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RESUMO 

 

Plano de Segurança da Água (PSA) é a abordagem preventiva que possui a finalidade de 

melhorar a qualidade da água. A presente pesquisa teve o objetivo de aplicar a matriz de 

classificação e priorização de riscos e propor medidas de controle para mitigar os riscos 

classificados nos mananciais de abastecimento do município de Mariana, MG, fornecendo, 

dessa forma, embasamento para a implementação do PSA. A pesquisa teve abordagem quali-

quantitativa e utilizou pesquisa bibliográfica, documental, análises laboratoriais e trabalho de 

campo. Inicialmente o trabalho abordou o estudo do meio físico dos mananciais de 

abastecimento superficiais e teve como foco aspectos ambientais, principalmente aqueles que 

impactam a qualidade das águas dos mananciais. Posteriormente, foram avaliados os parâmetros 

da qualidade das águas. Essas informações subsidiaram a identificação de perigos potenciais 

que foram a base para a classificação e priorização de riscos e proposição de medidas de 

controle. Os resultados obtidos indicaram que os aspectos geológicos, morfológicos, 

pedológicos, o clima, a vegetação e o potencial à erosão associados às bacias hidrográficas 

refletiram no uso do solo do município, o que influenciou nos perigos potenciais identificados 

a montante dos mananciais de abastecimento.  Os resultados obtidos indicaram que os aspectos 

geológicos, morfológicos, pedológicos, o clima, a vegetação e o potencial à erosão associados 

às bacias hidrográficas refletiram no uso do solo do município, o que influenciou nos perigos 

potenciais identificados a montante dos mananciais de abastecimento. Os resultados mostraram, 

ainda, que, no gerenciamento de riscos, é importante especificar características dos pontos de 

captações, pois essas peculiaridades serviram de subsídio para aplicar a matriz de classificação 

de riscos. Pontuar os contaminantes nocivos à saúde foi fundamental para o estabelecimento de 

critérios que embasaram a classificação dos riscos associados às múltiplas fontes avaliadas. A 

abordagem preventiva foi importante no controle da qualidade da água e revelou riscos que 

foram identificados mesmo quando os resultados dos ensaios laboratoriais dos pontos de 

captações se encontravam abaixo dos limites preconizados pela legislação vigente. 

Demonstrou-se, ainda, que a matriz de classificação de riscos foi uma ferramenta adequada para 

classificar e priorizar riscos nos mananciais de abastecimento, como também serviu de subsídio 

para indicar que riscos com a classificação mais elevada foram associados, em sua maioria, aos 

distritos rurais. Indicou, também, que a ausência de séries históricas de avaliação de parâmetros 

de qualidade da água impactou na classificação elevada desses riscos, pois, quando não existiam 

dados suficientes para aplicar a matriz de classificação de riscos, foram associados valores mais 

elevados à probabilidade de ocorrência e severidade das consequências dos eventos perigosos.  



Após a classificação e priorização de riscos, foram indicadas medidas de controle e de rotina, 

sendo possível perceber que a execução de algumas intervenções necessita de investimentos 

mais elevados, sendo importante planejá-las no curto, médio e longo prazos. Outras 

intervenções, porém, podem ser inseridas na rotina operacional. A pesquisa tem o potencial de 

representar uma contribuição ao município, pois, por meio dela, será possível organizar e 

implementar o PSA e atingir importantes metas em saúde. 

Palavras-chave: gerenciamento de riscos; perigos e eventos perigosos; qualidade da água; 

mananciais superficiais; medidas de controle 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

A Water Safety Plan (WSP) is a preventive approach which aims to improve water quality. The 

purpose of this study is to apply the risk assessment and prioritization matrix and propose 

control measures to mitigate the risks found in the water supply sources in the municipality of 

Mariana, Minas Gerais, Brazil, to support the implementation of a WSP. The research adopted 

a quali-quantitative approach and included bibliographic and documental review, laboratory 

analysis and field work. The study first addressed the analysis of the physical environment of 

surface waters, focusing mainly on the aspects that impact the quality of drinking water sources. 

Subsequently, the water quality parameters were assessed. The data obtained allowed the 

identification of potential hazards that served as a basis for prioritizing and classifying risks as 

well as proposing control measures. The results demonstrated that the geological, 

morphological, pedological, climatic, vegetation and erosion potential associated with the river 

basins affected the municipal land use, which in turn influenced the potential risks identified 

upstream of the water supply sources. The findings further showed that in risk management it 

is important to specify the characteristics of the intake points, as these specificities served as 

input in the application the risk assessment matrix. Classifying the contaminants that are 

hazardous to health was fundamental to the establishment of the criteria used for the assessment 

of the risks associated with the various sources studied. The preventive approach was important 

in the control of the water quality and revealed some risks not shown in the results of the tests 

carried out at the intake points, even when these lab results were within the limits determined 

by current laws. It was further demonstrated that the risk assessment matrix was an adequate 

tool for assessing and prioritizing risks in water sources, as well as serving as input to show that 

risks with the highest classification were mostly associated with rural regions. It was also found 

that the absence of historical series for the evaluation of water quality parameters led to a higher 

classification of these risks, for in the absence of sufficient data to apply the risk assessment 

matrix, higher values were associated with the probability of occurrence and severity of 

consequences of the hazardous events. After the assessment and prioritization of the risks, 

control and routine measures were defined, revealing that some interventions require a larger 

volume of investment, thus demanding careful planning in the short, medium and long term. 

Other interventions, however, can be inserted in the operational routine. This study could bring 

benefits to the municipality, helping it to organize and implement the WSP and achieve 

important health goals. 



Keywords: risk management; hazards and hazardous events; water quality; surface water 

sources; control measures 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No ano de 1990, por meio dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM), a 

Organização das Nações Unidas estipulou metas para que os países reduzissem para a metade 

a porcentagem de pessoas que não possuíam acesso à água segura e ao saneamento básico e 

estabeleceu o prazo de 25 anos para que esse objetivo fosse alcançado. Isso resultou em vários 

procedimentos em diferentes países (VIEIRA, 2015).  

Água segura significa que a água não representa riscos à saúde e se encontra disponível 

em quantidade suficiente e a preço acessível a todos os consumidores (MANCUSO & SOUZA, 

2015). No ano de 2004, após a implementação da gestão de riscos em alguns países, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) apresentou o conceito do Plano de Segurança da Água 

(PSA) e recomendações para a qualidade do consumo humano por meio da publicação 

“Guideliness for Drinking Water Quality” (WHO, 2004). 

Plano de Segurança da Água (PSA) é um instrumento que visa identificar perigos e 

monitorar riscos que podem ameaçar a qualidade da água de abastecimento e visa também 

estabelecer medidas para reduzi-los ou eliminá-los, tendo em vista a gestão preventiva e a 

verificação da eficiência de suas etapas (BRASIL, 2012). Contudo, o Brasil apresenta limitações 

técnicas e financeiras para viabilizar ações de universalização do saneamento com qualidade, o 

que resultou na execução tardia dessas metodologias.  

No Brasil um marco fundamental para a implementação das tendências mundiais de 

gestão de riscos ocorreu em 2011. Nesse ano, foram regulamentados os procedimentos de 

controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade, que previa a avaliação de riscos dos sistemas de abastecimento e seu 

monitoramento, por meio da criação de instrumentos de boas práticas com abordagem 

preventiva por meio da Portaria n. 2.914, de 12 de dezembro de 2011 (BRASIL, 2011). Essa 

Portaria foi alterada no ano de 2017 e regulamentada como Portaria de Consolidação n. 05, de 

28 de setembro de 2017. (BRASIL, 2017) e recentemente, no ano de 2021, passou a vigorar a 

Portaria n.. 888, de 04 de maio de 2021 (BRASIL, 2021), enfatizando a importância do PSA.  

Apesar de o Brasil possuir uma legislação que remeta ao gerenciamento de riscos, ainda 

é incipiente na literatura do país exemplos exitosos de implementação do PSA, já que o tema 

faz referência a uma diversidade de questões relacionadas ao uso do solo, ao diagnóstico e à 

avaliação da bacia hidrográfica, onde se insere o manancial de abastecimento, informações de 

hidrologia, geologia, geomorfologia, fontes de poluição como agropecuária, esgotos sanitários, 

contaminação biológica e química, descrição do manancial, peculiaridades do sistema de 
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abastecimento e metodologias de gerenciamento de riscos. Sendo assim, implementar o PSA é 

um grande desafio para os gestores de sistemas de abastecimento, conforme mencionou Ventura 

(2019) e Andrade (2013). 

A presente pesquisa teve como cenário o município de Mariana, MG, Brasil, e 

apresentou a proposta de classificar os riscos nos mananciais de abastecimento do município, 

além de propor medidas de controle para mitigar os riscos classificados. Mariana, como a 

maioria dos municípios brasileiros, possui o controle e a vigilância da qualidade da água 

distribuída baseados em análises laboratoriais. A pesquisa foi embasada na hipótese de que, 

além dos perigos apontados pelas análises laboratoriais, há outros que podem estar associados 

às águas dos mananciais de abastecimento e que a matriz de classificação de riscos teria 

potencial de classificar tais riscos, podendo-se, dessa forma, priorizá-los e indicar rumos para a 

mitigação desses. 

O estudo foi aplicado nos 30 pontos de captações do sistema de abastecimento de 

Mariana. Uma metodologia de gerenciamento de riscos implementada num município com 

múltiplas fontes de abastecimento representa um grande avanço, pois ter água de qualidade em 

múltiplos pontos de amostragem é desafiador. Além dessa vantagem, por meio desse estudo, 

será possível reorganizar o planejamento de gestão do controle da qualidade da água distribuída 

embasando-se em metas de saúde. A universalização do saneamento no Brasil ainda não é 

realidade. Contudo, apresenta-se este estudo como uma contribuição aos problemas do 

saneamento de Mariana, tendo em vista objetivos de melhorias na saúde e considera-se que ele 

possa contribuir para que outros gestores implementem o PSA em suas realidades. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver uma metodologia de gerenciamento de riscos nos mananciais de abastecimento 

da cidade de Mariana, MG, e propor medidas de controle, fornecendo, dessa forma, 

embasamento para a implementação do PSA. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Caracterizar aspectos relevantes das bacias hidrográficas do município que influenciam 

na gestão de riscos de mananciais para o abastecimento de água para o consumo humano e 

identificar suas principais fontes poluidoras, eventos perigosos, perigos potenciais nos 

mananciais de abastecimento de Mariana. 

Estabelecer critérios para classificar os riscos e indicar medidas de controle nos 

mananciais de abastecimento de Mariana. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Plano de Segurança da Água 

 

O crescente desenvolvimento da sociedade moderna tem ocasionado problemas 

relativos à saúde, meio ambiente e efeitos deletérios à água disponível para consumo humano. 

Diante do crescimento das taxas de cobertura das infraestruturas de abastecimento de água, 

ratificam-se os desafios relativos à gestão de riscos no controle de qualidade da água, levando-

se em consideração que um sistema de abastecimento bem operado e bem regulado pode reduzir 

em até 70% a taxa anual de incidência de doenças de origem hídrica (VIEIRA, 2015).  

Nos sistemas de abastecimento de água potável têm sido priorizadas ações de 

monitoramento baseadas em procedimentos laboratoriais para verificar a qualidade da água 

distribuída. Nesse tipo de monitoramento, observa-se a conformidade da qualidade da água para 

o abastecimento público, comparando-se à legislação vigente (MANCUSO E SOUZA, 2015). 

Essa abordagem tem permitido elevar os padrões de qualidade da água; porém, essa 

metodologia não tem sido totalmente eficaz para garantir esse procedimento (VIEIRA, 2018). 

As limitações podem estar relacionadas à pequena correlação entre organismos patogênicos, 

que podem estar presentes na água, e os indicadores aceitos pela normatização legal. Os 

resultados dessas análises são demorados, o que dificulta a tomada de decisão em caso de 

acidentes, limitando a significância e a estatística das amostragens e dificultando a garantia da 

qualidade final da água (VIEIRA, 2013). 

No Brasil, os laboratórios possuem o papel de certificar ou aprovar a qualidade da água, 

o que deixa em segundo plano as inspeções, os diagnósticos e as auditorias nos sistemas de 

abastecimento. Esse tipo de avaliação possui natureza corretiva e não prioriza análise de risco 

e ações preventivas (MANCUSO & SOUZA, 2015). Em 2001, no município de Santa Isabel do 

Ivaí, no estado do Paraná, Brasil, foi descrito o surto de toxoplasmose com 426 casos. Os 

oocistos do Toxoplasma gondii, (uma espécie de protozoário) foi isolado em um dos 

reservatórios de água, o que demonstra falhas no monitoramento com o uso de bioindicadores 

(BEZERRA, 2011). 

No ano de 2004, a Organização Mundial da Saúde (OMS) forneceu diretrizes para o 

gerenciamento da água de consumo. A abordagem foi baseada na gestão preventiva de riscos 

associados à água de abastecimento. A essa metodologia deu-se o nome de Plano de Segurança 

da Água (PSA) (WHO, 2016) e tem se mostrado eficiente no controle da qualidade da água, 

pois são perceptíveis melhorias nos padrões de qualidade da água distribuída e na saúde das 
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pessoas (VIEIRA, 2018). Nessa abordagem, além de estar previsto o atendimento aos padrões 

de potabilidade estabelecidos pela legislação vigente, é necessário que o sistema de 

abastecimento apresente avaliações constantes que garantam a segurança da água e evitem 

vulnerabilidades que representam riscos à saúde (BEZERRA, 2011). 

Quando devidamente implementado, o PSA fornece muitos benefícios para os gestores 

e consumidores dos sistemas de abastecimento. Os benefícios incluem a distribuição de água 

potável e segura, avanços significativos na saúde por meio do gerenciamento e controle de 

perigos, eventos perigosos e riscos do sistema; redução do número de acidentes, aumento da 

confiança do consumidor da água potável; redução de custos oriundos de melhorias nos 

procedimentos operacionais, como a manutenção preventiva e melhoria na comunicação entre 

as partes interessadas (WHO, 2015). 

De acordo com WHO (2015), o PSA pode ser desenvolvido em 11 módulos. Os módulos 

possuem as seguintes características: 

 Módulo 1:  é o módulo de planejamento e preparação do PSA, no qual será organizada 

uma equipe de trabalho multidisciplinar e será feita a sensibilização e o envolvimento do alto 

escalão da empresa e parcerias externas para apresentar a importância da metodologia. 

 Módulo 2: nesse módulo a equipe irá descrever detalhadamente todo o sistema de 

abastecimento. 

 Módulo 3: consiste em identificar perigos e eventos perigosos encontrados em todo o 

sistema de abastecimento, procurando avaliar os riscos associados a cada evento perigoso. 

 Módulo 4: são indicadas medidas de controle para cada evento perigoso encontrado no 

sistema de abastecimento, procurando avaliar e reavaliar os riscos e a eficiência de tais medidas. 

 Módulo 5: consiste no processo de implementação e manutenção de um plano de 

melhorias. É realizado quando se detecta que as medidas de controle propostas não são 

eficientes para a manutenção da qualidade da água. Nesse cenário, procura-se estabelecer 

procedimentos que visem a melhorias no sistema. 

 Módulo 6: são descritos e implementados procedimentos de monitoramento das medidas 

de controle, a fim de que se garanta sua eficiência. 

 Módulo 7: verifica-se a eficiência do PSA por meio de auditoria interna e externa das 

atividades operacionais realizadas pela empresa, monitora a conformidade dos parâmetros da 

qualidade da água distribuída e realiza pesquisa de satisfação dos consumidores. 

 Módulo 8: consiste em organizar e documentar procedimentos operacionais 

padronizados e planos para situações emergenciais. 
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 Módulo 9: consiste em implementar e documentar programas de qualificação e formação 

de trabalhadores, sensibilização de consumidores e otimização de processos. 

 Módulo 10: planeja os procedimentos de revisão e atualização de todas as etapas do 

PSA. 

 Módulo 11: consiste em rever o PSA após um incidente. Nessa avaliação, deve-se 

considerar se o fenômeno poderia ser evitado ou se o impacto poderia ser reduzido. Deve-se 

avaliar também se a resposta operacional foi suficiente. 

Ao avaliar os módulos do PSA, é preceptível que se caracterizam pela abordagem preventiva 

e possuem a finalidade de melhorar a qualidade da água potável por meio da identificação de 

perigos e da priorização dos riscos, como também pela proposição de medidas de controle que 

possuem a finalidade de mitigar os riscos. A estrutura desses módulos prevê o gerenciamento 

de riscos (WHO, 2016), o que garante a prevenção da saúde pública (WHO, 2015). 

Pesquisadores aplicaram o PSA ou alguns desses módulos em suas realidades e alcançaram 

objetivos previstos na abordagem. Na próxima seção serão descritas pesquisas que se dedicaram 

ao PSA e seus objetivos. 

 

3.2 Pesquisas que aplicaram o PSA em sistemas de abastecimento e seus desafios de 

implementação 

 

Desde a introdução do conceito de PSA pela OMS, em 2004, por meio da publicação 

das diretrizes da qualidade da água para o consumo em “Guideliness for Drinking Water 

Quality, 3rd Edition”, um número significativo de países iniciou o processo de sua implantação 

e/ou inclusão dessas diretrizes em legislações nacionais. De acordo com a OMS, cerca de 90 

países implementaram o PSA e aproximadamente 40 possuíam políticas ou regulamentos em 

vigor que exigiam a sua implementação (WHO, 2015). 

No QUADRO 1, são apresentadas algumas pesquisas empenhadas na elaboração de 

estudos sobre a implementação do PSA 
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Quadro 1 – Pesquisas dedicadas à avaliação da implementação do PSA (continua). 

 

Referência Local de realização da pesquisa Objetivos da pesquisa 

Braga (2007) 

A pesquisa teve como objeto de estudo o 
sistema de abastecimento da Universidade 

Federal de Viçosa, no município de Viçosa, 
MG. 

A pesquisa teve o objetivo de identificar 
perigos e avaliar riscos por meio do 

monitoramento da eficiência de remoção dos 
parâmetros: turbidez, cor aparente, sólidos em 
suspensão, coliformes termotolerantes, E. coli, 
bactérias heterotróficas, esporos de bactérias 

aeróbios, Bacillus subtilis, esporos de bactérias 

anaeróbias, Clostridium perfringens e contagem 
de bactérias heterotróficas nas etapas do 

tratamento. Após a avaliação dos riscos, propor 
medidas de controle. 

Carmo (2008) 

A pesquisa teve como objeto de estudo o 

sistema de abastecimento de um município da 
Zona da Mata Mineira.  

A pesquisa teve o objetivo de apresentar uma 
metodologia para identificação de perigos e 

priorização de riscos associados ao sistema de 
abastecimento de água e proposição de medidas 

de controle. Na pesquisa, foram avaliados o 
atendimento ao plano mínimo de amostragem 

para a saída do tratamento e rede de distribuição 

em relação a parâmetros coliformes totais, a 
turbidez e a cloro residual livre. Foram feitas 

relações entre o estado de conservação da rede 
de distribuição, a correlação entre turbidez na 
saída do tratamento e a rede de distribuição, 

entre a presença de coliformes totais e E. coli e 
os resultados de cloro residual livre e turbidez 

na rede de distribuição, 

Costa (2010) 

A pesquisa teve como objeto de estudo o 
sistema de abastecimento público de água de 

Castro Verde, localizado no distrito de Beja, em 
Portugal. 

O objetivo da pesquisa foi caracterizar os riscos 
associados aos perigos identificados em todas 

as etapas do sistema de abastecimento, por meio 
da metodologia de priorização de riscos, além 

de propor medidas de controle.  

Bezerra (2011) 
A pesquisa teve como objeto de estudo o 

sistema de abastecimento do município de 
Viçosa, Minas Gerais, Brasil. 

A pesquisa teve o objetivo de estimar a 
probabilidade de ocorrência de perigos em cada 
etapa do sistema de abastecimento, por meio da 

utilização da APPCC e redes Bayesianas. 

Hilaco (2012) 
A pesquisa teve como objeto de estudo os 

sistemas de abastecimento de Portugal. 

O objetivo da pesquisa foi analisar como está 
sendo realizada a implementação do “Plano de 

Segurança da Água” e do “Quadro de referência 

para abastecimento de água segura para 
consumo humano”, nos sistemas de 

abastecimento de Portugal. 

Andrade (2013) 
A pesquisa teve como objeto de estudo a bacia 
hidrográfica do rio Cávado, localizada no norte 

de Portugal. 

O objetivo da pesquisa foi identificar fontes 
poluidoras e os potenciais perigos da bacia 

hidrográfica do rio Cávado e dos sistemas de 
abastecimento a jusante da bacia, além de 

realizar avaliação de risco.  

Chagas & Teixeira 
(2016) 

A pesquisa teve como objeto de estudo a bacia 
hidrográfica contribuinte à captação do Córrego 

Bandeirinha, que se situa no Município de 
Formosa, GO.  

O objetivo da pesquisa foi caracterizar perigos e 
aplicar a matriz de classificação e priorização 

de riscos na bacia contribuinte ao manancial de 
abastecimento do município de Formosa. 
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Quadro 1 – Pesquisas dedicadas à avaliação da implementação do PSA (conclusão). 

Referência Local de realização da pesquisa Objetivos da pesquisa 

Pinto (2017) 

A pesquisa teve como objeto de estudo a 
empresa Águas de Gaia, localizada no 

município de Vila Nova de Gaia, pertencente ao 
distrito de Porto, e a grande área metropolitana 

do Porto.  

A pesquisa visou identificar ameaças ao sistema 
de abastecimento e realizar avaliação de risco a 

um ataque de terrorismo num sistema de 
abastecimento de água, além de propor medidas 

de controle. 

Ventura et al. (2019) 
A pesquisa teve como objeto de estudo a ETA 

Guaraú, em São Paulo, Brasil. 

A pesquisa visou estudar o Plano de Segurança 
da Água implementado nessa estação de 

tratamento. 

Corrêa (2020) 
A pesquisa teve como objeto de estudo 

comunidades rurais no interior de São Paulo, 
Brasil. 

O objetivo da pesquisa foi elaborar modelo 
conceitual para monitoramento de riscos à 

contaminação da água em comunidades rurais. 

Fonte: Andrade (2013), Bezerra (2011), Braga (2007), Carmo (2008), Chagas & Teixeira (2016), Corrêa (2020), 

Costa (2010), Hilaco, Oliveira (2010), Pinto (2017), Ventura et al. (2019). 

 

As pesquisas dedicadas à avaliação da implementação do PSA (QUADRO 1) 

demonstraram que alguns desafios deverão ser superados para a implementação do PSA no 

Brasil.  Um deles se refere à questão metodológica. Algumas pesquisas demonstraram que o 

procedimento de identificação e caracterização de perigos potenciais e eventos perigosos foram 

elaborados sem a realização de vistorias no manancial de captação e sem a avaliação de séries 

históricas da qualidade da água.  Essas pesquisas mostraram ainda que não foram consideradas 

características previstas nos planos das bacias hidrográficas e a avaliação dos perigos 

relacionados ao uso do solo. É importante conhecer essas características dos sistemas onde será 

implementado o PSA e, no Brasil, é perceptível a escassez de estudos referentes ao manancial 

de captação. Vieira (2013) menciona que estudos de riscos nas bacias hidrográficas dependem 

da qualidade e da quantidade de dados disponíveis sobre a bacia e que isso pode ser um fator 

dificultador dos estudos. Essas dificuldades podem ter sido identificadas em pesquisas 

brasileiras, pois pesquisas como a de Ventura (2019), Braga (2007), Carmo (2008) enfatizaram 

seus objetivos nas etapas de tratamento de água e deixaram em segundo plano o manancial de 

abastecimento.  

Outros pesquisadores como Bastos et al. (2006) e Bezerra (2011) reafirmam que a 

hidrologia e a geologia, a meteorologia, usos conflitantes da água  e do solo, fontes pontuais e 

difusas de poluição como atividades agropecuárias, esgotos sanitários, dejetos de animais, 

descrição do manancial, informações sobre a qualidade da água, características físicas, vazões  

e medidas existentes de proteção dos mananciais e conservação dos recursos hídricos são temas 

importantes que podem subsidiar o estudo da bacia contribuinte ao manancial de abastecimento. 

É perceptível também, que, em algumas pesquisas, os parâmetros identificados para a 

avalição foram selecionados segundo a experiência do pesquisador, o que demonstrou que os 
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parâmetros podem não ter sido adequados à necessidade intrínseca do manancial. E, portanto, 

carregam um grau de subjetividade. Esse problema pode ser contornado quando a pesquisa é 

embasada em trabalhos de campo e pesquisas bibliográficas referentes ao uso do solo na bacia 

hidrográfica, características da qualidade da água e no envolvimento de diferentes profissionais.  

Para exemplificar essa argumentação, pode-se utilizar o próprio exemplo da OMS que 

descreve a importância de avaliar o diagnóstico da qualidade da água, pois, em um manancial 

de abastecimento, alterações de parâmetros devem ter como consequência uma investigação a 

fim de concluir quais foram as possíveis fontes poluidoras identificadas. Se o monitoramento 

da qualidade da água bruta mostrar altos níveis de fósforo em uma captação superficial por 

exemplo, os eventos perigosos associados a esse perigo poderiam estar relacionados à 

agricultura, à aquicultura e ao lançamento de esgotos sanitários (WHO, 2016). Dessa forma, 

conclui-se que a identificação da fonte poluidora foi o resultado de uma característica do 

manancial, demonstrando a importância de avaliar toda a série histórica dos parâmetros da 

qualidade da água sem excluir alguns contaminantes que seriam considerados menos 

importantes. 

Identificar os parâmetros que serão avaliados segundo a experiência do autor e de forma 

subjetiva, sem considerar o uso do solo, é outro problema metodológico identificado em 

algumas das pesquisas, pois o uso do solo influencia a qualidade da água. Em locais onde existe 

o garimpo, por exemplo, é essencial que seja realizada a investigação de arsênio e mercúrio na 

água (RHODES, 2010).  Em localidades onde não foi identificada essa fonte poluidora, a 

investigação seria desnecessária. Essa conclusão demonstra que nem sempre a lista de 

parâmetros identificados pelo pesquisador será aplicável para todas as realidades estudadas. Em 

Mariana, o garimpo é uma fonte poluidora observada nas bacias do rio Gualaxo do Norte e 

ribeirão do Carmo. Investigar os perigos que podem estar relacionados a esse evento perigoso 

é fundamental nos mananciais que se localizam nessas bacias. 

Apesar de ser uma recomendação legal, existem, na literatura do país, poucas referências 

sobre a implementação do PSA no Brasil. Corroborando com a ideia, Ventura et al. (2019) 

relatam que o Brasil é carente de estudos científicos e manuais práticos que tratem da 

elaboração, implantação e do monitoramento do PSA e, quando se avaliam os exemplos de 

aplicação em relação a zona rural, a ausência de estudos é quase total. Segundo Hilaco (2012), 

as dificuldades identificadas em Portugal para a implementação do PSA são a ausência de dados 

sobre perigos potenciais, a dificuldade de aplicação das medidas de controle no manancial de 

abastecimento; a dificuldade de comunicação, o envolvimento e a cooperação entre os usuários, 

operadores dos serviços de saneamento e entidade gestora; os recursos humanos e financeiros 
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limitados para a implementação do PSA, a inexistência de mecanismos de monitoramento e 

regulação.  Quando comparados esses desafios com os mencionados no Brasil, percebe-se que 

as dificuldades são similares ou mais acentuadas. Hilaco (2012) identifica como ações 

relevantes que auxiliam no avanço da implementação do PSA a elaboração de vários 

documentos técnicos, recomendações que visam à melhoria dos serviços prestados e o apoio do 

Estado na implementação das metodologias por meio da criação de bancos de dados que 

denotem perigos potenciais e eventos perigosos descritos em cada bacia hidrográfica e sistemas 

de abastecimento. 

 

3.3 Caracterização e identificação de perigos em mananciais de abastecimento 

 

Em conformidade com os objetivos de identificar perigos e eventos perigosos, Morais 

(2015) relata que, em todos os sistemas de abastecimento de água deve ser realizado um 

levantamento dos potenciais fontes poluidoras da água bruta e também uma avaliação se a 

tecnologia de tratamento utilizada é apropriada para remover os principais poluentes presentes 

na fonte de água. Descreve, também, que a contaminação da água em sua origem é a responsável 

pela elevação dos custos do tratamento e a razão pela ineficiência na redução de algumas 

substâncias que ocasionam impactos na saúde pública.  Bezerra (2011) menciona que realizar o 

diagnóstico e a avaliação da bacia hidrográfica contribuinte à zona de captação ajuda a assegurar 

a produção de água de acordo com as metas de saúde e que esse procedimento deve ser realizado 

periodicamente  

Para auxiliar na identificação dos perigos do sistema de abastecimento, é importante 

identificar os contaminantes químicos (inorgânicos, orgânicos e radiológicos), sua origem, 

ocorrência e seus efeitos nocivos à saúde humana, os perigos biológicos e as doenças 

relacionadas com a água, pois Vieira (2018) relata que conhecer esses contaminantes é essencial 

na construção do PSA. Esse processo dará embasamento para a avaliação e a classificação de 

riscos associados aos potenciais perigos e eventos perigosos, distinguindo-se os riscos mais 

significativos no sistema de abastecimento, o que torna possível hierarquizar as medidas de 

controle (WHO, 2016). 

Conforme mencionado por Vieira (2013), o monitoramento do manancial com a 

determinação de parâmetros mais relevantes e a identificação de perigos na bacia hidrográfica 

constituem fatores essenciais para implementação de ações nos mananciais de abastecimento e 

bacias contribuintes e deve ser considerado na caracterização dos perigos da bacia, ajustando-

se a frequência de monitoramento ao universo do perigo considerado. Esses procedimentos 
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devem ter como meta a otimização e a operação das estações de tratamento, a detecção da 

deterioração da qualidade da água e a realização de uma integração entre os planos de recursos 

hídricos presentes na bacia. Corroborando essa ideia, Bastos et al. (2006) pontuam ainda que a 

qualidade do manancial utilizado é um critério importante na avaliação, pois as características 

do corpo hídrico podem influenciar diretamente no sucesso das etapas do tratamento. 

Apesar de o PSA ser uma recomendação das organizações de saúde nacionais e 

internacionais, têm-se verificado dificuldades em sua implementação em todas as etapas dos 

sistemas de tratamento e distribuição de água e, quando se trata de desenvolver ações no âmbito 

da bacia hidrográfica, as dificuldades tornam-se ainda maiores. Isso por que as metodologias 

baseadas na avaliação e gestão de riscos dependem do controle de atividades econômicas na 

área de influência da bacia (VIEIRA, 2013), o que muitas vezes depende da atuação de outros 

órgãos para a resolução do problema, não tendo soluções no âmbito das empresas de 

saneamento. 

Outro dificultador desse processo é que os órgãos gestores de saneamento geralmente 

não possuem responsabilidades institucionais de controlar essas atividades nas bacias 

contribuintes, dificultando, assim, as ações necessárias à implementação da gestão de riscos. 

Avaliar a qualidade da água em sua origem e conhecer a bacia contribuinte do manancial de 

abastecimento são fundamentais para a seleção da captação, pois o uso do solo, da água e 

atividades antropogênicas poluidoras na origem da água causam impactos significativos nas 

características das águas naturais e são a base para a escolha da tecnologia de tratamento que 

será utilizada (VIEIRA, 2013).  

De acordo com Vieira (2018), em todo o sistema de abastecimento devem ser 

identificados todos os perigos e eventos perigosos que afetam a qualidade da água, 

independentemente se o controle é de responsabilidade da unidade gestora ou de outra 

instituição. Nesse processo, deve-se considerar fontes poluidoras contínuas, intermitentes ou 

sazonais, como também eventos extremos pouco frequentes como a seca e inundações. Dessa 

forma, pode-se inferir que não existe maneira específica para implantar o PSA. Como é 

colocado por importantes pesquisadores da área, alguns sistemas optam por implementar 

modelos estruturais propostos pela OMS e “Internacional Water Association” (IWA). Outros 

adotam diferentes abordagens para o gerenciamento de riscos, como a metodologia Análise de 

Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), na qual a água é considerada como um 

alimento. O importante é que a abordagem se adeque às características e à organização do 

sistema de abastecimento e que a entidade gestora aceite a abordagem aplicada (VIEIRA, 2018). 
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Na metodologia de classificação e priorização de riscos, é fundamental definir perigos, 

eventos perigosos e risco, pois são conceitos que serão utilizados em toda a pesquisa.  Perigo é 

um agente físico, químico, biológico ou radiológico, que possui a capacidade de causar doenças 

a uma população a ele exposta. Evento perigoso é uma circunstância, ação ou omissão que 

ocorre em determinado lugar durante um período específico e contribui para a presença de um 

perigo. Risco pode ser definido como a probabilidade da ocorrência de determinado perigo que 

foi identificado e associado à severidade de suas consequências, acontece num período 

determinado, além de ser capaz de ocasionar problemas adversos a saúde (WHO, 2009; 

VIEIRA, 2018). 

Segundo WHO (2016) e Vieira (2018), perigos químicos geralmente são associados à 

presença de substâncias químicas, que, acima de certas concentrações, podem se tornar tóxicas 

e ter como consequência efeitos nocivos à saúde. Dependendo da toxicidade, os compostos 

químicos podem causar efeitos agudos ou crônicos nos indivíduos. Compostos de alta 

toxicidade aguda causam graves perturbações à saúde em um curto prazo de tempo. Os 

compostos que possuem baixa toxicidade aguda, quando em exposição prolongada, podem 

corroborar ao surgimento de doenças crônicas. 

Perigos físicos estão relacionados à qualidade estética da água como a cor, turbidez, 

cheiro e sabor. Tais características são de percepção imediata e podem ocasionar rejeição dos 

consumidores e levar a questionamentos relativos à qualidade da água, como também podem 

indicar ineficiência do sistema de abastecimento. Como exemplo de perigos físicos, pode-se 

citar a presença de sedimentos, materiais das tubulações e o biofilme, que podem fomentar 

condições para o aparecimento de microrganismos patogênicos (WHO, 2016; VIEIRA, 2018)). 

Perigos biológicos estão vinculados à presença de microrganismos patogênicos (vírus, 

protozoários, bactérias e helmintos) (WHO, 2016) e perigos radiológicos estão associados à 

contaminação por fontes de radiação. As fontes de radiação podem ter origem natural 

(substâncias radioativas que ocorrem nas fontes) ou origem antropogênica (contaminantes 

liberados em efluentes de indústrias ou atividades médicas) (WHO, 2016; VIEIRA, 2018). 

 

3.3.1 Contaminantes biológicos 

 

Perigos biológicos ou agentes relacionados à água incluem bactérias, vírus, protozoários 

e helmintos (BARTRAM & HUNTER, 2015). Nas águas naturais existem organismos diversos 

que não são nocivos para a saúde pública, mas que são indesejáveis no sistema de abastecimento 

porque produzem sabor e odor e prejudicam sua aceitabilidade pelos usuários. Esses organismos 
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podem indicar, por exemplo, que o tratamento da água e o estado de manutenção e reparo do 

sistema de distribuição são insuficientes. A floração de algas e cianobactérias em reservatórios 

e em cursos d´água naturais podem dificultar processos de coagulação e filtração que causam 

alterações de cor e turbidez. Podem produzir, também, geosmina, 2-metilisoborneol (MIB) e 

outros produtos químicos, que são capazes de ocasionar alterações de sabor na água potável. As 

cianobactérias estão relacionadas ainda com a produção de cianotoxinas que também podem ter 

efeitos nocivos para a saúde (WHO, 2017). 

Animais invertebrados são organismos que também são identificados naturalmente nos 

mananciais utilizados para o abastecimento de água potável. Alguns invertebrados conseguem 

chegar em estações de tratamento de água e colonizar filtros ou o sistema de distribuição. Nesse 

grupo podemos citar os helmintos e os moluscos. A limpeza regular das adutoras do sistema de 

distribuição é uma medida de controle importante no caso de infestações (WHO, 2017). 

Bactérias patogênicas também podem estar associadas à água de consumo. De acordo 

com a WHO (2016), em um sistema de abastecimento de água é complicado analisar a ampla 

gama de patógenos de todas as fontes potenciais, pois existe uma enorme quantidade desses 

contaminantes. Entretanto, conhecer os perigos biológicos, sua significância sanitária, 

persistência na água, resistência ao cloro, infectividade e origem são fundamentais no 

gerenciamento de riscos, pois facilita no processo de indicação de medidas de controle, caso 

ocorra eventos emergenciais ou grandes surtos (VIEIRA, 2018). 

Os patógenos podem ser transmitidos aos seres humanos por diferentes rotas de 

transmissão e conhecer cada patógeno individualmente é uma tarefa difícil. Entretanto, 

estratégias importantes foram identificadas a fim de que fossem conhecidas as rotas de infecção 

de alguns patógenos importantes. Bartram & Hunter (2015) acreditam que categorizar doenças 

que estão relacionadas à água tornam tratáveis questões complexas e estimula reflexões sobre 

as principais dimensões dessas doenças. Em sua pesquisa, os autores avaliaram a classificação 

proposta por White et al. (1972), conhecida como Classificação de Bradley, e propuseram que 

fosse acrescentada mais uma categoria a essa classificação. 

No QUADRO 2, foram apresentadas algumas doenças que podem estar relacionadas à 

água de consumo. 
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Quadro 2 – Doenças relacionadas com a água, características gerais e rotas de transmissão. 

  

Organismo Efeitos na saúde Rotas de transmissão 

Aeromonas spp. 

Pode causar infecções em humanos, incluindo 
septicemia, especialmente 

em pacientes imunocomprometidos.  Infecções de 
feridas e infecções do trato respiratório, também 

podem estar associadas a bactéria 

Infecções de feridas foram associadas 
ao solo contaminado e a atividades 

relacionadas à água, como a natação, 
mergulho e canoagem  

Campylobacter spp. 

C. jejuni possui infectividade relativamente alta em 
comparação com outros patógenos bacterianos. Os 
sintomas clínicos da infecção caracterizam-se por 
dor abdominal, diarreia (com ou sem sangue ou 

leucócitos fecais), vômitos, calafrios e febre. Outras 
manifestações clínicas de infecções são artrite 

reativa e meningite. 

A transmissão para os seres humanos 
geralmente ocorre pelo consumo de 
produtos de origem animal (carne, 

principalmente aves e leite não 
pasteurizados). A ingestão de água 

potável contaminada foi identificada 
como uma fonte de surtos. 

E. coli enteropatogênica 

A E. coli pode ocasionar diarreia que varia de leve e 
não sanguinolenta a alta não sanguinolenta, podendo 

levar o indivíduo a óbito. O indivíduo pode ter 
anemia e insuficiência renal aguda 

A infecção pode ser transmitida de 
pessoa a pessoa, pelo contato com 

animais, alimentação e consumo de 
água contaminada. 

Leptospira 

As infecções são geralmente subclínicas, ou seja, 
são tão leves que não necessitam de cuidados 

médicos. Em alguns casos, pode levar o indivíduo a 

óbito. Os sintomas da infecção são febres, dor de 
cabeça, dor muscular, calafrios, vermelhidão nos 

olhos, dor abdominal, icterícia, hemorragias na pele 
e nas membranas mucosas (incluindo hemorragia 

pulmonar). A doença pode deixar sequelas de longa 
duração como depressão, dores de cabeça, fadiga e 

dores nas articulações. 

A Leptospira pode entrar no corpo do 

ser humano por meio de cortes e 
escoriações e s das mucosas da boca, 
nariz e olhos. A bactéria geralmente 

está associada a animais vivos ou 
mortos e à urina de animais e pessoas 

contaminadas, mas também 
indiretamente por meio de ambientes 

contaminados com urina, 
especialmente água de superfície, 

plantas e 
lama. A ingestão de alimentos, água 

contaminados ou inalação de aerossóis 
podem, em alguns casos,  

causar infecção. 

Legionella 

L. pneumophila é o principal patógeno de 
veiculação hídrica responsável pela legionelose, que 

se apresenta em duas formas clínicas: doença dos 

legionários e febre de Pontiac. A doença dos 
legionários afeta os pulmões. A febre de Pontiac 

apresenta sintomas semelhantes aos da gripe: febre, 
dor de cabeça, náuseas, vômitos, músculos 

doloridos e tosse. 

