A organização do ambiente que contempla esses

aspectos fornece uma tranquilidade ao trabalhador quanto à satisfação das suas necessidades

básicas  alimentares  e  fisiológicas.  Quanto  às  questões  relacionadas  aos  objetivos  da

organização,  os servidores podem se atualizarem por meio da missão e visão da entidade

pública. A definição de responsabilidades individuais pode ser comunicada aos servidores por

meio de documentos específicos disponíveis no setor de recursos humanos da instituição. O

gestor também deve estar atento e verificar se o setor possui todos os recursos necessários e se

estes estão em boas condições de uso, caso contrário, verificar a possibilidade de reposição ou



manutenção de equipamentos. A resistência dos agentes públicos em flexibilizar suas tarefas

deve ser intermediada por meio de uma comunicação efetiva que deixe claro que todos os

procedimentos realizados no setor servem para cumprir normas e legislações que garantem a

eficácia de um processo.

Conduta

A conduta também é tida como um evento de risco, pois está associada à ausência de

postura ética na realização das atividades por um servidor, bem como no seu relacionamento

interpessoal no ambiente de trabalho. Os conflitos de natureza ética surgem porque as pessoas

são todas diferentes, possuem uma carga de experiências de vida e valores distintos. Essas

percepções, muitas vezes, podem estar distorcidas ou distantes dos objetivos da instituição,

caracterizando-se como desvio de conduta para a atuação da pessoa naquele processo que é

regido por leis e normas de cunho científico e não necessariamente restrito às experiências de

um indivíduo ou grupo de indivíduos (ROMÃO; PORTUGAL, 2016). Entretanto, para que

num ambiente de trabalho se consiga conciliar essa diversidade de experiências e valores e

garantir que as leis e normas relacionadas à eficácia de um processo estão sendo consideradas,

podem-se  estabelecer  normas  e  procedimentos  de  conduta  a  serem seguidas  pelo  agente

público de forma que ele compreenda que está atendendo a requisitos legais para executar

uma operação. Além das normas específicas para atuação no setor, outras práticas podem ser

adotadas  como  os  mecanismos  de  motivação/recompensa,  práticas  de  disciplina,

reconhecimento  de  responsabilidades  por  escrito,  rodízio  de  funcionários,  segregações  de

funções, entre outras.

4.3.2 Diagnóstico das Especificações Técnicas

As especificações técnicas são fundamentais para a eficácia de um processo. Sendo

assim,  algumas  especificações  técnicas  foram  criteriosamente  estabelecidas  para  que  os

objetivos  de  otimização  de  dosagens  de  produtos  químicos  nas  etapas  de

coagulação/floculação do tratamento de água desta pesquisa alcancem resultados satisfatórios

e apresentem como riscos ao processo valores insignificantes, ou melhor, riscos positivos que

promovam a melhoria do processo.



Etapa de Coagulação

Mistura Rápida

Para proceder aos ensaios de tratabilidade, em escala laboratorial, foram estabelecidos

os tempos de um minuto para mistura e velocidade de agitação de 150rpm para a etapa de

mistura rápida. Essas especificações técnicas para mistura rápida serão aplicadas em todos os

ensaios de tratabilidade realizados e apresentados neste projeto.

Tipo de Coagulante

A definição do tipo de coagulante a ser aplicado em um ETA deve ser feita após uma

minuciosa avaliação da qualidade  da água bruta  que será utilizada por esta  estação como

matéria-prima do processo.  Existem vários tipos de água bruta que são caracterizadas  em

função de  sua  composição  química  e  de  sua  condição  local.  O tipo  de  coagulante  a  ser

utilizado  na  mistura  rápida  deve  ter  características  que,  em conjunto  com os  parâmetros

químicos da água bruta, promova uma coagulação/floculação eficiente. Por exemplo, se uma

água bruta apresentar uma alcalinidade baixa e uma turbidez elevada,  será mais difícil  de

coagular  com um produto químico que  consome alcalinidade  do meio.  Esse  é  o caso do

sulfato  de  alumínio,  que  exige  determinada  quantidade  de  alcalinidade  presente  na  água

(bruta) para agir de forma a promover a coagulação das partículas em suspensão e coloidais.

Quanto  maior  for  a  turbidez  da  água  a  ser  tratada,  maior  será  a  dosagem de  sulfato  de

alumínio a ser empregada e maior será a alcalinidade requerida nesta etapa do tratamento. Se

a água bruta apresentar alcalinidade baixa, serão adicionados produtos químicos alcalinizantes

do tipo hidróxido de cálcio ou cal hidratada, hidróxido de sódio, soda barrilha, entre outros,

por exemplo, para aumentar a alcalinidade do meio de forma que a coagulação possa ocorrer.

Sendo assim, seria mais conveniente e econômico empregar um coagulante que não consuma

alcalinidade do meio para águas brutas com elevada turbidez e baixa alcalinidade. Em função

disso, para esta pesquisa, que irá utilizar uma água bruta com baixa alcalinidade e que em

vários  eventos  apresenta  turbidez  elevada,  o  coagulante  a  ser  empregado  nos  ensaios  de

tratabilidade  (em  escala  laboratorial)  é  o  policloreto  de  alumínio,  que  é  um  coagulante

inorgânico  e  que,  se  comparado  ao  sulfato  de  alumínio,  consome  menor  quantidade  de

alcalinidade  da  água,  atua  numa  ampla  faixa  de  pH  e  remove  cor  e  turbidez  de  forma

eficiente.



Aplicação do Coagulante

Nos ensaios de tratabilidade (em escala laboratorial) desta pesquisa, a aplicação do

coagulante será realizada antes do início da etapa de mistura rápida. Esse procedimento será

efetuado em todos os ensaios de tratabilidade deste projeto.

Concentração do Coagulante

Para água bruta proveniente de períodos de seca serão aplicadas as concentrações de

16ppm a 26ppm do coagulante policloreto de alumínio, sucessivamente, em cada um dos seis

jarros  ou copos do equipamento  denominado teste  dos  jarros,  com variação de 2ppm em

2ppm, para a realização da simulação do processo em escala laboratorial. Identificando-se o

melhor resultado para o parâmetro turbidez de água filtrada e decantada durante os ensaios de

tratabilidade,  que  avaliam  a  dosagem  de  coagulante,  aplica-se  a  melhor  dosagem  de

coagulante  verificada  nesta  etapa  para  os  demais  testes  de  simulação  do  processo  que

compreende: concentração de floculante, tempo de mistura lenta, velocidade de floculação e

tempo de adição de floculante.

Para  água  bruta  proveniente  de  períodos  de  inundação  serão  aplicadas  as

concentrações de 38 a 48ppm do coagulante policloreto de alumínio, sucessivamente, em cada

um dos seis copos do equipamento denominado jar-test, com variação de 2 em 2ppm, para a

realização  da  simulação  do  processo  em  escala  laboratorial.  Identificando-se  o  melhor

resultado  para  o  parâmetro  turbidez  de  água  filtrada  e  decantada  durante  os  ensaios  de

tratabilidade,  que  avaliam  a  dosagem  de  coagulante,  aplica-se  a  melhor  dosagem  de

coagulante  verificada  nesta  etapa  para  os  demais  testes  de  simulação  do  processo  que

compreende: concentração de floculante, tempo de mistura lenta, velocidade de floculação e

tempo de adição de floculante.

Etapa de Floculação

Tipo de Floculador

O tipo  de  floculador  de  uma  ETA pode  ser  um evento  de  risco  para  a  etapa  de

floculação. Desta forma, para floculadores hidráulicos, estabelece-se que as vazões podem ter

variações máximas de vinte por cento, pois estes floculadores apresentam pouca flexibilidade

para variações de vazão, o que pode afetar negativamente a eficiência da operação unitária

quanto à remoção de partículas em suspensão. O parâmetro vazão está associado ao tempo de

detenção na etapa  de floculação,  sendo assim,  quanto  maior  a  vazão,  menor o tempo de

detenção nesta etapa do processo. Para esta pesquisa, serão realizados testes desta natureza,



entretanto, explicitar que o tipo de floculador afeta o processo é necessário para identificar

esse fator na planta, quando for o caso.

Velocidade de Floculação

As especificações técnicas adotadas para a velocidade de floculação (gradiente) para

os ensaios de tratabilidade (em escala laboratorial) desta pesquisa serão de 20, 30 e 70rpm.

Este ensaio será realizado para água bruta dos períodos de seca e dos períodos de inundação.

Os testes serão feitos em duplicata, considerando os seis copos do jar-test. Identificando-se o

melhor resultado para o parâmetro turbidez de água filtrada e decantada durante os ensaios de

tratabilidade,  que  avaliam  a  velocidade  de  floculação,  aplica-se  a  melhor  velocidade  de

floculação  verificada  nesta  etapa  para  os  demais  testes  de  simulação  do  processo  que

compreende: concentração de coagulante, concentração de floculante, tempo de mistura lenta,

e tempo de adição de floculante. 

Tempo de Mistura Lenta

Para  os  ensaios  de  tratabilidade  (em escala  laboratorial)  as  especificações  técnicas

estabelecidas para o tempo de mistura lenta (tempo de detenção ou tempo de floculação) serão

de 20, 30e 40 minutos. Este ensaio será realizado para água bruta dos períodos de seca e dos

períodos de inundação. Os testes serão feitos em duplicata, considerando os seis copos do jar-

test.  Identificando-se  o  melhor  resultado  para  o  parâmetro  turbidez  de  água  filtrada  e

decantada durante os ensaios de tratabilidade, que avaliam o tempo de mistura lenta, aplica-se

o melhor tempo de mistura lenta verificado nesta etapa para os demais testes de simulação do

processo  que  compreende:  concentração  de  coagulante,  concentração  de  floculante,

velocidade de floculação e tempo de adição de floculante. 

Tempo de Adição de Floculante

As especificações técnicas para o tempo de adição do floculante são estipuladas em 1

minuto, 5 e 10minutos, sendo que o floculante deve ser aplicado nos ensaios de tratabilidade

(em  escala  laboratorial)  após  o  início  da  mistura  rápida,  respeitando  esses  tempos  pré-

estabelecidos. Este ensaio será realizado para água bruta dos períodos de seca e dos períodos

de inundação. Os testes serão feitos em duplicata,  considerando os seis copos do  jar-test.

Identificando-se o melhor resultado para o parâmetro turbidez de água filtrada e decantada

durante os ensaios de tratabilidade, que avaliam o tempo de adição do floculante, aplica-se o

melhor  tempo  de  adição  do  floculante  verificado  nesta  etapa  para  os  demais  testes  de



simulação  do  processo  que  compreende:  concentração  de  coagulante,  concentração  de

floculante, velocidade de floculação e tempo de mistura lenta. 

Tipo de Floculante

O floculante empregado nesta pesquisa é um polímero de natureza orgânica e vegetal

(extraído da casca da árvore denominada acácia negra), com característica catiônica, a base de

tanino (tanato quaternário de amônio). Possui uma estrutura química que permite a formação

de flocos com maior superfície de contanto (o floco apresenta uma morfologia irregular e, por

consequência, uma maior área de contato), sendo eficiente como floculante no tratamento de

água. Adicionalmente, esse produto não consome a alcalinidade da água, o que não altera o

pH do meio, dispensando outros produtos químicos para correção deste parâmetro.

Concentração de Floculante

Para  os  ensaios  de  tratabilidade  (em  escala  laboratorial)  desta  pesquisa,  as

especificações  de  dosagens  de  floculante  para  água  bruta  dos  períodos  de  secas  estão

definidas entre 0 e 10ppm, com variação de 2ppm a ser aplicada em cada copo do jar-test,

considerando  os  seis  copos  do  aparelho.  Para  água  bruta  dos  períodos  de  inundação  as

dosagens estão definidas entre 2 e 12ppm, com variação de 2ppm a ser aplicada em cada copo

do jar-test, considerando os seis copos do aparelho. Identificando-se o melhor resultado para

o parâmetro turbidez de água filtrada e decantada durante os ensaios de tratabilidade,  que

avaliam a dosagem de floculante, aplica-se a melhor dosagem de floculante verificada nesta

etapa  para  os  demais  testes  de  simulação  do  processo  que  compreende:  concentração  de

coagulante, tempo de adição do floculante, velocidade de floculação e tempo de mistura lenta,

para os dois tipos de água.

4.3.3 Diagnóstico da Gestão de Processo

A  gestão  de  processo,  quando  implantada  em  uma  instituição,  possibilita  o

planejamento, a avaliação e o monitoramento do processo, dando ênfase à melhoria contínua

deste  processo  e  ao  alcance  das  metas  estabelecidas  pela  administração.  No  quesito

planejamento,  as  atividades  podem ser sistematizadas  e  padronizadas  com a utilização de

ferramentas de gestão. Na avaliação, pode ser realizado um mapa do processo para identificar

os  aspectos  críticos  que  afetam  os  objetivos  a  serem  alcançados.  O  monitoramento  do

processo pode ser executado por meio dos controles internos que irão garantir que as ações



propostas estão sendo executadas, visando que o processo como um todo esteja alinhado com

os objetivos da organização e que os riscos associados a ele estão sendo reduzidos.

Comunicação Interna

A  comunicação  interna  de  uma  organização  se  configura  em  um  risco  inerente

operacional quando as informações relativas a um processo não são recebidas em tempo hábil

para a execução desse processo,  quando não existem padrões mínimos indicando como a

atividade  deve ser  executada  e  demais  falhas  de comunicação que  afetam a execução do

processo. Para reduzir esses tipos de problemas, o departamento pode estabelecer o meio pelo

qual serão repassadas as informações ao setor que pode ser pela existência de um mural de

recados,  e-mail,  ou,  para  procedimentos  mais  específicos,  através  de  um manual  sobre  o

processo. 

Modelagem

A modelagem é a representação de um processo que possibilita que este processo seja

avaliado e melhorado. Esta estrutura se caracteriza como um risco ao processo quando o fluxo

de  informações  contidas  na  modelagem  do  processo  está  desatualizado,  quando  não  são

previstas avaliações periódicas para verificar a adequação do modelo seguido, quando não se

faz uso das ferramentas de gestão para a melhoria contínua do processo e quando não existe

uma metodologia que possa auxiliar no mapeamento do processo. Para minimizar os aspectos

críticos  elencados  na  modelagem  de  um  processo,  a  instituição  pode  implementar  uma

metodologia  que contemple  todas  as  etapas  de planejamento,  avaliação e  controle  de um

processo, sendo a gestão de risco uma forma que compreende todos esses quesitos e se aplica

a qualquer tipo de organização e possibilita o mapeamento de qualquer tipo de processo.

Segurança Física

A falta de segurança no ambiente de trabalho e o acesso de pessoas não autorizadas e

não identificadas às áreas críticas de um setor podem ser um risco tanto ao processo quanto às

pessoas  (não autorizadas  e  não identificadas).  Para  melhorar  a  segurança  no ambiente  de

trabalho,  o  gestor  pode implantar  ações  feitas  em conjunto  com o setor  de segurança  do

trabalho  da  instituição.  Para  evitar  a  entrada  de  pessoas  sem  a  devida  autorização  e

identificação exigidas em um determinado setor ou área, pode ser solicitado o uso de crachás

e uniformes, bem como senhas específicas pelos agentes públicos ou instalação de roletas que

permitem a entrada apenas de pessoas devidamente autorizadas, identificadas e credenciadas.



Adequação à Legislação

Os  riscos  associados  à  legislação  referem-se  a  casos  em  que  os  processos  são

executados  descumprindo  normas  e  procedimentos  internos  ou  descumprindo  obrigações

regulatórias relativas ao processo. Para minimizar esses riscos, devem-se aumentar os itens de

controle interno e o monitoramento sobre a realização das atividades inerentes ao processo. 

Infraestrutura Tecnológica

Os  riscos  vinculados  ao  ambiente  tecnológico  são  a  falta  de  acesso  seguro  aos

sistemas,  ausência  de  senhas  individualizadas  na  rede  institucional,  dados  do  processo

armazenados em diretórios não protegidos, entre outros. Para reduzir esses riscos podem ser

adotados os controles de acesso lógico aos arquivos.

4.4 QUARTA ETAPA: ATIVIDADES TÉCNICAS REALIZADAS EM LABORATÓRIO

A quarta etapa desta metodologia abrange todas as atividades técnicas realizadas em

laboratório  para  o  planejamento  e  execução  dos  ensaios  de  tratabilidade,  bem  como  os

devidos registros necessários para o controle e avaliação dos resultados destes ensaios.  A

Figura 30 mostra a representação esquemática simplificada dessa etapa.

Figura 30: Representação esquemática simplificada da quarta etapa

Fonte: Adaptado da Norma NBR ISO/IEC 17025 (ABNT, 2017) 
e da Norma NBR 24.512 (ABNT, 2012).
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A Figura  30  define  as  atividades  realizadas  em um laboratório  necessárias  para  a

otimização  de  dosagens  de  produtos  químicos,  em  escala  laboratorial,  nas  etapas  de

coagulação/floculação do processo de tratamento de água. A seguir será elencada e explicada

cada uma das  atividades  que  foram realizadas  para  garantir  que  esta  pesquisa contemple

resultados de otimização de processo de acordo com os padrões de potabilidade exigidos pela

legislação específica.

