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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUÇÃO 
1.1 CONCEITUAÇÃO 

No início da década de 1970, a Organização Mundial de Saúde (OMS), definiu Saúde  como: “um 
estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade”. 

O gozo de melhor estado de saúde, constitui um direito fundamental de todos os seres humanos, 
sejam quais forem sua raça, sua religião, suas opiniões políticas, sua condição econômica e social 
(Preâmbulo da Constituição da OMS). 

Saúde Pública 
É a ciência e arte de promover, proteger e recuperar a saúde através de medidas de alcance 

coletivo e de motivação popular. 
Saneamento 
É o controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer efeito 

deletério sobre seu bem-estar físico, mental ou social (OMS). 
Os principais objetivos do saneamento são: 
� Abastecimento de água; 
� Coleta, afastamento e tratamento de águas residuárias (esgotos sanitários, resíduos líquidos 

industriais e águas pluviais); 
� Acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e/ou destino final dos resíduos sólidos (lixo); 
� Drenagem urbana; 
� Controle da poluição ambiental (água, ar, solo, acústica e visual); 
� Saneamento dos alimentos; 
� Controle de artrópodes e de roedores de importância em saúde pública; 
� Saneamento de habitação, dos locais de trabalho, de educação e de recreação e dos hospitais; 
� Saneamento e planejamento territorial; 
� Saneamento dos meios de transporte; 
� Saneamento em situações de emergência; 
� Aspectos diversos de interesse no saneamento do meio (cemitérios, aeroportos, ventilação, 

iluminação, insolação etc.). 
Portanto, conclui-se que as atividades do saneamento são de natureza multiprofissional. 
Saneamento Básico 
É a parte do saneamento que trata dos problemas que dizem respeito ao abastecimento de água, à 

coleta e disposição dos esgotos sanitários, incluindo os resíduos líquidos industriais.  
Dados divulgados pelo Ministério da Saúde do Brasil atestam que para cada R$ 1,00 (um real) 

investido no setor de Saneamento – prevenção – economiza-se até R$ 4,00 (quatro reais) na área de 
medicina curativa – recuperação – (FUNASA, Manual de Saneamento, 2006). 

 
1.2 HISTÓRICO 

A importância do saneamento e sua associação à saúde humana, remonta às mais antigas culturas, 
desenvolvendo-se de acordo com a evolução das diversas civilizações, ora retrocedendo com a queda das 
mesmas e renascendo com o aparecimento de outras (FUNASA, op cit., p.9, 2006). 

Conquistas alcançadas em épocas remotas ficaram esquecidas durante séculos porque não 
chegaram a fazer parte do saber do povo em geral, uma vez que seu conhecimento era privilégio de poucos 
homens de maior cultura. Existem muitos exemplos que atestam essa afirmação: 

� Na Índia, foram encontradas ruínas de uma civilização que se desenvolveu a cerca de 4000 
anos, onde foram encontrados banheiros, esgotos nas edificações e drenagem nas ruas. 

� Na Ilha de Creta, foram encontradas tubulações de distribuição de água, executada em 1500 aC. 
� No livro hindu de conselhos “Osruta Sanghita”, do ano 2000 A.C, encontra-se o conselho de que 

a água deve ser mantida em recipiente de cobre, exposta à luz solar e a seguir filtrada através do carvão. 
� No “Ayura Veda”, também dos hindus, aconselhava-se a ferver a água estragada, expondo-a a 

luz do sol, introduzindo nela por sete vezes uma barra de cobre quente, filtrando-a a seguir e resfriando-a 
em pote de barro. 

� Os chineses há centenas de anos, usavam o alúmen para clarificar a água. 
� Os hebreus conheciam processos de clarificação das águas e entre os preceitos de higiene 

havia a obrigação de lavagem das mãos antes das refeições e após utilizar o sanitário. 
� Obras de saneamento são encontradas no velho Egito, sendo o maior exemplo as do Lago 

Moeris, que sustentavam 20 milhões de habitantes. Os egípcios, bem como os hebreus, conheciam a 
técnica de construção de poços. 

� Roma, embora tivesse manancial de água em suas proximidades, captava água para seu 
abastecimento a quilômetros de distância, trazendo-a nos famosos aquedutos. Nessa mesma cidade, foram 
construídas as célebres termas e piscinas, além das cloacas para esgotamento dos refugos humanos. 
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Entretanto, a falta de difusão dos conhecimentos de saneamento levou os povos a um retrocesso, 

originando o pouco uso da água durante a Idade Média, quando o per capita de certas cidades européias 
chegou a um litro por habitante/dia. Com a queda das conquistas sanitárias, sucederam diversas      
epidemias. Todavia, foram registradas as construções de aquedutos, o reparo do aqueduto de Sevilha em 
1235, a construção do aqueduto de Londres com o emprego de alvenaria e chumbo. 

 

 
Figura 1 - Aqueduto de Pegões – Portugal 

 

 
Figura 2 - Aqueduto de Segóvia – Espanha 

 

 
Figura 3 – Detalhe dos arcos do aqueduto de Segóvia – Espanha 
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Ainda nos dias de hoje, verifica-se a falta de difusão desses conhecimentos indispensáveis. Em 
áreas rurais, a população consome recursos para construir casas de elevado custo, mas deixam de incluir 
as facilidades sanitárias indispensáveis, como poço protegido, fossa séptica (Tanque Imhoff) etc. 

 
São dadas, a seguir, algumas datas importantes para a história do saneamento: 
 
1455 – Primeira tubulação de ferro fundido - Castelo de Dillenburgh, Alemanha. 
1664 – Adutora de ferro fundido com mais de 22 km – Palácio de Versailles, França. 
1723 – Construção do primeiro aqueduto no Brasil – Rio de Janeiro. 
1754 – Primeiro sistema de abastecimento de água no USA – Pennsylvania. 
1785 – James Simpson introduziu os tubos de ponta e bolsa. 
1787 – James Watt inventou a bomba hidráulica movida a vapor. 
1804 – Gibbs inventou o filtro lento na Inglaterra. 
1810 – Uso de tubo de cobre para ligação domiciliar. 
1829 – James Simpson – instalou filtro lento para tratamento de água no Rio Tamisa - Inglaterra. 
1842 – Relatório Chadwig sobre condições sanitárias – Inglaterra. 
1848 – Ato Real de Saúde Pública – Inglaterra. 
1849 – Agnus inventou a bomba centrífuga. 

             1854 –John Snow demonstrou a influência de poço contaminado na epidemia de cólera em Londres 
             1876 – Primeiro sistema de abastecimento de água encanada no Brasil – Rio de Janeiro. 

1880 – Ebert isolou o bacilo da febre tifóide. 
1880 – Instalação do primeiro filtro de pressão – Campos, Brasil. 
1881 – Carlos Finlay, em Cuba, comunicou que o agente transmissor da Febre Amarela é um 
            mosquito. 
1884 – Hyatt, N. J. empregou de novo o alúmen no tratamento de água. 
1885 – Escherichia identificou o bacilo coli que recebeu o nome Escherichia coli. 
1895 e 1897 – Charles Hermany e W. Fuller instalaram o filtro rápido. 
1897 – Woodheard empregou o hipoclorito de cálcio na desinfecção da água. 
1902 – É instalada na cidade belga de Middlekerk a primeira estação para tratamento de água com 

cloro para o abastecimento público. 
1906 – Houston empregou a cloração a gás. 
1911 – Foi empregado carbono ativado – Holanda. 
1920 – Imhoff iniciou o tratamento de águas residuárias. 
1920 – De Lavoud (brasileiro) inventou o tubo de ferro fundido centrifugado. 
1937 – Baylis empregou sílica ativada. 
1945 – Cox iniciou a fluoretação da água. 
1945 – O SESP1 aplicou, em Breves, pela primeira vez no Brasil, o D.D.T. para controle da malária. 
1953 – O SESP realizou, pela primeira vez no Brasil, em Baixo Guandu/ES, a fluoretação de um 

sistema de abastecimento de água. 
1971 – Criação do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), no Brasil. 
 
No Brasil, merecem destaques, dentre tantos, os seguintes sanitaristas: Engenheiro Francisco 

Rodrigues Saturnino de Brito (Campos/RJ, 1864), pioneiro nas obras de abastecimento de água e de 
esgotos sanitários em todo o território brasileiro; os Médicos Valeparaibanos Oswaldo Cruz (S. Luiz do 
Paraitinga/SP, 1872) e Emílio Ribas (Pindamonhangaba/SP, 1862), com inúmeras ações de saúde pública; 
João de Barros Barreto (Rio de Janeiro/ RJ, 1890), Médico reformador dos serviços sanitários existentes; 
Carlos J. R. Chagas (Oliveira/MG, 1878) renomado Médico e Bacteriologista; Engenheiro Lucas Nogueira 
Garcez (São Paulo, 1913) e, mais recentemente, o Eminente Engenheiro e Professor José M. de Azevedo 
Netto (Mococa/SP, 1918). 

                                                                                                              
                                                 Figura 4 - Francisco Rodrigues Saturnino de Brito 
                                                       Patrono da Engenharia Sanitária Brasileira 
                                                 
1 SESP: Serviço Especial de Saúde Pública, criado em 17/04/1942, decorrente de convênio firmado entre Brasil e USA. 
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CAPÍTULO 2 
 

ÁGUA: RECURSO NATURAL E FINITO, PORÉM RENOVÁVEL 
 

2.1 ÁGUA NA NATUREZA 
Formada pelos elementos hidrogênio e oxigênio, na proporção genérica de dois para um (H2O), as 

moléculas da água estão presentes em todos os planetas do sistema solar, porém, somente na Terra 
encontram-se nos três estados – gasoso, sólido e líquido – sendo sua conformação fluída responsável pelo 
desenvolvimento da vida. No entanto, os dois elementos da estrutura química da molécula da água 
apresentam formas isotrópicas, a saber: 

 
                               Hidrogênio: H1 (próton), H2 (deutério), H3 (trítio) 
                               Oxigênio: O16, O17, O18 

 
Na atmosfera terrestre, os átomos de oxigênio estão distribuídos na seguinte proporção: 
 
                               10 átomos O17 : 55 átomos O18 : 26.000 átomos O16 
 
A combinação dos diversos isótopos de hidrogênio e oxigênio fornece uma variedade de 48 formas 

de água, das quais 39 são radioativas e apenas nove são estáveis: 
 
H2O

16, H2O
17, H2O

18, HDO16 (D = deutério), HDO17, HDO18, D2O
16, D2O

17, D2O
18 

 
Verifica-se, assim, que existem variantes químicas para uma molécula de água, de acordo com a 

distribuição dos diversos isótopos de hidrogênio e oxigênio. No entanto, a forma predominante e de maior 
interesse ecológico é H2O

16. Este líquido, além de ocupar cerca de três quartos da superfície do globo 
terrestre – que bem poderia ser chamado de Planeta Água - é, ainda, o constituinte químico inorgânico mais 
abundante na matéria viva, já que mais de 60% da massa do ser humano é constituído por água, sendo 
que, em certos animais aquáticos e mesmo em alguns legumes e verduras, este percentual pode atingir até 
98% (LIBÂNIO et al., 2002). Estudos hidrológicos realizados pela Organização das Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), apud Revista Água e Energia Elétrica (1989), indicam que a 
quantidade total de água na Terra é finita e estimada em cerca de 1,418 bilhões de km3, assim distribuídas: 

 
Tabela 1 - Estimativa e distribuição da água no globo terrestre 

Localização Volume (10 3 km 3) Percentagem (%) 
Oceanos 1.380.000,00                  97,3201 
Calotas polares e glaciares      29.336,00 2,0688 
Águas Subterrâneas   

• Reservas muito profundas       5.960,00 0,4203 
• Reservas não tão profundas       2.552,00 0,1800 

Lagos e pântanos           133,00 0,0094 
Atmosfera            15,20 0,0011 
Rios               3,80 0,0003 
Total 1.418.000,00 100,0000 

Fontes:   Veiga da Cunha et al. (1980) 
UNESCO apud Revista Águas e Energia Elétrica (1989) 

 
Sem considerar a quantidade de 1,380 bilhões de km3 correspondente às águas salgadas dos 

oceanos e o fato de que as técnicas de dessalinização ainda não estão economicamente disponíveis para 
utilização em grande escala, conclui-se que a reserva de água potencialmente explorável para o 
abastecimento das cidades, das indústrias, da agricultura, das usinas e outros, restringe-se ao volume de 
água doce, composto aproximadamente 2,552 milhões de km3 dos aqüíferos subterrâneos não tão 
profundas, de 3,800 mil km3 das águas de rios e de 133,000 mil km3 de lagos e pântanos, totalizando o 
valor aproximado de 2,690 milhões de km3, que representa 7,08% da reserva de água doce e apenas 0,19% 
de toda a água da Terra (VEIGA DA CUNHA et al., 1980).  

O Brasil tem o maior potencial de recursos hídricos, que corresponde a cerca de 12% da água doce 
do Planeta e a 53% das reservas da América do Sul. Mas o maior volume (70%) se encontra na Amazônia, 
onde população é dispersa, enquanto que na região Sudeste essa situação se inverte: a maior 
concentração populacional do país tem disponível apenas 6% do volume total dessa reserva de água. 

 A extensão do manancial subterrâneo brasileiro é maior do que a soma dos territórios da Inglaterra, 
da França e da Espanha (REVISTA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE, 2003). 
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             A História tem registrado que água escassa está, direta ou indiretamente, se tornando elemento de 
disputa entre diversos os povos.  
             Em 1967, um dos motivos da Guerra (dos sete Dias) entre Israel e seus vizinhos foi justamente a 
ameaça, por parte dos árabes, de desviar o fluxo das águas do Rio Jordão, cuja nascente fica nas 
montanhas localizadas no sul do Líbano. Esse Rio, juntamente com seus afluentes, fornece 60% da água 
necessária à Jordânia. A Síria também depende das águas desse Rio. 
             Portugal e Espanha já tiveram incidentes diplomáticos, pois ambos os países se abastecem na 
Bacia Hidrográfica do Rio Tejo e, toda vez que a Espanha consome além do combinado, falta água em 
algumas regiões de Portugal.   
             A Turquia, também, vem se desentendendo com seus vizinhos que utilizam do mesmo lençol, 
porque tem gasto muita água subterrânea em irrigação e na utilização em resorts turísticos. 
             Mais recentemente, Barcelona, que no verão tem comprado água do Chipre, vem enfrentando uma 
grande resistência da população da região da Catalunha (Sul da Espanha), sobre o projeto de transposição 
(Tranvasament) das águas do Rio Ebro, para ajudar no abastecimento daquela região metropolitana.   
              Igual discussão se inicia aqui, sobre mais uma transposição das águas do Rio Paraíba do Sul, que 
mesmo já abastecendo a cidade do Rio de Janeiro, pretende-se agora utilização de suas águas para ajudar 
no abastecimento da “Grande São Paulo”. 
 