A rota mais comum de infecção é a 
inalação de aerossóis que contém a 
bactéria e podem ser gerados por 

torres de resfriamento contaminadas, 
água quente dos  

chuveiros, umidificadores e spas. A 
aspiração também foi identificada 

como uma via de infecção em alguns 
casos, associada à água, alimentos e 

gelo contaminados. Não há 
evidência de transmissão pessoa a 

pessoa 

Fonte: (WHO, 2017) 

Ao observar o QUADRO 2, percebe-se que as doenças podem ser transmitidas por meio 

de diferentes rotas: por contato com a água ou pela ingestão de água contaminada ou por 

aerossóis que podem ser gerados por torres de resfriamento contaminada. Ao avaliar a literatura, 

percebe-se que muitas infecções que não foram listadas no quadro possuem rotas de infecção 

semelhantes às identificadas. Agrupar essas infecções facilita o reconhecimento de suas 

características, rotas de transmissão e indicação de medidas de controle (VIEIRA, 2018). A 
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ideia de categorizar as doenças já é consensual desde o ano de 1972. White et al. (1972) 

agruparam as doenças relacionadas à água de acordo com seu modo de transmissão, nas 

seguintes categorias (BARTRAM & HUNTER, 2015): 

 Doenças veiculadas pela água: são doenças em que a água é o principal veículo de 

transmissão que pode ocorrer pela ingestão de água contaminada por excrementos de 

seres humanos ou animais.  Como exemplo de doenças pode-se citar a febre tifoide e a 

hepatite infecciosa. Melhorias na qualidade da água potável, no saneamento, higiene e 

tratamento de água domiciliar são medidas importantes que podem auxiliar na 

prevenção ou na interrupção de ciclos de transmissão dessas doenças (BARTRAM & 

HUNTER, 2015; VIEIRA, 2018). 

 Doenças que se relacionam com a higiene precária: são aquelas que estão associadas à 

escassez ou à dificuldade de acesso à água. Sua incidência ou gravidade podem ser 

reduzidas por meio do aumento da disponibilidade de água e condições de higiene. 

Nesse grupo de doenças estão o tracoma, a sarna e a disenteria bacilar e atualmente a 

COVID-19 (BARTRAM & HUNTER, 2015; VIEIRA, 2018). 

 Doenças transmitidas por contato com a água: nesse grupo estão as doenças em que o 

ciclo de vida do agente causador da enfermidade ocorre na água. Como exemplo, pode-

se citar a esquistossomose e dracunculíase. A prevenção dessas doenças pode ocorrer 

quando o indivíduo reduz seu contato com a água contaminada e quando há poluição 

dos corpos d´água superficiais (BARTRAM & HUNTER, 2015; VIEIRA, 2018). 

 Doenças que possuem relações com insetos vetores: doenças nas quais os 

microrganismos são propagados por artrópodes (insetos). Nesse tipo de doença, os 

artrópodes possuem larvas que vivem na água ou estão em contato próximo com ela. 

Como exemplo, pode-se citar a dengue e a oncocercose. Ações como utilização de 

mosquiteiros em janelas e destruição de larvas e insetos vetores são intervenções que 

podem ajudar na interrupção dos ciclos dessas doenças (BARTRAM & HUNTER, 

2015; VIEIRA, 2018). 

A nova categoria proposta por Bartram & Hunter (2015) foi denominada de “doenças 

associadas aos sistemas de distribuição de água” e se caracterizavam por apresentar agentes 

infecciosos que são capazes de se multiplicar nas estruturas do sistema de distribuição. 

Exemplos desses organismos são as bactérias Legionella pneumophila, Mycobacterium e 

Pseudomonas aeruginosa. Vieira (2018) menciona que monitorar a qualidade da água e realizar 

desinfecção de ambientes onde há emissão de partículas (sistema de aquecimento ou 
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arrefecimento de água, sistema de ar-condicionado, banheiras de hidromassagem, chuveiros, 

saunas a vapor) são eficazes na prevenção desse tipo de doença. 

 

Organismos indicadores   

 

 Organismos indicadores podem ser usados com os seguintes propósitos:  

• indicadores de poluição fecal e monitoramento da qualidade da água;  

• indicadores da eficiência de processos de filtração ou desinfecção; 

• indicadores da integridade e limpeza de redes de distribuição e no monitoramento operacional. 

Como exemplo de organismos indicadores, pode-se citar a E.  coli, bactérias coliformes totais, 

bactérias heterotróficas e Clostridium spp.  (WHO, 2017). 

 A bactéria E. coli deve ser o primeiro organismo de escolha em programas de 

monitoramento, pois é considerada o mais específico indicador fecal de contaminação recente 

da água pelos seguintes motivos: está presente em número considerável nas fezes (mais de 100 

milhões de bactérias por grama de fezes), a maior parte dos tipos de E. coli não são nocivas à 

saúde e geralmente estão ausentes em água sem contaminantes. Quando as fezes são eliminadas 

no corpo hídrico, a E. coli é lentamente inativada e destruída, pois esse microrganismo 

geralmente sobrevive o mesmo tempo que outros patógenos transmitidos pela água, podendo-

se dizer que ela é um indicador de contaminação recente. Além disso, a E. coli é relativamente 

fácil de ser detectada por meio de testes laboratoriais, sendo mais sensível aos processos de 

desinfecção que vírus entéricos e protozoários. Por esses motivos, pode-se considerar que a E. 

coli possui características que são fundamentais em um bioindicador (WHO, 2016).  

 Os coliformes totais podem ser utilizados para avaliar a limpeza e a integridade dos 

sistemas de distribuição, a presença potencial de biofilmes e ainda como indicador da eficiência 

de processos de desinfecção. Contudo, o teste para coliformes totais é muito mais lento e menos 

confiável do que a medição direta de resíduos de desinfetante. Além disso, coliformes totais são 

mais sensíveis à desinfecção do que os vírus entéricos e protozoários. Ao contrário, bactérias 

heterotróficas detectam uma ampla quantidade de microrganismos e geralmente são 

consideradas melhores indicadores de integridade e limpeza do sistema de distribuição. No 

monitoramento, quanto menor o número de células identificadas no ensaio, maior a eficiência 

dos processos avaliados (WHO, 2017). 

 Os Enterococcus intestinais são indicadores de poluição fecal. A maioria das espécies 

não se multiplicam em ambientes aquáticos. Geralmente nas fezes, o número de 

Enterococcussão inferiores em relação ao número de E. coli e tendem a sobreviver mais do que 
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a E. coli em ambientes aquáticos, são também mais resistentes aos processos de cloração. 

Enterococcus intestinais têm sido utilizados em testes de água bruta como indicadores de 

patógenos fecais que sobrevivem mais do que a E. coli. Tem sido usado ainda para testar a 

qualidade da água após reparos nos sistemas de distribuição ou após a instalação de novas redes. 

Os esporos de C. perfringens são muito resistentes aos processos de desinfecção, sendo por isso 

um indicador de protozoários e de contaminação fecal em fontes de água potável tratada. Seus 

oocistos podem ser utilizados como indicadores da eficácia dos processos de filtração (WHO, 

2017).  

No Brasil, o controle dos protozoários Cryptosporidium spp. e Giardia spp. também é 

realizado por meio do uso de indicadores. Os protozoários Cryptosporidium spp. e Giardia spp. 

formam oocistos de elevada persistência ambiental e alta resistência a processos de desinfecção. 

Além disso, sua dose infectante é baixa. Contudo, podem ser removidos por processos de 

filtração. Devido a essas características, o controle desses protozoários tem como consequência 

o controle de outros patógenos menos resistentes a processos de tratamento. Nos Estados 

Unidos, a regulamentação de controle da qualidade da água para consumo humano, conforme a 

Environmental Protection Agency (Agência de Proteção Ambiental dos EUA (USEPA, 2006)) 

mencionou que a remoção de esporos aeróbios está relacionada com a remoção de 

Cryptosporidium.  Dessa forma, os esporos aeróbios, que são identificados naturalmente em 

águas superficiais, poderiam ser utilizados como indicadores da remoção de Cryptosporidium 

em processos de tratamento de água (OLIVEIRA et al., 2018). 

Como a pesquisa de Giardia e Cryptosporidium é um processo de alto custo e de altos 

desafios analíticos, frequentemente utiliza-se indicadores da eficiência do tratamento na 

remoção/inativação de cistos e oocistos desses protozoários, pois as amostras apresentam baixas 

concentrações desses microrganismos sendo difícil a detecção, no monitoramento de rotina das 

estações de tratamento, (AGULLÓ-BARCELO et al., 2012). Os indicadores que têm sido 

utilizados nesse processo de avalição da remoção/inativação de cistos e oocistos desses 

microrganismos são os esporos de bactérias aeróbias (EBA), que possuem similaridades 

metabólicas, anatômicas, morfológicas, carga elétrica, hidrofobicidade, transporte e retenção 

com os oocistos de Cryptosporidium (HEADD & BRADFORD, 2016). No Brasil, a Portaria n.. 

888, de 04 de maio de 2021 (BRASIL, 2021), recomenda o monitoramento de oocistos de 

Giardia e Cryptosporidium, por meio da utilização desses indicadores e regulamenta que 

sistemas de abastecimento supridos com mananciais superficiais precisam monitorar 

mensalmente E. coli no(s) ponto(s) de captação de água. Se identificada média geométrica 

móvel dos últimos 12 meses de monitoramento maior ou igual a 1.000 E.  coli/100mL, procede-
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se a avaliação da eficiência de remoção da Estação de Tratamento de Água (ETA), por meio do 

monitoramento semanal de esporos de bactérias aeróbias. Em sistemas de abastecimento de 

água que realizam processos de pré-oxidação, o monitoramento de oocistos de Cryprosporidium 

e Giardia deve ser implementado quando identificada média geométrico móvel maior ou igual 

a 1.000 E. coli/100mL.  

 

3.3.2 Contaminantes químicos 

 

A grande parte dos elementos químicos descobertos na água potável encontra-se em 

baixas concentrações. Geralmente, teores mais altos são motivos de preocupação apenas após 

muitos anos de exposição. Uma vasta concentração de substâncias químicas pode ocorrer nas 

águas superficiais. Contudo, em cada manancial, apenas uma fração dessas substâncias 

químicas provavelmente estarão presentes. Alguns elementos químicos são de origem natural, 

entretanto, a atividade antrópica na bacia hidrográfica pode aumentar as concentrações dessas 

substâncias naturais no ambiente (WHO, 2016). 

As avaliações do risco que os produtos químicos trazem para a saúde pública devem 

levar em consideração todas as suas origens e seus valores de referência. As normas de 

qualidade da água para o consumo humano estabelecem valores de referência quando há 

evidências da presença das substâncias químicas na água potável e toxicidade real ou potencial 

desses produtos. Conhecer a origem dessas substâncias na natureza e os efeitos que ocasionam 

à saúde humana são ferramentas importantes na caracterização de riscos (WHO, 2016). 

Com a crescente presença de produtos químicos na água e a sensibilização e 

preocupação com os efeitos negativos que esses contaminantes podem acarretar à saúde pública, 

é relevante a regulamentação federal da qualidade da água para o consumo humano. Nos EUA 

essa regulamentação é implementada e controlada pela Agência de Proteção Ambiental (EPA), 

criada no ano de 1970 (VIEIRA, 2018). Em nível mundial, a OMS assumiu um papel 

regulamentador de enorme relevância para a melhoria das condições sanitárias da população 

mundial. No ano de 2004, por meio do “Guideliness for Drinkking Water Quality-Third 

Edition”, a OMS apresenta diretrizes importantes e novas abordagens para o controle de 

qualidade da água, tendo em vista o gerenciamento de riscos. No ano de 2011, as diretrizes 

passaram por revisão por meio da publicação “Guideliness for Drinkking Water Quality-Fourt 

Edition”, que desenvolveu abordagens e conceitos disponibilizados na terceira edição (VIEIRA, 

2018). 
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Outra regulamentação que possui influência na melhoria das condições sanitárias da 

população são as Normas de Qualidade da Água estabelecidas pela União Europeia, que 

fornecem diretrizes para cerca de 27 Estados-membros. Atualmente, essas diretrizes estão 

alinhadas com as diretrizes para a qualidade da água da OMS e aborda que o PSA é a 

metodologia mais eficaz na avaliação e gestão de riscos nos sistemas de abastecimento público 

(VIEIRA, 2018). 

 

Contaminantes químicos inorgânicos nocivos para a saúde 

 

Os contaminantes químicos inorgânicos nocivos para a saúde podem ter sua origem em 

diferentes rotas e podem alcançar o corpo d´água por serem provenientes de diferentes fontes: 

intemperismo de rochas e solo, lançamento de esgoto, efluentes industriais, resíduos sólidos 

urbanos, vazamentos de combustível e atividades agropecuárias. A origem da contaminação é 

um fator importante para a gestão de riscos químicos na água potável. Quando os contaminantes 

possuem sua origem no manancial de abastecimento, é importante que o controle seja efetuado 

por meio da seleção do manancial e poluição. Já os contaminantes químicos produzidos nas 

etapas de tratamento e distribuição de água potável podem ser controlados pela otimização do 

processo (WHO, 2004). 

No QUADRO 3, foram descritos os principais contaminantes químicos inorgânicos, sua 

origem, ocorrência e seus efeitos nocivos à saúde humana. Esses compostos acima dos limites 

preconizados podem estar associados a diferentes tipos de enfermidades. 
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Quadro 3 – Contaminantes inorgânicos nocivos à saúde (continua) 

 

Contaminantes 

inorgânicos 

nocivos para a 

saúde 

Origem Ocorrência Efeitos para a saúde 

Arsênio 

São geralmente encontrados 

em solos e rochas com a 

concentração média de 2 a 10 

mg/Kg. A presença em águas 

naturais deve-se à erosão de 

rochas contendo arsênio 

(VIEIRA, 2018). No 
Quadrilátero Ferrífero, o 

arsênio pode ser considerado 

um perigo potencial pois a 

contaminação da água está 

associada às atividades de 

garimpo e mineração aurífera 

presentes na região. Altos 

teores de arsênio foram 

identificados em águas e 

sedimentos dos rios da região 

(COSTA, 2007). 

Pode ser encontrado em 
diferentes formas químicas na 

água superficial (formas 
trivalentes, neutras, 

pentavalente e com carga 
negativa). É mais comum ser 

encontrado na água 

subterrânea com 
concentrações que variam de 

0,2 a 0,6 mg/L, podendo 
atingir 10 mg/L (VIEIRA, 

2018).   

Está associado a lesões de pele 
(queratose e melanose). Pode 

ocasionar alterações gastrointestinais 
e vasculares, sendo associado 

também a doenças graves como 
câncer na pele e em órgãos internos 

como pulmões, bexiga e rins 
(VIEIRA, 2018). No Brasil o VMP 
recomendado da água de consumo é 

0,01 mg/L (BRASIL, 2021) 

Alumínio 

É um elemento abundante na 
crosta terrestre (8,1%). Pode ser 
encontrado na bauxita (rocha) e 
nos minerais feldspato, mica e 
argila. Uma importante rota de 

obtenção desse mineral é a 
alimentação, pois sua ingestão 

ocorre principalmente por 
alimentos. (VIEIRA, 2018). 

A presença deste elemento na 
água é insignificante. Mesmo 
na água tratada que utiliza o 
alumínio como coagulante a 

concentração aproximada é 
cerca de 0,112 mg/L 

(VIEIRA, 2018) 

Apresenta baixa toxicidade aguda e 

não representa perigo para pessoas 
saudáveis. Representa perigo para 
pessoas com insuficiência renal 

(doença encefalopática). Hospitais 
que realizam diálise precisam 

desmineralizar a água por osmose 
reversa (VIEIRA, 2018). No Brasil, 
o VMP da água de consumo é 0,2 

mg/L (BRASIL, 2021) 

Cádmio 

Apresenta forte afinidade com o 
enxofre. É encontrado na forma 
de sulfureto. Sua presença na 

natureza é associada à exploração 
mineral e atividades industriais 

(galvanoplastia, tinturaria têxtil, 
plásticos e baterias). Pode ser 

encontrado em grandes 
concentrações na água de 

consumo devido à corrosão de 
tubos de aço galvanizado 

(VIEIRA, 2018). Eleutério (1997) 
relaciona altos teores de cádmio 

em sedimentos da bacia do 
ribeirão do Carmo às atividades 
extrativo-minerais identificadas 

na região. Costa (2007) menciona 
que elementos como o Cádmio 
podem ser mobilizados para a 

água dos rios, por meio de 
atividades antrópicas como o 

garimpo. 

Em águas pouco poluídas, sua 
concentração não ultrapassa a 
1 µg/L. Em águas poluídas, a 
concentração pode chegar a 
10 µg/L (VIEIRA, 2018).  

A ingestão frequente pode ocasionar 
hipertensão, acidentes 

cardiovasculares, processos de 

bioacumulação renal e hepática. 
Quando inalado, o cádmio é 

carcinogênico. A concentração 
média do cádmio de 27µg/L pode 

ser a causa de óbito (VEIRA, 2018). 
No Brasil, o VMP recomendado da 

água de consumo é 0,003 mg/L 
(BRASIL, 2021) 
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Quadro 3 – Contaminantes inorgânicos nocivos à saúde (continuação). 

 

Contaminantes 

inorgânicos 

nocivos para a 

saúde 

Origem Ocorrência Efeitos para a saúde 

Dureza 

Dureza é definida como a soma 
dos íons de cálcio e magnésio na 
água. A concentração de íons de 
cálcio e magnésio dependem das 
formações geológicas dos solos 
por onde a água escoa (VIEIRA, 

2018). 

Águas duras são geralmente 
encontradas em locais onde há 

predominância de solos 
calcários. Águas de baixa 
dureza (água mole) estão 
relacionadas a regiões de 
solos graníticos (VIEIRA, 

2018). 

As pessoas que vivem em regiões 
onde a água é macia apresentam 

maiores taxas de doenças 
cardiovasculares e menores níveis de 
saturação de cálcio nos ossos do que 
pessoas vivendo em regiões onde a 
água é mole (VIEIRA, 2018) No 

Brasil, o VMP da água de consumo é 
0,3 mg/L (BRASIL, 2021) 

Chumbo 

Ocorre na crosta terrestre com a 
concentração de 13 mg/kg. Sua 

concentração na natureza varia de 
0,01 a 0,03 mg/L e ocorre 

principalmente por causa de 
processos erosivos. Pode ser 

encontrado na água, no solo, no ar 
e nos alimentos. Tem sua origem 
na crosta terrestre, em atividades 

minerais e industriais. Sua 
presença na água de consumo 

pode se relacionar à corrosão de 
tubos de chumbo e processos de 

soldagem em redes de 

distribuição (VIEIRA, 2018). 
Eleutério (1997) relaciona altos 

teores de chumbo em sedimentos 
da bacia do ribeirão do Carmo às 

atividades extrativo-minerais 
identificadas na região. Costa 

(2007) menciona que elementos 
como o chumbo podem ser 

mobilizados para a água dos rios 
por meio de atividades antrópicas 

como o garimpo. 

.  A solubilidade do chumbo é 
mais alta em águas com 

baixos valores de pH, dureza 
e alcalinidade. (VIEIRA, 

2018) 

É um elemento tóxico que tem a 
capacidade de se bioacumular. 

Possui dificuldade de ser eliminado 
por meio das fezes e urina. Crianças, 

grávidas e hemofílicos são 
considerados grupos de risco à 

intoxicação por chumbo. Os efeitos 
da intoxicação por esse elemento são 

alterações histopatológicas, danos 
renais, anemia, atraso do 
desenvolvimento físico e 

neurológico. Pode ser associado 
também às perturbações na função 

reprodutiva e desenvolvimento 
cognitivo (VIEIRA, 2018) No 

Brasil, o VMP dessa substância na 
água de consumo é 0,01 mg/L 

(BRASIL, 2021) 
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Quadro 3 – Contaminantes inorgânicos nocivos à saúde (continuação). 

 

Contaminantes 

inorgânicos 

nocivos para a 

saúde 

Origem Ocorrência Efeitos para a saúde 

Cobre 

Possui sua origem em atividades 
industriais (galvanoplastia, 

fotografia, pigmentos e corantes, 
curtumes, produção de ferro e 
aço) e agricultura (inseticidas, 

fungicidas, algicidas). Nas águas 

de consumo humano pode estar 
relacionado à corrosão de tubos 
de latão e cobre e adição de sais 
de cobre para o controle de algas 

no processo de tratamento de 
água (VIEIRA, 2018). Eleutério 
(1997) relaciona altos teores de 

cobre em sedimentos da bacia do 

ribeirão do Carmo às atividades 
extrativo-minerais identificadas 

na região. Costa (2007) menciona 
que elementos como o cobre 

podem ser mobilizados para a 
água dos rios por meio de 

atividades antrópicas como o 
garimpo. 

O cobre é um elemento que 
possui baixa solubilidade em 
água, sendo encontrado em 

baixa concentração em 
ambientes aquáticos. Estudos 
americanos revelam que as 
concentrações médias de 

cobre na água de consumo são 

de aproximadamente 0,221 
mg/L (VIEIRA, 2018) 

Em conjunto com o ferro contribui 
para a regeneração da hemoglobina, 

sendo aconselhado um consumo 
diário de 2 a 3 mg/dia, pois o 

excesso desse elemento consegue ser 
excretado pelo corpo. Em 

concentrações entre 1,0 e 2,0 mg/L, 
o cobre é percebido na água pelo 

sabor, por isso a concentração de 1,0 
mg/L na água deve ser evitada. 

Concentrações entre 5,0 e 8,0 mg/L 
tornam a água imprópria para o 

consumo. Valores superiores a essa 
concentração podem ocasionar 

efeitos nocivos à saúde das pessoas 
(VIEIRA, 2018). No Brasil o VMP 

da água de consumo é 2 mg/L 
(BRASIL, 2021) 

Flúor 

Juntamente com o arsênio é um 

dos principais contaminantes 
encontrados nas águas naturais. A 

principal origem do flúor é a 
origem geológica. É encontrado 

na crosta terrestre com uma 
concentração de 33 mg/kg. 

Entretanto, atividades tais como 
efluentes de indústrias minerais, 

produtoras de fertilizantes, 
inseticidas e fungicidas também 
contribuem com a elevação da 

concentração desse elemento nos 
ambientes. Estão presentes nas 
rochas como granitos e gnaisses 

(VIEIRA, 2018). 

Águas superficiais possuem 
baixa concentração de 

fluoretos (<1 mg/L). Águas 
subterrâneas possuem maiores 

concentrações (até 10 mg/L) 
(VIEIRA, 2018).  

É um elemento importante no 
processo de formação dos ossos e 

dentes. Concentrações maiores que 

1,5 mg/L na água de consumo 
ocasiona fluorose dentária. Com 

níveis mais elevados, pode ocasionar 
calcificação de ligamentos e 
alterações na estrutura óssea 

associadas à dor e morbilidade 
reduzida ou incapacitante (VIEIRA, 
2018). No Brasil, o VMP do fluoreto 

da água de consumo é 0,05 mg/L 

(BRASIL, 2021).  
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Quadro 3 – Contaminantes inorgânicos nocivos à saúde (continuação). 

 

Contaminantes 

inorgânicos 

nocivos para a 

saúde 

Origem Ocorrência Efeitos para a saúde 

Cianeto 

Os compostos mais importantes 
que possuem o cianeto em sua 

fórmula são o ácido cianídrico, ou 

cianeto de hidrogênio, os cianetos 
solúveis em água, e os complexos 

cianometálicos. O ácido 
cianídrico dissocia-se formando o 

íon cianeto e íon hidrogênio. A 
concentração desses íons na água 

natural depende do pH e da 
temperatura da água e geralmente 

é muito baixa (concentrações 
inferiores a 100 µg/L.). A 

presença desses elementos nas 
águas naturais resulta da descarga 
de efluentes industriais (indústria 

metalúrgica, petroquímica e 
materiais plásticos) (VIEIRA, 

2018). 

Nas águas para o consumo 
humano geralmente são 

encontradas concentrações 
muito baixas (entre 0,1 e 8 

µg/L) (VIEIRA, 2018). 

A toxicidade desse elemento traduz-
se na inibição do metabolismo do 

oxigênio celular, sendo ele 
facilmente absorvido pelos pulmões, 

trato gastrointestinal e pele. A 

exposição aguda a cianetos afeta o 
sistema nervoso central e pode 

ocasionar dores de cabeça, náuseas, 
desmaios e vômitos. Dependendo da 

concentração de cianetos, eles 
podem ocasionar descoordenação de 
movimentos, convulsões, disfunções 

cardíacas, ou respiratórias que 

podem levar o indivíduo a óbito 
(VIEIRA, 2018). Não está previsto o 

monitoramento do cianeto na 
Portaria n. 888, de 04 de maio de 
2021 (BRASIL, 2021). A OMS 
também não possui um valor de 

referência (OMS, 2017). Entretanto, 
em Brasil (2005), o valor 

recomendado para as águas naturais 
de classe 2 é 0,005 mg/L. 

Sódio 

O sódio é um elemento abundante 
na crosta terrestre (23g/kg|) e 

encontra-se na natureza 
combinado a outros elementos. 

Os compostos mais frequentes são 
cloreto de sódio, carbonato de 

sódio, bicarbonato de sódio e soda 
cáustica. Em condições normais 

são encontrados nas águas 
naturais. Como são muito 

utilizados na indústria de papel, 
vidro papel, têxtil, papel e 

química, sua concentração nas 

águas naturais pode se elevar 
bastante (VIEIRA, 2018). 

As concentrações de sódio nas 
águas naturais superficiais são 
menores do que 50 mg/L. Em 
zonas costeiras, esses valores 

são muito maiores (VIEIRA, 
2018). 

O sódio é um alimento essencial aos 
seres humanos. É aconselhável a 

ingestão diária de 500 mg de sal por 
dia. A ingestão de altas 

concentrações desse elemento pode 
ocasionar doenças cardíacas, 
hipertensão e agravamento de 

doenças hepáticas e renais (VIEIRA, 
2018). No Brasil, o VMP do sódio 
da água de consumo é 200 MG /L 

(BRASIL, 2921). 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

Quadro 3 – Contaminantes inorgânicos nocivos à saúde (continuação). 

 

Contaminantes 

inorgânicos 

nocivos para a 

saúde 

Origem Ocorrência Efeitos para a saúde 

Cromo 

É encontrado na crosta terrestre 
como minério de cromo ou de 

ferro. Entretanto, é um elemento 

pouco frequente em águas 
naturais. A presença de cromo no 

ambiente está relacionada a 
atividades industriais (fabricação 

de aços especiais, cromagem 
metalúrgica, curtumes, têxteis, 
cerâmicas, vidro, fotografia, 

preservação de madeiras, 

incineração de lama, e resíduos 
sólidos). A presença de cromo na 
água de consumo relaciona-se ao 

processo de corrosão de 
tubulações (VIEIRA, 2018). 

Eleutério (1997) relaciona altos 
teores de cromo em sedimentos 

da bacia do ribeirão do Carmo às 

atividades extrativo-minerais 
identificadas na região. Costa 

(2007) menciona que elementos 
como o cromo podem ser 

mobilizados para a água dos rios 
por meio de atividades antrópicas 

como o garimpo. 

Geralmente nas águas para o 
consumo humano é 
encontrado o cromo 

trivalente, que, após processo 
de dissolução, e apresenta-se 
neutro. Nas águas naturais, a 

concentração de cromo é 
reduzida (10 µg/L em média) 
e 25 µg/L em águas poluídas. 

(VIEIRA, 2018). 

Quando inalado, pode ocasionar 
cancro no sistema respiratório. Em 

solução aquosa, a toxicidade 
depende de sua valência. O cromo 

hexavalente apresenta maior 
toxicidade do que o cromo 

trivalente, podendo dizer que o 
cromo trivalente é inofensivo para a 

saúde em água de consumo 

(VIEIRA, 2018) No Brasil, o VMP 
dessa substância na água de 

consumo é 0,05 mg/L (BRASIL, 
2021) 
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Quadro 3 – Contaminantes inorgânicos nocivos à saúde (continuação). 

 
Contaminantes 

inorgânicos 

nocivos para a 

saúde 

Origem Ocorrência Efeitos para a saúde 

Mercúrio 

Ocorre em baixas concentrações 
na crosta terrestre (0,06 mg/Kg). 

O minério do qual origina o 
mercúrio é denominado cinábrio. 
Nas águas naturais superficiais, a 
concentração de mercúrio varia 

de 0,1 µg/L (águas marinhas) e 1 
µg/L em águas interiores e são 
encontrados na forma de sais 

inorgânicos quando presentes na 
água. Em sedimentos, são 

encontrados como mercúrio 
orgânico. O mercúrio orgânico 

pode ser produzido por bactérias 

a partir do mercúrio inorgânico, 
sendo proveniente da queima de 
combustíveis fósseis, explosões 
minerais do cinábrio, práticas 

agrícolas (uso de agrofármacos), 
indústrias elétricas (baterias 

secas, lâmpadas florescentes) e 
indústrias químicas (produção de 
cloro, pasta de papel e materiais 

plásticos) .(VIEIRA, 2018).  
Eleutério (1997) relaciona altos 

teores de mercúrio em 
sedimentos da bacia do ribeirão 

do Carmo às atividades 
extrativo-minerais identificadas 

na região. Costa (2007) 
menciona que elementos como o 

mercúrio podem ser mobilizados 
para a água dos rios por meio de 

atividades antrópicas como o 
garimpo. 

A concentração de mercúrio 
na água de consumo 

geralmente é muito baixa 
(0,01 µg/L e 0,05 µg/L), 

representando baixo 

consumo diário para os 
usuários do sistema 
(VIEIRA, 2018). 

A toxicidade deste elemento 
depende da capacidade de absorção 

do elemento pelos organismos. As 
formas orgânicas são mais tóxicas 

do que as formas inorgânicas e 
causam disfunções mentais e 

motoras, podendo levar o indivíduo 
a óbito (VIEIRA, 2018). No Brasil, 

o VMP do mercúrio da água de 
consumo é 0,001mg/L (BRASIL, 

2021). 
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Quadro 3 – Contaminantes inorgânicos nocivos à saúde (continuação) 

 
Contaminantes 

inorgânicos 

nocivos para a 

saúde 

Origem Ocorrência Efeitos para a saúde 

Níquel 

O níquel é encontrado na crosta 
terrestre numa concentração 

média de 20 mg/kg. Na natureza, 
encontra-se associado a 
diferentes minerais. A 

calcopirita é a principal fonte de 
níquel. Os sais de níquel são 

solúveis na água. A presença de 
níquel no ambiente ocorre 

devido a descargas industriais, já 
que ele é vastamente utilizado no 
revestimento de superfícies, nas 
indústrias de cerâmica e vidro, 

na fabricação de ligas de aço, 
níquel-cobre e cromo-níquel 
(VIEIRA, 2018). Eleutério 

(1997) relaciona altos teores de 
níquel em sedimentos da bacia 

do ribeirão do Carmo às 
atividades extrativo-minerais 
identificadas na região. Costa 

(2007) menciona que elementos 
como o níquel podem ser 

mobilizados para a água dos rios 
por meio de atividades 

antrópicas como o garimpo. 

Ocorre em baixas 

concentrações na água 
natural superficial (valores 

médios inferiores a 100µg/L) 
e inferiores a 0,5 µg/L em 

águas subterrâneas. Em água 
para o consumo humano, a 
concentração pode chegar a 
500µg/L, devido ao contato 

com tubos niquelados 

(VIEIRA, 2018). 

Apresenta baixa toxicidade, sendo 
facilmente excretado pelas fezes. 
Seus efeitos nocivos resumem-se 

em perturbações cardíacas e 
hepáticas. A intoxicação com este 
elemento está mais relacionada à 

inalação de poeiras, que geram 
doenças no trato respiratório 
(VIEIRA, 2018). No Brasil, o 

VMP do níquel da água de 
consumo é 0,07 mg /L (BRASIL, 

2021 

Prata 

A prata tem uma concentração 

entre 0,07 e 0,08 mg/kg na 
crosta terrestre e é encontrada 

em diversos minérios, dos quais 
pode-se citar a argentite 
(sulfureto), argentopirite 

(sulfereto com ferro e arsênio) e 
cloroargentite (cloreto). A 
solubilidade da prata irá 

depender dos elementos 
químicos que compõem o 

minério e pode-se apresentar 
insolúvel, muito solúvel e 
moderadamente solúvel 

(VIEIRA, 2018). 

As concentrações de prata 
nas águas naturais 

superficiais geralmente são 
menores que 5 µg/L e nas 

águas subterrâneas as 
concentrações são menores 

que 10 µg/L (VIEIRA, 
2018). 

Nas concentrações que se 
encontram na água, a prata não 

constitui risco alto para a saúde, já 
que 90% da quantidade consumida 

são excretadas pelas fezes. 
Entretanto, a ingestão de grandes 
quantidades de prata (toxicidade 
aguda) ocasiona edema pulmonar 

que pode levar a óbito. A 
intoxicação crônica com ingestão 
diária de 400 µg/L pode ocasionar 
coloração azul-acinzentada da pele, 

membranas e olhos doença 
denominada argirose ou argiria. A 

intoxicação por prata pode 
ocasionar ainda alterações nos rins, 

fígado e baço (VIEIRA, 2018). O 
valor máximo recomendado para 
águas naturais de classe 2 é 0,01 

mg /L (BRASIL, 2005).  
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Quadro 3 – Contaminantes inorgânicos nocivos à saúde (continuação) 

 

Contaminantes 

inorgânicos 

nocivos para a 

saúde 

Origem Ocorrência Efeitos para a saúde 

Nitrato e nitrito 

O nitrogênio em condições 
normais de pressão e temperatura 
encontra-se na natureza na forma 
gasosa. No ambiente hídrico pode 

ser achado sob formas de 
nitrogênio amoniacal, nitrito e 

nitrato. A principal fonte de 
nitrogênio nos ambientes 

aquáticos é lixiviação de solos 
(criação de gados e fertilizantes, 
aterros sanitários e descargas de 
águas residuárias domésticas e 

industriais). Nas águas naturais o 
nitrito não se encontra em 

concentrações significativas. A 
maior concentração de nitrogênio 
normalmente refere-se ao nitrato. 
A concentração de nitrato na água 
superficial e subterrânea depende 
do uso de solo da região. Na água 
de consumo humano, geralmente 

não se detecta nitrito, apenas 
quando ocorre na região 

contaminação por esgoto. 
(VIEIRA, 2018). 

Valores médios de 1,6 mg/L 
de nitrato podem ser 

encontrados nas águas 
superficiais (VIEIRA, 2018). 

O consumo de água com nitrato em 
excesso (>50 mg/L) e nitrito em 

concentrações elevadas tem como 
consequência o aumento de reações 

de nitrito com a hemoglobina, 
formando a metahemoglobina que 

impede que as hemáceas transportem 
oxigênio. Com a quantidade de 

metahemoglobina em excesso pode 

ocorrer o fenômeno denominado 
metahemoglobinemia (síndrome do 

bebê azul, assim denominada porque 
a pele do bebê fica azul-arroxeada). 
Em bebês menores de três meses, a 

doença pode ser fatal (VIEIRA, 
2018). No Brasil, o VMP do nitrato 
(como N) para a água de consumo 

é10 mg/L e o valor do nitrito (como 
N) é 1. Todavia, a soma das razões 

das concentrações de nitrito e nitrato 
e seus respectivos VMPs não deve 

ultrapassar 1. (BRASIL, 2021). 

Selênio 

O selênio encontra-se na crosta 
terrestre com uma concentração 

média de 0,08 mg/kg. É 
encontrado em maiores 

concentrações nas rochas 
sedimentares, havendo maiores 

teores nos xistos do que em 

calcários e arenitos. Na natureza 
encontra-se em quatro estados de 
oxidação: selenieto (-2), selênio 

(0), selenito (+4) e seleniato (+6). 
As formas de selênio mais 

abundantes nas águas naturais são 
o selenito (SeO3-2) e o seleniato 

(SeO4-). O seleniato pode ser 

absorvido por plantas. Em altas 
concentrações pode prejudicar 
animais herbívoros. Pode ser 
encontrado em efluentes de 

indústrias de corantes, vidros, 
borrachas, fungicidas, 

farmacêuticas, têxtil, metalúrgica, 
eletrônicos e fotocópia (VIEIRA, 

2018). 

As concentrações de selênio 
nas águas naturais superficiais 
são menores do que 10 µg/L e 

nas águas subterrâneas as 
concentrações são menores do 
que 5 µg/L (VIEIRA, 2018). 

O selênio é um alimento essencial 
aos seres humanos. A OMS 

recomenda a ingestão diária de 1 
µg/kg. Sua deficiência causa a 

doença Keshan (cardiomiopatia 
congestiva). A exposição por 

inalação ou ingestão de 
concentrações de selênio > 500 

µg/dia causa danos no fígado, rins, 
perda de cabelo e unhas. A 

exposição crônica (tanto por 
ingestão quanto por inalação) pode 

causar nervosismo, depressão, 
vertigens, dermatites e perturbações 
gastrointestinais (VIEIRA, 2018). 
No Brasil, o VMP do selênio da 
água para consumo é 0,04 mg/L 

(BRASIL, 2021). 
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Quadro 3 – Contaminantes inorgânicos nocivos à saúde (continuação) 

 

Contaminantes 

inorgânicos 

nocivos para a 

saúde 

Origem Ocorrência Efeitos para a saúde 

Sulfato 

O enxofre encontra-se nas águas 
naturais nos sulfatos, sulfuretos, 
sulfitos, tiossulfatos e em estado 
oxidado da matéria orgânica. A 

solubilidade dos sulfatos varia de 

acordo com os cátions aos quais 
estão associados. Sulfatos de 
sódio potássio e amônio são 
muito solúveis. Sulfatos de 

chumbo, bário e estrôncio são 
muito pouco solúveis. A presença 

de sulfatos nas águas naturais 
pode ser associada a lançamento 

de esgoto, processo de coagulação 
em estações de tratamento de 
água e efluentes industriais 

(curtumes, siderúrgica, celulose e 
têxtil). As concentrações de 
sulfatos nas águas naturais 

dependem das características 
geológicas das fontes e do grau de 

contaminação industrial 

(VIEIRA, 2018). 

As concentrações de sulfatos 
nas águas naturais variam de 
1-700 mg/L (VIEIRA, 2018). 

O sulfato apresenta baixa toxicidade, 
sendo eliminado pela urina. Ingestão 
a parit de 400 mg/L pode ocasionar 

diarreias principalmente em crianças 
(VIEIRA, 2018). No Brasil, o VMP 

do sulfato da água de consumo é 250 
mg/L (BRSIL, 2021). 

Bário 

Os compostos de bário são 
encontrados na natureza em 

rochas ígneas e sedimentares. São 
usados em uma variedade de 

aplicações industriais. A presença 
de bário na água é proveniente de 

fontes naturais. A presença de 
bário nos ambientes também pode 

estar relacionada a emissões 
industriais e usos antropogênicos. 
A principal fonte de ingestão do 
bário é a comida. No entanto, em 
regiões onde as concentrações de 
bário na água são elevadas, a água 

potável pode contribuir para a 
ingestão total desse elemento 

(WHO, 2017). 

As concentrações de bário 
encontradas na água potável 

são geralmente abaixo de 100 
μg /L. Na água subterrânea já 

foram identificados  

Há relatos de que a ingestão de bário 
está relacionada à hipertensão 

arterial. Entretanto, não há 
comprovações científicas. No Brasil, 
o VMP do bário da água de consumo 

é 0,7 mg / L (BRASIL, 2021) 
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Quadro 3 – Contaminantes inorgânicos nocivos à saúde (conclusão) 

 

Contaminantes 

inorgânicos 

nocivos para a 

saúde 

Origem Ocorrência Efeitos para a saúde 

Antimônio 

O antimônio elementar forma 
ligas muito duras com cobre, 

chumbo e estanho. Compostos de 
antimônio têm vários usos 

terapêuticos. Antimônio é usado 
em soldas como um substituto do 

chumbo. Não há registros de 
evidências de altas concentrações 
desse elemento na água potável 

(VIEIRA, 2018) 

Concentrações nas águas 
subterrâneas inferiores a 

0,001 μg / L. Na água 
superficial aparecem com 

concentrações inferiores a 5 
μg / L (VIEIRA, 2018). 

