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RESUMO – O gerenciamento e controle dos processos relacionados ao tratamento de água vem se 
tornando cada vez mais caro, e um erro de julgamento pode trazer mais prejuízos do que soluções, 
tanto com relação à saúde pública como ao custo dos atores envolvidos na correção das falhas. Este 
trabalho apresenta uma ferramenta de apoio ao gerenciamento de Estações de Tratamento de Água-
ETA baseada na modelagem integrada dos parâmetros de água bruta e tratada. De inicio foi 
elaborado uma plataforma genérica para cadastro e sistematização das informações geradas de 
controle de qualidade da água no sistema ETA-Gravatá, produtora de água potável para a cidade de 
Campina Grande, no estado da Paraíba. A modelagem matemática da qualidade da água em ETA, 
basea-se na utilização de análise de regressão multivariada para prognóstico do comportamento e 
eficiência de tratamento da água frente às mudanças de parâmetros indicativos de qualidade da água 
bruta. Busca-se uma integração na análise do sistema: manancial de captação - tratamento. A 
simplicidade de sua formulação e o bom desempenho nos resultados obtidos mostram que os 
modelos apresentados podem ser aplicados no sistema ETA-Gravatá, como uma ferramenta útil no 
auxílio a tomada de decisão nos processos relacionados a operação, controle e gerenciamento da 
estação. 
 
ABSTRACT – The management and control of the processes in regard to the water treatment 
become more and more expensive, then an error of judgment can bring more damages rather than 
solutions, as much as in regard to the public health as well as to the cost of the correction of failures 
by the involved actors. This paper shows the development of a tool for support the management of 
Water Treatment Plant (ETA) based on an integrated modeling of brute and treated water 
parameters. First, a generic platform was elaborated to store historical informations on quality 
control of the water in the ETA-Gravatá system, which is responsible for water production for the 
city of Campina Grande, in Paraiba state. The mathematic modeling of water quality in WTP 
proposed here is based on a multivariate regression for a prognostic of the behavior and efficiency 
of the water treatment for changes on the brute water parameters. This study looks for to the 
integration in the analysis of the system: water intake – treatment. The simplicity of its 
formularization and the good results obtained show that the proposed model can be applied in the 
ETA-Gravatá system, as a useful tool for decision support on related processes of operation, control 
and management of the station. 
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1 – INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos tem-se assistido a uma preocupação crescente, a nível mundial, no sentido 

de se considerar que os sistemas de abastecimento de água, para além de satisfazerem padrões de 

qualidade estabelecidos legalmente, devem apresentar níveis de desempenho que mereçam a 

confiança dos consumidores na qualidade da água que lhes é fornecida. 

A questão da qualidade da água em sistemas de abastecimento público urbano é, muitas vezes, 

vista como separada ou diferenciada dos grandes problemas de degradação ambiental, já que a 

estação de tratamento é projetada para assegurar a condição de potabilidade. No entanto, a água dos 

sistemas de abastecimento público urbano pode conter compostos tóxicos, entre eles metais 

pesados, provenientes de três fontes principais: do manancial de captação, uma vez que as estações 

de tratamento do tipo convencional não removem esses elementos; da indústria de produção de água 

tratada, pela adição sem controle de produtos químicos na coagulação/floculação e através da 

deterioração das tubulações da rede de distribuição. 

Alguns programas de monitoramento de qualidade da água falham a não incluir recursos e 

ferramentas específicas para analisar e interpretar os dados coletados (RICKERT, 1991). A falta de 

objetivos claros desses programas e o modo de como alcançá-los, resulta, em muitos órgãos 

governamentais, em gastos de recursos financeiros com coleta de dados de qualidade de água que 

tem pouco ou nenhum significado na avaliação de possíveis fontes poluentes. Neste caso, os 

relatórios emitidos consistem meramente na apresentação em tabelas de dados brutos com quase 

nenhuma interpretação. 

O estudo “Além da Escassez: Poder, Pobreza e a Crise Mundial do Fornecimento de Água 

(PNUD, 2006) cita os vários casos de doenças e mortes que poderiam ser evitadas com o 

fornecimento adequado de água e saneamento. Anualmente, 1,8 milhão de crianças morrem de 

diarréia (o equivalente a 205 crianças por hora), 443 milhões faltam à escola por doenças causadas 

pelo consumo de água inadequada e metade da população dos países em desenvolvimento passa por 

algum problema de saúde dessa natureza. 