 
 

                 
 

                    Figura 5 – Rio Ebro. Catalunha – Espanha (2005) 
 
         
 
             Países como o Brasil, Rússia, China e Canadá, que são os que basicamente “controlam” as 
maiores reservas de água doce mundial, precisariam acelerar o desenvolvimento de novas tecnologias que 
viessem melhorar e racionalizar os sistemas de captação, armazenamento e preservação de água de seus 
mananciais. 
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2.2 CICLO HIDROLÓGICO 

O fantástico fenômeno natural responsável pela renovação das águas disponíveis no planeta 
denomina-se Ciclo Hidrológico, o qual é movido pela energia solar, fazendo com que as águas sejam 
evaporadas e retornem, sob a forma de precipitações, sobre, mares e continentes, num ciclo contínuo, 
proporcionando a circulação e a purificação da água. 

Deve-se considerar que a distribuição dos recursos hídricos não é uniforme, tanto espacial como 
temporalmente, e que as fases do ciclo hidrológico estão diretamente relacionadas com os componentes do 
meio ambiente, tais como cobertura vegetal, qualidade das águas e as características climáticas e 
geológicas de cada região. Assim, toda e qualquer ação antrópica que altere algum desses componentes 
terá, por conseqüência, influências diretas no ciclo hidrológico, podendo modificar a conservação e a 
distribuição dos recursos hídricos na região. Muitos mananciais tem sido descartados para o abastecimento 
público, devido à poluição cada vez mais crescente. E daí a sensação de que há menos água na Terra. 

Os fluxos e os principais componentes do ciclo hidrológico estão representados na figura a seguir. 
 
 

 
Figura 6 – O Ciclo Hidrológico, seus principais fluxos e componentes 

 
 

• Precipitação 
Compreende toda a água que cai, da atmosfera, na superfície da Terra nas formas de chuva, 

granizo, orvalho ou neve. São três os tipos de chuvas para a Hidrologia: chuvas convectivas , que são 
formadas pela ascensão das massas de ar quente da superfície carregadas de vapor d'água. Ao subir, o ar 
sofre resfriamento provocando a condensação do vapor de água presente e, conseqüentemente, a 
precipitação. São características deste tipo de precipitação a curta duração, alta intensidade, freqüentes 
descargas elétricas e abrangência de pequenas áreas. As chuvas orográficas  são normalmente 
provocadas pelo deslocamento de camadas de ar úmido para cima devido à existência de elevação natural 
do terreno por longas extensões. Caracterizam-se pela longa duração e baixa intensidade, abrangendo 
grandes áreas por várias horas continuamente e sem descargas elétricas. E as chuvas frontais , que se 
originam do deslocamento de frentes frias ou quentes contra frentes contrárias termicamente. Costumam 
ser mais fortes que as orográficas abrangendo, também, grandes áreas, precipitando-se intermitentemente 
com breves intervalos de estiagem e, ainda, com a presença de violentas descargas elétricas. 

• Escoamento superficial 
É a água precipitada, que escoa sobre as superfícies do terreno, preenchendo as depressões, 

ficando retida em obstáculos e, finalmente, atingindo córregos, rios, lagos e oceanos. 
• Infiltração 
É por meio da infiltração que a água precipitada penetra, por gravidade, nos espaços vazios 

existentes no solo, chegando até as camadas de saturação, constituindo assim os aqüíferos subterrâneos 
ou lençol freático. Dependendo do modo como esteja confinada, essa água pode fluir em certos pontos em 
forma de nascentes. 

A maior ou menor proporção do escoamento superficial, em relação à infiltração, é diretamente 
influenciada pela ausência ou presença de cobertura vegetal, uma vez que esta constitui barreira natural ao 
escoamento livre, além de tornar o solo mais poroso. Esse papel, da vegetação, associado à função 
amortecedora do impacto das gotas de chuva sobre o solo, é, pois, de grande importância na preservação 
dos fenômenos de erosão, provocados pela ação mecânica da água sobre o solo. 
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                          Figura 7 - Perfil das camadas do subsolo e dos aqüíferos 
                                  subterrâneos formados por águas de infiltração 
 
• Evaporação 
Parte da água superficial passa do estado líquido para o gasoso, sofrendo a interferência da 

temperatura e umidade relativa do ar, condensando-se e formando nuvens que voltam a precipitar sobre o 
solo. A água evaporada se mantém na atmosfera, em média, apenas dez dias. 

• Transpiração (Evapotranspiração) 
É a água retirada do solo pelas raízes, transferida para as folhas e que então se evapora. Portanto, 

quanto maior a área com cobertura vegetal, maior será a superfície de exposição para a evapotranspiração! 
 

2.3 A ÁGUA NA TRANSMISSÃO DE ENFERMIDADES 
De várias maneiras, a água pode afetar a saúde humana: pela ingestão direta, na preparação de 

alimentos, na higiene pessoal, na agricultura, na higiene do ambiente, nos processos industriais ou nas 
atividades de lazer. 

As enfermidades podem ser provocadas por meio dos agentes microbianos ou agentes químicos. 
 

2.3.1 Agentes microbianos 
A água é normalmente habitada por vários tipos de microrganismos de vida livre e não parasitária, 

que dela extraem os elementos indispensáveis à suas subsistências. Ocasionalmente são aí introduzidos 
organismos parasitários e/ou patogênicos, que utilizando a água como veículo, podem causar 
enfermidades, constituindo um perigo sanitário potencial. É interessante notar que a quase totalidade dos 
seres patogênicos são incapazes de viver em sua forma adulta, ou reproduzir-se fora do organismo que lhe 
serve de hospedeiro e, portanto, tem vida limitada quando se encontram na água, isto é, fora do seu habitat 
natural. Alexander Houston demonstrou, em 1908, que quando uma água contaminada com bacilos de 
febre tifóide era armazenada por uma semana, mais de 99% desses germes eram destruídos. 

Entre os principais tipos de organismos patogênicos que podem encontrar-se na água estão: 
 
• Bactérias 
São microrganismos unicelulares (0,2 a 5,0 microns) e causam dentre outras enfermidades, a febre 

tifóide (salmonella typhi), a febre para tifóide (salmonella paratyphi), a cólera (vibrio cholerae). 
 

 

 
   Figura 8 - Salmonella typhi 
Fonte: www.nand.org/html/reh.htm 

Figura 9 – Vibrio cholerae 
         Fonte: www.nand.org/html/reh.htm 
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O grupo de bactérias que apresenta interesse sanitário são as chamadas bactérias do grupo 
coliforme que são habitantes normais de animais homeotermos, não causando, em modo geral, nenhum 
dano ao hospedeiro. São, entretanto, de grande valor sanitário, uma vez que a sua presença em água 
indica a contaminação desta por fezes ou por esgoto doméstico. 

 
• Vírus 
A palavra é de origem latina virius, e significa “venenos”. São minúsculos seres primitivos do ponto 

de vista estrutural (menores que 0,3 microns), situando-se no limiar entre seres vivos e matéria inerte.  
Alguns bacteriófagos, aqueles que vivem à custa de células de outros microrganismos, tem certa 

importância sanitária, por serem destruidores específicos de bactérias causadoras da febre tifóide. Porém, 
quando uma determinada espécie de vírus está adaptada a viver em células de tecidos humanos, esta 
constitui um perigo sanitário que pode ser de pequena gravidade (como o caso de resfriados comuns), de 
média gravidade (como os que produzem sarampos e hepatites infecciosas) ou de alta gravidade (como os 
produzidos pela varíola, da poliomielite etc.). Alguns destes vírus são ou podem eventualmente ser 
transmitidos pelas águas, particularmente os enterovírus que contaminam por via digestiva. Devido ao 
diminuto tamanho, os vírus são de difícil remoção e resistentes aos métodos de desinfecção.  

Embora não constitua, talvez o veículo natural, tem sido demonstrada a transmissão, pela água, de 
hepatite infecciosa, existindo suspeitas, ainda, quanto a surtos de poliomielite e outras moléstias. 

 
Figura 10 – Vírus da hepatite infecciosa 
Fonte: http:/www.nand.org/html/reh.htm 

 
Figura 11 – Vírus da poliomielite 

Fonte: http:/www.nand.org/html/reh.htm 

 
• Protozoários 
Originalmente pertencentes ao reino animal (protos = primeiro, e zoon = animal), atualmente estes 

microrganismos, unicelulares (0,01 a 0,05 mm) estão agrupados no reino Protista (vegetal e animal) e 
podem causar a amebíase, giardíase e a balantidiose. Difíceis de serem desativados por desinfecção é 
recomendado à filtração da água. 

São encontrados em lugares úmidos, desde águas doces, salobras ou salgadas, no solo ou em 
matéria orgânica em decomposição (com a presença de oxigênio livre), que lhes servem de alimentos ou 
que forma substrato para o crescimento de bactérias, que são devoradas pelos protozoários. Muitos 
protozoários podem-se constituir em elemento precioso para a classificação ecológica, especialmente 
aqueles que indicam a presença de esgoto doméstico. 

       
                                                             Figura 12 - Entamoeba histolytica 
                                                        Fonte: http:/www.nand.org/html/reh.htm 
 

• Vermes 
São organismos animais, de estrutura bastante mais complexa e das mais variadas dimensões. 

Seus corpos são alongados e sem esqueletos ou conchas e sem membros. Muitos são parasitas do homem 
causando as verminoses intestinais, alguns deles, podem eventualmente, entrar no organismo através da 
água, sob a forma de ovos ou larvas. Os mais importantes desses parasitas são: os Ascaris lumbricóides, 
Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenali, o Necator americanus, a Taenia solium, o Schistossoma 
mansoni, este último causador da esquistossomose. 
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Figura 13 - Schistosoma mansoni 

Fonte: http:/www.nand.org/html/reh.htm 
 

 
2.3.2 Agentes químicos 

O ciclo hidrológico permite que a água esteja em permanente contato com os constituintes da 
atmosfera e da crosta terrestre, dissolvendo muitos elementos e carreando outros em suspensão. Portanto, 
a água acaba incorporando algumas características dos meios por onde passa. 

 A atividade humana, por outro lado, vem introduzindo nas águas um número crescente de 
substâncias das mais variadas naturezas, entre as quais podemos distinguir as naturais e as artificiais. 

• Agentes químicos naturais 
Compreendem substâncias minerais e orgânicas, dissolvidas ou em suspensão, e gases 

provenientes da atmosfera ou das transformações microbianas da matéria orgânica. Podem também ser 
incluídas nesta categoria as cianobactérias, conhecidas como cianofíceas (algas azuis), capazes de ocorrer 
em qualquer manancial superficial especialmente naqueles com elevados níveis de nutrientes (nitrogênio e 
fósforo), podendo produzir cianotoxinas com efeitos adversos à saúde. 

 

 
Figura 14 - Cianobacteria 

 Fonte: http:/www.nand.org/html/reh.htm 
 
• Agentes químicos artificiais 
Podem resultar, principalmente, do uso de fertilizantes sintéticos e agrotóxicos (inseticidas, 

fungicidas e herbicidas), dos despejos industriais, dos esgotos sanitários e, a emissão das chaminés e 
incineradores industriais. Os impactos que estes agentes químicos naturais e artificiais podem ter sobre o 
organismo humano dependem da concentração, da toxicidade e da suscetibilidade individual, que é variável 
de pessoa para pessoa. 

                              
                            Figura 15 – Lançamento de despejos industriais e de esgotos sanitários                   
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Eventualmente, os sintomas destes agentes químicos no organismo humano podem ser agudos, 

mas, em outros casos, quando o elemento tóxico é cumulativo, doses que isoladamente seriam inofensivas, 
com o consumo continuado podem acarretar doenças de eclosão tardia; é o caso do chumbo, causador do 
saturnismo. Como outros exemplos, os nitratos e o flúor que, excedendo os limites normalizados podem 
causar, respectivamente a metahemoglobinemia e a fluorose. 

No mês de novembro de 1998, foi noticiado em jornais de todo o mundo o que talvez possa ser 
caracterizado como o maior caso de envenenamento por arsênio da História. Pelo menos 18 milhões de 
pessoas estavam bebendo água com aquele elemento químico, em Bangladesh e no estado indiano de 
Bengala Ocidental, cujas águas eram retiradas de lençóis freáticos, com uma concentração de até 2 
miligramas por litro, o equivalente a 200 vezes superior ao limite máximo de 0,01miligramas por litro, 
recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Cerca de 5000 pessoas apresentaram os 
sintomas característicos do mal, como o aparecimento de manchas escuras e verrugas na pele, 
comprometimento dos rins e fígado, náuseas, vômitos, diarréias, irritação do estômago, formigamento e 
diminuição da produção de células vermelhas e brancas no sangue, o que aumenta o risco de se contrair 
câncer. 

Existem outras substâncias químicas prejudiciais à saúde que podem estar presentes na água e 
que, pela importância e risco, também merecem ser destacadas dentre as principais: bário, cádmio, cromo 
hexavalente, cianeto, chumbo, mercúrio, selênio e prata. 