4.4.1 Planejamento

O planejamento caracteriza-se como uma etapa preliminar e fundamental referente à

coleta  de  informações  e  dados  técnicos  que  orientem  a  organização  dos  ensaios  de

tratabilidade  com  foco  na  obtenção  de  resultados  confiáveis.  Esse  planejamento  está

estruturado em: 

Consulta à Legislação e Normas Técnicas

Para garantir a confiabilidade desta pesquisa, foram realizadas consultas à legislação e

normas técnicas associadas ao tratamento de água e gestão do processo. Para fundamentar as

questões  relacionadas  ao  tratamento  de  água  foram  examinadas:  a  Resolução  n°  357

(CONAMA, 2005), que fornece informações sobre a classe, condição e padrão de qualidade

da água bruta, além do tipo de tecnologia de tratamento de água a ser adotado em uma ETA; a

Norma Brasileira ABNT NBR 12.216 (ABNT, 1992) que apresenta as especificações técnicas

de  dispersão  e  mistura  de  produtos  químicos,  tempo e  velocidade  de  floculação  a  serem

aplicadas  nas  etapas  de coagulação/floculação do processo e  o Anexo XX da Portaria  de

Consolidação  n°  05  (MINISTÉRIO DA SAÚDE,  2017)  que  dispõe  sobre  os  padrões  de

potabilidade de água para consumo humano. Para fundamentar as questões relativas à gestão

do  processo  foram  consideradas  a  Norma  Brasileira  NBR  24.512  (ABNT,  2012)  que

estabelece diretrizes de gestão para o prestador de serviço de água e a Norma Brasileira NBR

31.000 (ABNT, 2009) que fornece as diretrizes de gestão de risco a serem implantadas em

uma organização.

Leitura de Artigos Científicos

A leitura dos artigos científicos relacionados à otimização do processo de tratamento

de água auxiliou na estruturação desta pesquisa, pois forneceram informações teóricas e dados

técnicos  testados  em  laboratório.  A  partir  dessas  constatações,  foi  possível  identificar



parâmetros que são adotados no tratamento de água, independentemente da localização e do

ponto de captação de água bruta,  bem como aspectos  que são variáveis  e  consideram os

desafios locais da bacia hidrográfica,  a estrutura física de uma ETA, o tipo de coagulante

empregado,  o  tipo  de  tecnologia  de  tratamento  adotado,  entre  outras.  As  semelhanças  e

diferenças a serem consideradas na otimização de um processo são identificadas quando as

pesquisas científicas são compartilhadas e podem promover a melhoria de um processo de

uma localidade específica.

Avaliação dos Riscos Inerentes Externos e Operacionais

Por meio da análise dos riscos inerentes externos e operacionais foram identificadas as

principais alterações na condição e qualidade da água bruta e as especificações técnicas ideais

para os ensaios de tratabilidade,  em escala laboratorial,  desta pesquisa. Os riscos externos

forneceram fatores que afetam as condições e os parâmetros de qualidade da água bruta e que

precisam ser avaliados para a escolha do melhor tipo de coagulante a ser empregado. Os

riscos operacionais referem-se às especificações técnicas disponíveis que atuam como riscos

positivos  e  caracterizam-se  como  oportunidades  de  melhoria  do  processo  quando  bem

aplicadas.

Para esta pesquisa os riscos externos apontam dois tipos de água bruta que se destacam

na bacia do Rio dos Sinos: água bruta dos períodos de seca que apresenta como parâmetros

relevantes  na  otimização  de  dosagens  de  produtos  químicos  nas  etapas  de

coagulação/floculação,  turbidez  baixa  e  condutividade  elétrica  elevada;  água  bruta  dos

períodos de inundações que apresenta, para esta pesquisa de otimização de processo, turbidez

elevada e condutividade elétrica baixa. Além disso, percebe-se pelos resultados do parâmetro

pH, que a alcalinidade dessa água bruta (para os dois períodos mencionados) está na forma de

bicarbonato.

Para as especificações técnicas, foram verificados os dados técnicos a serem aplicados

nas etapas de coagulação e floculação, separadamente. Essas informações já foram descritas

na etapa anterior.

Planejamento dos Ensaios de Tratabilidade (em escala laboratorial)

Para  o  planejamento  dos  ensaios  de  tratabilidade  foram considerados  os  seguintes

aspectos:  tipo  de  água  bruta,  tipo  de  coagulante,  mecanismo  de  coagulação,  variação  da

concentração  do  coagulante,  tipo  de  floculante,  variação  da  concentração  de  coagulante,

variação da velocidade de floculação, variação do tempo de mistura lenta e variação da adição



do tempo do floculante.  A Figura 31 indica  a  representação  esquemática  simplificada  do

planejamento dos ensaios de tratabilidade desta pesquisa.

Figura 31: Representação esquemática simplificada do planejamento
 dos ensaios de tratabilidade desta pesquisa

Fonte: Autora.

A Figura 31 ilustra o planejamento dos ensaios de tratabilidade, em escala laboratorial,

que  serão  realizados  nesta  pesquisa,  considerando  os  parâmetros  da  água  bruta,  as

especificações  técnicas  das  etapas  de  coagulação  e  floculação,  as  variações  destas

especificações e as concentrações de coagulante e floculante. A seguir, será explanado cada

um desses aspectos:

a) Tipo de água bruta: Para cada tipo de água bruta predominante (períodos de seca

e inundações), foram organizados cinco ensaios de tratabilidade, sendo que cada

ensaio contempla um objetivo diferente para a otimização de dosagem, conforme

consta na Tabela 6:



Tabela 6 – Identificação dos Ensaios de Tratabilidade e Objetivos da Otimização
Identificação (Períodos de seca) Objetivo do Ensaio

Ensaio de Tratabilidade 1 Determinar a melhor dosagem de coagulante.
Ensaio de Tratabilidade 2 Determinar a melhor dosagem de floculante.
Ensaio de Tratabilidade 3 Determinar o melhor tempo de adição do

floculante.
Ensaio de Tratabilidade 4 Determinar o melhor tempo de mistura lenta.
Ensaio de Tratabilidade 5 Determinar a melhor velocidade de floculação.

Identificação (Períodos de inundação) Objetivo do Ensaio
Ensaio de Tratabilidade 6 Determinar a melhor dosagem de coagulante.
Ensaio de Tratabilidade 7 Determinar a melhor dosagem de floculante.
Ensaio de Tratabilidade 8 Determinar o melhor tempo de adição do

floculante.
Ensaio de Tratabilidade 9 Determinar o melhor tempo de mistura lenta.
Ensaio de Tratabilidade 10 Determinar a melhor velocidade de floculação.

Fonte: Autora.

b) Tipo de coagulante: O tipo de coagulante definido para esta pesquisa considera as

características  da  água  bruta  para  os  dois  períodos  mencionados  (secas  e

inundações)  e  que  a  alcalinidade  da  água  superficial  é  composta  apenas  por

bicarbonato, fato identificado em virtude de o pH do meio estar entre 6,5 e 7,0, o

que caracteriza uma água bruta com alcalinidade devida apenas ao bicarbonato.

Dessa  forma,  o  coagulante  policloreto  de  alumínio  foi  adotado  como  o  mais

apropriado para estas condições de água bruta, por não consumir a alcalinidade do

meio, quando comparado com o sulfato de alumínio;

c) Mecanismo  de  coagulação:  Para  os  períodos  de  seca,  espera-se  que  estejam

envolvidos  nas  etapas  de  coagulação/floculação:  o  mecanismo  de  adsorção-

neutralização,  em  função  da  baixa  turbidez  da  água  bruta;  o  mecanismo  de

compressão da dupla camada, considerando a elevada condutividade elétrica no

meio  e  o  mecanismo  de  formação  de  pontes,  pela  aplicação  de  um  polímero

orgânico  natural  como auxiliar  de  floculação.  Para  os  períodos  de  inundações,

espera-se que estejam alinhados às etapas de coagulação/floculação: o mecanismo

de varredura, pela elevada turbidez da água bruta e o mecanismo de formação de

ponte,  pela  utilização  de  um  polímero  orgânico  natural  como  auxiliar  de

floculação;

d) Variação da concentração do coagulante: O coagulante policloreto de alumínio

terá uma variação de 2ppm em cada teste do ensaio, possibilitando a verificação da



tendência  da dosagem ideal  de produto químico e  que descaracterize  o uso de

excesso de produto na etapa de coagulação/floculação, visando à redução de custos

nesta etapa do processo;

e) Tipo de floculante: A definição do floculante empregado nesta pesquisa considera

a necessidade da adição de um polímero na etapa de floculação tendo em vista a

turbidez elevada nos períodos de inundações e que este pode auxiliar na redução

da  dosagem do  coagulante  principal.  Também visa  ao  melhor  desempenho  da

etapa de decantação, por aumentar o tamanho dos flocos formados e minimizar o

arraste de partículas em suspensão, aumentando o tempo de carreira na etapa de

filtração e garantindo resultados de água filtrada inferior a 0,5uT;

f) Variação da concentração do floculante: O floculante tanino terá uma variação

de 2ppm em cada teste  do ensaio,  possibilitando a verificação da tendência  da

dosagem ideal de auxiliar de floculação que descaracterize o uso de excesso de

produto  nesta  etapa  do  processo,  visando  à  redução  de  custos  com  produtos

químicos;

g) Variação da velocidade de floculação: A variação da velocidade de floculação

será de 10rpm entre um teste e outro para uma avaliação da tendência de remoção

de partículas em suspensão e coloidal, explicitada pelo resultado da turbidez de

água decantada, quando aplicada uma velocidade maior ou menor que a ideal para

esta etapa do processo;

h) Variação do tempo de mistura lenta: A variação do tempo de mistura lenta será

de 10 minutos entre um teste e outro para uma avaliação da tendência de remoção

de partícula  em suspensão e  coloidal,  explicitada pelo resultado da turbidez de

água decantada, quando aplicado um tempo maior ou menor que a ideal para esta

etapa do processo;

i) Variação do tempo de adição do floculante: A variação do tempo de adição do

floculante  após  1,  5  e  10  minutos,  auxilia  na  identificação  de  alguma

incompatibilidade  entre  os  dois  produtos  químicos  empregados  nesta  etapa  do

processo,  visto  que  ambos  são  catiônicos.  Também  pode  ser  avaliada  a

possibilidade de redução de dosagem de floculante em função do tempo de adição

do mesmo na etapa de floculação para ambos os tipos de água bruta (períodos de

seca e inundação).

4.4.2 Execução



Nesta  parte  da  pesquisa,  são  realizadas  todas  as  atividades  de  ordem  prática

necessárias para a execução dos ensaios de tratabilidade, em escala laboratorial. A seguir, são

descritas cada uma dessas atividades práticas:

Verificação dos Materiais e Equipamentos

A verificação da disponibilidade de materiais e equipamentos para a realização dos

ensaios de tratabilidade é uma atividade de natureza organizacional que facilita a execução

dos testes quando todos os materiais e equipamentos já estão previamente separados para este

fim. Os materiais e equipamentos necessários para a realização da parte prática deste projeto

são:

a) Equipamento  denominado  jar-test  composto  por  seis  copos  com  geometria

quadrada e volume 2.000mL cada;

b) Condutivímetro Digimed, modelo DM 31;

c) pHmetro Digimed, modelo DM-20;

d) Turbidímetro Portátil Hanna, modelo HI 98703;

e) Colorímetro Digimed, modelo DM-Cor;

f) Balão volumétrico de 100mL;

g) Pipetas de 5 e 10mL;

h) Pipetador

i) Água destilada;

j) Cubetas para turbidímetro e colorímetro;

k) Béquer de polietileno de 250mL;

l) Béquer de vidro de 100mL;

m) Haste metálica e argola (suporte para filtração); 

n) Funil de polietileno;

o) Algodão hidrófilo;

p) Papel específico para secagem de cubetas;

q) Solução tampão pH 7,00 e 4,01;

r) Padrão de condutividade 146,9µS/cm;

s) Padrões de turbidez: 0,1uT, 15,0uT, 100uT e 750uT;

t) Padrões de cor aparente: Zero, 10Pt-Co, 100Pt-Co e 500Pt-Co.

Calibração de Equipamentos



A calibração dos equipamentos utilizados nesta pesquisa foi realizada com os padrões

específicos para cada equipamento, conforme segue:

a) Medidor de pH Digimed DM-20: Para realizar a calibração do pHmetro, deve-se

apertar  a  tecla  “Escape”  do  aparelho  até  aparecer  na  tela  as  opções

“Leitura/Calibrar”. Escolher a opção “Seleção” e posteriormente “Calibrar”. Clicar

em “Entra”. O pHmetro irá requerer a Solução Tampão pH 7,00. Inserir o eletrodo

na solução, após lavagem e secagem do mesmo. Clicar em “Entra”. Aguardar a

Estabilização. Após, retirar o eletrodo da solução, lavar e secar. Inserir o eletrodo

na  solução  tampão  pH  4,01.  Ao  término  da  leitura,  o  pHmetro  indicará  a

sensibilidade do eletrodo e, logo após, solicitará a amostra;

b) Condutivímetro Digimed DM 31: Para realizar a calibração do condutivímetro,

apertar  a  tecla  “Escape”  do  aparelho  até  aparecer  as  opções

“Leitura/Setagem/Check”.  Clicar  em  “Seleção”  e  posteriormente  na  opção

“Leitura”. Em seguida aparecerão as opções “Leitura/Calibrar”. Selecionar, através

da tecla “Seleção”, a opção “Calibrar”. Inserir o eletrodo na solução padrão 146,9

µS/cm. Clicar em “Entra” e aguardar a estabilização;

c) Turbidímetro  Portátil  Hanna  HI  98703:  Para  realizar  a  calibração  do

turbidímetro, apertar a tecla “Cal”. Inserir a cubeta no aparelho contendo o padrão

0,1uT. Clicar em “Read”. Após a leitura do primeiro padrão o aparelho irá solicitar

o  próximo.  Inserir  as  cubetas  com  os  padrões  15uT,  100uT  e  750uT,

sucessivamente. Ao encerrar a leitura dos padrões, as amostras podem ser lidas,

entretanto, não abra a tampa do aparelho enquanto estiver aparecendo “stor”, o que

pode acarretar em erro de calibração;

d) Colorímetro Digimed DM-Cor: Para a calibração do colorímetro, aperte a tecla

“Escape”.  Ao visualizar  as  opções  Leitura/Setagem,  escolha  a  opção Leitura  e

posteriormente a opção “Calibrar”. Tecle “Entra”. O aparelho irá requerer o padrão

500 Pt-Co. Escolha  “Sim” e “Confirma”. Após a leitura, o aparelho solicitará o

próximo  padrão.  Efetue  a  leitura  dos  padrões  100Pt-Co,  10Pt-Co  e  Zero,

sucessivamente. Ao término da leitura dos padrões, as amostras podem ser lidas.

Programação do Equipamento de Jar-Test

A  programação  do  equipamento  de  jar-test  contemplou:  o  tempo  de  agitação  e

velocidade de mistura rápida, o tempo de detenção e a velocidade de floculação e o tempo de

decantação.  Essa  programação  foi  realizada  conforme  as  instruções  do  manual  do



equipamento  e  previu  a  conversão  do  gradiente  de  velocidade  em velocidade  de  rotação

(RPM) de acordo com a curva de gradiente de velocidade x velocidade de rotação, para não

causar erros de velocidade de floculação no ensaio e que pode afetar os resultados, caso sejam

aplicados na planta posteriormente. A Figura 32 explicita este procedimento.

Figura 32: Curvas rotação do agitador versus gradiente de velocidade médio

Fonte: Adaptado de POLICONTROL (2009).

A Figura 32 mostra a conversão do gradiente de velocidade para velocidade de rotação

(RPM) a ser aplicado no ensaio de tratabilidade, em escala laboratorial. Por exemplo, se na

planta,  o gradiente de velocidade de floculação estiver  definido em 40s-1,  visualizando no

gráfico acima, esse gradiente irá corresponder a uma rotação de 50rpm, considerando a reta

sem estatores  e  é este  valor  que deve ser  programado no equipamento  de jar-test para a

velocidade de floculação.

Coleta de Amostras

As amostras de água bruta utilizadas nesta pesquisa foram coletadas diretamente nos

copos do equipamento  denominado  jar  test,  em pontos  de  coletas  de  amostras  existentes

dentro do laboratório da ETA.

Preparação de Soluções



Para a realização dos ensaios de tratabilidade, em escala laboratorial, desta pesquisa,

foi preparada uma solução de policloreto de alumínio a 2% e uma solução de tanino a 2%.

Solução de policloreto de alumínio 2%: Mediu-se 2mL de policloreto de alumínio com

pipeta graduada,  transferiu-se para balão volumétrico de 100mL e avolumou-se com água

destilada até o menisco. Homogeneizou-se a solução e armazenou a mesma em frasco de

vidro âmbar identificado.

Solução de tanino 2%: Mediu-se 2mL de tanino com pipeta graduada, transferiu-se

para  balão  volumétrico  de  100mL  e  avolumou-se  com  água  destilada  até  o  menisco.

Homogeneizou-se a solução e armazenou-se a mesma em frasco de vidro âmbar identificado.

Análise dos Parâmetros da Água Bruta

Para  cada  ensaio  de  tratabilidade,  em  escala  laboratorial,  desta  pesquisa,  foram

realizadas as análises de pH, cor aparente, turbidez e condutividade elétrica da amostra de

água bruta. 

a) Análise de pH: Para a análise de pH, coletar a amostra de água bruta em béquer de

250mL.  Lavar  e  secar  o  eletrodo.  Inserir  o  eletrodo  na  amostra  e  aguardar  a

estabilização do aparelho. Ao término da estabilização, ler o resultado e anotar.