Existem algumas evidências 
científicas do efeito carcinogênico 
de certos compostos de antimônio 

por inalação, mas não existem dados 
que indiquem carcinogenicidade por 

ingestão do elemento por via oral. 
No Brasil, o VMP do antimônio da 

água de consumo é0,006 mg/L 
(BRASIL, 2021). 

Zinco 

O zinco é um metal que se 
encontra na crosta terrestre na 
concentração de 60 mg/kg. Na 

natureza encontra-se associado a 
vários minerais. Nas águas 

naturais, a concentração de zinco 
é reduzida. Seu aumento nas 

águas naturais está associado a 
explorações minerais e efluentes 
industriais (galvanoplastia, tintas, 
têxteis e conservação da madeira). 

Nas águas de consumo, o 
aumento de sua concentração 

pode ser associado à corrosão de 
tubos metálicos (VIEIRA, 2018). 
Eleutério (1997) relaciona altos 

teores de zinco em sedimentos da 
bacia do ribeirão do Carmo às 
atividades extrativo-minerais 

identificadas na região. Costa 
(2007) menciona que elementos 

como o zinco podem ser 
mobilizados para a água dos rios 
por meio de atividades antrópicas 

como o garimpo. 

A concentração de zinco nas 
águas naturais geralmente é 
60 µg/L   e na água tratada é 

70 µg/L (VIEIRA, 2018). 

O zinco é essencial no metabolismo 
humano (ativador enzimático). É 

recomendado que crianças 
consumam 3 mg/dia e adultos cerca 
de 15 mg/dia. Consumo de zinco em 

excesso (cerca de 40 mg/L), por 
períodos prolongados, pode causar 

fraqueza, irritabilidade e náuseas. 
Água para consumo com 

concentrações entre 5 e 30 mg/L 
apresentam sabor adstringente 

desagradável e aparência leitosa com 
aumento da turbidez causada pela 
formação de depósitos granulares 

(VIEIRA, 2018). No Brasil, o VMP 

do zinco da água de consumo é 5 
mg/L (BRASIL, 2021). 

Fonte: VIEIRA 2018; WHO, 2017; BRASIL, 2005; BRASIL, 2021; COSTA, 2007, ELEUTÉRIO (1997) 

 

 No Brasil, a Portaria n..888, de 04 de maio de 2021 (BRASIL, 2021), recomenda o 

monitoramento das seguintes substâncias inorgânicas nocivas para a saúde (SINS): Antimônio, 

Arsênio, Bário, Cádmio, Chumbo, Cobre, Cromo, Fluoreto, Mercúrio Total, Níquel, Nitrato, 

Nitrito, Selênio e Urânio. O Alumínio, Sódio, Sulfato, Zinco e a Dureza também são 

recomendados para avaliação, entretanto, foram classificados no grupo de contaminantes que 

causam sensações organolépticas e estéticas na água.  
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Contaminantes que causam sensações organolépticas e estéticas na água 

 

Algumas substâncias inorgânicas encontram-se em altas concentrações na água de 

abastecimento, mas não são responsáveis por ocasionar enfermidades nos indivíduos. Tais 

compostos, entretanto, têm a capacidade de acarretar alterações organolépticas na água, 

podendo ser responsáveis por sua rejeição pelos usuários, pois podem originar sabor 

desagradável e causar manchas em roupas. Exemplos desses compostos são o ferro, o 

manganês, o sulfureto de hidrogênio ou o ácido sulfídrico, sólidos suspensos totais e sólidos 

dissolvidos totais (VIEIRA, 2018). 

No Brasil, a Portaria n. 888, de 04 de maio de 2021 (BRASIL, 2021), agrupou os 

contaminantes orgânicos e inorgânicos responsáveis por causar sensações organolépticas e 

estéticas na água. São eles:  Alumínio, Amônia, Cloreto, Amônia, Cloreto, Cor Aparente, 1,2 

Diclorobenzeno, 1,4 Diclorobenzeno, Dureza, Ferro, Gosto e Odor, Manganês, 

Monoclorobenzeno, Sódio, Sólidos Dissolvidos Totais, Sulfato, Sulfeto de Hidrogênio, 

Turbidez e Zinco. Monoclorobenzeno, 1,2 Diclorobenzeno, 1,4 Diclorobenzeno geralmente 

ocorrem na água potável em concentrações bem inferiores aos VMP recomendados. Essas 

concentrações são inferiores aos teores que seriam responsáveis por alterações de sabor e odor 

na água (WHO, 2017). 

O odor e o sabor nas águas superficiais podem ter sua origem no metabolismo de alguns 

microrganismos como algas e cianobactérias, decomposição de folhas e plantas aquáticas e 

lançamento de alguns contaminantes. Nas águas subterrâneas podem ser provenientes de 

fenômenos naturais como a ação bacteriana no processo de decomposição anaeróbia de enxofre 

orgânico, sulfatos e sulfitos que possuem como produto o ácido sulfídrico. Essa reação é 

responsável pelo odor característico de ovo podre e a redução de compostos de ferro e manganês 

(WHO, 2017). No Brasil, o VMP para sabor e odor é 6 mg/L (BRASIL, 2021). 

O cloro identificado na água potável pode ter origem em fontes naturais, esgotos e 

indústrias de efluentes. A principal fonte de exposição humana ao cloreto é por meio dos 

alimentos, sendo muito superior a concentração recebida por meio da água potável. Teores de 

cloreto acima 250 mg / L podem dar origem a perceptível no gosto na água (WHO, 2017). No 

Brasil, o VMP do cloreto da água de consumo é 250 mg/L (BRASIL, 2021). 

O ferro é um metal abundante na natureza e ocorre na crosta terrestre com a concentração 

aproximada de 35 g/Kg (VIEIRA, 2018). Pode originar-se da dissolução de rochas e solo e ser 

encontrado nas águas naturais superficiais e subterrâneas, nas formas insolúvel (Fe+3) e 

dissolvida (Fe+2), como óxidos, silicatos, carbonatos, cloretos, sulfatos e sulfitos. O Fe 2+ 
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geralmente é encontrado em águas subterrâneas e no fundo de lagos e reservatórios de 

acumulação onde se verificam baixas concentrações de oxigênio dissolvido. A presença do ferro 

em águas naturais não está associada a efeitos nocivos à saúde. Porém, em concentrações 

maiores, pode ocasionar efeitos estéticos na água. Concentrações superiores a 0,05 mg/L podem 

favorecer o aparecimento de manchas nas roupas dos usuários do sistema de abastecimento. Em 

concentrações superiores a 0,01 mg/L, a água pode apresentar sabor adstringente (LIBÂNIO, 

2010).  No Brasil, o VMP do ferro na água de consumo é 0,3 mg/L (BRASIL, 2021). 

O manganês é um dos metais mais abundantes da crosta terrestre, usualmente se 

encontra associado ao ferro. Podem ser encontrados nos estados oxidativos Mn2 +Mn4 + e Mn7 + 

O manganês é encontrado naturalmente em muitas águas superficiais e fontes de água 

subterrânea e é um elemento essencial no metabolismo de seres humanos e outros animais. Os 

efeitos adversos resultam tanto da deficiência quanto da superexposição. Não são conhecidos 

efeitos tóxicos que coloquem em risco a saúde humana. Entretanto, alguns estudos científicos 

sugerem que a exposição a altas concentrações do elemento podem ocasionar efeitos 

neurológicos indesejáveis, sendo recomendado, pela OMS, na água de consumo, concentrações 

inferiores a 0,05 mg/L para proteger o público de enfermidades (WHO, 2004).  Concentrações 

abaixo de 0,15 mg / litro são geralmente aceitáveis na água de consumo. Concentrações acima 

desse valor geralmente ocasionam sabor desagradável e provocam manchas em roupas e louças 

sanitárias (VIEIRA, 2018). No Brasil, o VMP recomendado para o manganês é 0,1 mg/L 

(BRASIL, 2021). 

O Sulfureto de Hidrogênio ou Ácido Sulfídrico é um gás muito comum na água 

subterrânea. Os sulfuretos têm sua origem no processo de redução de sulfatos e bissulfuretos 

em condições anaeróbias. Em condições normais, as substâncias compostas por enxofre 

aparecem em diversas valências que irão depender do pH. As substâncias compostas por 

enxofre na água de consumo podem indicar contaminação por efluentes domésticos e industriais 

(petroquímica, celulose e curtumes). O sulfureto de hidrogênio na água está associado a um 

sabor característico e a odores. Não são conhecidos efeitos nocivos que coloquem em risco a 

saúde humana. Na água subterrânea, concentrações a partir de 0,05 mg/L causam odores com 

cheiro de ovo podre. Em concentrações baixas está associado a cheiro de mofo (VIEIRA, 2018). 

No Brasil, o VMP recomendado para esse composto é 0,05 mg/L na água de consumo (BRASIL, 

2021). 

A concentração dos sólidos suspensos totais na água superficial varia de acordo com a 

estrutura geológica da bacia hidrográfica e geralmente possui maior concentração na água 

superficial, sendo responsável pela elevação da turbidez e pelas alterações das características 
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organolépticas da água. Nas águas naturais, essas substâncias têm origem na erosão de rochas 

(transporte de matéria orgânica e substâncias inorgânicas) e cargas de efluentes. Geralmente, as 

partículas em suspensão não causam riscos à saúde, mas podem ser o meio para a fixação de 

microrganismos ou substâncias inorgânicas que contribuem para alterações microbiológicas e 

químicas da água, que podem representar risco para a saúde. A OMS recomenda que a turbidez 

da água para o consumo humano esteja abaixo de 1 UNT (unidade nefolométrica de turbidez) 

para que riscos microbiológicos sejam eliminados (VIEIRA, 2018).  

Os sólidos dissolvidos totais medem a quantidade de sais dissolvidos na água e estão 

associados a alterações de sabor e condutividade elétrica. A salinidade da água resulta do 

intemperismo e da composição das rochas, do balanço hídrico entre a precipitação e a 

evaporação, lançamento de efluentes industriais e domésticos e intrusão da água do mar nos 

lençóis freáticos (LIBÂNIO, 2010). Com concentrações de 600 mg/L, os sólidos dissolvidos 

transmitem sabor desagradável, entretanto, o sódio e o cloreto causam sabor desagradável 

quando as concentrações de sais são superiores a 300 mg/L. Com concentrações de sais 

superiores a 1.000 mg/L, o sabor torna-se inaceitável (VIEIRA, 2018). Apesar dessas alterações 

organolépticas, os sólidos dissolvidos totais não têm impacto na saúde (LIBÂNIO, 2010). No 

Brasil, o VMP recomendado para os sólidos dissolvidos totais da água de consumo é 500 mg/L 

(BRASIL, 2021). 

A cor da água é produzida pela reflexão da luz em partículas denominadas coloides. Tais 

partículas possuem dimensões minúsculas inferiores a 1 μm e estão finamente dispersas, 

podendo ser de origem orgânica (ácidos húmicos e fúlvicos) ou mineral (resíduos industriais, 

compostos de ferro e manganês). Regiões ricas em vegetação geralmente possuem corpos 

d’água de cores naturalmente escuras devido a maior produção de ácidos húmicos. Um exemplo 

é o rio Negro, afluente do rio Amazonas, que possui a cor escura em decorrência da presença 

de produtos de decomposição da vegetação e pigmentos de origem bacteriana 

(Chromobacterium violaceum). A intensidade da cor da água é determinada comparando-se a 

amostra com um padrão de cobalto-platina. O resultado é fornecido em unidades de cor, também 

denominadas uH (unidade Hazen) (BRASIL, 2006C). 

Águas naturais possuem intensidades de cor que variam de 0 a 200 unidades. Valores 

inferiores a 10 unidades são dificilmente perceptíveis. Águas com elevados padrões de cor que 

utilizam derivados do cloro em seu processo de desinfecção podem gerar produtos 

potencialmente cancerígenos (trihalometanos), derivados da complexação do cloro com a 

matéria orgânica em solução. No monitoramento de águas para abastecimento público, 
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distingue-se a cor aparente, na qual se consideram as partículas suspensas, da cor verdadeira. A 

determinação da cor verdadeira é realizada após a centrifugação da amostra (BRASIL, 2006C).  

Libânio (2010) descreve que a cor da água pode ser proveniente da decomposição de 

matéria orgânica, de atividades antrópicas como descargas de efluentes, e que ainda pode estar 

relacionada à presença de ferro e manganês. Os compostos orgânicos que estão geralmente 

relacionados com a cor da água recebem a denominação de substâncias húmicas. Esses 

compostos possuem elevado peso molecular, são de origem vegetal e de dimensões coloidais e 

recomenda-se que a determinação da cor verdadeira seja calculada em conjunto com o pH, pois 

a menores valores de pH se relacionam maior intensidade da cor verdadeira. 

A turbidez é o parâmetro que mede o grau de interferência à passagem da luz por meio 

do líquido. Materiais em suspensão alteram a penetração da luz na água, sendo esse valor 

expresso por meio de unidades de turbidez (também denominadas unidades de Jackson ou 

nefelométricas). Em regiões onde os solos são propícios à erosão, a precipitação pluviométrica 

pode carrear partículas de argila, silte, areia, fragmentos de rocha e óxidos metálicos do solo o 

que gera elevados valores de turbidez. As características geológicas das bacias de drenagem, 

altos índices pluviométricos e uso de práticas agrícolas muitas vezes inadequadas são 

responsáveis pela turbidez natural dos rios brasileiros. Os locais onde a velocidade de 

escoamento é baixa, a turbidez pode ser baixa, sendo essas características observadas em alguns 

lagos e represas (BRASIL, 2006C). 

Além das causas naturais, a turbidez da água pode também ser causada por lançamentos 

de esgotos domésticos ou industriais. A turbidez natural das águas está, geralmente, 

compreendida na faixa de 3 a 500 unidades. A turbidez influencia diretamente nos processos de 

desinfecção utilizados nos métodos de tratamento de água e atua como escudo aos 

microrganismos patogênicos o que causa interferência na ação do desinfetante, sendo 

importante que as água submetidas a esse processo tenha uma turbidez baixa (BRASIL, 2006C).  

Libânio (2010) define a turbidez como o conjunto de partículas suspensas e coloidais 

presentes na amostra de água. Essas partículas podem ser produzidas por fragmentos de argila, 

silte, plâncton, microrganismos, e matéria orgânica e inorgânica particulada e ainda pela 

precipitação de carbonato de cálcio em águas duras, de óxido de ferro e de compostos de 

alumínio em águas tratadas.   
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Contaminantes radioativos (radionuclídeos) 

 

A água potável pode conter contaminantes que têm sua origem em fontes naturais ou 

artificiais. Geralmente a dose de radiação resultante da ingestão de radionuclídeos na água de 

consumo é menor em relação à radiação recebida de outras fontes. Num PSA deve-se avaliar a 

segurança da água em relação aos contaminantes radioativos, a fim de que sejam realizadas 

intervenções para diminuir as concentrações desses elementos e, portanto, as doses de radiação, 

em situações em que as concentrações estiverem com valores elevados (WHO, 2004).  

No Brasil, a Província Pegmatítica da Borborema (situa-se na porção do Rio Grande do 

Norte e da Paraíba) apresenta afloramentos pegmatíticos naturalmente ricos em Urânio e Tório 

(CAMPOS et al., 2013). Esses radionuclídeos geralmente possuem sua origem na crosta 

terrestre do decaimento dos elementos U-238, U-235 e Th-232. A presença do Tório pode estar 

associada a uma radioatividade natural cerca de 10 vezes maior do que o normal para os demais 

radionuclídeos (EISENBUD & PASCHOA, 1989).  

Em termos de avaliação de riscos à saúde, não há diferenciação entre radionuclídeos 

naturais e aqueles que surgem das atividades humanas. Porém, em termos de gerenciamento de 

risco, é importante que seja feita essa diferenciação, pois os radionuclídeos feitos pelo homem 

são controláveis no ponto em que entram no abastecimento de água.  Entretanto, os 

radionuclídeos de ocorrência natural podem entrar no sistema de abastecimento de água em 

qualquer ponto antes do consumo. Por essa razão, essas substâncias são mais difíceis de 

controlar na água de consumo (WHO, 2004). 

Os radionuclídeos geralmente encontrados nas águas naturais são os elementos 

pertencentes à série do urânio (compostos naturais emissores de partículas alfa) e a série do 

tório (compostos naturais emissores de partículas beta). Devido às baixas concentrações de 

radionuclídeos na água de consumo e o elevado custo com as análises laboratoriais de cada um 

deles, a OMS recomenda que sejam monitorados apenas os níveis de rastreio para 

radioatividade total, aconselhando ainda o valor de 0,5 Bq/L para a atividade alfa e 0,1 Bq/L 

para atividade beta total. Se esses valores forem excedidos, deve-se identificar os radionuclídeos 

de forma individualizada e a medida de radioatividade (VIEIRA, 2018). 

No Brasil, os níveis de rastreio para radioatividade total é de 0,5 Bq/L para a atividade 

alfa e 1,0 Bq/L para atividade beta total. Se, no resultado da análise laboratorial, os níveis de 

triagem de beta total forem superados, o próximo procedimento será a subtração da contribuição 

do emissor beta K-40 (isótopo de Potássio com massa atômica 40 u). Permanecendo os 

resultados acima dos níveis de rastreio, nova amostra será coletada, repetindo-se os ensaios para 
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alfa e beta total. Continuando os resultados com o nível de rastreio acima do recomendado, a 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) deverá ser acionada e poderá ser solicitada, do 

gestor do sistema de abastecimento, a análise específica de radionuclídeos naturais e/ou 

artificiais (BRASIL, 2021). 

Além dos níveis de rastreio para radioatividade total, no Brasil, é recomendado o 

monitoramento do radionuclídeo urânio. O VMP do urânio estabelecido para a água de consumo 

é 0,03 mg/L (BRASIL, 2021). O urânio é um constituinte natural da crosta terrestre que pode 

ser encontrado em rochas, solos na água subterrânea e superficial (BOTS & BEHRENDS, 

2008). Fertilizantes que utilizam como matéria-prima fósforo inorgânico, antigos locais de 

mineração de urânio, bem como a combustão de carvão e outros combustíveis são importantes 

fontes antropogênicas de urânio (CARVALHO, 2005). O urânio possui propriedades 

radiotóxicas e quimiotóxicas e em altas concentrações pode ocasionar efeitos adversos à saúde 

da população (CARRIÈRE et al., 2004). Pode, por exemplo, danificar as células renais 

Konietzka (2015) e afetar o desenvolvimento ósseo de indivíduos, especialmente os mais jovens 

(ARZUAGA et al., 2015). 

 

Contaminantes orgânicos 

 

Contaminantes orgânicos são os compostos que possuem o carbono associado a um ou 

mais elementos. Nas águas naturais, destacam-se os hidrocarbonetos que contêm apenas átomos 

de carbono e hidrogênio. Dentre esses, pode-se exemplificar com o benzeno (C6H6), tolueno 

(C7H8), xileno (C8H10) e metano (CH4). Nesse grupo estão inclusos subprodutos da desinfecção, 

os agrotóxicos e uma variedade de compostos orgânicos sintéticos que podem ter sua origem 

associada ao lançamento de efluentes industriais, drenagem pluvial e percolação de solos 

contaminados. Além do carbono e hidrogênio, compostos orgânicos podem conter metais 

inorgânicos ou halogênios como o flúor e o cloro em sua composição. Desses, a maioria causa 

efeitos adversos à saúde humana. Apesar de nocivos à saúde, a grande dificuldade relacionada 

ao monitoramento desses compostos é que eles são de difícil acompanhamento, pois se 

encontram em concentrações muito baixas na água de consumo, já que muitos deles são 

compostos voláteis (LIBÂNIO, 2010). 

De acordo com Vieira (2018), os contaminantes orgânicos podem ser divididos nos 

seguintes grupos: compostos orgânicos naturais (MON), compostos orgânicos voláteis (COV) 

e compostos orgânicos sintéticos (COS). Os compostos orgânicos naturais são originários da 

atividade biológica natural dos seres vivos e atividades humanas responsáveis pela cor amarelo-
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acastanhada das águas naturais. É um grupo composto por substâncias diversas que passam por 

transformações e originam: 

- Substâncias não húmicas (proteínas, aminoácidos, polissacarídeos, ácidos graxos e 

outros compostos orgânicos de características físicas e químicas bem definidas); 

- Substâncias húmicas que se originam da oxidação e polimerização da matéria orgânica. 

Constitui uma mistura de moléculas com elevados valores de massa atômica (entre 150 e 1400) 

(VIEIRA, 2018). 

Os compostos orgânicos voláteis (COV) são os compostos que não ocorrem 

naturalmente na natureza e possuem alta volatilidade quando comparados a outros compostos 

orgânicos e são de difícil detecção na água de consumo, já que são pouco solúveis e se 

encontram em concentrações muito baixas. Geralmente são produzidos em altas quantidades 

em atividades industriais, agrícolas, comerciais e domésticas (VIEIRA, 2018). Os compostos 

orgânicos sintéticos são compostos pelos pesticidas e os policlorobifenilos (PCB) – grupo de 

compostos inflamáveis que são utilizados em óleos de transformadores e condensadores, 

lubrificantes hidráulicos, óleos de cortes e tintas. Como são compostos de baixa degrabilidade 

química e biológica, os PCB podem permanecer no ambiente e contaminar sedimentos e meio 

hídrico. Os pesticidas são importantes contaminantes insolúveis e resistentes à biodegradação. 

Podem contaminar as águas superficiais e subterrâneas. Alguns são utilizados no controle de 

vetores (mosquitos por exemplo) e são um potencial perigo de contaminação de águas para o 

consumo humano. A alta persistência dos compostos orgânicos sintéticos no ambiente (podem 

permanecer no ambiente por décadas) deixa um alerta em sua vigilância, pois esses compostos 

constituem uma permanente ameaça ao ambiente e saúde das pessoas (VIEIRA, 2018).  

No Brasil, a Portaria n. 888, de 04 de maio de 2021 (BRASIL, 2021), dividiu os 

compostos orgânicos em quatro grupos: substâncias orgânicas que representam risco à saúde 

(SORS), agrotóxicos e metabólitos que representam riscos à saúde (AMRS), subprodutos da 

desinfecção que representam risco à saúde (SDRS) e substâncias que influenciam no padrão 

organoléptico da água com Substâncias que influenciam o Padrão Organoléptico da Água 

(SIPOT). No SIPOT, além de substâncias orgânicas estão inclusas outras substâncias químicas.   

No grupo das SORS, foram inclusos os seguintes contaminantes: 1,2 Dicloroetano, 

Acrilamida Benzeno, Benzo[a]pireno, Di(2-etilhexil)ftalato, Cloreto de Vinila, Diclorometano, 

Dioxano, Epicloridrina, Etilbenzeno, Pentaclorofenol, Tetracloreto de Carbono, 

Tetracloroeteno, Tolueno, Tricloroeteno e Xilenos (BRASIL, 2021). 

No grupo dos AMRS, foram inclusos os seguintes compostos: 2,4 D, Alacloro, 

Aldicarbe + Aldicarbesulfona +Aldicarbesulfóxido, Aldrin + Dieldrin, Ametrina, Atrazina +S-
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Clorotriazinas (Deetil-Atrazina - Dea, Deisopropil-Atrazina - Dia e Diaminoclorotriazina -

Dact), Carbendazim, Carbofurano, Ciproconazol, Clordano, Clorotalonil, Clorpirifós + 

clorpirifós-oxon, DDT+DDD+DDE, Difenoconazol, Dimetoato +ometoato, Diuron, 

Epoxiconazol, Fipronil, Flutriafol, Glifosato + AMPA, Hidroxi-Atrazina, Lindano (gama 

HCH), Malationa, Mancozebe + ETU, Metamidofós + Acefato, Metolacloro, Metribuzim, 

Molinato, Paraquate, Picloram, Profenofós, Propargito, Protioconazol + ProticonazolDestio, 

Simazina, Tebuconazol, Terbufós, Tiametoxam, Tiodicarbe, Tiram, Trifluralina.  Brasil (2021) 

recomenda que as amostragens para análise dos agrotóxicos devem considerar a avaliação dos 

seu uso na bacia hidrográfica do manancial de contribuição e a sazonalidade das culturas 

(BRASIL, 2021). 

No grupo dos (SDRS), recomenda-se o monitoramento dos seguintes contaminantes: 

2,4,6 Triclorofenol, 2,4-diclorofenol, Ácidos haloacéticos total, Cloraminas Total, N-

nitrosodimetilamina, Trihalometanos Total (BRASIL, 2021) e no grupo de substâncias 

orgânicas que influenciam no padrão organoléptico da água (SOPO), estão inclusos os 

contaminantes:  Monoclorobenzeno, 1,2 diclorobenzeno, 1,4 diclorobenzeno (BRASIL, 2021). 

No grupo das SIPOT, foram inclusas as seguintes substâncias: Alumínio, Amônia (como 

N), Cloreto, Cor Aparente, 1,2 Diclorobenzeno, 1,4 Diclorobenzeno, Dureza, total, Ferro, Gosto 

e Odor, Manganês, Monoclorobenzeno, Sódio, Sólidos Dissolvidos Totais, Sulfato, Sulfeto de 

Hidrogênio, Turbidez, Zinco. No QUADRO 4 foram apresentados 26 compostos orgânicos e 

seus efeitos na saúde. 

Quadro 4 – Compostos orgânicos e seus efeitos na saúde (continua). 

 

Composto orgânico  Efeitos para a saúde  

1,2-Dicloroetano Risco de câncer 

Benzeno Leucemia, risco de câncer 

Tetracloreto de carbono Risco de câncer 

Diclorometano Risco de câncer 

Etilbenzeno Efeitos em rins fígado, sistema nervoso; risco de câncer 

Tetracloroetileno Efeitos em fígado e sistema nervoso 

Tolueno Efeitos em rins, fígado, sistema nervoso e circulatório 

Tricloroetileno Risco de câncer 

Cloreto de vinila Risco de câncer 

Xilenos (total) Efeitos em rins, fígado e sistema nervoso 

2,4-D Efeitos em rins, fígado e sistemas nervosos 

Acrilamida Risco de câncer, efeitos no sistema nervoso 

Alacloro Risco de câncer 

Aldicarbe Efeitos no sistema nervoso 
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Quadro 4 – Compostos orgânicos e seus efeitos na saúde (conclusão) 

 

Composto orgânico  Efeitos para a saúde  

Adicarbe sulfona Efeitos no sistema nervoso 

Aldicarbe Sulfóxido Efeitos no sistema nervoso 

Atrazina Efeitos em: sistemas circulatório e reprodutivo 

Carbofurano Efeitos em sistemas nervoso e reprodutivo 

Clordano Risco de câncer 

Di(2-etilhexil) ftalato (DEHP) Risco de câncer 

Epcloridrina Risco de câncer 

Glifosato Efeitos em rins, fígado, e sistema reprodutivo 

HAP (Bezeno(a)pireno) Risco de câncer 

Pentaclorofenol Risco de câncer 

Picloram Efeitos em rins e fígado 

Simazina Risco de câncer 

Adaptado de Vieira (2018) 

 

3.4 Avaliação de riscos 

 

Após a identificação dos perigos potenciais e eventos perigosos presentes no sistema, é 

essencial que se estime o nível do risco associado a cada perigo potencial e evento perigoso. 

Para a classificação de risco, foi utilizada a matriz de classificação e priorização de riscos 

(metodologia proposta por WHO (2004). Nessa metodologia consideram-se duas grandezas: o 

grau de probabilidade de ocorrência de determinado perigo ou evento perigoso e a severidade 

das consequências. O grau de probabilidade de ocorrência de determinado perigo ou evento 

perigoso é medido pelo número de vezes em que ocorre um perigo ou evento perigoso em 

determinado período e a severidade das consequências é medida pelo impacto que pode ter na 

saúde humana e na qualidade do serviço (VIEIRA, 2018). Na avaliação, os eventos perigosos 

que possuem maior severidade de consequências e maior probabilidade de ocorrência devem 

ser priorizados em relação àqueles cujos impactos são insignificantes ou cuja ocorrência é muito 

improvável (VIEIRA & MORAIS, 2005).  

Essa abordagem é baseada no conhecimento profundo do sistema de abastecimento. Para 

avaliar o risco associado a cada perigo, procura-se estabelecer a probabilidade de ele ocorrer 

por meio da utilização de uma Escala de Probabilidade de Ocorrência (QUADRO 5) e uma 

escala de Severidade das Consequências para a saúde da população abastecida (QUADRO 6). 

Para aplicar essa metodologia, a probabilidade de ocorrência deve ser definida pelo julgamento 

sobre a estimativa de frequência com que o evento pode acontecer (VIEIRA & MORAIS, 2005). 
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Os riscos devem ser priorizados tendo como fundamento seus potenciais impactos no 

desabastecimento de água potável. Riscos com prioridade alta podem necessitar de intervenções 

significativas no sistema de abastecimento, a fim de que metas da qualidade da água sejam 

alcançadas.  Riscos com prioridade baixa podem ser minimizados com boas práticas 

operacionais. Quando os dados de ocorrência e severidade das consequências forem 

insuficientes para classificar um risco, esse deve ser considerado elevado até que as 

investigações e os dados levantados forneçam condições para classificá-los. A avaliação de 

risco deve ser específica para cada sistema, uma vez que cada sistema de abastecimento de água 

é único (WHO, 2009). As pontuações a aplicar podem usar uma escala de pesos de 1 a 5, de 

acordo com a gravidade crescente do perigo. A priorização de riscos é realizada após a 

classificação de cada perigo que tem como embasamento essas escalas, construindo-se 

posteriormente uma Matriz de Classificação de Riscos (QUADRO 7).  As pontuações desta 

matriz, foram obtidas por meio do cruzamento da escala de probabilidade de ocorrência (linhas) 

com a escala de severidade das consequências (colunas). Nessa abordagem, Pontos de Controle 

(PC) são os elementos do sistema onde foram detectados perigos classificados com pontuações 

de risco com valor igual ou superior a seis (VIEIRA & MORAIS, 2005). 

No QUADRO, 5 foi apresentada a escala de ocorrência de um evento perigoso proposta 

pela (WHO, 2004). 

Quadro 5 – Escala de probabilidade de ocorrência de um perigo ou evento perigoso 

 
Probabilidade  

de ocorrência 
Descrição Pontuação 

Rara 
Não aconteceu no passado, altamente improvável 

de ocorrer. Pode ocorrer apenas em situações excecionais, 
por exemplo uma vez em 10 anos 

1 

Improvável  
Teoricamente possível, não pode ser excluído. 
Pode ocorrer, por exemplo, uma vez por ano. 

2 

Moderadamente  
Provável  

Plausível, especialmente em determinadas circunstâncias que podem ocorrer. 
Provavelmente pode ocorrer, por exemplo uma vez por mês 

3 

Provável 
Ocorreu no passado, suscetível de se repetirem as mesmas condições. Provavelmente vai 

acontecer, por exemplo uma vez por semana 
4 

Quase certa 
Ocorreu várias vezes no passado. É provável que continue a ocorrer no futuro. Espera-se 

que ocorra uma vez por dia. 
5 

Fonte: Vieira (2018) 

 

No QUADRO 6, foi apresentada a escala de severidade de um evento perigoso proposta 

pela (WHO, 2004). 
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Quadro 6 – Escala de severidade das consequências de um perigo ou evento perigoso 

 

Severidade das 

consequências 
Descrição Pontuação 

  

Insignificante 
Sem impacto ou impacto não detectável na segurança ou nas 

características organolépticas da água 
1  

Menor  
Alterações organolépticas não evidentes. Não conformidade ocasional 

de parâmetros não correlacionáveis com efeitos na saúde a longo 
prazo 

2  

Moderado 
Alterações organolépticas evidentes. Não conformidade continuada 

de parâmetros não correlacionáveis com efeitos na saúde a longo 

prazo. 

3  

Grave 
Impacto regulatório. Potenciais efeitos sobre a saúde a longo prazo 

(consequências moderadas que ocorrem ocasionalmente) 
4  

Catastrófica 
Impacto na saúde pública. Evidência de efeitos na saúde, muitas 

vezes correlacionados com parâmetros microbiológicos 
5  

Fonte: Vieira (2018) 

 

No QUADRO 7, foi apresentada a matriz de classificação de riscos proposta pela (WHO, 

2004) 

Quadro 7 - Matriz de classificação de riscos 

 
Severidade das consequências 

 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

e 
(f

re
q

u
ên

ci
a
) 

d
e 

o
co

rr
ên

ci
a
   

Insignificante/ 
/ou sem  

impacto 

Classificação:1 

Impacto menor 
na 

conformidade 

Classificação:2 

Impacto 
estético 

moderado 

Classificação:3 

Impacto 
Regulamentar 

grave 

Classificação:4 

Impacto 
Catastrófico na 

saúde pública 

Classificação:5 

Rara/ 
/Uma vez em cada 

cinco anos 

Classificação:1 

1 2 3 4 5 

Improvável/ 
/Uma vez por ano 

Classificação:2 

2 4 6 8 10 

Moderadamente 

provável/ 
/Uma vez por mês 

Classificação:3 

3 6 9 12 15 

Provável/ 
/Uma vez por 

semana 

Classificação:4 

4 8 12 16 20 

Quase certa/ 
/Uma vez por  dia 

Classificação:5 

5 10 15 20 25 

 
Pontuação de risco <6 6 à 9 10 à 15 >15 

Classificação do risco Baixo Moderado Alto Extremo 

Fonte: Vieira (2018) 
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3.5 Medidas de controle 

 

Após classificar e priorizar os riscos, deve-se indicar medidas de controle para 

minimizar ou eliminar os riscos considerados importantes. As medidas de controle devem ser 

baseadas na classificação de risco com o intuito de garantir que metas de saúde pública sejam 

atingidas (WHO, 2004). Dentre as ações do monitoramento operacional, devem ser inclusas a 

definição e a validação do monitoramento das medidas de controle e o estabelecimento de 

procedimentos para demonstrar se as medidas de controle definidas são eficazes. Para verificar 

se medidas de controle estão funcionando corretamente é possível definir limites críticos e 

monitorá-los. Se houver necessidade, medidas corretivas devem ser indicadas. O 

monitoramento operacional geralmente é baseado em observações simples ou testes rápidos, 

como turbidez e utilização de indicadores da integridade do sistema. Os parâmetros utilizados 

no processo de monitorização operacional devem ter como meta avaliar a eficácia de cada 

medida de controle, proporcionando uma aferição imediata e adequada do desempenho (WHO, 

2004).  As medidas de controle devem ser documentadas e consideradas a curto, médio e longo 

prazos. Ações corretivas devem ser indicadas, caso essas medidas não alcancem os resultados 

esperados (WHO, 2009). 

Após a implementação das medidas de controle, os riscos devem ser novamente 

classificados, considerando todas as medidas de controle implementadas. Se houver redução de 

risco em cada medida de controle avaliada, será considerado que a medida de controle foi 

efetiva. Contudo, se a eficácia da medida não for comprovada, o risco deve ser novamente 

calculado, desconsiderando-se as medidas de controle que foram implementadas, sendo 

propostas, nesses casos, medidas de controle corretivas. Nesse novo cenário, essas medidas 

devem ser indicadas por meio de um plano de melhoria (documento escrito), que irá contemplar 

todas as ações que serão executadas, documentações técnicas e prazos para execução. Esses 

planos devem envolver a alta administração e decisões estratégicas (VIEIRA, 2018). De acordo 

com WHO (2009), os planos de melhorias têm o objetivo de minimizar riscos dos sistemas de 

abastecimento e devem conter os procedimentos fundamentais que serão implementados, os 

responsáveis pela execução das medidas e o líder de todo o processo. Deve contemplar ainda 

programas de consultas a comunidade, ações de pesquisa, desenvolvimento de protocolos em 

caso de acidentes e ações de comunicação e informação. 

Após a comprovação da eficácia das medidas de controle, é essencial que os gestores 

responsáveis pelo sistema de abastecimento estabeleçam um plano de monitoramento dessas 

medidas, a fim de que o controle estabelecido continue a funcionar. Todas essas ações devem 
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ser documentadas. O monitoramento garante que as medidas de controle sejam permanentes e, 

caso sejam identificadas como inconformidades, procedimentos rápidos poderão ser 

implementados, impedindo que os níveis de qualidade da água de sejam comprometidos (WHO, 

2009). 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Caracterização geral do município de Mariana 

 

A caracterização da área de estudo contou com pesquisa de campo (observação direta 

dos mananciais de abastecimento e áreas a montante), que foram realizadas mensalmente no 

período de janeiro de 2019 a dezembro de 2020, pesquisa documental nos arquivos internos da 

autarquia responsável pelo serviço de saneamento do município de Mariana, Estado de Minas 

Gerais, Brasil. Referencial teórico de teses e dissertações que tiveram como objeto de estudo a 

microrregião de Ouro Preto, que inclui o município de Mariana, bem como Ouro Preto, Itabirito 

e Diogo de Vasconcelos, as bacias do rio Gualaxo do Norte, rio Gualaxo do Sul e ribeirão do 

Carmo.  

Além desse levantamento bibliográfico, a elaboração dos mapas temáticos contou com as 

bases cartográficas do IBGE, Embrapa e IDE-Sisema e teve como ferramentas arquivos 

vetoriais (shapefiles) manipulados com o software da ESRI® ArcGis 10.2. Nos mapas 

temáticos, foram abordados os seguintes assuntos: localização da área de estudo, principais 

cursos d´água do município e mapa de localização dos mananciais de abastecimento em seus 

respectivos sistemas de abastecimento e bacias hidrográficas. 

O município de Mariana localiza-se no Estado de Minas Gerais, Brasil, na microrregião 

de Ouro Preto. Possui uma área aproximada 1.194 km². A população contabilizada do último 

censo demográfico, ocorrido no ano de 2010, foi de 54.219 pessoas. Para o ano de 2021, a 

população estimada é de aproximadamente 61.830 habitantes (IBGE, 2021). O território 

municipal é dividido em 10 unidades territoriais: Mariana (distrito sede), Bandeirantes, 

Cachoeira do Brumado, Camargos, Cláudio Manoel, Furquim, Monsenhor Horta, Padre Viegas, 

Passagem de Mariana e Santa Rita Durão e faz divisa com os municípios de Catas Altas, 

Alvinópolis, Barra Longa, Acaiaca, Diogo de Vasconcelos, Santa Bárbara, Ouro Preto e Piranga 

(IBGE, 2010).  

Na FIGURA 1, foi identificada a cidade de Mariana, inserida na microrregião de Ouro 

Preto, no Estado de Minas Gerais, Brasil. 
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Figura 1 - Mapa de localização do Município de Mariana, inserido na microrregião de Ouro 

Preto, no Estado de Minas Gerais, Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2021) 

 

Os serviços de água e esgoto do município são gerenciados pelo Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto (SAAE).  O SAAE é uma autarquia municipal criada pela Lei n. 1.925, de 15 de 

setembro de 2005. Entretanto, não possui autonomia financeira para exercer suas atividades, 

pois não há, até o momento, a cobrança de tarifas aos usuários pela prestação de serviços. 

Mesmo a Tarifa Básica Operacional (TBO), valor fixo cobrado independentemente do 

consumo, está suspensa até a presente data. As ações da autarquia são custeadas pela Prefeitura 

Municipal de Mariana, por meio de repasses financeiros que visam à manutenção dos serviços 

de água e esgoto. Nesse contexto, a autarquia possui limitações financeiras para a 
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universalização do saneamento no âmbito municipal. Ela possui sede no município de Mariana 

e exerce os serviços de operação, manutenção, conservação e exploração direta dos serviços de 

água de abastecimento e coleta de esgotos sanitários, na sede, nos distritos e localidades do 

território municipal. Essa instituição conta com cerca de cento e trinta funcionários, havendo na 

estrutura cargos administrativos e cargos operacionais. Atualmente, o SAAE distribui água que 

passa por processo de simples desinfecção e tratamento por ciclo completo a 86% da população 

distribuída nos Distrito Sede, Padre Viegas, Santa Rita Durão e Passagem de Mariana e fornece 

água bruta a 14% da população nos distritos de Bandeirantes, Cachoeira do Brumado, 

Camargos, Cláudio Manoel, Águas Claras, Furquim e Monsenhor Horta. A desinfecção é 

realizada por 13 cloradores de pastilha e o tratamento de ciclo completo é realizado em quatro 

estações de tratamento de água (SAAE, 2019).  