 
 
2.3.3 Características e controle de enfermidades re lacionadas com a água 

 
Entre as enfermidades relacionadas com a água, destacam-se os seguintes grupos: 
 
a) As decorrentes das precárias condições de higiene, devido à falta de água (ex.: infecções dos 

olhos, da pele etc.).  
 
b) As enfermidades que estão relacionadas ao meio hídrico, na medida em que uma parte do ciclo 

de vida de um agente infeccioso ocorre em um animal aquático – o patogênico penetra na pele ou é 
ingerido (ex.: esquistossomose, defilobotríase e outras infecções por helmintos). 

 
c) As enfermidades que são transmitidas por vetores que se relacionam com a água, através de 

insetos que procriam na água, ou cuja picadura ocorre próximo a ela (ex.: dengue, malária, filariose, febre 
amarela e a doença do sono).                                            

                                       
                                

                                     
                   Figura 16 - Aedes aegypti (vetor da dengue  
                                                                   e  da febre amarela) 
 
 
 
d) As enfermidades transmitidas diretamente pela água, devido ao patogênico estar presente no 

mesmo. Constitui-se nas denominadas doenças de veiculação hídrica, cujas mais ocorrentes estão 
relacionadas no próximo quadro. 
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As tabelas a seguir demonstram a relação da Taxa de Mortalidade Infantil com a Cobertura de 

Domicílios Atendidos com Rede de Abastecimento de Água. 
  
 
 

Tabela 2 - População brasileira, percentagem de domicílios atendidos por rede geral de água e taxa de 
mortalidade infantil, por regiões, no período de 1991 a 2000 

 
 

Região Ano População Total 1 

Percentagem de 
domicílios 

atendidos com 
rede geral de 

água 

Taxa de Mortalidade 
Infantil, por mil 

nascidos vivos (TMI) 2 

Região Norte     
 1991 10.030.556 44,7 42,3 
 2000 12.900.704 48,0 28,6 
Região Nordeste     
 1991 42.497.540  52,7   71,2 
 2000 47.741.711 66,4 43,0 
Região Sudeste     
 1991 62.740401 84,8 31,6 
 2000 72.412.411 88,3 20,7 
Região Sul     
 1991 22.129.377 70,8 25,9 
 2000 25.107.616 80,1 18,4 
Região Centro-Oeste     
 1991 9.427.601 66,1 29,7 
 2000 11.636.728 73,2 21,0 
Brasil (TOTAL)     
 1991 146.825.475 70,7 47,0 
 2000 169.799.170 77,8 28,7 

 
1 – Adaptado 
2 – A TMI expressa o número de óbitos de crianças, por ano, ocorridos antes de completarem a idade de 
um ano. 
Fontes: Censo Demográfico 1991. IBGE 

Censo Demográfico 2000. IBGE 
 
 

 
 
 
Tabela 3 – População do Estado de São Paulo, percentagem de domicílios atendidos por rede geral de 

água e taxa de mortalidade infantil, no período de 1991 a 2000 
 
 

Ano Total da população 

Percentagem de 
domicílios atendidos 

com rede geral de 
água 

Taxa de Mortalidade 
Infantil, por mil nascidos 

vivos (TMI) 

1991 31.588.925 91,1  29,6 
2000 37.032.403 93,5 18,0 

 
Fontes: Censo Demográfico 1991. IBGE 

  Censo Demográfico 2000. IBGE 
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Tabela 4 – População, percentagem de domicílios atendidos por rede geral de água e taxa de mortalidade 

infantil em municípios da região paulista do Vale do Rio Paraíba do Sul 
 

Município 
Extensão 

geográfica 
(km 2) 

Populaçã
o Urbana 

2003 

População 
Rural 2003 

Taxa de 
Urbanização 

2003 (%) 

Domicílios 
atendidos 
com rede 
geral de 

água 2000 
(%) 

Taxa de 
Mortalidad
e Infantil, 
por mil 

nascidos 
vivos – 

2003 
Campos do Jordão 288 46.270 440 99,06 86,97 19,61 
Lagoinha 257 2.941 2.070 58,69 98,69 15,38 
Natividade da Serra 848 3.054 4.078 42,82  99,19* 44,78 
Pindamonhangaba 746 127.108 6.904 94,85 97,50 19,10 
São Bento do 
Sapucaí 

257 5.124 5.694 47,37 98,97 32,89 

São Luiz do 
Paraitinga 

737 6.341 4.263 59,80 93,26 13,79 

Taubaté 609 241.512 14.226 94,44 98,36 16,10 
Tremembé 185 32.732 4.924 86,92 91,72 17,58 

Fonte: Perfil Municipal – 2000 a 2003 (SEADE, 2004) 
 

 
2.4 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS E BIOLÓGICAS DA ÁGUA 

As impurezas contidas na água devem ser examinadas quanto aos aspectos físico, químico e 
biológico, os quais definem as características da água, por meio de exames físicos, análises químicas, 
exames bacteriológicos e hidrobiológicos, realizados em amostras adequadas de água. 

 
2.4.1 Características físicas 

As principais características físicas da água são: temperatura, sabor e odor, cor, turbidez, sólidos e 
condutividade elétrica. Envolvem praticamente aspectos de ordem estética, exercendo certa influência no 
consumidor. Assim, os resultados do exame físico não devem ser interpretados de forma isolada dos outros 
exames e análises. 

a) Temperatura 
A temperatura expressa a energia cinética das moléculas de um corpo, sendo seu gradiente o 

fenômeno responsável pela transferência de calor em um meio. A alteração da temperatura da água pode 
ser causada por fontes naturais (principalmente energia solar) ou antropogênicas (despejos industriais e de 
torres de resfriamento etc.). A temperatura exerce influência marcante na velocidade das reações químicas 
(tratamento), nas atividades metabólicas dos organismos e na solubilidade de substâncias. 

As águas para consumo humano que apresentam temperaturas elevadas aumentam as 
perspectivas de rejeição ao uso. Águas subterrâneas captadas a grandes profundidades freqüentemente 
necessitam de unidades de resfriamento a fim de se adequarem ao abastecimento. 

Particularmente para uso doméstico, a água deve ter temperatura refrescante. 
b) Sabor e Odor 
São características subjetivas provocadas pelos órgãos sensitivos do olfato e do paladar. A 

conceituação de sabor envolve uma interação de gosto (salgado, doce, acre e amargo) com o odor. No 
entanto, genericamente usa-se a expressão conjunta: sabor e odor. Sua origem está associada tanto às 
causas antropogênicas (resíduos domésticos, industriais etc.) quanto às causas naturais (decomposição da 
matéria orgânica, algas etc.). Neste último caso são obtidos odores que podem até mesmo ser agradáveis 
(ex.: odor de gerânio e de terra molhada), além daqueles considerados como repulsivos (ex: odor de ovo 
podre) decorrentes de matéria orgânica em decomposição. A remoção do sabor e odor desagradáveis 
depende da natureza das substâncias que os provoca. Como métodos gerais usam-se o carvão ativado, a 
filtração lenta ou tratamento completo. Em algumas águas subterrâneas o odor do gás sulfídrico desaparece 
com a aeração. 

Levando-se em conta as dificuldades de medidas de odor e sabor, os padrões de potabilidade em 
geral estabelecem que a água, quanto ao sabor e odor, devem ser inobjetáveis, ou seja, deva haver 
ausência total de sabor e de odor. 

c) Cor 
A cor da água é produzida pela reflexão da luz em partículas minúsculas de dimensões inferiores a 

10 mícrons – denominadas colóides. 
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Quando devida exclusivamente a substâncias dissolvidas e em estado coloidal, recebe o nome de 
Cor Real . No caso da presença de matérias em suspensão, é denominada Cor Aparente .  

A presença de compostos naturais provenientes da decomposição da matéria orgânica em águas 
superficiais, agrupadas em substâncias não-húmicas e húmicas, é a principal causa na da cor água. De 
acordo com Crozes et al. (1995), as substâncias húmicas são caracterizadas por serem solúveis 
(dissolvidas) em água a um determinado pH. A cor também pode ter origem antropogênica, quando 
causada por resíduos industriais (tinturarias, tecelagem etc.) e esgotos domésticos. 

Conforme a origem, a cor pode ser removida por coagulação e filtração, ou por oxidação química. 
O grau de coloração da água, é determinado por comparação com soluções de cloroplatinato de 

potássio em água destilada, a denominada “escala de platina-cobalto”, e medida em mg/L ou em unidade 
da Escala Hazen (uH). 

d) Turbidez 
Pode ser definida como uma medida do grau de interferência (resistência) à passagem da luz 

através da massa líquida. A alteração à penetração da luz na água decorre da presença de substâncias 
naturais (minerais) em suspensão e de sólidos suspensos finamente divididos em estado coloidal (argila e 
sílica), algas e outros microrganismos. Ela também tem origem nas ações antropogênicas, através dos 
despejos domésticos e industriais, da erosão. A clarificação da água, geralmente é realizada pelos 
processos de coagulação e filtração da água.  

A turbidez é uma característica mais própria das águas correntes, sendo em geral baixa nas águas 
dormentes. Ela reflete o grau de transparência da água, e sua avaliação é realizada em laboratório, com 
auxílio do turbidímetro, cuja unidade de medida é a Unidade de Turbidez (UT). 

e) Sólidos 
A presença de sólidos na água está aqui comentada em parâmetros físicos, em função do tamanho, 

por ser uma divisão mais prática e usual, muito embora também possam ser classificados conforme as 
características químicas. Portanto, de acordo com o tamanho das partículas, os sólidos presentes na água 
podem ser assim distribuídos: 

 

 
 

Figura 17 - Distribuição dos sólidos na água 
 
 

Sólidos em suspensão podem ser definidos como partículas passíveis de retenção por processo de 
filtração. Sólidos dissolvidos são constituídos por partículas de diâmetro inferior a 10-3 µm que permanecem 
em solução após a filtração. Sólidos voláteis representam uma estimativa da matéria orgânica nos sólidos.  

A entrada de sólidos na água pode ocorrer de forma natural ou antropogênica. Muito embora os 
parâmetros turbidez e sólidos totais estejam associados, eles não são absolutamente equivalentes. Uma 
pedra, por exemplo, colocada em um copo de água limpa, confere àquele meio uma elevada concentração 
de sólidos totais, sendo que a sua turbidez pode ser praticamente nula. O padrão de potabilidade refere-se 
apenas aos sólidos totais dissolvidos, e a sua medida é mg/L. 

f) Condutividade elétrica 
A condutividade elétrica da água indica a sua capacidade de transmitir a corrente elétrica em função 

da presença de substâncias dissolvidas que se dissociam em ânions e cátions. Quanto maior a 
concentração iônica da solução, maior é a oportunidade para a ação eletrolítica e, portanto, maior a 
capacidade de conduzir corrente elétrica. Muito embora não se possa esperar uma relação direta entre 
condutividade e concentração de sólidos totais dissolvidos, já que as águas não são soluções simples, tal 
correlação é possível para águas de determinadas regiões, onde exista predominância bem definida de um 
determinado íon em solução. 

A condutividade elétrica da água deve ser expressa em unidades de resistência (mho ou Siemens), 
por unidade de comprimento (geralmente cm ou m).  

Sólidos Totais 

Em Suspensão 

Dissolvidos 

Sedimentáveis  

Não Sedimentáveis 

Voláteis  

Fixos  
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2.4.2 Características químicas 
As características químicas da água são estabelecidas de acordo com a presença de substâncias 

dissolvidas, geralmente avaliáveis por meios analíticos. São de grande importância, tendo em vista as 
conseqüências sobre o organismo dos consumidores, nos aspectos higiênico e econômico. A utilização de 
certos elementos – cloretos, nitritos e nitratos, bem como o teor de oxigênio consumido – como indicadores 
de poluição permite constatar se a poluição em um determinado manancial é recente ou remota, e ainda, se 
é maciça ou tolerável. As características químicas contam a história da água antes do ponto de coleta de 
amostra, e são determinadas por meio de análises laboratoriais, seguindo métodos adequados e 
padronizados para cada substância. Os resultados são fornecidos, geralmente, em concentração da 
substância em mg/L. Os principais aspectos a serem considerados são os seguintes: 

a) pH 
O potencial hidrogeniônico representa a quantidade de íons de hidrogênio (H+), indicando as 

condições ácidas ou alcalinas do meio líquido. É calculado em escala anti-logarítmica, abrangendo a faixa 
de 0 a 14. Inferior a 7 - condições ácidas - podem contribuir para a sua corrosividade e agressividade. 
Superior a 7 -  condições alcalinas aumentam a possibilidade de incrustações. 

Sua origem está associada tanto às causas antropogênicas (resíduos domésticos, industriais etc.) 
quanto às causas naturais (dissolução de rochas, oxidação da matéria orgânica, gases da atmosfera etc.).   

A medição é realizada através do aparelho denominado pHmetro, ou por métodos colorimétricos. O 
pH influi nas formas livre e ionizada de diversos compostos químicos, contribui para o grau de solubilidade 
de substâncias e defini o potencial de toxicidade de vários elementos. 

b) Alcalinidade 
A alcalinidade indica a quantidade de íons na água que reagem para neutralizar os íons de 

hidrogênio. Constitui-se, portanto, na medição da capacidade da água de neutralizar os ácidos, servindo 
para expressar a capacidade de tamponamento da água, isto é, sua condição de resistir a mudanças do pH.  

A sua presença pode ser devido à dissolução de rochas, reação do CO2 com a água etc. - origens 
naturais, ou a despejos industriais  -  origem antropogênica. 

Tem importância no controle de coagulação química (tratamento), na redução da dureza e da 
corrosão e, ainda, no controle dos esgotos. A alcalinidade elevada contribui para as incrustações das 
tubulações. A maioria das águas naturais brasileiras tem baixa alcalinidade. Quando o pH é maior que 9,4 a 
alcalinidade é devida a hidróxidos e carbonatos e, quando o pH está entre 8,3 e 9,4 a alcalinidade é devida 
a carbonatos e bicarbonatos, sendo medida em mg/L de CaCO3.                                                                      

                                                                
                                         Figura 18 – Tubulação com incrustações internas 
c) Acidez  
A acidez, em contraposição à alcalinidade, mede a capacidade da água em resistir a mudanças de 

pH causadas pelas bases. Ela decorre fundamentalmente da absorção do gás carbônico livre da atmosfera, 
resultante da decomposição da matéria orgânica e, em menor escala, do gás sulfídrico – origens naturais. 
Também podem decorrer de despejos de algumas indústrias e de mineração - origens antropogênicas.   

Águas com acidez mineral, além de contribuir para a corrosão das tubulações e equipamentos, 
também são desagradáveis ao paladar, sendo, portanto, desaconselhadas para abastecimento doméstico. 

