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Resumo: O consumo de água é uns dos temas de debate da Geografia contemporânea. A 

demanda hídrica, isto é, o consumo de água, está cada vez maior, devido ao crescimento da 

população e de suas atividades econômicas. Este trabalho tem como objetivo estudar o 

abastecimento público de água da cidade de Morro Agudo de Goiás, bem como o 

levantamento de possíveis impactos ambientais na bacia de captação. A Saneago de Morro 

Agudo de Goiás pertence a regional de Ceres que abrange 24 municípios (Barro Alto, 

Campos Verdes, Carmo do Rio Verde, Crixás, Goianésia, Hidrolina, Ipiranga de Goiás, 

Itapaci, Jaraguá, Morro Agudo de Goiás, Nova América, Nova Glória, Pilar de Goiás, 

Rialma, Rianápolis, Rubiataba, Santa Isabel, Santa Terezinha de Goiás, São Luiz do Norte, 

São Patrício, Uorapuru, Uruana, Vila Propício e Ceres). A Saneago de Morro Agudo de 

Goiás faz as análises químicas da água na própria estação de tratamento. Antes de destinar a 

água para o abastecimento público é feito análises da água tratada para verificar os 

indicadores de qualidade da água (IQA). É feito análise da turbidez da água, do ph, cor 

aparente, temperatura e do balanço entre os elementos químicos adicionados na água. A 

bacia de captação do rio Olhos d’água possui como uso predominante pastagens 

degradadas, como presença de voçorocamento em vários pontos. Esta pesquisa sugeriu um 

esboço de projeto técnico de reflorestamento para auxiliar o projeto já existente de 

reflorestamento e recuperação do córrego Olhos d’água. 

Palavras chave: Abastecimento público. Água. Impactos. Reflorestamento. 

 

 

Abstract: The consumption of water is one of the topics of debate in contemporary 

Geography. The demand water consumption, that is, the consumption of water, is increasing 

due to the growth of population and its economic activities. This study aims to study the 

supply of water from the city of Morro Agudo de Goiás, as well as the survey of possible 

environmental impacts in the catchment basin. To Saneago de Morro Agudo de Goiás 

belongs to Ceres Regional which covers 24 municipalities (Barro Alto, Campos Verdes, 

Carmo do Rio Verde, Crixás, Goianésia, Hidrolina, Ipiranga de Goiás, Itapaci, Jaraguá, 
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Morro Agudo de Goiás, Nova América, Nova Glória, Pilar de Goiás, Rialma, Rianápolis, 

Rubiataba, Santa Isabel, Santa Terezinha de Goiás, São Luiz do Norte, São Patrício, 

Uorapuru, Uruana, Vila Propício and Ceres). To Saneago de Morro Agudo de Goiás does 

the chemical analyzes of the water in the treatment station itself. Before the water is 

destined for the public supply, the treated water is analyzed for water quality indicators 

(WQI). An analysis of the water turbidity, of the pH, apparent color, temperature and 

balance between the added chemical elements in the water. The catchment area of the Olhos 

d'água river has as predominant use degraded pastures, such as presence of gullys at 

various points. This research suggested a draft technical reforestation project to assist the 

project already reforestation and recovery of the Olhos d'água river. 

Keywords: Public supply. Water. Impacts. Reforestation. 



 

INTRODUÇÃO 

O consumo de água é um dos temas de debate, dos estudos geográficos 

contemporâneos a maior utilização da água é na agricultura, seguido pelas 

indústrias, e por último para dessedentação de animais e pessoas. Um dos maiores 

problemas em algumas localidades é a escassez hídrica, pelo aumento e o consumo 

da população. Por isso este trabalho tem como objetivo estudar a água para 

abastecimento público da cidade de Morro Agudo de Goiás (Mapa 1), bem como o 

levantamento de possíveis impactos ambientais na bacia de captação. Também foi 

feito um esboço de projeto técnico de reflorestamento para as áreas de preservação 

permanente APP da Bacia de Captação da cidade. 

Mapa 1 – Localização de Morro Agudo de Goiás. 
 

O processo de tratamento da água em Morro Agudo de Goiás utiliza o 

método convencional de tratamento de águas que segue por etapas: de floco-



decantação, o processo de floculação é a formação de flóculos de sujeira que 

se depositarão no fundo do filtro. O processo de decantação é um processo onde se 

separa misturas heterogêneas, no caso da decantação feita na estação de tratamento 

de água do município de estudo, separa-se o líquido (água) do sólido (sedimentos). 

Após a filtragem da água bruta, a mesma é conduzida até um tanque onde será 

adicionado os produtos químicos flúor e cloro. 

A Saneago de Morro Agudo de Goiás faz as análises químicas da água 

na própria estação de tratamento, antes de destinar a água para o abastecimento 

público é feito análises da água tratada para verificar os Indicadores de Qualidade 

da Água (IQA). É feito análise da turbidez da água, do ph, cor aparente, temperatura 

e do balanço entre os elementos químicos adicionados na água. 

Trabalhos de campo podem evidenciar a situação da área de 

preservação permanente (APP) da bacia hidrográfica, como extração ilegal de 

madeira que coloca em risco a preservação e conservação de espécies ribeirinhas e 

que vivem nestes habitats (REIS, 2016).Em conjunto com o desmatamento outro 

impacto ambiental típico do meio rural de Morro Agudo de Goiás é o 

adentramento do gado nas áreas de APP, contribui para o processo de assoreamento 

dos leitos, colocando em risco a disponibilidade hídrica para o abastecimento das 

cidade. 

 

A NATUREZA DA ÁGUA E O CONSUMO HUMANO: 

ABORDAGEM TEÓRICA 

 
 

Sabe-se que cerca de 70% da superfície da Terra está coberta por água, 

e que a manutenção da vida é dependente da existência da água. Pois, os seres 

vivos tem em comum á água em sua composição. Esta substância é essencial para 

toda a forma de vida, sendo composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio - 

𝐻2𝑂. “A água é muito mais do que um recurso natural. Ela é uma parte integrante 

do nosso planeta. Está presente há bilhões de anos, e é parte da dinâmica funcional 

da natureza.” (PIELOU, 1998, p. 2). Essa pode ser encontrada nas formas: salgada 

e doce, a primeira corresponde a 97,5% dessa, encontradas nos mares e oceanos, e 

já a segunda, equivale à 2,5% e está representada em rios, lagos, e geleiras. Ela 

pode ser encontrada nos estados da matéria: líquido, sólido e gasoso (PRESS, 



 

SIEVER, GROTZINGER E JORDAN, 2006). 