O município de Mariana localiza-se no Quadrilátero Ferrífero e está inserido 

regionalmente na bacia hidrográfica do rio Doce que possui uma área de drenagem de 83.400 

km2. Desses, 86% pertencem ao Estado de Minas Gerais e os 14% restantes situam-se no Estado 

do Espírito Santo (COSTA, 2001). A bacia hidrográfica do rio Doce localiza-se na faixa tropical 

do Hemisfério Sul e Mariana encontra-se na região da bacia denominada alto do rio Doce 

(COSTA, 2007).  Os principais cursos d´água do município são os rios Gualaxo do Sul, rio 

Gualaxo do Norte, o ribeirão do Carmo e o rio Piracicaba (FIGURA 5). Esses cursos d´água 

vão nomear as principais bacias do município (bacia do rio Gualaxo do Sul, bacia do rio 

Gualaxo do Norte e bacia do ribeirão do Carmo, que estão inseridas na bacia do rio Doce (LIMA 

& BALTAZAR, 1993; COSTA, 2007). O rio Piracicaba (bacia do rio Piracicaba) não foi 

descrito no trabalho porque ele drena apenas o distrito de Santa Rita Durão, que possui seu 

sistema de abastecimento gerenciado por uma empresa privada.   

Na FIGURA 2, foram identificados os principais cursos d´água do município de Mariana 

e identificados os 30 pontos de captação objetos de estudo da pesquisa. 
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Figura 2 - Principais cursos d´água do município de Mariana e pontos de captação 

 

Onde: P1 – captação Belém, P3 - captação Principal do Seminário, P4 – captação Matadouro, P5 – captação Efigênia, P6 – 

captação Pantera, P7 – captação Maquiné, P8 – captação Del Rey, P9 – captação Cristal, P10 – captação Dulico,  P11 

– captação Cartucha,  P12 – captação Gogô, 15 – captação Bicão (PIPA), P16 – captação Bandeirantes, P21- 

captação Coelhos, P22 – captação Zeca Barbosa, P23 – captação Água Fria, P24 – captação Flavinho, P25 – 

captação Arthur, P26 – captação Ferreira, P2 – captação Serrinha , P13 – captação ETA Padre Viegas , P14 – 

captação Buraco da Onça, P17 – captação Adro, P18 – captação Barreira, P19 – captação Buraco do Juá, P20 – 

captação Tombadouro, P27 – captação Águas Claras, P28 – captação Patrimônio, P29 – captação Serra do Coco, 

P30 – captação Camargos . 

Fonte: Autora (2021) 

 

4.2 Identificação de perigos potenciais, eventos perigosos e estabelecimento de critérios  

para classificar riscos 

 

A pesquisa contemplou os 30 pontos de captação identificados na FIGURA 2 e divididos 

em três grupos: 
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 Grupo 1 - G1: pontos de captação da bacia do ribeirão do Carmo - Pontos P1, P3, P4, 

P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P15, P16, P21, P22, P23, P24, P25, P26. 

 Grupo 2 - G2: pontos de captação da bacia do rio Gualaxo do Sul – Pontos P2, P13, P14, 

P17, P18, P19 e P20. 

 Grupo 3 - G3: pontos de captação da bacia do rio Gualaxo do Norte – Pontos P27, P28, 

P19 e P30. 

Para a construção do diagnóstico da qualidade da água, foram avaliados contaminantes 

químicos, físicos e biológicos da água bruta e dos pontos de captação. Esses serviram de 

embasamento para a identificação de perigos e avaliação de risco. Detectadas anormalidades, 

foram sugeridas medidas de controle. Essa avaliação contou com dados secundários 

disponibilizados pela autarquia Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), do município de 

Mariana. 

Os contaminantes químicos foram avaliados com uma frequência semestral, e os 

biológicos com uma frequência mensal, avaliados na estiagem e na estação chuvosa. No 

QUADRO 8, foram descritos os pontos de amostragem avaliados nessa pesquisa, suas bacias 

hidrográficas e as respectivas datas das coletas semestrais dos contaminantes químicos. 

Quadro 8 - Pontos de captação (continua). 

 

Pontos de Captação Grupos Pontos de Coleta 

Data de coleta 

estação 

chuvosa 

Data de 

coleta 

estiagem 

Belém -P1 

G1(bacia do 
ribeirão do 

Carmo) 

Entrada da ETA Sul 11/10/2019 15/06/2020 

Principal do Seminário - P3 Captação Principal do Seminário 11/10/2019 16/06/2020 

Matadouro - P4 Captação Matadouro 11/10/2019 16/06/2020 

Efigênia - P5 Entrada do clorador Efigênia 09/10/2019 16/06/2020 

Pantera - P6 Entrada do clorador Pantera 09/10/2019 17/06/2020 

Maquiné - P7 Captação Maquiné 16/10/2019 17/06/2020 

Del Rey - P8 Captação Del Rey 16/10/2019 18/06/2020 

Cristal - P9 Entrada do clorador Cristal 09/10/2019 17/06/2020 

Dulico - P10 Captação Dulico 14/10/2019 16/06/2020 

Cartucha - P11 Captação Cartucha 14/10/2019 16/06/2020 

Gogô – 12 Entrada do clorador Gogô 09/10/2019 18/06/2020 

Bicão (PIPA) - P15 Captação Bicão * 18/06/2020 

Bandeirantes - P16 Captação Bandeirantes 30/11/2019 * 

Coelhos - P21 Entrada do reservatório 15/10/2019 19/06/2020 

Zeca Barbosa - P22 Captação Zeca Barbosa 15/10/2019 19/06/2020 

Água Fria - P23 Captação Água Fria * * 

Flavinho - P24 Captação Flavinho * * 

Arthur - P25 Captação Arthur * * 

Ferreira - P26 Captação Ferreira * * 
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Quadro 8 - Pontos de captação (conclusão) 

 

Pontos de Captação Grupos Pontos de Coleta 

Data de coleta 

estação 

chuvosa 

Data de 

coleta 

estiagem 

Serrinha - P2 

G2 (bacia do rio 
Gualaxo do Sul) 

Entrada da ETA Sul 11/10/2019 15/06/2020 

ETA Padre Viegas - P13 Captação Padre Viegas 14/10/2019 15/06/2020 

Buraco da Onça - P14 Entrada do reservatório 14/10/2019 15/06/2020 

Adro - P17 Entrada do reservatório 15/10/2019 18/06/2020 

Barreira - P18 Entrada do reservatório 15/10/2019 18/06/2020 

Buraco do Juá - P19 Captação Buraco do Juá 15/10/2019 18/06/2020 

Tombadouro - P20 Captação Tombadouro 15/10/2019 18/06/2020 

Águas Claras - P27 

G2(bacia do rio 
Gualaxo do 

Norte) 

Captação Águas Claras 27/11/2018 * 

Patrimônio - P28 Captação Patrimônio 27/11/2018 * 

Serra do Coco - P29 Captação Serra do Coco 27/11/2018 * 

Camargos - P30 Captação Camargos 30/11/2018 * 

Onde:* Não realizado coleta e ensaio laboratorial nessa data 

Fonte: Autora (2021) 

 

Como os ensaios avaliaram dados secundários disponibilizados pela autarquia, percebe-

se que os pontos P27, P28, P29 e P30 apresentaram limitações, pois foram considerados ensaios 

referentes ao ano de 2018, que não correspondem aos ensaios realizados entre janeiro de 2019 

e janeiro de 2020. Entretanto, foram as únicas análises identificadas nos arquivos do SAAE para 

esse grupo, justificando, assim, a utilização dessas análises na pesquisa. 

Após o levantamento desses ensaios, as substâncias foram agrupadas conforme divisão 

apresentada pela Portaria n..888, de 04 de maio de 2021 (BRASIL, 2021). Os compostos 

químicos avaliados na pesquisa foram divididos nos seguintes grupos: 

 Substâncias químicos inorgânicos que representam risco para a saúde (SINS): Alumínio 

(Al), Arsênio (As), Antimônio (Sb), Bário (Ba), Cádmio (Cd), Chumbo (Pb), Cianeto (CN), 

Cobre (Cu), Cromo (Cr), Flúor (F), Mercúrio (Hg), Níquel (Ni), Nitrato (NO3
- ), Nitrito (NO2), 

Prata (Ag), Selênio (Se), Zinco (Zn), Sulfato (SO4
2-) e Urânio (U). Os resultados dos ensaios 

avaliados foram apresentados nos APÊNDICES A e B. 

 Substâncias orgânicas que representam risco à saúde (SORS): 1,2 Dicloroetano, 

Acrilamida Benzeno, Benzo[a]pireno, Diclorometano, Etilbenzeno, Pentaclorofenol,  

Tetracloreto de Carbono, Tetracloroeteno, Tolueno, Tricloroeteno e Xilenos. Esses 

contaminantes foram apresentados nos APÊNDICES C e D. 

 No grupo subprodutos da desinfecção que representam risco à saúde (SDRS) foram 

avaliados os seguintes contaninantes: 2,4,6 Triclorofenol, 2,4-diclorofenol e cloro residual livre. 

Os resultados dos ensaios foram apresentados no APÊNDICE G. 
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 Agrotóxicos e metabólitos que representam riscos à saúde (AMRS): foram inclusos os 

seguintes compostos: 2,4 D, Alacloro, Aldrin + Dieldrin, Atrazina +S-Clorotriazinas (Deetil-

Atrazina - Dea, Deisopropil-Atrazina - Dia e Diaminoclorotriazina -Dact), Clordano, 

DDT+DDD+DDE, Glifosato + AMPA, Lindano (gama HCH), Simazina, Trifluralina. Os 

resultados dos ensaios dessas substâncias foram apresentados nos APÊNDICES E e F. 

No grupo de substâncias que podem influenciar no padrão organoléptico de potabilidade 

(SIPOT), foram inclusas as seguintes substâncias: Alumínio, Amônia (como N), Cloreto, Cor 

Aparente e corverdadeira, Ferro, Gosto e Odor, Manganês,  Sólidos Dissolvidos Totais, Sulfato, 

Sulfeto de Hidrogênio, Turbidez e Zinco Os ensaios avaliados foram apresentados nos 

APÊNDICES H, I, P, Q, N e O. 

No QUADRO 9, foram indicados os parâmetros químicos avaliados, os tipos de ensaio 

e métodos utilizados nos procedimentos semestrais. 

Quadro 9 – Parâmetros, tipo de ensaio e métodos utilizados em ensaios semestrais 

 

Parâmetros 
Ensaio de campo ou 

laboratorial 
Método 

 
1,2 Dicloroetano, Diclorometano, 

Benzeno, Etilbenzeno, Tolueno, Xileno, 

Tetracloreto de carbono 

Ensaio Laboratorial 
8270D-07 (USEPA, 2014); 

3561-12 (USEPA, 2006) 
 

Alumínio dissolvido, Antimônio total, 

Arsênio total, Bário total, Cádmio total, 

Chumbo total, Cobre dissolvido, Cromo 

total, Ferro dissolvido, Manganês total, 

Mercúrio total, Níquel total, Prata total, 

Selênio total, Urânio total, Zinco total 

Ensaio Laboratorial 200.7 - Rev. 4.4 (USEPA, 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cloro Residual Total (Livre + 

Combinado) 
Ensaio de Campo Método 4500Cl-G (APHA, 2012)  

Nitrogênio amoniacal Ensaio Laboratorial 4500-NH3 B/F (APHA, 2012)  

Sulfeto de hidrogênio (H2S) Ensaio Laboratorial 4500 S2-H (APHA, 2012) 
 

 
Nitrato como N, Nitrito com N, Sulfato, 

Glifosato, Fluoreto total e cloreto. 
Ensaio Laboratorial 300.1 - Rev 1.0 (USEPA, 1997) 

 

 
Acrilamida Ensaio Laboratorial 8032A (USEPA, 1996)  

Aldrin + Dieldrin, Alacloro, Atrazina, 

2,4D, Benzo[a]pireno, Clordano cis + 

trans, DDD DDT DDE, Malationa, 

Lindano gama (HCH), Metolacloro, 

Pentaclorofenol, Simazina, Trifuralina 

Ensaio Laboratorial 8270D-07 (USEPA, 2014),  

 

 

 

 
Fonte: (SAAE, 2020) 

 

A avaliação dos resultados ocorreu nos grupos G1, G2 e G3. Após a obtenção dos 

resultados dos contaminantes dos grupos SNIS, SORS, AMRS, SDRS e SIPOT e realização dos 
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registros dos métodos analíticos, procedeu-se à avaliação dos resultados nos quais foram 

considerados os VMPs estabelecidos pela Portaria n.. 888, de 04 de maio de 2021 (BRASIL, 

2021), e Resolução CONAMA n. 357, de 17 de março de 2005 (BRASIL, 2005). 

Para os parâmetros em que os resultados de ensaios foram maiores do que o VMP 

estabelecido, foi considerado que esses contaminantes representavam um perigo potencial, 

devendo-se proceder à indicação de medidas de controle. Entretanto, em resultados de ensaio 

onde os resultados foram menores que o VMP estabelecido pela legislação o parâmetro não 

representava um perigo potencial, não havendo necessidade de estabelecer medidas de controle. 

Foram consideradas as coletas da estação de estiagem e chuvosa. Os resultados dos ensaios 

foram apresentados nos APÊNDICES A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e K. 

Para avaliação dos contaminantes biológicos, foram utilizados os resultados de 

quantificação de E. coli, sua média geométrica e as séries históricas de cianobactérias. Os 

resultados dos ensaios foram apresentados nos APÊNDICES K, L e M.  

Para a obtenção dos resultados de quantificação de E. coli, o trabalho foi dividido em 

coletas de amostras de água nos mananciais de abastecimento do município de Mariana, MG, e 

posterior análise das amostras no laboratório do SAAE, que tiveram como referência as 

metodologias descritas em APHA (2012). Tanto o trabalho de campo, coleta e análise das 

amostras são decorrentes da pesquisa desenvolvida pela bióloga da autarquia e autora do 

presente trabalho. O período considerado nessa avaliação foi janeiro de 2019 a dezembro de 

2020 e totalizou 24 visitas a campo.  

Nos ensaios laboratoriais de E. coli, foram utilizados o método Colilert® e cartelas 

Quanty Tray 2000, do fabricante IDEXX, que é descrito em APHA (2012) como método 9223B. 

No procedimento de análise, as amostras foram incubadas a 37 °C (± 0,5 °C) por 24 h (± 2 h), 

obtendo-se como resultado poços positivos amarelos para coliformes totais e fluorescentes para 

E. coli, que foram quantificados em Número Mais Provável (NMP) por 100 mL.  

Na FIGURA 3, foi apresentado o esquema para obtenção dos resultados de quantificação 

de E. coli. 
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Figura 3 – Procedimentos para quantificação de E. coli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2021) 
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No procedimento de quantificação de cianobactérias, foram realizados ensaios mensais 

por empresa terceirizada. Nesses ensaios, a empresa utilizou o método 10200 F, no período de 

janeiro a setembro, e o método 9222G, no período de outubro a dezembro, descritos em APHA 

(2012). O resultado da contagem de cianobactérias foi apresentado no APÊNDICE M. 

Os parâmetros cor aparente, pH e turbidez também foram avaliados no laboratório da 

autarquia e tiveram como referência as metodologias descritas em APHA (2012). A descrição 

dos equipamentos utilizados nesses experimentos encontra-se no QUADRO 10. As coletas e os 

ensaios desses parâmetros foram realizados com frequência mensal e na mesma data em que 

ocorreram as coletas ensaios de quantificação de E. coli. Os resultados dos ensaios foram 

apresentados nos apêndices N, O, P, Q, R e S. 

No QUADRO 10, foram apresentados os equipamentos utilizados nas análises 

laboratoriais. 

Quadro 10 - Equipamentos utilizados nas análises laboratoriais 

 

Parâmetro 
Análise de campo ou 

laboratorial 
Método ou equipamento  Fabricante, País  Faixa de leitura 

 

Cor aparente Laboratorial 
Medidor portátil de campo e 

laboratório. DM-Cor 
Digimed, Brasil 0 a 500 Pt-Co 

 

 

pH Laboratorial 
Medidor de pH de bancada Orion Star 

TM A 211 
Thermo Fisher 
Scientific, EUA 

0 a 14 

 

 

 

Turbidez Laboratorial Turbidímnetro portátil 2100Q HACH. Hach, Alemanha 0 a 1000 NTU 
 

 

Fonte: SAAE (2021) 

 

A avaliação dos ensaios de E. coli, cianobactérias, pH, cor e turbidez também ocorreu 

nos grupos G1, G2 e G3. Após a obtenção dos resultados das análises de E. coli, procedeu-se 

ao cálculo das médias geométricas anuais de E. coli (APÊNDICES K e L). Em seguida, foram 

considerados os Valores Máximos Permitidos (VMP) estabelecidos pela Portaria n.. 888, de 04 

de maio de 2021 (BRASIL, 2021), e pela Resolução CONAMA n. 357, de 17 de março de 2005 

(BRASIL, 2005), para avaliação. 

Como critério ficou estabelecido que, em VMP maiores do que o recomendado, o 

parâmetro representava um perigo potencial, devendo-se proceder à indicação de medidas de 

controle. Em contrapartida, em VMP menores do que o recomendado, o parâmetro não 

representava um perigo potencial, não havendo necessidade de se estabelecer medidas de 

controle. 
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A FIGURA 4 foi utilizada para representar como foram os procedimentos para a 

avaliação dos contaminantes avaliados na pesquisa. 

 

Figura 4 - Avaliação dos contaminantes estudados na pesquisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2021) 

A seleção dos eventos perigosos contou com a identificação de fontes poluidoras e 

potenciais perigosos da bacia hidrográfica que poderiam estar associados aos mananciais de 

abastecimento e foi realizada por meio de pesquisa documental em artigos, livros, teses e 

dissertações que tinham como objeto de estudo as bacias dos rios Gualaxo do Norte, Gualaxo 

do Sul e do ribeirão do Carmo. Além desse levantamento bibliográfico, foi utilizado o software 

para ESRI® ArcGis 10.2 para identificação e avaliação dos eventos perigosos e perigos 

potenciais. Após listar esses eventos, foi avaliado se eles se situavam no manancial estudado 

(sendo considerados na avaliação pontos a montante do ponto de captação). Além desse 

levantamento, foi utilizado o software ESRI® ArcGis 10.2 para avaliação dos pontos de 

captação e pesquisa de campo nos mananciais de abastecimento para embasamento das questões 
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propostas. A avaliação de campo foi realizada mensalmente, no período de janeiro de 2019 a 

dezembro de 2020, no mesmo momento em que eram realizadas as coletas das amostras de 

água, totalizando, dessa forma, 24 visitas de campo. 

Conforme identificado por Ventura et al. (2019), o envolvimento de profissionais da alta 

administração da entidade gestora no PSA é um grande desafio. Menciona-se que, para envolver 

uma equipe multidisciplinar nas etapas do citado Plano, procurou-se manter o diálogo com os 

setores da autarquia para que a classificação de risco contasse com a expertise de diferentes 

atores. Entretanto, esse fluxo de informações só foi possível porque a pesquisadora fazia parte 

da equipe, já que o envolvimento de diferentes setores requer mobilizações internas que são 

impossíveis de serem implementadas por pesquisadores que não fazem parte do corpo técnico 

da empresa de saneamento. 

O QUADRO 11 foi utilizado para apresentar a lista com os eventos perigosos 

identificados que podem estar associados aos mananciais de abastecimento e sua respectiva 

avaliação (pertinente ou não ao manancial estudado?). A avaliação foi aplicada nos mananciais 

dos grupos G1, G2 e G3. 
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Quadro 11 – Eventos perigosos associados aos mananciais de abastecimento. Exemplo com os pontos de captação do grupo G1 (continua) 

 

Eventos perigosos a montante da captação 

Pertinentes aos mananciais estudados? Sim (S) / Não (N)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

P1 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P15 P16 P21 P22 P23 P24 P25 P26 

Lixiviação de contaminantes liberados na 

atividade de mineração (VIEIRA, 2018; 
BEUKEN ET AL. 2008) 

                   

Descarga de esgotos domésticos (VIEIRA, 2018; 
BEUKEN et al.,2008) 

                   

Erosão com deposição de solos e sedimentos 
(BEUKEN et al.,2008) 

                   

Eventos climáticos (estiagem e seca, incêndios 
florestais) (VIEIRA, 2018; OPAS, 2015) 

                   

Pesca intensiva, piscicultura e mortandade de 
peixes (BEUKEN et al. (2008) 

                   

Lançamento de hidrocarbonetos de forma 
acidental ou deliberada (VIEIRA, 2018; 

BEUKEN et al., 2008) 
                   

Obstáculos físicos como grade obstruída por 

folhas impedindo o escoamento da água 
(BEUKEN et al., 2008) 

                   

Lixiviação de pesticidas e fertilizantes da 
agricultura (VIEIRA, 2018; BEZERRA, 2011; 
BEUKEN et al., 2008, BASTOS et al., 2006) 

                   

Atividades recreativas (VIEIRA, 2018)                    

Criação de gado (BEUKEN et al., 2008)                    
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Quadro 11 – Eventos perigosos associados aos mananciais de abastecimento. Exemplo com os pontos de captação do grupo G1 (conclusão) 

Eventos perigosos a montante da captação 

Pertinentes aos mananciais estudados? Sim (S) / Não (N)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

P1 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P15 P16 P21 P22 P23 P24 P25 P26 

Lançamento de resíduos perigosos no solo e na 
água (VIEIRA, 2018) 

                   

Vida selvagem (VIERA, 2018)                    

Existência de locais contaminados por resíduos 
perigosos (VIEIRA, 2018) 

                   

Ações de vandalismo e sabotagem (VIEIRA, 
2018; BEUKEN et al., 2018) 

                   

Acesso humano (VIEIRA, 2018)                    

Acesso a animais incluindo aves e vermes 
(VIEIRA, 2018) 

                   

Captação inadequada (VIEIRA, 2018)  
(Captação sem estruturas mínimas como 

barragem de elevação de nível, grade, descarga 
de fundo) 

                   

Florescência de algas (VIEIRA, 2018; 
BEUKEN, 2008; BEZERRA, 2011; BASTOS et 

al., 2006) 
                   

Falhas mecânicas elétricas e estruturais. 

Dificuldades de comunicação (VIEIRA, 2018, 
BEUKEN et al., 2008) 

                   

Vegetação inadequada** (VIEIRA, 2018)                    

Lixiviação de contaminantes liberados em 
atividades de garimpo (BASTOS et al., 2006) 

                   

Silvicultura (Floresta) (Adaptado de VIEIRA, 
2018) 

                   

Onde ** solo exposto 

Fonte: Autora (2021)
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Uma vez identificados os eventos perigosos, foram-lhe associados perigos potenciais 

(tendo como embasamento pesquisa bibliográfica). Para a aplicação da matriz nos 30 pontos de 

captação, foi necessário que o estabelecimento de critérios para a aplicação da pontuação de 

probabilidade de ocorrência e severidade das consequências. Para elaborar esses critérios, foram 

utilizados levantamentos bibliográficos, observações de campo e informações da autarquia por 

meio de comunicação pessoal com integrantes da equipe, pois a maioria das questões avaliadas 

não possuíam registros escritos Todos os critérios obedeceram a estrutura apresentada no 

QUADRO 12 

Quadro 12 – Procedimentos para estabelecer critérios para aplicação da escala de 

probabilidade de ocorrência e severidade das consequências. 

 

Evento Perigoso 

Critério para escala de probabilidade de ocorrência 

Critério para escala de severidade das consequências 

Autora (2021) 

4.3 Aplicação da matriz de classificação e priorização de riscos. Indicação de medidas de 

controle 

 

A matriz de classificação e priorização de riscos foi aplicada para cada evento perigoso 

e foi descrita na seção 3.3 e nela foram considerados todos os eventos perigosos que tiveram 

avaliação positiva no QUADRO 11. 

No QUADRO 13, foi apresentado como foi registrado o resultado da avaliação da matriz 

de classificação de risco para cada evento perigoso encontrado nos mananciais. Este quadro foi 

aplicado em todos os mananciais dos grupos G1, G2 e G3. 

Quadro 13 – Registro do resultado da aplicação da matriz de classificação e priorização de 

riscos nos mananciais de abastecimento. No exemplo estão indicados os pontos de captação 

do grupo G1. 

 

Evento 

perigoso 

Perigo 

potencial 
Avaliação 

Grupo G1 

P   

1 

P 

3 

P   

4 

P   

5 

P   

6 

P   

7 

P 

8 

P   

9 

P    

10 

P    

11 

P    

12 

P   

15 

P   

16 

P 

21 

P   

22 

P   

23 

P   

24 

P   

25 

P   

26 

    

O                                       
S                                       
P                                       

PCR                                       
Onde: O:  Probabilidade de ocorrência, S: Severidade das consequências, P: Pontuação, PCR: Primeira 

classificação de risco (pior cenário onde não são consideradas medidas de controle já adotadas no sistema). B: 
Baixo, M: Moderado, A: alto, E: Extremo 

Fonte: Autora (2021) 
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Por meio desse registro, os riscos foram priorizados e classificados. Os pontos de 

captação que apresentaram eventos perigosos com pontuação de risco maior do que 15 deverão 

ser priorizados pelo SAAE na adoção de medidas de controle. Eventos perigosos com pontuação 

de risco de 10 a 15 serão os próximos eventos priorizados, seguidos daqueles com classificação 

de risco de 6 a 9. Eventos com pontuação de risco menor do que 6 devem receber menor atenção 

da autarquia, pois podem ser resolvidos com medidas de rotina.  

Nesse contexto, quando os riscos apresentavam prioridade alta (classificação maior do 

que seis), foram sugeridas medidas de controle que tiveram embasamento em Vieira (2018) e 

Andrade (2013). Entretanto, essas medidas foram adaptadas à realidade dos sistemas estudados. 

Para riscos com prioridade baixa (classificação menor que seis), foram sugeridos procedimentos 

operacionais ou de rotina.  
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5 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

5.1 Caracterização das bacias hidrográficas do município de Mariana e seus mananciais 

superficiais de abastecimento 

 

A bacia do ribeirão do Carmo (FIGURA 5) é a que mais concentra mananciais utilizados 

no sistema de abastecimento do município.  O ribeirão do Carmo possui suas nascentes na 

cidade de Ouro Preto e atravessa Mariana no sentido leste/oeste. Sua cabeceira é formada pelos 

córregos Tripuí e Funil (COSTA, 2007).  

A bacia do rio Gualaxo do Sul (FIGURA 6) possui suas nascentes no interior da unidade 

de conservação de proteção integral denominada Parque Estadual do Itacolomi, propriedade 

estadual situada nos municípios de Ouro Preto e Mariana, região centro-sul do Estado de Minas 

Gerais (OSTANELLO, 2012). Sua cabeceira é formada pelo ribeirão Belchior e rio Maynart, 

que se unem e formam o rio Gualaxo do Sul (ANDRADE, 2008).  

O alto curso da bacia do rio Gualaxo do Norte (FIGURA 7) localiza-se nas proximidades 

dos distritos de Antônio Pereira e de Bento Rodrigues, noroeste de Mariana. Sua cabeceira é 

formada pelos rios Manso, Água Suja e Santarém (COSTA, 2007). No ano de 2015, ocorreu o 

rompimento da barragem de rejeitos de minério de ferro da mineradora Samarco, que atingiu o 

rio Gualaxo do Norte e causou a devastação de matas ciliares, alterações químicas no solo e no 

curso d´água (FERNANDES, 2017). Entretanto, ressalta-se que os mananciais utilizados para 

o abastecimento de água potável (FIGURA 7) localizados nessa bacia não foram atingidos. 
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Na FIGURA 5 foram apresentados os dezenove pontos de captação da bacia do ribeirão do Carmo e o uso do solo  

Figura 5 – Pontos de captação e usos do solo na bacia do ribeirão do Carmo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Souza (2015)
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Na FIGURA 6 foram identificados os pontos de captação da bacia do rio Gualaxo do Sul e os usos do solo 

Figura 6 – Pontos de captação e uso e ocupação do solo da bacia do rio Gualaxo do Sul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Fernandes (2017)
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Na FIGURA 7 foram identificados os pontos de captação da bacia do rio Gualaxo do Norte e usos do solo 

Figura 7 - Pontos de captação e usos do solo na bacia do rio Gualaxo do Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Fernandes (2017)
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No QUADRO 14, foram apresentadas as características das bacias do ribeirão do Carmo, 

rio Gualaxo do Norte e rio Gualaxo do Sul. 

Quadro 14 - Características gerais da bacia do ribeirão do Carmo, rio Gualaxo do Norte e rio 

Gualaxo do Sul (continua) 

 

  
Bacia do ribeirão do 

Carmo 

Bacia do rio Gualaxo do 

Norte 

Bacia do rio Gualaxo do 

Sul 

Unidades geológicas 

Supergrupo Minas (Grupos 
Piracicaba, Sabará, Caraça e 
Itabira); Supergrupo Rio das 

Velhas (Grupo Maquiné e 
Nova Lima), Complexo 

Santo Antônio do 
Pirapetinga, Complexo Santa 

Bárbara, Complexo 
Mantiqueira, Grupo 

Itacolomi, Rochas intrusivas, 
Coberturas sedimentares não 
deformadas (aluvião, tálus, 
colúvio) (SOUZA, 2015) 

Supergrupo Minas (quartzitos, 
itabiritos e filitos), Complexo 

Santa Bárbara, Acaiaca e 

Mantiqueira e Supergrupo Rio 
das Velhas (COSTA, 2001) 

Presença do Supergrupo Rio 
das Velhas (Grupo Maquiné 

e Nova Lima), Grupo 

Itacolomi e Grupo Sabará 
(OSTANELLO, 2012) 

Unidades morfológicas 

Relevo Montanhoso, suave a 
plano, rampa, colina, 
marrotes, morros com 

vertentes suaves, morro 
suave a plano de altitude 

(SOUZA, 2015) 

Patamares do Alto Rio Doce 

(relevo escarpado, ondulado, 
suave, suave ondulado, planície 

de aluvião) e Serras do 
Quadrilátero Ferrífero (relevo 
de serra) (IBGE, 2010; IDE-

SISEMA, 2020; SOUZA, 
2004) 

Patamares do Alto Rio Doce 

(relevo escarpado, ondulado, 
suave, suave ondulado, 

planície de aluvião) e Serras 
do Quadrilátero Ferrífero 
(relevo de serra) (IBGE, 

2010; IDE-SISEMA, 2020; 
SOUZA, 2015) 

Unidades pedológicas 

Latossolos, afloramentos 

rochosos, cambissolos, 
neossolos e argilossolos 

(SOUZA, 2015) 

Latossolos vermelho-amarelo 

distrófico, solo litólico e 
cambissolo (RODRIGUES, 

2012) 

Presença de Cambissolos, 

latossolos, argilossolos 
(EMBRAPA, 2004; IBGE, 

2019) 

Unidades de conservação 

APA (Área de Proteção 
Ambiental), Seminário 

Menor, Estação Ecológica 

do Tripuí, Parque do 
Itacolomi (SOUZA, 2015) 

Não foram identificadas 
unidades de conservação 

Unidades de Proteção 
Integral (Parque Estadual da 

Serra de Ouro Branco, 
Monumento natural estadual 

de Itatiaia, Parque Estadual 
do Itacolomi) 

(FERNANDES, 2017) 

Potencial natural a 

erosão 

Áreas com potencial muito 
forte, forte e média (IGAM, 
2010), Instituto Mineiro de 

Gestão das Águas. 

Potencial muito forte, forte e 
média a erosão (IGAM, 2010) 

Potencial médio a forte 
(IGAM, 2010) 

Clima 

Segundo a classificação 
climática de Köppen, os 

climas temperados podem 
ser Cwa e Cwb. Segundo 

Lima & Baltazar (1993), o 
clima temperado Cwa 

predomina nas partes menos 
elevadas e Cwb nas partes 

mais elevadas do município. 

Segundo a classificação 
climática de Köppen, os climas 
temperados podem ser Cwa e 

Cwb. Segundo Lima & 
Baltazar (1993), o clima 

temperado Cwa predomina nas 
partes menos elevadas e Cwb 
nas partes mais elevadas do 

município 

Segundo a classificação 
climática de Köppen, os 

climas temperados podem 
ser Cwa e Cwb. Segundo 

Lima & Baltazar (1993), o 
clima temperado Cwa 

predomina nas partes menos 
elevadas e Cwb nas partes 

mais elevadas do município 

Vegetação 

Apresenta cobertura vegetal 
secundária com matas em 
topo de elevação, matas de 
galeria, vegetação ciliar, e 

campos rupestres de altitude 
(SOUZA, 2015) 

Mata Atlântica com a presença 
de Floresta semidecidual, 

campos e silvicultura 
(EMATER, 2017)   

Floresta semideciadual e 

campos ruspestres 
(CHAVES, 2007) 
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Quadro 14 – Características gerais da bacia do ribeirão do Carmo, rio Gualaxo do Norte e rio 

Gualaxo do Sul (conclusão) 

 

   Bacia do ribeirão do Carmo Bacia do rio Gualaxo do Norte Bacia do rio Gualaxo do Sul 

Usos do solo  

4,7% Ocupações urbanas, 0,96% 

APA Seminário Menor, 1,86% 
Estação Ecológica do Tripuí, 
3,84% Parque do Itacolomi, 

17,15%, Campo/Solo 
Exposto/Pastagem, 3,10% 

Silvicultura, 60,83% Cobertura 

Vegetal Secundária, 2,31% 
Campo rupestre, 4,52% 

Afloramento rochoso, 0,65% 
Mineração (SOUZA, 2015). 

50,9% Vegetação nativa, 29,78% 
pastagem, 6,44% silvicultura, 

4,64% afloramento rochoso, 3,89% 
mineração, 1,27% solo exposto, 

0,70% área ocupada por população 
rural, 0,39% represas e açudes, 
0,17% agricultura (EMATER, 

2017). 

*Na bacia do rio Gualaxo do Sul, 
foram identificadas ocupações 

urbanas, unidades de conservação 
Parque Estadual da Serra de Ouro 

Branco, Monumento Natural 
Estadual de Itatiaia e Parque 

Estadual do Itacolomi, presença de 
Campo e Solo Exposto, Pastagens, 
criação de animais, Silvicultura, 
Floresta semideciadual, Campo 

rupestre e Mineração 
(FERNANDES, 2017) 

Onde: * As porcentagens dos usos do solo não foram identificadas nos referenciais teóricas encontrados sobre a 
bacia do rio Gualaxo do Sul. 

Fonte: (SOUZA, 2015; IGAM, 2010; LIMA & BALTAZAR, 1993; OSTANELLO, 2012; IBGE, 2010; IDE-

SISEMA, 2020; CHAVES, 2007; FERNANDES, 2017; COSTA, 2001; IBGE, 2019; SOUZA, 2004; 

RODRIGUES, 2012; EMATER, 2017) 

 

Os aspectos geológicos, morfológicos, pedológicos, clima, vegetação e potencial à 

erosão apresentados no QUADROS 14 mostraram grande similaridade das características 

encontradas nas três bacias avaliadas. Essa equivalência refletiu no uso do solo observado nas 

bacias do município e influenciará nos eventos perigosos e perigos potenciais identificados a 

montante dos mananciais de abastecimento.  

 

Quadro 15 – Fontes poluidoras e potenciais perigosos que podem ser identificados nas bacias 

hidrográficas do município (continua) 

 
Fontes poluidoras Potencial perigoso 

Garimpo 

O arsênio e o mercúrio podem ser associados à atividade de garimpo. Outros 

elementos como Ag, Sb, Cu, Pb e Zn talvez sejam encontrados em depósitos 

auríferos, podendo ser importantes fontes desses elementos (RHODES, 2010). 

Agricultura 
Pesticidas, fertilizantes, aumento da turbidez, da cor e de nutrientes (VIEIRA, 

2018). Pode ocorrer proliferação de algas. 

Pecuária (criação de 

gado) 

Microrganismo patogênicos, aumento de nutrientes, turbidez e cor da água 

(VIEIRA, 2018). Pode ocorrer proliferação de algas. 

Mineração Pode lixiviar substâncias como fósforo e alumínio (COUTO, 2009). 

Efluentes domésticos não 

tratados 

Microrganismos patogênicos, aumento de nutrientes (VIEIRA, 2018). Aumento da 

turbidez, cor e Biomphalaria glabrata contaminados com a cercaria 

Incêndios 
Aumento de cálcio, magnésio, potássio, fósforo e nitrogênio na água. Alterações 

no pH e oxigênio dissolvido na água (EMBRAPA, 2019). 

Erosão Aumento da turbidez da água  

Drenagem pluvial rural Microrganismos patogênicos, aumento da turbidez e cor da água (VIEIRA, 2018). 

Drenagem pluvial urbana 

Chumbo, zinco e produtos petrolíferos de ruas e estradas são lixiviados para os 

cursos d´água, ocorre aumento da cor e turbidez. Microrganismos provenientes de 

animais domésticos (VIEIRA, 2018). 

Fonte: (RHODES, 2010; VIEIRA, 2018; COUTO, 2009; EMBRAPA, 2019). 
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No QUADRO 15, identificou-se que as principais fontes poluidoras encontradas nas 

bacias hidrográficas do município foram garimpo, agricultura, pecuária, mineração, efluentes 

não tratados, incêndios, erosão natural, drenagem pluvial rural e drenagem pluvial urbana. Ao 

avaliar essas fontes poluidoras, percebe-se que o controle delas exige intervenções que não estão 

sob o controle da autarquia. Realizar parcerias externas para minimizar os riscos envolvidos 

com esses eventos é fundamental para reduzir os riscos associados a cada evento perigoso. 

No QUADRO 16, foi apresentada a avaliação das fontes poluidoras que estão associadas 

às bacias hidrográficas do município 

 

Quadro 16 – Fontes poluidoras associadas às bacias hidrográficas do município de Mariana 

 

Fontes poluidoras 

Pode ser associada a bacia estudada? Sim (S) / Não (N) 

Bacia do ribeirão 

do Carmo 

Bacia do rio 

Gualaxo do Norte 

Bacia do rio 

Gualaxo do Sul 

Garimpo S S N 

Agricultura S S S 

Pecuária (criação de 

gado não confinado), 

criação de suínos e 

aviários 

S S S 

Mineração S S S 

Efluentes domésticos 

não tratados 
S S S 

Incêndios S S S 

Erosão  S S S 

Drenagem pluvial rural S S S 

Drenagem pluvial urbana S S S 

Fonte: Autora (2021) 

Fontes poluidoras podem representar ameaças à qualidade da água. No QUADRO 16, 

nota-se que o garimpo foi a única fonte poluidora que não foi identificada nas três bacias. 

Conforme indicado por Fernandes (2017), na bacia do rio Gualaxo do Sul não foi identificada 

essa atividade. 

Mapear os pontos onde as atividades de garimpo e exploração de minério de ferro 

ocorrem (QUADROS 15 e 16) é uma ação importante que pode ajudar na seleção de novos 

mananciais de abastecimento e no controle dos perigos potenciais associados à qualidade da 
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água. Parcerias entre as empresas que executam essas atividades também são importantes, a fim 

de que sejam implementadas ações que minimizem os impactos causados por essas atividades.  

A agricultura é uma atividade que também foi identificada como fonte poluidora nas 

bacias estudadas (QUADROS 15 e 16). O principal agente de poluição difusa que pode alcançar 

o corpo hídrico é o nitrogênio sob diferentes formas químicas e acima de certas concentrações, 

podendo ocasionar problemas à saúde humana (ANDRADE, 2013). Um exemplo de doença 

associada a esse tipo de poluente é a metahemoglobinemia (síndrome do bebê azul), mencionada 

no QUADRO 3. Os agrotóxicos também são contaminantes relacionados à agricultura e podem 

alcançar os cursos d´água por meio da drenagem rural. Ação importante que pode ser realizada 

na bacia é manter um cadastro atualizado dos principais fertilizantes e agrotóxicos utilizados e 

culturas identificadas na bacia, pois, por meio dessas medida, é possível realizar planos de 

amostragem específicos para o monitoramento da qualidade da água, conforme está previsto na 

Portaria n.. 888, de 04 de maio de 2021 (BRASIL, 2021). Trabalho de conscientização sobre a 

importância de boas práticas de utilização de fertilizantes e agrotóxicos também é uma medida 

de controle que deve ser planejada para implementação em toda a bacia hidrográfica 

(ANDRADE, 2013). Além dessas medidas, é fundamental melhorar o sistema de abastecimento 

das pequenas localidades rurais para que esses contaminantes não alcancem o manancial de 

abastecimento é essencial. 