A correção da acidez excessiva é obtida pelo aumento do pH, com adição de cal ou carbonato de 
sódio (barrilha). Na prática rural obtém-se a remoção fazendo a água passar por um leito de pedra calcária. 

                                                   
                                      Figura 19 - Corrosão uniforme em tubo enterrado. 
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 d)   Dureza 
É uma característica conferida à água pela presença de sais alcalino-terrosos (cálcio e magnésio) e 

alguns metais em menor intensidade, sendo expressa em mg/L de equivalente em carbonato de cálcio 
(CaCO3). A sua presença na água pode ser devido à dissolução de rochas calcárias - origem natural, ou a 
despejos industriais - origem antropogênica. 

 Quando os sais são bicarbonatos (de cálcio ou de magnésio), a dureza é denominada Temporária , 
pois pode ser eliminada quase totalmente pela fervura. Quando é devida a outros sais, é denominada 
Permanente .  

Outra nomenclatura que também pode ser adotada é a que classifica as durezas em: devidas aos 
Carbonatos  e aos Não Carbonatos  (OLIVEIRA, 1978). 

A dureza é caracterizada pela extinção da espuma formada pelo sabão, índice visível de uma 
reação mais complexa, o que dificulta o banho e a lavagem de utensílios domésticos e roupas, criando 
problemas higiênicos. As águas duras, em função de condições desfavoráveis de equilíbrio químico, podem 
incrustar as tubulações de água quente (vide Figura 18), caldeiras e aquecedores. 

Para a remoção da dureza, usam-se os processos de cal-soda, dos zeolitos e da osmose reversa. 
e)  Salinidade   
O conjunto de sais normalmente dissolvidos na água, formado pelos bicarbonatos, cloretos, sulfatos 

e, em menor quantidade, pelos demais sais, pode conferir à água o sabor salino e uma propriedade laxativa 
(sulfatos).  

O teor de cloretos pode ser indicativo de poluição por esgotos domésticos (próximo ou remoto), 
verificado pela comparação de várias análises, após estudos de condições e situações locais. 

Geralmente, têm origens naturais na dissolução de minerais presentes no subsolo ou pela intrusão 
de águas salinas. Também, podem ser de origem antropogênica pelo lançamento de despejos domésticos e 
industriais.  

São removidos através de troca iônica, eletrodiálise, osmose reversa ou destilação. 
f) Agressividade  
A tendência da água a corroer os metais (ver Figura 19) pode ser conferida ou pela presença de 

ácidos minerais (casos raros) ou pela existência, em solução, de oxigênio, gás carbônico e do gás sulfídrico. 
De modo geral, o oxigênio é um fator de corrosão dos produtos ferrosos; o gás sulfídrico, dos não 

ferrosos; e o gás carbônico, dos materiais à base de cimento. 
g) Ferro e Manganês 
O ferro, com certa freqüência associado ao manganês, confere à água uma sensação de 

adstringência (inibir as secreções da pele) e uma coloração avermelhada, decorrente de sua precipitação. 
O ferro ocorre com certa freqüência em águas naturais, oriundas da dissolução de compostos 

ferrosos de solo arenosos, terrenos de aluvião ou pântanos. A sua presença nas águas se torna notável 
quando a água se enriquece de oxigênio e o óxido, passando da forma ferrosa para a forma férrica, de cor 
marrom-alaranjado. Também pode ser originário de despejos industriais – origem antropogênica 

O processo de remoção depende da forma como as impurezas de ferro se apresentam. Para águas 
limpas contendo bicarbonato ferroso dissolvido (na ausência de oxigênio) utiliza a simples aeração que 
precipita o ferro. Se o ferro estiver presente junto com matéria orgânica, essas águas deverão passar por 
um tratamento completo (aeração, floculação, decantação e filtração). 

As águas ferruginosas mancham as roupas, durante a lavagem, os aparelhos sanitários e, ainda, 
podem provocar deposições nas tubulações. 

O manganês é semelhante ao ferro, possui as mesmas origens, porém é menos comum. Sua 
coloração característica é marrom, mas, quando na forma oxigenada, torna-se preta.  

Tanto o ferro como o manganês são medidos em mg/L. 
h) Série Nitrogenada 
No meio aquático, o elemento químico nitrogênio pode ser encontrado sob diversas formas: 

* Nitrogênio molecular (N2): nesta forma, o nitrogênio está, continuamente, sujeito a perdas para 
a atmosfera. Algumas espécies de algas conseguem fixar o nitrogênio atmosférico, permitindo o 
seu crescimento mesmo quando outras formas de nitrogênio estão disponíveis na massa líquida; 
* Nitrogênio orgânico: constituído por nitrogênio na forma dissolvida (compostos nitrogenados 
orgânicos) ou particulada (biomassa de organismos); 
* Íon amônio (NH4

+): forma reduzida do nitrogênio, sendo encontrada em condições de 
anaerobiose; serve ainda como indicador do lançamento de esgotos de elevada cara orgânica; 
* Íon nitrito (NO2

-): forma intermediária do processo de oxidação, apresentando uma forte 
instabilidade no meio aquoso; e 
* Íon nitrato (NO3

-): forma oxidada de nitrogênio, encontrada em condições de aerobiose.  
 
O ciclo do nitrogênio conta com a intensa participação de bactérias. O nitrogênio é um dos mais 

importantes nutrientes para o crescimento de algas e macrófitas (plantas aquáticas superiores), sendo 
facilmente assimilável nas formas de amônio e nitrato.  
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                     Figura 20 – Formação de algas prejudicando a tomada d’água em uma captação   
 
Em condições fortemente alcalinas, ocorre o predomínio da amônia livre (ou não ionizável), que é 

bastante tóxica a vários organismos aquáticos. Já o nitrato, em concentrações elevadas, está associado à 
doença da metahemoglobina, que dificulta o transporte de oxigênio na corrente sangüínea em bebês 
(síndrome do bebê azul). Em adultos, a atividade metabólica interna impede a conversão do nitrato em 
nitrito, que é o agente responsável por esta enfermidade. 

Além de ser fortemente encontrado na natureza, na forma de proteínas e outros compostos 
orgânicos, o nitrogênio tem uma significativa origem antropogênica, principalmente em decorrência do 
lançamento em corpos d’água de despejos domésticos, industriais e agrícolas (criatórios de animais, 
fertilizantes etc.). 

 

             
   Figura 21 – Contaminação por despejos industriais          Figura 22 – Contaminação por produtos agrícolas     

 
i) Toxicidade 
Geralmente constituem o produto de lançamentos de indústrias poluidoras ou de atividades 

humanas. Como exemplos, os cianetos, cromo hexavalente (cromatos) e cádmio, resultado de cromações e 
eletro-deposições; arsênio, resultado de usos agrícolas; cobre, zinco e chumbo pelo uso de tubulações com 
águas solventes; o alumínio, devido à refloculação; do sulfato de alumínio utilizado no tratamento de água. 

Alguns outros elementos ou compostos tóxicos podem estar naturalmente presentes na água, como 
os trihalometanos (THMs), que constituem um grupo de compostos orgânicos derivados do metano (CH4), 
em cuja molécula os três átomos hidrogênio são substituídos por igual número de halogênios (cloro, flúor, 
bromo ou iodo). Na realidade, eles se originam de substâncias orgânicas muito mais complexas do que o 
metano, cuja ocorrência é comum em águas superficiais. Entre essas substâncias aparecem os ácidos 
húmicos e fúlvicos, que reagem com o cloro durante o processo de desinfecção, produzindo mais de 150 
compostos orgânicos halogenados (THM), voláteis e não voláteis (JOHNSON et al., 1982). A interação entre 
esses contaminantes em águas tratadas altera a sua toxidade (YANG; DAVIS, 1997), resultando na 
presença de quatro compostos desse grupo: clorofórmio (CHBr2Cl), bromo diclorometano (CHBr2Cl2) e 
bromofórmio (CHBr3). O mais comumente encontrado é o clorofórmio, razão pela qual a maioria das 
informações toxicológicas refere-se a esta substância. 

Já há evidências de que esses compostos orgânicos têm sido uma das principais causas da 
ocorrência de câncer de bexiga e câncer do cólon (Richter, A.C., 2009).  
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j) Fenóis e Detergentes 
Sempre decorrentes de fatores poluidores de origem antropogênica, o fenóis e os detergentes, 

estão constituindo problemas numa fase em que está se tornando comum o termo “reuso” da água.  
O fenol é tóxico, mas, muito antes de atingir teores prejudiciais à saúde, já constitui inconveniente 

para águas que tenham que ser submetidas ao tratamento pelo cloro, pois combina com o mesmo, 
provocando o aparecimento de gosto e cheiro desagradáveis.  

Segundo Oliveira (1978), os detergentes, em mais de 75% dos casos constituídos por Alkyl 
Benzeno Sulfonados (ABS), são indestrutíveis naturalmente e, por isso, sua ação perdura em tratamento de 
água a jusante dos lançamentos que os contenham. O mais visível inconveniente reside na formação de 
espuma quando a água é agitada, e nas concentrações maiores, trazem conseqüências fisiológicas. 

 
 

                    
 

Figura 23 – Vista aérea do Rio Tietê com a formação de espuma. Pirapora de Bom Jesus - SP 
 
 
 

k) Radioatividade 
O desenvolvimento industrial “nuclear” trará, certamente, problemas de radioatividade ambiente, e 

as águas de chuva poderão carrear a contaminação, quando esta já não for por lançamento direto. 
Contudo, existem vários tipos de indústrias “não-nucleares”, que também lançam subprodutos radioativos 
na água, a exemplo das tintas fosforescentes, o que pode vir a constituir um problema. 

A unidade para radioatividade alfa total e beta total é o bequerel por litro (Bq/L). 
 

                       
                                    

     Figura 24 – Usina nuclear localizada na Praia de Itaorna (tupy-guarani = pedra oca). Angra dos Reis - RJ 
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2.4.3 Características biológicas 
Nos materiais em suspensão na água inclui-se também a “parte viva”, ou seja, os microrganismos 

presentes que também constituem impurezas e que, conforme suas naturezas têm grande significado para 
os sistemas de abastecimento de água. Alguns desses microrganismos são patogênicos, podendo, 
portanto, provocar doenças e até mesmo ser a causa de epidemias. Outros microrganismos, como algumas 
algas, são responsáveis pela ocorrência de sabor e odor desagradáveis, ou por distúrbios em filtros e outras 
partes do sistema de abastecimento. 

As características microbiológicas da água são avaliadas em exames biológicos onde se pesquisa a 
presença dos diversos microrganismos patogênicos, como bactérias, vírus, protozoários ou helmintos, 
sendo, em todos os casos, um processo moroso e oneroso. Logo, não sendo possível pesquisar 
individualmente cada um desses agentes, se recorre, então, à identificação dos “organismos indicadores” de 
contaminação, na presunção de que havendo matéria de origem fecal, haverá proporcionalmente a 
presença de outras bactérias patogênicas. 

Os “organismos indicadores” mais utilizados são as bactérias do grupo coliforme e a sua 
determinação é feita por técnicas estabelecidas e os resultados são expressos em Número Mais Provável 
(NMP) de coliformes por 100 mL de amostra de água. 

Embora seja usual denominar esses microrganismos como do grupo coliforme, é conveniente dividi-
los em subgrupos (SÃO PAULO – ESTADO. SECRETARIA DA SAÚDE/CVS, 1998b), os quais são 
comumente utilizados como indicadores de contaminação fecal em águas de abastecimento: 

 
• Coliformes Totais (CT): foram as primeiras a serem adotadas como “indicadoras” de poluição 

humana. Porém, vieram se constatar que a sua presença não representaria, obrigatoriamente, que a 
contaminação fosse de origem humana ou animal (Escherichia coli), pois estes organismos também se 
desenvolvem em vegetações e no solo (gêneros Citrobacter, Enterobacter e Klebsiella). Portanto, não é 
possível afirmar categoricamente que a amostra de água com resultado positivo somente para coliformes 
totais tenha entrado em contato com fezes de animais de sangue quente, incluindo o homem. 
 

•  Coliformes Termotolerantes (CTe): pertencem a este subgrupo, somente as bactérias do grupo 
coliforme que fermentam a lactose à alta temperatura (44,5 ºC ± 0,2 ºC, em 24 horas), de modo a eliminar 
bactérias de origem não fecal. Portanto, os CTes se desenvolvem, também, em temperaturas mais altas. 
Suas principais representantes são a Escherichia coli e a Klebsiella, sendo realizadas pesquisas, somente 
quando se constata a presença de Coliformes Totais.  
 

• Escherichia coli (E. coli): bactéria do grupo coliforme que fermenta a lactose e manitol, com 
produção de ácido e gás (44,5 ºC ± 0,2 ºC, em 24 horas). É o único coliforme que se desenvolve apenas na 
flora intestinal dos animais de sangue quente sendo, portanto, considerado como o mais específico 
indicador de contaminação fecal recente e de eventual presença de uma variedade de organismos 
patogênicos, apresentando grande risco à saúde. 
 

 
Figura 25 - Escherichia coli 

Fonte: http:/www.nand.org/html/reh.htm 
 
 

•  Bactérias heterotróficas: bactérias que são capazes de produzir unidades formadoras de colônia 
(UFC), na presença de compostos orgânicos sob determinadas condições (35,5 ºC ± 0,5 ºC, por 24 horas). 
São conhecidas por bactérias oportunistas que atacam pessoas com o organismo já debilitado, crianças e 
idosos. 
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CAPÍTULO 3 

 
TRATAMENTO DE ÁGUA PARA  

O CONSUMO HUMANO 
 
O local das instalações e equipamentos destinados a realizar o tratamento da água é denominado 

Estação de Tratamento de Água  (ETA), e tem por finalidade adequar a água bruta aos padrões de 
potabilidade para consumo humano. Existem vários sistemas de tratamento, e a escolha é definida 
conforme a disponibilidade e características da água do manancial, a eficiência desejada na redução dos 
agentes físicos, químicos e microbiológicos, a localização geográfica e, ainda, os custos financeiros para 
implantação, operação e manutenção do tratamento. 