Lavar o eletrodo com água destilada, secar com papel toalha e imergir o mesmo

em solução de cloreto de potássio;

b) Análise de cor aparente:  Para a análise de cor aparente,  coletar a amostra em

béquer  de  250mL.  Transferir  a  amostra  para  a  cubeta.  Secar  externamente  a

cubeta,  cuidando para não a marcar,  e inseri-la no colorímetro.  Apertar  a tecla

“Entra”  e  aguardar.  Ao  visualizar  o  resultado  no  aparelho,  anotá-lo.  Retirar  a

cubeta com a amostra do aparelho,  lavá-la com detergente,  água e álcool (70%

volume). Deixar secar sobre a bancada;

c) Análise de turbidez: Para a análise de turbidez, coletar a amostra em béquer de

250mL. Transferir a amostra para cubeta. Secar externamente a cubeta, cuidando

para não a marcar, e inseri-la no turbidímetro. Apertar a tecla de leitura e aguardar.

Ao visualizar o resultado no aparelho, anotá-lo. Retirar a cubeta com a amostra do

aparelho, lavá-la com detergente, água e álcool (70% volume). Deixar secar sobre

a bancada;

d) Análise  de  condutividade  elétrica:  Para  a  análise  de  condutividade  elétrica,

coletar a amostra de água bruta em béquer de 250mL. Lavar e secar o eletrodo.

Inserir o eletrodo na amostra e aguardar a estabilização do aparelho. Ao término da



estabilização, ler o resultado e anotar. Lavar o eletrodo com água destilada, secar

com papel toalha e imergir o mesmo em água destilada.

Realização dos Ensaios de Tratabilidade

Os ensaios de tratabilidade, em escala laboratorial, foram realizados com a utilização

do equipamento denominado  jar-test, composto por seis copos de geometria quadrada com

capacidade para dois litros cada e dotado de agitador individual por copo.

Os ensaios foram realizados conforme segue:

a) foi realizada a coleta da amostra de água bruta diretamente para dentro de cada

copo do aparelho, no ponto de coleta existente dentro do laboratório;

b) na  sequência,  ajustou-se o volume da  amostra  no recipiente,  de acordo com o

volume de 2 litros;

c) realizaram-se  as  análises  da  água  bruta  com uma amostra  coletada  no  mesmo

horário da coleta das amostras dos copos;

d) verificou-se  a  programação  do  equipamento  para  o  teste,  que  deve  ter

especificações para tempo e velocidade de agitação para a mistura rápida, tempo

de mistura lenta e velocidade de floculação e tempo de decantação;

e) mediu-se  o  volume  especificado  de  solução  de  coagulante,  conforme  a

concentração  definida  para  cada  copo  do  aparelho  e  foi  feita  a  adição  destas

concentrações nos copos, antes do início do teste;

f) iniciou-se o teste, primeiramente, por 1 minuto de mistura rápida. Em seguida, a

velocidade foi reduzida para se efetuar o processo de floculação. Adicionou-se o

volume adequado de auxiliar de floculação, de acordo com o tempo especificado

para cada ensaio;

g) ao término do período de floculação, as amostras permaneceram em repouso para

decantar;

h) ao final da decantação foi realizada uma coleta de amostra de cada copo da água

decantada para análise de turbidez e cor aparente da água decantada;

i) foram realizadas novas coletas da água decantada de cada copo para filtração e

posterior análise de turbidez da água filtrada;

j) todos os resultados foram registrados em planilha específica;

k) os copos do equipamento foram lavados e o aparelho desligado.

Análise dos Parâmetros da Água Tratada



Os parâmetros de água tratada que foram analisados após os ensaios de tratabilidade

são: turbidez de água decantada e filtrada; cor aparente de água decantada. Para a realização

destas análises,  foram utilizados os equipamentos de bancada denominados turbidímetro e

colorímetro. Segue procedimentos adotados para cada análise:

a) Análise  de  turbidez  de água decantada:  Para a  análise  de  turbidez,  de água

decantada,  coletar  a  amostra  diretamente  na  cubeta,  previamente  limpa.  Secar

externamente a cubeta,  cuidando para não a marcar e inseri-la no turbidímetro.

Apertar a tecla de leitura e aguardar. Ao visualizar o resultado no aparelho, anotá-

lo. Retirar a cubeta com a amostra do aparelho, lavá-la com detergente, água e

álcool (70% em volume). Deixar secar sobre a bancada;

b) Análise de turbidez de água filtrada: Para a análise de turbidez de água filtrada,

coletar uma amostra de água floculada em copo de béquer de 250mL, transferir

para um funil contendo algodão. Filtrar por gravidade a amostra diretamente para a

cubeta,  previamente  limpa.  Secar  externamente  a  cubeta,  cuidando  para  não  a

marcar  e  inseri-la  no  turbidímetro.  Apertar  a  tecla  de  leitura  e  aguardar.  Ao

visualizar o resultado no aparelho, anotá-lo. Retirar a cubeta com a amostra do

aparelho, lavá-la com detergente, água e álcool (70% em volume). Deixar secar

sobre a bancada;

c) Análise de cor aparente: Para a análise de cor aparente, coletar a amostra de água

decantada diretamente na cubeta, previamente limpa. Secar externamente a cubeta,

cuidando para não a marcar e inseri-la no colorímetro. Apertar a tecla “Entra” e

aguardar. Ao visualizar o resultado no aparelho, anotá-lo. Retirar a cubeta com a

amostra  do aparelho,  lavá-la  com detergente,  água e  álcool  (70% em volume).

Deixar secar sobre a bancada.

4.4.3 Controle Interno

O controle interno foi realizado por meio dos registros dos resultados encontrados para

cada análise realizada e para cada ensaio executado.

Registro dos Resultados em Planilhas

O registro dos resultados foi realizado em planilha específica, contendo as seguintes

informações:

a) identificação do ensaio de tratabilidade;



b) responsável pela execução do ensaio;

c) data e horário da coleta da amostra de água bruta;

d) objetivo do ensaio;

e) registro dos resultados dos parâmetros da água bruta (resultados de turbidez, cor

aparente, condutividade elétrica e pH);

f) definição das concentrações de coagulante e floculante;

g) definição das especificações técnicas de velocidade e tempo de mistura rápida;

h) definição das especificações técnicas de velocidade e tempo de floculação;

i) definição do tempo de decantação;

j) registro dos resultados  da água tratada  (turbidez  de decantada,  cor  aparente  de

decantada e turbidez de floculada).

A Tabela 7 propõe um modelo de registro para todos os dados técnicos e resultados

dos ensaios de tratabilidade, conforme segue:

Tabela 7 – Registro dos Resultados dos Ensaios de Tratabilidade
Registro dos Ensaios de Tratabilidade

Identificação: Objetivo
Responsável:
Data e Horário/Coleta:
Parâmetros da água bruta:
Turbidez:
Cor aparente:   
Condutividade elétrica:   
pH:   

Ensaios
Copos/Jarros 1 2 3 4 5 6

Coagulante Pac Pac Pac Pac Pac Pac
Floculante Tanino Tanino Tanino Tanino Tanino Tanino
Concentração Coagulante (ppm)
Concentração Floculante (ppm)
Turbidez Água Decantada (uT)
Cor Água Decantada (uH)
Turbidez Água Filtrada (uT)
Observações Gerais:
Tempo de Mistura Rápida =Velocidade de Mistura Rápida =
Tempo de Mistura Lenta =Velocidade de Mistura Lenta =
Tempo de Decantação = 

Fonte: Autora.
Avaliação dos Resultados

 A avaliação dos resultados foi realizada considerando o melhor resultado encontrado

para os parâmetros de turbidez de água decantada, turbidez de água filtrada e cor aparente de



água decantada.  Resultados satisfatórios  para turbidez de água decantada tendem a serem

inferiores a 2,0uT e para turbidez de filtrada inferiores a 0,20uT. 

4.5 QUINTA ETAPA: ATIVIDADES OPERACIONAIS EXECUTADOS EM UMA ETA

A  quinta  etapa  desta  metodologia  especifica  as  atividades  operacionais  que  são

executadas em uma ETA para garantir a adequada coagulação e floculação do processo de

tratamento de água. A Figura 33 ilustra uma representação esquemática simplificada dessa

etapa.

Figura 33: Representação esquemática simplificada da quinta etapa

Fonte: Adaptado da Norma NBR ISO/IEC 17025 (ABNT, 2017) e da 
Norma NBR 24.512 (ABNT, 2012).

A Figura 33 abrange algumas atividades essenciais a serem executadas em uma ETA

para garantir que as operações relacionadas às etapas de coagulação/floculação do processo

sejam  realizadas  de  forma  padronizada,  assegurando  a  qualidade  da  água  tratada.  Os

profissionais  que  atuam em uma ETA,  especificamente,  na  área  operacional,  carecem de

tempo  hábil  entre  a  identificação  de  uma  alteração  de  um parâmetro  da  água  bruta  e  a

execução  do  procedimento  de  alteração  de  dosagem  para  corrigir  o  evento  ocorrido  no

processo. Em função disso, as atividades operacionais devem ser planejadas visando a este

aspecto  inerente  ao  processo  de  tratamento  de  água.  Sendo  assim,  uma  alternativa  mais

apropriada  para  o  planejamento  das  atividades  operacionais  é  a  organização  dos

procedimentos  a  serem executados  na  ETA em uma planilha,  conforme a  ferramenta  de

gestão 5W2H (What – Who – Where – When – Why – How – How much). Por meio desta

ferramenta, fica explícito: o que fazer (definição do procedimento), porque fazer (objetivo),



onde fazer (local/etapa do processo), como fazer (descrição do procedimento), quando fazer

(especificação da data e do horário da execução do procedimento) e quem faz (responsável

pela execução do procedimento). A planilha apresenta-se como uma forma de acesso rápido

para identificar o evento alterado e que pode afetar o processo, bem como a ação necessária

para se executar os ajustes requeridos para otimizar o processo. Entretanto, em função das

distintas etapas de um processo de tratamento de água e dos vários procedimentos a serem

adotados  para  se  manter  o  processo  otimizado,  sugere-se  a  elaboração  de  um manual  de

operação da ETA, contendo a descrição de todos os procedimentos a serem executados nas

diferentes etapas do tratamento, sendo coerente indicar na planilha de acesso rápido, a página

em que se encontra o procedimento de um evento específico. Desta forma, o gerenciamento

das atividades vinculadas ao processo será realizado pela equipe de maneira que assegure a

confiabilidade dos resultados em relação à qualidade da água tratada, bem como o controle

destas atividades poderá ser feito por meio do registro de todos os dados técnicos e estarão

disponíveis  para consultas  posteriores.  A Tabela 8 propõe um modelo de planilha  para o

planejamento, execução e controle das atividades operacionais.

Tabela 8 – Planejamento, Execução e Controle Operacional
Planejamento Execução Controle

O que fazer: Porque: Onde: Como: Quando: Quem faz:

Identificação: Objetivo: Local: Procedimento: Data Responsável

Controle de Estoque
de Produtos

Evitar falta de
produto

Tanques Descrito/
Manual

Operador

Aplicação de Coagulante Dispersão do
coagulante

Mistura
rápida

Descrito/
Manual

Operador

Aplicação de Floculante Dispersão do
floculante

Etapa de
floculação

Descrito/
Manual

Operador

Verificação de Coagulante Monitorar as
dosagens

Ponto de
dosagem

Descrito/
Manual

Operador

Verificação de Floculante Monitorar as
dosagens

Ponto de
dosagem

Descrito/
Manual

Operador

Manutenção de Tubulações Evitar
entupimento

Tubulaçõe
s/produtos

Descrito/
Manual

Operador

Monitoramento de Vazão Controle de vazão
de água bruta

Laboratóri
o

Descrito/
Manual

Operador

Monitoramento/Parâmetros
da água bruta

Alterar dosagens Laboratóri
o

Descrito/
Manual

Operador

Fonte: Autora.
4.6  SEXTA  ETAPA:  MONITORAMENTO  E  ANÁLISE  CRÍTICA  DA  GESTÃO  DE

RISCO DO PROCESSO



Esta sexta etapa consiste no monitoramento e análise crítica da proposta de gestão de

risco  do  processo  de  coagulação/floculação  do  tratamento  de  água  para  identificar  se  a

metodologia  utilizada  neste  trabalho  foi  elaborada  considerando  os  oito  componentes  da

gestão de risco (COSO ERM), se atende aos objetivos do prestador de serviço de água e se

atende  às  leis  e  normas  existentes  aplicáveis  a  esse  processo.  A  Figura  34  exibe  a

representação esquemática simplificada desta análise crítica.

Figura 34: Representação esquemática simplificada da sexta etapa

Fonte: Adaptado da NBR 24.512 (ABNT, 2012) e da NBR 31.000 (ABNT, 2009).

A Figura 34 ilustra critérios a serem avaliados na análise crítica da proposta de gestão

de  risco  das  etapas  de  coagulação/floculação  do  processo  de  tratamento  de  água  e  está

dividida em: componentes da gestão de risco, objetivos e legislação.

4.6.1 Atende aos Componentes da Gestão de Risco



Analisando  a  proposta  metodológica  desta  pesquisa,  constatou-se  que  todos  os

componentes  da  gestão  de  risco  foram  elencados  de  forma  satisfatória,  visto  que  foi

exemplificado o ambiente interno de um prestador de serviço de água, bem como salientado

os objetivos que o prestador de serviço de água deve considerar na sua organização. Também

foram  identificados  e  avaliados  os  riscos  (externos  e  internos)  que  afetam  as  etapas  de

coagulação/floculação  do  tratamento  de  água,  bem  como  foram  propostas  ações  para

minimizar os riscos, a fim de se obter água potável de qualidade.

4.6.2 Atende aos Objetivos

A  proposta  atende  aos  objetivos  de  proteção  da  saúde  pública,  pois  foram

estabelecidos ensaios de tratabilidade, em escala laboratorial,  para garantir a eficiência das

dosagens de produtos químicos nas etapas de coagulação/floculação do processo, assegurando

o fornecimento de água de qualidade para os usuários. Esses testes também reduzem o custo

com produtos químicos, uma vez que otimiza o processo, acarretando num benefício para o

prestador  de  serviços  que  poderá  investir  em  outros  setores  da  organização  de  forma  a

contemplar  a  sustentabilidade  das  suas  atividades.  Quanto  aos  objetivos  relacionados  à

proteção ambiental, a proposta desta pesquisa também evidenciou (na primeira etapa), ações

que podem ser empregadas na bacia hidrográfica e que reduzem os impactos dos problemas

ambientais de caráter externo a uma estação de tratamento, sobre os parâmetros de qualidade

da água superficial e que afetam a otimização do processo de tratamento de água.

4.6.3 Atende a Leis e Normas

Para a realização da etapa de otimização de dosagens de produtos químicos, foram

considerados as informações constantes na Resolução n° 357 (CONAMA, 2005), na Norma

Brasileira  NBR  12.216  (ABNT,  199)  e  no  Anexo  XX  da  Portaria  de  Consolidação  n°

05(MINISTÉRIO DA SAÚDE,  2017).  Para  a  proposta  de  gestão  de  risco  das  etapas  de

coagulação/floculação do processo foram examinadas as Normas NBR 24.512 (ABNT, 2012),

NBR 31.000 (ABNT, 2009) e NBR ISO/IEC 17025 (ABNT, 2017).

Dessa  forma,  verifica-se  que  a  proposta  desta  pesquisa  atendeu  às  leis  e  normas

relacionadas tanto com a parte técnica do trabalho quanto com a parte de gestão indicada para

um prestador de serviço de água.





5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 RESULTADOS DOS ENSAIOS DE TRATABILIDADE – PERÍODOS DE SECAS

Nesta  seção  serão  disponibilizados  os  dados  de  identificação  dos  ensaios  de

tratabilidade do 1 ao 5, os resultados das análises físico-químicas da água bruta proveniente

dos períodos de secas e os resultados dos ensaios de tratabilidade do 1 ao 5 realizados com

esse tipo de água, em escala laboratorial. 

A Tabela 9 mostra os dados de identificação dos ensaios de tratabilidade associados

aos períodos de secas.

Tabela 9 – Identificação dos Ensaios – Períodos de Secas
Identificação do Ensaio Data Horário/Coleta Objetivo do Ensaio
Ensaio de Tratabilidade 1 11/03/18 20 horas Definir dosagem de coagulante
Ensaio de Tratabilidade 2 11/03/18 20 horas Definir dosagem de coagulante
Ensaio de Tratabilidade 3 12/03/18 00 hora Definir tempo de adição do

floculante
Ensaio de Tratabilidade 4 12/03/18 01 hora Definir tempo de mistura lenta
Ensaio de Tratabilidade 5 12/03/18 03 horas Definir velocidade de floculação

Fonte: Autora.

5.1.1 Resultados dos Ensaios de Tratabilidade 1

Na Tabela  10 estão disponíveis  os resultados  das  análises  físico-químicas  da água

bruta utilizada para a realização do ensaio de tratabilidade 1.

Tabela 10 – Resultados das Análises Físico-Químicas da Água Bruta

Natureza da Análise Parâmetro Unidade Resultado

Físico-Química Turbidez uT 10,80

Físico-Química Cor aparente uH 47,00

Físico-Química Condutividade elétrica µs/cm 91,50

Físico-Química pH - 6,92

Fonte: Autora.