A natureza da água e a sua circulação pode ser explicada pelo ciclo 

hidrológico (Figura 1), onde ocorre a troca da água presente na superfície terrestre 

para a atmosfera e vice e versa, que é movido pela radiação eletromagnética, 

gravidade, e pelo processo de rotação pela Terra. (TUCCI, 1993 apud JAQUES, 

2005). A troca de água em diferentes estados físicos ocorre nos oceanos, nas 

calotas de gelo, nas águas superficiais, nas águas subterrâneas e na atmosfera 

(CARVALHO E SILVA, 2006). 



 
 

Figura 1- Ciclo hidrológico. 
 

Fonte: DANTAS, Marciano (2015) 

 

 

 
Como indica a Figura 1, o movimento permanente da água se dá pelo 

ciclo hidrológico. O vapor de água da atmosfera migra para a superfície terrestre 

por meio do processo de precipitação. Esse ocorre de duas maneiras (sólida e 

líquida), o primeiro refere-se a neve, e o segundo a chuva. Na superfície, em estado 

sólido, ela forma as geleiras e em estado líquido forma os lagos, rios, e oceanos. 

Ela pode infiltrar ou escoar, a primeira ação, trata-se da infiltração desta pelo 

terreno, por meio dos poros do solo, contribuindo para a formação das água 

subterrâneas dos lençóis mais profundos. A água infiltrada localizada em pequenas 

profundidades encharcam as superfícies de argilas e areia, construindo os lençóis 

freáticos. Já no segundo processo (escoamento), a água das chuvas flui em terrenos, 

buscando um trajeto para o seu escoamento, sendo os córregos, rios, lagos, que 

buscam o seu nível de base que sejam o oceano (MACHADO e TORRES, 2012). 

As formas da água da superfície encontradas para migrar para a 

atmosfera são: evaporar, transpirar e evapotranspirar. A evaporação é quando a 

água líquida presente nos corpos hídricos, se aquece passando para o estado gasoso. 



 
 

Transpiração é a dos animais, suor. Evapotranspiração é o mesmo processo só que 

para as plantas. O vapor de água na atmosfera pode condensar, é o processo de 

transformação do vapor transformando novamente em água líquida. “A 

condensação é visualizada pela a formação de uma nuvem no céu.” (MACHADO e 

TORRES, 2012). 

O ser humano apresenta dependência da água para o seu 

desenvolvimento social. Esse a utiliza tanto para a sua dessedentação, quanto para 

várias atividades, tais quais: agrícolas, industriais, domésticas, entre outras. A 

quantidade mínima para a vida doméstica de 50 litros por habitantes por dia 

(VILLIERS, 2002, p. 54). 

 

 
Uma comunidade necessita, considerando todos os usos indispensáveis 

da água (para fins agrícolas, alimentares, industriais, energéticos etc.), 

de 1.700m³ de água/pessoa/ano, ou 4.657 litros/pessoa/dia (índice 

bastante suficiente). Abaixo desse valor, a comunidade enfrenta 

problema de escassez hídrica. Abaixo dos 1.000m³, uma sociedade 

entra em estado de estresse hídrico grave (PETRELLA, 2004, p. 12). 

 

 

Sabe-se que a água doce fica acumulada nas geleiras. A porção disponível 

para o consumo humano se encontra nos rios e nos lençóis freáticos ou aquíferos 

(que são reservatórios subterrâneos de água doce). A drenagem se inicia das áreas 

mais altas para as mais baixas do relevo. Tanto os canais de drenagem quanto os 

lençóis são abastecidos pela água da chuva, isto é, pela precipitação. A quantidade 

de água disponível se altera, em função das variáveis climáticas (temperatura e 

precipitação), sendo diferente para cada estação climática (TUCCI, 1997). 

A abundância da água varia também pelo espaço, em algumas regiões este 

recurso pode ser abundante, em outras ela é praticamente inexistente. A maior 

parte da água doce existente no mundo está localizada em apenas 10 países, entre 

eles destaca- se o Brasil. Desta forma, deve-se levar em consideração que 

ela é distribuída de maneira irregular, esta situação pode ser agravada intempéries 

dos fatores climáticos (ORSI e SARUBO, 2011). 

A demanda hídrica, isto é, o consumo de água, está cada vez maior, devido 

ao crescimento da população e de suas atividades econômicas. “Nos últimos 100 

anos, enquanto a população mundial triplicava, o uso da água doce multiplicava-se 

por seis (KITAMURA, 2004).” De acordo com Nogueira (1999), no Brasil se 



 
 

encontra um dos maiores reservatórios de agua doce mundial, o aquífero guarani. 

O estado de São Paulo vem enfrentando grandes dificuldades devido ao 

ajuntamento das regiões metropolitanas. A escassez de água do Nordeste já é 

clássica, pela região ser de clima semi-árido, recebendo de maneira irregular as 

chuvas, e sofrendo pela falta de políticas que viabilizem a transposição de recurso 

hídrico. 

As chuvas concentram-se em um período muito curto; O solo rochoso 

não permite que a água alimente os lençóis subterrâneos; A forte 

insolação transforma em vapor 90% da água trazida pelas chuvas. Os 

efeitos da falta de água fresca e boa são claros quando se fala em saúde. 

Mais de 5 milhões de pessoas morrem por ano devido a doenças 

relacionadas à má qualidade da água e a condições ruins de higiene e 

saneamento. Os dados são da Organização Mundial de Saúde, cujos 

especialistas calculam que a metade da população dos países em 

desenvolvimento é afetada por moléstias originadas na mesma fonte, 

como a diarréia, malária e esquistossomose (OLIVEIRA, 2002, p. 20). 

 

 

A água é fundamental para a manutenção da vida do planeta, tanto para 

a espécie humana, quanto para o e demais seres vivos. Pois, todos os organismos 

vivos necessitam da água para a sua sobrevivência. Com o passar dos anos, o 

aumento do uso da água pelo o homem produziu um grande volume de degradação 

e poluição da qualidade deste recurso. O uso excessivo e abusivo para diversas 

finalidades, inclusive o desperdício, acabam prejudicando o meio ambiente e 

trazendo inúmeros problemas de escassez hídrica. “O crescimento populacional e as 

demandas sobre os recursos hídricos superficiais e subterrâneos são algumas das 

causas fundamentais da crise da água.” (TUNDISI e TUNDISI MATSUMURA, 

2011, p. 19). 