A NBR 12.216 da Associação Brasileira de normas Técnicas (ABNT): Projeto de Estação de 
Tratamento de Água para Abastecimento Público – considera os seguintes tipos de águas naturais: 

• Tipo A:  águas subterrâneas ou superficiais, provenientes de bacias sanitariamente protegidas, 
com características básicas definidas na tabela abaixo, e as demais satisfazendo aos padrões de 
potabilidade; 

• Tipo B:  águas subterrâneas ou superficiais, provenientes de bacias não protegidas, com 
características básicas definidas na tabela abaixo, e que possam enquadrar-se nos padrões de 
potabilidade, mediante processo de tratamento que não exija coagulação; 

• Tipo C:  águas superficiais provenientes de bacias não protegidas, com características básicas 
definidas na tabela abaixo, e que exija coagulação para enquadrar-se nos padrões de 
potabilidade. 

• Tipo D:  águas superficiais provenientes de bacias não protegidas, sujeitas a fontes de poluição, 
com características básicas definidas na tabela abaixo e que exijam processos especiais de 
tratamento para que possam enquadrar-se nos padrões de potabilidade. 

 
Tabela 5 – Classificação de águas naturais para abastecimento público 

Tipos A B C D 
DBO 5 dias (mg/L) 

         - média 
         - máxima, em qualquer amostra 

 
até 1,5 
1 – 3 

 
1,5 – 2,5 

3 – 4 

 
2,5 – 4,0 

4 – 6 

 
> 4,0 
> 6,0 

Coliformes (NPM/100 mL) 
- média anual, em qualquer mês 

        - máximo 
 
 

 
50 – 100 
> 100 em 

menos que 
5% das 

amostras 

 
100 – 5000 
> 5000 em 
menos que 
20% das 
amostras 

 
5000 – 20000 
> 20000 em 

menos que 5% 
das amostras 

 
> 20.000 

— 

pH 5 – 9 5 – 9 5 – 9 3,8 – 10,3 
 

Cloretos < 50 50 – 250 250 – 600 > 600 
 

Fluoretos < 1,5 1,5 – 3,0 > 30 — 
NPM = Número mais provável 
Fonte: NBR 12216/1992 da ABNT. 
 

Águas receptoras de produtos tóxicos excepcionalmente podem ser utilizadas para abastecimento 
público, quando estudos especiais garantam sua potabilidade, com autorização e controle de órgãos 
sanitários e de saúde pública competentes. 

O tratamento mínimo necessário a cada tipo de água é o seguinte: 
• Tipo A:  desinfecção e correção do pH; 
• Tipo B:  desinfecção e correção do pH, e além disso: 

- Decantação simples, para águas contendo sólidos sedimentáveis, quando, por meio desse 
processo, suas características se enquadrem nos padrões de potabilidade, ou 

- Filtração, precedida ou não de decantação, para águas de turbidez natural, medida na entrada 
do filtro, sempre inferior a 40 Unidades Nefelométricas de Turbidez e cor sempre inferior a 20 
unidades referidas no Padrão de Platina. 

• Tipo C:  coagulação, seguida ou não de decantação, filtração em filtros rápidos, desinfecção e 
correção do pH. 

• Tipo D:  tratamento mínimo Tipo C e tratamento complementar apropriado a cada caso.  
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3.1 INSTALAÇÕES PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA 
Quanto ao alcance das instalações projetadas, de modo geral, as estações de tratamento de água 

são construídas para atender as necessidades previstas para 20 anos ou mais. A fixação do período de 
alcance dos projetos depende de muitos fatores, entre os quais os processos de tratamento adotados, as 
características das comunidades a serem abastecidas e as condições locais e econômico-financeiras. Os 
estudos de viabilidade global podem ser conduzidos de maneira a permitir a otimização desses prazos. 

 
Nos projetos deve-se considerar: 
� A programação para execução por etapas, visando reduzir os investimentos iniciais: 

Os serviços de abastecimento de água são de natureza dinâmica onde as soluções nunca são 
definitivas. 

� A possibilidade de executar ampliações ainda que não programadas: 
Nos projetos deve-se deixar espaço a facilidades construtivas para expansões futuras. 
 

Em pequenas comunidades e indústrias, cujas vazões são menores que 50 L/s, costumam-se 
utilizar as chamadas Instalações Compactas , que se constituem em um conjunto de unidades dispostas de 
forma a aproveitar ao máximo os recursos técnicos, com o objetivo de reduzir os custos e as áreas 
ocupadas. Geralmente compreendem as seguintes unidades: misturador rápido, floculador conjugado ou 
independente, decantador de fluxo vertical, filtro rápido, equipamentos dosadores para a desinfecção e a 
fluoretação (AZEVETO NETTO, 1987). 

 
Para comunidades mais populosas, são utilizadas as denominadas Instalações Convencionais  

para tratamento, em ciclo completo. Têm sido a mais utilizada no Brasil, principalmente em razão das 
variações sazonais das características da água bruta, daí o nome de “tratamento convencional”, o qual se 
baseia nas técnicas de decantação precedidas pelos processos de mistura, coagulação e floculação e, 
posteriormente, pelos processos de desinfecção e fluoretação. Tem pouca influência em relação à 
eliminação das quantidades de sais e compostos orgânicos decorrentes das presenças de inseticidas e 
herbicidas nas águas dos mananciais utilizados. 

 
 

Figura 26 - Vista geral da Estação de Tratamento de Água, do tipo convencional. Jacareí - SP 
 
De aplicação mais recente, as Instalações de Flotação a Ar Dissolvido – FAD têm sido adequadas 

para águas de baixa turbidez e na remoção de algas. No processo de flotação por meio de compressor de 
ar, é liberada uma grande quantidade de micro bolhas que aderem aos flocos, fazendo-os flutuar (flotar) na 
superfície do tanque, formando uma camada de lodo que é retirado periodicamente através de raspadores 
superficiais. Geralmente, esse processo é constituído das seguintes unidades: pré-tratamento para produzir 
flocos (mistura rápida, floculação reduzida e flotação), filtração e equipamentos dosadores para a 
desinfecção e a fluoretação (RICHTER, C. A., 2009).  

 
Em geral, os processos atualmente mais utilizados em uma Estação de Tratamento de Água (ETA) 

tem sido: Aeração, Mistura Rápida (Coagulação), Mistura Lenta  (Floculação), Decantação, Filtração, 
Desinfecção e Fluoretação.  

Quando se necessita remover o ferro e o manganês eventualmente presentes na água, utiliza-se o 
Tanque de Contato , o qual é composto por leitos de coque ou de pedra e, também, de carvão ativado para 
a remoção do odor e sabor. Nos casos de se precisar promover o abrandamento da água, emprega-se, 
ainda, a Recarbonatação .    
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a) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

b)     
 
 
 
  

 
     Figura 27 – Fluxogramas típicos para tratamento de águas superficiais 

 
 
 

c)  Desinfecção e fluoretação 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
d)  Remoção de ferro e manganês: 

 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
e)  Abrandamento (remoção de sais de cálcio e magné sio): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Figura 28 – Fluxogramas típicos para tratamento de águas subterrâneas 
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3.2 AERAÇÃO 

As águas naturais costumam apresentar gases dissolvidos com predominância dos que constituem 
o ar atmosférico – nitrogênio e oxigênio – e o gás carbônico. A aeração é o processo pelo qual uma fase 
gasosa - normalmente o ar - e a água são colocadas em contato, com a finalidade de transferir substâncias 
voláteis da água para a atmosfera e do oxigênio para a água. Geralmente, este processo é aplicado no 
início do tratamento das águas que não estão em contato com o ar, por exemplo, as águas subterrâneas e 
as águas de locais profundos de grandes represas. 

Os objetivos da aeração são: 
� Remoção do gás carbônico (CO2), que em teores elevados, concede à água, características de 

agressividade (corrosão); 
� Remoção do ácido sulfúrico (H2S), que prejudica esteticamente a água; 
� Remoção de substâncias aromáticas voláteis, causadoras de sabor e odor desagradáveis; 
� Remoção do excesso de cloro e metano, pelos mesmos motivos acima expostos; 
� Introdução do oxigênio para a oxidação dos compostos de ferro e manganês. A prática tem 

demonstrado que bons resultados têm sido alcançados com o tempo de exposição de 1 a 2 segundos. 
 
Os principais tipos de aeradores utilizados em Estações de Tratamento de Água são: 
a) Por gravidade: 
a1) Tipo cascata  - quando a água escorre sobre degraus, espalhando-se e provocando turbulência. 
São constituídos de 3 ou 4 plataformas superpostas e com dimensões crescentes de cima para 

baixo, separadas de 0,25 a 0,50m, com queda total variando de 0,75 a 3,00 m. 
Seu dimensionamento é na base de 800 a 1000 m3 de água por m2 de superfície, considerando-se a 

área da maior plataforma, por dia (24 horas). 
Este tipo de aerador é mais indicado para a remoção do gás carbônico e substâncias voláteis, em 

pequenas instalações com baixas vazões de águas a serem tratadas. 

   

 
 

         

               
Figura 29 - Aerador tipo cascata 

Fonte: Richter A.C. e Azevedo Netto, J.M. (2005) 
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Exercício 3.1 
Dimensionar um aerador tipo cascata para uma ETA de águas subterrâneas, que atenderá uma 

comunidade com 15000 habitantes (para 25 anos) e um consumo per capita de 200 L/hab.dia. Considerar 
uma Taxa de Aplicação de 950 m³/m².dia e que o mesmo é constituído de três plataformas circulares. 

 
Solução 
Consumo Diário = 15000 hab. X 200 L/hab. dia = 3000000 L/dia = 3000m³/dia 
 

Área da plataforma maior  =  ²16,3
.³950

.².³3000

.
m

diam

diamm

AplicaçãodeTx

DiárioConsumo ≅=  

Área da pl. maior = 
π

π maiorplatÁrea
D

D ..4

4

². =∴ ⇒  D pl. maior  =  m00,2
16,34 ≅×

π
 

Diâmetro plataforma menor = 1,00 m (Tabela) 
Diâmetro plataforma intermediária = 1,50 m (Média) 
Altura (útil) total = 0,75 m (Tabela) 

Altura (útil) entre plataformas = m25,0
3

75,0 =  

Lados do tanque de coleta = 3,00 m (+ 0,50 de cada lado) 
Diâmetro da tubulação de entrada = 150 mm (Tabela) 
Diâmetro da tubulação de saída = 200 mm 
 
a2) Tipo tabuleiro ou bandeja  - São construídos com 3 a 9 tabuleiros ou “bandejas” iguais e 

superpostos, distanciados de 0,30 a 0,75 m em altura, através dos quais a água percola. O tabuleiro mais 
alto é composto de furos que sorvem a água e os demais são construídos com uma treliça sobre a qual é 
disposta uma camada de pedras ou de coques (proveniente do carvão mineral), que concorrem para 
acelerar o processo de oxidação. Este tipo de aerador geralmente é utilizado para a adição de oxigênio e a 
oxidação de compostos ferrosos ou manganosos presentes na água. Seu dimensionamento é na base de 
540 a 1600 m3 de água por m2 de superfície, por dia (24 horas). 

 
Figura 30 - Aerador tipo tabuleiro ou bandeja 

Fonte: Richter A.C. e Azevedo Netto, J.M. (2005) 
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Exercício 3.2 
Dimensionar um aerador tipo bandeja para a mesma ETA do exemplo anterior, conhecendo-se a 

Taxa de Aplicação de 950 m³/m².dia e que o aerador é constituído por quatro bandejas quadradas.  
 
 
Solução 
Consumo Diário = 15000 hab. x 200 L/hab. dia = 3000000 L/dia = 3000m³/dia 

Área total das bandejas = ²16,3
.³950

.².³3000

.
m

diam

diamm

AplicaçãodeTx

DiárioConsumo ≅=  

Área de cada bandeja = 279,0
4

16,3
m=  

 
Adotando bandejas quadradas (A= B), tem-se:  Área = A² 

  ∴∴∴∴ A = bandejacadadeÁrea  = 79,0  = 0,89 m → adotado 0,90 m 

 
Logo, as dimensões do aerador serão: 
Bandejas:  A = B = 0,90 m 
Tanque de coleta: C = D = 1,80 m (Tabela) 
Altura (útil) total: 2,30 m (Tabela) 
 

Altura (útil) entre bandejas: m53,0
4

18,030,2 =−
 

 
Diâmetro da tubulação de entrada: 75 mm (Tabela) 
Diâmetro da tubulação de saída: 100 mm (Tabela) 
 
b) De pulverização  
Também denominado “de repuxo”, quando são acoplados, sobre o tanque de coleta das águas, 

bocais nas tubulações, através dos quais á água é lançada no ar, por meio de jateamento. 
Seu dimensionamento é na base de 270 a 815 m3/m2. dia (24 horas). 
São os mais eficientes para o intercâmbio de gases e substâncias voláteis, mas exigem pressão de 

água de 2 a 7 mca (20 a 70 KPa), dependendo da altura que se deseja para o jato, isto é, do tempo de 
exposição especificado. 

São compostos por tubulações, dotadas de uma série de bocais de aspersão, instalados sobre um 
tanque de coleta de água. 

c) De ar difuso 
A aeração também pode ser feita pelos aeradores por borbulhamento que consistem, geralmente, 

de tanques retangulares, nos quais se instalam tubos perfurados, placas ou tubos porosos difusores que 
servem para distribuir ar em forma de pequenas bolhas, as quais tendem a flutuar e escapar pela superfície 
da água. A relação comprimento-largura deve manter-se superior a dois e a profundidade entre 2,50 m e 
4,00 m. O comprimento do tanque é calculado em função do tempo de permanência da água, que varia 
entre 5 a 30 minutos, e a quantidade de ar varia entre 75 e 1125 litros por metro cúbico de água aerada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Figura 31 – Tanque de aeração com sistema de ar difuso  
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3.3 MISTURA 

Denomina-se mistura ao processo em que o coagulante é colocado em contato com toda a massa 
líquida nos pontos de maior turbilhonamento, de forma contínua, homogênea e rápida, pois o processo 
deverá estar concluído em um intervalo de tempo menor do que o tempo de reação do coagulante. 

