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Resumo 

Segundo informações do SNIS (2005), verificam-se baixos os índices de atendimento por 
água potável na Região Norte do Brasil, chegando a um percentual inferior a 40% em 

Rondônia. Este índice, justifica a elaboração de estudos para a regionalização das tecnologias 
existentes, dada a incompatibilidade da aplicação direta destas à Região Amazônica, em função, 
tanto da existência de variações anuais das cotas dos rios amazônicos, que chegam a 16 m, como 
pela existência de águas com qualidades diferentes das encontradas em outras regiões brasileiras. 

Visando disponibilizar tecnologias para potabilização das águas pretas da Região 
Amazônica, este estudo desenvolveu um novo sistema de tratamento, adaptado às especificidades 
regionais. 

Para isto, foi implantada uma unidade experimental no município de Manaus-AM, às 
margens do Rio Negro sendo a eficiência desta monitorada através dos parâmetros de pH, turbidez, 
cor aparente, cor verdadeira e coliformes termotolerantes. 

Disponibiliza-se uma tecnologia para o tratamento das águas pretas da Amazônia, composta 
de pré-filtração dinâmica com taxa de 2,4 m³/m².d, pré-filtração vertical ascendente com taxa de 4,3 
m³/m².d, filtração lenta com taxa de 1,7 m³/m².d e injeção de solução coagulante de Sulfato 
Alumínio Ferroso com dosagem de 30 mg/L, posicionada na saída do pré-filtro dinâmico. 

 
Abstract 

Through information from the SNIS (2005), there is low attendance rates for drinking water 
in northern Brazil, which arrives at a percentage lower than 40% in the state of Rondônia. 

This index, justifies the elaboration of studies for the regionalization of existing technologies, given 
the incompatibility of these direct application to the Amazon region, according to both the existence 
of annual variations in elevation of Amazonian rivers, which reach 16 m, and the existence water 
with different qualities from those found in other Brazilian regions. 

To provide technologies for water treatment of black water of the Amazon region, this study 
developed new technologie, adapted to regional specificities.  

For this, an experimental unit was implemented in Manaus-AM, on banks of Negro River, 
the efficiency was monitored through the parameters of pH, turbidity, color Apparent, true color and 
thermotolerant coliforms. 

Provides a technology for the treatment of black waters of the Amazonian, consisted of 
dynamic pre-filter with a rate of 2.4 m³/m².d, pre-filter layers in vertical upward with a rate of 4.3 
m³/m².d, slow filter with a rate of 1.7 m³/m².d and filter with granular activated carbon with a rate of 
6.1 m³/m².d, this one positioned after the slow filter 
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INTRODUÇÃO 
 

“...dissemina-se a sensação de que o amazônida é responsável pela manutenção do bem estar 

ambiental do planeta. Dele exige-se toda a sorte de sacrifícios para beneficiar o planeta, ainda que 

isso choque com o seu direito a uma vida materialmente mais confortável. ... A Região Amazônica 

passa a ser o Paraíso e os seres humanos que o habitam estão privados do direito de ter as mesmas 

necessidades dos demais moradores da Terra. Afinal, no Paraíso, não devem existir necessidades 

básicas para serem atendidas...” (HANAN e BATALHA (1999)). 

O tema água, tomando como referência a Amazônia, remete-nos a uma visão de abundância, 

uma vez que é notório o volume de água do Rio Amazonas. Embora, possa se apresentar como um 

contra-senso, também existe uma realidade de seca nesta região, que ocorre no verão amazônico. A 

cota altimétrica (em relação ao nível do mar) do Rio Negro, no centro de Manaus (terminal 

hidroviário), passa de um valor superior a 29 m na época de cheia, para um valor inferior a 14 m na 

época de seca. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Amazonas é marcada por uma complexa rede hídrica. Os rios 

que a compõem apresentam três diferentes características de água bruta, sendo elas as águas 

verdes (claras), brancas (barrentas) e pretas (ou negras). 