A unidade de rendimento de água enquanto recurso é a bacia 

hidrográfica (BH), também conhecida como bacia fluvial ou bacia de drenagem. O 

conceito é definido como sendo “[...] uma área da superfície terrestre que drena 

água, sedimentos e materiais dissolvidos para uma saída comum, num determinado 

ponto de um canal fluvial [...]”(COELHO NETTO, 2007, p.97). Também, pode se 

dizer que é uma área de drenagem dos afluentes para o leito principal do rio. Para 

Silveira (1993), a BH é composta por conjuntos de superfícies de vertentes, de uma 

rede de drenagem que é formada por cursos d’água que confluem até ter um único 

leito de exutório. Essa é delimitada pelos divisores de água, em que sem mais 

elevada sua área tem-se as cabeceiras ou nascentes que formam os afluentes, 



 
 

subafluentes e cursos d’água principais (GUERRA 1980, p. 48). Toda essa região 

drena a água das chuvas que escorre pelas fendas e ravinas do relevo, buscando o 

nível de base, que pode ser o mar ou lagos. Uma única BH pode abastecer vários 

municípios, estados e a países distintos, dependendo da magnitude de sua 

abrangência. O termo pode variar conforme a escala de análise (Quadro 1). 

 

Quadro 1- Diferentes termos adotados para Bacia Hidrográfica. 
 

Bacia hidrográfica Bacia do rio principal 

Sub-bacia Bacia de um tributário do rio principal 

Micro bacia Bacia de um tributário do rio de um tributário 

do rio principal 

Minibacia Subdivisão de uma micro bacia 

Fonte: MACHADO e TORRES, 2012. 
 

Em função disso, a BH é considerada unidade prioritária do 

planejamento ambiental. A escola francesa tinha a proposta de preservação da água 

de mananciais. “E na década de 1950, surgiu um planejamento de visão um pouco 

diferenciada nos Estados Unidos, em que sua principal preocupação era avaliar os 

impactos ambientais.” (SANTOS, 2004, p. 17).   Neste contexto, os países em 

desenvolvimento, voltados para o crescimento econômico e de exploração de seus 

recursos, não apresentaram preocupação devida com o meio ambiente. Com isso, 

houve graves consequências ambientais, como a poluição, a desigualdade, o 

aumento da criminalidade e a insatisfação da sociedade. Com isso, esses se 

distanciaram dos padrões de qualidade de vida do primeiro mundo. 

Desde então, as preocupações com o acesso de serviços sociais básicos 

como: saúde, educação e meio ambiente são objetos do planejamento ambiental. 

“A PNUMA (Programa das Nações Unidades para o Meio Ambiente) tinha 

objetivo de gerenciar as atividades de proteção ambiental, e o fundo voluntario para 

o meio ambiente, bastante voltada para os países em desenvolvimento (SANTOS, 

2004, p.19). 

 
A bacia hidrográfica é uma unidade física com fronteiras delimitadas, 

podendo estender-se por várias escalas espaciais [...] É um ecossistema 

hidrologicamente integrado, com componentes e subsistemas 



 
 

interativos; Oferece oportunidade para o desenvolvimento de parcerias 

e a resolução de conflitos [...] Permite que a população local participe 

do processo de decisão [...] Garante visão sistêmica adequada para o 

treinamento e gerenciamento de recursos hídricos e para o controle da 

eutrofização [...] É uma forma racional de organização do banco de 

dados; Garante alternativas para o uso dos mananciais e de seus 

recursos; É uma abordagem adequada para proporcionar a elaboração de 

um banco de dados sobre componentes biogeofísicos, econômicos e 

sociais; Sendo uma unidade física, com limites bem definidos, o 

manancial garante uma base de integração institucional [...] A 

abordagem de manancial promove a integração de cientistas, gerentes e 

tomadores de decisão com o público em geral, permitindo que eles 

trabalhem juntos em uma unidade física com limites definidos. 

Promove a integração institucional necessária para o gerenciamento do 

desenvolvimento sustentável (TUNDISI, 2003, p. 108). 

 

 

O grande desafio sobre a questão dos recursos hídricos é a conservação 

dos mananciais e a preservação da vegetação (matas ciliares), uma vez que são 

fontes de abastecimentos e segurança hídrica. A conservação dos recursos naturais 

da BH se dá por meio do planejamento das atividades de usos da terra, utilizando 

das áreas conforme a sua potencialidade e fragilidade ambiental, levando em 

consideração os aspectos físico-químicos do meio. Desta forma, o planejamento 

ambiental se constitui como ferramenta imprescindível para a gestão dos recursos 

naturais da bacia hidrográfica. 

 
Bacia hidrográfica como unidade de gerenciamento, planejamento e 

ação. Água como fator econômico. Plano articulado com projetos 

sociais e econômicos. Participação da comunidade, usuários, 

organizações. Educação sanitária e ambiental da comunidade. 

Treinamento técnico. Monitoramento permanente, com a participação 

da comunidade. Integração entre engenharia, operação e gerenciamento 

de ecossistemas aquáticos. Permanente prospecção e avaliação de 

impactos e tendências. Implantação de sistemas de suporte à decisão. 

(TUNDISI, 2003, p. 117). 

 

1.1 Qualidade da água para o abastecimento público 

 
 

Sabe-se da importância da qualidade e dos aspectos da água, dentro das 

etapas de planejamento do uso e ocupação do solo das bacias hidrográficas. O 

planejamento dos recursos hídricos tem objetivo de impedir o agravamento dos 

problemas ambientais, evitando efeitos negativos, como as poluições dos efluentes 

(industriais ou domésticos) (MENDES, 1991, p.53). 