A mistura é realizada com o fornecimento de energia à água, e o conseqüente aumento da agitação, 
possibilitando maior número de choques entre as partículas, que pode ser obtido por meio de: 

 
a) Energia Hidráulica 
Quando efetuada na calha Parshall que, além da função de medição da vazão, é utilizada para 

auxiliar a dispersão dos produtos químicos; 
 

                                               
                                   Figura 32 - Mistura efetuada em calha Parshall. ETA Taubaté - SP 

 
 
b) Energia Mecânica (rotores) 
Quando realizada em câmaras de Mistura Rápida, com a utilização de pás, hélices e turbinas. 
Com o processo de mistura, obtém-se a coagulação e a floculação. 

 
 
3.4 COAGULAÇÃO 

O termo “coagular” provém do latim coagulare, que significa juntar . Logo, coagulação é a fase de 
formação de coágulos, devido à reação do coagulante adicionado no processo de mistura, promovendo um 
estado geral de equilíbrio eletrostaticamente instável das partículas, no seio da massa líquida. 

 
 
 
   
 
   
A finalidade da coagulação é, através da adição de produtos químicos (partículas eletrolíticas), 

transformar as impurezas que se encontram em suspensão fina (estado coloidal ou em solução, bactérias, 
protozoários e/ou plâncton), em partículas maiores, através de encontros entre elas pela diminuição da 
repulsão (Potencial Zeta). A adição de compostos químicos auxilia a formação de aglomerados de 
partículas. 

A introdução de energia ao meio com o conseqüente aumento da agitação possibilita um maior 
número de choques entre as partículas. Esse número de choques depende do gradiente hidráulico (G) e do 
tempo de detenção da água (T). A relação entre o gradiente hidráulico e o tempo de detenção é chamado 
de Número de Campo (N = G.T). Nas ETAs são normalmente adotados os seguintes valores: 

 
Tabela 6 - Valores usuais do gradiente hidráulico e o tempo de detenção 
 

TIPO DE MISTURA G (s -1) T (s) G.T 
Rápida 500 – 2.000 Até 20 10.000 – 25.000 
Lenta 10 – 100 1.200 – 4.800 30.000 – 150.000 

 

Coagular significa juntar, aglomerar. 
Flocular significa produzir flocos. 
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Em função do tipo de energia utilizada, o gradiente de velocidade pode ser estimado através das 
seguintes fórmulas: 

 
a) Energia Hidráulica 

G = 
T

H f2,32  

b) Energia Mecânica 

G = 2800
TQ

P

.
 

            Onde: 
G = gradiente de velocidade (s-1) 
Hf = perda de carga total (metros) 
Q = vazão (m3/s) 
T = período de detenção (segundos) 
P = potência introduzida na água (HP) 

  
   Tabela 7 - Produtos químicos utilizados no processo de coagulação 

Coagulantes  Alcalinizantes  Coadjuvantes ou Auxiliares  
Sulfato de alumínio Cal virgem Argila preparada (bentonita)* 
Sulfato ferroso Cal hidratada Sílica ativada 
Sulfato férrico Carbonato de sódio (Barrilha) Polieletrólitos  
Sulfato ferroso clorado Hidróxido de sódio --------------- 
Cloreto férrico --------------- --------------- 
Cloreto de Polialumínio --------------- --------------- 

   * Introduzido pelo autor. Fonte: São Paulo (Estado). Secretaria da Saúde/CVS (1998a) 
 

Na escolha do coagulante, deve-se considerar a eficiência das reações químicas, os riscos à saúde 
da população a ser atendida, o custo, a disponibilidade do produto no mercado e o pH da água tratada, o 
que é obtido através de ensaios de laboratório, sendo que o mais empregado é o Jar-test. 

 

 
Figura 33 - Aparelho de Jar-Test 

 
A dispersão do coagulante na massa líquida pode ser realizada através de dois sistemas: 
 
a) Distribuição do coagulante em vários pontos 
O coagulante é colocado em contato com a massa líquida por meio de várias aplicações, de tal 

forma que cada ponto de aplicação seja responsável pela disseminação do coagulante em um determinado 
volume de água, assegurando as condições para uma boa dispersão. 

b) Distribuição do coagulante em um único ponto 
O produto químico é aplicado em um único ponto, sendo a agitação forçada a responsável pela 

distribuição uniforme do coagulante. 
 
A aplicação do produto ocorre por meio de aparelhos dosadores , que podem ser por Via Úmida  

(reservatório de nível constante ou bomba de diafragma); ou por Via Seca  (tipo volumétrico ou 
gravimétrico). 
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3.5 FLOCULAÇÃO (MISTURA LENTA) 
A palavra “flocular” origina-se, também, do latim flocculare, que significa produzir flocos , sendo, 

portanto, floculação o processo pelo qual as partículas em estado de equilíbrio eletrostaticamente instável, 
no meio da massa líquida, são forçadas a se movimentar, a fim de que sejam atraídas entre si, formando 
flocos que, com a continuidade da agitação, tendem a aderir uns aos outros, tornando-se maiores e mais 
pesados, para posterior separação nos processos seguintes de decantação e filtração. 

 

 
Figura 34- Detalhe de flocos em suspensão na água. ETA Taubaté – SP 

 
A Floculação, também chamada de Mistura Lenta, pode ser realizada por meio dos processos: 
 
a) Com Energia Hidráulica 

Através de câmaras com chicanas de fluxo vertical ou horizontal. 

 
Figura 35 - Floculador com chicanas de fluxo vertical (planta e corte) 

 

 
Figura 36 - Floculador com chicana de fluxo horizontal (planta) 

 
O espaçamento mínimo entre chicanas deve ser de 0,60m, podendo ser menor desde que sejam 

dotadas de dispositivos para sua fácil remoção. A velocidade nos canais deve ficar entre 10 a 20 cm/s. 
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b) Com Energia Mecânica 

Através de agitadores acionados por sistemas eletromecânicos. Classificam-se quanto à posição 
do eixo, disposto em posição vertical : tipos paletas ou tipo turbina; ou, ainda, horizontal : tipo paletas. 

 

 
Figura 37 - Paletas verticais e floculador mecânico de eixo vertical e paletas verticais 

 
 

 

 
Figura 38 - Paletas horizontais e floculador mecânico de eixo vertical e paletas horizontais 

 
 

 
Figura 39 – Floculador mecânico tipos de turbina 

 
 

 
Figura 40 - Floculadores mecânicos de eixo vertical. ETA Taubaté – SP 
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A coagulação  e a floculação  ocorrem em pontos distintos na Estação de Tratamento de Água: a 

primeira se dá na aplicação do produto químico coagulante – no início do tratamento – em velocidade 
rápida , e a floculação ocorre por agitação na massa coagulada, em velocidade lenta – antes da 
decantação. 

 
Figura 41 – Amostras recolhidas nas fases de coagulação, floculação e início da decantação  

 
Exercício 3.3 

Calcular a potência (em HP) que deve ser introduzida na água, para se obter uma mistura lenta em 
uma ETA cuja vazão é de 600 L/s, adotando-se G = 45 s-1 e T = 50 minutos. 

 
Solução: 

G = 2800 ( ) ( )
605060,0

280045
.

22

××
×=∴ P

TQ

P
 

P = 
( )

( ) 605060,0
800.2

45
2

2

×××  

P = 0,46 HP  ! 
 
 
 
3.6 DECANTAÇÃO 

No processo de decantação, a água é conduzida a grandes tanques denominados 
decantadores, numa velocidade muito lenta. Com a diminuição da velocidade de escoamento horizontal da 
água, reduzem-se os efeitos da turbulência, provocando a deposição das partículas maiores, suspensas 
nas correntes líquidas. 

A sedimentação de partículas floculentas, usualmente chamada de decantação consiste na 
remoção da areia (para evitar depósitos e entupimentos em bombas e instalações mecânicas); na 
separação das partículas finas – sem coagulação (para águas de rios com grande transporte de sólidos); e 
na retenção dos flocos produzidos após a coagulação (para remoção de matéria coloidal, cor e turbidez). 

Em todos os casos, essas partículas em suspensão na água, sendo mais pesadas, tendem a se 
depositar no fundo do tanque decantador com certa velocidade (de sedimentação). 
 
3.6.1 Tipos de decantadores 

Os critérios mais usuais de classificação dos tipos de decantadores no tratamento da água são: 
 
a) Em função do fluxo de escoamento da água 
•••• Decantadores tubulares ou de alta taxa: surgido mais recentemente, na década de 1970, os 

decantadores tubulares são projetados com taxas de aplicação, para a área efetivamente coberta por 
módulos, variando de 180 até 240 m3/m2.dia, portanto com eficiência de cerca de cinco vezes superior às 
taxas adotadas em decantadores convencionais. Fundamentados na aplicação do Número de Reynolds, 
estes processos consistem numa série de elementos tubulares de pequenos diâmetros (± 5 cm), agrupados 
de forma modular. Quando projetados com inclinação pequena ou nula, os tubos são gradativamente 
preenchidos dos sólidos sedimentados, necessitando a limpeza periódica dos mesmos, através da reversão 
do fluxo. Quando projetados com inclinações entre 50º e 60º o lodo escoará continuamente promovendo a 
autolimpeza. Ângulos superiores a 60 º resultam na redução da eficiência desse processo. 
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                       Figura 42 - Princípio de funcionamento do decantador tubular 
 
 
 

 
Figura 43 - Decantador tubular com pequena inclinação 

 
 
 

Os elementos tubulares podem ser em módulos de seção quadrada ou retangular, placas planas de 
madeira, fibras ou lonas plásticas. 

 
Figura 44 - Tipos de módulos tubulares para decantadores 

 

 
Figura 45 - Decantador tubular de fluxo horizontal com lonas plásticas 
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 •  Decantadores de escoamento vertical: a água escoa em movimento ascendente da parte inferior 
até a superfície do tanque. Possuem grandes profundidades, sendo mais aplicados em indústrias. 

•••• Decantadores de escoamento horizontal: a água escoa na direção longitudinal, sendo o 
comprimento a dimensão predominante. A velocidade deve ser baixa para impedir o arraste de lodo. 

 

 
Figura 46 - Decantador de fluxo horizontal do tipo convencional. ETA Taubaté - SP 

 
 
Tabela 8 - Velocidade de sedimentação a 20 ºC, de partículas com densidade de 2,65 

Partículas Tamanho das 
Partículas 

Velocidade de 
Sedimentação 

Tempo necessário para 
cair 3,00 metros 

Areia 
Areia fina 

Silte 

0,20 mm 
0,10 mm 
0,01 mm 

2,4 cm/s 
0,9 cm/s 
0,01 cm/s 

2 minutos 
6 minutos 
8 horas 

 
 

Figura 47 - Perfil longitudinal de um decantador, mostrando a trajetória e a sedimentação da menor partícula 
 
 

A menor partícula que se deseja remover, tem no ponto 1 sua posição mais desfavorável. Para que 
haja a sedimentação, definidos L e H, o período de detenção deve igualar: TH = TV. Assim, pelas leis da 

cinemática, tem-se:    
VH V

H

V

L =  

 
b) De acordo com as condições de funcionamento: 
• Decantadores do tipo clássico ou convencional: são aqueles em que se processa apenas a 

sedimentação com a água já floculada. 
• Decantadores com contato de sólidos: são unidades mecanizadas que promovem 

simultaneamente a agitação, a floculação e a decantação 
• Decantadores com escoamento laminar: sendo os mais recentes apresentam maior eficiência, 

pois, o escoamento se dá em regime laminar na zona de sedimentação. São os denominados decantadores 
tubulares ou de alta taxa. 
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3.6.2 Taxa de escoamento superficial dos decantador es tipo convencional 

A eficiência de um decantador está relacionada com a Taxa de Escoamento Superficial, ou seja, a 
relação vazão/unidade de superfície/tempo, expressa em cm3 de água/m2 de superfície de decantação/dia, 
as quais são adotadas em função da qualidade da água: 

 
Tabela 9 – Taxa de escoamento superficial para os tipos de sedimentação 
Tipo de Sedimentação Taxa de Escoamento Superficial  (m3/m2. dia) 
Remoção de areia 
Sedimentação simples (sem coagulação) 
Clarificação de águas coloidais 
Clarificação de águas turvas 

600 a 1200 
5 a 20 
15 a 45 
30 a 60 

 
3.6.3 Relação entre o comprimento e a largura dos d ecantadores tipo convencional 

Para os decantadores de fluxo horizontal, recomenda-se a relação: 

1025,2 ≤≤
B

L
   onde:  L = comprimento  e  B = Largura 

Uma relação usual tem sido 0,45,2 a
B

L =  

 
3.6.4 Período de detenção da água nos decantadores tipo convencional 

Deve-se assegurar certo tempo de permanência da água dentro dos decantadores, para possibilitar 
a sedimentação das partículas, tendo sido adotado o período de 1,5 a 3,0 horas, sendo: 

( )
( )hmdecantadornoVazão

mdecantadordoVolume
horasençãodePeríodo

/
)(det

3

3

=  

 
3.6.5 Profundidade dos decantadores 

Com o período de detenção e a vazão, obtém-se o volume do decantador, que juntamente com a 
área superficial, fornecerá a profundidade. 

LB

QT
H

decantadordoerfíciedaÁrea

decantadordoVolume
H

.

.

sup
=∴=  

 
onde: H = profundidade do decantador 

Q = vazão 
T = tempo de detenção no decantador 
B = largura do decantador 
L = comprimento do decantador 

 
   A velocidade de escoamento horizontal das águas deve ser inferior à velocidade de arraste das 

partículas sedimentadas, V < 1,25 cm/s. Da equação da continuidade, temos: 

              V = 
..vertSec

Q
  = 

HB

Q

.
  

 
A profundidade tem sido usualmente adotada entre 3,50 a 4,50 m, podendo ser menor quando a 

remoção do lodo se processa de forma contínua 
 
3.6.6 Saída da água dos decantadores 

A água é retirada, na parte final dos decantadores, por meio de vertedouros, calhas e canaletas. E 
as suas formas mais usuais são as quadradas, retangulares, em “U” e em “V”. 

                                  

         
quadrada retangular retangular alta       em “U”              em “V”                                                                                            

 
 

Figura 48 – Formas usuais das calhas coletoras 
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Figura 49 - Detalhes das calhas coletoras 
 

 
           Para se reduzir o arraste de flocos é necessário que as correntes de aproximação sejam pequenas, o 
que se obtém limitando a lâmina d’água sobre o vertedor a uma vazão de 2 a 3 L/s por metro (de vertedor). 
           Estudos hidráulicos sobre o comprimento desses dispositivos de saída, realizados por diversos 
autores tem levado aos valores de 25% a 35% do comprimento total dos decantadores.    
 