Para Albuquerque (2005), a Região Amazônica possui uma configuração 

geológicageomorfológica expressivamente diversificada, gerando uma complexa e densa rede 

fluvial composta por três subsistemas hidrográficos, onde a diferença de tonalidade (cor e turbidez) 

das águas é um traço marcante. Desse modo, torna-se evidente a existência de um sistema de águas 

claras ou esverdeadas, originado em regiões periféricas do planalto central, onde o principal 

representante é o Rio Tapajós; um sistema de águas escuras com nascentes localizadas em faixas 

circunjacentes ao Planalto das Guianas, cujo representante é o Rio Negro e, por fim, um sistema de 

águas brancas ou barrentas, originado na Cordilheira dos Andes, onde o Rio Solimões é o principal 

representante. 

Vários encontros dessas águas de diferentes características ocorrem na Amazônia, sendo que a 

explicação para tal fenômeno está nas diferenças das propriedades físicas, físico-químicas e 

químicas das águas dos rios envolvidos, como: densidade, temperatura, velocidade, profundidade, 

pH e condutividade. Em termos de turismo, dois dos mais famosos são os encontros das águas do 

Rio Negro e Rio Solimões, nas proximidades de Manaus-AM e também o do Rio Amazonas e Rio 

Tapajós, em Santarém-PA. 

As Figuras 1 e 2 apresentam os principais encontros das águas da Região Amazônica, sendo 

eles o encontro das águas dos Rios Negro e Solimões e das águas dos Rios Tapajós e Amazonas. 
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Figura 1: Encontro das águas dos Rios Negro (escura) e Solimões (barrenta) 

 

 
Figura 2: Encontro das águas dos Rios Tapajós (verde) e Amazonas (barrenta) 

 

Lembra-se que o Rio Solimões é uma denominação brasileira para o trecho do Rio Amazonas, 

que vai desde a sua entrada em território brasileiro, nas proximidades da sua confluência com o Rio 

Javari, no município de Tabatinga-AM, até a sua confluência com o Rio Negro, nas proximidades 

da cidade de Manaus-AM. No Brasil, segundo a denominação nacional, o Rio Amazonas passa a 

existir com este nome apenas a partir da confluência do Rio Negro com o Rio Solimões. 

A Figura 3 apresenta a localização do Rio Negro no território Brasileiro. 
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Figura 3 - Localização do Rio Negro no Brasil 

Fonte: Ministério dos Transportes (2008) 

 

Magalhães e Jeronimo (2009) apresenta características e especificidades da bacia do Rio 

Negro, citando as oscilações de sua cota altimétrica em território brasileiro. Neste percurso, em 

direção à foz, o Rio Negro oscila positivamente, com medições altimétricas realizadas entre 06 e 

08/04/2009, da cota de 5,79 m em São Gabriel da Cachoeira-AM, subindo para 6,84 m em 

Barcelos-AM, para 12,38 m em Barcelos (Moura)-AM e chegando a Manaus-AM na cota 27,82. As 

oscilações de nível são apresentadas por Magalhães e Jeronimo (2009) de duas formas diferentes, 

uma a partir das cotas médias máximas e mínimas acompanhadas entre os anos de 1903 e 2008 e 

outra a partir das cotas altimétricas acompanhadas entre 04 e 06/04/09 (em datas próximas). 

Nas Tabelas 1 e 2 são apresentas as cotas médias máximas e mínimas obtidas em longo 

período de monitoramento e cotas coletadas em datas próximas, do Rio Negro e dentro do território 

brasileiro. 

 

Tabela 1 - Cotas altimétricas máximas e mínimas do Rio Negro de 1903 a 2008 

Local Distância até a foz 
(km) 

Valor médio anual da 
cota máxima (m) 

Valor médio anual da 
cota mínima (m) 

São Gabriel da Cachoeira 1.061 10,98 5,04 
Santa Isabel do Rio Negro 781 9,99 4,44 
Barcelos 656 8,75 2,23 
Moura – Barcelos 557 13,73 4,49 
Manaus 0 27,78 17,59 

Fonte: Magalhães e Jeronimo (2009) 

 

