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Fundamentos

 Barreiras múltiplas:
 Elementos da estrutura de abastecimento público de água para 

assegurar a sua qualidade para o uso final.
 Objetivo:
 Minimizar o risco à saúde da população, garantindo o fornecimento de 

uma água intrinsicamente segura dos pontos de vista:
 Físico;
 Microbiológico;
 Químico.



Barreiras 
Múltiplas



Problema de poluição dos mananciais

Imagem aérea do Reservatório Guarapiranga 
(fonte: http://vejasp.abril.com.br/materia/ciclofaixa-represa-Guarapiranga) 

http://vejasp.abril.com.br/materia/ciclofaixa-represa-guarapiranga


Perfil do IQA ao longo do Rio Tietê  em 2014
Fonte: Qualidade das águas superficiais no estado de São Paulo 2014 [recurso eletrônico] / 

CETESB. - - São Paulo : CETESB, 2015. 

Impacto da Falta de Tratamento de Esgotos 
na Disponibilidade Hídrica



Problemas atuais associados à qualidade da água

Em pouco mais de um ano:

Aumento de quase 50% no 
número de substâncias 
disponíveis comercialmente.

acesso em 05/03/2014

acesso em 23/02/2016



http://www.nbcnews.com/video/msnbc-news/23558925#23558925

msnbc News   |  Drugs in 
your drinking water?
March 10: A shocking 
Associated Press 
investigation finds various 
pharmaceuticals in the 
drinking supplies of at least 
41 million Americans. NBC's 
Tom Costello reports.

http://www.nbcnews.com/video/msnbc-news/23558925#23558925


Barreiras 1, 2 e 3 foram rompidas

 A maioria dos mananciais utilizados para abastecimento não são 
protegidos e/ou recebem poluentes;

 A variedade de substâncias químicas disponíveis comercialmente 
inviabiliza a definição de padrões individuais;

 As técnicas de tratamento comumente utilizadas não afetam 
diversos contaminantes potencialmente presentes no 
mananciais.



Barreiras 4, 5 e 6

Não são suficientes para assegurar a oferta de uma água 
intrinsicamente segura;
Aumento no risco de doenças associados ao uso da água;
Necessidade de uma nova abordagem para redução da 

poluição de mananciais utilizados par abastecimento.



Abordagem a ser utilizada

 Estabelecimento de padrões de qualidade com base em 
parâmetros que representem grupos específicos de 
contaminantes;

 Utilização de ensaios para avaliação de efeitos potenciais na 
saúde humana considerando-se o efeito conjunto de 
diversos contaminantes:
 Ensaio de toxicidade;
 Ensaios de estrogenicidade e androgenicidade.

 Utilização de novas tecnologias para tratamento de água e efluentes;
 Controle na fonte de contaminantes críticos.



Projeto de Reúso de Água Potável da SANASA/Campinas

 Proposta de avaliação de sistema de tratamento para produção 
de água de reúso potável a partir de esgotos domésticos 
tratados;

 Instalação de um sistema piloto para avaliar processos 
complementares de tratamento do efluente de um sistema 
MBR;

 Avaliar a eficiência de tratamento e remoção de compostos 
orgânicos com potencial estrogênico e androgênico.



Imagem da Unidade Piloto



Resultados do Monitoramento do 
Arranjo com melhor desempenho



Resultados de Toxicidade Química das Amostras da 
Unidade Piloto



Desafios de uma nova legislação para controle 
da qualidade da água para abastecimento
Compreensão da complexidade para assegurar a qualidade da água dos 

mananciais;
O fato de se monitorar um conjunto específico de variáveis de qualidade 

não assegura a sua adequação para uso;
A legislação deve levar em consideração os avanços tecnológicos e 

incentivar o seu desenvolvimento.
Necessidade de programas de monitoramento baseados em ensaios 

capazes de avaliar o efeito sinergético dos contaminantes sobre a saúde 
humana.



Muito obrigado 
pela atenção!
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