O gerenciamento e controle dos processos relacionados ao tratamento de água vem se 

tornando cada vez mais caro, e um erro de julgamento pode trazer mais prejuízos do que soluções, 

tanto com relação à saúde pública quanto ao custo para os atores envolvidos na correção de falhas. 

Tudo isso, gera a necessidade de ferramentas que tornem a análise mais ampla e eficiente e 

auxiliem na tomada de decisões (ROSSMAN et al., 1994). 

O presente trabalho vem de encontro a essa necessidade, propondo desenvolver uma 

ferramenta de apoio ao gerenciamento de ETA, baseada numa análise integrada dos parâmetros de 
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água bruta e tratada, através do uso de modelos de regressão multivariada, apresentando como 

estudo de caso: o sistema reservatório Epitácio Pessoa-ETA Gravatá. 

2 – ÁREA DE ESTUDO 

O sistema ETA-Gravatá, área objeto de estudo, congrega o reservatório de captação Epitácio 

Pessoa (conhecido popularmente por Boqueirão) e a estação de tratamento de água para 

abastecimento publico urbano de Gravatá (Figura 1). 

Figura 1 – Planta esquemática do sistema de abastecimento público urbano ETA Gravatá 

2.1 - Açude Público Epitácio Pessoa 

O açude público Epitácio Pessoa, conhecido popularmente por Boqueirão, está inserido na 

bacia do Alto Paraíba, regiões dos Cariris e Curimataú do estado da Paraíba. É o segundo 

reservatório do Estado em capacidade de acumulação, e o maior da bacia do rio Paraíba, 

apresentando atualmente um volume máximo de armazenamento de 411.686.287 m3 (PARAÍBA, 

2004). É o manancial de captação que abastece a cidade de Campina Grande, a segunda maior do 

estado, e outras da circunvizinhança. 

A precipitação média anual gira em torno de 305,4mm. Já perdas por evaporação da água 

armazenada no açude são muito elevadas, correspondendo a uma lâmina anual em torno de 2m. 

A área em torno do açude apresenta três feições distintas de uso e ocupação do solo, quais 

sejam, vegetação, áreas de preservação permanente e pontos de antropismo. Sendo a exploração 
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agrícola com aplicação intensiva de agrotóxicos a sua grande totalidade, ocorrendo em todos os 

municípios da área de influência do açude Epitácio Pessoa, inclusive dentro da faixa legal de 

preservação de 100 metros no seu entorno (PARAÍBA, 1977). 

 Em diagnóstico ambiental recente efetuado pelo DNOCS (2005) foram apontados os 

principais problemas enfrentados em torno do açude Epitácio Pessoa (Figura 2). 

 

 
Figura 2 – Infograma das articulações entre os 5 principais problemas apontados pelo DNOCS 

 

2.2 - Estação de Tratamento de Água (ETA-Gravatá) 

A Estação de Tratamento de Água – ETA/Gravatá, localizada no distrito de Gravatá, 

município de Boqueirão, estado da Paraíba, é do tipo convencional de ciclo completo, constando 

das etapas de coagulação, floculação, decantação, filtração, correção de pH e desinfecção. Tem 

capacidade para tratar até 1.700 L/s de água, proveniente do reservatório Epitácio Pessoa. 

O fluxograma de produção d’água da ETA/Gravatá inicia-se na captação feita através de 

tomada de fundo em tubulações de aço que, por gravidade vai até o poço de sucção da elevatória de 

água bruta. A água bruta é então recalcada para a ETA/Gravatá através de duas linhas adutoras de 

900 e 800mm com 2,4km de extensão. Na unidade de mistura rápida (calha Parshall) é aplicado o 

coagulante sulfato de alumínio. Em seguida, a água é encaminhada pelo canal de admissão aos 

floculadores, e posteriormente para os decantadores. Dos decantadores ela é conduzida aos filtros, 

através do canal de água decantada. Após o processo de filtração, em leito filtrante formado por 

uma camada de antracito (carvão em grãos), e outra de areia (grãos de quartzo) tendo no final uma 

de seixo rolado, a água é encaminhada ao reservatório apoiado (central) e daí para os reservatórios 
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de distribuição através de tubos de aço e ferro. Porém, antes da entrada no reservatório apoiado, a 

água recebe a cal para correção de acidez (pH) e dosagem de cloro para desinfecção.   

