
Subsistemas de Abastecimento de Água:

Ciclo Município Verde/Azul (setembro/2016 - março/2017)

X Y

ETA I 273.928,20 7.447.000,63

A ETA I, que se situa na Rua Tangará, 540 – Vila Avaí, abastece a zona 

norte e o centro. É uma estação de tratamento convencional com 

capacidade de tratamento de até 400 L/s, composta de: calha Parshall 

na entrada, 6 floculadores, 2 decantadores, 4 filtros e tanque de contato 

para adição de produtos químicos. Deve-se ressaltar que atualmente a 

vazão de tratamento nessa ETA é de 400 L/s.

400 6.873,292 55,718 6.817,574 41.388 41.388

ETA II/III 272.940,44 7.439.186,05

A ETA III localiza-se na Av. Comendador Santoro Mirone, 1380 – Bairro 

Pimenta, entre o SENAI e o Centro Educacional de Trânsito. Abastece a 

zona sul do município, sendo composta pela ETA, EEAT e reservatórios. 

É do tipo convencional, com capacidade total de tratamento de 350 L/s; 

possui dois módulos idênticos, dotados de calha Parshall, floculador, 

decantador e filtros.

350 6.406,865 104,604 6.302,261 31.876 31.876

ETA IV 281.686,36 7.449.048,72

A ETA IV, que se localiza na Fazenda São Martinho Itaguaçu, 1627- 

Jardim Brasil, abastece o Jardim Brasil, o Jardim São Nicolau e 

adjacências. É uma estação de tratamento do tipo compacta fechada, 

constituída de 2 módulos com capacidade nominal de 12 L/s cada. O 

tratamento é efetuado em apenas um módulo, de forma alternada. 

Após o tratamento, a água é recalcada até os 2 reservatórios localizados 

na área dessa ETA, por uma EEAT e adutora de diâmetro 100 mm e 

extensão de aproximadamente 30 m em ferro fundido. Trata-se de uma 

elevatória com 2 (1 + 1) conjuntos motobombas, potência de 15 CV por 

conjunto, sem informações de vazão e altura manométrica.

24 90,405 11,497 78,908 251 251

ETA V 271.265,31 7.441.279,46

A ETA V, que se localiza na Av. Engº Fábio Roberto Barnabé, 6.255, 

Jardim Morada do Sol, é uma estação de tratamento de água do tipo 

convencional, com capacidade de 100 L/s, composta de: caixa de 

chegada de água bruta, onde ocorre uma pré-cloração e adição de 

carvão ativado em pó; calha Parshall e unidade de mistura rápida, com 

aplicação de policloreto de alumínio; canal de água coagulada; 

floculação; decantação; coleta de água decantada; filtros rápidos 

descendentes; canal de água filtrada e câmara de contato, onde ocorre 

fluoretação, cloração e correção de pH.

100 472,061 21,793 450,268 2.022 2.022

Descarga de 

rede
0,000 0,308 -

TOTAIS 874 13.842,623 193,920 13.649,011 75.537 75.537

Local de disposição do lodo das ETAs: Aterro Sanitário do Município
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