A pecuária (QUADROS 15 e 16) é uma fonte poluidora associada ao uso do solo na 

zona rural, podendo estar associada aos perigos físicos, químicos e biológicos que também 

podem alcançar os mananciais de abastecimento por meio da drenagem rural. Dejetos de 

animais podem alcançar o corpo hídrico ou ser utilizados na agricultura. Compostos químicos 

presentes em rações (como os hormônios), sangue e pedaços de vísceras provenientes de 

matadouros são efluentes que podem alcançar os corpos d´água e ocasionar mau cheiro e 

deterioração das águas superficiais e subterrâneas (ANDRADE, 2013). Aumentar a vigilância 

da qualidade da água na zona rural e melhorar os sistemas de abastecimento são medidas 

importantes para minimizar os riscos associados a esse evento perigoso. Entretanto, essas 

intervenções necessitam de investimento a curto, médio e longo prazos, pois, geralmente, os 

sistemas de abastecimento das pequenas localidades são individuais e afastados do distrito sede, 

dificultando, dessa forma, as intervenções.  

As bacias hidrográficas do município possuem extensas áreas de florestas e as bacias do 

ribeirão do Carmo e rio Gualaxo do Sul apresentam também grandes áreas de unidades de 

conservação (QUADRO 14). Pereira et al. (2004) mencionaram que unidades de conservação 

são focos constantes de incêndios florestais (QUADROS 15 e 16). Andrade (2013) apontou que 
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incêndios florestais tornam-se fontes de poluição, pois as cinzas produzidas no processo podem 

contaminar o meio hídrico. Possuir um cadastro atualizado dos pontos de incêndio nos 

municípios é importante para que ações pontuais como aumento da vigilância dos locais onde 

ocorrem mais incêndios possam ser monitorados. Parcerias entre o corpo de bombeiros, 

empresas de saneamento e secretarias de meio ambiente são medidas de controle importantes, 

a fim de que trabalhos de educação ambiental e aumento da fiscalização dessas áreas sejam 

implementados. 

As bacias do município apresentaram algumas regiões com alto potencial à erosão 

(QUADRO 14). Mapear e manter atualizado esse cadastro nas três bacias hidrográficas é 

importante, a fim de que sejam implementadas ações de reflorestamento (quando for o caso). O 

lançamento de esgoto nas bacias hidrográficas estudadas também foi uma fonte poluidora 

identificada (QUADRO 15 e 16).  Investimentos a curto, médio e longo prazos devem ser 

realizados para que o tratamento de esgoto torne-se realidade nos municípios. Determinar 

medidas de controle para as fontes poluidoras que possuem consequência direta em todo o curso 

d´água da bacia e necessitam de autores externos para auxiliar na execução das medidas de 

controle é desafiador. Um caminho de gestão importante é possuir representatividade nos 

comitês das bacias hidrográficas. Hoje no Brasil, os recursos hídricos possuem sua gestão 

organizada por bacias hidrográficas. Os comitês de bacia são órgãos colegiados que atuam como 

um órgão de decisão, nos quais ocorre a gestão compartilhada de interesses do Estado e a 

sociedade civil (RIBEIRO, 2006). Num sistema de gestão compartilhado, os desafios e 

problemas relativos a riscos potenciais no âmbito local influenciam diretamente na qualidade 

da água de toda a bacia hidrográfica. Estar ciente dos problemas locais e dos municípios 

limítrofes é essencial na gestão de riscos.  

Outra questão importante é que, ao se inserir em comitês de bacias hidrográficas, o 

município passa a ter acesso a informações da aplicação de recursos oriundos do plano de 

cobrança pelo uso da água, tendo sua possível inserção em projetos que visam à melhoria dos 

parâmetros de qualidade da água e consequente redução de riscos. Porto & Porto (2008) relatam 

experiências exitosas no contexto das bacias hidrográficas. Segundo esses autores, no ano de 

1976, foi celebrado, entre o Ministério de Minas e Energia e o Estado de São Paulo, acordos 

para a melhoria das condições sanitárias nas bacias do Alto Tietê e Cubatão, reconhecendo-se, 

dessa forma, a elevada complexidade dos problemas relacionados ao uso da água no âmbito da 

bacia hidrográfica. Essa união foi responsável pela criação do Comitê Especial de Estudos 

Integrados de Bacias Hidrográficas e posteriormente pela criação de comitês executivos em 

diversas bacias, reforçando o argumento dos benefícios mútuos aos envolvidos. 
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Vieira (2013) reitera que os gestores de sistemas de abastecimento não são os 

responsáveis por elaborar e executar planos de gestão de bacias hidrográficas, pois essa 

atividade geralmente é atribuída aos órgãos reguladoras ambientais. Contudo, é importante que 

esses órgãos trabalhem em conjunto com indústrias, sociedade, empresas de saneamento e 

prefeituras. Desse modo é possível identificar formas efetivas de gestão dos riscos na bacia 

hidrográfica. 

 

Caracterização dos mananciais utilizados no sistema de abastecimento 

 

Nessa seção foram apresentados os mananciais de abastecimento localizados nas bacias 

do ribeirão do Carmo, rio Gualaxo do Sul, rio Gualaxo do Norte, situados dentro dos limites 

territoriais de Mariana e suas principais características. Na FIGURA 8, foram apresentados os 

pontos de captação da bacia do ribeirão do Carmo, localizados no distrito sede de Mariana. 
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Figura 8 - Pontos de captação da bacia do ribeirão do Carmo localizadas no distrito sede de 

Mariana e as fotos das captações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2021) 
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Na FIGURA 9, foi apresentado o ponto de captação da bacia do ribeirão do Carmo 

localizado no distrito de Bandeirantes.   

Figura 9 – Pontos de captação do distrito de Bandeirantes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fonte: Autora (2021) 
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Na FIGURA 10, foram apresentados os pontos de captação da bacia do ribeirão do 

Carmo localizados no distrito de Furquim. 

 

Figura 10 – Pontos de captação da bacia do ribeirão do Carmo, localizados no distrito de 

Furquim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2021) 
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Na FIGURA 11, foram identificados os pontos de captação da bacia do ribeirão do 

Carmo e do rio Gualaxo do Sul, localizados no distrito de Passagem de Mariana 

 

Figura 11 - Pontos de captação da bacia do ribeirão do Carmo e do rio Gualaxo do Sul 

localizados no distrito de Passagem de Mariana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2021) 
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Na FIGURA 12, foram identificados os pontos de captação da bacia do ribeirão do 

Carmo localizadas no distrito de Monsenhor Horta 

 

Figura 12 – Pontos de captação da bacia do ribeirão do Carmo localizados no distrito de 

Monsenhor Horta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autora (2021) 

 No QUADRO 17, foram descritos os pontos de captação da bacia do ribeirão do 

Carmo e as seguintes características: localização (coordenadas geográficas), nível estrutural, 

adução, tipo de tratamento, presença ou ausência de descarga de fundo na captação e uso do 

solo a montante do manancial. 
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Quadro 17 – Pontos de captação da bacia do ribeirão do Carmo e suas principais características (continua) 

 

Captação/manancial (Distrito) 

Localização-Projeção 

UTM. ZONA 23 S. 

DATUM SIRGAS 2000 

Nível estrutural Adução Tipo de tratamento 

Descarga 

de fundo e 

grades 

Uso do solo a montante 

Belém - P1 (Passagem de Mariana) 

Situa-se no paralelo 20º 
24’13” de latitude sul, e no 
meridiano de 43º 27’16” de 

longitude leste.  

Captação a fio d´água 
com barragem de 

elevação de nível em 
concreto armado. 

Adução ocorre por 
gravidade em uma 

tubulação composta 
por PCV e ferro 

fundido e possui 150 
mm de diâmetro. 

A água captada será 
conduzida até a ETA Sul, 

onde passará pelo 
tratamento de ciclo 
completo. A vazão 

nominal da ETA é 70 L/s. 

Sim 

Não foram visualizados 
mineração, agricultura, 

garimpo e criação de gado. 
Não foi notada a presença de 

edificações e estradas e 
lançamento de esgoto no 

curso d´água. 

Principal Seminário - P3(Distrito Sede) 

Situa-se no paralelo 20º 
23’14” de latitude sul, e no 
meridiano de 43º 24’31” de 
longitude leste, dentro dos 

contornos da APA 
Seminário Menor. 

Captação a fio d´água 
com barragem de 

elevação de nível em 
concreto armado.  

Adução ocorre por 
gravidade. A   

tubulação é composta 
por PVC e ferro 

fundido e possui 150 
mm de diâmetro. 

A água captada é 
conduzida até a ETA 

Mata do Seminário, onde 
passa pelo tratamento de 
ciclo completo. A vazão 

nominal da ETA é 18 L/s. 

Sim 

Não foram identificados a 
presença de mineração, 

agricultura, garimpo, criação 
de animais, habitações 

humanas, estradas e 

lançamento de esgoto no 
corpo hídrico. 

Matadouro – P4 (Distrito Sede) 
Situa-se no paralelo de 20º 
22’32” de latitude sul, e no 
meridiano de 43º 24’14”. 

Captação a fio d´água 
com barragem de 

elevação de nível em 
concreto armado.  

Adução ocorre por 

gravidade em uma 
tubulação   composta 

por PCV e ferro 
fundido e possui 110 

mm de diâmetro 

A água captada é 

conduzida até a ETA 
Matadouro, onde passa 
pelo tratamento de ciclo 

completo. A vazão 
nominal da ETA é 18 L/s. 

Sim 

Não foram observadas 
atividades de mineração, 

agricultura, garimpo, criação 
de animais, habitações 

humanas, estradas e 

lançamento de esgoto a 
montante da captação. 

Efigênia – P5 (Passagem de Mariana) 

Situa-se no paralelo 20º 
24’03” de latitude sul, e no 
meridiano de 43º 27’40” de 

longitude leste. 

Captação a fio d´água 
com barragem de 

elevação de nível em 
concreto armado. 

Adução ocorre por 
gravidade em uma 
tubulação   de PCV 
que possui diâmetro 

de 85mm. 

A água não passa por 
filtração. A desinfecção é 
realizada com a adição de 

cloro por meio de um 
clorador de pastilhas. 

Sim 

Atividades de mineração, 
agricultura, garimpo, criação 

de animais, habitações 
humanas, estradas e 

lançamento de esgoto a 
montante da captação não 

foram percebidos. 

Pantera – P6 (Passagem de Mariana)  

Situa-se no paralelo 20º 
24’11” de latitude sul, e no 
meridiano de 43º 27’24” de 

longitude leste. 

Captação a fio d´água 
com barragem de 

elevação de nível em 
concreto armado. 

Adução ocorre por 
gravidade em uma 
tubulação em ferro 
fundido que possui 

diâmetro de 150 mm.  

A água não passa por 
filtração. A desinfecção é 
realizada com a adição de 

cloro por meio de um 
clorador de pastilhas. 

Sim 

No decorrer da pesquisa, não 

foi possível perceber 
mineração, garimpo, criação 

de animais, presença de 
edificações, lançamento de 

esgoto a montante e estrada. 
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Quadro 17 – Pontos de captação da bacia do ribeirão do Carmo e suas principais características (continuação) 

 

Captação/manancial 

(Distrito) 

Localização-Projeção 

UTM. ZONA 23 S. 

DATUM SIRGAS 

2000 

Nível estrutural Adução Tipo de tratamento 

Descarga 

de fundo e 

grades 

Uso do solo a montante 

Maquiné – P7(Distrito Sede) 

Situa-se no paralelo 20º 
21’24” de latitude sul, e 

no meridiano de 43º 
24’52”.  

Captação a fio d´água com 
barragem de elevação de 

nível em concreto armado. 

Adução ocorre por 
gravidade. A 

tubulação é composta 
por PVC e ferro 

fundido e possui 200 
mm de diâmetro. 

A água não passa por 
filtração. A desinfecção 
é realizada com a adição 

de cloro por meio de um 
clorador de pastilhas. 

Sim 

Não foram observados edificações e 
estradas de modo desordenado, 

criação de animais, garimpo, 

agricultura, mineração e lançamento 
de efluentes no corpo d´água. 

Del Rey – P8 (Distrito Sede) 

Encontra-se no paralelo 
de 20º 20’43” de 

latitude sul, e no 
meridiano de 43º 25’30” 

de longitude leste. 

Captação a fio d´água com 
barragem de elevação de 
nível precária construída 

com sacos de areia.  

Adução ocorre por 
gravidade. A 

tubulação é composta 
por PVC e ferro 

fundido e possui 150 
mm de diâmetro. 

A água não passa por 
filtração. A desinfecção 

é realizada com a adição 
de cloro por meio de um 

clorador de pastilhas. 

Não 

Não foram vistos atividades de 
garimpo e mineração, criação de 

animais, moradias, lançamento de 
esgoto e agricultura a montante da 

captação. 

Cristal – P9 (Distrito Sede) 

Localiza-se no paralelo 

20º 21’12” de latitude 
sul, e no meridiano de 

43º 24’30” de longitude 
leste. 

Captação a fio d´água com 
barragem de elevação de 

nível em concreto armado.  

Adução ocorre por 
gravidade. A 

tubulação é composta 
por PVC e ferro 

fundido e possui 150 
mm de diâmetro. 

A água não passa por 

filtração. A desinfecção 
é realizada com a adição 
de cloro por meio de um 

clorador de pastilhas. 

Sim 

Não foram identificados edificações 

e estradas, criação de animais, 
garimpo, agricultura, mineração e 
lançamento de efluentes no corpo 

hídrico. 

Dulico – P10 (Distrito Sede) 

Situa-se no paralelo 20º 

24’15” de latitude sul, e 
no meridiano de 43º 
24’26” de longitude 

leste. 

Captação a fio d´água com 
barragem de elevação de 

nível em concreto armado.  

Adução ocorre por 
gravidade. A 

tubulação é composta 
por PVC e ferro 

fundido e possui 75 

mm de diâmetro. 

A água não passa por 

filtração. A desinfecção 
é realizada com a adição 
de cloro por meio de um 

clorador de pastilhas. 

Sim 

Na pesquisa não foi possível 
perceber mineração, garimpo, 

criação de animais, presença de 
edificações, lançamento de esgoto a 

montante do manancial de 

abastecimento e estrada. 

Cartucha – P11 (Distrito Sede) 

Situa-se no paralelo 20º 
24’26” de latitude sul, e 

no meridiano de 43º 
24’12” de longitude 

leste. 

Captação a fio d´água com 
barragem de elevação de 

nível em concreto armado.   

Adução ocorre por 
gravidade. A 

tubulação é composta 
por PVC e ferro 

fundido e possui 75 

mm de diâmetro. 

A água não passa por 
filtração. A desinfecção 
é realizada com a adição 
de cloro por meio de um 

clorador de pastilhas. 

Sim 

Não foram identificados mineração, 
agricultura, garimpo, pastagens ou 

criação de animais, edificações 
humanas e estrada. A montante 
desse ponto de captação não há 

lançamento de efluentes. 
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Quadro 17 – Pontos de captação da bacia do ribeirão do Carmo e suas principais características (continuação) 

 

Captação/manancial (Distrito) 

Localização-Projeção 

UTM. ZONA 23 S. 

DATUM SIRGAS 

2000 

Nível estrutural Adução Tipo de tratamento 

Descarga 

de fundo e 

grades 

Uso do solo a montante 

Gogô – P12 (Distrito Sede) 

Situa-se no paralelo 
20º 21’02” de latitude 
sul, e no meridiano de 

43º 26’35”. 

Captação a fio d´água 
com barragem de 

elevação de nível em 
concreto armado. 

Adução ocorre por 

gravidade. A 
tubulação é composta 

por PVC e ferro 
fundido e possui 150 

mm de diâmetro. 

A água não passa por 
filtração. A desinfecção 
é realizada com a adição 
de cloro por meio de um 

clorador de pastilhas. 

Sim 

Atividades de mineração, 

agricultura, garimpo, criação de 
animais, habitações humanas, 

estradas e lançamento de esgoto a 
montante da captação não foram 

percebidos. 

Bicão (PIPA) – P15 (Distrito Sede) 

Situa-se no paralelo 
20º 20’38” de latitude 
sul, e no meridiano de 

43º 25’47”. 

Captação a fio d´água 

com barragem de 
elevação de nível precária 
construída com sacos de 

areia. 

Adução ocorre por 

gravidade. A 
tubulação é composta 

por PVC e possui 
diâmetro de 100 mm.  

A água captada é 
lançada diretamente no 

caminhão de água 
potável. A desinfecção é 

realizada por adição 
manual de cloro. 

Não 

As atividades de mineração, 
agricultura, garimpo, criação de 

animais não foram observadas. A 
presença de edificações, estradas e 

lançamento de esgoto no curso 
d´água também não foi percebida. 

Bandeirantes – P16 (Distrito de 
Bandeirantes) 

Situa-se no paralelo 
20º 21’37” de latitude 

sul, e no meridiano de 
43º 22’32” de 

longitude leste. 

Captação a fio d´água 
com barragem de 

elevação de nível em 
concreto armado.  

Adução ocorre por 
gravidade. A 

tubulação é composta 
por PVC e possui 150 

mm de diâmetro.  

A água é distribuída 
bruta para a população. 

Sim 

Não foram visualizados 
mineração, agricultura, garimpo, 
pastagens ou criação de animais, 
edificações humanas e estrada. A 
montante desse ponto de captação 
não há lançamento de efluentes. 

Coelhos – P21 (Furquim) 

Situa-se no paralelo 
20º 20’30” de latitude 
sul, e no meridiano de 

43º 13’17” de 

longitude leste. 

Captação a fio d´água 
com barragem de 

elevação de nível em 
concreto armado.  

Adução ocorre por 
gravidade. A 

tubulação é composta 
por PVC e possui 75 

mm de diâmetro.  

A água é distribuída 
bruta para a população. 

Sim 

Foram identificados animais 
bovinos a montante da captação. 

Contudo é imperceptível a 
presença de mineração, 

agricultura, garimpo, edificações 
humanas e estradas 

Zeca Barbosa – P23 (Furquim) 

Situa-se no paralelo 
20º 21’20” de latitude 
sul, e no meridiano de 

43º 12’49” de 
longitude leste 

Captação a fio d´água 
com barragem de 

elevação de nível em 
concreto armado.  

Adução ocorre por 
gravidade. A 

tubulação é composta 
por PVC e possui 85 

mm de diâmetro.  

A água é distribuída 
bruta para a população. 

Sim 

Não foram identificadas atividades 
de mineração, agricultura, 

garimpo, criação de gado, estrada 
e moradias a montante. 
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Quadro 17 – Pontos de captação da bacia do ribeirão do Carmo e suas principais características (conclusão) 

 

Captação/manancial (Distrito) 

Localização-Projeção 

UTM. ZONA 23 S. 

DATUM SIRGAS 2000 

Nível estrutural Adução Tipo de tratamento 

Descarga 

de fundo e 

grades 

Uso do solo a montante 

Água Fria – P23 (Monsenhor 
Horta) 

Situa-se no paralelo de 
20º 19’58” de latitude 
sul, e no meridiano de 

43º 17’48” de longitude 

leste. 

Captação a fio d´água 
com barragem de 

elevação de nível em 
concreto armado.  

Adução ocorre por 
gravidade. A   

tubulação é composta 
por PVC e possui 75 

mm de diâmetro. 

A água é distribuída 
bruta para a 

população (sem 
nenhum tipo de 

tratamento). 

Sim 

Foi identificada a presença de animais 
(criação de gado) a montante da 

captação. Entretanto não foi percebida 
a presença de mineração, agricultura, 

garimpo, edificações humanas e 
estradas. 

Flavinho – P24 (Monsenhor 
Horta) 

Encontra-se no paralelo 
de 20º 20’28” de latitude 

sul, e no meridiano de 
43º 17’59” de longitude 

leste. 

Captação a fio d´água 
com barragem de 
elevação de nível 

precária. 

Adução ocorre por 
gravidade. A   

tubulação é composta 
por PVC e possui 110 

mm de diâmetro.  

A água é distribuída 
bruta para a 

população (sem 
nenhum tipo de 

tratamento). 

Não 

Foi identificada a presença de gado a 
montante da captação. Porém não foi 

notada a presença de mineração, 
agricultura, garimpo, edificações 

humanas e estradas. 

Arthur - P17 (Monsenhor Horta) 

Está no paralelo 20º 
20’35” de latitude sul, e 

no meridiano de 43º 
17’08” de longitude 

leste. 

Captação a fio d´água 
com barragem de 
elevação de nível 

precária 

Adução ocorre por 
gravidade. A   

tubulação é composta 
por PVC e possui 75 

mm de diâmetro.  

A água é distribuída 
bruta para a 

população (sem 
nenhum tipo de 

tratamento). 

Não 

Não foi observada a presença de 

mineração, agricultura, garimpo, 
criação de animais, presença de 
edificações e estradas de modo 

desordenado. Não há lançamento de 
efluentes a montante.  

Ferreira – P26 (Monsenhor Horta) 

Situa-se no paralelo 20º 
20’49” de latitude sul, e 

no meridiano de 43º 
18’59” de longitude 

leste. 

Captação a fio d´água 
com barragem de 

elevação de nível em 
concreto armado.  

Adução ocorre por 
gravidade. A 

tubulação é composta 
por PVC e possui 

76,2 mm de diâmetro. 

A água é distribuída 
bruta para a 

população (sem 
nenhum tipo de 

tratamento). 

Sim 

A montante do manancial foi notada 
ausência de mineração, agricultura, 
garimpo e criação de animais. Não 

foram identificados edificações 
humanas, estradas e lançamento de 

esgoto a montante da captação. 

Fonte: Autora (2021); SAAE (2021)
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Na FIGURA 13, foram identificados os pontos de captação da bacia do rio Gualaxo do 

Sul, localizados no distrito de Cachoeira do Brumado. A captação Serrinha e seu ponto de 

amostragem foram identificados na FIGURA 11, porque se localiza no distrito de Passagem de 

Mariana. 

Figura 13 – Pontos de captação da bacia do rio Gualaxo do Sul localizados no distrito de 

Cachoeira do Brumado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autora (2021) 
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Na FIGURA 14, foram identificados os pontos de captação da bacia do rio Gualaxo do 

Sul localizados no distrito de Padre Viegas 

Figura 14 – Pontos de captação da bacia do rio Gualaxo do Sul localizados no distrito de 

Padre Viegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2021)
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No QUADRO 18 foram descritos os pontos de captação da bacia do rio Gualaxo do Sul. 

Quadro 18 – Pontos de captação da bacia do rio Gualaxo do Sul (continua) 

 

Captação/manancial (Distrito) 

Localização-Projeção 

UTM. ZONA 23 S. 

DATUM SIRGAS 

2000 

Nível estrutural Adução Tipo de tratamento 

Descarga 

de fundo e 

grades 

Uso do solo a montante 

Serrinha - ETA Sul – P2 (Passagem 
de Mariana) 

Situa-se no paralelo 
20º 24’45” de latitude 
sul, e no meridiano de 

43º 26’36” de 
longitude leste. 

Captação a fio d´água 
com barragem de 

elevação de nível em 
concreto armado.  

Adução ocorre por 
gravidade. A   
tubulação é 

composta por PVC 
e possui 150 mm de 

diâmetro. 

A água captada será 
conduzida até a ETA Sul, 

onde passará pelo 
tratamento de ciclo 
completo. A vazão 

nominal da ETA é 70 L/s. 

Não 

Não foi identificada a presença de 
mineração, agricultura, garimpo, 
criação de animais, habitações 

humanas, estradas e lançamento de 
esgoto a montante da captação. 

Serrinha - ETA Santa Rita de 
Cássia – P2 (Passagem de Mariana) 

Situa-se no paralelo 
20º 24’58” de latitude 
sul, e no meridiano de 

43º 26’31” de 
longitude leste. 

Captação a fio d´água 
com barragem de 

elevação de nível em 
concreto armado.  

Adução ocorre por 

gravidade. A   
tubulação é 

composta por PVC 
e possui 110 mm de 

diâmetro. 

A água captada será 

conduzida até a ETA 
Santa Rita, onde passará 
pelo tratamento de ciclo 

completo. A vazão 
nominal da ETA é 27 L/s. 

Não 

Não foram observadas atividades   

de mineração, agricultura, garimpo, 
criação de animais, habitações 

humanas, estradas e lançamento de 
esgoto a montante do corpo 

hídrico. 

Captação da ETA de Padre Viegas 
– P13 (Padre Viegas) 

Situa-se no paralelo 
20º 23’48” de latitude 
sul, e no meridiano de 

43º 22’14” de 
longitude leste. 

Captação a fio d´água 
com barragem de 

elevação de nível precária 
construída com sacos de 

areia. 

Adução ocorre por 
gravidade. A   
tubulação é 

composta por PVC 

e possui 150 mm de 
diâmetro. 

A água não passa por 
filtração. A desinfecção é 
realizada com a adição de 

cloro por meio de um 
clorador de pastilhas. 

Não 

Atividades de mineração, 
agricultura, garimpo, criação de 
animais, habitações humanas, 

estradas e lançamento de esgoto a 

montante da captação não foram 
notadas. 

Captação Buraco da Onça - 

P14(Padre Viegas) 

Situa-se no paralelo 
20º 25’02” de latitude 
sul, e no meridiano de 

43º 23’04” de 
longitude leste. 

Captação a fio d´água 
com barragem de 

elevação de nível 
precária. 

Adução ocorre por 
gravidade. A   
tubulação é 

composta por PVC 
e possui 75 mm de 

diâmetro. 

A água não passa por 
filtração. A desinfecção é 
realizada com a adição de 

cloro, por meio de um 
clorador de pastilhas. 

Não 

No decorrer da pesquisa, não foi 
possível identificar mineração, 
garimpo, criação de animais, 

presença de moradias, lançamento 
de esgoto a montante e estrada. 

Captação Adro da Igreja – P17 
(Cachoeira do Brumado) 

Situa-se no paralelo 
20º 22’51” de latitude 
sul, e no meridiano de 

43º 16’26” de 

longitude leste 

Captação a fio d´água 
com barragem de 
elevação de nível 

precária. 

Adução ocorre por 
gravidade. A   
tubulação é 

composta por PVC 
e possui 75 mm de 

diâmetro. 

A água não passa por 
filtração. A desinfecção é 
realizada com a adição de 

cloro por meio de um 

clorador de pastilhas. 

Não 

Foi identificada a criação de 

animais (gado a montante). 
Entretanto, não foi identificada 

atividade de mineração, 
agricultura, edificações e estrada. 

Isso justifica a ausência de 
lançamento de efluentes no corpo 

d´água. 
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Quadro 18 – Pontos de captação da bacia do rio Gualaxo do Sul (conclusão) 

 

Captação/manancial (Distrito) 

Localização-Projeção 

UTM. ZONA 23 S. 

DATUM SIRGAS 

2000 

Nível estrutural Adução Tipo de tratamento 

Descarga 

de fundo e 

grades 

Uso do solo a montante 

Captação Barreira – P18 

(Cachoeira do Brumado) 

Situa-se no paralelo 20º 
22’15” de latitude sul, e 

no meridiano de 43º 
17’01” de longitude 

leste. 

Captação a fio d´água 
com barragem de 

elevação de nível 
precária. 

Adução ocorre por 
gravidade. A   

tubulação é composta 
por PVC e possui 85 

mm de diâmetro. 

A água não passa por 
filtração. A desinfecção é 
realizada com a adição de 

cloro, por meio de um 
clorador de pastilhas. 

Não 

Atividades de mineração, 
agricultura, garimpo, criação de 
animais, habitações humanas, 

estradas e lançamento de esgoto a 
montante da captação não foram 

percebidas. 

Captação Buraco do Juá – P19 
(Cachoeira do Brumado) 

Situa-se no paralelo 20º 
23’48” de latitude sul, e 

no meridiano de 43º 
16’04” de longitude 

leste. 

Captação a fio d´água 
com barragem de 
elevação de nível 

precária. 

Adução ocorre por 
gravidade. A   

tubulação é composta 
por PVC e possui 85 

mm de diâmetro. 

A água não passa por 
filtração. A desinfecção é 
realizada com a adição de 

cloro, por meio de um 
clorador de pastilhas. 

Não 

Não foram visualizados mineração, 
agricultura, garimpo, pastagens ou 
criação de animais, e edificações 
humanas e estrada. A montante 

desse ponto de captação não há 
lançamento de efluentes. 

Captação Tombadouro – P20 
(Cachoeira do Brumado) 

Situa-se no paralelo 20º 
23’48” de latitude sul, e 

no meridiano de 43º 
16’47” de longitude 

leste. 

Captação a fio d´água 

com barragem de 
elevação de nível 

precária. 

Adução ocorre por 
gravidade. A   

tubulação é composta 
por PVC e possui 85 

mm de diâmetro. 

A água não passa por 
filtração. A desinfecção é 
realizada com a adição de 

cloro, por meio de um 
clorador de pastilhas. 

Não 

Foi identificada criação de animais 
(criação de pato a montante). 

Contudo, não foram observados 
mineração, agricultura, pecuária, 

edificações, estradas e lançamento 
de efluentes 

Fonte: Autora (2021); SAAE (2021) 

Na FIGURA 15, foram identificados os pontos de captação da bacia do rio Gualaxo do Norte situadas no distrito de Camargos
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Figura 15 - Pontos de captação no distrito de Camargos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autora (2021) 

Na FIGURA 16, foram identificados os pontos de captação da bacia do rio Gualaxo do 

Norte localizados no distrito de Cláudio Manoel. 
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Figura 16 - Pontos de captação da bacia do rio Gualaxo do Norte localizados no distrito de 

Cláudio Manoel. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2021) 

No QUADRO 19, foram apresentadas as principais características dos pontos de 

captação da bacia do rio Gualaxo do Norte.
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Quadro 19 – Pontos de captação da bacia do rio Gualaxo do Norte. 

 

Captação/manancial (Distrito) 

Localização-Projeção 

UTM. ZONA 23 S. 

DATUM SIRGAS 2000 

Nível estrutural Adução Tipo de tratamento 

Descarga 

de fundo e 

grades 

Uso do solo a montante 

*Águas Claras - P27 (Distrito de 
Cláudio Manoel) 

Situa-se no paralelo 20º 
14’51” de latitude sul, e 

no meridiano de 43º 
13’11” de longitude 

leste. 

Captação a fio d´água 
com barragem de 

elevação de nível em 

concreto armado. 

Adução ocorre por 
gravidade. A   

tubulação é composta 
por PVC e possui 85 

mm de diâmetro. 

A água é distribuída 
bruta para a 

população (sem 
nenhum tipo de 

tratamento). 

Sim 

Foi visualizada a presença de 
animais (gado a montante). 

Entretanto, não foi identificada 
atividade de mineração, agricultura, 

edificações, estrada e lançamento 
de efluentes. 

Serra do Coco – P29  (Distrito de 
Cláudio Manoel) 

Situa-se no paralelo 20º 
12’44” de latitude sul, e 

no meridiano de 43º 
12’19” de longitude 

leste. 

Captação a fio d´água 
com barragem de 

elevação de nível precária 

Adução ocorre por 
gravidade. A   

tubulação é composta 
por PVC e possui 75 

mm de diâmetro. 

A água é distribuída 
bruta para a 

população (sem 
nenhum tipo de 

tratamento). 

Não 

Não foram percebidas mineração, 
agricultura e pecuária a montante 

do manancial, edificações humanas, 
estradas e lançamento de efluentes 

no corpo hídrico. 

Patrimônio – P28 (Distrito de 
Cláudio Manoel) 

Situa-se no paralelo 20º 
11’46” de latitude sul, e 

no meridiano de 43º 
11’57” de longitude 

leste. 

Captação a fio d´água 
com barragem de 
elevação de nível 

precária. 

Adução ocorre por 
gravidade. A   

tubulação é composta 
por PVC e possui 75 

mm de diâmetro. 

A água é distribuída 
bruta para a 

população (sem 
nenhum tipo de 

tratamento). 

Não 

Não foram notadas mineração, 
agricultura e pecuária a montante 

do manancial, presença de 
moradias, estradas e lançamento de 

efluentes no corpo d´água. 

Camargos – P30 (Distrito de 
Camargos) 

Situa-se no paralelo 20º 
16’12” de latitude sul, e 

no meridiano de 43º 

24’84” de longitude 
leste. 

Captação a fio d´água 
com barragem de 

elevação de nível em 
concreto armado. 

Adução ocorre por 
gravidade. A   

tubulação é composta 

por PVC e possui 100 
mm de diâmetro. 

A água é distribuída 
bruta para a 

população (sem 

nenhum tipo de 
tratamento). 

Sim 

Não foram identificadas mineração, 
agricultura e pecuária a montante 

do manancial.  Não foram 

observados edificações, estradas e 
lançamento de esgoto. 

*Águas Claras atualmente é um distrito de Mariana. Entretanto, na base de dados utilizada pelo IBGE para a confecção dos mapas, Águas Claras ainda era considerada um 

subdistrito de Cláudio Manoel. 

Fonte: Autora (2021); SAAE (2021) 

Nos QUADROS 17, 18 e 19, observa-se que a maioria dos mananciais localizados nos distritos rurais de Mariana possuem captações 

inadequadas (barragem de elevação de nível precária, ausência de grade ou descarga de fundo) e ausência de estruturas para tratamento de água, 

além de nenhum deles apresentar água tratada por tratamento de ciclo completo. Nos distritos de Padre Viegas (pontos de captação P13 e P14) e 

distrito de Cachoeira do Brumado (pontos de captação P17, P18, P19 e P20), a água passa por processo de desinfecção, sem passar por processo 

de clarificação. Esse resultado corrobora com as conclusões de Corrêa (2020), que menciona que o saneamento rural no Brasil é precário, e que 

um número reduzido de áreas rurais é contemplado com esse serviço. No distrito sede, percebe-se a presença de quatro sistemas com tratamento 

da água por ciclo completo (pontos de captação P1, P2, P3 e P4) e que em algumas captações a água distribuída passa apenas por processo de 

desinfecção (P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P15), não havendo, portanto, estruturas de clarificação da água. Em relação ao nível estrutural das 
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captações do distrito sede, percebe-se que elas possuem estruturas mais adequadas do que as captações dos distritos. A pecuária de subsistência foi 

marcante em alguns pontos de captação localizados nos distritos rurais, contudo, na maioria dos pontos de captação estudados, a mineração, a 

agricultura, o garimpo, o lançamento de esgoto no curso d´água e a presença de edificações e estradas não foram identificados. 

No QUADRO 20, foi apresentado o resultado da avaliação dos eventos perigosos identificados nos mananciais de abastecimento. 

Quadro 20 – Eventos perigosos associados aos mananciais de abastecimento (continua) 

 

Eventos perigosos a 

montante da captação 

Pertinente ao manancial estudado? Sim (S) / Não (N) 

G1 G2 G3 

P1 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P15 P16 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P2 P13 P14 P17 P18 P19 P20 P27 P28 P29 P30 

Lixiviação de 

contaminantes liberados 
na atividade de 

mineração (VIEIRA, 
2018; BEUKEN et al. 

2008) 

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

Descarga de efluentes 
domésticos (VIEIRA, 

2018; BEUKEN et 

al.,2008) 

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

Erosão com deposição 
de solos e sedimentos 
(BEUKEN et al.,2008) 

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

Eventos climáticos 
(estiagem e seca, 

incêndios florestais) 
(VIEIRA, 2018; OPAS, 

2015) 

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

Pesca intensiva, 
psicultura e mortandade 
de peixes (BEUKEN et 

al. (2008) 

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

Obstáculos físicos como 
por exemplo grade 
obstruída por folhas 

impedindo o 
escoamento da água 

(BEUKEN et al., 2008) 

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 
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Quadro 20 – Eventos perigosos associados aos mananciais de abastecimento (continuação) 

 

Eventos perigosos a 

montante da captação 

Pertinente ao manancial estudado? Sim (S) / Não (N) 

G1 G2 G3 

P1 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P15 P16 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P2 P13 P14 P17 P18 P19 P20 P27 P28 P29 P30 

Atividades recreativas 
(VIEIRA, 2018) 

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

Criação de gado 

(BEUKEN et al., 2008) 
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S N N N S N N S N N N S 

Lançamento de resíduos 
perigosos no solo e na 

água (VIEIRA, 2018) 

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

Vida selvagem (VIERA, 
2018) 

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

Existência de locais 
contaminados por 
resíduos perigosos 

(VIEIRA, 2018) 

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

Ações de vandalismo e 
sabotagem (VIEIRA, 

2018; BEUKEN et al., 
2018) 

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

Acesso humano 
(VIEIRA, 2018) 

N S N S N N N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

Lixiviação de pesticidas 
e fertilizantes da 

agricultura (VIEIRA, 
2018; BEZERRA, 

2011; BEUKEN et al., 
2008) 

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
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Quadro 20 – Eventos perigosos associados aos mananciais de abastecimento (conclusão) 

 

Eventos perigosos a 

montante da captação 

Pertinente ao manancial estudado? Sim (S) / Não (N) 

G1 G2 G3 

P1 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P15 P16 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P2 P13 P14 P17 P18 P19 P20 P27 P28 P29 P30 

Acesso a animais 
incluindo aves e vermes 

(VIEIRA, 2018) 
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

Captação inadequada* 
(VIEIRA, 2018)   

N N N N N N S N N N N S N N N N S S N S S S S S S S S S S S 

Florescência de algas 
(VIEIRA, 2018; 
BEUKEN, 2008; 
BEZERRA, 2011; 

BASTOS et al., 2006) 

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

Falhas mecânicas 
elétricas e estruturais. 

Dificuldades de 
comunicação (VIEIRA, 
2018, BEUKEN et al., 

2008) 

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

Vegetação inadequada 
**(VIEIRA, 2018) 

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

Lixiviação de 
contaminantes liberados 

em atividades de 
garimpo (BASTOS et 

al., 2006) 

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

Silvicultura (Floresta) 
(Adaptado de VIEIRA, 

2018) 
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

Onde: * (Captação com barragem de elevação de nível precária, sem grade e descarga de fundo) **solo exposto 

Fonte: (BEUKEN et al., 2008; VIEIRA, 2018; BEZERRA, 2011; BASTOS et al., 2006) 
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5.2 Identificação de perigos potenciais e eventos perigosos. Indicação de medidas de controle 

 

No QUADRO 21, a avaliação dos perigos associados ao diagnóstico da qualidade da água dos mananciais de abastecimento do município 

de Mariana. Os resultados tiveram como fundamento os APÊNDICES A a S. 

Quadro 21 – Eventos perigosos associados ao diagnóstico da qualidade das águas dos mananciais de abastecimento de Mariana 

 

Parâmetros da 

qualidade da água 

Resultados menores que os VMP? Sim (S) / Não (N) 

G1 G2 G3 

P1 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P15 P16 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P2 P13 P14 P17 P18 P19 P20 P27 P28 P29 P30 

E. coli, sua média 
geométrica anual, 

contagem de 
cianobactérias, cor, 

turbidez e pH   

S S S S S S S S S S S S S * * * * * * S S S S S S S * * * * 

SINS, SORS, AMRS, 

SDRS e SIPOT 

 

S S S S S S S S S S S S S S S * * * * S S S S S S N S S S S 

 Onde: * mananciais sem séries históricas. No manancial P20, o manganês apresentou o resultado de análise maior que o VMP na estação chuvosa. Os pontos não 

estão em ordem numérica porque dois pontos próximos que abastecem o distrito sede pode estar em bacias diferentes. 

Fonte: Autora (2021) 

 

De acordo com IGAM (2010), as bacias hidrográficas do município possuem a mineração como uma atividade econômica importante. 

Barbosa (2018) aponta que cerca de 95% das atividades econômicas do território municipal são representados pela extração de minério de ferro. 

Essa atividade está associada à lixiviação de diversos contaminantes (COUTO, 2009). Entretanto, nas bacias estudadas, não foi identificada essa 

atividade poluidora a montante dos mananciais, o que justifica a ausência de contaminantes ligados à mineração nas análises laboratoriais realizadas. 