Há duas fases no processo de tratamento onde são gerados os efluentes descartáveis da ETA: 

na decantação, onde o lodo acumulado no fundo dos decantadores é retirado por removedores de 

funcionamento hidráulico, acionado à vácuo; e na filtração, quando das lavagens contra corrente, 

efetuadas periodicamente. 

3 – METODOLOGIA 

 A metodologia utilizada para o desenvolvimento desse trabalho encontra-se distribuída em 

etapas, sinteticamente apresentada no organograma da Figura 2.  

 

 
Figura 2 - Organograma das etapas seguidas na metodologia 

 
3.1 - Coleta de Dados 

 Foram coletas na Unidade de Negócio Borborema da Companhia de Águas e Esgoto da 

Paraíba (CAGEPA) dados históricos de parâmetros de qualidade da água bruta e tratada oriundos 

dos boletins de monitoramento mensal e diário do sistema ETA-Gravatá. 

 No Laboratório de Meteorologia, Recursos Hídricos e Sensoriamento Remoto (LMRS) 

foram coletadas séries históricas do total mensal precipitado no posto pluviométrico localizado na 

bacia hidrográfica do açude Boqueirão. Já no Departamento Nacional de Obras contra a Seca – 

DNOCS foram obtidos dados de séries históricas diárias de nível e volume de acumulação do 

açude. 

 Todas as informações coletadas compreendem o período que vai desde o mês de junho de 

1998 até dezembro de 2005. 
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3.2 - Estruturação do Sistema de Banco de Dados 

A necessidade do cadastramento de dados de monitoramento na ETA-Gravatá, situação que 

também se estende para as demais ETA’s do estado da Paraíba, foi identificada desde o início do 

levantamento de dados para o estudo em questão, devido primordialmente à falta de sistematização 

das informações e a deficiência do cadastro do sistema. 

A estrutura do banco de dados (BD) foi alicerçada na demanda das informações de 

monitoramento e controle de qualidade da água nos diversos módulos de tratamento existentes nas 

ETA’s. Ademais, outras informações relevantes também foram contemplas no banco de dados. 

O BD foi elaborado através do Microsoft® Office Access 2003. Foram criados quatro 

formulários padrão do tipo aba para o cadastro das informações, estruturado da seguinte forma: 

a) Informações Gerais 

Identificação: contém nome da ETA, localização através de coordenadas UTM e regional 

da CAGEPA a que pertence (Litoral, Brejo, Borborema, Espinharas, Rio do Peixe e Alto 

Piranhas); 

Características Gerais: capacidade nominal de tratamento, produção média de água 

tratada, tecnologia de tratamento (convencional, semi-convencional, simplificada, outra) e 

material de construção (concreto, aço, fibra, ferro-cimento, outra); 

Características da Captação: tipo de captação (torre de tomada, barragem de nível, a fio 

de água, diretamente por bombas, outros), nome do manancial, tipo de manancial de 

captação de água bruta (rio, riacho, açude, subterrâneo, outros). 

b) Monitoramento Diário - contém os campos para cadastro de parâmetros físico-químicos 

(pH, cor, tubidez, cloro residual) da água bruta, decantada, filtrada e clorada, monitorados 

diariamente na ETA. 

c) Monitoramento Mensal – contém os campos para cadastro dos parâmetros físico-

químicos e bacteriológicos (temperatura, SDT, amônia, cálcio, cloretos, cor, condutividade, 

nitrato, magnésio, sulfatos, turbidez, dióxido de carbono, nitrato, dureza, fluoreto, pH, 

oxigênio consumido, alcalinidade, ferro e cloro residual) da água bruta e tratada 

monitorados mensalmente na ETA. 

d) Monitoramento Semestral - contém os campos para cadastro dos parâmetros físico-

químicos (magnésio, manganês, ferro, amônia, nitrito, nitrato, pH, cor, cloretos, dureza, 

sódio, SDT e sulfato) e metais pesados (cádmio, chumbo, cobre, mercúrio, níquel, zinco, 

bário, alumínio e cromo) da água bruta e tratada monitorados semestralmente na ETA.  
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3.3 - Avaliação dos Parâmetros de Qualidade da Água 

A avaliação da conformidade dos parâmetros de água bruta a tratada no sistema ETA-Gravatá 

cadastrados no banco de dados consistiu na comparação com os Valores Máximos Permitidos 

(VMP) para corpo hídrico superficial da classe II, na qual está inserido o reservatório Epitácio 

Pessoa, estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05 (BRASIL, 2005) e a Portaria MS 518/04 

(BRASIL, 2004) para água tratada. A Tabela 1 apresenta os VMPs para parâmetros de qualidade da 

água analisados nesse estudo. 

