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Sub-Projetos 

SP1- Gestão em segurança da água e meio ambiente 

 

SP2 - Tecnologias de controle de substâncias químicas que 

representam risco à saúde e risco microbiológico 



SP1 - Planos de Pesquisa 

• SP1-A: Avaliação dos impactos ambientais na qualidade 

da água de abastecimento público. Estudo de caso: Bacia 

Hidrográfica do Capivari.  

• SP1-B: Avaliação de eco eficiência de ETA. Estudo de 

caso: ETA Taiaçupeba.  

• SP1-C: Sistema de suporte à decisão baseado em SIG e 

Dinâmica de Sistemas para gestão integrada de resíduos de 

ETA e ETE. Estudo de caso: Bacias PCJ.  

• SP1-D: Aplicação de modelo de simulação-otimização na 

gestão da qualidade da água em sistemas de abastecimento. 



SP2 - Planos de Pesquisa 

• SP2-A: Adsorção em CAP e CAP superfino de 

microcontaminantes orgânicos.  

• SP2-B: Novos meios filtrantes granulares e uso de 

polímeros na remoção de partículas e microrganismos 

emergentes.  

• SP2-C: Oxidação/desinfecção, coagulação otimizada e 

adsorção no controle microbiológico e de subprodutos da 

desinfecção. 

 



Quadro Geral 24 Projetos IC 

SUBPJ # COD TEMA TEMA/TÍTULO PP

1 1A1 Proteção de mananciais Impactos sobre a qualidade da água de alterações na paisagem associadas a mudanças climáticas Ricardo

2 1A2 Plano de segurança da água Conceito de múltiplas barreiras na concepção, projeto e operação de sistemas de abastecimento Ricardo

3 1B1 Ecoeficiência de ETA Avaliação da aplicação de ferramentas na gestão de ETAs: ISO 24.512 Cali

4 1B2 Melhor tecnologia disponível (BAT) para tratamento de água Inovação tecnológica em estações de tratamento de água de ciclo completo Cali

5 1B3 Custo operacional de ETA Levantamento de custos operacionais do tratamento de água do tipo convencional Rodrigo

6 1B4 Custo operacional de ETL Levantamento de custos operacionais do tratamento de lodo de ETA Rodrigo

7 1C1 Geração de resíduos em ETA Minimização de resíduos gerados em estações de tratamento de água de ciclo completo Cali

8 1C2 Geração de resíduos em ETE Minimização de resíduos gerados em estações de tratamento de esgoto Cali

9 1C3 Uso benéfico de lodo de ETA Influência dos usos benéficos de lodo na tecnologia de tratamento de água e de lodo de ETA Rodrigo

10 1C4 Uso benéfico de lodo de ETE Influência dos usos benéficos de lodo na tecnologia de tratamento de esgoto e de lodo de ETE Rodrigo

11 1D1 Eficiência energética em sistemas de abastecimento de água Redução de custo energético de captação e adução de água pelo controle de perdas na rede de distribuição Edevar

12 1D2 Avaliação de desempenho operacional Redução de custo operacional do tratamento de água e de lodo pelo controle de perdas na rede de distribuição Edevar

13 1D3 Modelagem da qualidade química da água na rede de distribuição Modelo híbrido para ajuste do tratamento na ETA em função da qualidade na rede: comp. Inorg. e orgânicos Edevar

14 1D4 Modelagem da qualidade microbiológica da água na rede de distribuição Modelo híbrido para ajuste do tratamento na ETA em função da qualidade na rede: indicadores microbiológicos Edevar

15 2A1 Materiais adsorventes usuais para controle de compostos orgânicos Carvão ativado de origem vegetal versus carvão ativado de origem mineral no controle de orgânicos Ponezi

16 2A2 Novos materiais adsorventes para controle de compostos orgânicos Carvão ativado superfino versus carvão ativado em pó no controle de compostos orgânicos Ricardo

17 2A3 Controle operacional do processo de adsorção Uso de parâmetros substitutos globais na avaliação da eficiência de remoção por adsorção Ponezi

18 2B1 Novos meios filtrantes granulares Comportamento da areia monazítica na filtração de micropartículas da água Ricardo