O planejamento é desenvolvido em áreas de níveis de sustentabilidade 

desse meio. Sendo que a água de um manancial tem sua qualidade, características 



 
 

físicas, químicas, biológicas e ecológicas. Esses aspectos são resultados da 

drenagem da sua bacia de contribuição, sempre tendo dependência das ações de uso 

e ocupação que realizam no solo dessa bacia, pois, pode gerar graves problemas 

ambientais e econômicos, nas áreas de mananciais pela falta de planejamento e o 

mal uso dos recursos hídricos. Há uma necessidade de acompanhamento, 

sobretudo, quando esses recursos são destinados ao abastecimento público. 

Existem duas formas de uso da água: o primeiro é o uso consuntivo, 

que é o abastecimento público, uso residencial, dessedentação das pessoas, 

irrigação, usos industriais, entre outros. O segundo trata-se do uso não consuntivo 

aquele que não há consumo do volume de água de forma expressa na geração de 

energia elétrica, diluição de efluentes, lazer, recreação, turismo, pesca, navegação, 

conservação ambiental, etc. 

Os recursos hídricos podem ser caracterizados segundo a quantidade de 

elementos químicos e impurezas, a água pode ser classificada da seguinte forma 

doces, salinas e salobas, no território nacional, sendo agrupadas em 5 classes 

distintas: 1, 2, 3 e 4 conforme a apresentação no Quadro 2 (MACHADO e 

TORRES, p.149 a 151). 

 
Quadro 2- Classificação das águas doces segundo seus usos preponderantes. 

 

Classes Destinação 

Especial Abastecimento para consumo humano, com filtração e desinfecção; preservação 

de equilíbrio natural das comunidades aquáticas; preservação dos ambientes 

aquáticas em unidade de conservação de proteção integral. 

Classe 1 Abastecimento para consumos humano, após tratamento simplificado; proteção 

das comunidades aquáticas, recreação de contato primário, tais como natação 

esqui aquático e mergulho, conforme resolução CONAMA n° 274, de 

29/11/2000; irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 

desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de 

películas; proteção das comunidades aquáticas em terras indígenas. 



 
 

Classe 2 Abastecimento para consumos humano, após tratamento convencional; proteção 

das comunidades aquáticas; recreação de contato primários, tais como natação, 

esqui aquático e mergulho, conforme resolução CONAMA n° 274, de 

29/11/2000; irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, 

campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; 

agricultura e à atividade de pesca. 

Classe 3 Abastecimento para consumos humano, após tratamento convencional ou 

avançado; irrigação de culturas 

arbóreas, cerealíferas e forrageiras; pesca amadora; recreação de contato 

secundário; dessedentação de animais. 

Classe 4 Navegação; harmonia paisagística e usos menos exigentes. 

Fonte: resolução CONAMA n°357, de 17/mar. 2005 (capitulo Ⅱ, seção Ⅰ, artigo 4°); Deliberação 

Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG n° 1, de 5 maio 2008 (seção Ⅰ, artigo 4°). 

A degradação e as substâncias poluentes coloca a qualidade da água dos 

córrego ou dos reservatórios em risco. E, geralmente, isso ocorre devido à falta de 

tratamento de esgoto doméstico, industrial, entre outros, que são despejados nos 

solos de maneira irregular, trazendo problemas e consequências para o meio 

ambiente. 

Quando a carga de esgoto é lançada excede à capacidade de depuração 

do corpo d’água receptor, passam a ocorrer problemas relacionados à 

quantidade de oxigênio, elemento presente em baixas proporções na 

água. O ambiente aquático é, naturalmente, muito pobre em oxigênio. 

Enquanto o ar atmosférico possui quase 22% de oxigênio, a água doce, 

ao nível do mar e a 20 °C, contém apenas 9,08mg/, isto é, nove partes 

de oxigênio por um milhão de partes de água (BRANCO; ROCHA, 

19977, P. 94) 

 

 

A contaminação da água apresenta risco para a saúde humana. Coloca o 

homem em exposição a diversos tipos de doenças tipo: leptospirose, cólera, 

salmonelose, entre tantos outros (MACHADO e TORRES, p.51 a 54). Existe 

parâmetros da água que são chamados de qualidade ou seja “substância 

representativa da qualidade da água 

 
No índice de qualidade da água, proposto pela National Sanitation 

Foundation, dos Estados Unidos, por exemplo, os parâmetros adotados 

são o oxigênio dissolvido(OD), os coliformes fecais, pH, DBO, nitratos, 

fosfatos, temperatura, turbidez e sólido totais (BENETTI; BIDONE, 

1993, P. 865, 866) 

A qualidade da água deve ser monitorada por meio de analises de 



 
 

dados, para ser destinada ao consumo humano, ou seja, para que seja considerada 

água potável, deve-se estabelecer um padrão de potabilidade para o consumo 

humano, “água para consumo humano cujos [sic] os parâmetros microbiológicos, 

físicos, químicos e radioativos atendam ao padrão de potabilidade e que não 

ofereça risco à saúde.” (MACHADO e TORRES, p. 155e 156). A concentração dos 

coliformes possibilita a contaminação da água, ou a demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO) o oxigênio dissolvido (OD). 

 
Quadro 3 - Características das zonas de autodepuração de um curso d’agua, 

após o lançamento de uma carga orgânica. 
 

Zonas Características 

De degradação As águas tem aspectos escuros, sujo; peixes afluentes ao local em 

busca de alimentos; no ponto de lançamento, o teor de oxigênio 

dissolvido ainda é suficiente à sobrevivência de organismos 

aeróbios, mas decresce rapidamente com o tempo, até alcançar cerca 

de 40% da saturação; há a sedimentação do material solido; teor de 

gás amônia cresce; a DBO atinge valor máximo no ponto de 

lançamento, decrescendo a seguir, bactérias e fungos atingem 

 

 valores elevados; as algas são raras. 

De decomposição ativa O teor de oxigênio dissolvido atinge o mínimo, podendo voltar a 

elevar-se, até atingir cerca de 40% da saturação; a DBO continua 

decrescendo; número de bactérias e fungos diminui; o nitrogênio 

ainda predomina na forma de amônia; organismos aeróbios são 

reduzidos ou eliminados 

De recuperação A reaeração excede a desoxigenação e o teor de oxigênio cresce até 

atingir o valor inicial; água tem aspecto mais claro; a DBO continua 

diminuindo; o nitrogênio predomina nas formas de nitratos e 

nitritos, podendo ainda existir como amônia; número de bactérias é 

reduzido; peixes e outros organismos aeróbios voltam a aparecer, as 

algas proliferam. 