Tabela 2 - Cotas altimétricas instantâneas do Rio Negro em datas próximas 

Local Distância até a foz (km) Data da medição Cota em (m) 
Santa Isabel do Rio Negro 781 07/04/09 5,79 
Barcelos 656 08/04/09 6,84 
Moura - Barcelos 557 06/04/09 12,38 
Manaus 0 08/04/09 27,82 

Fonte: Magalhães e Jeronimo (2009) 
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Nas Figuras 4 e 5 são apresentados os gráficos das cotas médias anuais das cotas máximas e 

mínimas do Rio Negro e também das cotas em datas próximas ao longo do seu curso em território 

brasileiro, cujas escalas horizontais e verticais foram alteradas, de forma a se ter uma melhor 

visualização do efeito das oscilações do nível deste Rio em território brasileiro. 

 

 
Figura 4 - Oscilações da cota altimétrica do Rio Negro em médias anuais 

Fonte: Modificado de Magalhães e Jeronimo (2009) 

 

 
Figura 5 - Oscilações da cota altimétrica do Rio Negro em medições simultâneas 

Fonte: Modificado de Magalhães e Jeronimo (2009) 

 

Além da grande variação sazonal de nível e das diferentes qualidades das águas superficiais, 

outro problema enfrentado pelos sistemas de abastecimento de água na Região Amazônica é a falta 

de investimentos para a implantação/ampliação destes sistemas, além da extensão territorial dos 

municípios, que é uma especificidades do estado do Amazonas, e também da grande distância de 

algumas cidades deste estado em relação à capital do estado, que chega, em linha reta, a ser de cerca 

de 1.570 km entre Guajará e Manaus. Fatos estes que dificultam a prestação dos serviços de 
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saneamento básico pelos municípios, fazendo com que parte da população seja obrigada a consumir 

água sem qualquer tipo de tratamento. 

Segundo informações da FUNASA (2007), excetuando-se o município de Manaus e o estuário 

do Rio Amazonas, existe uma população superior a um milhão de habitantes vivendo em áreas de 

várzea e, em sua grande maioria, desprovidas de qualquer serviço de saneamento básico. 

O acesso da população da Região Hidrográfica Amazônica aos sistemas de saneamento 

básico, mais especificamente sistemas de abastecimento de água e de coleta de esgoto, ainda é baixo 

se comparado com a média nacional. Inúmeros fatores contribuem para essa realidade, sejam eles o 

isolamento de alguns municípios ou comunidades, falta de verbas públicas para investimento em 

saneamento, falta de mão de obra especializada, de tecnologias adaptadas à realidade da região, 

entre outros. 

Na Figura 6 são apresentados os índices de atendimento total de abastecimento de água nos 

estados brasileiros, onde se verifica os baixos índices de atendimento dos estados da Região 

Amazônica (Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso e 

Rondônia) no ano de 2004. 

 

Figura 6: Índice de atendimento total de água no Brasil em 2004 

Fonte: SNIS (2005) 

 

Na Figura 7 e são apresentados os índices de atendimento total de abastecimento de água nos 

municípios da Região Norte, onde se verifica os baixos índices de atendimento dos estados desta 

Região (Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Tocantins e Rondônia) no ano de 2004. 
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Figura 7: Índice de atendimento total de água na Região Norte em 2004 

Fonte: SNIS (2005) 

 

Neste contexto, o desenvolvimento de estudos e de pesquisas aplicadas sobre sistemas 

alternativos de tratamento de água, adaptados à realidade da Região Amazônica, atende a uma 

demanda por água tratada nos inúmeros municípios e comunidades isoladas e/ou ribeirinhas, as 

quais, na grande maioria das vezes, não possuem qualquer sistema de potabilização e abastecimento 

de água. Além de também atender Item V do Art. 2º da Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento 

Básico (Lei 11.445/2007) que indica a “adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as 

peculiaridades locais e regionais”. 