A garantia da qualidade da água destinada ao consumo humano está relacionada com a proteção da fonte de água bruta. O gerenciamento das causas 

de contaminação das águas naturais tem como consequência a disponibilidade de uma água com menor grau de contaminação e um menor esforço 

no seu processo de tratamento. Nesse cenário, pode-se afirmar que, quanto menos poluída for a água afluente a uma estação de tratamento, menos 

dispendiosos serão os meios necessários para resguardar a saúde pública (VIEIRA & MORAIS, 2005).  
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Dos contaminantes inorgânicos avaliados nos mananciais (QUADRO 21), o manganês 

foi encontrado com resultados de ensaio acima do VMP estabelecido pela Resolução CONAMA 

n. 357, de 17 de março de 2005 (BRASIL, 2005), e pela Portaria n. 888, de 04 de maio de 2021 

(BRASIL, 2021). Segundo WHO (2004), ainda não há comprovação de efeitos tóxicos do 

manganês à saúde humana. Entretanto, altas concentrações em águas naturais podem estar 

associadas a alterações organolépticas na água, conforme foi descrito em Brasil (2021). 

Concentrações de manganês na água podem estar associadas a fontes naturais ou antrópicas. 

Andrade et al. (2009) associaram à estação chuvosa o aumento da concentração do manganês 

nas águas naturais. Relacionaram, também, que a presença do manganês está vinculada a solos 

que são originários de xistos, filitos e canga, justificando que a presença de algumas substâncias 

químicas na água ocorria devido às características geológicas da região estudada. Fernandes 

(2017) também relacionou a presença do manganês à litologia, o que pode ser mencionado como 

um possível evento perigoso relacionado à presença desse elemento na água. Libânio (2010) 

mencionou que um possível aumento das concentrações de manganês na água pode estar 

relacionada à poluição industrial (lixiviação de áreas de garimpo e mineração). Como não há 

esse tipo de evento perigoso a montante do manancial P20, a hipótese é menos provável. 

No Brasil, o VMP recomendado para o manganês é 0,1 mg/L (BRASIL, 2021). Sugere-

se, como medida de controle, a introdução de processos de tratamento que possuam a 

clarificação em uma das etapas, a fim de que esse perigo na água distribuída seja controlado 

pois, atualmente, a água bruta passa somente pelo processo de desinfecção simples por meio do 

sistema de cloração (clorador de pastilha). Esse processo não possui a finalidade de reter 

contaminantes químicos como o manganês, o que indica a permanência desse perigo na água 

de abastecimento.  

Os contaminantes do grupo SINS não apresentaram resultados de ensaio acima dos 

VMPs recomendados da Resolução CONAMA n. 357, de 17 de março de 2005 (BRASIL, 

2005), e pela Portaria n.. 888, de 04 de maio de 2021 (BRASIL, 2021). A justificativa que pode 

ser plausível é que a montante dos mananciais não foram identificadas atividades antrópicas e 

fontes poluidoras como indústrias, garimpo e a mineração. Manter o histórico de monitoramento 

desses elementos na água de consumo é uma medida de rotina importante, pois, além das fontes 

antrópicas mencionadas anteriormente, a presença de compostos inorgânicos na água pode estar 

relacionada a fontes naturais, devido ao intemperismo das rochas (LIBÂNIO, 2010). Como as 

características geológicas da região contribuem para a presença desses minerais nas rochas 

(COSTA, 2007), recomendou-se, como medida de controle, que seja introduzido processo de 
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tratamento que possua a clarificação da água, em uma de suas etapas nos mananciais, onde ainda 

não existem estruturas de tratamento, reduzindo-se, dessa forma, possíveis perigos potenciais. 

No grupo das SORS, as substâncias avaliadas na pesquisa apresentaram-se nos 

resultados de ensaio com concentrações dentro dos limites estabelecidos pela Resolução 

CONAMA n. 357, de 17 de março de 2005 (BRASIL, 2005), e pela Portaria n..888, de 04 de 

maio de 2021 (BRASIL, 2021). Em relação a esses compostos, pode-se dizer que sua presença 

na água está relacionada a atividades antrópicas como o lançamento de efluentes industriais, 

drenagem pluvial e percolação de solos contaminados e agricultura (LIBÂNIO, 2010). Como 

nos resultados das análises não foram encontrados valores acima do VMP, pode-se considerar 

que a ausência desse tipo de fonte poluidora corrobora a baixa concentração desses compostos 

na água. Em relação aos contaminantes (perigos) que não foram avaliados, devido à ausência 

de séries históricas (QUADRO8) o risco foi classificação em “extremo” até que o ensaio 

laboratorial comprove o contrário (WHO, 2009). Recomenda-se, assim, como medida de 

controle, a realização dos ensaios laboratoriais, conforme recomendado por BRASIL (2021), e 

a implantação de processo de tratamento que possua a clarificação da água, em uma de suas 

etapas nos locais onde o tratamento da água bruta for inadequado. 

No grupo dos AMRS, estão inclusos os agrotóxicos. Os compostos avaliados na 

pesquisa apresentaram-se com resultados de ensaio dentro dos limites preconizados pela 

Resolução CONAMA n. 357, de 17 de março de 2005 (BRASIL, 2005), e pela Portaria n. 888, 

de 04 de maio de 2021 (BRASIL, 2021). Segundo o Censo Agropecuário (2017), dos 562 

estabelecimentos avaliados em Mariana, 539 não utilizam agrotóxicos e apenas 23 (4,09%) 

utilizam (IBGE, 2017). Apesar de terem sidos identificados agrotóxicos nas bacias hidrográficas 

do município (QUADRO 16), a montante dos mananciais de captação não foi identificada a 

presença de agrotóxicos.  Contudo, é importante ressaltar que, em Brasil (2021), há uma extensa 

lista de agrotóxicos que não foram avaliados nos mananciais de abastecimento pesquisados.  

Por não terem sido avaliados muitos desses parâmetros recomendados, classificou-se o 

manancial com risco extremo para os agrotóxicos não avaliados, pois WHO (2009) recomenda 

que seja classificado com risco extremo os mananciais onde os dados são insuficientes para 

realizar a classificação. 

Entretanto, por meio do trabalho de campo e a utilização de ferramentas de 

geoprocessamento, foi descartada a possibilidade da presença de fontes poluidoras como a 

agricultura, a montante dos mananciais de abastecimento. Diante desse fato, sugere-se, como 

medida de controle, que seja providenciado, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento 
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Rural do município, um mapeamento das principais culturas identificadas no município de 

Mariana e os principais agrotóxicos utilizados nas diferentes localidades do município. O 

relatório tem o objetivo de embasar o plano de monitoramento de agrotóxicos que devem ser 

avaliados na região, pois o monitoramento desses contaminantes deve ser condicionado à 

sazonalidade das culturas cultivadas naquela área e aos diferentes usos do solo da bacia 

hidrográfica e do manancial de contribuição (BRASIL, 2021). 

Em relação às SDRS, foram avaliados, nos mananciais de abastecimento, os 

contaminantes 2,4,6 Triclorofenol e 2,4-Diclorofenol. Como essas substâncias são subprodutos 

da desinfecção, esperava-se que os teores desses elementos estivessem abaixo dos teores 

estabelecidos pela Resolução CONAMA n. 357, de 17 de março de 2005 (BRASIL, 2005), e 

pela Portaria n.. 888, de 04 de maio de 2021 (BRASIL, 2021), conforme ocorreu. Os compostos 

desse grupo não necessitam ser avaliados no manancial, pois são subprodutos da desinfecção, 

uma das etapas do tratamento por ciclo completo. 

No grupo das SIPOT. apenas o sódio e a dureza não foram avaliados. Nesse grupo o 

manganês apresentou-se como perigo potencial no manancial P20 e já foi avaliado 

anteriormente. Os demais parâmetros apresentaram-se com resultados de ensaio com 

concentrações abaixo dos limites preconizados pela Resolução CONAMA n. 357, de 17 de 

março de 2005 (BRASIL, 2005), e pela Portaria n.. 888, de 04 de maio de 2021 (BRASIL, 2021). 

Como medida de controle, sugere-se que sejam realizadas as análises laboratoriais do sódio e 

dureza em todos os pontos amostrais e que sejam implementados processos de tratamento que 

incluam a clarificação em uma de suas etapas. 

Em relação à avaliação dos contaminantes biológicos, pode-se dizer que a presença 

desse tipo de perigo encontrou-se dentro dos limites aceitáveis, não representando efeitos 

nocivos à saúde das pessoas, pois os resultados da quantificação de E. coli e cianobactérias 

(FIGURA 20) apresentaram-se abaixo dos VMPs recomendados pela Resolução CONAMA n. 

357, de 17 de março de 2005 (BRASIL, 2005), e pela Portaria n.. 888, de 04 de maio de 2021 

(BRASIL, 2021). Além disso, médias geométricas de E. coli nos mananciais avaliados 

encontravam-se abaixo dos valores preconizados pela Portaria n. 888/2021 (BRASIL, 2021). 

Esse resultado indica uma menor probabilidade de haver presença de perigos como o 

Cryptosporidium spp. e Giardia spp. na água. Corroborando com os relatórios de ensaio, não 

foi constatada a presença de lançamento de efluentes domésticos a montante dos pontos 

avaliados. Em relação a esses parâmetros, os pontos de amostragem P21, P22, P23, P24, P25, 

P26 da bacia do ribeirão do Carmo e P27, P28, P29 e P30 na bacia do rio Gualaxo do Norte não 
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tiveram séries históricas para avaliação no período de estiagem e período chuvoso. Nesse 

contexto, o risco associado a esses contaminantes (perigos) foi classificação em “extremo” até 

que o ensaio laboratorial comprove o contrário (WHO, 2009). Como medida de controle 

sugeriu-se o monitoramento desses parâmetros nesses mananciais de abastecimento e que sejam 

implementados processos de tratamento que incluam a clarificação em uma de suas etapas. No 

QUADRO 22, foram identificadas as medidas de controle sugeridas após a avaliação do 

diagnóstico da qualidade da água. 

 

Quadro 22 – Medidas de controle relacionadas aos perigos potenciais identificados no 

diagnóstico da qualidade da água (continua). 

 

Perigo potencial Pontos de amostragem Medidas operacionais ou de controle 

Concentrações 

de Manganês 
acima do VMP 

P20 

Implementar processos de tratamento que incluam a 

clarificação em uma de suas etapas. 

 

 SINS, SORS, 
AMRS e SIPOT 

sem séries 
históricas 

P23, P24, 25, P26 

Implementar processos de tratamento que incluam a 
clarificação em uma de suas etapas.  Implementar 

procedimentos de coleta e análises laboratoriais dos 
parâmetros desses grupos, conforme legislação 

vigente 

Concentrações 
de SINS, SORS, 
AMRS e SIPOT 

abaixo dos 
VMPs 

P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, 
P13, P14, P15, P16, P16, P18, P19, 
P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, 

P27, P28, P29, P30 

Implementar processos de tratamento que incluam a 

clarificação em uma de suas etapas. 

Manter a frequência das análises laboratoriais dos 
parâmetros desses grupos, conforme legislação 

vigente. 

Mapear as culturas presentes na região e os 
agrotóxicos utilizados, com o objetivo de construir o 

plano de amostragem que será implementado em 

relação a esses contaminantes. 

 
 

P1, P2, P3 e P4 

 
Manter a frequência das análises laboratoriais desses 

parâmetros 

Número de E. 
coli e 

cianobactérias 
sem séries 
históricas 

P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, 

P28, P29 e P30 

Implementar processos de tratamento que incluam a 

clarificação em uma de suas etapas. 

Implementar procedimentos de coleta e análises 
laboratoriais dos parâmetros desses grupos conforme 

legislação vigente 

Número de E. 
coli e 

cianobactérias 
abaixo dos 

VMPs 

P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, 
P13, P14, P15, P16, P16, P18, P19, 

P20 

Implementar processos de tratamento que incluam a 

clarificação em uma de suas etapas. 

Manter a frequência das análises laboratoriais dos 
parâmetros desses grupos conforme legislação 

vigente. 

P1, P2, P3 e P4 
Manter a frequência das análises laboratoriais desses 

parâmetros 

Onde: Nos pontos de captação onde não havia séries históricas, considerou-se o pior cenário e o risco foi 
classificado como risco extremo. 

Fonte: Autora (2021)  
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5.3 Critérios para classificar os riscos. Classificação e priorização de riscos. Indicação de 

medidas de controle. 

Para os dez eventos perigosos identificados no sistema de abastecimento de Mariana 

(QUADRO 20), foram estabelecidos os critérios apresentados no QUADRO 23 para 

posteriormente aplicar a matriz de classificação de risco. 

 

Quadro 23 – Critérios para aplicar a matriz de classificação de risco 

 

Evento Perigoso 1 

Obstáculos físicos como por exemplo grade obstruída por folhas, impedindo o escoamento 

da água 

Critério para escala de probabilidade de ocorrência 

Para todos os pontos de captação avaliados foi definida a pontuação 2 na escala de 

probabilidade de ocorrência que teve fundamento em registros da literatura referentes a queda 

foliar, pois em florestas semideciduais (identificadas no município) o fenômeno ocorre com 

frequência anual (SOUZA, 2015) (QUADRO 5). 

Critério para escala de severidade das consequências 

A todos os pontos de captação foi definida a pontuação baixa 1 na escala de severidade 

das consequências que teve embasamento em observações de campo sobre a limpeza das 

grades das captações. Foi considerado que o perigo potencial alteração de cor, quando 

ocasionado pela obstrução das grades é imperceptível, pois as folhas não ficam depositadas 

nas grades por períodos superiores a 24 horas (as grades são limpas com frequência diária). 

Considerou-se também, que esse evento perigoso não possui efeitos negativos sobre a saúde 

das pessoas (QUADRO 6).  

 

Evento Perigoso 2 

Vida Selvagem, acesso a animais incluindo aves e vermes  

Critério para escala de probabilidade de ocorrência 

A pontuação da escala de probabilidade de ocorrência baseou-se na literatura, nas 

séries históricas de quantificação de E. coli (Apêndices K e L) e na comunicação pessoal com 

gestores e registros internos da autarquia. Foi observado se havia registros da presença de 

animais (incluindo aves e vermes) nos pontos de captação que poderiam estar associados a 
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alguma severidade relacionada ao sistema de abastecimento. Em caso afirmativo, a pontuação 

aplicada a probabilidade de ocorrência seria 5. A inexistência de registros da presença desses 

animais e a existência dos ensaios de E. coli com resultados abaixo dos limites preconizados 

pela Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 (onde foi estabelecido que o VMP 

é  1000 E.  coli (NMP/100mL) (BRASIL, 2005) e Portaria no 888, de 04 de maio de 2021(onde 

foi estabelecido que a média geométrica móvel dos últimos 12 meses de monitoramento deve 

ser menor que 1000 E. coli (NMP/100mL) (BRASIL, 2021) seria aplicada pontuação 1. Aos 

pontos de captação que não possuem séries históricas de E. coli, seria atribuída pontuação 5 

pois de acordo com WHO (2009), quando os dados de ocorrência e severidade das 

consequências forem insuficientes para classificar um risco, esse deve ser considerado 

elevado até que as investigações e os dados levantados forneçam condições para classificá-

los.  

A presença de animais, aves e vermes nos mananciais de abastecimento podem estar 

associadas a diferentes tipos de enfermidades. Mais de 2000 espécies de agentes infecciosos 

são capazes de circular na espécie humana. Desses, a maior parte está ligada a animais 

silvestres, de criação e de companhia (FIOCRUZ, 2017). Répteis, por exemplo, podem ter 

relação com protozoonoses, aves podem estar associadas a toxoplasmose e dermatite cercaria 

e mamíferos a toxoplasmose e criptosporidíase (ÁVILA-PIRES, 1989). Um exemplo de 

doença ocasionada por verme (helminto) é a esquistossomose (VIEIRA, 2018). 

Souza et al. (2006) descreveram que no ano de 1952 houve relatos da identificação da 

espécie Biomphalaria glabrata no córrego do Seminário. Essa espécie é o hospedeiro 

intermediário do helminto Schistosoma mansoni. O córrego do Seminário é utilizado no 

abastecimento de Mariana. Relataram ainda, que recentemente em amostragens realizadas 

nos anos de 2003 e 2004 foi identificada a mesma espécie de caramujo nas bacias do rio 

Piracicaba, rio Gualaxo do Norte e ribeirão do Carmo.   

No município, o histórico dessa doença sempre foi preocupante, Oliveira (2014) 

registou em sua pesquisa que no distrito de Águas Claras houve 40 pessoas contaminadas por 

esquistossomose na amostragem, aparecendo novamente o Biomphalaria glabrata na região. 

Nos arquivos da autarquia constam registros da presença de caramujos no manancial córrego 

do Seminário (P3) e nas dependências internas da ETA Mata do Seminário o que justifica a 

pontuação 5 ao manancial P3. Nos mananciais P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, 

P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19 e P20 foi observado que os resultados das análises de E. 

coli para os mananciais apresentaram valores muito abaixo dos limites preconizados pela 
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Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 (BRASIL, 2005) e Portaria no 888, de 

04 de maio de 2021 (BRASIL, 2021) e não foram encontrados registros da presença de 

caramujos ou animais que possuam relação com alguma enfermidade o que implicou na 

pontuação 1 para a escala de probabilidade de ocorrência. Os pontos de captação P21, P22, 

P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30 não possuem séries históricas de E.coli, o que 

resultou na pontuação 5 na escala de probabilidade de ocorrência. 

Critério para escala de severidade das consequências 

Todos os mananciais avaliados tiveram pontuação 5 na escala de severidade das 

consequências. Isso é justificado porque a presença de animais (aves e vermes) como por 

exemplo a presença do caramujo Biomphalaria glabrata (hospedeiro intermediário do 

Schistosoma mansoni - helminto causador da esquistossomose), estão associadas a perigos 

biológicos que podem causar impacto na saúde pública (QUADRO 6). 

 

 

Evento Perigoso 3 

Acesso humano 

Critério para escala de probabilidade de ocorrência 

Para avaliar a probabilidade de ocorrência desse evento perigoso foi considerada a 

presença de cercas e condição do acesso, por exemplo, dificuldades naturais relativas ao 

relevo nos locais onde situam-se as captações e percepções da pesquisadora em observações 

de campo. Aos pontos de amostragem P1 e P5, a pontuação 1 na probabilidade de ocorrência 

foi justificada porque esses pontos de captação localizam-se em área de relevo acidentado e 

de difícil acesso, sendo rara a identificação de pessoas nesses locais (QUADRO 5) 

Para os pontos de captação P4, P6, P7, P8, P9, P14, P15, P19, P21, P22, P23, P24, 

P25, P26, P27, P28, P29, P30 foi definida pontuação 3 na escala de probabilidade de 

ocorrência nos pontos de captação pois se encontram em área cercada com menor dificuldade 

de acesso que os pontos P1 e P5. Entretanto, a aplicação dessa pontuação intermediaria em 

detrimento a aplicação da pontuação 1, ocorreu porque nessas captações, a presença de cerca 

dificulta o acesso humano, mas não impedem que as pessoas tenham acesso aos pontos de 

captação. 

Aos pontos P2, P3, P10, P11, P12, P13, P16, P17, P18 e P20 associou-se pontuação 5 

na escala de probabilidade de ocorrência, pois nesses locais não há cerca de isolamento. Nos 

pontos P10, P12, P16, P17, P18 e P20 a pontuação 5 foi associada a ausência de cerca de 
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isolamento e presença de um relevo com declives menos acentuados que o encontrado nos 

pontos P1 e P5, o que facilita o acesso das pessoas aos pontos de captação. Aos pontos de 

captação P3, P11, e P13 associou-se essa mesma pontuação porque essas captações situam-

se em áreas planas e próximas de habitações humanas. Pessoas são encontradas com 

frequência nos pontos P3 e P11 realizando retirada de lenha para uso doméstico. Ao ponto de 

captação P2 foi associada pontuação 5 na escala de probabilidade de ocorrência, pois em 

todas as pesquisas de campo foi possível identificar a presença de pessoas nas trilhas de 

acesso a captação, já que esse manancial é utilizado para atividades de lazer e descanso, além 

de ser uma região de interesse geológico com a presença de trilhas geoturísticas conforme 

mencionado por Ostanello (2012). 

Critério para escala de severidade das consequências 

Todos os pontos de captação avaliados tiveram pontuação 5 na escala de severidade 

das consequências. Isso é justificada porque a presença de seres humanos no ponto de 

captação pode estar associada a perigos biológicos que podem causar impacto na saúde 

pública (QUADRO 6). 

Evento Perigoso 4 

Ações de vandalismo e sabotagem 

Critério para escala de probabilidade de ocorrência 

Para os pontos de captação P2, P3, P7, P9 e P12 associou-se pontuação 3 na escala de 

probabilidade de ocorrência. A pontuação embasou-se na comunicação pessoal com os 

gestores da autarquia que mencionaram que ataques ou sabotagens no sistema de 

abastecimento ocorrem com intervalo de aproximadamente 3 meses e que esses pontos de 

captação são os que mais sofrem com quebras de registros e/ou furto de fios na rede elétrica, 

considerando-se que o evento é plausível de ocorrer (QUADRO 5). Apesar do QUADRO 5 

apresentar um intervalo menor (1 mês), considerou-se que a pontuação 3, com um valor 

intermediário, atenderia melhor as peculiaridades desses pontos de captação. Aos demais 

pontos, associou-se pontuação 1 na escala de probabilidade de ocorrência.  

Critério para escala de severidade das consequências 

A todos os pontos de captação foi associada pontuação 5 a escala de severidade das 

consequências, pois nesse evento perigoso, pode ocorrer alterações de turbidez e cor, como 

também a introdução de contaminantes biológicos que podem ser veiculados na ruptura de 
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registros ou tubulações. Essas alterações podem possuir efeitos organolépticos evidentes na 

qualidade da água e possuir efeitos nocivos à saúde das pessoas (QUADRO 6). 

 

 

Evento Perigoso 5 

Eventos climáticos (estiagem, seca, incêndios florestais) 

Critério para escala de probabilidade de ocorrência 

A estiagem, seca e incêndios florestais são desastres naturais que podem provocar 

múltiplos efeitos sobre a saúde humana. Os efeitos para a saúde podem ocorrer a curto, médio 

e longo prazo. Isso significa que os recursos e medidas de controle para reduzir os impactos 

devem incluir procedimentos imediatos e posteriores ao desastre (OPAS, 2015). Em relação 

aos incêndios florestais, Lima et al. (2018) afirmam que a estiagem prolongada, somada a 

temperaturas elevadas e ventos intensos são fatores responsáveis pelo aumento de incêndios 

florestais.  

Para todos os pontos de captação avaliados foi associada pontuação 2 na escala de 

probabilidade de ocorrência porque esses eventos climatológicos ocorrem anualmente 

(QUADRO 5). Em relação aos incêndios florestais no Brasil, pode-se dizer que eles 

geralmente ocorrem entre os meses de setembro e outubro na região sudeste, meses em que 

a seca e a estiagem também são intensas. Essa característica é mantida na região sudeste 

CEPED (2013), observando-se que o mesmo fenômeno ocorre em Mariana e pode ser 

comprovado por meio das medições de vazão do sistema de abastecimento CEPED (2013) 

(APÊNDICE T). 

Critério para escala de severidade das consequências 

A todos os pontos de captação foi associada pontuação 5 na escala de severidade das 

consequências. A pontuação fundamentou-se nos impactos que esses eventos podem 

ocasionar na saúde pública, podendo, muitas vezes, serem correlacionados com perigos 

microbiológicos, (QUADRO 6) pois a estiagem, a seca e incêndios florestais são associadas 

a doenças que podem estar relacionadas com a água, como a hepatite A, diarreias e infecções 

intestinais, doenças provocadas por vetores, reservatórios e hospedeiros, intoxicação, 

envenenamento e óbitos (OPAS, 2015). Incêndios florestais estão associados a presença de 

cinzas que podem ser lixiviadas e alcançar os cursos d’água trazendo alterações na qualidade 

da água (ANDRADE, 2013). 

Evento Perigoso 6 
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Erosão com deposição de solo 

Critério para escala de probabilidade de ocorrência 

Para os pontos de captação P1, P5, P6, P10 e P11 foi definida pontuação 2 na escala 

de probabilidade de ocorrência porque a alta pluviosidade da região onde eles se encontram, 

associada a áreas de declividades acentuadas e a presença de solos muito susceptíveis a erosão 

(cambissolos háplicos) (SOUZA, 2004), tornam esses pontos de captação muito susceptíveis 

a erosão laminar que geralmente ocorrem na estação chuvosa (QUADRO 5). O manancial P3 

recebeu pontuação 3 na escala de probabilidade de ocorrência embasando-se na descrição de 

IEF (2006) e na necessidade de realizar o procedimento de descarga de fundo nessa captação 

(a cada 3 meses). Entretanto, na estação chuvosa esse intervalo pode se tornar ainda menor. 

De acordo com as observações encontradas em IEF (2006) a APA Seminário Menor, onde 

insere-se a captação, apresenta os relevos mais acentuados em sua parte sudeste, próximo aos 

contrafortes da serra do Itacolomi, que vertem em direção centro-norte onde se localizam as 

instalações do Seminário Menor e culminam em suas menores altitudes, nas proximidades da 

ETA Mata do Seminário e captação do Seminário. A pontuação 1 foi associada aos demais 

pontos de captação que se localizam em áreas menos susceptíveis a processos erosivos 

(SOUZA, 2015) 

Critério para escala de severidade das consequências 

Para todos os pontos de captação foi definida pontuação 3 na escala de severidade das 

consequências, pois nesse evento perigoso pode ocorrer alterações de turbidez que podem ser 

influenciadas pela pluviosidade. Essas alterações podem possuir efeitos organolépticos 

evidentes na qualidade da água, porém não possuem efeitos para a saúde da população a longo 

prazo (QUADRO 6). 

Evento Perigoso 7 

Criação de gado 

Critério para escala de probabilidade de ocorrência 

     A pontuação da escala de probabilidade de ocorrência fundamentou-se nas séries 

históricas de quantificação de E. coli (Apêndices K e L) e observações de campo. Em 

trabalhos de campo foi observada se havia gado (ou vestígio de sua presença) a montante das 

captações. Em caso afirmativo, a pontuação aplicada a probabilidade de ocorrência seria 5. 

A inexistência de gado e a presença dos ensaios de E. coli com resultados abaixo dos limites 

preconizados pela Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 (onde foi 

estabelecido que o VMP é  1000 E. coli (NMP/100mL) (BRASIL, 2005) e Portaria no 888, 
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de 04 de maio de 2021(onde foi estabelecido que a média geométrica móvel dos últimos 12 

meses de monitoramento deve ser menor que 1000 E. coli (NMP/100mL) (BRASIL, 2021) 

seria aplicada pontuação 1. Aos pontos de captação que não possuem séries históricas de E. 

coli, seria atribuída pontuação 5 pois de acordo com WHO (2009), quando os dados de 

ocorrência e severidade das consequências forem insuficientes para classificar um risco, este 

deve ser considerado elevado até que as investigações e os dados levantados forneçam 

condições para classificá-los. Diante desses critérios foi atribuída pontuação 5 aos pontos de 

captação P17, P20, P21, P23, P24 e P26 pois em trabalho de campo foi identificada a presença 

de gado a montante das captações. Para os pontos P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, 

P11, P12, P13, P14, P15, P16, P18 e P19 foi definida pontuação 1. Aos pontos de captação 

P22, P25, P27, P28, P29 e P30 também foi atribuída pontuação 5 na escala de probabilidade 

de ocorrência, pois nesses pontos havia ausência de séries históricas para a E. coli e ausência 

de gado a montante. 

Critério para escala de severidade das consequências 

        Todos os pontos de captação avaliados tiveram pontuação 5 na escala de 

severidade das consequências. Isso é justificada porque a presença de gado (anseriformes e 

bovinos) no ponto de captação pode estar associada a perigos microbiológicos que podem 

causar impacto na saúde pública (QUADRO 6). Um exemplo de doença em que seu agente 

etiológico pode ter sua origem em animais domésticos e bovinos é a criptosporidíase 

(VIEIRA, 2018). Outras doenças como a toxoplasmose podem estar relacionadas a fezes 

desses animais. Em sua pesquisa Silva et al. (2014) relataram que as fezes de aves 

(anseríformes) podem conter patógenos como a Klebsiella sp., Citrobacter sp., Enterobacter 

sp. E. coli, Salmonella sp. Esses microrganismos podem ser associados a patologias em seres 

humanos e animais. Marksimov et al. (2011) consideraram ainda que anseriformes podem 

estar contaminados por Toxoplasma gondii.  A ingestão de água contaminada com esse 

protozoário é uma das rotas de transmissão do oocisto do parasita aos seres humanos e pode 

ocasionar surtos de toxoplasmose aguda.  

 

Evento Perigoso 8 

Vegetação inadequada (solo exposto) 

Critério para escala de probabilidade de ocorrência 

Para os pontos de captação P17, P19, P20, P21, P24, P25, P27 e P29 foi definida 

pontuação 5 na escala de probabilidade de ocorrência porque suas áreas a montante 
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encontravam-se desprovidas de vegetação conforme observado em trabalho de campo e por 

meio da utilização do Sistema de Informação Geográfica (SIG). Como essas captações 

encontram-se em áreas que não pertencem à autarquia, considera-se que o desmatamento está 

associado aos interesses do proprietário, inferindo-se que esses são procedimentos que 

provavelmente ocorreram no passado, ocorrem no presente e poderão ocorrer no futuro 

(QUADRO 5). Nas demais captações a pontuação 1 foi associada a presença de vegetação 

(muitas conservadas por localizarem-se em unidades de conservação). 

Critério para escala de severidade das consequências 

A todos os pontos de captação foi associada pontuação 3 a escala de severidade das 

consequências porque a ausência de vegetação pode ocasionar alterações de turbidez e vazão 

da água que não possuem efeitos nocivos à saúde da população a longo prazo (QUADRO 6). 

A vegetação é fundamental também para reduzir os efeitos potencialmente deletérios das 

inundações e impactos associados na qualidade da água. Pode reduzir também a erosão, o que 

influencia diretamente na turbidez. As raízes da vegetação ribeirinha, fornecem resistência à 

tração à aluvião e possuem a capacidade de reduzir a erosão da margem e perda de solo 

(CROKE et al., 2017).  

Evento Perigoso 9 

Captação inadequada (Captação sem estruturas mínimas como barragem de elevação de 

nível adequada, grade e descarga de fundo) 

Critério para escala de probabilidade de ocorrência 

 Para as captações P2, P8, P13, P14, P15, P17, P18, P19, P20, P24, P25, P28 e P29 

foi definida pontuação 5 na escala de probabilidade de ocorrência pois esses pontos amostrais 

possuem barragem de elevação de nível precária, ausência de grade ou descarga de fundo. 

Como todas essas captações possuem mais de 15 anos, pode-se considerar que essas 

características ocorreram no passado, permanecem no presente e continuarão a ocorrer no 

futuro, pois não há na autarquia planejamentos de gestão a curto prazo que objetivem a 

melhoria dessas estruturas (QUADRO 5). A pontuação 1 foi associada aos demais pontos de 

captação que possuíam barragem de elevação de nível em concreto aramado, grade e descarga 

de fundo 

Critério para escala de severidade das consequências 

A pontuação 3 na escala de severidade das consequências em todos os pontos de 

captação teve como fundamento as alterações de vazão e turbidez da água que podem ocorrer 

na ausência de barragem adequada, grade e descarga de fundo. Essas alterações podem 
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ocasionar efeitos organolépticos evidentes na qualidade da água, sem ocasionar efeitos na 

saúde da população a longo prazo (QUADRO 6) 

 

 

Evento Perigoso 10 

Falhas mecânicas, elétricas e estruturais. Dificuldades de comunicação 

Critério para escala de probabilidade de ocorrência 

Todos os pontos de captação foram avaliados com pontuação 4 na escala de 

probabilidade de ocorrência. Essa pontuação embasou-se na comunicação pessoal com os 

gestores da autarquia que mencionaram que esse tipo de manutenção ocorre pelo ao menos 

uma vez por semana (QUADRO 5). 

Critério para escala de severidade das consequências 

Todos os pontos de captação foram avaliados com pontuação 3 na escala de 

severidade das consequências pois nesse evento perigoso pode ocorrer alterações de turbidez 

que podem ser influenciadas pela vazão. Essas alterações podem possuir efeitos 

organolépticos evidentes na qualidade da água, porém não possuem efeitos para a saúde da 

população a longo prazo (QUADRO 6). 

 

 

Fonte: Autora (2021) 

No QUADRO 24, foi apresentado o resultado da classificação de riscos dos pontos de 

captação dos grupos G1, G2 e G3, embasado nos critérios estabelecidos anteriormente. 
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Quadro 24 – Resultado da classificação de riscos dos pontos de captação do município de Mariana (continua) 

 

Evento 

perigoso 
Perigo potencial Avaliação 

Grupo G1 Grupo G2 Grupo G3 

P   

1 

P 

3 

P   

4 

P   

5 

P   

6 

P   

7 

P 

8 

P   

9 

P    

10 

P    

11 

P    

12 

P   

15 

P   

16 

P 

21 

P   

22 

P   

23 

P   

24 

P   

25 

P   

26 

P     

2 

P    

13 

P   

14 

P   

17 

P   

18 

P   

19 

P   

20 

P   

27 

P   

28 

P    

29 

P   

30 

Obstáculos 
físicos como 

grade 
obstruída por 

folhas 

Aumento da cor da 
água 

O 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

PCR B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 

Vida 
Selvagem.                                                                                                     

Microrganismos 
patogênicos  

O 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 

S 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P 5 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 25 25 25 25 25 5 5 5 5 5 5 5 25 25 25 25 

PCR B E B B B B B B B B B B B E E E E E E B B B B B B B E E E E 

Acesso 
humano                                                                                                                                                                                                                                                                         

Microrganismos 
patogênicos, 

contaminantes 

químicos 

O 1 5 3 1 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3 3 3 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 3 3 3 3 

S 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P 5 25 15 15 15 15 15 15 25 25 25 15 25 15 15 15 15 15 15 25 25 15 15 25 15 25 15 15 15 15 

PCR B E A A A A A A E E E A E A A A A A A E E A A E A E A A A A 

Ações de 
vandalismo e 
sabotagem                                                                                                                                                                                                                                                                         

Microrganismos 

patogênicos, 
aumento da turbidez 

e cor da água                                                                                   

O 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

S 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P 5 15 5 5 5 15 5 15 5 5 15 5 5 5 5 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

PCR B A B B B A B A B B A B B B B B B B B A B B B B B B B B B B 

Eventos 
climáticos 

(estiagem, 
seca, incêndios 

florestais)                                                                                            

Microbiológicos, 

químicos, aumento 
de turbidez e cor 

O 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

S 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

PCR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

Onde: O:  Probabilidade de ocorrência, S: Severidade das consequências, P: Pontuação, PCR: Primeira classificação de risco (pior cenário onde não são consideradas medidas 

de controle já adotadas no sistema). B: Baixo, M: Moderado, A: alto, E: Extremo. *Pontos não avaliados, **captação sem estruturas mínimas como barragem de elevação de nível, grade e 

descarga de fundo. 
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Quadro 24– Resultado da classificação de riscos dos pontos de captação do município de Mariana (conclusão) 

 

Evento perigoso Perigo potencial Avaliação 

Grupo G1 Grupo G2 Grupo G3 

P   

1 

P 

3 

P   

4 

P   

5 

P   

6 

P   

7 

P 

8 

P   

9 

P    

10 

P    

11 

P    

12 

P   

15 

P   

16 

P 

21 

P   

22 

P   

23 

P   

24 

P   

25 

P   

26 

P     

2 

P    

13 

P   

14 

P   

17 

P   

18 

P   

19 

P   

20 

P   

27 

P   

28 

P    

29 

P   

30 

Erosão com 
deposição de solo 

ou sedimento                                                                                                                                                                

Aumento da 
turbidez da água 

O 2 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

S 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

P 6 9 3 6 6 3 3 3 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

PCR M M B M M B B B M M B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 

Criação de gado                                                                                                                                                                                                                                                                         

Microrganismos 
patogênicos, 
aumento da 

turbidez e cor da 
água                                                                                   

O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 1 1 5 5 5 5 5 

S 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 25 25 25 25 25 5 5 5 25 5 5 25 25 25 25 25 

PCR B B B B B B B B B B B B B E E E E E E E E B E E B E E E E E 

Vegetação 
inadequada (solo 

exposto)                                                                                                                                           

Alterações de 
turbidez da água 

O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5 5 1 1 1 1 5 1 5 5 5 1 5 1 

S 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

P 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 3 3 15 15 3 3 3 3 15 3 15 15 15 3 15 3 

PCR B B B B B B B B B B B B B A B B A A B B B B A B A A A B A B 

Captação 
inadequada**                                                                                                                                                                                                                                                                       

Alterações da 
turbidez da água                                                                              

O 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 

S 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

P 3 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 15 3 3 3 3 15 15 3 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 3 

PCR B B B B B B A B B B B A B B B B A A B A A A A A A A B A A B 

Falhas mecânicas 
elétricas e 

estruturais. 
Dificuldades de 
comunicação 

Alterações de 
turbidez 

O 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

S 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

P 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

PCR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

Onde: O:  Probabilidade de ocorrência, S: Severidade das consequências, P: Pontuação, PCR: Primeira classificação de risco (pior cenário onde não são consideradas medidas 

de controle já adotadas no sistema). B: Baixo, M: Moderado, A: alto, E: Extremo. *Pontos não avaliados, **captação sem estruturas mínimas como barragem de elevação de nível, grade e 

descarga de fundo. 
Fonte: Autora (2021) 
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No QUADRO 24, foram apresentados os eventos perigosos associados aos mananciais 

de abastecimento de Mariana, sendo classificados 10 eventos perigosos em 30 pontos de 

captação de água. Verificou-se que, dentre os eventos perigosos avaliados na área rural, a 

pecuária (criação de gado) apresentou risco 25 (extremo) nos pontos de captação P17, P20, P21, 

P23, P24 e P26. Dias (2007). Altherholt et al. (1998) mencionaram que os contaminantes 

associados a essa atividade podem alcançar o manancial superficial por meio da drenagem 

pluvial, que foi identificada como uma fonte poluidora das bacias hidrográficas do município 

(QUADRO 15).  Essa fonte poluidora contribui com a adição de microrganismos patogênicos 

encontrados nos dejetos de animais (bovinos e aves) e acréscimo de substâncias como 

nitrogênio, fósforo, matéria orgânica, metais, sais e sedimentos que podem ocasionar alterações 

na turbidez, cor, DBO e DQO da água (OLIVEIRA, 2007). 

Nos pontos P17, P20, P21, P23, P24 e P26, a instalação de um sistema adequado para o 

tratamento da água com rigoroso controle desse sistema é urgente, pois Bezerra (2011) 

descreveu que oocistos de Cryptosporidium spp. são resistentes à desinfeção por cloro e que o 

controle rigoroso da filtração na presença desses microrganismos é essencial para a qualidade 

final da água. A E. coli foi considerada um parâmetro para avaliação da pontuação da 

probabilidade de ocorrência nos mananciais de abastecimento por funcionar como um indicador 

da presença de contaminantes fecais, associando-se, dessa forma, à presença de animais de 

sangue quente a resultados de E. coli maiores que o VMP. Ao avaliar as séries históricas de E. 

coli dos pontos amostrais P17 e P20, percebeu-se que os resultados encontravam-se abaixo dos 

limites recomendados. Entretanto, esses pontos amostrais deveriam ser priorizados por 

apresentar risco 25 (extremo), o que demonstrou que as análises laboratoriais não foram 

suficientes para certificar a qualidade da água. Nesse cenário, ficou explícita a importância de 

realizar um trabalho preventivo, conforme é previsto no PSA, pois a combinação entre os dados 

de qualidade da água (dados laboratoriais) e a avaliação de campo do manancial associada aos 

usos do solo foi determinante na classificação do risco. 