A  Tabela  10  apresenta  os  resultados  das  análises  físico-químicas  da  água  bruta

coletada para a realização do Ensaio de Tratabilidade 1 (períodos de secas). Essa amostra de

água bruta apresentou uma turbidez baixa e uma condutividade elétrica relativamente elevada,

quando comparada com uma amostra de água bruta proveniente dos períodos de inundações.

Em relação à turbidez, o valor de 10,80uT, encontra-se de acordo com a  Resolução n° 357

(CONAMA, 2005), bem como o pH, em 6,92. 

Na Tabela 11 podem ser verificados os resultados dos ensaios de tratabilidade 1.

Tabela 11 – Resultados de Tratabilidade 1
Copos 01 02 03 04 05 06

Tempo de Mistura Rápida (minutos) 1 1 1 1 1 1
Velocidade de Mistura Rápida (RPM) 150 150 150 150 150 150

Tempo de Mistura Lenta (minutos) 20 20 20 20 20 20
Velocidade de Floculação (RPM) 50 50 50 50 50 50

Tempo de Adição/Floculante (min.) 5 5 5 5 5 5
Tempo de Decantação (minutos) 20 20 20 20 20 20

Dosagem de Coagulante/Pac (ppm) 16 18 20 22 24 26
Dosagem de Floculante/Tanino (ppm) 4 4 4 4 4 4

Turbidez de Água Decantada (uT) 1,63 1,16 0,93 0,45 0,35 0,44
Cor Aparente de Água Decantada (uH) 5 9 1 3 0 0

Turbidez de Água Filtrada (uT) 0.33 0,22 0,12 0,09 0,08 0,07
Fonte: Autora.

A Tabela 11 explicita os resultados do Ensaio de Tratabilidade 1 (períodos de secas),

apresentando  como  melhor  resultado  de  dosagem  de  coagulante  o  valor  de  20ppm,

evidenciado pelos resultados de turbidez da água decantada em 0,93uT, cor aparente da água

decantada em 1uH e turbidez da água filtrada em 0,12uT, conforme dados do copo 3. 

A dosagem de 20ppm é considerada baixa, tendo em vista que a turbidez da água bruta

também foi baixa (conforme Tabela 10), motivo pelo qual, a filtração direta poderia ser uma

alternativa  para  uma ETA,  pois  água  bruta  com turbidez  abaixo  de  25uT e  dosagem de

coagulante  abaixo  de  20ppm  são  características  aceitáveis  para  esse  tipo  de  filtração

(RICHTER,  2017).  Entretanto,  outros  fatores  devem ser  considerados  para  definir  que  a

filtração direta é adequada para um processo de tratamento de água. Dentre esses fatores estão

a cor da água bruta inferior a 25uH e o índice bacteriológico não ultrapassar a 90NMP/100mL

(RICHTER, 2017). Por esses motivos, não é viável a filtração direta para esse tipo de água,

pois  o  parâmetro  cor  aparente  da  água  bruta  apresentou  resultado  de  47,0uH  (conforme

Tabela 10) e o índice bacteriológico não foi monitorado para esta pesquisa. Dessa forma, para



garantir o resultado satisfatório para turbidez da água decantada e filtrada, utilizou-se 4ppm

de tanino como auxiliar de floculação. 

Ainda considerando a  baixa  turbidez  da água bruta  utilizada  neste  teste  e  a  baixa

dosagem  de  coagulante  empregado,  identifica-se  a  presença  do  mecanismo  de  adsorção-

neutralização,  na  etapa  de  coagulação,  que  é  característico  nestas  situações  (FERREIRA

FILHO, 2017). Outro mecanismo de coagulação associado a este ensaio é o mecanismo da

compressão da dupla camada, devido ao resultado da condutividade elétrica da água bruta ser

elevado (conforme Tabela 10), promovendo o aumento da força iônica do meio e favorecendo

a coagulação. Aliado a estes dois mecanismos citados,  ainda pode-se supor a presença do

mecanismo de formação de pontes, devido à aplicação do tanino (polímero orgânico) como

auxiliar de floculação. Conforme Libânio (2016), tanto o aumento da força iônica do meio

quanto a  aplicação de polímeros  como auxiliares  de floculação melhoram a eficiência  da

floculação e, posteriormente, da etapa de decantação.

De acordo com Libânio (2016), recomenda-se turbidez máxima de água decantada de

1,0uT para água bruta com turbidez inferior a 10uT. Considerando que a água bruta coletada

para este teste apresentou turbidez de 10,8uT, o resultado de 0,93uT para turbidez da água

decantada apresentou-se coerente.

O resultado da turbidez da água filtrada em 0,12uT apresentou-se em conformidade

com o Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017), que

estipula turbidez inferior a 0,5uT para água filtrada. Também, de acordo com Richter (2017),

na etapa de desinfecção, a inativação de vírus é mais eficaz quanto menor for a turbidez da

água filtrada, sendo que esta tenha, preferencialmente, turbidez abaixo de 0,2uT.

A etapa  de clarificação em uma ETA convencional  é  a principal  responsável  pela

remoção microbiológica da água conforme (LACERDA et al., 2018).

Sendo assim, para este tipo de água bruta (períodos de secas), foram obtidos resultados

satisfatórios para turbidez da água decantada e filtrada devido à escolha e concentração do

coagulante associada a um auxiliar de floculação, respeitando os parâmetros hidráulicos de

tempo de agitação e gradiente de velocidade aplicados nas etapas de mistura rápida e tempo

de detenção e gradiente de velocidade de floculação, de acordo com a definição da Norma

NBR 12.216 (ABNT, 1992). 

5.1.2 Resultados dos Ensaios de Tratabilidade 2



Os resultados das análises físico-químicas da água bruta utilizada para a realização do

ensaio de tratabilidade 2 estão disponíveis na Tabela 10, visto que as amostras de água bruta

para realização do ensaio de tratabilidade 2 foram coletadas no mesmo horário de coleta das

amostras de água bruta para a realização do ensaio de tratabilidade1.

Na Tabela 12 estão disponíveis os resultados do ensaio de tratabilidade 2.

Tabela 12 – Resultados do Ensaio de Tratabilidade 2
Copos 01 02 03 04 05 06

Tempo de Mistura Rápida (minutos) 1 1 1 1 1 1
Velocidade de Mistura Rápida (RPM) 150 150 150 150 150 150

Tempo de Mistura Lenta (minutos) 20 20 20 20 20 20
Velocidade de Floculação (RPM) 50 50 50 50 50 50

Tempo de Adição/ Floculante (min.) 5 5 5 5 5 5
Tempo de Decantação (minutos) 20 20 20 20 20 20

Dosagem de Coagulante/Pac (ppm) 20 20 20 20 20 20
Dosagem de Floculante/Tanino (ppm) 0 2 4 6 8 10

Turbidez de Água Decantada (uT) 3,32 1,16 0,89 0,52 0,49 0,54
Cor Aparente de Água Decantada (uH) 10 5 4 0 0 0

Turbidez de Água Filtrada (uT) 0,58 0,15 0,12 0,10 0,13 0,08
Fonte: Autora.

A Tabela 12 apresenta os resultados do Ensaio de Tratabilidade 2 (períodos de secas),

apresentando como melhor resultado de dosagem de floculante o valor de 4ppm, evidenciado

pelos resultados de turbidez da água decantada em 0,89uT, cor aparente da água decantada em

4uH e turbidez da água filtrada em 0,12uT, conforme dados do copo 3.

O  emprego  do  auxiliar  de  floculação  permite  uma  melhor  decantação  da  água

floculada, o que fica evidente ao se comparar o resultado da turbidez da água decantada e

filtrada do copo 3, por exemplo, com o resultado da turbidez da água decantada e filtrada do

copo 1, no qual não foi adicionado o auxiliar  de floculação. No copo 1, isento de tanino,

obteve-se resultado de turbidez da água decantada igual  a 3,32uT, valor bem superior  ao

resultado do copo 3 que foi de 0,89uT, com 4ppm de tanino (auxiliar de floculação). A cor

aparente  da água decantada  também foi  superior  para a  amostra  sem tanino,  tendo como

resultado 10uH, enquanto que a amostra com 4ppm de tanino apresentou cor igual a 4uH. A

turbidez da água filtrada da amostra sem tanino foi de 0,58uT e a amostra com 4ppm de

tanino  apresentou  o  resultado  de  0,12uT.  Poderia  se  compensar  a  dosagem  do  tanino,

adicionando-se uma dosagem maior de coagulante, entretanto, não é garantido que se obtenha

resultado de turbidez de água decantada abaixo de 1,0uT, conforme alcançado com o uso do

auxiliar de floculação.



De acordo com Libânio (2016), recomenda-se turbidez máxima de água decantada de

1,0uT para água bruta com turbidez inferior a 10uT. Considerando que a água bruta coletada

para este teste apresentou turbidez de 10,8uT, o resultado de 0,89uT para turbidez da água

decantada apresentou-se coerente.

O resultado da turbidez da água filtrada em 0,12uT apresentou-se em conformidade

com o Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017), que

estipula turbidez inferior a 0,5uT para água filtrada. Também, de acordo com Richter (2017),

na etapa de desinfecção, a inativação de vírus é mais eficaz quanto menor for a turbidez da

água filtrada, sendo que esta tenha, preferencialmente, turbidez abaixo de 0,2uT.

A etapa  de clarificação em uma ETA convencional  é  a principal  responsável  pela

remoção microbiológica da água conforme (LACERDA et al., 2018).

Sendo assim, para este tipo de água bruta (períodos de secas), foram obtidos resultados

satisfatórios para turbidez da água decantada e filtrada utilizando-se o tanino como auxiliar de

floculação e respeitando-se os parâmetros hidráulicos de tempo de agitação e gradiente de

velocidade  aplicados  nas  etapas  de  mistura  rápida  e  tempo  de  detenção  e  gradiente  de

velocidade de floculação, de acordo com a definição da Norma NBR 12.216 (ABNT, 1992). 

5.1.3 Resultados dos Ensaios de Tratabilidade 3

Na Tabela  13 estão disponíveis  os resultados  das  análises  físico-químicas  da água

bruta utilizada para a realização do ensaio de tratabilidade 3.

Tabela 13 – Resultados das análises físico-químicas da água bruta

Natureza da Análise Parâmetro Unidade Resultado

Físico-Química Turbidez uT 9,85

Físico-Química Cor aparente uH 40,0

Físico-Química Condutividade elétrica µs/cm 90,0

Físico-Química pH - 6,90

Fonte: Autora.



A Tabela 13 exibe os resultados das análises físico-químicas da água bruta coletada

para a realização do Ensaio de Tratabilidade 3 (períodos de secas). Essa amostra de água bruta

apresentou uma turbidez baixa e uma condutividade elétrica relativamente elevada, quando

comparada com uma amostra  de água bruta proveniente dos períodos de inundações.  Em

relação  à  turbidez,  o  valor  de  9,85uT,  encontra-se  de  acordo  com  a  Resolução  n°  357

(CONAMA, 2005) bem como o pH, em 6,90. 

Na Tabela 14 estão disponíveis os resultados do ensaio de tratabilidade 3.

Tabela 14– Resultados do Ensaio de Tratabilidade 3
Copos 01 02 03 04 05 06

Tempo de Mistura Rápida (minutos) 1 1 1 1 1 1
Velocidade de Mistura Rápida (RPM) 150 150 150 150 150 150

Tempo de Mistura Lenta (minutos) 20 20 20 20 20 20
Velocidade de Floculação (RPM) 50 50 50 50 50 50

Tempo de Adição/ Floculante (minutos) 1 1 5 5 10 10
Tempo de Decantação (minutos) 20 20 20 20 20 20

Dosagem de Coagulante/ Pac (ppm) 20 20 20 20 20 20
Dosagem de Floculante /Tanino (ppm) 4 4 4 4 4 4

Turbidez de Água Decantada (uT) 1,13 0,61 0,61 0,69 0,98 0,70
Cor de Água Decantada (uH) 4 3 0 2 3 2

Turbidez de Água Filtrada (uT) 0,14 0,12 0,11 0,12 0,23 0,16
Fonte: Autora.

A Tabela 14 mostra os resultados do Ensaio de Tratabilidade 3 (períodos de secas),

apresentando como melhores resultados de tempo de adição do floculante os valores de 1

minuto e 5 minutos evidenciados pelos resultados de turbidez da água decantada em 0,61uT;

cor aparente da água decantada  em 3uH e 0uH; e turbidez  da água filtrada  em 0,12uT e

0,11uT, conforme dados dos copos 2 e 3.

A Norma NBR 12.216 (ABNT, 1992) prevê diferentes pontos de aplicação quando se

utiliza mais de um produto químico para realizar a coagulação. Entretanto, para este teste,

com este  tipo  de  água  bruta  (baixa  turbidez),  mesmo com a  aplicação  de  dois  produtos

químicos,  não  foi  evidenciada  diferença  significativa  quanto  à  adição  do  auxiliar  de

floculação após 1,  5  ou 10 minutos  do início  da mistura rápida.  De acordo com Libânio

(2016), alguns pesquisadores recomendam que a aplicação de polímeros ocorra a 5 ou 10

minutos  após  a  dispersão  do  coagulante,  mas  essa  não  é  uma  prática  das  estações  de



tratamento brasileiras, sendo empregada nas ETAs dos Estados Unidos da América (EUA),

que são mecanizadas. Para este quesito, se considera as particularidades de cada estação, para

adotar ou não a aplicação de tempos diferentes de adição de agentes floculantes.

5.1.4 Resultados dos Ensaios de Tratabilidade 4

Na Tabela  15 estão disponíveis  os resultados  das  análises  físico-químicas  da água

bruta utilizada para a realização do ensaio de tratabilidade 4.

Tabela 15– Resultados das análises físico-químicas da água bruta

Natureza da Análise Parâmetro Unidade Resultado

Físico-Química Turbidez uT 9,81

Físico-Química Cor aparente uH 38,0

Físico-Química Condutividade elétrica µs/cm 91,2

Físico-Química pH - 6,87

Fonte: Autora.

A Tabela 15 ilustra os resultados das análises físico-químicas da água bruta coletada

para a realização do Ensaio de Tratabilidade 4 (períodos de secas). Essa amostra de água bruta

apresentou uma turbidez baixa e uma condutividade elétrica relativamente elevada, quando

comparada com uma amostra  de água bruta proveniente dos períodos de inundações.  Em

relação  à  turbidez,  o  valor  de  9,81uT,  encontra-se  de  acordo  com  a  Resolução  n°

357(CONAMA, 2005) bem como o pH, em 6,90. 

Na Tabela 16 estão disponíveis os resultados do ensaio de tratabilidade 4.

Tabela 16– Resultados do Ensaio de Tratabilidade 4
Copos 01 02 03 04 05 06

Tempo de Mistura Rápida (minutos) 1 1 1 1 1 1
Velocidade de Mistura Rápida (RPM) 150 150 150 150 150 150

Tempo de Mistura Lenta (minutos) 20 20 30 30 40 40
Velocidade de Floculação (RPM) 50 50 50 50 50 50



Tempo de Adição/Floculante (minutos) 5 5 5 5 5 5
Tempo de Decantação (minutos) 20 20 30 30 40 40

Dosagem de Coagulante/Pac (ppm) 20 20 20 20 20 20
Dosagem de Floculante/Tanino (ppm) 4 4 4 4 4 4

Turbidez de Água Decantada (uT) 0,56 0,56 0,36 0,36 0,17 0,16
Cor Aparente de Água Decantada (uH) 0 0 0 0 0 0

Turbidez de Água Filtrada (uT) 0,12 0,10 0,11 0,09 0,09 0,10
Fonte: Autora.

A Tabela 16 explicita os resultados do Ensaio de Tratabilidade 4 (períodos de secas),

apresentando  como  melhor  resultado  de  tempo  de  mistura  lenta  o  valor  de  40  minutos,

evidenciado pelos resultados de turbidez da água decantada em 0,16uT, cor aparente da água

decantada em 0uH e turbidez da água filtrada em 0,10uT, conforme dados do copo 6.

A Norma NBR 12.216 (ABNT, 1992) define o tempo de mistura lenta de 20 ou 30

minutos  para  estação  projetada  com floculador  hidráulico  e  de  40  minutos  para  estações

projetadas com floculadores mecânicos. Os resultados de turbidez da água decantada e filtrada

deste ensaio foram satisfatórios para todos os tempos de mistura lenta aplicados, podendo, de

acordo com cada estação, ser empregado o menor tempo de mistura lenta, tendo em vista que

todos os resultados de turbidez da água decantada foram abaixo de 1,0uT, conforme Libânio

(2016), que recomenda turbidez máxima de água decantada de 1,0uT para água bruta com

turbidez inferior a 10uT. 

Todos os resultados da turbidez da água filtrada apresentaram-se em conformidade

com o Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017), que

estipula turbidez inferior a 0,5uT para água filtrada. Também, de acordo com Richter (2017),

na etapa de desinfecção, a inativação de vírus é mais eficaz quanto menor for a turbidez da

água filtrada, sendo que esta tenha, preferencialmente, turbidez abaixo de 0,2uT.

Conforme  a  tendência  dos  resultados  identifica-se  que  quanto  maior  o  tempo  de

mistura  lenta,  menores  são  os  resultados  para  turbidez  de  água  decantada.  Isso  indica  a

eficiência da etapa de floculação que tem por objetivo diminuir a quantidade de partículas

suspensas e coloidais desestabilizadas do meio líquido, favorecendo a aglutinação para formar

flocos maiores que sedimentam mais rapidamente. 