Várias instituições acadêmicas e de pesquisa propõem a utilização da tecnologia FiME para o 

tratamento de água para pequenas comunidades e também onde a mão-de-obra qualificada e a 

logística são um problema para as estações de tratamento, todavia, esta tecnologia ainda não havia 

sido estudada para as águas pretas da Região Amazônica, motivo pelo qual não há referências 

bibliográficas acerca deste tema e também houve a proposição deste estudo, que utiliza a Filtração 

em Múltiplas Etapas - FiME como base para o desenvolvimento de tecnologia alternativa para o 

atendimento à demanda por água tratada na Amazônia. 

 

OBJETIVOS 
 

O objetivo geral do projeto de pesquisa que embase este artigo foi o desenvolvimento de 

tecnologia para o tratamento das águas pretas da Região Amazônica, com a definição de seus 

parâmetros de projeto, sendo esta desenvolvida tendo com referência a tecnologia da Filtração em 

Múltiplas Etapas - FiME. As tecnologias estão adaptadas para o dimensionamento de sistemas de 

tratamento para o tipo de água estudada, contribuindo para a concepção e dimensionamento de 
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estações de tratamento de água que visam o atendimento às populações ribeirinhas, isoladas e/ou de 

pequenos municípios, que não são atendidos por serviço de abastecimento de água potável. 

Os objetivos específicos da pesquisa foram: 

• Utilizar a FiME como base para o desenvolvimento de tecnologia para potabilização das 

águas pretas da Região Amazônica, de maneira a subsidiar o suprimento da demanda por água 

potável na região, através do monitoramento dos parâmetros de pH, cor verdadeira, cor 

aparente, turbidez e coliformes termotolerantes; 

• Definir as etapas da tecnologia desenvolvida, contemplando as adaptações e/ou etapas 

complementares à FiME, necessárias para o tratamento das águas pretas encontradas na Bacia 

Hidrográfica do Rio Amazonas; 

• Descrever um parecer pessoal sobre as dificuldades encontradas no desenvolvimento de 

pesquisas aplicadas na Amazônia. 

 

MATERIAL E MÉTODO 
 

Visando diminuir a carência de estudos sobre tratamento de água na Região Amazônica, este 

trabalho buscou o desenvolvimento de tecnologia alternativa para o tratamento das águas 

superficiais do Rio Negro. O desenvolvimento teve como base a tecnologia FiME, inicialmente 

utilizada para a verificação da adaptabilidade da mesma ao tratamento e potabilização das águas 

com as características semelhantes às das águas deste Rio, seguida das alterações e 

complementações necessárias ao desenvolvimento da tecnologia alternativa. 

A pesquisa foi viabilizada através do convênio firmado entre a Fundação Centro de Análise, 

Pesquisa e Inovação Tecnológica (FUCAPI), o Banco da Amazônia SA e o Fundo de Investimento 

da Amazônia, os quais proveram os recursos necessários para sua realização. Contou também com o 

apoio da empresa Águas do Amazonas, que é a concessionária privada dos serviços de água e 

esgoto na cidade de Manaus-AM, além de toda infra-estrutura educacional, orientação e suporte 

técnico e operacional disponibilizado pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

Segundo DI BERNARDO e SAGOBAL PAZ (2008) a tecnologia FiME se originou a partir 

das pesquisas científicas realizadas a partir do ano de 1980 no Brasil e na Colômbia. 

O sistema de tratamento de água através da filtração por múltiplas etapas (FiME) é uma 

adaptação da tecnologia da filtração lenta, em que, outras unidades filtrantes são instaladas como 

pré-tratamento da mesma, o que pode viabilizar o seu uso para o tratamento de água bruta com 

qualidade inferior. 
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A FiME, consiste de duas ou mais etapas de tratamento de água, podendo ela ser constituída 

pela pré-filtração dinâmica, pré-filtração em leito de pedregulho e a filtração lenta. Uma das 

características dessa tecnologia é a não utilização de produtos químicos (coagulantes), em 

contrapartida, a tecnologia possui sua utilização limitada às características da água bruta do 

manancial, no ponto de captação. 

Na Figura 8 é apresentada uma representação esquemática das etapas constituintes da FiME e 

na Figura 9 apresenta-se uma Estação de Tratamento de Água - ETA, que utiliza a filtração por 

múltiplas etapas. Esta ETA possui capacidade de tratamento de uma vazão de 25 L/s. 