 
Tabela 1 - Valores máximos permitidos dos parâmetros de qualidade da água 

VMP Parâmetro CONAMA 357/05 Portaria 518/MS 
Cor (mg Pt/L) 75 15 
Turbidez (UNT) 100 5 
pH 6 a 9 6 a 9,5 
SDT (mg/L) 500 1000 
Cloreto (mg/L) 250 250 

 

A partir dos histogramas de qualidade da água diária e da cota do reservatório, foi elaborado 

um portfólio que apresenta os intervalos de classe da cota que propiciaram a otimização no processo 

de tratamento, ou seja, o atendimento aos padrões de potabilidade. O valor percentual (Φ) é obtido 

através da divisão entre o número de observações do parâmetro de qualidade em conformidade 

(NQ) pelo número de observações da cota naquela classe (NC) como mostra a Expressão 1.  

100
NC
NQ(%) ⋅=Φ  (1)

3.4 - Modelagem Matemática da Qualidade da Água 

A modelagem matemática da qualidade da água em ETA, aqui proposta, basea-se na 

utilização de análise de regressão multivariada para prognóstico do comportamento e eficiência de 

tratamento da água frente às mudanças de parâmetros indicativos de qualidade da água bruta. 

Busca-se uma integração na análise do sistema: manancial de captação - tratamento, sendo uma 

alternativa aos modelos de qualidade da água de base física. É válido ressaltar que as variáveis de 

operação na ETA-Gravatá não estão incorporadas diretamente ao modelo de regressão. 

Em função das matrizes de correlação elaboradas, foram feitas combinações entre as 

variáveis respostas (parâmetros de qualidade da água tratada) e as preditoras (parâmetros de 

qualidade da água bruta) de forma a possibilitar um maior leque de opções entre os modelos de 

regressão simples e múltipla.  
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3.4.1 Formulação Geral de Modelo de Regressão 

  A regressão pode ser definida como sendo o estabelecimento de uma relação funcional entre 

duas ou mais variáveis envolvidas para a descrição de um fenômeno. A variável Y é aleatória e 

pode ser descrita matematicamente pela Equação 2. 

ε+= )X(fY  (2)

 
onde: 

X é a variável independente ou variável explicativa; 

Y é a variável dependente ou variável resposta; 

ε é a componente aleatória da variação de Y; 

f é a função de regressão. 

   
  Uma generalização dessa regressão é conhecida como regressão múltipla. O modelo 

estatístico utilizado neste caso será dado pela Equação 3: 

inn22110i Xb...XbXbbŶ ε+++++=  (3)

 

onde: b0 é o intercepto (constante da equação), b1, b2 ... bn são os coeficientes parciais da regressão, 

X1, X2... Xn são as variáveis independentes, εi é o erro aleatório e Ŷ  é a estimativa da variável 

dependente para a observação i. 

4.4.1.1 Validação do Modelo 

Além da seleção de variáveis de interesse para modelagem, outra questão refere-se à 

verificação dos pressupostos do modelo. Uma vez que a validade das inferências depende de quão 

bem o modelo descreve os dados observados. Para analisar os ajustamentos aplicados as regressões 

linear e múltipla foi utilizado uma série de testes estatísticos objetivando principalmente, aferir à 

validação do modelo adotado. Os principais testes efetivados foram os seguintes: análise de resíduo 

(ξ), erro-padrão da estimativa (Sxy), análise de autocorrelação Durbin-Watson (DW) (DRAPER & 

SMITH, 1998b), coeficiente de correlação (R) e determinação (R²).   

4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 - Sistema para Cadastro de Informações 

 A Figura 3 apresenta a interface principal e os formulários de cadastro das informações 

geradas pelo monitoramento qualitativo em ETA. Observe que a tela principal, além de um leque de 

informações essenciais para caracterização físico-operacional da ETA, possibilita a localização 
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espacial da ETA através de suas coordenadas geografias, tornando factível a integração a um 

Sistema de Informação Geográfica (SIG). 