No evento perigoso criação de gado, os mananciais P22, P25, P27, P28, P29 e P30 

também apresentaram pontuação de risco 25 (extremo) e devem ser priorizados. Entretanto, a 

justificativa para essa pontuação foi a inexistência de séries históricas para o monitoramento de 

E. coli, pois, de acordo com WHO (2009), quando os dados de ocorrência e severidade das 

consequências forem insuficientes para classificar um risco, esse deve ser considerado elevado 

até que as investigações e os dados levantados forneçam condições para classificá-los. Em 

conformidade com WHO (2009), ficou evidente a importância de implantar o monitoramento 

de E. coli nesses pontos de captação, pois esse parâmetro é um dos critérios que podem ser 
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utilizados na escala de probabilidade de ocorrência. Como nesses pontos de captação é 

inexistente a presença de estruturas de tratamento de água, entende-se que outra medida de 

controle urgente é a implantação de estruturas de tratamento adequadas. 

No distrito sede, o ponto de captação P3 foi o que apresentou risco 25 para o evento 

perigoso vida selvagem e acesso humano e podem estar associados a perigos microbiológicos 

que ocasionam severidades nos seres humanos e alcançam o manancial de abastecimento por 

diversas rotas. Um exemplo de patógenos que já foi identificado nesse manancial é o 

Schistosoma mansoni (agente etiológico da esquistossomose), que pode ter chegado ao 

manancial de abastecimento por meio de fezes de lenhadores que extraem lenha na APA 

Seminário Menor, onde se situa o manancial de abastecimento.  

Essa hipótese foi embasada em Silva (2012) e Souza (2015), que mencionaram a 

extração da lenha nas bacias do município como uma atividade econômica importante, e em 

observações de campo que identificaram a presença de lenhadores no interior da APA. A 

circulação de pessoas nas áreas a montante da captação impacta a qualidade do manancial de 

abastecimento. O declínio da atividade de extração da madeira seria importante para a quebra 

do ciclo de vida do helminto. Souza (2015) mencionou também a importância da fiscalização 

de áreas extrativistas, sendo fundamental destacar que esse procedimento é de responsabilidade 

do Estado. Por localizar-se em uma área municipal, nada impede que parcerias entre a polícia 

militar, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o SAAE sejam realizadas, a fim de que a 

fiscalização ocorra de modo efetivo. Ao avaliar as séries históricas de E. coli do ponto amostral 

P3 em relação ao evento perigoso vida selvagem, percebeu-se que os resultados encontravam-

se abaixo dos limites recomendados. Entretanto, esse ponto amostral deve ser priorizado por 

apresentar pontuação de risco 25, o que demonstrou que as análises laboratoriais não foram 

suficientes para certificar a qualidade da água.  

No evento perigoso vida selvagem, os pontos de captação P21, P22, P23, P24, P25, P26, 

P27, P28, P29 e P30, localizados nos distritos de Mariana, também foram classificados com 

risco 25 (extremo), necessitando ser priorizados por parte da autarquia. Entretanto essa 

pontuação ocorreu porque havia ausência de séries históricas de E. coli, pois, de acordo com 

WHO (2009), quando os dados de ocorrência e severidade das consequências forem 

insuficientes para classificar um risco, esse deve ser considerado elevado até que as 

investigações e os dados levantados forneçam condições para classificá-los. 

Comparando-se o tipo de tratamento de água realizado nos pontos de captação P17, P20, 

P21, P23, P24 e P26 (simples desinfecção) com o ponto de captação P3 (ciclo completo) e os 

pontos P21, P23, P24 e P26 (não passam por nenhum tipo de tratamento) (QUADROS 17 e 18), 
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percebe-se que as captações P17, P20, P21, P23, P24 e P26 necessitam da instalação de sistemas 

de tratamento adequados e que há necessidade de iniciar os monitoramentos de E. coli, a fim de 

que sejam construídas séries históricas.  Nas captações P3, P17 e P20, é importante manter o 

monitoramento de E. coli. Em relação ao manancial P3, é importante que procedimentos para 

avaliar a eficiência da estação de tratamento sejam implementados, pois etapas do tratamento 

de ciclo completo são eficientes na remoção do helminto Schistosoma mansoni, causador da 

esquistossomose (BASTOS et al., 2003; WHO; 2017).  Parcerias entre a Secretaria de Saúde e 

o SAAE são esperadas, a fim de que ações conjuntas sejam realizadas, objetivando a ocorrência 

de quebra do ciclo de vida do parasita. 

Para o evento perigoso acesso humano, os pontos de captação P2, P3, P10, P11, P12, 

P13, P16, P18 e P20 foram classificados com risco 25 (extremo). Os pontos de captação P4, P5, 

P6, P7, P8, P9, P14, P15, P17, P19, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29 e P30 foram 

classificados com risco 15 (alto) para esse mesmo evento perigoso. Essa classificação de risco 

relaciona-se à facilidade de acesso que as pessoas possuem para chegar ao manancial de 

captação, tendo como consequência perigos potenciais biológicos que podem causar impactos 

na saúde pública. Intervenções importantes como a construção de cercas, aumento da vigilância 

nas áreas de captação e trabalhos de conscientização ambiental são fundamentais para amenizar 

as consequências desse evento perigoso. 

O risco 15 (alto), identificado nos eventos perigosos vegetação inadequada (pontos de 

captação - P17, P19, P20, P21, P24, P25, P27 e P29), e ações de vandalismo e sabotagem pontos 

de captação P2, P3, P7, P9 e P12, captação inadequada (pontos de captação – P8, P15, P24, 

P25, P2, P13, P14, P17, P18, P19, P20, P28, P29), exigem intervenções da autarquia a fim de 

que os riscos associados a esses eventos perigosos sejam amenizados.  

Apesar de as bacias que drenam o município possuírem grandes áreas de mata atlântica 

preservada, há, na região, áreas ocupadas por pastagens e desmatadas (IGAM, 2010), que foram 

identificadas nos pontos de captação P17, P19, P20, P21, P24, P25, P27 e P29, por meio de 

trabalho de campo e utilização do Sistema de Informação Geográfica (SIG).  A presença de 

vegetação é determinante na redução de processos erosivos (CROKE et al., 2017). Perigos 

potenciais como alterações de turbidez podem estar associados à vegetação inadequada dos 

mananciais que tiveram pontuação 15 na classificação de risco ocasionando alterações 

organolépticas na qualidade da água, sem, entretanto, ocasionar efeitos nocivos na saúde das 

pessoas (QUADRO 5). Como medida de controle para a redução desses processos e melhoria 

da vegetação do entorno das captações, sugere-se a adoção de projetos de recomposição das 

áreas de preservação permanente (APP) para a melhoria da qualidade da água.  
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Os pontos de captação P2, P3, P7, P9 e P12 foram classificados com risco 15 (alto) – 

eventos perigosos, ações de vandalismo e sabotagem. Pinto (2017) mencionou que perigos 

físicos, químicos e biológicos de riscos extremos podem estar associados a esse evento perigoso, 

porque, em algumas sabotagens, as pessoas lançam contaminantes na água, podendo ter efeitos 

nocivos à saúde dos seres humanos ou ocasionar alterações organolépticas significativas como 

mudança de cor, alterações de turbidez e falta d´água. Entretanto, nos sistemas de abastecimento 

de Mariana, as ações de vandalismo identificadas pelos gestores referem-se a questões de 

intermitência no sistema de abastecimento, associadas a alterações de turbidez, cor e 

desabastecimento. Há relatos dos gestores de que esse evento geralmente está associado à 

quebra de registros e/ou furto de fios na rede elétrica, não mencionando, entretanto, o 

lançamento de contaminantes na água.  

Pinto (2017) e Vidal & Marle (2012) concordam que uma forma de proteção aos 

sistemas de abastecimento de água é realizar a identificação de vulnerabilidades, que pode 

representar ameaças. Investigar essas possíveis motivações associadas aos ataques e identificar 

os locais onde há maior possibilidade de esses eventos ocorrerem é uma importante forma de 

defesa. Os gestores do SAAE, entretanto, identificaram que um dos locais onde ocorre esse tipo 

de ataque são os registros de manobra. Tendo ciência dessas observações, organizar um plano 

de ação para proteger essas estruturas é uma importante medida de controle a ser executada.  

Motivações políticas foram outras questões mencionadas em relação às sabotagens 

detectadas nos sistemas de abastecimento de Mariana. Em comunicação pessoal, gestores 

mencionaram que atentados às redes de distribuição aumentam em períodos de pleitos eleitorais. 

Esse fato vem ao encontro à descrição de Pinto (2017). Segundo o autor, danos em sistemas de 

abastecimento podem ter o interesse de desestabilizar estruturas políticas, pois a falta d´água 

atinge muitas pessoas, impulsionando os usuários a questionamentos. No caso do município de 

Mariana, essa conclusão é factível, pois o cargo de gestor da autarquia está diretamente ligado 

ao executivo municipal e ações de sabotagem podem ter o objetivo de desestabilizar a gestão. 

Segundo Sá (2017), após a identificação das vulnerabilidades, o gestor deve planejar e executar 

formas de mitigação que podem ser realizadas no âmbito da autarquia. Os perigos gerenciáveis 

devem ser resguardados por meio de respostas de emergência que devem ser planejadas 

preventivamente simulando diferentes situações. Em relação às vulnerabilidades não 

gerenciáveis internamente, é indispensável a adoção de parcerias com diferentes atores, tais 

como a polícia militar, a polícia de meio ambiente e secretarias municipais. Nesse processo, a 

parceria com a comunidade e a sociedade civil é fundamental. Podem ser instalados canais 

gratuitos de disque denúncia e facilitação dos protocolos de reclamação por meio da adoção de 



125  

plantões de 24 horas o que pode diminuir os riscos relacionados a sabotagens nos sistemas de 

abastecimento. 

Os pontos de captação P8, P15, P24, P25, P2, P13, P14, P17, P18, P19, P20, P28, P29 

foram classificados com risco 15 (alto) – evento perigoso captação inadequada, pois 

demonstraram a ausência de barragem de elevação de nível adequada e estruturas como grades 

e ralo que podem ter como consequência alterações de turbidez que causam mudanças 

organolépticas na água, sem ter efeitos nocivos na saúde das pessoas. Manutenções preventivas 

são importantes para reduzir os riscos relacionados a essas estruturas.  

Todos os pontos de captação estudados foram classificados com risco 12 (alto) – evento 

perigoso falhas elétricas e estruturais e dificuldade de comunicação. Esse evento perigoso tem 

relação direta com as condições das captações (captação inadequada), pois as captações com 

estrutura mais deficientes possuem maior necessidade de manutenção. A adução da água bruta 

até a estação de tratamento também deve ser considerada entre os reparos importantes, pois 

falhas nessas estruturas podem causar desabastecimento e perigos físicos na água. As adutoras 

do SAAE são compostas de ferro fundido e/ou PVC – QUADROS 17, 18 e 19 e não utilizam 

sistema de bombeamento para a adução da água bruta até as estruturas de tratamento. A água é 

conduzida por gravidade. Não há gastos da autarquia com manutenções elétricas na condução 

da água bruta. Porém, as adutoras são antigas (algumas possuem idade superior a 20 anos) e 

geram custos com reparos e manutenção. 

Conforme avaliado por Oliveira & Teixeira (2018), as tubulações mais antigas (idades 

superiores a 20 anos quando compostas por PVC e maiores que 35 anos quando compostas por 

ferro fundido) tendem a ser mais vulneráveis a manutenções do que tubulações mais novas. O 

envelhecimento causa falhas e rupturas, além da possibilidade de maiores incrustações. Além 

dessas características, o acesso às captações é um dificultador no processo de manutenção, que 

por vezes não possuem ligação direta com as estradas principais. Isso ocasiona atrasos na 

manutenção, pois há necessidade de locomoção a pé, em grandes trechos, em estradas não 

pavimentadas, sem sinalização e com trilhas sem manutenção. Quando há necessidade de 

manutenções noturnas, a presença de relevo montanhoso é outro fator dificultador. 

Por meio de comunicação pessoal foi detectado que manutenções nas tubulações dos 

sistemas avaliados em Mariana são procedimento de rotina na instituição (ocorrem geralmente 

uma vez por semana), pois nem sempre as tubulações encontram-se instaladas adequadamente 

e protegidas, ficando essas expostas aos diferentes impactos externos, o que gera constante 

necessidade de reparos. A dificuldade de comunicação é outro complicador dos processos de 

manutenção. Geralmente, apenas é perceptível a necessidade de reparos em uma adutora de 
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água bruta ou captação do sistema quando ocorre a diminuição da vazão e a reclamação da 

população em caso de desabastecimento, pois não há um software integrado entre o setor de 

qualidade (tratamento de água) e o setor operacional, a fim de que quedas nas vazões sejam 

identificadas em tempo real. Medidas de controle importantes que podem ajudar a mitigar os 

riscos relacionados a esse evento perigoso são o monitoramento e o registro da frequência de 

rupturas nas adutoras de água bruta, bem como trabalhar de forma preventiva estabelecendo 

cronograma para detecção de vazamentos. (OLIVEIRA & TEIXEIRA 2018).  

Todos os pontos de captação do município tiveram pontuação 10 na classificação de 

risco do evento perigoso (eventos climáticos: estiagem, seca, incêndios florestais) e podem estar 

vinculados a perigos físicos, químicos e microbiológicos, tendo, também, consequências no 

desabastecimento. Em relação aos incêndios florestais, pode-se dizer que é uma atividade de 

elevada preocupação, e encontra-se entre as fontes poluidoras das bacias estudadas (QUADRO 

15). Segundo o INPE (2021), no ano de 2020, foram registrados 8.737 casos de queimadas em 

Minas Gerais. Desses, 1.155 ocorreram no mês de agosto, 3.467 casos ocorreram no mês de 

setembro e 2.404 no mês de outubro. Em relação ao bioma Mata Atlântica, o INPE (2021) 

registrou 17.572 casos de incêndios florestais. Desses, 4.079 ocorreram no mês de agosto, 

4.279, em setembro e 2.553, no mês de outubro. Percebe-se uma grande concentração de 

queimadas nos meses de agosto, setembro e outubro, sendo importante a intensificação de 

medidas de prevenção nesse período. Ostanello (2012) descreveu que, no Parque Estadual do 

Itacolomi, há áreas que passaram por incêndios florestais, sendo possível perceber que esses 

desastres devem ser controlados não só em Mariana, mas em todo o bioma Mata Atlântica, 

especialmente nas bacias estudadas. 

De acordo com IGAM (2010), as bacias da região apresentam uma situação confortável 

em relação ao balanço hídrico, porque as demandas estimadas, tanto as atuais quanto as futuras, 

são inferiores às disponibilidades. No geral, nas bacias da região não foram observados déficits 

hídricos, nos períodos de escassez (ano de 2010 e em estimativas para o ano de 2030). Havia 

volumes disponíveis em quantidade suficiente para atender às demandas de abastecimento 

humano e para os usos econômicos da água. Em relação aos mananciais de abastecimento de 

Mariana, ocorrem quedas na vazão da água no período de estiagem. Em consequência, ocorre a 

contratação de carros-pipas, pois a cidade não é hidrometrada e não ocorre cobrança dos 

usuários do sistema de abastecimento pelo tratamento da água, o que gera o desperdício que 

influencia diretamente na disponibilidade hídrica.  

Como medida de controle, é urgente a continuidade do processo de hidrometração da 

cidade de Mariana, pois é uma medida importante para a redução do consumo e para a 
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preservação dos mananciais.  Medidas de controle como a recuperação de áreas desmatadas no 

entorno dos cursos d´água com a recuperação de mata ciliar e vegetação de topo de morros 

também são importantes aliados nesse processo. O monitoramento dos carros-pipas e da 

qualidade da água distribuída por esses veículos também é algo esperado nesse processo. 

Os pontos de captação P1, P3, P5, P6, P10 e P11 foram classificados com risco 6 ou 9 

(moderado) – evento perigoso erosão com deposição de solo, podendo estar associada ao 

aumento de turbidez da água. Os processos erosivos podem estar associados à pedologia, chuvas 

torrenciais, uso do solo (IGAM, 2010), presença de relevo montanhoso, de cambissolos háplicos 

e declividade (SOUZA, 2015). Para reduzir os processos erosivos mitigando o risco associado 

a esse evento perigoso, sugere-se a adoção de projetos de recomposição das áreas de recarga 

dos mananciais de captação. 

Para aplicar a matriz de classificação de risco, foi necessário estabelecer critérios para 

aplicar a matriz nos 30 pontos de captação. Esse procedimento foi desafiador, pois não havia, 

na autarquia, registros documentais dos procedimentos de rotina realizados. Entretanto, o fato 

de a pesquisadora fazer parte da equipe técnica da autarquia facilitou o acesso a dados que um 

pesquisador externo teria dificuldade para acessá-los. Nesse contexto, a pesquisadora embasou 

parte de sua pesquisa em comunicação pessoal com os gestores do SAAE e trabalhadores do 

sistema de abastecimento, o que diminuiu a confiabilidade dos dados quando se compara com 

registros escritos, tendo, entretanto, auxiliado no envolvimento da equipe na aplicação da matriz 

de classificação de risco, pois o PSA recomenda a execução de suas etapas deve envolver os 

gestores e operadores do sistema de abastecimento (VIEIRA, 2018). É notável também a 

importância de a autarquia possuir registro de suas ações operacionais, pois essas são 

importantes na aplicação da matriz de classificação de riscos. 

Na FIGURA 17, foram representados os pontos de amostragem associados aos eventos 

perigosos e suas respectivas classificações de risco 
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Figura 17 – Pontos de captação associados à sua classificação de risco (continua) 
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Figura 17 – Pontos de captação associados à sua classificação de risco (conclusão) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora (2021) 

 

Na FIGURA 17, demonstra-se que os riscos alto e extremo concentraram-se na área 

rural, o que pode estar relacionado com a ausência de monitoramento de E. coli que foi 
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considerado um dos parâmetros para atribuir a pontuação da escala de ocorrência, pois, quando 

não há dados suficientes para classificar um risco, esse é catalogado com o valor mais elevado 

(WHO, 2009). Outros fatores que podem ter influenciado nessa distribuição foi a ausência de 

isolamento nas captações (ausência de cerca), drenagem pluvial rural, presença de áreas de solo 

exposto e as condições ruins das estruturas das captações, pois esses fatores também 

influenciam na escala de severidade de consequência e probabilidade de ocorrência na maioria 

dos pontos de captação dos distritos rurais. 

No distrito sede, riscos extremos foram identificados em poucos pontos de captação 

quando comparado com os outros distritos. No ponto de amostragem P3, existem dois fatores 

que corroboraram para essa classificação: a circulação de pessoas nas áreas a montante da 

captação e a presença de planorbídeos do gênero Biomphalaria (hospedeiro intermediário do 

Schistosoma mansoni), agente etiológico da esquistossomose. Esses eventos caracterizaram o 

aumento da pontuação da escala de ocorrência e severidade das consequências. A classificação 

elevada de risco nos demais pontos de captação localizados no distrito sede foi influenciada 

pela circulação de pessoas a montante dos mananciais, ausência de cercas de isolamento, solo 

exposto e condição ruim das captações e ações de vandalismo e sabotagem, incêndios florestais, 

seca e estiagem e manutenções relacionadas a falhas mecânicas foram destacadas com risco alto 

tanto nos mananciais do distrito sede quanto nos mananciais dos distritos rurais. Diante desse 

cenário, é importante que a autarquia aplique medidas de controle para amenizar os riscos 

procurando enumerar quais seriam os pontos prioritários para aplicação das intervenções. 

 

5.4 Indicação de medidas de controle 

 

No QUADRO 25, foram indicadas medidas de controle e de rotina para todos os 

sistemas de abastecimento, que devem ser executadas dentro de um planejamento que priorize 

as medidas associadas a riscos mais elevados. Algumas dessas providências necessitam de um 

investimento elevado. Outras atividades presentes na bacia de contribuição, não são de 

responsabilidade institucional da empresa de saneamento. Um exemplo são as atividades 

econômicas presentes na bacia (VIEIRA, 2013). Outras, envolvem apenas o planejamento das 

atividades para que elas possam fazer parte da rotina operacional, tendo como consequência 

uma execução mais rápida. Medidas de controle que envolvem ações de fiscalização, regulação, 

sensibilização de pessoas e combate a incêndios nem sempre são implementadas, pois mobilizar 

outras instituições responsáveis por essas atividades, não é uma tarefa simples, concluindo, 

dessa forma, que é importante que o SAAE organize documentos e procedimentos operacionais 
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para a execução das medidas de controle e que organize um plano de gestão descrevendo quais 

serão as realizadas no curto, médio e longo prazos. 

 

Quadro 25 - Medidas de controle e/ou operacionais indicadas para os eventos perigosos e 

perigos potenciais identificados nos mananciais de abastecimento de Mariana (continua) 

 

Evento Perigoso Perigo potencial Medidas de controle e/ou de rotina 

Obstáculos 
físicos como  

 grade obstruída 
por folhas 

Aumento da cor da água, diminuição da vazão 

•Limpeza diária das grades e manutenção dos sistemas 
de captação.                                                                                
•Melhorias no acesso às captações.                                                                                                                                         
•Agilização dos processos de comunicação entre os 
departamentos da autarquia para que a queda de vazão 
detectada pelo operador de ETA chegue 

imediatamente ao agente responsável pela limpeza das 
grades. 

Vida Selvagem. Microrganismos patogênicos  

•Introdução de telas e cercas protetoras no entorno das 
captações.                                                                                                    
•Nos locais onde não há monitoramento de E. coli, o 
monitoramento deve ser iniciado.                                                                                  
•No manancial P3 podem ser introduzidas grades 
(barreiras físicas) para impedir a entrada de moluscos 

na ETA.                          
 •Realização de coleta malacológica e exames 
parasitológico nos caramujos é outra medida 
importante  
•Realização de procedimentos de descarga de fundo na 
captação    
•Educação em Saúde 
Controle do acesso a área de captação 

Implementação de procedimentos para avaliar a 
eficiência do processo de tratamento                                                                                                                                                         

Acesso humano 
Microrganismos patogênicos, contaminantes 

químicos 

•Instalação de telas e cercas protetoras no entorno da 
captação dificultando o acesso ao manancial de 
abastecimento.                                                                                                                                                        
•Sensibilização da população por meio de projetos de 
comunicação social sobre o ciclo de doença da 
esquistossomose e medidas de controle 

•Realização de parcerias entre a polícia militar, e 
secretaria de meio ambiente para que aumente a 
fiscalização na área da APA 

Ações de 
vandalismo e 

sabotagem      

Microrganismos patogênicos, aumento da 
turbidez e cor da água         

•Sensibilização da polícia militar, da guarda municipal 
e da população do alto risco de sabotagem nas 
estruturas do sistema de abastecimento, a fim de que 
aumentem a fiscalização.    

•Realização de planos de gestão para que os registros 
de manobras sejam protegidos.                                                                                                             
•Melhoria dos processos de comunicação como a 
instalação de plantões de atendimento de 24 horas para 
que auxiliem no processo de denúncia.                                                                                      
•Realização de estudo das vulnerabilidades dos 
mananciais de abastecimento em relação a sabotagens 
•Aumento da fiscalização em épocas de pleitos 

eleitorais 
•Sensibilização das pessoas sobre a importância de 
preservar as estruturas e incentivar processos de 
denúncia caso essas ações sejam identificadas. 
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Quadro 25 - Medidas de controle e/ou operacionais indicadas para os eventos perigosos e 

perigos potenciais identificados nos mananciais de abastecimento de Mariana (continuação) 

 

Evento Perigoso Perigo potencial Medidas de controle e/ou de rotina 

Erosão com deposição de 
solo ou sedimento     

Aumento da turbidez 
da água 

•Desassoreamento da captação após o período chuvoso.                                                                                       
•Patrocínio de projetos de reflorestamento.                                                                                                           

•Sensibilização da população sobre a importância de não desmatar. 
•Custeio de projetos de recomposição das áreas de preservação 
permanente (APP). 
 

Criação de gado  

Microrganismos 
patogênicos, aumento 
da turbidez e cor da 

água    

•Em todas os mananciais é importante o isolamento da captação 
com cerca para evitar que o gado e outros animais tenham acesso a 
captação.                                                                     •Instalação de 

estruturas de tratamento da água nos pontos P17, P20, P21, P23, 
P24 e P26 é uma medida de controle urgente. 
•Manutenção das séries históricas dos parâmetros de qualidade da 
água conforme recomendações da Portaria n. 888, de 04 de maio de 
2021 (BRASIL, 2021). 
 

Vegetação inadequada  
Alterações de turbidez 

da água 

•Patrocínio e estímulo de projetos de reflorestamento de nascentes 
com a utilização de espécies nativas.     •Sensibilização da 

população da importância de não desmatar. 
•Realização de parcerias com a polícia ambiental para aumentar a 
fiscalização 

Eventos climáticos (estiagem, 
seca, incêndios florestais) 

Microbiológicos, 
químicos, aumento de 

turbidez e cor 

•Introdução de pontos de captação de água no período de estiagem. 
Entretanto, esses pontos devem ser inclusos no plano de 
amostragem, a fim de que a água captada seja compatível com os 
parâmetros exigidos pela legislação vigente.   

•Manutenção das séries históricas de dados dos parâmetros da 
qualidade da água nas captações do sistema.  
•Manutenção do monitoramento da qualidade da água dos carros-
pipas em conformidade com o plano de amostragem e 
recomendações da Portaria n.. 888, de 04 de maio de 2021 
(BRASIL, 2021), é outra medida esperada. 
•Realização de vistorias nos carros-pipas para avaliar o 
atendimento aos critérios estabelecidos para veículos 
transportadores conforme descrito em Brasil (2021). Continuidade 

ao processo de hidrometração da cidade de Mariana. 
•Recuperação de áreas desmatadas no entorno dos cursos d´água 
com a recuperação de mata ciliar e vegetação de topo de morros é 
outra medida de controle a ser implementada.                                                                                                                       
• Melhoria da infraestrutura, no patrulhamento, investimentos em 
atividades de prevenção e conscientização da população são 
esperadas. Em relação aos incêndios florestais.                                                                                                                   
•Investimentos em compra de equipamentos de proteção individual 

(EPI) para os bombeiros e instalação de torres de observação para 
detecção de focos de incêndios também são medidas de controle 
relevantes. 
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Quadro 25 - Medidas de controle e/ou operacionais indicadas para os eventos perigosos e 

perigos potenciais identificados nos mananciais de abastecimento de Mariana (conclusão) 

 

Evento Perigoso Perigo potencial Medidas de controle e/ou de rotina 

Captação inadequada  
Alterações da turbidez 

da água  

•Melhoria das estruturas físicas de todas as captações 
(manutenção preventiva).                                             •Realização 
da manutenção corretiva das estruturas de captação nos pontos 

P8, P15, P24, P25, P2, P13, P14, P17, P18, P19, P20, P28, P29. 

Falhas mecânicas elétricas e 
estruturais. Dificuldades de 

comunicação 
Alterações de turbidez 

•Reavaliação das estruturas das captações (manutenção 
preventiva e melhorias no acesso a captação).         
   •Melhoria de comunicação entre os operadores de ETA e o 
técnico responsável pela limpeza das grades por meio da 
instalação de softwares operacionais. 
•Monitoração e registrar a frequência de rupturas nas adutoras de 

água bruta. 
•Estabelecimento do cronograma para detecção de vazamentos. 
 

Fonte: Autora (2021) 
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6 CONCLUSÃO 

 

Por meio da aplicação da metodologia de gestão de riscos nos mananciais de 

abastecimento de Mariana, foi possível identificar que as características geológicas, 

morfológicas, pedológicas, o clima, a vegetação e o potencial à erosão identificados nas bacias 

hidrográficas influenciaram no uso do solo do município, o que refletiu em perigos potenciais 

identificados a montante dos mananciais de abastecimento e na classificação de riscos. 

As características dos pontos de captação como suas condições estruturais (barragem de 

elevação de nível precária, ausência de grade ou descarga de fundo) e inexistência de estruturas 

para tratamento de água, como também o uso do solo, influenciaram na classificação de riscos, 

pois essas características subsidiaram a probabilidade de ocorrência do evento perigoso e sua 

severidade de consequências. Nos distritos rurais, pontos de captação onde suas estruturas eram 

precárias ou a pecuária de subsistência foram marcantes, aos riscos foram associados valores 

mais elevados. 

Em procedimentos de gerenciamento de riscos em múltiplas fontes de abastecimento, 

estabelecer critérios para aplicar a pontuação da escala de probabilidade de ocorrência e 

severidade das consequências foi necessário, pois a padronização de critérios foi essencial no 

processo avaliativo, como também na redução da subjetividade envolvida no processo. 

Estabelecer critérios foi primordial para reduzir a subjetividade no estudo proposto. Os 

contaminantes associados às suas severidades de consequências contribuíram com o 

estabelecimento desses critérios e com a valoração dos riscos associados aos pontos de 

captação.  

A gestão de riscos revelou riscos prioritários mesmo quando os resultados dos ensaios 

laboratoriais dos parâmetros estavam abaixo dos limites recomendados pela legislação vigente, 

o que evidenciou a importância de aplicar uma abordagem preventiva de riscos em mananciais 

de abastecimento. Confirmou, também, que a ausência de séries históricas de dados da 

qualidade da água impactou na identificação de riscos prioritários. Pois, quando não existiam 

dados suficientes para classificar um risco, a esse foram associados valores mais elevados.  

A pesquisa demonstrou, também, que a matriz de classificação de riscos foi uma 

metodologia adequada para classificar e priorizar riscos nos mananciais de abastecimento, como 

também serviu de subsídio para indicar uma maior quantidade de riscos prioritários nos distritos 

rurais. Esse resultado foi influenciado pela falta de isolamento das captações, presença de solo 

exposto, falhas mecânicas e estruturais nas captações, eventos climáticos como seca, estiagem 

e incêndios florestais, como também a circulação de pessoas a montante das captações. A 
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ausência de monitoramento de E. coli também influenciou nessa classificação. Riscos 

prioritários foram identificados no distrito sede em menores quantidades e foram embasados 

pela falta de isolamento das captações, presença de solo exposto, falhas mecânicas nas 

captações, seca, estiagem, incêndios florestais, circulação de pessoas a montante, ações de 

vandalismo e sabotagem. Em relação ao risco prioritário identificado no ponto de captação P3, 

esse foi influenciado pela presença do planorbídeo Biomphalaria glabrata (hospedeiro 

intermediário do Schistosoma mansoni), helminto causador da esquistossomose. 

A pesquisa foi baseada na hipótese de que, além dos perigos apontados nas análises 

laboratoriais, havia ainda outros que poderiam estar associados às águas dos mananciais de 

abastecimento, o que reduziria a segurança da água que chega às estruturas de tratamento ou às 

redes de distribuição nos casos em que a água é distribuída sem tratamento. Ao finalizar a 

pesquisa, foi concluído que a hipótese investigada foi comprovada, pois foram identificados 

riscos prioritários em mananciais onde os resultados das análises avaliadas encontravam-se nos 

níveis recomendados pela legislação vigente: Resolução CONAMA n. 357, de 17 de março de 

2005 (BRASIL, 2005), e Portaria n.. 888, de 04 de maio de 2021 (BRASIL, 2021). Como 

exemplo, pode-se citar a criação de gado, a vida selvagem e o acesso humano. Em todos os 

pontos onde esses eventos foram identificados como prioritários e havia séries históricas de E. 

coli; os VMPs encontravam-se abaixo dos limites preconizados pelas legislações vigentes. Esse 

fato confirmou o postulado de que é importante implementar Planos de Segurança da Água em 

complementação às análises laboratoriais recomendadas. 

Os riscos prioritários identificados no sistema de abastecimento de Mariana estão 

dispersos no município, havendo a necessidade de um plano de gestão interna que vise aplicar 

as medidas de controle em todos os pontos priorizados. A implementação de algumas 

intervenções necessita de investimentos elevados, sendo importante planejá-las em curto, médio 

e longo prazos. Entretanto, foi identificado que a maioria das ações propostas pode ser 

executada pelo SAAE, sem a necessidade de parcerias externas, o que seria um facilitador para 

a execução das medidas de controle.  

Como produto da pesquisa, foi produzida uma cartilha que teve gestores e técnicos dos 

sistemas de abastecimento como públicos-alvos. O material teve o objetivo de orientar a 

implantação da metodologia de classificação de riscos em sistemas de abastecimento. Como 

resultado, espera-se que o público-alvo tenha embasamento para implementar o PSA. Na 

dissertação, constam dados importantes dos sistemas de abastecimento de Mariana e os pontos 

de captação identificados em mapas, bem como a caracterização de cada manancial de 

abastecimento. Ter esses dados registrados auxilia os gestores no planejamento das atividades 
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de expansão da autarquia, sendo urgente a construção das séries históricas dos dados da 

qualidade da água e a implantação de sistemas para o tratamento da água nos locais onde ocorre 

distribuição de água bruta. A pesquisa forneceu contribuição para o município de Mariana e 

para os gestores de sistemas de abastecimento de água, pois o estudo fornece embasamento para 

a implementação do PSA, que é uma das recomendações do Ministérios da Saúde, por meio da 

Portaria n.. 888, de 04 de maio de 2021 (BRASIL, 2021). 

Ao finalizar a pesquisa, percebe-se que foram classificados e priorizados apenas os 

riscos associados aos mananciais de abastecimento.  Considera-se, entretanto, fundamental que 

pesquisas futuras se concentrem em estudos que visem à identificação de um maior acervo de 

eventos perigosos, caracterizando fontes poluidoras nas bacias de captação. Esses estudos são 

fundamentais, pois as empresas de saneamento geralmente não possuem o controle das 

atividades que ocorrem na bacia hidrográfica. Ter um acervo dessas fontes poluidoras subsidia 

intervenções que refletem na qualidade da água de consumo. 
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 APÊNDICES 

 

Onde: VMP (1) de acordo com a Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 (BRASIL, 2005),   VMP(2) de acordo com a Portaria no 888, de 04 de maio de 2021 

(BRASIL, 2021), LQ limite de quantificação, VMPs e LQ (limite de qualificação) em mg/L** Análises não recomendadas para avaliação em Brasil (2021).  Os pontos de 

amostragem P16, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29 e P30 não foram avaliados nessa amostragem

APÊNDICE A - Substâncias químicas inorgânicas que representam risco a saúde (Estiagem) 
 

  Ag Al As Ba Cd CN Cr Cu F- Hg Sb Ni NO2 NO3 Pb Se S04 U Zn 

VMP (1) 0,01 0,1 0,01 0,7 0,001 0,005 0,05 0,009 1,4 0,0002 0,005 0,025 1 10 0,01 0,01 250 0,02 0,18 

VMP (2) ** ** 0,01 0,7 0,003 ** 0,05 2 1,5 0,001 0,006 0,07 1 10 0,01 0,04 250 0,03 5,00 

LQ 0,01 0,004 0,01 0,001 0,005 0,004 0,001 0,002 0,0002 0,0002 0,004 0,005 0,01 0,15 0,002 0,01 0,1 0,01 0,01 

P1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,25 <LQ 0,105 

P2 <LQ <LQ <LQ 0,0034 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,18 <LQ <LQ 

P3 <LQ <LQ <LQ 0,0037 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,34 <LQ <LQ 

P4 <LQ <LQ <LQ 0,0077 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,15 <LQ <LQ 

P5 <LQ <LQ <LQ 0,0033 <LQ <LQ 0,001 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,33 <LQ <LQ 

P6 <LQ <LQ <LQ 0,0034 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,27 <LQ 0,014 

P7 <LQ <LQ <LQ 0,0034 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,48 <LQ <LQ 

P8 <LQ <LQ <LQ 0,002 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,37 0,0028 <LQ 0,36 <LQ <LQ 

P9 <LQ <LQ <LQ 0,0044 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,19 <LQ <LQ 

P10 <LQ <LQ <LQ 0,0035 <LQ <LQ 0,002 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,03 <LQ 0,0048 <LQ 0,9 <LQ 0,105 

P11 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,41 <LQ <LQ 

P12 <LQ <LQ <LQ 0,0041 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,51 <LQ 0,015 

P13 <LQ <LQ <LQ 0,0128 <LQ <LQ 0,002 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,51 <LQ <LQ 

P14  <LQ <LQ <LQ 0,0071 <LQ <LQ 0,003 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,35 <LQ <LQ 

P15 <LQ <LQ <LQ 0,0027 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,18 0,0072 <LQ 0,19 <LQ <LQ 

P17 <LQ <LQ <LQ 0,0229 <LQ <LQ 0,001 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,73 0,0092 <LQ 0,27 <LQ 0,01 

P18 <LQ <LQ <LQ 0,0044 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,37 <LQ <LQ 4,53 <LQ <LQ 

P19 <LQ <LQ <LQ 0,0216 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0046 <LQ <0,10 <LQ <LQ 

P20 <LQ <LQ <LQ 0,0032 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,15 <LQ <LQ 0,81 <LQ <LQ 

P21 <LQ <LQ <LQ 0,0181 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,004 <LQ 0,25 <LQ <LQ 

P22 <LQ <LQ <LQ 0,0134 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,15 0,0055 <LQ 0,77 <LQ <LQ 
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APÊNDICE B - Substâncias químicas inorgânicas que representam risco à saúde (Estação chuvosa) 

 
 

 Ag Al As Ba Cd CN Cr Cu F Hg Sb Ni NO2 NO3 Pb Se SO4 U Zn 

VMP (1) 0,01 0,1 0,01 0,7 0,001 0,005 0,05 0,009 1,4 0,0002 0,005 0,025 1 10 0,01 0,01 250 0,02 0,18 

VMP (2) ** ** 0,01 0,7 0,003 ** 0,05 2 1,5 0,001 0,006 0,07 1 10 0,01 0,04 250 0,03 ** 

LQ 0,005 0,004 0,006 0,001 0,005 0,004 0,001 0,002 0,007 0,0002 0,004 0,005 0,01 0,15 0,002 0,008 0,1 0,01 0,01 

P1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,28 <LQ <LQ 

P2 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,24 <LQ <LQ 

P3 <LQ <LQ <LQ 0,0059 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,45 <LQ <LQ 

P4 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,003 <LQ 0,15 <LQ <LQ 

P5 <LQ <LQ <LQ 0,0033 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 1,02 <LQ <LQ 

P6 <LQ <LQ <LQ 0,0045 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,29 <LQ <LQ 

P7 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,32 <LQ <LQ 

P8 <LQ <LQ <LQ 0,002 <LQ <LQ 0,001 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,17 <LQ <LQ 0,36 <LQ 0,01 

P9 <LQ <LQ <LQ 0,0044 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

P10 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,49 <LQ <LQ 

P11 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,41 <LQ <LQ 

P12 <LQ <LQ <LQ 0,0031 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,36 <LQ <LQ 

P13 <LQ <LQ <LQ 0,008 <LQ <LQ 0,002 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,72 <LQ <LQ 

P14 <LQ <LQ <LQ 0,003 <LQ <LQ 0,002 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,002 <LQ 0,31 <LQ <LQ 

P16 <LQ 0,005 <LQ 0,002 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,004 <LQ 0,3 <LQ <LQ 

P17 <LQ <LQ <LQ 0,042 <LQ <LQ 0,001 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,71 0,71 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

P18 <LQ <LQ <LQ 0,007 <LQ <LQ 0,001 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,15 <LQ <LQ 

P19 <LQ <LQ <LQ 0,022 <LQ <LQ 0,001 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,16 <LQ 0,01 

P20 <LQ <LQ <LQ 0,03 <LQ <LQ 0,002 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,011 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,95 <LQ <LQ 

P21 <LQ <LQ <LQ 0,019 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,11 <LQ <LQ 

P22 <LQ <LQ <LQ 0,021 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,011 <LQ <LQ <LQ 0,11 <LQ <LQ 

P27 <LQ 0,001 <LQ 0,02 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,16 0,004 <LQ 1 <LQ <LQ 

P28 <LQ <LQ <LQ 0,01 <LQ <LQ 0,001 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,005 <LQ 0,2 <LQ <LQ 

P29 <LQ 0,005 <LQ 0,01 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,01 0,39 0,003 <LQ 0,2 <LQ <LQ 

P30 <LQ <LQ <LQ 0,02 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,01 <LQ 0,3 <LQ <LQ 

Onde: VMP (1) de acordo com a Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 (BRASIL, 2005),   VMP(2) de acordo com a Portaria no 888, de 04 de maio de 2021 

(BRASIL, 2021), LQ limite de quantificação, VMPs e LQ em mg/L ** Análises não recomendadas para avaliação em Brasil (2021).  Os pontos de amostragem P15, P23, 