19 2B2 Lavagem de filtros rápidos de camada tripla em ETA convencional Fluidificação de meios granulares e eficiência de limpeza de filtros Ricardo

20 2B3 Otimização da filtração em ETA para redução de risco microbiológico Eficiência de meios filtrantes na remoção de protozoários, bactérias e vírus Ricardo

21 2C1 Oxidação química no controle de contaminantes orgânicos Influência da cloração na remoção de compostos orgânicos de interesse emergente Ponezi

22 2C2 Controle de Subprodutos da Desinfecção influência da pré-cloração na formação e controle de THM  e AHA Ponezi

23 2C3 Coagulação otimizada em ETA influência do tipo de coagulante na eficiência de remoção de compostos orgânicos e microrganismos Ricardo

24 2C4 Controle hidrobiológico em ETA influência da pré-cloração no controle de cianobactérias/cianotoxinas e algas Ricardo

S
P

1
 -

 G
E

S
T

Ã
O

..
.

S
P

2
 T

E
C

N
O

L
O

G
IA

..
.



Objetivos da estação de 

tratamento de água (ETA) 

Adequar a qualidade da água:  

• para que seja segura para consumo 

humano do ponto de vista físico, químico 

e microbiológico 

• a um custo acessível 

• com simplicidade operacional 

• robustez (confiabilidade…risco) 

 



Breaking news 

11 set 

2001...USA, 

New York 

Breakthrough...! 



Breaking news 

1993...USA 

Milwaukee 

Breakthrough...! 



Tratamento água p/ consumo humano 

Água 

superficial 

Coagulação Floculação Sedimentação Filtração 

Desinfecção 



Partículas na água: tamanhos 

(fonte: Di Bernardo, 2006) 



Contaminantes microbiológicos da  

água para consumo humano 

E. coli 0157:H7 

Giardia lamblia 

adenovirus 

Cryptosporidium 

parvum 



Cryptosporidium parvum 

Tamanho: 4-6 m 

Compressível 

Ambientalmente resiliente 

na forma de oocisto 

Difícil de inativar na 

desinfecção com cloro 



 

• Classificação dos mananciais superficiais 

 Resolução CONAMA 357/05 e 430/11 

 

• Qualidade da água para fins de abastecimento 

público/consumo humano 

 Portaria MS-2.914/11 e Portaria MS-05/17 – 

manancial superficial - sempre FILTRAÇÃO 

 

Qualidade da água 



Relação conceitual: patógenos e 

parâmetros operacionais 
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Lavagem 

Falha na 

coagulação 

Sobrecarga 

hidráulica 

? ? ? 

Turbidez 

Patógenos 

Carreira do Filtro 

0.1 

Período inicial 

(ripening) 

? ? 



Mecanismos de transporte e 

aderência 

(fonte: Libânio, 2008) 



Mecanismos de transporte 

(fonte: Libânio, 2008) 



Efeito do tamanho da partícula na 

eficiência de coleta 

(fonte: Montgomery, 1985) 



Turbidez da água filtrada vs 

tempo de carreira 

(fonte: Emelko, 2003) 



Filtros descendentes 

• Camada simples (areia) 

 

• Camada dupla (antracito e areia) 

 

• Camada tripla (antracito e areia e granada) 

 

areia recoberta? areia monazítica?  

 



Filtro em operação 



Lavagem com ar 



Lavagem com água 



Quadro Geral Projetos IC – FEC (2S2019-1S2020) 

TEMA TEMA/TÍTULO PP

Proteção de mananciais Impactos sobre a qualidade da água de alterações na paisagem associadas a mudanças climáticas Ricardo

Eficiência energética em sistemas de abastecimento de água Redução de custo energético de captação e adução de água pelo controle de perdas na rede de distribuição Edevar

Materiais adsorventes usuais para controle de compostos orgânicos Carvão ativado de origem vegetal versus carvão ativado de origem mineral no controle de orgânicos Ponezi

Novos meios filtrantes granulares Comportamento da areia monazítica na filtração de micropartículas da água Ricardo

Oxidação química no controle de contaminantes orgânicos Influência da cloração na remoção de compostos orgânicos de interesse emergente Ponezi



Convênios 