5.1.5 Resultados dos Ensaios de Tratabilidade 5

Na Tabela  17 estão disponíveis  os resultados  das  análises  físico-químicas  da água

bruta utilizada para a realização do ensaio de tratabilidade 4.



Tabela 17– Resultados das análises físico-químicas da água bruta

Natureza da Análise Parâmetro Unidade Resultado

Físico-Química Turbidez uT 9,72

Físico-Química Cor aparente uH 39,0

Físico-Química Condutividade elétrica µs/cm 94,6

Físico-Química pH - 6,85

Fonte: Autora.

A Tabela 17 ilustra os resultados das análises físico-químicas da água bruta coletada

para a realização do Ensaio de Tratabilidade 5 (períodos de secas). Essa amostra de água bruta

apresentou uma turbidez baixa e uma condutividade elétrica relativamente elevada, quando

comparada com uma amostra  de água bruta proveniente dos períodos de inundações.  Em

relação  à  turbidez,  o  valor  de  9,72uT,  encontra-se  de  acordo  com  a  Resolução  n°  357

(CONAMA, 2005), bem como o pH, em 6,85. 

Na Tabela 18 estão disponíveis os resultados do ensaio de tratabilidade 5.

Tabela 18 – Resultados do Ensaio de Tratabilidade  5
Copos 01 02 03 04 05 06

Tempo de Mistura Rápida (minutos) 1 1 1 1 1 1
Velocidade de Mistura Rápida (RPM) 150 150 150 150 150 150

Tempo de Mistura Lenta (minutos) 20 20 20 20 20 20
Velocidade de Floculação (RPM) 30 30 50 50 70 70

Tempo de Adição/Floculante (minutos) 5 5 5 5 5 5
Tempo de Decantação (minutos) 20 20 20 20 20 20

Dosagem de Coagulante/Pac (ppm) 20 20 20 20 20 20
Dosagem de Floculante/Tanino (ppm) 4 4 4 4 4 4

Turbidez de Água Decantada (uT) 0,91 0,83 0,61 0,49 1,07 1,08
Cor Aparente – Água Decantada (uH) 3 3 1 2 1 2

Turbidez de Água Filtrada (uT) 0,13 0,09 0,15 0,13 0,16 0,16

Fonte: Autora.



A Tabela 18 apresenta os resultados do Ensaio de Tratabilidade 5 (períodos de secas),

apresentando  como melhor  resultado  de  velocidade  de  floculação  o  valor  de  50rpm,  que

corresponde a um gradiente de velocidade de 40s-1, evidenciado pelos resultados de turbidez

da água decantada em 0,49uT, cor aparente da água decantada em 2uH e turbidez da água

filtrada em 0,13uT, conforme dados do copo 4.

A Norma NBR 12.216 (ABNT, 1992) estabelece gradiente de velocidade máximo de

70s-1. Entretanto, percebeu-se um aumento dos resultados de turbidez de água decantada com

a aplicação de velocidade de floculação em 70rpm, que pode ser caracterizado como uma

ruptura dos flocos devido à elevada agitação do meio líquido. Conforme Libânio (2016), o

gradiente de velocidade, numa unidade de floculação, é necessário para provocar o contato

entre  as  partículas,  acarretando  no  aumento  do  seu  tamanho,  contudo,  gradientes  de

velocidades elevados podem causar a ruptura dos flocos formados. Portanto, dependendo da

velocidade de floculação pode ocorrer tanto a agregação do floco como a sua ruptura.

Analisando os resultados  com a aplicação de velocidade  de floculação em 30rpm,

também se identificou um aumento de turbidez da água decantada. Neste caso, a velocidade

de floculação pode ter sido insuficiente para a agregação satisfatória dos flocos, se comparada

com  a  velocidade  de  50rpm,  que  forneceu  resultados  melhores  para  turbidez  da  água

decantada. 

Sendo assim, o valor de 50rpm aplicado como velocidade de floculação apresentou

resultado de água decantada inferior a 1,0uT, conforme recomendação de Libânio (2016) e

turbidez da água filtrada inferior a 0,5uT, estando em conformidade com o Anexo XX  da

Portaria de Consolidação n° 05 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017), e de acordo com Richter

(2017), que ressalta que na etapa de desinfecção, a inativação de vírus é mais eficaz quanto

menor for a turbidez da água, sendo que esta tenha, preferencialmente, turbidez abaixo de

0,2uT.

5.2  RESULTADOS  DOS  ENSAIOS  DE  TRATABILIDADE  –  PERÍODOS  DE

INUNDAÇÕES

Nesta seção serão disponibilizados os resultados das análises físico-químicas da água

bruta proveniente dos períodos de inundação e os resultados dos ensaios de tratabilidade, em

escala laboratorial. 



Tabela 19 – Identificação dos Ensaios – Períodos de Inundação
Identificação do Ensaio Data Horário/Coleta Objetivo do Ensaio
Ensaio de Tratabilidade 6 02/04/18 20 horas Definir dosagem de coagulante
Ensaio de Tratabilidade 7 03/04/18 19h15min. Definir dosagem de coagulante
Ensaio de Tratabilidade 8 03/04/18 01h30min. Definir tempo de adição do

floculante
Ensaio de Tratabilidade 9 02/04/18 23 horas Definir tempo de mistura lenta
Ensaio de Tratabilidade 10 03/04/18 02h30min. Definir velocidade de floculação

Fonte: Autora.

5.2.1 Resultados dos Ensaios de Tratabilidade 6

Na Tabela  20 estão disponíveis  os resultados  das  análises  físico-químicas  da água

bruta utilizada para a realização do ensaio de tratabilidade 6.

Tabela 20 – Resultados das análises físico-químicas da água bruta

Natureza da Análise Parâmetro Unidade Resultado

Físico-Química Turbidez uT 109,0

Físico-Química Cor aparente uH 254,0

Físico-Química Condutividade elétrica µs/cm 61,7

Físico-Química pH - 6,72

Fonte: Autora.

A Tabela 20 mostra os resultados das análises físico-químicas da água bruta coletada

para a realização do Ensaio de Tratabilidade 6 (períodos de inundações). Essa amostra de

água bruta apresentou uma turbidez elevada e uma condutividade elétrica relativamente baixa,

quando  comparada  com a  condutividade  de  uma  amostra  de  água  bruta  proveniente  dos

períodos de secas. Em relação à turbidez, o valor de 109,0uT, encontra-se fora dos padrões

estabelecidos pela Resolução n° 357 (CONAMA,2005) que é de 100uT de turbidez para água

bruta. O pH, em 6,72, está de acordo com o estipulado pela resolução, que é de 6,5 a 9,0. 

Na Tabela 21 estão disponíveis os resultados do ensaio de tratabilidade 6.



Tabela 21 – Resultados do Ensaio de Tratabilidade 6
Copos 01 02 03 04 05 06

Tempo de Mistura Rápida (minutos) 1 1 1 1 1 1
Velocidade de Mistura Rápida (RPM) 150 150 150 150 150 150

Tempo de Mistura Lenta (minutos) 20 20 20 20 20 20
Velocidade de Floculação (RPM) 50 50 50 50 50 50

Tempo de Adição/ Floculante (minutos) 5 5 5 5 5 5
Tempo de Decantação (minutos) 20 20 20 20 20 20

Dosagem de Coagulante/Pac (ppm) 38 40 42 44 46 48
Dosagem de Floculante/Tanino (ppm) 10 10 10 10 10 10

Turbidez de Água Decantada (uT) 24,2 3,90 3,99 1,24 0,72 1,19
Cor de Água Decantada (uH) 73 13 8 1 0 0

Turbidez de Água Filtrada (uT) 16,2 2,04 1,81 0,48 0,12 0,25
Fonte: Autora.

A  Tabela  21  explicita  os  resultados  do  Ensaio  de  Tratabilidade  6(períodos  de

inundações),  apresentando  como  melhor  resultado  de  dosagem de  coagulante  o  valor  de

46ppm, evidenciado pelos resultados de turbidez da água decantada em 0,72uT, cor aparente

da água decantada em zero e turbidez da água filtrada em 0,12uT, conforme dados do copo 5. 

A dosagem de 46ppm é considerada elevada, tendo em vista que a turbidez da água

bruta também foi elevada (conforme Tabela 20). Neste caso, o mecanismo de coagulação

atuante é o de varredura, pelo emprego de dosagem elevada de coagulante (LIBÂNIO, 2016).

A condutividade  elétrica baixa também explica,  em termos,  parte  da dosagem elevada de

coagulante, visto que a força iônica do meio está reduzida, o que acarreta maior concentração

de produto químico para se obter resultado efetivo da floculação. Aliado ao mecanismo de

varredura, ainda pode-se supor a presença do mecanismo de formação de pontes devido à

aplicação do tanino (polímero orgânico) como auxiliar de floculação, visto que a adição de

polímeros  como  auxiliares  de  floculação  aumenta  a  eficiência  desta  operação  unitária

(LIBÂNIO,  2016).  A  aplicação  de  10ppm  de  tanino  (auxiliar  de  floculação)  mostrou-se

necessária  e  suficiente  para  assegurar  resultados  de  turbidez  da água decantada  e  filtrada

baixos, contribuindo para a remoção do material em suspensão presente na amostra, uma vez

que é preferível  a atuação de mais de um mecanismo de coagulação para a eficiência  do

processo de remoção de turbidez elevada da água bruta.

De acordo com Libânio (2016), recomenda-se turbidez máxima de água decantada de

2,0uT para água bruta com turbidez superior a 10uT. Considerando que a água bruta coletada

para este teste apresentou turbidez de 109,0uT, o resultado de 0,72uT para turbidez da água

decantada apresentou-se satisfatório.



O resultado da turbidez da água filtrada em 0,12uT apresentou-se em conformidade

com o Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017), que

estipula turbidez inferior a 0,5uT para água filtrada. Também, de acordo com Richter (2017),

na etapa de desinfecção, a inativação de vírus é mais eficaz quanto menor for a turbidez da

água filtrada, sendo que esta tenha, preferencialmente, turbidez abaixo de 0,2uT.

A etapa  de clarificação em uma ETA convencional  é  a principal  responsável  pela

remoção microbiológica da água conforme (LACERDA et al., 2018).

Dessa forma, para este tipo de água bruta (períodos de inundações), foram obtidos

resultados  satisfatórios  para  turbidez  da  água  decantada  e  filtrada  devido  ao  tipo  e

concentração adequada do coagulante associado a um auxiliar de floculação, respeitando os

parâmetros hidráulicos de tempo de agitação e gradiente de velocidade aplicados nas etapas

de mistura rápida e tempo de detenção e gradiente de velocidade de floculação, de acordo

com a definição da norma NBR 12.216 (ABNT, 1992). 

5.2.2 Resultados dos Ensaios de Tratabilidade 7

Na Tabela  22 estão disponíveis  os resultados  das  análises  físico-químicas  da água

bruta utilizada para a realização do ensaio de tratabilidade 7.

Tabela 22 – Resultados das análises físico-químicas da água bruta

Natureza da Análise Parâmetro Unidade Resultado

Físico-Química Turbidez uT 123,0

Físico-Química Cor aparente uH 263,0

Físico-Química Condutividade elétrica µs/cm 63,0

Físico-Química pH - 6,78

Fonte: Autora.

A Tabela 22 mostra os resultados das análises físico-químicas da água bruta coletada

para a realização do Ensaio de Tratabilidade 7 (períodos de inundações). Essa amostra de

água bruta apresentou uma turbidez elevada e uma condutividade elétrica relativamente baixa



(63,0µs/cm),  quando  comparada  com  a  condutividade  de  uma  amostra  de  água  bruta

proveniente dos períodos de secas (90,0µs/cm). Em relação à turbidez, o valor de 123,0uT,

encontra-se fora dos padrões estabelecidos pela Resolução n° 357 (CONAMA, 2005) que é de

100uT de turbidez para água bruta. O pH, em 6,78, está de acordo com o estipulado pela

resolução, que é de 6,5 a 9,0. 

Na Tabela 23 estão disponíveis os resultados do ensaio de tratabilidade 7.

Tabela 23 – Resultados do Ensaio de Tratabilidade 7
Copos 01 02 03 04 05 06

Tempo de Mistura Rápida (minutos) 1 1 1 1 1 1
Velocidade de Mistura Rápida (RPM) 150 150 150 150 150 150

Tempo de Mistura Lenta (minutos) 20 20 20 20 20 20
Velocidade de Floculação (RPM) 50 50 50 50 50 50

Tempo de Adição/ Floculante (minutos) 5 5 5 5 5 5
Tempo de Decantação (minutos) 20 20 20 20 20 20

Dosagem de Coagulante/Pac (ppm) 46 46 46 46 46 46
Dosagem de Floculante/Tanino (ppm) 2 4 6 8 10 12

Turbidez de Água Decantada (uT) 5,56 2,98 1,84 1,00 1,23 1,07
Cor de Água Decantada (uH) 10 4 6 1 5 3

Turbidez de Água Filtrada (uT) 2,26 1,01 0,26 0,16 0,13 0,19
Fonte: Autora.

A  Tabela  23  apresenta  os  resultados  do  Ensaio  de  Tratabilidade  7  (períodos  de

inundações),  apresentando como melhor resultado de dosagem de floculante o valor entre

8ppm e 10ppm, evidenciados pelos resultados de turbidez da água decantada em 1,00uT e

1,23uT, cor aparente da água decantada em 1uH e 5uH e turbidez da água filtrada em 0,16 e

0,13uT, conforme dados dos copos 4 e 5, respectivamente.

O  emprego  do  auxiliar  de  floculação  permite  uma  melhor  decantação  da  água

floculada, o que fica evidente ao se comparar o resultado da turbidez da água decantada e

filtrada do copo 4, por exemplo, com o resultado da turbidez da água decantada e filtrada do

copo 1, no qual foi adicionado apenas 2ppm de auxiliar de floculação. No copo 1, com 2ppm

de  tanino,  obteve-se  resultado  de  turbidez  da  água  decantada  igual  a  5,56uT,  valor  bem

superior  ao  resultado  do  copo  4  que  foi  de  1,0uT,  com  8ppm  de  tanino  (auxiliar  de

floculação). A cor aparente da água decantada também foi superior para a amostra com 2ppm

de  tanino,  tendo  como  resultado  10uH,  enquanto  que  a  amostra  com  8ppm  de  tanino

apresentou cor igual a 1uH. A turbidez da água filtrada da amostra com 2ppm de tanino foi de

2,26uT e  a  amostra  com 8ppm de  tanino  apresentou  o  resultado  de  0,16uT.  Poder-se-ia

compensar  a  dosagem  do  tanino,  adicionando-se  uma  dosagem  maior  de  coagulante,



entretanto, não é garantido que se obtenha resultado de turbidez de água decantada abaixo de

2,0uT, conforme alcançado com o uso do auxiliar de floculação.

De acordo com Libânio (2016), recomenda-se turbidez máxima de água decantada de

2,0uT para água bruta com turbidez superior a 10uT. Considerando que a água bruta coletada

para este teste apresentou turbidez de 123uT, o resultado de 1,00uT para turbidez da água

decantada apresentou-se satisfatório.

O resultado da turbidez da água filtrada em 0,13uT apresentou-se em conformidade

com o Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017), que

estipula turbidez inferior a 0,5uT para água filtrada. Também, de acordo com Richter (2017),

na etapa de desinfecção, a inativação de vírus é mais eficaz quanto menor for a turbidez da

água filtrada, sendo que esta tenha, preferencialmente, turbidez abaixo de 0,2uT.

A etapa  de clarificação em uma ETA convencional  é  a principal  responsável  pela

remoção microbiológica da água conforme (LACERDA et al., 2018).

Sendo assim, para este tipo de água bruta (períodos de inundações), foram obtidos

resultados satisfatórios para turbidez da água decantada e filtrada utilizando-se o tanino como

auxiliar  de floculação e  respeitando-se os  parâmetros  hidráulicos  de  tempo de agitação  e

gradiente  de  velocidade  aplicados  nas  etapas  de  mistura  rápida  e  tempo  de  detenção  e

gradiente de velocidade de floculação, de acordo com a definição da Norma NBR 12.216

(ABNT, 1992). 

5.2.3 Resultados dos Ensaios de Tratabilidade 8

Na Tabela  24 estão disponíveis  os resultados  das  análises  físico-químicas  da água

bruta utilizada para a realização do ensaio de tratabilidade 8.

Tabela 24 – Resultados das análises físico-químicas da água bruta

Natureza da Análise Parâmetro Unidade Resultado

Físico-Química Turbidez uT 88,0

Físico-Química Cor aparente uH 230,0

Físico-Química Condutividade elétrica µs/cm 59,9



Físico-Química pH - 6,56

Fonte: Autora.

A Tabela 24 exibe os resultados das análises físico-químicas da água bruta coletada

para a realização do ensaio de tratabilidade 8 (períodos de inundações). Essa amostra de água

bruta  apresentou  uma  turbidez  elevada  e  uma  condutividade  elétrica  relativamente  baixa

(59,9µs/cm),  quando  comparada  com  a  condutividade  de  uma  amostra  de  água  bruta

proveniente dos períodos de secas (90,0µs/cm). Em relação à turbidez, o valor de 88,0uT,

encontra-se dentro dos padrões estabelecidos pela Resolução n° 357 (CONAMA, 2005) que é

de  100uT  para  turbidez  de  água  bruta.  O  pH,  em 6,56,  também  está  de  acordo  com  o

estipulado pela resolução, que é de 6,5 a 9,0. 