P24, P25, P26 não foram avaliados nessa amostragem 
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APÊNDICE C - Substâncias orgânicas que representam risco a saúde (Estiagem) 
 

  
VMP 

(1) 
VMP 

(2) 
LQ 

P 

1 

P 

2 

P 

3 

P 

4 

P 

5 

P 

6 

P 

7 

P 

8 

P 

9 

P 

10 

P 

11 

P 

12 

P 

13 

P 

14 

P 

15 

P 

17 

P 

18 

P 

19 

P 

20 

P 

21 

P 

22 

1,2 Dicloroetano 10 5 0,45 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Acrilamida 0,5 0,5 0,5 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Benzeno 5 5 0,35 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Benzo[a]pireno 0,05 0,4 0,01 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Di(2-etilhexil)    

ftalato 
** 8 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Cloreto de Vinila ** 0,5 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Diclorometano 20 20 3,78 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Dioxano ** 48 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Epicloridrina ** 0,4 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Etilbenzeno 90 300 0,14 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Pentaclorofenol 9 9 0,1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Tetracloreto 

 de Carbono 
2 4 0,19 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Tetracloroeteno 10 40 0,31 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Tolueno 2 30 0,19 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Tricloroeteno ** 4 2 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Xilenos 300 500 0,27 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Onde: VMP (1) de acordo com a Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 (BRASIL, 2005),  VMP(2) de acordo com a Portaria no 888, de 04 de maio de 2021 
(BRASIL, 2021), LQ limite de quantificação, NP parâmetro incluso em (BRASIL, 2021),VMPs e LQ em µg/L, ** Análises não recomendadas para avaliação em Brasil 

(2005).  Os pontos de amostragem P16, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29 e P30 não foram avaliados nessa amostragem 
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APÊNDICE D - Substâncias orgânicas que representam risco à saúde (Estação chuvosa) (continua) 
 

  
VMP 

(1) 

VMP 

(2) 
LQ 

P 

1 

P 

2 

P 

3 

P 

4 

P 

5 

P 

6 

P 

7 

P 

8 

P 

9 

P 

10 

P 

11 

P 

12 

P 

13 

P 

14 

P 

16 

P 

17 

P 

18 

P 

19 

P 

20 

P 

21 

P 

22 

P 

27 

P 

28 

P 

29 

P 

30 

1,2Di-    

cloroetano 
10 5 0,45 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ NR NR NR NR 

Acrila-        

mida 
0,5 0,5 0,5 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Benzeno 5 5 0,35 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Benzo[a]   

pireno 
0,05 0,4 0,01 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Di                    

(2-etilhexil)    

ftalato 

** 8 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Cloreto de 

Vinila 
** 0,5 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Dicloro    

metano 
20 20 3,78 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Dioxano ** 48 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Epiclori       

drina 
** 0,4 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Etilbenzeno 90 300 0,14 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Pentacloro  

fenol 
9 9 0,1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ NR NR NR NR 
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APÊNDICE D - Substâncias orgânicas que representam risco à saúde (Estação chuvosa) (conclusão) 
 

Tetracloreto 

 de Carbono 
2 4 0,19 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Tetra            

cloroeteno 
10 40 0,31 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Tolueno 2 30 0,19 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Tricloroeteno ** 4 2 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Xilenos 300 500 0,27 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Onde: VMP (1) de acordo com a Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 (BRASIL, 2005), VMP(2) de acordo com a Portaria no 888, de 04 de maio de 2021 

(BRASIL, 2021),  LQ limite de quantificação, NP parâmetro incluso em (BRASIL, 2021),VMPs e LQ em µg/L, ** Análises não recomendadas para avaliação em Brasil 

(2005).  Os pontos de amostragem P15, P23, P24, P25, P26 não foram avaliados nessa amostragem 
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APÊNDICE E - Agrotóxicos e metabólitos que representam riscos à saúde (Estiagem) (continua) 
 

  
VMP 

(1) 

VMP 

(2) 
LQ 

P 

1 

P 

2 

P 

3 

P 

4 

P 

5 

P 

6 

P 

7 

P 

8 

P 

9 

P 

10 

P 

11 

P 

12 

P 

13 

P 

14 

P 

15 

P 

17 

P 

18 

P 

19 

P 

20 

P 

21 

P 

22 

2,4 D 4 30 0,15 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

 Alacloro 20 20 0,1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Aldicarbe + 

 Aldicarbesulfona+ 

Aldicarbesulfóxido 

** 10 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Aldrin + Dieldrin 0,005  0,03 0,002 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Ametrina   60 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Atrazina +S- 

Clorotriazinas 

 (Deetil-Atrazina - 

 Dea)* 

2 2 1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Deisopropil-Atrazina 

 - Dia e  

Diaminoclorotriazina 

 -Dact) 

** 2 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Carbendazim ** 120 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Carbofurano ** 7 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Ciproconazol ** 30 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Clordano 0,04 0,2 0,02 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Clorotalonil ** 45 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Clorpirifós + 

 clorpirifós-oxon 
** 30 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

DDT+DDD+DDE 0,002 1 0,003 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Difenoconazol ** 30 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Dimetoato +ometoato ** 1,2 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Diuron ** 20 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Epoxiconazol ** 60 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
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APÊNDICE E - Agrotóxicos e metabólitos que representam riscos à saúde (Estiagem) (conclusão) 
 

Fipronil ** 1,2 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Flutriafol ** 30 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Glifosato + AMPA* 65 500 55 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Hidroxi-Atrazina 2 120 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Lindano (gama HCH) 0,02 2 0,01 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Malation 0,1 60 0,05 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Mancozebe + ETU ** 8 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Metamidofós + 

Acefato 
** 7 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Metolacloro 10 10 0,1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Metribuzim ** 25 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Molinato ** 6 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Paraquate ** 13 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Profenofós ** 0,3 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Propargito ** 30 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Protioconazol +  

ProticonazolDestio 
** 3 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Simazina 2 2 0,1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Tebuconazol ** 180 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Terbufós ** 1,2 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Tiametoxam ** 36 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Tiodicarbe ** 90 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Tiram ** 6 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Trifluralina 0,2 20 0,05 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Onde: VMP (1) de acordo com a Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 (BRASIL, 2005), VMP (2) de acordo com a Portaria no 888, de 04 de maio de 2021 

(BRASIL, 2021), LQ limite de quantificação, NP parâmetro incluso em (BRASIL, 2021),VMPs e LQ em µg/L, ** Análises não recomendadas para avaliação em Brasil 

(2005). * Ensaios realizados conforme (BRASIL, 2005). Os pontos de amostragem P16, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29 e P30 não foram avaliados nessa amostragem. 
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APÊNDICE F - Agrotóxicos e metabólitos que representam riscos à saúde (Estação chuvosa) (continua) 

  

VMP 

(1) 

VMP 

(2) 
LQ 

P 

1 

P 

2 

P 

3 

P 

4 

P 

5 

P 

6 

P 

7 

P 

8 

P 

9 

P 

10 

P 

11 

P 

12 

P 

13 

P 

14 

P 

16 

P 

17 

P 

18 

P 

19 

P 

20 

P 

21 

P 

22 

P 

27 

P 

28 

P 

29 

P 

30 

2,4 D 4 30 0,2 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

 Alacloro 20 20 0,1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Aldicarbe + 

 Aldicarbesulfona+ 
Aldicarbesulfóxido 

0,01 10 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Aldrin + Dieldrin 0,005  0,03 0 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Ametrina ** 60 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Atrazina +S- 
Clorotriazinas 

 (Deetil-Atrazina - 
 Dea)* 

2 2 1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Deisopropil-Atrazina 
 - Dia e  

Diaminoclorotriazina 
 -Dact) 

** 2 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Carbendazim ** 120 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Carbofurano ** 7 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Ciproconazol ** 30 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
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APÊNDICE F - Agrotóxicos e metabólitos que representam riscos à saúde (Estação chuvosa) (continua) 

Clordano 0,04 0,2 0 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Clorotalonil ** 45 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Clorpirifós + 
 clorpirifós-oxon 

** 30 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

DDT+DDD+DDE 0 1 0 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Difenoconazol ** 30 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Dimetoato 
+ometoato 

** 1,2 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Diuron ** 20 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Epoxiconazol ** 60 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Fipronil ** 1,2 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Flutriafol ** 30 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Glifosato + AMPA* 65 500 55 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Hidroxi-Atrazina* 2 120 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Lindano (gama 
HCH) 

0,02 2 0 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Malation 0,1 60 0,1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Mancozebe + ETU ** 8 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Metamidofós + 
Acefato 

** 7 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
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APÊNDICE F - Agrotóxicos e metabólitos que representam riscos à saúde (Estação chuvosa) (conclusão) 

Metolacloro 10 10 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Metribuzim ** 25 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Molinato ** 6 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Paraquate ** 13 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Profenofós ** 0,3 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Propargito ** 30 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Protioconazol +  

ProticonazolDestio 
** 3 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Simazina 2 2 0,1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Tebuconazol ** 180 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Terbufós ** 1,2 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Tiametoxam ** 36 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Tiodicarbe ** 90 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Tiram ** 6 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Trifluralina 0,2 20 0,1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Onde: VMP (1) de acordo com a Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 (BRASIL, 2005), VMP (2) de acordo com a Portaria no 888, de 04 de maio de 2021 

(BRASIL, 2021), LQ limite de quantificação, NP parâmetro incluso em (BRASIL, 2021),VMPs e LQ em µg/L, ** Análises não recomendadas para avaliação em Brasil 

(2005).  * Ensaios realizados conforme (BRASIL, 2005). Os pontos de amostragem P15, P23, P24, P25, P26 não foram avaliados nessa amostragem 
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APÊNDICE G - Subprodutos da desinfecção que representam risco à saúde (Estiagem) 

 
 

  
VMP 

(1) 

VMP 

(2) 
LQ 

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 

2,4,6 Triclorofenol 0,01 0,2 0,0001 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

2,4-diclorofenol 0,0003 0,2 0,00005 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Bromato NP 0,01 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Clorato NP 0,7 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Clorito NP 0,7 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Cloro residual livre 0,01 5 0,01 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Ácidos haloacéticos 
NP 0,08 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

 total 

Cloraminas 
NP 4 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Total 

N-

nitrosodimetilamina 
NP 0,0001 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Trihalometanos 

Total 
NP 0,1 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Onde: VMP (1) de acordo com a Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 (BRASIL, 2005), VMP (2) de acordo com a Portaria no 888, de 04 de maio de 2021 

(BRASIL, 2021), LQ limite de quantificação, NP parâmetro incluso em (BRASIL, 2021),VMPs e LQ em mg/L. Os pontos de amostragem P16, P23, P24, P25, P26, P27, P28, 

P29 e P30 não foram avaliados nessa amostragem 
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APÊNDICE H - Subprodutos da desinfecção que representam risco à saúde (Estação chuvosa) 
 

 

  
VMP 

(1) 

VMP 

(2) 
LQ 

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 27 28 29 30 

2,4,6 
Triclorofenol 

0,01 0,2 0,0001 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

2,4-Diclorofenol 0,3 0,2 0,00005 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Bromato NP 0,01 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Clorato NP 0,7 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Clorito NP 0,7 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Cloro residual 
livre 

0,01 5 0,01 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Ácidos 
haloacéticos NP 0,08 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

 total 

Cloraminas 
NP 4 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Total 

N-
nitrosodimetilami

na 

NP 0,0001 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Trihalometanos 
Total 

NP 0,1 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Onde: VMP (1) de acordo com a Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 (BRASIL, 2005), VMP (2) de acordo com a Portaria no 888, de 04 de maio de 2021 

(BRASIL, 2021), LQ limite de quantificação, NP parâmetro incluso em (BRASIL, 2021), VMPs e LQ em mg/L. Os pontos de amostragem P15, P23, P24, P25, P26 não 

foram avaliados nessa amostragem 
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APÊNDICE I – Padrão Organoléptico de Potabilidade (Estiagem) 

 

  
VMP 

(1) 

VMP 

(2) 
LQ 

P 

1 

P 

2 

P 

3 

P 

4 

P 

5 

P 

6 

P 

7 

P 

8 

P 

9 

P 

10 

P 

11 

P 

12 

P 

13 

P 

14 

P 

15 

P 

17 

P 

18 

P 

19 

P 

20 

P 

21 

P 

22 

Al 0,1 0,2 
0,00

4 
<LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Amonia 3,7 1,2 0,04 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Cloreto 250 250 0,7 2,09 2,04 2,05 1,93 1,98 2,06 1,97 2,42 1,98 0,8 2,05 2,49 1,98 2,53 2,42 4,69 2,85 2,27 3,22 2,39 2,16 

Cor Aparente ** 15 Apêndice N e O 

1,2 

diclorobenzeno 
NP 0,001 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

1,4 

diclorobenzeno 
NP 0,0003 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Dureza Total NP 300 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Fe 0,3 0,3 0,01 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Gosto e  

Odor 

Ausent
e 

6 0 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

Mn 0,1 0,1 0,005 <LQ <LQ 0,018 0,04 <LQ 0,006 0,097 0,01 0,01 <LQ 0,01 <LQ <LQ <LQ 0,007 0,01 <LQ 0,1 <LQ 0,011 0,01 

Monocloro 

benzeno 
NP 0,02 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Na NP 200 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Sólidos 

dissolvidos  

totais 

** 500 16,9 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 22,4 <LQ 18,8 <LQ <LQ <LQ 28,2 21,1 <LQ 36,8 <LQ 46,4 

So4 250 250 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,4 0,2 0,9 0,4 0,5 0,5 0,4 0,2 0,3 4,5 <LQ 0,8 0,3 0,8 

Sulfeto de  

Hidrogênio 
0,02 0,05 0,01 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Turbidez 100 5 Apêndice P e Q 

Zn 0,18 5 0,01 0,105 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,014 <LQ <LQ <LQ 0,105 <LQ 0,105 <LQ <LQ <LQ 0,01 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 
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Onde: VMP (1) de acordo com a Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 (BRASIL, 2005), VMP (2) de acordo com a Portaria no 888, de 04 de maio de 2021 

(BRASIL, 2021), LQ limite de quantificação, NP parâmetro incluso em (BRASIL, 2021), Gosto e odor avaliado em intensidade, ** Análises não recomendadas para avaliação 

em Brasil (2005). A Ausente. Os pontos P16, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29 e P30 não foram avaliados nessa amostragem 

 

 

APÊNDICE J – Padrão Organoléptico de Potabilidade (Estação chuvosa) 

 

  
VMP 

(1) 

VMP 

(2) 
LQ 

P 

1 

P 

2 

P 

3 

P 

4 

P 

5 

P 

6 

P 

7 

P 

8 

P 

9 

P 

10 

P 

11 

P 

12 

P 

13 

P 

14 

P 

16 

P 

17 

P 

18 

P 

19 

P 

20 

P 

21 

P 

22 

P 

27 

P 

28 

P 

29 

P 

30 

Al 0,1 0,2 0,004 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,005 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,001 <LQ 0,01 <LQ 

Amônia 3,7 1,2 0,04 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,08 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,08 0,06 

Cloreto 250 250 0,7 2,09 <LQ 0,8 <LQ 1,39 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 3,32 0,97 0,93 0,86 <LQ <LQ <LQ <LQ 1 <LQ 

Cor 

Aparente 
** 15 Apêndice N e O 

1,2 dicloro 

benzeno 
NP 0,001 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

1,4 dicloro 

benzeno 
NP 0,0003 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Dureza 

Total 
NP 300 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Fe 0,3 0,3 0,01 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,02 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,1 0,04 0,1 0,1 

Gosto e  

Odor 
Ausente 6 0 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

Mn 0,1 0,1 0,005 <LQ <LQ 0,018 0,04 <LQ 0,01 0,01 0,016 0,007 <LQ 0,012 <LQ <LQ 0,01 <LQ 0,011 0,028 0,009 0,169 0,007 <LQ 0,02 0,03 <LQ 0,01 

Monocloro  

benzeno 
NP 0,02 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Na NP 200 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Sólidos 

dissolvi dos  

totais 

** 500 16,9 <LQ <LQ 27 24,4 21,7 <LQ 29,9 46,2 <LQ 34 36 21,7 25,1 47,6 <LQ 35,3 <LQ 23,1 61,2 21,7 18,3 <LQ 29 <LQ <LQ 

So4 250 250 0,1 0,28 0,24 0,5 0,15 1,02 0,29 0,32 0,36 <LQ 0,49 0,41 0,36 0,72 0,31 0,3 <LQ 0,15 0,16 0,95 0,11 0,11 1 0,2 0,2 0,3 

Sulfeto de  

Hidrogênio 
0,02 0,05 0,01 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Turbidez 100 5 Apêndice P e Q 

Zn 0,18 5 0,01 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,01 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,01 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 
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Onde: VMP (1) de acordo com a Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 (BRASIL, 2005), VMP (2) de acordo com a Portaria no 888, de 04 de maio de 2021 

(BRASIL, 2021), LQ limite de quantificação, NP parâmetro incluso em (BRASIL, 2021), Gosto e odor avaliado em intensidade** Análises não recomendadas para avaliação 

em Brasil (2005). A Ausente. Os pontos de amostragem P15, P23, P24, P25, P26 não foram avaliados nessa amostragem 
 

APÊNDICE K – Resultado mensal da quantificação de E.coli em E.coli ( NMP/100mL) e suas respectivas médias geométricas anuais - Ano de 2019 
 
 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

Jan 52,10 33,10 142,10 19,50 * 81,60 21,30 17,10 12,00 7,40 101,70 18,90 143,90 16,10 17,1 

Fev 28,80 25,30 73,30 27,50 * 38,80 73,30 62,40 387,30 2,00 77,60 18,00 115,30 42,60 104,3 

Mar 23,10 40,20 96,00 24,10 * 48,70 75,90 10,80 229,40 8,50 125,90 38,90 63,70 58,30 72,30 

Abr 10,80 10,20 16,40 3,00 * 15,80 50,40 13,20 6,20 32,30 16,10 52,00 116,20 613,10 19,90 

Mai 6,30 5,20 32,70 22,30 25,60 6,30 35,40 178,90 9,60 <1 14,60 26,50 30,10 69,10 34,10 

Jun 27,90 25,60 17,10 6,30 10,90 34,50 160,70 18,50 9,70 3,10 325,50 7,50 60,50 21,10 13,40 

Jul 8,40 2,00 31,80 8,40 4,10 101,90 18,30 85,70 31,70 4,10 13,50 10,70 28,80 32,70 6,3 

Ago 26,30 <1 17,10 17,30 40,40 27,50 18,70 85,70 5,20 19,70 5,20 6,30 23,80 14,20 6,3 

Set 14,80 2,00 75,40 579,40 1,00 88,20 11,00 88,20 8,60 3,10 47,30 44,30 17,90 8,40 23,1 

Out 4,10 <1 22,60 50,40 11,00 10,80 15,30 35,00 19,90 1,00 115,30 25,90 4,10 6,30 10,7 

Nov 14,80 52,00 
62,00 

65,70 20,10 83,30 62,00 48,10 13,40 41,40 166,40 44,10 21,10 14,50 22,8 

Dez 45,70 93,30 547,50 153,90 <1 387,30 62,40 27,50 127,40 185,00 90,50 488,40 32,70 190,40 68,3 

Média geo. 17,03 15,66 50,69 28,01 10,03 43,47 37,43 39,65 23,58 8,78 52,49 27,95 37,51 34,04 22,61 

Onde Média geo: média geométrica. * Amostragem não realizada. Os pontos P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29 e P30 não possuíam 

séries históricas para esse parâmetro. De acordo com a Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 (BRASIL, 2005) o VMP de E. coli nas amostragens é 1000 

Escherichia coli (NMP/100mL). A média geométrica móvel dos últimos 12 meses de monitoramento de E. coli deve ser inferior a  1000 E. coli (NMP/100mL) (BRASIL, 

2021). 
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Onde Média geo: média geométrica. * Amostragem não realizada. Os pontos P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29 e P30 não possuíam séries históricas para esse 

parâmetro. De acordo com a Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 (BRASIL, 2005) o VMP de E. coli nas amostragens é 1000 E. coli (NMP/100mL). A 

média geométrica móvel dos últimos 12 meses de monitoramento de E. coli deve ser inferior a  1000 E.  coli (NMP/100mL) (BRASIL, 2021). 

 

 

 

 

APÊNDICE L - Resultado mensal da quantificação de E. coli em E. coli (NMP/100mL) e suas respectivas médias geométricas anuais - Ano de 2020 

 
 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

Jan 45,70 36,80 88,20 43,50 307,6 58.3 39,90 32,70 2,00 16,00 17,10 69,10 80,90 86,00 22,6 * * * * * 

Fev 8.5 34,50 69,70 77,60 29.9 20,10 17.1 139.6 1,00 31.8 6.3 34,50 45.2 56.5 32.3 19,7 104,6 <1 4,1 * 

Mar 2,00 16,00 42,60 17,50 4,1 3,10 1,00 5,20 35,50 2,00 32,30 52,10 2,00 33,20 13,5 70,8 6,3 33,6 10,9 * 

Abr 6,30 17,30 18,90 13,40 14,60 6,3 1,00 7,30 12,10 1,00 5,20 20,10 13,20 6,20 52,1 7,4 17,3 8,6 14,5 * 

Mai 4,10 11,20 35,50 7,10 26,90 33,20 36,80 33,90 7,20 6,20 18,30 48,70 32,80 41,00 7,10 146,7 19,9 18,7 3,1 * 

Jun 27,90 25,60 17,10 6,30 10,90 34,50 160,70 18,50 9,70 3,10 325,50 7,50 60,50 21,10 13,40 36,9 <1 62 8,4 101,7 

Jul 5,20 3,10 19,90 96,00 27,90 17,60 8,50 16,00 18.9 3,10 42,60 65,00 21,80 9,70 7,50 44,1 10,9 27,2 7,3 73,3 

Ago 5,20 2,00 14,60 21,30 23,10 1,00 1,00 27,50 9,70 1,00 58,30 5,20 10,80 22,80 7,50 35,9 19,9 307,6 1 129,1 

Set 3,00 17,30 55,60 12,20 12,00 5,20 6,30 59,40 2,00 1,00 69,10 15,10 17,10 37,30 25,30 30,1 16 34,5 5,2 35,9 

Out 37,30 52,90 81,30 110,60 38,30 38,80 8,50 8,50 38,50 34,10 41,60 17,10 55,20 488,40 25,30 52 185 16,5 9,3 325,5 

Nov 21,00 49,22 
34,00 

33,40 5,20 6,30 1,00 13,00 21,10 36,80 36,11 35,50 29,50 20,20 15,10 31,8 13,2 48 13,5 238,2 

Dez 290,90 13,20 139,60 172,30 28,5 55,40 3,10 8,60 63,10 113,70 191,80 325,50 172,30 59,10 9,7 53,7 10,7 31,5 4,1 686,7 

Méd. 

geo. 
12,55 16,37 40,37 30,14 20,27 11,69 5,95 16,14 9,54 5,84 42,63 31,41 26,64 34,15 14,89 37,96 21,44 34,53 5,94 151,61 
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APÊNDICE M - Resultado de cianobactérias em células/mL - Ano de 2020 
 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

Jan * * * * 3410,00 1540,00 3190,00 3960,00 3465,00 3025,00 3740,00 2145,00 3465,00 1815 2530,00 * * * * * 

Fev * * * * 2310 2860 1980 1980 1760 1870 2430 2310 2255 2475 3080 1650 2255 1595 2585 * 

Mar 478,5 731,5 330 297 467,5 396 396 522,5 753,5 995,5 445,5 363 742,5 291,5 484 297 528 181,5 313,5 * 

Abr * * * * 528 291,5 632,5 539 368,5 1.413,50 847 539 1122 539 918,5 539 902 473 456,5 * 

Mai * * * * 803 341 605 588,5 605 759 693 297 1419 1700 495 1254 1468 1001 858 * 

Jun 401,5 724,6 334,8 780,9 780,41 446,4 964,72 624,96 926,28 427,42 836,66 602,64 613,18 647,3 892,8 714,24 847,71 719,65 446,28 483,11 

Jul * * * * 530,1 267,84 334,5 312,48 561,4 535,68 222,97 200,88 427,37 625 446,4 513,36 687,84 803,52 483,11 557,77 

Ago 297,3 669,6 204,4 435,2 445,95 178,56 401,76 357,12 451,98 468,72 223,2 245,52 491,04 446 418,5 483,11 535,68 736,56 290,16 502,2 

Set * * * * 496,62 695,32 620,94 429,66 641,14 688,01 388,53 669,6 429,66 773,2 675,18 597,06 557,83 531,55 697,22 520,61 

Out <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 30,00 23,00 25,00 

Nov <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 33 <LQ 

Dez <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Onde * Amostragem não realizada. Os pontos P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29 e P30 não possuíam séries históricas para esse parâmetro. O número de células, o 

VMP e o LQ foram padronizados em células/mL. Nas amostragens o LQ = 3,0 células/mL Janeiro a setembro – Método 10200F) e LQ = 1,0 (outubro a dezembro – Método 

9222G). (De acordo com a Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 (BRASIL, 2005) o VMP de cianobactérias da água bruta nas amostragens é 50000 

células/mL. De acordo com a Portaria no 888, de 04 de maio de 2021 (BRASIL, 2021), o número de cianobactérias na água bruta deve ser inferior 10.000 células/mL. 
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APÊNDICE N - Resultado mensal da cor aparente em uH no ano de 2019 

 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

Jan 13,3 15,9 17,2 10,7 * 10,2 6,3 3,2 4,5 12,0 18,4 13,2 15,2 14,3 6,3 

Fev 28,3 15,6 21,8 12,0 * 12,4 6,3 3,3 5,6 15,1 22,3 8,0 18,8 16,8 8,0 

Mar 13,7 18,0 15,3 5,6 * 5,3 2,9 0,0 7,5 11,0 16,8 9,2 14,7 13,0 17,2 

Abr 17,1 20,0 89,8 17,0 * 15,5 10,1 9,9 13,2 19,0 28,3 16,30 42,1 78,6 12,5 

Mai 40,0 3,90 12,20 5,20 * 3,90 2,30 0 0,80 11,30 14,30 7,30 15,10 11,80 3,2 

Jun 8,0 63 12,00 6,10 5,7 3,20 3,90 0 0 10,70 5,70 7,70 11,10 8,50 1,7 

Jul 3,5 2,9 6,4 4,0 0,3 1,7 0 0 0 7,6 12,4 1 4,3 3 0 

Ago 1,1 2,9 7,0 0,7 4,1 3,5 1,6 0 3,6 7,5 13,8 1,6 1,1 5 0 

Set 0,0 0,00 3,6 0 12,7 0 0 0 0 7,4 16,6 0 0 0 0 

Out 1,5 6,6 7,3 4,3 8,0 0,4 0,6 0 0 2,4 11,4 4,1 3,4 3,3 0 

Nov 17,3 1,5 12,4 8,2 14,6 10,5 4,8 2,6 3,7 9,9 14,8 12,1 6,7 8,7 3,9 

Dez 28,1 27,7 13,8 10,0 7,7 5,5 1,0 2,3 2,3 9,6 15,5 11,6 5,4 11,1 5,2 

 Onde * amostragem não realizada. Os pontos P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29 e P30 não possuíam séries históricas para esse parâmetro De acordo com a 

Portaria no 888, de 04 de maio de 2021 (BRASIL, 2021), a cor aparente da água tratada deve ser 15 uH. A Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 (BRASIL, 

2005) não menciona o VMP da cor aparente para a água. 
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APÊNDICE O - Resultado mensal dos ensaios de cor em UH no ano de 2020 
 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

Jan 7 19,8 9,9 5,1 44,2 23,4 4,4 2,6 6,7 5,9 5,3 7,5 6,6 9,5 6,4 6,1 <5 9,9 16,23 5 

Fev 17,6 17,2 13,8 6,8 13.6 8,1 9.8 0.7 12,9 4,2 5,7 12,4 14,1 20.1 14,8 15,8 12,7 11,2 40,8 * 

Mar 8,2 5,97 12 5,6 1 4,3 0 0 1,7 8,4 7,5 9,1 6,7 12 2,2 25,7 7 11,5 105 * 

Abr 6,9 9,1 11,3 5,8 5,7 3,3 2,1 0,5 1,6 10,3 11,5 5,5 7 9,8 2,5 16,5 9,9 13,1 136 * 

Mai 7,3 9,1 11,6 8 6,9 5,5 2,9 2,9 16,8 4,8 12,3 10,6 7,6 10,7 4,3 16 5,5 12,8 131 * 

Jun 0 12,3 12,7 5,1 0 0 0 0 0 14,2 15 0 13,1 12,4 0 12 0 13,1 171 27,9 

Jul 6,9 8,1 10,1 7,7 6,2 5,2 4,5 2,3 2,5 11,5 16 9,4 8,7 10,5 4,6 17,2 5 8,9 86,8 17,9 

Ago 8,7 9,8 9 5,2 3,3 3,4 0,6 1,4 0,1 11,1 11,1 9,5 4 5,1 3,4 14 3,9 11,2 10,8 26,1 

Set 5,6 8,4 8,5 7,2 5,4 6 3,5 1,9 3,9 12,9 19,5 8,3 5,8 9,3 9,3 6,4 5,3 32,3 117 4,9 

Out** 5,9 16,2 <5 <5 <5 <5 <5 <5 6,1 6,8 6,2 <5 <5 5,6 <5 5,2 <5 7 8,1 6,3 

Nov** <5 <5 7,1 6,5 7 <5 <5 <5 <5 6,1 6,6 <5 5 5,2 <5 6,6 <5 10,1 16,6 5,1 

Dez** <5 5,7 15,9 7,3 6,4 <5 5,67 <5 6 5,8 6 <5 5,1 5,7 6,1 6 <5 11,26 17,36 <5 

Onde * amostragem não realizada. Os pontos P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29 e P30 não possuíam séries históricas para esse parâmetro De acordo com a Portaria 

no 888, de 04 de maio de 2021 (BRASIL, 2021), a cor aparente da água tratada deve ser 15 uH. Nos meses de janeiro a setembro, foram avaliadas as cores aparentes da água 

bruta. ** Nos meses de outubro, novembro e dezembro foi avaliada a cor verdadeira. De acordo com a Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 (BRASIL, 2005) 

o VMP da cor verdadeira para a água bruta deve ser 75 uH. Brasil (2021) não menciona o VMP para esse parâmetro na água bruta. 
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APÊNDICE P - Resultado dos ensaios mensais da turbidez em UNT - Ano 2019 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

Jan 1,34 1 2,03 0,73 * 1,51 0,64 0,35 0,38 2,18 4,16 1,48 2,34 2,06 0,83 

Fev 1,46 0,84 3,16 0,86 * 1,45 0,50 0,34 0,52 2,83 5,17 0,62 3,47 3,2 1,32 

Mar 1,45 0,53 2,14 0,93 * 1,19 1,15 0,38 2,55 2,40 4,55 1,12 2,49 2,36 5,68 

Abr 1,51 1,4 37,00 1,43 * 1,57 0,64 0,71 1,37 3,72 9,26 1,93 15,90 22,10 1,41 

Mai 1,38 0,93 1,65 0,66 1,12 0,85 0,49 0,18 0,27 2,69 3,56 1,72 2,27 1,53 0,6 

Jun 1,11 0,65 1,61 0,64 0,99 1,29 1,75 0,27 0,47 3,40 3,75 1,29 2,42 1,48 0,70 

Jul 0,77 1,16 1,59 0,88 0,57 0,83 0,51 0,43 0,33 2,91 4,02 0,68 1,48 1,12 0,62 

Ago 0,96 0,53 1,24 1,76 0,97 0,46 0,69 0,42 0,31 5,41 4,06 0,61 0,96 1,55 0,9 

Set 1,04 0,44 1,09 1,10 4,21 2,02 0,56 0,51 0,50 2,89 3,87 0,61 1,09 1,17 2,03 

Out 6,75 0,52 1,02 0,72 2,30 0,64 0,49 0,36 0,33 6,30 3,46 0,60 0,80 1,10 0,49 

Nov 3,98 0,93 1,42 0,99 4,99 2,70 1,03 0,57 0,80 2,01 3,88 1,14 0,91 1,14 1,05 

Dez 1,62 1,51 2,43 1,73 1,95 1,37 0,89 0,65 0,63 2,44 4,94 1,72 0,92 3,3 1,66 

 Onde * amostragem não realizada. Os pontos P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29 e P30 não possuíam séries históricas para esse 

parâmetro De acordo com a Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 (BRASIL, 2005), o VMP da turbidez da água bruta deve ser 100 UNT. Brasil (2021) não 

menciona o VMP para esse parâmetro na água bruta. 
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APÊNDICE Q - Resultado mensal da turbidez em NTU - Ano 2020 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

Jan 2,39 1,45 4,57 1,34 20,90 12,00 1,45 0,84 3,43 1,70 2,13 1,45 2,73 3,79 2,77 * * * * * 

Fev 1,56 1,45 4,04 1,32 5,36 1,19 3,29 0.46 6,06 7,71 2,68 5,61 5,50 8,86 6.26 2.95 3,24 0,64 7,61 * 

Mar 1,11 0,56 3,05 1,91 0,34 1,14 0,35 0,25 0,48 2,54 4,32 3,43 1,56 3,01 1,30 5,59 1,89 0,72 14,70 * 

Abr 0,72 0,55 2,90 1,00 1,02 0,82 0,35 0,25 0,55 2,77 4,65 1,35 1,35 2,36 0,84 2,65 1,32 0,64 15,70 * 

Mai 0,65 0,36 2,25 1,44 1,03 0,80 0,27 0,23 10,80 0,45 3,41 2,69 1,49 2,00 1,42 2,88 1,21 0,76 18,20 * 

Jun 0,89 0,38 2,71 1,10 0,82 0,85 0,36 0,25 0,28 4,15 4,53 1,12 3,12 1,95 0,85 2,34 1,26 2,01 21,90 4,29 

Jul 0,73 0,45 1,68 0,97 0,82 0,65 0,65 0.17 0.43 3,68 4,29 1,71 1,54 2,08 1,66 2,60 2,49 2,73 13,10 6,36 

Ago 0,95 0,40 1,40 1,02 0,81 1,21 0,46 0,26 2,81 2,81 4,35 2,41 1,42 1,69 0,77 1,87 0,98 3,51 19,10 13,10 

Set 0,53 0,42 0,86 0,97 0,73 1,18 0,49 0,32 0,31 12,40 4,04 1,40 1,01 1,45 0,67 1,38 0,91 2,53 24,60 2,13 

Out 0,42 1,64 0,32 0,69 0,69 0,63 0,33 0,02 1,5 2,17 2,29 0,02 0,68 1,51 0,19 1,63 0,83 3,24 13,3 2,84 

Nov 0,6 0,9 1 1,23 1,4 0,54 0,97 0,7 0,43 1,17 1,74 0,69 0,74 1,11 0,83 1,52 0,22 2,4 9,73 0,96 

Dez 0,57 0,97 1,53 1,04 1,12 0,56 0,99 0,72 0,45 1,18 1,91 0,66 0,76 1,49 0,84 0,94 0,15 2,64 9,86 0,91 

Onde * amostragem não realizada. Os pontos P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29 e P30 não possuíam séries históricas para esse parâmetro De acordo com a 

Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 (BRASIL, 2005), o VMP da turbidez da água bruta deve ser 100 UNT. Brasil (2021) não menciona o VMP para esse 

parâmetro na água bruta. 
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APÊNDICE R- Resultado mensal de pH - Ano 2020 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

Jan 6,34 5,56 7,03 6,42  * 6,42 6,60 5,32 6,14 7,29 6,6 6,89 6,95 7,26 6,70 

Fev 6,55 5,4 6,77 6,47  * 6,38 6,50 5,26 6,07 7,36 6,48 6,57 6,74 7,02 6,51 

Mar 6,59 6,29 6,94 6,33  * 6,19 6,54 5,25 5,98 7,39 6,58 6,96 6,89 7,16 6,60 

Abr 6,63 5,14 6,94 6,49  * 6,41 6,35 5,07 6,00 7,19 6,64 6,92 6,64 6,93 6,41 

Mai 6,68 5,69 6,88 6,43 6,11 6,37 6,56 5,16 5,85 7,26 6,82 7,04 6,86 7,02 6,51 

Jun 6,76 5,99 6,96 6,39 6,04 6,72 6,64 5,29 5,89 7,32 6,73 7,06 6,94 7,13 6,91 

Jul 6,72 5,91 7.07 6,45 5,78 6,26 6,61 5,32 5,75 7,35 6,62 7,18 6,96 7,27 6,68 

Ago 6,19 5,96 7,1 6,58 6,18 5,5 6,67 6,38 5,95 7,39 6,55 7,1 6,97 7,15 6,73 

Set 6,57 6,27 7,15 6,56 6,51 6,42 6,87 5,57 6,32 7,63 7,03 7,23 7,22 7,30 6,88 

Out 6,48 6,60 7,09 6,52 6,14 6,08 6,67 5,39 6,14 7,40 6,65 7,32 7,14 7,22 6,70 

Nov 6,54 4,84 7,17 6,80 6,03 6,50 6,72 5,54 6,20 7,30 6,76 6,92 7,27 7,29 6,78 

Dez * * * * * * * * * * * * * * * 

Onde * amostragem não realizada. Os pontos P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29 e P30 não possuíam séries históricas para esse parâmetro 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 (BRASIL, 2005), o VMP do pH deve ser de 6,0 a 9,0 na água bruta. Brasil (2021) não menciona o 

VMP para esse parâmetro na água bruta. 
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APÊNDICE S - Resultado mensal de pH - Ano 2020 

 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

Jan 6,03 5,79 6,79 6,80 5,83 6,12 6,77 5,68 5,33 6,97 6,41 6,77 6,81 7,31 6,37 6,31 6,62 6,66 6,07 6,46 

Fev 5,68 5,43 6,52 6,33 6,22 6,32 6,29 5,77 6,02 6,81 6,46 6.89 6.60 6,44 6,32 6,62 6,47 5,86 6,43 * 

Mar 6,54 5,97 6,78 6,67 6,49 6,63 6,21 5,81 6,48 6,91 6,49 6,95 6,88 7,02 7,00 6,48 6,51 5,73 6,34 * 

Abr 6,20 6,59 6,87 6,39 6,38 6,38 6,05 5,52 6,36 6,96 6,63 6,78 6,81 6,68 6,64 6,84 6,58 6,06 6,45 * 

Mai 6,57 6,37 7,07 6,86 6,70 6,55 6,16 5,64 7,17 6,21 6,66 7,10 6,89 7,22 6,94 6,71 6,42 6,05 6,23 * 

Jun 6,16 6,25 6,78 6,51 6,10 6,16 6,00 5,45 6,41 7,41 6,47 6,92 6,80 6,97 7,09 6,79 6,48 6,66 6,23 6,55 

Jul 6,21 6,30 7,03 6,77 6,32 6,32 6,54 5,35 6,61 7,31 6,78 7,05 6,95 7,07 6,93 6,77 6,56 6.61 6.60 6,57 

Ago 6,62 6,23 6,90 6,36 6,06 6,25 6,49 5,41 6,08 7,30 6.75 7,02 6,89 7,13 6,82 6,73 6,48 6,60 6,27 6,52 

Set 6,41 6,29 6,83 6,65 6,23 6,27 6,48 5,42 6,47 7,36 6,73 7,11 6,88 6,23 6,93 6,93 6,71 6,04 6,14 6,59 

Out 6,47 6,39 6,96 7,98 7,89 7,30 6,96 7,22 7,56 7,49 7,20 7,28 8,08 8,14 6,95 7,70 6,98 7,82 7,20 6,80 

Nov 7,00 6,40 6,74 6,72 6,08 6,16 6,00 6,09 6,22 6,11 7,54 6,03 6,11 6,19 6,00 6,01 5,94 6,06 5,96 5,86 

Dez 6,43 6,02 7,10 6,44 6,40 6,15 6,10 6,09 6,42 6,48 6,45 6,39 6,18 6,12 6,48 7,04 6,30 6,12 6,29 6,38 

                Onde * amostragem não realizada. Os pontos P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29 e P30 não possuíam séries históricas para esse parâmetro. 
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APÊNDICE T – Média de vazão das ETAs ano de 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2021) 
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APÊNDICE U – Média de vazão das ETAs ano de 2020 

 

 

Fonte: Autora (2021) 
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