 

Figura 8: Representação das etapas da FiME 

Fonte: Di Bernardo e Dantas (2005) e Di Bernardo e Sagobal Paz (2008) 

 

 

Figura 9: ETA utilizando a tecnologia FiME em Cauca/Colômbia 

Fonte: Sabogal Paz e Di Bernardo (2007) 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi construída uma unidade piloto de tratamento de água 

na cidade de Manaus-AM, para o tratamento das águas do Rio Negro (água preta). A unidade piloto 

de tratamento de água foi instalada no interior da área de uma ETA já existentes, sendo ela a “ETA 

Pré-filtros 
dinâmicos 

Pré-filtros 
verticais 

Filtros 
lentos 
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Mauazinho”, não necessitando, dessa forma, da instalação de sistema de bombeamento próprio, bem 

como de demais instalações de apoio. 

A unidade piloto, no início da pesquisa, teve a configuração exata da tecnologia por Filtração 

em Múltiplas Etapas (FiME), composta por Pré-Filtro Dinâmico (PFD), Pré-Filtro Vertical 

Ascendente em Camadas (PFVAC) e Filtro Lento (FL), sendo que o seu dimensionamento se 

baseou em informações de publicações técnicas sobre esta tecnologia (como por exemplo Di 

Bernardo e Dantas (2005) e Di Bernardo e Sagobal Paz (2008)). 

A pesquisa foi desenvolvida em duas fases distintas, sendo a Primeira Fase utilizando a 

tecnologia FiME tradicional e a Segunda Fase contendo as adaptações e inclusões à FiME, às quais 

foram necessárias para viabilizar o alcance dos objetivos da pesquisa, sendo que, a partir destas, 

tornou-se um tecnologia alternativa e proposta por este estudo. 

A ETA Mauazinho está localizada no Bairro Mauazinho na cidade de Manaus-AM, que 

utiliza a tecnologia de filtração direta com o uso de coagulante e floculante, a qual é operada e 

mantida pela empresa Águas do Amazonas. 

A vazão de estudo da ETA Piloto foi idealizada para uma capacidade variável entre 41,6 L/h e 

83,2 L/h, sendo estas vazões medidas através de rotâmetros e ajustadas através de válvulas de 

agulha. A restrição da vazão a estes valores foi necessária em função do aproveitamento da 

infraestrutura já existente para a captação de água bruta sem que isto provocasse prejuízo ou 

alteração na operação normal da vazão de projeto da ETA Mauazinho. 

Durante o decorrer da Primeira Fase da pesquisa foram realizadas três visitas semanais na 

unidade piloto (ETA Rio Negro), seja para realização de coletas de água para análise, para 

verificação das condições de operação e para implantação de alterações, visando à solução dos 

problemas operacionais encontrados. 

A periodicidade das visitas foi alterada para quatro visitas semanais no decorrer da Segunda 

Fase da pesquisa de campo, quando a configuração da tecnologia FiME, inicialmente utilizada, foi 

alterada de maneira a que a água tratada atendesse aos padrões de potabilidade estabelecidos pela 

Portaria 518/2004, emitida pelo Ministério da Saúde. 

As remoções e lavagens da areia do filtro lento, quando necessárias, foram realizadas de 

maneira manual, sendo a sua remoção feita com a desmontagem do filtro e com jatos de água, já a 

lavagem da areia foi feita através do friccionamento de pequenas porções de areia com as mãos em 

água corrente. 

Na Figuras 10 é apresentada a configuração inicial utilizada na Primeira Fase de Operação da 

ETA Rio Negro, sendo que esta operação não forneceu uma água tratada com qualidade compatível 

com o padrão de potabilidade, sendo necessárias adaptações à tecnologia FiME para que os 
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objetivos fossem alcançados, caracterizando-se dessa forma, uma nova tecnologia desenvolvida por 

este estudo. 

 
Figura 10 - Configuração inicial da ETA Rio Negro 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Para o alcance dos seus objetivos a pesquisa utilizou, como base, a tecnologia da filtração por 

múltiplas etapas (FiME), identificando possíveis adaptações e etapas complementares a esta, e, 

dessa forma, disponibilizando a configuração típica da tecnologia alternativa desenvolvida. 