Na Tabela 25 estão disponíveis os resultados do ensaio de tratabilidade 8.

Tabela 25 – Resultados do Ensaio de Tratabilidade 8
Copos 01 02 03 04 05 06

Tempo de Mistura Rápida (minutos) 1 1 1 1 1 1
Velocidade de Mistura Rápida (RPM) 150 150 150 150 150 150

Tempo de Mistura Lenta (minutos) 20 20 20 20 20 20

Velocidade de Floculação (RPM) 50 50 50 50 50 50

Tempo de Adição/ Floculante (minutos) 1 1 5 5 10 10

Tempo de Decantação (minutos) 20 20 20 20 20 20

Dosagem de Coagulante/Pac (ppm) 46 46 46 46 46 46

Dosagem de Floculante/Tanino (ppm) 10 10 10 10 10 10

Turbidez – Água Decantada (uT) 1,49 0,85 1,03 1,02 1,19 1,30

Cor Aparente – Água Decantada (uH) 3 3 3 3 4 4

Turbidez de Água Filtrada (uT) 0,73 0,54 0,53 0,58 0,20 0,09

Fonte: Autora.

A  Tabela  25  mostra  os  resultados  do  Ensaio  de  Tratabilidade  8  (períodos  de

inundações), apresentando como melhor resultado de tempo de adição do floculante o valor

de 10 minutos evidenciado pelos resultados de turbidez da água decantada em 1,30uT, cor

aparente da água decantada em 4uHe turbidez da água filtrada em 0,09uT, conforme dados do

copo 6.

A Norma NBR 12.216 (ABNT, 1992) prevê diferentes pontos de aplicação quando se

utiliza mais de um produto químico para realizar a coagulação. Para este teste, com turbidez

de água bruta elevada (conforme Tabela 24), foi  evidenciado um melhor resultado para a

turbidez da água filtrada quando o tanino foi adicionado após 10 minutos do início da mistura



rápida.  Os  resultados  para  turbidez  de  água  decantada  não  apresentaram  diferença

significativa, mantendo-se abaixo de 2,0uT para todos os testes, conforme a recomendação de

turbidez de água decantada máxima de 2,0uT para água bruta com turbidez superior a 10uT

(LIBÂNIO,  2016).  Também  de  acordo  com  Libânio  (2016),  alguns  pesquisadores

recomendam que a aplicação de polímeros ocorra a 5 ou 10 minutos após a dispersão do

coagulante,  mas  essa  não  é  uma  prática  das  estações  de  tratamento  brasileiras,  sendo

empregada nas  ETAs dos  nos  Estados Unidos da América  (EUA),  que  são mecanizadas.

Entretanto, para este quesito, se considera as particularidades de cada estação, para adotar ou

não a aplicação de tempos diferentes de adição de agentes floculantes.

Conforme o resultado deste ensaio, para água bruta com turbidez elevada, sugere-se a

aplicação do agente floculante  após 10 minutos  do início  da mistura rápida para garantir

resultados de turbidez de água filtrada abaixo de 0,2uT, visto que,  de acordo com Richter

(2017),  na  etapa  de desinfecção,  a  inativação  de  vírus  é  mais  eficaz  quanto  menor  for  a

turbidez da água filtrada, sendo que esta tenha, preferencialmente, turbidez abaixo de 0,2uT.

E também considerando que a etapa de clarificação em uma ETA convencional é a principal

responsável pela remoção microbiológica da água conforme (LACERDA et al., 2018) e que o

Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017), estipula

turbidez inferior a 0,5uT para água filtrada. Os tempos de adição de floculante após 1 minuto

e 5 minutos apresentaram resultados de turbidez de água filtrada superior a 0,50uT, estando

em desacordo com a legislação.

5.2.4 Resultados dos Ensaios de Tratabilidade 9

Na Tabela  26 estão disponíveis  os resultados  das  análises  físico-químicas  da água

bruta utilizada para a realização do ensaio de tratabilidade 9.

Tabela 26 – Resultados das análises físico-químicas da água bruta

Natureza da Análise Parâmetro Unidade Resultado

Físico-Química Turbidez uT 98,0

Físico-Química Cor aparente uH 237,0



Físico-Química Condutividade elétrica µs/cm 60,0

Físico-Química pH - 6,58

Fonte: Autora.

A Tabela 26 ilustra os resultados das análises físico-químicas da água bruta coletada

para a realização do Ensaio de Tratabilidade 9 (períodos de inundações). Essa amostra de

água bruta apresentou uma turbidez elevada e uma condutividade elétrica relativamente baixa

(60,0µs/cm),  quando  comparada  com  a  condutividade  de  uma  amostra  de  água  bruta

proveniente dos períodos de secas (90,0µs/cm). Em relação à turbidez, o valor de 98,0uT,

encontra-se dentro dos padrões estabelecidos pela Resolução n° 357 (CONAMA, 2005) que é

de  100uT  para  turbidez  de  água  bruta.  O  pH,  em 6,58,  também  está  de  acordo  com  o

estipulado pela resolução, que é de 6,5 a 9,0. 

Na Tabela 27 estão disponíveis os resultados do ensaio de tratabilidade 9.

Tabela 27– Resultados dos Ensaios de Tratabilidade 9
Copos 01 02 03 04 05 06

Tempo de Mistura Rápida (minutos) 1 1 1 1 1 1
Velocidade de Mistura Rápida (RPM) 150 150 150 150 150 150

Tempo de Mistura Lenta (minutos) 20 20 30 30 40 40
Velocidade de Floculação (RPM) 50 50 50 50 50 50

Tempo de Adição/ Floculante (minutos) 5 5 5 5 5 5
Tempo de Decantação (minutos) 20 20 30 30 40 40

Dosagem de Coagulante/Pac (ppm) 48 48 48 48 48 48
Dosagem de Floculante/Tanino (ppm) 10 10 10 10 10 10

Turbidez de Água Decantada (uT) 1,81 2,28 0,76 0,78 0,80 0,90
Cor Aparente de Água Decantada (uH) 5 8 2 3 1 1

Turbidez de Água Filtrada (uT) 0,25 0,18 0,41 0,46 0,10 0,10

Fonte: Autora.

A  Tabela  27  explicita  os  resultados  do  Ensaio  de  Tratabilidade  9  (períodos  de

inundações), apresentando como melhor resultado de tempo de mistura lenta o valor de 40

minutos, evidenciado pelos resultados de turbidez da água decantada em 0,80uT, cor aparente

da água decantada em 1uH e turbidez da água filtrada em 0,10uT, conforme dados do copo 5.

A Norma NBR 12.216 (ABNT, 1992) define o tempo de mistura lenta de 20 ou 30

minutos  para  estação  projetada  com floculador  hidráulico  e  de  40  minutos  para  estações

projetadas com floculadores mecânicos. Os resultados de turbidez da água decantada e filtrada

deste ensaio foram satisfatórios para o tempo de mistura lenta de 40 minutos, indicando que



uma água bruta com turbidez elevada necessita de maior tempo de mistura lenta para garantir

a remoção do material em suspensão da amostra. Neste tempo foi possível obter resultados

satisfatórios  para  os  dois  parâmetros  avaliados  (turbidez  de  água  decantada  e  filtrada),

conforme Libânio (2016), que recomenda turbidez máxima de água decantada de 2,0uT para

água bruta com turbidez superior a 10uT e  de acordo com Richter (2017), que diz que na

etapa de desinfecção, a inativação de vírus é mais eficaz quanto menor for a turbidez da água

filtrada, sendo que esta tenha, preferencialmente, turbidez abaixo de 0,2uT.

O Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017),

estipula  turbidez  inferior  a  0,5uT para  água filtrada,  sugerindo que os  demais  tempos  de

mistura lenta deste ensaio (20 e 30 minutos), também podem ser aplicados em uma ETA, pois

apresentaram resultados em conformidade com a legislação para turbidez de água filtrada. 

5.2.5 Resultados dos Ensaios de Tratabilidade 10

Na Tabela  28 estão disponíveis  os resultados  das  análises  físico-químicas  da água

bruta utilizada para a realização do ensaio de tratabilidade 10.

Tabela 28 – Resultados das análises físico-químicas da água bruta

Natureza da Análise Parâmetro Unidade Resultado

Físico-Química Turbidez uT 88,1

Físico-Química Cor aparente uH 224,0

Físico-Química Condutividade elétrica µs/cm 58,9

Físico-Química pH - 6,60

Fonte: Autora.

A Tabela 28 mostra os resultados das análises físico-químicas da água bruta coletada

para a realização do Ensaio de Tratabilidade 10 (períodos de inundações). Essa amostra de



água bruta apresentou uma turbidez elevada e uma condutividade elétrica relativamente baixa

(58,9µs/cm),  quando  comparada  com  a  condutividade  de  uma  amostra  de  água  bruta

proveniente dos períodos de secas (90,0µs/cm). Em relação à turbidez, o valor de 88,1uT,

encontra-se dentro dos padrões estabelecidos pela Resolução n° 357 (CONAMA, 2005) que é

de  100uT  de  turbidez  para  água  bruta.  O  pH,  em  6,60  também  está  de  acordo  com  o

estipulado pela resolução, que é de 6,5 a 9,0. 

Na Tabela 29 estão disponíveis os resultados do ensaio de tratabilidade 10.

Tabela 29 – Resultados do Ensaio de Tratabilidade 10
Copos 01 02 03 04 05 06

Tempo de Mistura Rápida (minutos) 1 1 1 1 1 1

Velocidade de Mistura Rápida (RPM) 150 150 150 150 150 150

Tempo de Mistura Lenta (minutos) 20 20 20 20 20 20

Velocidade de Velocidade (RPM) 30 30 50 50 70 70

Tempo de Adição/ Floculante (minutos) 5 5 5 5 5 5

Tempo de Decantação (minutos) 20 20 20 20 20 20

Dosagem de Coagulante/Pac (ppm) 48 48 48 48 48 48

Dosagem de Floculante/Tanino (ppm) 10 10 10 10 10 10

Turbidez de Água Decantada (uT) 2,22 1,92 1,18 0,78 1,36 1,62

Cor da Água Decantada (uH) 6 5 2 2 6 6

Turbidez de Água Filtrada (uT) 0,30 0,32 0,10 0,13 0,30 0,33

Fonte: Autora.

A Tabela  29  apresenta  os  resultados  do  Ensaio  de  Tratabilidade  10  (períodos  de

inundação),  apresentando  como melhor  resultado  de  velocidade  de  floculação  o  valor  de

50rpm, que corresponde a um gradiente de velocidade de 40s-1, evidenciado pelos resultados

de turbidez da água decantada em 1,18uT, cor aparente da água decantada em 2uH e turbidez

da água filtrada em 0,10uT, conforme dados do copo 3.

A Norma NBR 12.216 (ABNT, 1992) estabelece gradiente de velocidade máximo de

70s-1. Entretanto, percebeu-se um aumento dos resultados de turbidez de água decantada com

a aplicação de velocidade de floculação em 70rpm, que pode ser caracterizado como uma

ruptura dos flocos devido à elevada agitação do meio líquido. Conforme Libânio (2016), o

gradiente de velocidade, numa unidade de floculação, é necessário para provocar o contato

entre  as  partículas,  acarretando  no  aumento  do  seu  tamanho,  contudo,  gradientes  de

velocidades elevados podem causar a ruptura dos flocos formados. Portanto, dependendo da

velocidade de floculação, pode ocorrer tanto a agregação do floco como a sua ruptura.



Analisando os resultados  com a aplicação de velocidade  de floculação em 30rpm,

também se identificou um aumento de turbidez da água decantada. Neste caso, a velocidade

de floculação pode ter sido insuficiente para a agregação satisfatória dos flocos, se comparada

com  a  velocidade  de  50rpm,  que  forneceu  resultados  melhores  para  turbidez  da  água

decantada e floculada. 

Sendo assim, o valor de 50rpm aplicado como velocidade de floculação apresentou

resultado de água decantada inferior a 2,0uT, conforme recomendação de Libânio (2016) e

turbidez da água filtrada inferior a 0,5uT, estando em conformidade com o Anexo XX  da

Portaria de Consolidação n° 05 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017), e de acordo com Richter

(2017), que ressalta que na etapa de desinfecção, a inativação de vírus é mais eficaz quanto

menor for a turbidez da água, sendo que esta tenha, preferencialmente, turbidez abaixo de

0,2uT.

5.3  RESULTADOS  DA  GESTÃO  DE  RISCO  DAS  ETAPAS  DE  COAGULAÇÃO/

FLOCULAÇÃO DO PROCESSO

Nesta seção serão disponibilizados os resultados do diagnóstico do ambiente interno

de um prestador de serviço de água, do cálculo dos riscos inerentes externos, do cálculo dos

riscos inerentes operacionais, das respostas aos riscos e do cálculo dos riscos residuais.

5.3.1 Resultado do Diagnóstico do Ambiente Interno

Para o ambiente interno de um prestador de serviço de água, foram especificadas, de

forma exemplificada, as suas características de cunho ético e os seus objetivos.

Tabela 30 – Ambiente Interno de um prestador de Serviço de Água
Informações/Ambiente Interno Sim Não

Código de Ética/Normas de Conduta x

Estrutura Organizacional x

Política de Recursos Humanos (compromisso com a competência e
desenvolvimento)

x

Atribuição de Alçadas e Responsabilidades x

Normas Internas x

Fixação de Objetivos Sim Não

Missão x



Visão x

Objetivos x

Fonte: Autora.

De acordo com a Tabela 30, o prestador de serviço de água pode adotar normas de

conduta  e  políticas  de  recursos  humanos,  bem como a  atribuição  de  responsabilidades  e

demais normas internas para estruturar sua organização de forma que os objetivos por ela

definidos sejam alcançados.

5.3.2 Resultado do Cálculo dos Riscos Inerentes Externos

A Tabela 31 exibe os cálculos dos riscos inerentes externos às etapas de coagulação e

floculação do processo de tratamento de água para consumo humano.

Tabela 31 – Cálculo dos Riscos Inerentes Externos
Evento de Risco Causa Efeito Probabilidade Impacto Risco

Inerente
Nível
Risco

Escoamento ↑Chuvas ↑ Turbidez 4 5 20 Crítico
Secas ↑Temperatur

a
↑ Solubilidade 4 5 20 Crítico

Inundações ↑Chuvas ↑ Turbidez 4 5 20 Crítico
↓ Água Bruta Usos

Múltiplos
↑ Solubilidade 4 5 20 Crítico

Lanç. Efluentes Antrópica ↑ Turbidez 4 5 20 Crítico
Lanç. Efluentes Antrópica ↑ Condutividade 4 5 20 Crítico
Lanç. Efluentes Antrópica ↓ Redução do OD 4 5 20 Crítico
Lanç. Efluentes Antrópica ↑ Matéria

Orgânica
4 5 20 Crítico

Baixa Infiltração ↑Urbaniza-
ção

↓ Água
Superficial no

Verão

4 5 20 Crítico

Classe da Água
Superficial

Antrópica Tecnologia de
Tratamento

4 5 20 Crítico

Contaminação do
manancial

Práticas
Agrícolas

↑Concentração de
Agrotóxico na
Água e Solo

4 5 20 Crítico



Fonte: Autora.

Conforme  a  Tabela  31,  os  eventos  de  risco  externos  identificados  nesta  pesquisa

foram: o escoamento, as secas, as inundações, a redução da água bruta no Rio dos Sinos, o

lançamento  de  efluentes  industriais  e  domésticos,  a  baixa  infiltração  de  água  na  bacia

hidrográfica do Rio dos Sinos, a classe da água bruta a que pertence o Rio dos Sinos na região

do Baixo Sinos e a contaminação do manancial.  As principais causas dos riscos externos

avaliados nesta pesquisa são os eventos extremos do clima (chuvas intensas e temperaturas

elevadas),  os  usos  múltiplos  da  água  superficial,  a  influência  antrópica,  o  aumento  da

urbanização na região e as práticas  agrícolas  da bacia  hidrográfica do Rio dos Sinos.  Os

efeitos desses eventos de risco identificados sobre a água bruta foram o aumento de turbidez,

o aumento da solubilidade, aumento da condutividade, a redução do oxigênio dissolvido, o

aumento da matéria  orgânica,  redução da água superficial  em períodos de verão,  possível

alteração  na  tecnologia  de  tratamento  de  água  para  consumo  humano  e  aumento  da

concentração de agrotóxicos na água e no solo da região da bacia hidrográfica do Rio dos

Sinos.

De  acordo  com  a  Tabela  31,  todos  os  riscos  inerentes  externos  avaliados  nesta

pesquisa apresentaram probabilidade de ocorrência e impacto elevado, gerando um nível de

risco crítico às etapas de coagulação e floculação do processo de tratamento de água para

consumo humano. O valor igual a 4 aplicado à probabilidade de ocorrência e igual 5 para

impacto,  gerando  o  nível  de  risco  20,  foram  empregados  conforme  cálculo  da  planilha

documentadora (Ministério do Planejamento, 2018) e considerando os resultados negativos

sobre a turbidez da água filtrada quando não são aplicadas ações efetivas que minimizem

esses efeitos sobre os resultados a serem alcançados por uma estação de tratamento de água

para consumo humano.