 
Figura 50 – Calha coletora para saída da água do decantador. ETA Taubaté - SP 

 
 
3.6.7 Limpeza e manutenção dos decantadores 

O número de decantadores em uma Estação de Tratamento de Água deve ser de, no mínimo, duas 
unidades, sempre providos de dispositivos de descarga do lodo, para propiciar melhores condições para as 
operações de limpeza e reparos, sem interrupção do tratamento. 

A limpeza dos decantadores deve ser feita periodicamente, dependendo da regularidade da 
natureza da água, da quantidade de coagulante gasto, e da estação do ano, pois na época das chuvas ela 
deve ser mais freqüente. 

Nos sistemas em que a limpeza não é mecanizada ou automática, deverão ser introduzidas 
facilidades para limpeza: declividade do fundo (≥ 5%), canaleta, espaço para o lodo etc. Depois de 
esvaziado o decantador, remove-se a sujeira com jato de água sob pressão. 
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Figura 51 - Operação de limpeza do fundo do decantador. ETA Taubaté – SP 
 
A falta de uma limpeza periódica faz com que o período de detenção se torne menor, prejudicando 

as condições de operação e contribuindo para que o lodo do fundo se decomponha, conferindo sabor 
desagradável à água. 

 
Figura 52 – Perfil-tipo longitudinal de um decantador 

 
Exercício 3.4 

Dimensionar dois decantadores de fluxo horizontal (do tipo clássico), para uma ETA que deverá 
clarificar 60 L/s de águas coloidais. 

 
Solução 

                           Q = 60 L/s = 0,06 m3/s = 216 m3/h = 5184,00 m3/dia 
 
a) Área (útil) do decantador 
Taxa de Escoamento Superficial adotada: 30m3/m2. dia  (tabela 9) 

SupEscTx

Q
Área

..
=  

22 40,86
2

80,172
/80,172

00,30

00,184.5
mdecantadorÁreamA ====  

 
b) Largura e Comprimento (úteis) 

adotando-se: 

2

5,2

40,86.:
;5,2





=
=

=
BLe

mBLcomo

B

L
 

 

tem-se:  40,865,240,86.5,2 2 =∴= BBB  

⇒==∴= 88,556,34
5,2

40,86
BB adotando-se B = 5,90 m  tem-se: 

mLLBL 75,1490,55,25,2 =⇒×=∴=  

 
Área corrigida: L = 14,75 m  e   B = 5,90 m → Ac = 14,75 x 5,90 = Ac = 87,02 m² 
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c) Profundidade (útil) 
 
Adotando-se um período de detenção de 3 horas; tem-se: 
 

mH
LB

QT
H 72,3

02,87

)00,108(3

75,1490,5

)2/00,216(3

.

. =⇒=
×

==  

 
d) Verificação da Velocidade 

scmVsm
xS

Q
V

escVert

/14,0/00137,0
95,21

030,0

72,390,5

030,0

..

=⇒====  

V = 0,14 cm/s < 1,25 cm/s 
 
e) Calhas Coletoras 
 
Adotado 3 calhas coletoras de seção quadrada com bordas ajustáveis de forma dentada (triangular). 

Distância entre calhas (eixos) = m475,1
13

90,5 =
+

  

Comprimento das calhas = 14,75 x 34% = 5,00 m  
 
 
3.7 FILTRAÇÃO 

As suspensões floculadas que não foram retiradas na decantação devem ficar retidas nos filtros. 
Os filtros são constituídos de meios filtrantes (areia, pedregulho ou cascalho etc.) classificados de 

acordo com sua granulometria e coeficiente de uniformidade, que recebem a água sob vazão controlada. 
À medida que a água passa pelo meio filtrante, há a deposição de flocos sobre a mesma, que 

provoca a colmatação da camada superficial, aumentando a perda de carga, e tornando-se necessária a 
lavagem geral do filtro. 
 
3.7.1 Filtros lentos 

É um método de tratamento da água que opera com taxas de filtração muito baixas, sendo adotado 
principalmente para comunidades de pequeno porte, cujas águas dos mananciais apresentam 
características do Tipo “B”  (NBR. 12216), ou para águas que, após o pré-tratamento, se enquadrem nas 
desse tipo. 

O processo consiste em fazer a água passar (no sentido vertical descendente) através de um meio 
granular com a finalidade de remover impurezas físicas, químicas e biológicas. 

 
a) Número de filtros lentos 
A tabela abaixo fornece o número mínimo de Filtros Lentos em função da população a ser atendida. 
 

Tabela 10 – Número indicado de Filtros Lentos 
 

População Nº de unidades 
de filtros lentos Observações 

até 10.000 2 Cada uma com capacidade para 
o consumo máximo diário 

10.000 a 40.000 3 Cada uma com capacidade para 
50% de consumo máximo diário 

40.000 a 100.000 4 Cada uma com capacidade para 
1/3 e o consumo máximo diário 

 
b) Mecanismos que atuam na filtração 
• Ação mecânica de coar:  retenção das partículas maiores nos interstícios existentes entre os 

grãos de areia: 
� Sedimentação: deposição de partículas sobre a superfície dos grãos de areia; 
� Ação biológica: feita por uma camada gelatinosa (Schumtzdecke) formada pelo 
desenvolvimento de certas variedades de bactérias, que envolvem os grãos de areia na 
superfície do leito, que por adsorção retém microrganismos e partículas finamente divididas. 
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c) Aspectos construtivos 
• Taxa de filtração:  

� Funasa: 3 m3 a 5 m3/m2.dia; 
� Arboleda: 6 m3 a 9 m3/m2.dia; 
� ABNT: não sendo possível determinar experimentalmente, a taxa de filtração a ser adaptada 
não deve ser superior a 6 m3/m2.dia. 

• Camada de suporte (pedregulho ou cascalho):  
� Altura: entre 0,30 m a 0,50 m 
� Tamanho: 2” a ¾”  17,5 cm 

     ¾” a 3/8”  7,5 cm 
     pedrisco  5,0 cm 

• Leito de areia : 
� Espessura: entre 0,90 a 1,20 m. 

• Altura da lâmina de água sobre o leito filtrante: 
� Geralmente entre 0,90 e 1,20 m. 

• Sistema de drenagem:  
 
O fundo do filtro geralmente é constituído por drenos compreendendo uma tubulação principal ao 

longo da linha central, alimentado por laterais igualmente espaçadas e perfuradas. Diâmetros do principal: 
0,20 a 0,60m; diâmetro dos laterais: 0,05 a 0,15 m, dependendo do tamanho do filtro. 

Esses drenos devem ser projetados com velocidades baixas: 0,30 m/s no principal e 0,20 m/s nas 
laterais. 

 
d) Aspectos operacionais 
Com o prosseguimento da filtração, a camada superior da areia vai se sujando cada vez mais, 

diminuindo, em conseqüência, a vazão da água filtrada. 
Quando esta vazão cai consideravelmente, deve-se proceder à limpeza do filtro removendo-se uma 

camada de dois a três centímetros da areia. Quando a camada de areia nos filtros atingir 0,70 m de altura 
recoloca-se a areia retirada, depois de totalmente lavada. 

 
• Vantagens dos filtros lentos: 

� Operação simples; 
� Custos operacionais baixos; 
� Boa eficiência na remoção de microrganismos patogênicos; 
� Boa eficiência na remoção de turbidez (100%) e do ferro (até 60%). 

• Desvantagens dos filtros lentos: 
� Funcionamento com baixas taxas de filtração; 
� Ocupam grandes áreas de terrenos e volume elevado de obras civis; 
� Necessidade periódica de remoção e lavagem da areia; 
� Possibilidade de degradação do manancial com o tempo (aumento excessivo da turbidez). 
 

 
                                     Figura 53 – Corte de um filtro lento de fluxo descendente 
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3.7.2 Filtros rápidos 

São aplicados em associação a produtos químicos, permitindo maior velocidade na água ao 
atravessar (no sentido vertical descendente) todo o leito filtrante. Podem ser de camadas simples ou duplas. 

 
a) Número de filtros rápidos 

O número de filtros em uma estação de tratamento depende da magnitude da instalação, do número 
de etapas de construção, do arranjo geral, do tamanho das tubulações e de fatores econômicos. A 
experiência sugere os seguintes números: 

 
Tabela 11 – Número recomendado de Filtros Rápidos 

Vazão da ETA 
(Litros/s) 

Número de unidades de 
Filtros rápidos 

50 3 
250 4 
500 6 

1.000 8 
1.500 10 
2.000 14 

 
Quando os filtros forem lavados diretamente com água por eles produzida o número mínimo é 

quatro. Por medida prática, geralmente se adota um número par de filtros (além de três). 
 

                    
Figura 54 – Corte de um filtro rápido de fluxo descendente e camada simples 

 
 

 

                      
 

                Figura 55 - Filtro rápido de fluxo descendente e camada dupla (vazio). ETA Taubaté – SP 
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b) Aspectos construtivos 

• Os filtros rápidos funcionam com altas taxas de fil tração: 
� Para filtro de camada simples: até 180 m3/m2.dia; 
� Para filtro de camada dupla: até 360 m3/m2.dia; 

• Formas e seções: 
Os filtros rápidos, geralmente apresentam seção quadrada ou retangular, com a seguinte relação:                             

n

n

L

B

2

1+=    onde:  B = largura da câmara.   L = comprimento da câmara.   N = número de câmaras. 

 
• Camada suporte (pedregulho ou cascalho): 

Deve ser constituída de pedregulhos, com as seguintes características: 
� Espessura mínima igual ou superior a duas vezes a distância entre os bocais do fundo do 

filtro, porém observando a faixa de 30 a 60 cm; 
� Material distribuído em estratos com granulometria decrescente no sentido ascendente, 

espessura de cada estrato igual ou superior a duas vezes e meia a dimensão característica 
dos pedregulhos maiores que o constituem, não inferior, porém, a 5 cm; 

� Cada estrato deve ser formado por pedregulhos de tamanho máximo superior ou igual ao 
dobro do tamanho dos menores; 

� Os pedregulhos maiores de um estrato devem ser iguais ou inferiores aos menores do estrato 
situado imediatamente abaixo; 

� O estrato situado diretamente sobre os bocais deve ser constituído de material cujos 
pedregulhos menores tenham o tamanho pelo menos igual ao dobro dos orifícios dos bocais 
e dimensão mínima de 1 cm; 

� O estrato em contato direto com a camada filtrante deve ter material de tamanho mínimo igual 
ou inferior ao tamanho máximo do material da camada filtrante adjacente. 

• Camadas filtrantes: 
A camada filtrante simples  deve ser constituída de areia com espessura variando de 0,60 a     
0,80 m, tamanho efetivo de 0,45 mm a 0,55 mm e coeficiente de uniformidade de 1,4 a 1,6. 
A camada filtrante  dupla deve ser constituída de camadas sobrepostas de areia e antracito, com: 
• Camada de areia: 
� Espessura mínima de camada, 25 cm; 
� Tamanho efetivo de 0,40 mm a 0,45 mm; 
� Coeficientes de uniformidade, de 1,4 a 1,6  

• Camada de carvão ativado (antracito): 
� Espessura mínima de camada, 45 cm; 
� Tamanho efetivo de 0,8 mm a 1,0 mm; 
� Coeficiente de uniformidade, inferior ou igual a 1,4. 

 

                                                        
 

Figura 56 – Perfil granulométrico de um leito filtrante de fluxo descendente 
 



UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ         ▲         Prof. Dr. José Carlos Simões Florençano  
 

 

42 

 

 
• Sistema de drenagem: 
� O fundo do filtro deve ter características geométricas e hidráulicas que garantam a 

distribuição uniforme da água de lavagem; 
� Nos filtros rápidos e clássicos, a água filtrada é recolhida por um sistema de drenos ou bocais 

e levada à câmara de contato, onde é desinfetada; parte da água vai para o consumo e parte 
é recalcada para um reservatório de água de lavagem; 

� A altura do fundo falso deverá ser: 
mínima ≥ D + 0,25 ≥ 0,50 , onde D = diâmetro da tubulação da água de lavagem. 
 

c) Aspectos operacionais 
Os filtros rápidos são lavados por inversão de fluxo (retrolavagem), com vazão capaz de gerar uma 
expansão adequada (25% a 50%) dos elementos da camada filtrante. A velocidade ascensional da 
água deve ser maior que 0,80 m/min.  
A água suja é recolhida superficialmente por calhas (h= 0,60 m) com espaçamento máximo de 2,10 
m entre si e 1,05 m das bordas até as paredes laterais, as quais devem estar situadas a cerca de 
0,42 m a 0,50 m da superfície. 
Geralmente, esse processo dura cerca de 6,5 minutos.  

 

             
             Figura 57 – Processo de retrolavagem de um filtro rápido de fluxo descendente e camada dupla 

 
• Vantagens e desvantagens dos filtros rápidos: 
As vantagens na utilização destes filtros estão na eficiência da remoção de bactérias (90 a 94%), e 

na redução da cor e da turbidez. Porém, requerem dimensionamento mais preciso na sua construção e 
operação, além de mão-de-obra especializada.  

 
     

3.7.3 Filtros de fluxo ascendente 
Conhecidos por Filtros Russos, ou Clarificadores de Contato, têm sido utilizados para águas pouco 

poluídas, de baixa turbidez, de baixo teor de sólidos em suspensão e sem variações rápidas de qualidade. 
 
a) Mecanismos que atuam na filtração 
São semelhantes aos filtros rápidos, funcionando, porém, em sentido inverso. 
 
b) Aspectos construtivos 
• Taxas de filtração: 

� 120 a 150 m3/m2 . dia. 
•  Camada de suporte (pedregulho ou cascalho): 

� Altura: entre 0,40 a 0,60 m; 
� Tamanho: variável de 5/32” até 11/4”. 

•  Leito de areia: 
� Espessura: entre 2,00 a 2,50 m. 

• Altura da lâmina de água sobre o leito filtrante: 
� Entre 1,50 a 2,30 m. 