Durante a implantação, a Primeira Fase de Operação e a Segunda Fase de Operação da ETA 

Rio Negro, muitos problemas administrativos e operacionais tiveram que ser solucionados para os 

objetivos fossem alcançados, como por exemplo a queda de barreira, a dificuldade de contratação de 

empresas para a construção de obras civis e dos equipamentos em fibra de vidro, a dificuldade da 

realização de análises de qualidade de água, cheia histórica dos rios da Amazônia em 2009 (que 

inundou o local dos trabalhos), na aquisição de material para a realização de adaptações, os cortes 

no fornecimento de energia elétrica, dentre outros. 

Embora tenha se depositado grande esforço durante quase um ano de acompanhamento, 

concluiu-se que a ETA Rio Negro, em sua configuração inicial composta pela tecnologia FiME e 

utilizada na Primeira Fase de Operação, não forneceu uma água tratada com qualidade compatível 

com o padrão de potabilidade estabelecido pela Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde, sendo 

necessárias adaptações e inclusões a esta tecnologia para que os objetivos fossem alcançados, o que 

foi realizado na Segunda Fase de Operação. 

Dessa forma, na Segunda Fase de operação da ETA Rio Negro, este estudo propôs inclusões e 

adaptações à tecnologia inicial, sendo estas implantadas e operadas até que os resultados analíticos 

das análises de qualidade de água permitissem a identificação dos parâmetros de projeto e também 

comprovassem a viabilidade técnica da utilização da tecnologia alternativa desenvolvida por este 

estudo. 

Na Figura 11 é apresentada a configuração final na Segunda Fase de Operação da ETA Rio 

Negro, proposta por este estudo e que forneceu uma água tratada com qualidade compatível com o 

padrão de potabilidade. A configuração final contempla todas as adaptações e alterações 

incorporadas à tecnologia FiME, caracterizando-se dessa forma, como uma nova tecnologia 

desenvolvida por este estudo. 

Na Figura 12 são apresentadas as inclusões/alterações deste estudo para transformar a 

tecnologia de tratamento de água por FiME em uma tecnologia apta para o tratamento das águas 

pretas da Região Amazônica, sendo que estas se resumiram na inclusão de um Filtro de Carvão 

Ativado - FCA na tubulação de saída do filtro lento. 
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Figura 11 - Configuração final da ETA Rio Negro 

 

Filtro de carvão 
ativado 
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Figura 12 - Inclusões/Alterações sobre a tecnologia FiME para o tratamento das águas pretas da Região Amazônica 

 

Na Tabela 3 se apresenta a planilha de dimensionamento dos equipamentos da tecnologia 

desenvolvida, sendo que os parâmetros de projeto destes equipamentos são apresentados em sua 

configuração final, já a partir da Segunda Fase de Operação da ETA Rio Negro. 
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Tabela 3 - Planilha de cálculo dos parâmetros de projeto da tecnologia para o tratamento das águas pretas da 

Região Amazônica 

 

 

Nas Figuras de 13 a 16 são apresentadas a construção, a configuração inicial da ETA Rio 

Negro, a sua configuração final e também as alterações necessárias à tecnologia FiME para que a 

água tratada atendesse à Portaria 518/04 do Ministério da Saúde. 
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Figura 13 - Obra civil necessária para a Instalação da 

ETA Rio Negro 

 

Figura 14: Configuração inicial da ETA Rio Negro 

para a Primeira Fase de operação 

 

Figura 15. Configuração final da ETA Rio Negro 

para a Segunda Fase de operação 

 

Figura 16. Filtro de Carvão Ativado posicionado na saída 

do Filtro Lento 

 

Nas Tabelas de 4 e 5 são apresentadas, respectivamente, os resultados das análises de 

coliformes termotolerantes da ETA Rio Negro e os valores médios dos parâmetros de seu 

monitoramento, ambas referentes à Segunda Fase de operação desta ETA. 