Para reduzir os impactos descritos na Tabela 31 sobre os resultados da turbidez de

água  filtrada  foram  necessários  a  realização  de  ensaios  de  tratabilidade,  em  escala

laboratorial, para definir as dosagens ideais de coagulante e floculante, de forma a se obter

resultados de turbidez de água decantada e filtrada de acordo com os padrões estabelecidos

para consumo humano, conforme esta pesquisa (seções 5.1 e 5.2). Salienta-se que algumas

ações a serem aplicadas na bacia hidrográfica foram propostas na descrição da metodologia

desta  pesquisa  (seção  4.2)  para  minimizar  a  probabilidade  de  ocorrência  desses  eventos

externos sobre a água superficial, entretanto, como essas atividades dependem de decisões das

administrações públicas municipais da região, somente os impactos poderão ser reduzidos,



por  meio  da  adequação  das  dosagens  de  produtos  químicos  empregadas  nas  estações  de

tratamento  de  água.  Caso  as  autoridades  façam  investimentos  em  tratamento  de  esgoto,

recuperação de vegetação nas margens dos rios, entre outras ações, será possível reduzir tanto

a probabilidade de ocorrência quanto o impacto desses riscos externos sobre a qualidade da

água  do  manancial  e,  consequentemente,  sobre  as  etapas  de  coagulação  e  floculação  do

processo, além da redução de custos com produtos químicos.

5.3.3 Resultado do Cálculo dos Riscos Inerentes Operacionais

A  Tabela  32  mostra  os  cálculos  dos  riscos  inerentes  operacionais  às  etapas  de

coagulação e floculação do processo de tratamento de água para consumo humano.

Tabela 32 – Cálculo dos Riscos Inerentes Operacionais
Evento de

Risco
Causa Efeito Prob. Impacto (PxI) Nível

Risco
Gestão de Pessoas

Carga de
Trabalho

Fatores individuais Insatisfação com o trabalho 2 2 4 Baixo

Competência
das Pessoas

Falta de capacitação Não agrega valor ou não
promove melhorias ao

processo

1 1 1 Insigni
ficante

Ambiente
Organizacional

Indefinição de
responsabilidades

Não execução do serviço. 1 1 1 Insigni
ficante

Conduta Não seguir normas Afeta os resultados do
processo

2 2 4 Baixo

Especificações Técnicas

Mistura Rápida Tempo e velocidade
agitação

Turbidez de filtrada e
decantada alta

1 1 1 Insigni
ficante

Tipo de
Coagulante

Inadequado para o tipo
de água Bruta

Turbidez de filtrada e
decantada alta

1 1 1 Insigni
ficante

Aplicação do
Coagulante

Dispersão inadequada Turbidez de filtrada e
decantada alta

1 1 1 Insigni
ficante

Concentração
do Coagulante

Insuficiente Turbidez de filtrada e
decantada alta

2 2 4 Baixo

Tipo de
Floculador

Hidráulico Baixa flexibilidade para
variação de vazão

2 2 4 Baixo



Velocidade de
Floculação

Alta Turbidez de decantada elevada 1 1 1 Insigni
ficante

Tempo de
Mistura Lenta

Baixo Turbidez de decantada elevada 1 1 1 Insigni
ficante

Tipo de
Floculante

Inadequado para o tipo
de água Bruta

Turbidez de filtrada e
decantada alta

1 1 1 Insigni
ficante

Concentração
de Floculante

Insuficiente Turbidez de filtrada e
decantada alta

2 2 4 Baixo

Gestão de Processo

Comunicação
Interna

Inexistência de padrões
mínimos para executar os

procedimentos

Resultados fora do padrão. 2 2 4 Baixo

Modelagem Falta de metodologia de
avaliação do processo

Processo ineficaz e
ultrapassado, fora dos padrões

da legislação

2 2 4 Baixo

Segurança
Física

Falta de identificação das
pessoas que fazem parte

do setor

Acidentes com pessoas
estranhas ao setor.

2 2 4 Baixo

Adequação à
Legislação

Descumprimento de
normas

Resultados fora do padrão 1 1 Insigni
ficante

Infraestrutura
Tecnológica

Sistemas de
armazenamento de dados

sem senhas de acesso

Perda de resultados e falta de
sigilo quanto aos resultados

1 1 1 Insigni
ficante

Fonte: Autora.

Conforme os  dados  da  Tabela  32  os  riscos  inerentes  operacionais  avaliados  neste

trabalho  estão  associados  à  gestão  de  pessoas,  às  especificações  técnicas  e  à  gestão  de

processo.

No quesito  gestão de pessoas,  os eventos  de risco considerados foram: a carga de

trabalho, a competência das pessoas, o ambiente organizacional e a conduta. As causas para

esses  riscos  podem  ser  os  fatores  individuais,  a  falta  de  capacitação,  a  indefinição  de

responsabilidades  e  a  resistência  dos  servidores  em  seguir  normas,  respectivamente.  Os

efeitos  oriundos  desses  riscos  sobre  as  etapas  de  coagulação/floculação  do  processo  de

tratamento de água foram identificados como a insatisfação no trabalho, a não melhoria do

processo,  a  não  execução  do  serviço  e  resultados  fora  dos  padrões  (MINISTÉRIO  DO

PLANEJAMENTO,  2017).  De  forma  exemplificada,  adotou-se  uma  probabilidade  de

ocorrência baixa para esses riscos, bem como um impacto sobre o processo também baixo,

gerando níveis de risco baixo e insignificante para a gestão de pessoas. Esses cálculos foram

realizados conforme a planilha documentadora (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2018)

e considerando que a gestão de pessoas numa instituição que presta serviço de tratamento de

água para consumo humano é conduzida de forma eficaz pelos seus gestores.

No que dizem respeito às especificações técnicas, os riscos podem estar associados: à

mistura rápida que pode ter  como causas o tempo e a velocidade de agitação;  ao tipo de

coagulante que pode ser inadequado para o tipo de água bruta utilizada como matéria-prima



do processo; à aplicação do coagulante, que está vinculada à dispersão do mesmo no meio

líquido;  à  concentração  do  coagulante  que  pode  ser  insuficiente;  ao  tipo  de  floculador,

especificamente o hidráulico; à velocidade de floculação, que pode estar elevada; ao tempo de

mistura  lenta  baixo,  ao  tipo  de  floculante  incompatível  com  o  tipo  de  água  bruta  e  à

concentração insuficiente do floculante.  Os efeitos de todos esses eventos de riscos foram

resultados elevados da turbidez de água decantada e filtrada, quando não foram aplicadas as

dosagens ideais de produtos químicos e nem considerados os parâmetros hidráulicos definidos

na Norma NBR 12.216 (ABNT, 1992) nas etapas de coagulação e floculação do processo.

Esses resultados foram observados nos ensaios de tratabilidade realizados em laboratório e

descritos  nesta  pesquisa  (seção  5.1  e  5.2).  Entretanto,  como foram alcançados  resultados

satisfatórios  em relação  às  otimizações  de  dosagens  de  produtos  químicos,  por  meio  dos

ensaios de tratabilidade (em escala laboratorial) desta pesquisa, consideraram-se os eventos de

risco provenientes  das especificações  técnicas  com probabilidade de ocorrência  e impacto

baixos,  gerando  níveis  de  risco  baixo  e  insignificante  para  as  etapas  de  coagulação  e

floculação do processo.

Os  riscos  inerentes  operacionais  associados  à  gestão  de  processo  referem-se  à

comunicação  interna  que pode ter  como causa a  inexistência  de padrões  mínimos  para a

execução dos procedimentos; à modelagem do processo que pode ter como causa a falta de

metodologia que avalia o processo; à segurança física que pode ser um risco quando não

existe  a identificação das pessoas que fazem parte  do setor  da instituição;  à adequação à

legislação quando as normas são descumpridas e a infraestrutura tecnológica também pode ser

um risco quando as informações armazenadas não possuem senhas de acesso. Os efeitos para

esses  riscos  foram  identificados  como  resultados  fora  do  padrão,  processo  ineficaz  e

ultrapassado,  acidentes  com  pessoas  estranhas  ao  setor  e  falta  de  sigilo  dos  resultados

(MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2017).

De  forma  exemplificada,  foram  aplicados  valores  baixos  para  a  probabilidade  de

ocorrência e impactos aos riscos inerentes operacionais provenientes da gestão de processo,

gerando  níveis  de  risco  baixo  e  insignificante  conforme  cálculo  realizado  na  planilha

documentadora (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2018) e considerando que a gestão

de processo realizada por um prestador de serviço de água é atualizada e visa à melhoria

contínua do processo. 

5.3.4 Resultado das Respostas aos Riscos



A Tabela 33 apresenta as respostas aos riscos identificados e avaliados nesta pesquisa.

Tabela 33 – Respostas aos Riscos
Evento Risco Resposta O quê? Onde? Quem? Como? Quando? Horário 

Eventos Externos
Escoamento Reduzir Ensaios de 

Tratabilidade
Lab. Técnico Procedi-

mento
específico

Alteração
AB

Imediato

Secas Reduzir Ensaios de 
Tratabilidade

Lab. Técnico Procedi-
mento

específico

Alteração
AB

Imediato

Inundações Reduzir Ensaios de 
Tratabilidade

Lab. Técnico Procedi-
mento

específico

Alteração
AB

Imediato

↓ Água Bruta Reduzir ↓ consumo de 
água tratada 
pelos usuários

Cidade Socioambie
ntal

Educ.
Ambiental

↓Nível do
Rio

Imediato

↓ Água Bruta Reduzir  ↓consumo de 
água para 
irrigação

Agricultore
s

Comitê de
Bacia 

Assembléia ↓Nível do
Rio

Imediato

Lanç. Efluentes Reduzir Ensaios de 
Tratabilidade

Lab. Técnico Procedi-
mento

específico

Alteração
AB

Imediato

Baixa 
Infiltração

Reduzir Ensaios de 
Tratabilidade

Lab. Técnico Procedi-
mento

específico

Alteração
AB

Imediato

Contaminação 
do manancial

Reduzir Aplicação de 
carvão ativado

ETA Operação Procedi-
mento

específico

Alteração
AB

Imediato

Gestão de Pessoas
Carga de 
Trabalho

Aceitar --------- ---- ---- ----- -----
------

Competência 
das Pessoas

Aceitar --------- ---- ---- ----- -----
------

Ambiente 
Organizacional

Aceitar --------- ---- ---- ----- -----
------

Conduta Aceitar --------- ---- ---- ----- -----
------

Especificações Técnicas
Mistura Rápida Aceitar --------- ---- ---- ----- -----

------
Tipo de 
Coagulante

Aceitar --------- ---- ---- ----- -----
------

Aplicação do 
Coagulante

Aceitar --------- ---- ---- ----- -----
------

Concentração 
do Coagulante

Aceitar --------- ---- ---- ----- -----
------

Tipo de 
Floculador

Aceitar --------- ---- ---- ----- -----
------

Velocidade de 
Floculação

Aceitar --------- ---- ---- ----- -----
------

Tempo de 
Mistura Lenta

Aceitar --------- ---- ---- ----- -----
------

Tipo de 
Floculante

Aceitar --------- ---- ---- ----- -----
------

Concentração 
de Floculante

Aceitar --------- ---- ---- ----- -----
------

Gestão de processo 
Comunicação 
Interna

Aceitar --------- ---- ---- ----- -----
------



Modelagem Aceitar --------- ---- ---- ----- -----
------

Segurança 
Física

Aceitar --------- ---- ---- ----- -----
------

Adequação à 
Legislação

Aceitar --------- ---- ---- ----- -----
------

Infraestrutura 
Tecnológica

Aceitar --------- ---- ---- ----- -----
------

Fonte: Autora.

Os dados da Tabela 33 explicitam as respostas aos eventos de riscos identificados e

avaliados neste projeto sobre otimização de dosagens de produtos químicos nas etapas de

coagulação e floculação do processo de tratamento de água para consumo humano. Todos os

eventos  de  riscos  externos  apresentaram  níveis  de  riscos  elevados,  caracterizados  como

críticos, conforme dados da Tabela 31. A resposta para esses riscos é a de reduzir os seus

impactos sobre as etapas de coagulação e floculação do tratamento por meio da realização de

ensaios de tratabilidade, em escala laboratorial. 

Para  o  evento  de  diminuição  da  água  bruta  (superficial),  sugere-se  que  o  setor

socioambiental atue junto à cidade solicitando aos usuários a racionalização da água tratada

durante o período de escassez. Outra ação proposta é que o Comitê da Bacia Hidrográfica

negocie junto aos agricultores a diminuição do consumo de água superficial para o uso na

irrigação nos períodos de seca. Além dessas práticas, para a contaminação do manancial com

agrotóxicos a estação de tratamento pode aplicar o carvão ativado associado ao tratamento

convencional para assegurar a remoção desses contaminantes da água para consumo humano

(LIBÂNIO, 2016).

Para os eventos associados à gestão de pessoas, às especificações técnicas e à gestão

de processo a resposta foi a de aceitar os riscos, tendo em vista que pela avaliação realizada

nesta  pesquisa,  esses  riscos  foram  considerados  baixos  ou  insignificantes,  não  causando

impacto significativo sobre as etapas de coagulação e floculação do processo. De acordo com

Miranda (2018) as respostas aos riscos podem ser de evitar, reduzir, compartilhar ou aceitar,

dependendo do nível do risco calculado.

Dessa forma, os riscos referentes aos eventos externos foram reduzidos devido ao seu

nível elevado e os demais riscos identificados neste projeto foram aceitos por apresentarem

níveis baixos ou insignificantes para as operações unitárias de coagulação e floculação do

processo de tratamento de água convencional.

5.3.5 Resultado do Cálculo dos Riscos Residuais



A Tabela 34 mostra o cálculo dos riscos residuais desta pesquisa, considerando que os

riscos inerentes externos e operacionais foram identificados, avaliados e tratados conforme os

seus níveis de risco.

Tabela 34 – Cálculo dos Riscos Residuais
Evento de

Risco
Causa Efeito Prob. Impacto (PxI) Nível

Risco
Eventos Externos

Escoamento ↑Chuvas ↑ Turbidez 4 1 4 Baixo
Secas ↑Temperatura ↑ Solubilidade 4 1 4 Baixo

Inundações ↑Chuvas ↑ Turbidez 4 1 4 Baixo
↓ Água Bruta Usos Múltiplos ↑ Solubilidade 4 1 4 Baixo
↓ Água Bruta ↑Temperatura ↑ Solubilidade 4 1 4 Baixo

Lanç. Efluentes Antrópica ↑ Turbidez 4 1 4 Baixo
Lanç. Efluentes Antrópica ↑ Condutividade 4 1 4 Baixo
Lanç. Efluentes Antrópica ↓ Redução do OD 4 1 4 Baixo
Lanç. Efluentes Antrópica ↑ Matéria Orgânica 4 1 4 Baixo

Baixa
Infiltração

↑Urbanização ↓ Água Bruta no Verão 4 1 4 Baixo

Classe da água
Bruta

Antrópica Tecnologia de Tratamento 4 1 4 Baixo

Contaminação
do manancial

Práticas Agrícolas ↑Conc. de Agrotóxico na água
bruta e solo

4 1 4 Baixo

Gestão de Pessoas
Carga de
Trabalho

Fatores individuais Insatisfação com o trabalho 2 2 4 Baixo

Competência
das Pessoas

Falta de capacitação Não agrega valor ou não
promove melhorias ao

processo

1 1 1 Insignifi-
cante

Ambiente
Organizacional

Indefinição de
responsabilidades

Não execução do serviço. 1 1 1 Insignifi-
cante

Conduta Não seguir normas Afeta os resultados do
processo

2 2 4 Baixo

Especificações Técnicas
Mistura Rápida Tempo e velocidade

agitação
Turbidez de filtrada e

decantada alta
1 1 1 Insignifi-

cante
Tipo de

Coagulante
Inadequado para o tipo

de água Bruta
Turbidez de filtrada e

decantada alta
1 1 1 Insignifi-

cante
Aplicação do
Coagulante

Dispersão inadequada Turbidez de filtrada e
decantada alta

1 1 1 Insignifi-
cante

Concentração
do Coagulante

Insuficiente Turbidez de filtrada e
decantada alta

2 2 4 Baixo

Tipo de
Floculador

Hidráulico: agitação
insuficiente

Turbidez de filtrada e
decantada alta

2 2 4 Baixo

Velocidade de
Floculação

Alta Turbidez de decantada elevada 1 1 1 Insignifi-
cante

Tempo de
Mistura Lenta

Baixo Turbidez de decantada elevada 1 1 1 Insignifi-
cante

Tipo de
Floculante

Inadequado para o tipo
de água Bruta

Turbidez de filtrada e
decantada alta

1 1 1 Insignifi-
cante

Concentração
de Floculante

Insuficiente Turbidez de filtrada e
decantada alta

2 5 10 Baixo

Gestão de Processo
Comunicação

Interna
Inexistência de padrões
mínimos para executar

os procedimentos

Resultados fora do padrão. 2 2 4 Baixo

Modelagem Falta de metodologia Processo ineficaz e 2 2 4 Baixo



de avaliação do
processo

ultrapassado, fora dos padrões
da legislação

Segurança
Física

Falta de identificação
das pessoas que fazem

parte do setor

Acidentes com pessoas
estranhas ao setor.

2 2 4 Baixo

Adequação à
Legislação

Descumprimento de
normas

Resultados fora do padrão 1 1 Insignifi-
cante

Infraestrutura
Tecnológica

Sistemas de
armazenamento de

dados sem senhas de
acesso

Perda de resultados e falta de
sigilo das informações
referentes ao processo.

1 1 1 Insignifi-
cante

Fonte: Autora.