  Outros recursos, como consultas e relatórios também podem ser extraídos do BD. As 

companhias de saneamento terão a possibilidade de policiar em tempo hábil o atendimento ou 

descumprimento dos padrões legais de potabilidade.  

 

 
Figura 3 - Interface principal do formulário para cadastro de informações qualitativas na ETA 

 

4.2 – Análise de Conformidade 

As Tabelas 2 e 3 sumarizam a análise da não conformidade dos parâmetros de qualidade da 

água diário e mensal de acordo com os VMPs preconizados na Resolução CONAMA  357/05 e 

Portaria MS 518/04.  

Para água do reservatório Epitácio Pessoa a presença de não conformidade dos parâmetros 

de qualidade da água bruta analisados, em particular cor (27,9% - Tabela 5.1), SDT e cloretos 

(Tabela 5.2), implica na violação imposta para os usos estabelecidos em seu enquadramento (classe 

21). Observa-se ainda um elevado percentual de não conformidade para água potável, 26,2% para a 

cor (271 observações) e 22,3% para turbidez (231 observações). Fato esse, que pode ter sido 

ocasionado por: falhas na operação da ETA, extrapolação capacidade limite de tratamento da ETA, 

devido à fuga de enquadramento ou ambos os fatores. 
                                                 
1 Classe 2: águas que podem ser destinadas: a. ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; b. à proteção 
das comunidades aquáticas; c. à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho. 
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Ressalta-se que o alto percentual de amostras de turbidez tratada em não conformidade com 

a legislação, pode prejudicar a eficiência da desinfecção, por proteger os microrganismos 

patogênicos da ação do cloro, caso estejam presentes. 

 
Tabela 2 - Não conformidade dos parâmetros de qualidade da água diário com VMPs preconizados 

na Resolução CONAMA  357/05 e Portaria MS 518/04 
Não Conformidade 

CONAMA 357/05   MS 518/04 Parâmetros 
Nº de Observação % Nº de Observação % 

Cor 289,0 27,9 271,0 26,2 
Turbidez 54,0 5,2 231,0 22,3 
pH 26,0 2,5 69,0 6,7 

 
 

Tabela 3 - Não conformidade dos parâmetros  de qualidade da água mensal com com VMPs 
preconizados na Resolução CONAMA  357/05 e Portaria MS 518/04 

Não Conformidade 
CONAMA 357/05 MS 518/04 Parâmetros 

Nº de Observação % Nº de Observação % 
Cor 9,0 11,0 11,0 13,4 
Turbidez 1,0 1,2 11,0 13,4 
pH 0,0 0,0 0,0 0,0 
SDT 21 25,6 - - 
Cloretos 21 25,6 - - 

 

  Um instrumento a mais que pode auxiliar no processo de tomada de decisão na operação e 

gerenciamento da ETA-Gravatá é apresentado na Figura 4. Trata-se de um portfólio de 

conformidade da qualidade da água bruta e tratada em função das classes de nível do açude Epitácio 

Pessoa. Observe que, até a cota 368,00, correspondente a 33,0% do volume de acumulação do 

reservatório, tanto a qualidade da água como a da ETA-Gravatá estão sempre em conformidade 

com a legislação. Por outro lado, há uma tendência clara de deterioração da qualidade da água nas 

classes de cota próximas a capacidade máxima de acumulação do reservatório, com efeito danoso 

ETA. 

  Teoricamente, há uma tendência na redução das concentrações de impurezas presentes na 

água do reservatório à proporção que o volume de armazenamento aumenta, se considerado 

unicamente o fator de diluição. Por outro lado, a turbidez da água tende a aumentar com o aporte de 

impurezas proveniente das enxurradas. Contudo, o tempo de permanência da água em numa 

determinada cota favorece a redução das concentrações, uma vez que ocorre o processo de 

sedimentação das mesmas. 
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Figura 4 - Portifólio do percentual de observações dos parâmetros de qualidade da água bruta e 

tratada em conformidade por classe de cota do reservatório Epitácio Pessoa 

 

4.3 – Proposta do Modelo de Qualidade da Água 

O modelo de regressão linear simples é apresentado como a primeira diretriz para o processo 

de modelagem (Tabela 4). Observe que a premissa da autorrelação entre resíduos, evidenciada 

através da estatística de Durbin-Watson (DW), foi violada para um número considerável de 

equações, nestes casos, a validade do modelo de regressão fica comprometida. Exceção ocorreu 

apenas para a equação nº 1 (D=1,29), indicando que 85,0% das variações no pH da água tratada 

podem serem explicadas através da variação do pH proveniente do reservatório Epitácio Pessoa.  