 
 

De águas limpas As águas retornam ás condições primitivas, com relação ao OD, 

DBO e índices bacteriológicos; peixes e outros organismos aeróbios 

proliferam normalmente, algumas características indicam mudanças 

permanentes na qualidade das águas: aumento nos compostos 

inorgânicos, como os nitrato, fosfato e sais dissolvidos, podendo 

resultar na intensa proliferação de algas. 

Fonte: MOTA(1997, p. 121). 
 

A partir da década de 1970, ocorreu um intenso processo de 

urbanização e um grande número de crescimento demográfico aumentando as 

demandas e diversificação pela água, emergiram problemas de poluição e 

degradação e conflitos pelo uso dos recursos hídricos. “Alguns estados começam a 

legislar sobre o controle da poluição das águas” (BARTH, 1999, p. 566). Com o 

aumento do uso da água para todos os tipos de utilidade, como irrigação, 

abastecimento humano e industrial, entre outros, deu-se início ao manejo hídrico, 

consagrando a bacia hidrográfica como principal unidade do planejamento 

ambiental e lócus de intervenção para a efetivação da gestão dos recortes 

territoriais. Em 1991, as políticas agrícolas também definiram que “as bacias 

hidrográficas constituem-se em unidades básicas de planejamento do uso, da 

conservação e da recuperação dos recursos hídricos” (RUHOFF; PEREIRA, 2004, 

p. 187). 

Em 1988, a Constituição Federal deu um salto na questão ambiental, 

trazendo inúmeros avanços protecionistas em relação aos recursos hídricos. O 

sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos (SNGRH) foi criado, em 

1997, por meio da Lei 9.433, para coordenar relações integradas das águas, e 

conflitos relacionados aos recursos hídricos, regular e controlar o uso, preservação 

e recuperação desses (MACHADO e TORRES, 2012), “[...] os desafios no 

gerenciamento dos recursos hídricos estão diretamente relacionados com a gestão 

ambiental, pois os recursos hídricos são recursos naturais” (RUHOFF; PEREIRA, 

2004, p. 187). 

Existem dois tipos de abastecimentos de água: superficiais (rios, lagos, 

canais, etc.) e subterrâneas (lençóis freáticos) que são utilizados pelo homem. Pois 

5% da água doce encontrada na Terra encontra-se nos mananciais superficiais e o 

resto estão armazenadas de forma subterrânea. As águas superficiais são de fácil 

processo de captação, para o consumo humano. As águas subterrâneas podem ficar 



 
 

acumuladas á séculos em aquíferos em camadas rochosas. “Manancial a fonte de 

onde se retira a água em condições sanitárias adequadas e vazão suficiente para 

atender a demanda.” A escolha do manancial é feita não só pelo aspecto de 

quantidade e qualidade, depende também do custo de exploração (GUIMARÃES, 

CARVALHO E SILVA, 2007). 

 
São três as situações que podemos nos deparar quando vamos analisar a 

quantidade de água disponível no possível manancial de abastecimento: 

a vazão é suficiente na estiagem; é insuficiente na estiagem, mas 

suficiente na média; e existe vazão, mas inferior ao consumo previsto. 

(GUIMARÃES, CARVALHO E SILVA, 2007, p.79) 

 

A água captada para consumo humano é submetida aos processos de 

tratamento, armazenamento e distribuição. 

 
Na captação de águas superficiais, esta está sempre suspeita por ser 

exposta e sujeita ao processo de poluição e contaminação, pois o básico 

do ponto de vista operacional é captar águas de melhor qualidade 

possível, localizando adequadamente a tomada e efetivando-se medidas 

de proteção sanitária desta tomada, como por exemplo, no caso de 

tomada em rios, instalar a captação à montante de descargas 

poluidoras e da comunidade a abastecer. . (GUIMARÃES, 

CARVALHO E SILVA, 2007, p.80) 

 

Algumas condições do meio, interferem na qualidade do recurso 

hídrico, por exemplo, nas regiões de climas quentes a camada de superficial de água 

tem multiplicações de algas, dando ocorrência de cheiros desagradáveis e gosto 

ruim dificultando o tratamento da água. A espessura da zona fótica (eutrófica) vai 

depender da transparência da água armazenada, e até onde a luz solar irá penetrar na 

mesma. 

Enquanto isso, no fundo dos reservatórios de água forma uma massa 

biológica, chamada de plâncton, que se tornam impróprio para utilização e 

consumo da água acumulada. “É muito importante velocidade do deslocamento da 

água no manancial, é de grande importância o dimensionamento das estruturas de 

captação que 



 
 

estarão em contato com a correnteza e ondas e sujeitas a impactos com corpos 

flutuantes.” (GUIMARÃES, CARVALHO E SILVA, 2007, p.81). A captação da 

água é feita por soluções que envolvam o menor custo para as empresas, sem que se 

comprometa a funcionalidade da captação. Para que sejam diminuídos esses custos, 

é preciso fazer o estudo da área de captação, a facilidade de acesso e instalação, a 

velocidade da correnteza, a natureza do leito de apoio das estruturas a serem 

edificadas e a vida útil desta (GUIMARÃES, CARVALHO E SILVA, 2007 ). 

 
 

Para melhor rendimento operacional, é importante que, além das 

medidas sanitárias citadas anteriormente, a captação em rios seja em 

trechos retos, pois nestes trechos há menor possibilidade de 

assoreamentos. Quando a captação for em trecho curvo temos que na 

margem côncava haverá maior agressividade da correnteza, enquanto 

que na convexa maiores possibilidades de assoreamentos, 

principalmente de areia e matéria orgânica em suspensão. É, portanto, 

preferível a captação na margem côncava, visto que problemas erosivos 

podem ser neutralizados com proteções estruturais na instalação, 

enquanto que o assoreamento seria um problema contínuo durante a 

operação do sistema...Em lagos naturais as captações devem ser 

instaladas, de preferência, em posições intermediárias entre as 

desembocaduras afluentes e o local de extravasamento do lago. 