A Tabela 34 apresenta o cálculo dos riscos residuais que se referem aos níveis de risco

após a aplicação das ações  que minimizaram os impactos  dos riscos inerentes  externos  e

operacionais sobre as etapas de coagulação e floculação do tratamento de água.

Por  meio  das  ações  propostas  nesta  pesquisa,  especificamente  os  ensaios  de

tratabilidade (em escala laboratorial),  observou-se que os riscos inerentes externos tiveram

seus níveis reduzidos de crítico para nível baixo. A probabilidade de ocorrência dos eventos

de  riscos  externos  permaneceu  inalterada,  entretanto,  como  os  resultados  dos  ensaios  de

tratabilidade realizados nesta pesquisa (seções 5.1 e 5.2) foram satisfatórios para remoção de

turbidez de água decantada e filtrada, constatou-se que esse procedimento é adequado para

otimizar  as  dosagens  de  produtos  químicos  nas  etapas  de  coagulação  e  floculação  para

qualquer alteração na água bruta causada pelos eventos de escoamento superficial, eventos

extremos do clima, lançamento de efluentes, entre outros fatores externos que causam efeito

negativo sobre os recursos hídricos de uma determinada região.

Os  riscos  residuais  relacionados  aos  eventos  de  risco  operacionais  permaneceram

iguais  aos  inicialmente  calculados,  mantendo  seus  níveis  de  risco  em  baixos  ou

insignificantes, visto que o tratamento dado para esses eventos foi o de aceitar os riscos por

não  apresentarem  impacto  significativo  sobre  as  etapas  de  coagulação  e  floculação  do

processo.

Sendo assim,  os  riscos residuais  associados à gestão de pessoas,  às  especificações

técnicas e à gestão de processo foram avaliados considerando o gerenciamento adequado do

processo pelo prestador de serviço de água.





6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

6.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

A proposta  de  intervenção  para  este  projeto  de  pesquisa  aborda  a  necessidade  de

divulgação  de  trabalhos  técnicos  e  científicos  na  área  do  saneamento  ambiental  em  um

formato  diferenciado  para  acadêmicos  dessa  área  do  conhecimento  que  irão  ingressar  no

mercado de trabalho e enfrentar uma realidade que exige um contato prévio com a complexa

tarefa de gerenciar os recursos hídricos de uma determinada localidade,  especificamente o

tratamento de água para consumo humano.

6.2 JUSTIFICATIVA

A justificativa para esta proposta de intervenção centra-se no fato de que os processos

de tratamento de água possuem muitos riscos associados a eles e que o gerenciamento destes

processos carece de um modelo de metodologia de avaliação destes riscos,  bem como de

ações  que  minimizem  os  efeitos  negativos  destes  eventos  sobre  os  objetivos  que  uma

instituição tem de produzir água tratada de acordo com os padrões de potabilidade para os

usuários de uma determinada região.  A divulgação deste trabalho na forma de e-book irá

contribuir para que os profissionais e gestores da área de recursos hídricos possam adequar a

gestão  do  processo  de  tratamento  de  água  conforme  a  metodologia  de  gestão  de  risco

corporativo que considera o ambiente interno, os eventos de riscos (internos e externos), a

avaliação  dos  riscos,  as  respostas  aos  riscos  e  o  monitoramento  dos  riscos  em  uma

organização que presta serviços de água para a sociedade.

6.3 OBJETIVO

O objetivo desta proposta é o de transformar o conteúdo deste projeto de pesquisa

(Projeto  de  Otimização  de  Dosagens  de  Produtos  Químicos  nas  Etapas  de

Coagulação/Floculação do Tratamento de Água e uma Proposta de Gestão de Risco destas

Etapas  do  Processo)  em um e-book e  divulgar  esta  pesquisa,  de  forma  gratuita,  para  as

instituições de ensino superior que possuem cursos na área de gestão e engenharia ambiental.



6.4 RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS

A divulgação deste trabalho pode ser uma oportunidade para os futuros gestores e

engenheiros  ambientais,  de  aplicar  a  metodologia  de  gestão  de  riscos  nas  instituições  e

empresas em que irão desenvolver suas atividades profissionais, afim de que possam obter

resultados  satisfatórios  em  seus  processos  e  atividades  relacionadas  ao  meio  ambiente  e

recursos hídricos.

6.5 AÇÕES DE INTERVENÇÃO

As  ações  necessárias  para  esta  proposta  de  intervenção  serão  realizadas  junto  à

coordenação dos cursos de graduação e tecnologia de gestão ambiental e engenharia sanitária

e ambiental com a finalidade de identificar o interesse desta área do conhecimento em abordar

a gestão de risco em processos de tratamento de água. Serão identificados os referidos cursos

em Instituições  de  Ensino  Superior  pertencentes  à  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  dos  Sinos,

especificamente o Baixo Sinos. O trabalho também poderá ser destinado para qualquer outra

instituição de ensino que demonstre interesse sobre este tema.

Caso a coordenação do curso demonstre interesse neste tipo de gestão e no projeto

desenvolvido,  será  disponibilizado  este  projeto  de  pesquisa  na  forma  de  e-book  para

divulgação entre os acadêmicos dos referidos cursos. 

6.6 ATORES ENVOLVIDOS

Os  atores  envolvidos  nesta  proposta  de  intervenção  serão  o  autor  do  projeto,  os

coordenadores  dos  cursos  de  graduação  e  tecnologia  em  gestão  ambiental  e  engenharia

sanitária e ambiental e, posteriormente, os acadêmicos dos referidos curso.

6.7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Os recursos necessários  para a  implantação desta proposta  referem-se aos recursos

financeiros para a elaboração do conteúdo da pesquisa na forma de e-book.



6.8 ORÇAMENTO

O custo para a elaboração de um e-book é de aproximadamente R$ 620,00.

6.9 VIABILIDADE

A proposta de intervenção é viável em termos de recursos financeiros, pois o custo de

elaboração de um e-book não é elevado, se comparado com a impressão e distribuição de

material na forma impressa. Também é viável em termos de execução, pois os contatos com

as coordenações dos cursos podem ser feitos por e-mail e a identificação das instituições que

possuem cursos na área ambiental pode ser feita por meio de buscas na internet. 

6.10 RISCOS E DIFICULDADES

O risco associado a esta proposta de intervenção refere-se a pouca aceitação que pode

vir a ocorrer por parte dos profissionais da área ambiental em implantar a gestão de risco em

seus processos e as dificuldades que podem surgir são a falta de retorno dos contatos feitos

junto às  coordenações  dos  cursos  ou a  demora  em retornar  para  confirmar  ou não o seu

interesse sobre o assunto.

6.11 CRONOGRAMA

O cronograma para executar esta proposta de intervenção será realizado conforme a

Tabela 35 abaixo:



Tabela 35 – Cronograma da Proposta de Intervenção

Atividades Período
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Elaboração do E-book x

Identificação das Instituições
com Cursos de Gestão e
Engenharia Ambiental

x

Contato com as Coordenações
dos Cursos x x

Disponibilização do E-book x x
Contato com as Coordenações
sobre a aceitação do projeto x
Avaliação dos resultados da

proposta de intervenção x
Fonte: Autora.

6.12 GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

A gestão e o acompanhamento da proposta de intervenção serão realizados por meio

dos registros das atividades executadas em planilha, de modo que ao final do trabalho todos

os dados referentes aos contatos feitos estejam disponíveis para a avaliação. O modelo de

planilha a ser utilizado para registro dos dados consta na Tabela 36, abaixo:

Tabela 36 – Gestão, Acompanhamento e Controle da Proposta

Planejamento Execução Controle
Nome Curso Contato Proposta

Aceita
Retorno
Positivo

Instituição de
Ensino

Gestão
Ambiental

Engenharia
Ambiental

Nome do Coordenador/
Contato Sim Não Si

m
Não

Fonte: Autora.



7 TERMO DE REFERÊNCIA

7.1 OBJETO

O objeto do presente Termo de Referência (TR) é a criação de um e-book baseado no

projeto  de  otimização  de  dosagens  de  produtos  químicos  nas  etapas  de  coagulação  e

floculação do tratamento de água e uma proposta de gestão de risco do processo que poderá

ser  utilizado  por  acadêmicos  da  área  do  saneamento  para  fins  didáticos  e  para

aperfeiçoamento profissional. 

7.2 JUSTIFICATIVA

A justificativa para a criação deste e-book é a necessidade de se divulgar um material

escrito na forma digital sobre a otimização de dosagens de produtos químicos nas etapas de

coagulação/floculação do tratamento de água e de gestão de risco do processo. 

Os resultados esperados com a elaboração deste e-book é a capacitação de acadêmicos

da área do saneamento, a fim de que possam estar inteirados dos riscos inerentes externos,

internos  e  operacionais  vinculados  a  um  processo  de  tratamento  de  água  para  consumo

humano e as devidas avaliações e respostas possíveis de serem aplicadas em uma ETA para a

minimização desses riscos, a fim de que sejam alcançadas as metas de qualidade da água para

abastecimento público.

O material didático na forma de  e-book  visa à utilização dos recursos digitais como

forma  de  aperfeiçoamento  e  aprendizagem  na  área  de  recursos  hídricos,  pois  inclui  a

preservação do meio ambiente pela produção de material virtual e não impresso.

7.3 DESCRIÇÃO DO OBJETO

O e-book a ser criado é sustentável, pois é um material didático virtual e não impresso,

contribuindo para a preservação ambiental e apresenta as seguintes especificações:

Livro: Em suporte digital

Capa: Exclusiva

Suporte Tecnológico: computador, smartphone, tablet.

Formato: e-Pub/Mobi. 

Flexível: As páginas mudam de quantidade conforme o tamanho do aparelho.



Organização do Conteúdo: Texto ilustrado apresentando figuras e tabelas.

7.4 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A fundamentação legal para este TR encontra-se na Lei 8.666/1993.

7.5 ESTIMATIVA DE CUSTOS

O  custo  referente  à  aquisição  do  serviço  para  a  criação  do  e-book está  definido

conforme Tabela 37 abaixo: 

Tabela 37 – Custos do E-book

Descrição do serviço Custo

Desenvolvimento do e-book + capa R$ 617,00

Fonte: Autora.

7.6 CRITÉRIOS DE JULGAMENTOS

Os critérios  de julgamento  que serão aplicados  para a  aceitação do serviço são as

verificações de que o conteúdo técnico-científico no e-book está com o designer coerente com

o do material enviado para a contratada; se a capa é exclusiva e se está adequada com o título

e tema do documento; se o e-book está na forma e-pub e se possui todas as figuras e tabelas

conforme material enviado.

7.7 PRAZO, LOCAL E CONDIÇÃO DE ENTREGA

O prazo para a entrega do e-book é de 10 (dez) dias, tendo o contratante o direito de 30

(trinta) dias para fazer ajustes e correções no objeto. A entrega se fará por meio da internet,

pois  se  refere a  um objeto  virtual.  Após as  devidas  correções,  o  prazo para  a  contratada

publicar o e-book nas lojas virtuais é de mais 10 (dez) dias.



7.8 OBRIGAÇÃO DAS PARTES

Contratante: A contratante fica obrigada a fornecer o documento a ser convertido em

e-book para a contratada na forma Word e dar todo o apoio sobre o conhecimento técnico-

científico que a contratada necessitar para efetuar o designer do material escrito em e-book. A

contratante é responsável por todo o conteúdo técnico-científico exposto no material e fica

obrigada a fazer as devidas revisões e ajustes no e-book dentro do prazo de 30 (trinta) dias

após a contratada concluir o design e conversão do material em livro digital.

Contratada: A contratada fica obrigada a fazer o projeto gráfico e a diagramação do

e-book. Também fará a validação do epub, os testes multiponto, a criação da capa exclusiva e

a publicação do  e-book nas plataformas de autopublicação das livrarias virtuais, de acordo

com os prazos estabelecidos no item 7 deste termo.

7.9 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento  da  execução  do serviço  será  feito  pelo  autor  do  projeto,  que

solicitará à contratada o objeto descrito neste termo de referência no devido prazo de entrega.

Feito isso, a contratada irá fazer as correções necessárias no  e-book, conforme definido na

seção 6 deste TR e devolverá o objeto para que a contratada possa concluir o serviço e efetuar

a publicação do e-book nas lojas virtuais. 

7.10 PAGAMENTO

O pagamento será efetuado por meio de boleto bancário, de acordo com o vencimento

estabelecido pela contratada. 



8 CONCLUSÃO

Com base nos dados e resultados desta pesquisa, conclui-se que a gestão de risco é

uma forma de gerenciamento eficaz para ser aplicada no processo de tratamento de água por

abranger aspectos de cunho ético, organizacional, técnico e externo à instituição e que podem

influenciar negativamente a eficiência das etapas de coagulação e floculação do processo de

tratamento  de água.  Considerando os componentes  da gestão de risco foi  elencado,  nesta

pesquisa, de forma exemplificada, o ambiente interno de um prestador de serviço de água e

seus  objetivos.  Por  meio  desta  etapa,  evidenciou-se que  a  proteção  da  saúde pública  e  a

necessidade de os usuários fazerem parte dos objetivos do prestador de serviço de água e que

as atividades na organização devem ser realizadas de forma ética e íntegra e que as pessoas

devem ter competência técnica para atuar na área de saneamento básico.

No que se refere à identificação dos riscos, por meio desta pesquisa foi realizado o

diagnóstico do ambiente externo e o diagnóstico dos riscos operacionais. Foi avaliado que

todos os  eventos  de risco externos  (escoamento  da  água no solo,  eventos  do clima,  usos

múltiplos da água, erosão hídrica do solo, infiltração da água no solo, práticas agrícolas e

influência antrópica) afetam a qualidade da água bruta causando alterações em vários dos seus

parâmetros de qualidade. Sendo que a turbidez foi identificada como o parâmetro físico que

mais sofre alteração por meio da influência desses eventos de risco citados.

Os riscos inerentes operacionais avaliados foram associados à gestão de pessoas, às

especificações técnicas e à gestão de processo. Considerou-se, de forma exemplificada que os

aspectos relacionados à gestão de pessoas, tais como a carga de trabalho, a competência das

pessoas, o ambiente organizacional e a conduta no setor como tendo risco de nível baixo ou

insignificante e que, por isso poderiam ser aceitos. Da mesma forma, os eventos de riscos

referentes  às  especificações  técnicas,  dentre  eles,  a  velocidade  de floculação,  o  tempo de

detenção,  a concentração do coagulante e a concentração do floculante foram avaliados  e

apresentaram  níveis  baixos  ou  insignificantes,  pois  foram  aplicados  nos  ensaios  de

tratabilidade (em escala laboratorial) realizados nesta pesquisa de acordo com as exigências

da Norma NBR 12.216 (ABNT, 1992). Os eventos vinculados à gestão de processo também

foram avaliados com nível de risco baixo e insignificante, visto que esta pesquisa apresentou

uma metodologia de avaliação do processo e procedimentos técnicos e operacionais a serem



adotados  por  uma  ETA  para  assegurar  a  melhoria  contínua  das  etapas  de  coagulação  e

floculação do processo e da realização de suas atividades e procedimentos de maneira eficaz. 

Para os componentes de avaliação, respostas e controle dos riscos, foram propostas

ações de planejamento, controle e execução tanto para as atividades técnicas de laboratório

quanto para as atividades operacionais de uma ETA. Dentre as atividades técnicas propostas,

os ensaios de tratabilidade, em escala laboratorial destacaram-se porque por meio dos seus

resultados que foram todos satisfatórios observou-se que todos os eventos de risco externos

foram reduzidos de um nível crítico para um nível de risco baixo. Isso ocorreu porque os

impactos desses eventos de risco externo sobre a qualidade da água foram minimizados pela

otimização  das  dosagens  de  produtos  químicos  aplicados  nas  etapas  de  coagulação  e

floculação  dos  ensaios  realizados  nesta  pesquisa.  Aliados  às  concentrações  ideais  de

coagulante e floculante, também foram utilizados tempo de agitação e velocidade da mistura

rápida  conforme consta  na  Norma Técnica,  além do tempo  de  detenção  e  velocidade  de

floculação igualmente em conformidade com a mesma. Para água bruta com turbidez inferior

a 10uT, obteve-se resultados de turbidez de água decantada inferior a 1,0uT e para água bruta

com turbidez superior a 10uT obteve-se resultado de turbidez de água decantada inferior a

2,0uT.  Para  ambas  as  situações,  foram  obtidos  resultados  de  turbidez  de  água  filtrada

inferiores a 0,2uT.

Sendo  assim,  salienta-se  que  os  ensaios  de  tratabilidade,  em  escala  laboratorial,

quando bem planejados e conduzidos são muito efetivos na redução dos impactos dos eventos

de risco externos a uma ETA sobre os resultados da qualidade da água para consumo humano.

Adicionalmente,  a  remoção  de  turbidez  da  água  assegura  também  a  retirada  de

microrganismos  agregados  ao  material  em suspensão,  reduzindo  o  consumo  de  produtos

químicos desinfetantes na etapa posterior do tratamento, que é a desinfecção (LACERDA et

al., 2018).

Por fim, o presente trabalho não pretende,  em hipótese alguma,  esgotar  o assunto.

Muito pelo contrário, pretende contribuir tecnicamente para a qualificação de profissionais da

área de recursos hídricos e saneamento ambiental, bem como áreas afins, ampliando o acervo

de conhecimentos e experiências sobre o processo de tratamento de água e gestão de processo

e de pessoas. Pretende, ainda, compartilhar experiências e informações com a área do ensino

sobre saneamento ambiental.
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