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ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TOLEDO 

INTRODUÇÃO 

A água é vital para a vida animal e vegetal. O homem tem necessidade de água com qualidade adequada e em 

quantidade suficiente para todas as suas necessidades, não só para proteção da sua saúde, como também para o seu 

desenvolvimento econômico. As primeiras comunidades agrícolas se estabeleceram em torno de rios e lagos, 

posteriormente, as cidades foram fundadas junto a elas e hoje em dia uma das maiores preocupações das grandes 

metrópoles industriais é conseguir um adequado abastecimento de água. Por conta disso existem hoje as condições 

para o desenvolvimento de abastecimento de água constituído pelas unidades de capitação, adução, tratamento, 

reservação e distribuição.  

CONCLUSÃO 

Em Toledo o tratamento da água é feito pela empresa 

Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR). A 

finalidade do tratamento da água visa melhorar a sua 

qualidade enfocando três aspectos: Higiênico; Estético; 

Econômico. A cidade de Toledo é abastecida por 

manancial de água superficial (Rio Toledo) e por 

manancial subterrâneo (Poços tubulares profundos). O 

rio Toledo é o responsável por 45% do abastecimento 

da cidade e 8 (oito) poços pelos 55% restante, 

perfazendo uma capacidade máxima de produção de 

23 milhões de litros dia. O tratamento de água do 

manancial superficial de água in natura, ou água bruta 

captada no Rio Toledo, recebe o nome de tratamento 

na Estação de Tratamento de Água (ETA) que possui 

uma capacidade de produção de 470 mil litros/h, 

podendo funcionar 24 horas/dia. Este tratamento e 

composto pelas seguintes etapas: Correção do pH 

(adição de cal hidratada); Coagulação (adição sulfato 

de alumínio); Pré-coloração; Floculação; Decantação; 

Filtração; Desinfecção (adição de cloro); Fluoretação 

(adição de flúor). 

 

Figura 2: Captação de água no Rio Toledo. 

FONTE: Site Gazeta do Povo. 
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Durante o funcionamento da Estação de Tratamento de 

Água, faz-se análises físico-químicas de hora em hora de 

todas as águas para termos um controle de qualidade. Para 

isso são coletadas vinte e duas amostras semanais em 

diversos pontos, abrangendo toda a cidade, onde são 

realizadas análise: Físico-química; Bacteriológica; 

Hidrobiológicas; Metais Pesados e Pesticidas.  

O tratamento de água manancial subterrânea (poços) 

é constituído de captação subterrânea, poços 

tubulares profundos, elevatórios, unidade de 

tratamento onde se realiza desinfecção (aplicação do 

cloro) e a fluoretação, cumprindo rigorosamente os 

padrões de potabilidade definidos na portaria 518/04, 

do Ministério da Saúde. Da Estação do tratamento até 

o consumidor, a água deverá obedecer aos padrões de 

potabilidade, regulamentado pelo Ministério da Saúde 

(M.S.) sendo que a qualidade da água no município é 

fiscalizada pela Vigilância Sanitária. 

Assim temos os dados que o abastecimento de água em 

Toledo é: 39,66% é abastecido por manancial superficial 

(Rio Toledo) e 60,34% é abastecido por mananciais 

subterrâneos, que é composto por 10 poços tubulares 

profundos. A produção diária é de 21.837 m³/dia, e 

abastece 135.808 habitantes de Toledo. A SANEPAR tem 

como objetivo a melhoria nos processos, cumprimento das 

normas e disposições legais, auto desenvolvimento, 

respeito ao meio ambiente. Lembrando que ela garante a 

qualidade da água até o hidrômetro (cavalete), depois é 

responsabilidade do cliente. Por isso a recomendação da 

limpeza das caixas, ou cisternas a cada seis meses. O 

futuro da espécie humana depende de como vamos 

gerenciar hoje os recursos naturais, a água é um desses 

recursos, por isso precisamos preservá-la e valorizar quem 

a cuida tão bem. 

Figura 1: Estação de Tratamento de Água em Toledo. 

FONTE: Site Panoramio.  