(GUIMARÃES, CARVALHO E SILVA, 2007, p.82) 

 

 

A água captada é tratada nas chamadas Estações de Tratamento de 

Água (ETA), onde é adicionado a característica de potabilidade ao recurso hídrico, 

isto é, deixá-la própria para o consumo humano. O Ministério da Saúde possui uma 

portaria que regulamenta o tratamento da água (Portaria nº2.914, de 12 de 

dezembro de 2011). Segundo esta portaria, o recurso hídrico e a sua manutenção dá 

as seguintes definições: 

 
I - água para consumo humano: água potável destinada à ingestão, 

preparação e produção de alimentos e à higiene pessoal; II - água 

potável: água que atenda ao padrão de potabilidade e que não ofereça 

riscos à saúde; III - padrão de potabilidade: conjunto de valores 

permitidos como parâmetro da qualidade da água para consumo 

humano; IV - padrão organoléptico: conjunto de parâmetros 

caracterizados por provocar estímulos sensoriais que afetam a aceitação 

para consumo humano,V - água tratada: água submetida a processos 

físicos, químicos ou combinação destes, visando atender ao padrão de 

potabilidade;VI - sistema de abastecimento de água para consumo 

humano: instalação composta por um conjunto de obras civis, materiais 

e equipamentos, desde a zona de captação até as ligações prediais, 

destinada à produção e ao fornecimento coletivo de água potável, por 

meio de rede de distribuição;VII - solução alternativa coletiva de 

abastecimento de água para consumo humano: modalidade de 

abastecimento coletivo destinada a fornecer água potável, com 



 

captação subterrânea ou superficial, com ou sem canalização e sem rede 

de distribuição; VIII - solução alternativa individual de abastecimento 

de água para consumo humano: modalidade de abastecimento de água 

para consumo humano que atenda a domicílios residenciais com uma 

única família, incluindo seus agregados familiares; IX - rede de 

distribuição: parte do sistema de abastecimento formada por tubulações 

e seus acessórios, destinados a distribuir água potável, até as ligações 

prediais; X - ligações prediais: conjunto de tubulações e peças 

especiais, situado entre a rede de distribuição de água e o cavalete, este 

incluído; XI - cavalete: kit formado por tubos e conexões destinados à 

instalação do hidrômetro para realização da ligação de água; XII - 

interrupção: situação na qual o serviço de abastecimento de água é 

interrompido temporariamente, de forma programada ou emergencial, 

em razão da necessidade de se efetuar reparos, modificações ou 

melhorias no respectivo sistema; XIII - intermitência: é a interrupção do 

serviço de abastecimento de água, sistemática ou não, que se repete ao 

longo de determinado período, com duração igual ou superior a seis 

horas em cada ocorrência; XIV - integridade do sistema de distribuição: 

condição de operação e manutenção do sistema de distribuição 

(reservatório e rede) de água potável em que a qualidade da água 

produzida pelos processos de tratamento seja preservada até as ligações 

prediais; XV - controle da qualidade da água para consumo humano: 

conjunto de atividades exercidas regularmente pelo responsável pelo 

sistema ou por solução alternativa coletiva de abastecimento de água, 

destinado a verificar se a água fornecida à população é potável, de 

forma a assegurar a manutenção desta condição; XVI 

- vigilância da qualidade da água para consumo humano: conjunto de 

ações adotadas regularmente pela autoridade de saúde pública para 

verificar o atendimento a esta Portaria, considerados os aspectos 

socioambientais e a realidade local, para avaliar se a água consumida 

pela população apresenta risco à saúde humana; XVII - garantia da 

qualidade: procedimento de controle da qualidade para monitorar a 

validade dos ensaios realizados; XVIII - recoleta: ação de coletar nova 

amostra de água para consumo humano no ponto de coleta que 

apresentou alteração em algum parâmetro analítico; e XIX - passagem 

de fronteira terrestre: local para entrada ou saída internacional de 

viajantes, bagagens, cargas, contêineres, veículos rodoviários e 

encomendas postais. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011, p. 2-4) 

 

 

A água potável deve estar em conformidade com padrão 

microbiológico, definido pela Portaria supracitada (Quadro 4). 

Quadro 4 – Parâmetros de potabilidade da água segundo Ministério da Saúde, Brasil. 
 



 
 

 
NOTAS: (1) Valor máximo permitido. (2) Indicador de contaminação fecal. (3) Indicador de 

eficiência de tratamento. (4) Indicador de integridade do sistema de distribuição (reservatório e 

rede).Fonte: (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011, p. 2-4) 

Existem doenças que são de veiculação hídrica e que coloca em risco a 

população humana. Tais quais, Amebíase, Esquistossomose, Ascaridíase, 

Giardíase, hepatite viral (tipo A), Poliomielite, Meningoencefalite, Cólera, 

Leptospirose, Febre Tifóide, Gastroenterite, Disenteria bacilar, entre outros. Desta 

maneira, o conhecimento da natureza da água, bem como do processo de captação, 

armazenamento, tratamento e distribuição desta é de importância para os gestores 

do recurso hídrico e envolve diretamente a saúde humana. 

 

SANEAGO REGIONAL DE CERES: ESTUDO DE CASO DE 

MORRO AGÚDO DE GOIÁS 

 

A Saneago foi fundada no ano 1967, nos anos de 1960 e 1970 o 

saneamento no Brasil não era questão prioritária dos governantes, e possuía um dos 

mais baixos índices da América Latina. 

 
 

“Nos ano de 1960 o Governo Federal fez a primeira tentativa, resolver 

o problema, o Método do Programa Trienal. Já existia o Banco 

Nacional da Habitação e, com ele, foram criadas três superintendências: 

Superintendência Financeira da Habitação (SFH), Superintendência 

Financeira do Saneamento (SFS) e Superintendência Financeira de 

Desenvolvimento Urbano (SFDU)”(Saneago, 2014, p.71). 

 

O Governador Pedro Ludovico Teixeira fez a exploração e o melhoramento 

do sistema de água, desde então o sistema passou por melhoras gradativas. Então o 

setor de saneamento passou a ser administrado pela Secretaria de Viação e Obras 

Públicas, até a implantação do Departamento Estadual de Saneamento (DES), no 

governo Mauro Borges. 

 
“Por exigência do Sistema Financeiro do Saneamento do Banco 

Nacional da Habitação (BNH/SFS), foi criada em 13 de setembro de 

1967, durante o governo Otávio Laje, a Saneamento de Goiás S.A. 

(SANEAGO), cuja implantação ocorreu em 29 de junho de 

1969”(Saneago, 2014, p. 71). 