 
Tabela 4 – Equações do modelo de regressão linear simples e testes de validação 

Termos da Equação de Regressão Testes de Validação e Ajuste Nº Y b0 b1 X R R² Sxy DW  
1. pH Tr 0,727 0,872 pH Br 0,92 0,85 0,27 1,29 
2. pH Tr 7,452 -0,010 Tur Br 0,64 0,41 0,54 0,35 
3. pH Tr 7,337 -0,001 Cor Br 0,51 0,26 0,61 0,26 
4. pH Tr 38,221 -0,083 Cota 0,59 0,35 0,56 0,29 
5. Tur Tr 20,451 -2,288 pH Br 0,45 0,20 3,4 0,41 
6. Tur Tr 1,960 0,054 Tur Br 0,66 0,44 2,84 0,60 
7. Tur Tr 2,409 0,009 Cor Br 0,63 0,39 2,96 0,56 
8. Cor Tr 61,874 -7,240 pH Br 0,78 0,61 4,30 0,62 
9. Cor Tr 5,190 0,111 Tur Br 0,74 0,54 4,65 0,46 

10. Cor Tr 6,225 0,017 Cor Br 0,66 0,43 5,18 0,36 
11. Cor Tr -210,963 0,586 Cota 0,43 0,18 6,24 0,23 
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Não foi aplicado transformação de variáveis do tipo quadrática, exponencial ou logarítmica, 

haja vista que, nenhum padrão aparente entre resíduo e variável preditora foi observado. Contudo, 

os valores de R2 evidenciam a importância de incorporar novos parâmetros ao modelo de regressão, 

na tentativa de melhor explicar as variações das variáveis dependentes. 

 Na Tabela 5 são apresentados os modelos de regressão linear múltipla, com a incorporação 

gradual de variáveis preditoras (X1, X2 e X3). Observe que a adição de mais variáveis preditoras nos 

modelos de regressão múltipla tanto reduziu o efeito de colinearidade (DW) e dos erros padrões 

estimados (SXY) como foram elevados os coeficientes de correlação (R²), muito embora em 

proporções menores.  

 
Tabela 5 - Equações do modelo de regressão múltipla e testes de validação 

Termos da Equação de Regressão Testes de Validação Nº Y b0 b1 X1 b2 X2 b3 X3 R R² Sxy DW 
1. pH Tr 1,36 0,793 pH Br -0,002 Turb Br - - 0,929 0,864 0,25 1,35 
2. pH Tr 1,43 0,784 pH Br -0,003 Turb Br 0,0002 Cor Br 0,931 0,867 0,25 1,39 
3. pH Tr -5,97 0,892 pH Br -0,001 Turb Br 0,017 Cota 0,933 0,872 0,25 1,50 
4. Cor Tr 48,47 0,009 Cor Br -5,590 pH_Br - - 0,847 0,717 3,67 0,78 
5. Cor Tr 43,77 0,003 Cor Br -5,020 pH_Br 0,041 Tur Br 0,854 0,730 3,59 0,79 
6. Cor Tr 197,2 0,009 Cor Br -7,422 pH_Br -0,361 Cota 0,866 0,751 3,45 0,99 
7. Tur Tr 4,91 0,051 Tur Br -0,385 pH Br - - 0,667 0,445 2,84 0,60 
8. Tur Tr 5,66 0,035 Tur Br -0,474 pH Br 0,002 Cor Br 0,673 0,453 2,82 0,60 
9. Tur Tr 156,8 0,044 Tur Br -2,427 pH Br -0,365 Cota 0,744 0,554 2,54 0,77 

 

4.4 - Escolha e Validação do Modelo de Qualidade da Água 

  Com base nas análises das premissas de validação e ajuste dos modelos na regressão 

multivariada foram escolhidos os três modelos que descrevem o comportamento dos parâmetros de 

qualidade da água tratada de na ETA-Gravatá, frente as variações de parâmetros de qualidade da 

água bruta e da cota do reservatório Epitácio Pessoa. 