 

Tabela 4 - Resultados das análises de coliformes termotolerantes da ETA Rio Negro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise de coliformes 

termotolerantes do Rio Negro 

(NMP / 100 mL) 
Data 

Água bruta Água tratada 

31/05/10 >240.000 0 
02/06/10 >240.000 0 
05/06/10 >240.000 0 
07/06/10 >240.000 0 
09/06/10 2.400 0 
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Tabela 5 - Média dos resultados dos parâmetros monitorados durante a Segunda Fase de operação da ETA 

Rio Negro (de 13/04 a 09/06/10) 

 

 

CONCLUSÕES 
 

Dentre os conhecimentos, experiência científica, e considerando o objetivo principal do 

projeto de pesquisa, conclui-se: 

• A Tecnologia FiME, utilizada com base para o desenvolvimento de tecnologias para as águas 

pretas da Região Amazônica, utilizada de forma isolada, foi incapaz de fornecer uma água 

tratada com qualidade suficiente para atender aos padrões de potabilidade estabelecidos pela 

Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde, dessa forma, esta pesquisa testou e validou 

adaptações e inclusões à FiME, gerando uma nova tecnologia, para atendimento às 

características regionais do tipo de água estudado, disponibilizando os parâmetros de projeto 

para a mesma; 

• Como proposta de adaptação e inclusão de etapa adicional à tecnologia FiME para o 

tratamento das águas pretas da Região Amazônica, este estudo evidencia a eficiência da inclusão 

de uma etapa adicional, composta de um filtro de carvão ativado, posicionado após o filtro lento, 

como suficiente para que a água tratada atenda aos padrões de potabilidade estabelecidos pela 

Portaria 518 do MS, segundos os parâmetros de qualidade de água estudados. 

• Este estudo recomenda, para o tratamento das águas pretas da Região Amazônica os seguintes 

parâmetros de projeto para a tecnologia disponibilizada: 

o PFD: taxa de aplicação de 2,4 m³/m².d; 

o PFVAC: taxa de aplicação de 4,3 m³/m².d; 

o FL: taxa de aplicação de 1,7 m³/m².d; 

o FCA: taxa de aplicação de 6,1 m³/m².d; 

Média dos parâmetros nos pontos Parâmetro 

P1 P2 P3 P4 P5 

Eficiênc

. FiME + 

FCA 

Limite 

portaria 

518 MS 

pH 5,8 6,2 6,3 6,2 6,5 - 6,0 - 9,0 
Turbidez (UT) 19,3 8,2 6,9 3,4 1,2 93,8% 5,0 

Cor Aparente (UC) 177,5 127,6 117,0 79,9 8,4 95,3% 15,0 
Cor Verdadeira (UC) 128,4 113,4 99,7 71,8 7,4 94,2% - 

Coliformes Termotolerantes 
ΗMP/100mL 

192.000 - - - 0 100% 0 
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• A realização de projetos de pesquisa aplicada na Amazônia representa um grande desafio para 

o desenvolvimento científico, em função, principalmente, da desconexão terrestre de grande 

parte desta Região com as outras regiões do Brasil, o que torna complexa toda a logística de 

suprimento à pesquisa científica, e também um ambiente com grandes diferenças se comparado 

com o restante do Brasil, dadas as suas especificidades regionais, como por exemplo a utilização 

de rios para os deslocamentos, a temperatura e umidade relativa do ar elevadas, o excesso e a 

falta de chuvas sazonais, as infraestruturas escassas para subsidiar pesquisas científicas, dentre 

outras. Em contrapartida, o desenvolvimento de pesquisa sob estas condições proporciona no ser 

humano, dada sua complexidade, a sensação de ter cumprido com o seu dever de contribuir com 

a melhoria da qualidade de vida dos moradores da região, através do desenvolvimento de uma 

tecnologia diretamente aplicável. Também proporciona o privilégio de contribuir sobremaneira 

para o desenvolvimento de uma população que muitas vezes e historicamente é esquecida pela 

grande maioria dos brasileiros, sendo considerada por estes, muitas vezes, como um “intruso em 

seu próprio território”. 
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