 

A partir dessa época projetos e atribuições de estudos, foi implantada 

em Goiás os sistemas de abastecimentos de água e esgotamento sanitário. E hoje a 



 

empresa abastece 225 municípios atendendo aproximadamente 96% de água tratada 

e 51,9% de esgoto. 

O estado de Goiás nos últimos anos apresenta um crescimento 

econômico acima da média nacional. No abastecimento e saneamento da Saneago 

foi feito investimento para acompanhar o crescimento da população, o que gerou 

empregos, mais saúde e qualidade de vida para a sociedade goiana. O estado teve o 

objetivo de ampliar o serviço de água tratada, nos últimos 15 anos, foi investido 

cerca de aproximadamente 3 bilhões em saneamento de água. A partir de 2007, a 

Saneago passou a atender mais de 5,2 milhões de pessoas, em 225 municípios 

(Saneago, 2014, p.05). 

Nesse sentido, grande destaque em investimentos está ligado à regional 

de Ceres que abrange 24 municípios (Barro Alto, Campos Verdes, Carmo do Rio 

VerdeCrixás, Goianésia, Hidrolina, Ipiranga de Goiás, Itapaci, Jaraguá, Morro 

Agudo de Goiás, Nova América, Nova Glória, Pilar de Goiás, Rialma, Rianápolis, 

Rubiataba, Santa Isabel, Santa Terezinha de Goiás, São Luiz do Norte, São 

Patrício, Uirapuru, Uruana, Vila Propício e Ceres). Nesta regional foi investido 

cerca de 171,5 milhões de reais em obras de saneamentos, para a expansão das 

redes de água e esgoto em toda região. Trazendo água de qualidade para a 

população dos municípios da regional de Ceres. (Saneago 2014, p.19) . O Quadro 

5 mostra a evolução de 15 anos de investimentos na regional mencionada. 

Quadro 5- Evolução nos últimos 15 anos após o investimento feito na regional de 

Ceres 
 

1998 2014 Crescimento no 

período 

População atendida: 

139.482 pessoas, ou 

seja,83,2% da 

população 

População atendida: 

224.091 pessoas, ou 

seja, 90,5% da 

população 

60,7% 

Extensão de rede: 

565,3 km 

Extensão de rede: 

1.1037 km 

95,2% 

Fonte: Boletim Informativo Saneago- Janeiro/2014. 

 

 

Segundo os dados da Saneago, sede de Morro Agudo de Goiás (Foto 



 
 

1), no período de julho de 2015 até dezembro de 2016 foi atendido um total de 

1.661 habitantes. A vazão de água tratada consumida média mensal foi de 7439,40 

m³ e no total deste período, a população consumiu 133.909,3 m³ de água (Gráfico 

1). Observa- se uma queda de água consumida no período de dezembro, janeiro e 

fevereiro de 2016, menor consumo mostrado no gráfico encontra-se no período 

chuvoso, os moradores fazem o uso e o reaproveitamento da água da chuva (Foto 

2). 

 

 

Foto 1- Sede da Saneago de Morro Agudo de Goiás. 
 

SOARES (2017). 

 

 
Gráfico 1 – Vazão de água tratada consumida pela população de Morro 

Agudo de Goiás (julho de 2015 à dezembro de 2016). 



 

 

 
 

Fonte: SANEAGO (2017). Org. SOARES 

(2017). 
 

Foto 2 – Caixas de captação de água das chuvas, em Morro Agudo de Goiás. 
 

 

Fonte: SOARES (2017). 
 

O processo de tratamento da água em Morro Agudo de Goiás utiliza o 

método de floco-decantação. A floculação é uma etapa do tratamento de água, em 

que coagulantes químicos (sulfato de alumínio) para formar os flóculos de sujeira 
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que se depositarão no fundo do filtro. O processo de decantação é um processo 

onde se separa misturas heterogêneas, no caso da decantação feita na estação de 

tratamento de água do município de estudo, separa-se o líquido (água) do sólido 

(sedimentos). Em Morro Agudo de Goiás utiliza-se o filtro russo (Foto 3). Nesse 

reservatório maior utilizam-se sete camadas de sedimentos com diferença textural 

(areais e cascalhos). No segundo há a decantação das partículas floculadas e no 

terceiro compartimento passa-se por outro processo de filtragem. Após a filtragem 

da água bruta, a mesma é conduzida até um tanque onde será adicionado os 

produtos químicos flúor e cloro (Foto 4). 

Foto 3 – Filtro Russo utilizado na Estação de Tratamento de Água de Morro 

Agudo de Goiás. 
 

 

Fonte: SOARES (2017). 



 

Foto 4– Tanque que recebe a adição dos produtos químicos (cloro e flúor). 
 

Fonte: SOARES (2017). 

 

 

A Saneago de Morro Agudo de Goiás faz as análises químicas da água 

na própria estação de tratamento (Foto 5). Antes de destinar a água para o 

abastecimento público é feito análises da água tratada para verificar os indicadores 

de qualidade da água (IQA). É feito análise da turbidez da água, do ph, cor 

aparente, temperatura e do balanço entre os elementos químicos adicionados na 

água (Foto 6). 



 
 

Foto 5 – Água bruta e água tratada para fazer análise química para estabelecer o IQA. 
 

Fonte: SOARES (2017). 

Foto 6 – Equipamentos para fazer análises químicas na ETA do município de 

Morro Agudo de Goiás. 
 



 
 

 

Fonte: SOARES (2017). 
 

Chama-se a atenção para o percentual de perda de água tratada pelo 

sistema, em função de danos nas tubulações, no período de um ano e meio dos 

dados informados pela Saneago de Morro Agudo de Goiás, em média 30 porcento 

do recurso é perdido (Quadro 6). Além disso, pode ser observado que o valor de 

débitos pendentes tanto particulares quanto públicos totalizam cerca de 50 mil 

reais. 

Quadro 6 – Dados referentes ao abastecimento público de água em Morro Agudo 

de Goiás ( julho de 2015 à dezembro de 2016). 
 