 O primeiro modelo, para a variável pH tratado (Equação 4), foi o que apresentou a melhor 

performance nas premissas de ajuste e validação. Alguns picos de concentração não foram 

suficientemente bem representados pelo modelo, em particular no inicio no ano de 2004 apresentou 

uma inversão bastante acentuada no valor do pH (Figura 5). Neste caso, admitindo que não haja 

erro nesta observação, o modelo teria condicionado a uma tomada de decisão inadequada por parte 

dos gestores da ETA, já que, variações bruscas do pH influência o equilíbrio dos compostos 

químicos adicionados no tratamento da água em ETA.  

Cota017,0TurbBr001,0pHBr89,097,5pHTrat ⋅+⋅−⋅+−=  (4)
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Figura 5 - Variação temporal do parâmetro pH tratado observado e simulado 

 
 A variável CorTrat está reproduzida através da Equação 5. Muito embora o modelo 

acompanhe as tendências de ascensão e queda nas concentrações do parâmetro, alguns picos de 

concentração não foram bem ajustados (Figura 6). Em geral, a amplitude do valor observado foi 

inferior a amplitude do valor simulado. 

Cota361,0TurbBr42,7CorBr009,02,197CorTrat ⋅+⋅−⋅+=  (5)
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Figura 6 - Variação temporal do parâmetro cor tratada observada e simulada 
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 Sabe-se que o parâmetro cor, não representa riscos direto à saúde, mais os consumidores 

podem questionar a sua confiabilidade do tratamento, além do mais o uso indiscriminado de cloro 

na ETA em águas contendo matéria orgânica dissolvida, responsável pela cor pode gera produtos 

potencialmente cancerígenos (trihalometanos). Portanto a presença dos picos podem fornecer 

indício de um melhor cautela no controle e operação da ETA. 

 O terceiro e último modelo (Turbidez Tratada), descrito através da Equação 6 foi o que 

obteve o menor desempenho nas premissas de validação e ajuste, com coeficiente de determinação 

pouco superior a 0,50. Contudo, observa-se um comprometimento do modelo com as flutuações da 

turbidez na ETA (Figura 7). 

Cota365,0pHBr427,2TubBr044,08,156TurbTrat ⋅−⋅−⋅+=  (6)
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Figura 7 - Variação temporal do parâmetro turbidez tratada observada e simulada 

 

Um fato comum aos modelos apresentados foi a diferença de amplitude observada no inicio 

do ano de 2004. Essa observação coincidiu com um evento chuvoso excepcional, e a amostra 

utilizada nessa modelagem não contemplou outros eventos dessa magnitude. 

5 – CONCLUSÕES 

A criação do Banco de Dados (BD) informatizado para cadastramento e análise de 

informações geradas em ETA-Gravatá propiciou em tempo hábil e com segurança o 

armazenamento e a sistematização das informações do monitoramento qualitativo. Uma 
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generalização do BD foi possível, de modo a propiciar um maior alcance para sua aplicação em 

outras unidades de tratamento. É uma ferramenta ainda em fase de testes, mais de grande utilidade 

para a preservação da memória de informações qualitativas tão escassas no estado da Paraíba e 

disponibilização para estudos futuros.  

A avaliação dos parâmetros de qualidade da água do sistema ETA-Gravatá revelou a 

presença de não conformidades tanto do reservatório Epitácio Pessoa (água bruta) como na água 

potável. Os maiores percentuais foram encontrados  para cor (26,2%) e turbidez (22,3%) tratada. 

Tal fato serve de alerta para a Concessionária local. Neste sentido, urge a necessidade de medidas 

corretivas e preventivas no intuito de sanar tal problema detectado. Com relação ao reservatório 

Epitácio Pessoa, tem-se que a presença de não conformidade, coloca-o fora de sua classe, 

comprometendo dessa forma a eficiência da ETA.  

Uma peculiaridade apresentada pelos modelos foi a diferença de amplitudes entre os valores 

observados e simulados bem como a inversão de alguns picos de observação, em particular o inicio 

do ano de 2004 a maior amplitude. Erros aleatórios inerentes a medição da variáveis de qualidade 

ou operacionalização na ETA-Gravatá pode ser um dos motivos de tal discrepância, já que as 

mesmas não forma incorporadas no processo de modelagem. 

A simplicidade de sua formulação e o bom desempenho nos resultados obtidos mostram que 

os modelos apresentados podem ser aplicados no sistema ETA-Gravatá, como uma ferramenta útil 

no auxílio a tomada de decisão nos processos relacionados a operação, controle e gerenciamento da 

estação.  
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