 2015 

  jul ago set out nov dez 

Vazão da bomba (m³/dia)  324,38 366,09 391,33 363,14 339,21 337,3 

Funcionamento (h/mês)  563,45 606,09 624,45 523,14 555,49 578,48 

Vazão tratada consumida (m³/mês)  7615,50 9245,15 10181,92 7915,54 7851,16 8130,05 

IQA(%)  90,81 86,81 91,41 92,47 93,71 95,8 

Perda (%)  32,69 32,56 32,9 31,97 32,21 32,78 

Reservação (%)  31 27,55 25,77 27,77 29,73 29,9 

Arrecadação 25201,47 33.078,30 29384,48 32305,58 34437,72 37131,97 

Déb. Pend. Particular 41698,69 43667,15 47946,19 56993,85 35691,19 50302,59 

Déb. Pend. Público  6979,92 8081,16 9764,35 10762,86 12872,55 12961,85 

 2016 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Vazão da bomba (m³/dia)  291,77 296,44 310,74 333,28 343,7 354,86 

Funcionamento (h/mês)  515,3 480 542,43 563,28 578,58 589,27 

Vazão tratada consumida (m³/mês)  6264,55 5928,80 7023,11 7822,08 8285,75 8712,85 

IQA(%)  87,03 80,97 99,73 99,77 95,6 99,64 

Perda (%)  25,23 25,11 29,6 29,95 31,1 32 

Reservação (%)  34,57 79,11 32,46 30,26 29,34 28,44 

Arrecadação 28487,35 34439,11 35189,7 31150,56 36531,63 36282,94 

Déb. Pend. Particular 56766,57 54731,74 50945,9 55079,19 50842,53 49122,93 

Déb. Pend. Público 11396,41 12857,61 14048,64 16090,19 16120,54 15131,56 

 2016 

  Jul Ago Set Out Nov Dez 

Vazão da bomba (m³/dia)  350,03 368,96 346,01 329,1 319,9 329,87 

Funcionamento (h/mês)  636,36 642,57 392,04 348,3 334,49 355,54 

Vazão tratada consumida (m³/mês)  9281,05 9878,44 5652,07 4776,06 4458,47 4886,75 

IQA(%)  99,69 90,81 73,39 72,49 63,22 80,08 

Perda (%)  32,91 33,63 33,45 33,51 33,87 33,98 

Reservação (%)  28,81 27,33 29,15 30,64 31,53 30,57 

Arrecadação 35020,99 40116,15 37319,6 38588,9 41031,72 40816,3 

Déb. Pend. Particular 52132,82 51555,74 53722,73 51216,76 49062,41 50313,77 



 
 

Déb. Pend. Público 14806,81 14626,49 15668,82 18245,14 13980,57 7735,31 

Fonte: Saneago, (2017 ). Org. SOARES (2017). 

A Saneago fizeram projetos e programas ambientais importantíssimos, 

para trazer informações, conhecimentos população na preservação da natureza, o 

projeto Abc-s Escolinha do Saneamento Jornalista Washington Novaes, propôs 

programações como atividades educativas, palestras, apresentações teatrais entre 

outros. com o enfoque no processo de tratamento da água. Também o Programa 

Ambiental Faça o seu papel: o programa é uma ação voluntaria da Saneago que o 

foco principal era a reciclagem com os papeis utilizados na empresa, com o foco de 

reutilização e reciclagem para a redução do consumo, e mostrando a agressão 

causada ao meio ambiente com o desperdício, e com a falta de preservação ao meio 

ambiente. Além desses teve outros projetos como (Programa de Olho no Óleo, 

Piscicultura João Bênnio e Viveiro- Projeto de recuperação vegetal na ETE.) esses 

forma alguns dos projetos feitos pela Saneago. (Saneago 2014, p. 76-80). 

Morro Agudo de Goiás é umas das cidades que vem recebendo 

fornecimento de saneamento desde 1987, á 30 anos. A Saneago e o Governo de 

Goiás estão vem realizando melhorias no sistema de abastecimento para o 

município, com reformas na estação de tratamento trazendo resultados positivos e 

melhorias na qualidade da água que é distribuída para a população, com o 

melhoramento de 100% da qualidade. A Saneago com parceria com a 

administração de 2014, teve uma importante iniciativa de plantio para o 

reflorestamento das margens do córrego Olhos D’Água, para a preservação do 

manancial de abastecimento da cidade. Com o avanço a agência de atendimento foi 

reformada e informatizada para facilitar a prestação de serviço para toda a 

população trazendo facilidade, e rapidez na prestação de serviços dos funcionários 

da Saneago. Para mais informações, conhecimento dos serviços, e importância da 

preservação do córrego Olhos D’Água , a Sanego em parceria com a Prefeitura 

ministraram palestras pra todos os estudantes do município mostrando a 

importância da preservação dos mananciais, conscientizar a população para a 

diminuição do desperdício.(Saneago, 2014, p. 39). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

É preciso conscientizar a população de Morro Agudo de Goiás, 



 
 

sobretudo os produtores rurais por onde perpassa o córrego Olhos d´água, sobre a 

importância de se preservar das APP’s do mesmo, uma vez que esse é o córrego 

que abastece a cidade. Esta pesquisa demonstrou os tipos de passivos ambientais 

que ocorrem na bacia de captação, que estão colocando em risco o abastecimento 

público de Morro Agudo de Goiás. 

Neste ano, o reservatório ficou abaixo do nível de volume morto, o que 

deixou a cidade por alguns dias sem abastecimento de água. Neste cenário, 

destacou-se o papel da Saneago de Morro Agudo de Goiás que está à frente do 

projeto Somos Todos Natureza que está reflorestando as nascentes do córrego Olhos 

d’água. Esta pesquisa sugeriu um esboço de projeto técnico de reflorestamento para 

auxiliar esse projeto, sugerindo a forma de plantio e manejo das mudas. 

Para além do reflorestamento, é preciso cercar as APP’s para evitar o 

pisoteamento dessa área pelo gado. Deve-se ainda fazer um trabalho de Educação 

Ambiental para que os produtores da região não retirem madeira ilegal dessas 

áreas. Ao longo das margens do córrego Olhos d’água foram descritos processos de 

voçorocamento que acrescentam quantidade significativa de sedimentos no leito do 

córrego, o que causa o seu assoreamento. 

Acredita-se que é necessária a intervenção do Ministério Público para 

que por meio de Termos de Ajuste de Conduta, os produtores rurais possam, de 

fato, tomar as medidas que forem preciso para a recuperação das áreas de 

preservação permanente do rio que abastece a cidade de Morro Agudo de Goiás. 
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