• Fundos do filtro : 
� Compreendem tubulações com orifícios, para a distribuição da água bruta e de lavagem.  
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            c)   Aspectos operacionais 
Na Rússia, estes filtros são aplicados como unidades completas de clarificação, ou seja, sem 

unidades anteriores ou posteriores de tratamento. A água bruta recebe os coagulantes sendo encaminhada 
diretamente para os filtros, sem passar por floculadores e decantadores, recebendo apenas a desinfecção. 

 
• Vantagens dos filtros russos: 

� Reduzem o consumo de coagulantes; 
� Realizam a filtração no sentido favorável da redução de porosidade no meio filtrante; 
� Apresentam períodos de funcionamento mais longos. 

• Desvantagens dos filtros russos: 
� Mistura de água de lavagem com a água bruta; 
� Limitações quanto à qualidade da água bruta; 
� Possibilidade de ocorrência de fluidificação do leito filtrante. 

 
 

 
 

Figura 58 – Corte transversal de um filtro de fluxo ascendente 
                                                        Fonte: Barros et al. (1995) 
 
 
 
3.8 DESINFECÇÃO 

A desinfecção tem como função a destruição de organismos patogênicos e a inativação de outros 
organismos indesejáveis. 

Vários fatores influem na eficiência da desinfecção e, conseqüentemente, no tipo de tratamento a 
ser empregado, tais como: 

� As espécies e concentrações dos organismos a serem destruídos; 
� O tempo de contato; 
� As características físicas e químicas da água; 
� O grau de dispersão do desinfetante na água. 
 
A desinfecção processa-se por meio de um ou mais dos seguintes mecanismos, cuja prevalência é 

função do tipo de desinfetante utilizado: 
 
• Destruição da estrutura celular do microrganismo; 
• Interferência no metabolismo, acarretando a inativação de enzimas; 
• Interferência na biossíntese e no crescimento celular, evitando a síntese de proteínas, ácidos 

nucléicos e coenzimas. 
 

Se o agente desinfetante for um oxidante, a presença de material orgânico e de outros materiais oxidáveis 
consumirá parte da quantidade de desinfetante necessária para destruir os organismos. A temperatura influi 
no processo de desinfecção; em geral, altas temperaturas favorecem a ação do desinfetante. 
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São vários os agentes utilizados para a desinfecção da água , dentre os quais destacamos: 
 
a) Calor : indicado para águas de cisternas e outras fontes domiciliares individuais. Pode ser 

executada através do aquecimento, fervura ou pasteurização da água, não possuindo ação residual. 
O hábito de ferver a água, antes de bebê-la, deve ser adotado, não só pela população desprovida 

de rede de abastecimento, mas quando a qualidade da água se tornar duvidosa e também em épocas de 
surtos epidêmicos ou emergência. 

A água fervida perde o ar nela dissolvido e, em conseqüência, torna-se com sabor desagradável, o 
qual pode ser facilmente retirado com a aeração da água após a sua fervura; 

 
b) Ondas de freqüência ou de ultra-som : devido ao elevado custo, não têm sido aplicadas em 

tratamento de água para sistemas de abastecimento; 
 
c) Raios ultravioletas : envolve a exposição de um “filme de água” (120 a 300 mm) à luz ultravioleta 

produzida por lâmpadas de vapores de mercúrio com bulbo de quartzo. Tais lâmpadas produzem luz U.V. 
com 25 a 30% de energia dentro da região espectral de 2537 Aº numa tensão de 100 volts C.A. Sabe-se 
que comprimento de onda de 900 a 3800 Aº (1 Aº = 10-8 cm) tem ação bactericida, agindo na destruição da 
estrutura do DNA e do RNA dos microrganismos patogênicos.  

O uso de tal processo no tratamento de água teve início na França em 1903 e nos EUA em 1916, 
entretanto o seu uso já havia sido abandonado em 1939, devido ao elevado custo de operação e 
manutenção comparado a outros processos. Atualmente o uso desse agente resume-se a águas com baixa 
turbidez em pequenas instalações de uso domiciliar ou comunitário, no uso industrial durante o 
engarrafamento de águas minerais, em instalações hospitalares para água da hemodiálise, em conjunto 
com outros agentes, e, ainda, e em piscinas, também, juntamente com outros agentes. 

 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Figura 59 - Sistema de raios ultravioletas, instalado em hospital 
 
 
• Vantagens: 
� Não introduz material na água, logo, não alteram as características físico-químicas da mesma; 
� Período de contato (tempo de exposição) pequeno; 
� Superdosagem não possui efeito nocivo. 

• Desvantagens : 
� Esporos, cistos e vírus, são menos susceptíveis que as bactérias; 
� Não há ação residual; 
� Material e energia com custos elevados; 
� Problemas com manutenção; 
� Não é determinada rapidamente a eficiência do processo; 
 

d) Prata e cobre : introduzem-se íons de cobre e de prata na água através de processo eletrolítico, 
sendo bastante eficientes. Os romanos, mesmo que intuitivamente, já utilizavam potes de cobre para 
conservar a água. É o processo utilizado pela NASA, desde 1950, em vôos tripulados (Hidrolimp, 2009).  

Suas utilizações restringem-se a pequenas instalações e a piscinas. 
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• Vantagens: 
� Baixa concentração empregada; 
� Residual persistente; 
� Ação não influenciada pela luz; 
� Inibição do crescimento de algas e fungos; 
� Ausência de gosto na água. 

• Desvantagens: 
� Tanto a água como os reservatórios não devem apresentar material que consuma a prata; 
� Certos organismos anaeróbios, cistos e esporos são resistentes e habituam-se ao íon Ag++; 
� Fosfatos, cloretos, sulfetos e sulfatos inibem a ação; 
� Dificuldade na determinação de quantidades mínimas; 
� Custo alto, cerca de 200 vezes maior que o cloro. 

 
e) Tensioativos : como exemplo, tem-se compostos de amônia quartenários, que são utilizados em 

piscinas, para limpeza, e em torres de resfriamento; 
 
f) Bromo : é menos eficaz como bactericida, sendo mais afetado pela presença de matéria orgânica. 

Sua utilização está restrita a águas de piscinas e águas industriais; 
 
g) Iodo : pouco solúvel na água, é utilizado na desinfecção domiciliar e em piscinas. 
 
 
Contudo, os agentes desinfetantes mais utilizados no tratamento de águas para os sistemas de 

abastecimento público são: 
 
h) Ozônio : gás azul, de cheiro acre. É um agrupamento de átomos de oxigênio (O3), que pode ser 

gerado pela ação de descargas elétricas em oxigênio existente no ar. Por ser um composto instável, deverá 
ser produzido no local de uso. 

Como um elemento instável, pouco solúvel na água e muito volátil, decompõe-se com rapidez, 
principalmente em temperaturas relativamente elevadas. Segundo Rossin (1987), é capaz de manter-se na 
água apenas durante alguns minutos, e, na sua aplicação, perdem-se cerca de 10%, por volatilização. Para 
desinfecção de águas coaguladas e filtradas recomenda-se 0,125 mg a 0,750 mg de O3, por litro de água. 

Nos Estados Unidos da América, a primeira instalação de ozonização em águas de abastecimento 
efetuou-se, em 1906, na cidade de New York (LIBÂNIO et al., 2002). Após, seguiram-se vários países da 
Europa, principalmente França, Alemanha e Rússia. Foi o processo utilizado nas piscinas das olimpíadas de 
Los Angeles (EUA) e de Sidney (Austrália). É, também, recomendado para instalações hospitalares, na 
desinfecção, conjuntamente com outros agentes, da água utilizada em hemodiálise  

Nos sistemas de abastecimento de água, a ozonização pode ser utilizada em conjunto com outros 
agentes desinfetantes. A sua utilização combinada com a pós-cloração elimina muitos problemas 
organolépticos decorrentes da existência de material orgânico produtor de gosto e odor. 

 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Figura 60 - Sistema com filtro de ozônio, instalado em hospital 
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• Vantagens: 

� Redução de odor, gosto, cor, ferro e manganês; 
� Poderoso oxidante; 
� Ação desinfetante para uma ampla gama de pH; 
� Ação bactericida de 300 a 3000 vezes mais rápida que o cloro (para tempos de contato 

iguais); 
� Não há perigo quanto a uma superdosagem. 

 
• Desvantagens: 

� Não tem ação residual, apresentando risco de contaminação da água após o tratamento e até 
os pontos de consumo; 

� Gasto com energia elétrica de 10 a 15 vezes maior que o gasto verificado com cloro.  
 

 
 

i) Cloro : Em 1774, o químico sueco Schlee descobriu o cloro, e em 1800, França e Inglaterra 
experimentaram, pela primeira vez, o uso do cloro como desinfetante em grande escala. Atualmente tem 
sido o agente mais utilizado, devido à sua alta eficiência, poder residual, baixo custo e por ser facilmente 
encontrado no mercado, sendo aplicado no tratamento de água como: 

 
• Desinfetante:  para inativar, destruir ou dificultar o desenvolvimento de microrganismos de 

significado sanitário, como exemplo, a ação contra microrganismos patogênicos, algas e 
bactérias ferro-redutoras; 
 

• Oxidante:  com a finalidade de modificar a característica química da água na qual é aplicado, por 
exemplo, na remoção da amônia e de seus compostos, dos compostos orgânicos diversos e dos 
compostos inorgânicos oxidáveis. 

 
 

Os tipos de cloração  podem ser com a utilização de: 
 
• Cloro residual combinado:  esta prática, após a filtração, adapta-se essencialmente ao controle 

de crescimento de bactérias, mantendo um residual até o consumidor; 
 

• Cloro residual livre:  usado para pré, pós ou recloração, para diminuir o crescimento de algas e 
bactérias nos decantadores e filtros, para destruir os microrganismos patogênicos que, 
porventura, ainda não tenham sido retidos no processo de tratamento e, também, para controlar 
o crescimento de microrganismos na distribuição de água. Caso a água possua compostos 
nitrogenados haverá, então, a formação de cloraminas, sendo necessária a aplicação de um 
excesso de cloro para a destruição desses compostos, devendo ser determinado o ponto de 
inflexão ou break point (ponto de equilíbrio da relação cloro/matéria oxidável) e o cloro ser 
dosado acima da concentração encontrada. 

 
 
 
A Portaria do Ministério da Saúde nº 518/2004  recomenda, para qualquer ponto da rede de 

distribuição de água, as concentrações de cloro residual livre, mínima 0,20 mg/L  para uma eficiente 
destruição dos microrganismos patogênicos, e a máxima de 2,00 mg/L , pois o excesso pode causar 
alergias de pele e também diarréias. Outras vantagens também são obtidas com a cloração, por exemplo, a 
desinfecção das redes de distribuição e a desinfecção de reservatórios de água. 

 
Atenção especial deve ser dada à cloração de águas com teor de matéria orgânica, pois existe a 

possibilidade da formação de alguns subprodutos, sendo o de maior prevalência os Trihalometanos (THM), 
em função das possíveis propriedades carcinogênicas dos mesmos. 
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Os compostos de cloro mais utilizados no tratamento de sistemas de abastecimento de água, são: 
 
Cloro-gás – Cl2 : fornecido comercialmente em cilindros especiais, sob pressão, apresentado na 
forma de cloro líquido, com pureza de 99,99% e com pesos de 68 kg e 940 kg. É o mais indicado 
para o tratamento de águas em sistemas de abastecimento; 
 
Hipoclorito de sódio - NaOCl : é produzido pela combinação do cloro com a soda cáustica, 
apresenta-se sob a forma de solução de 10% a 15% de cloro ativo, sendo embalado em bombonas 
de volumes variados. Quando de preparo recente, é estável por três meses. Deve ser armazenado 
em local escuro e fresco; 
 
Hipoclorito de cálcio - Ca(OCl) 2: resulta da combinação do cloro com o hidróxido de cálcio, sendo 
também denominado de HTH ou Percloran , apresentando-se sob a forma de um pó branco com 
cerca de 70% de cloro ativo. Possui alta solubilidade em água e boa estabilidade, quando protegido 
da umidade. É fornecido em recipientes metálicos de 1,50 kg ou tambores de 45 kg a 360 kg; 
 
Cal clorada - CaOCl 2: também chamada de Cloreto de Cal , é um pó branco com 35% a 37% de 
cloro ativo, solúvel em água, deixando resíduos calcários. Possui fraca estabilidade, perdendo cerca 
de 10% do cloro disponível ao mês. Encontrado em embalagens de até 50 kg, é muito utilizado no 
tratamento de água de piscinas, pequenas instalações e em situações de calamidade pública; 
 
Dióxido de cloro - ClO 2: gás vermelho amarelado, instável, formado pela reação do cloro numa 
solução de clorito de sódio em um pH igual ou superior a 4. Segundo Rossin (1987), possui 
capacidade de oxidação 2,5 vezes maior que a do cloro, e sua ação bactericida não é influenciada 
pelo pH, quando dosado na faixa de 6 a 10. Não reage com a amônia e seus compostos, sendo, 
portanto, vantajoso o seu uso em água contendo alta concentração de amônia, em que o cloro 
necessitará de altas dosagens. Por oxidar compostos fenólicos, é indicado também em águas que 
apresentam tais compostos, já que o uso do cloro aumentaria os teores de gosto e odor. Apresenta 
como desvantagem, por ser instável, a preparação no local de aplicação. De largo uso na Suíça, 
Itália e Alemanha, não tem sido muito aplicado no Brasil, devido ao elevado preço de mercado.  
 
Ácido triclorocianúrico – C 3 N2 O2 Cl3 : também chamado de Tricloro , é fornecido comercialmente    
em forma de pastilhas com diâmetros de 25 mm (14 g) e 76 mm (200 g). Dissolve lentamente e pos 
sui um teor maior que 70% de cloro ativo. 
 
Entre os vários tipos de equipamentos utilizados para a aplicação do cloro, destacam-se: 

Cloradores do Tipo Direto sob pressão, que são recomendados para locais não dotados de fornecimento 
de água sob pressão. Cloradores do Tipo a Vácuo , em que o cloro é previamente dissolvido. Estes são os 
mais usados, seguros e baratos. 

 
Figura 61 - Aparelhos dosadores de cloro – gás. ETA Taubaté - SP 

 
 
Recomenda-se a observância das normas de segurança para o manuseio do cloro, pois apresenta 

riscos para os indivíduos além de ser capaz de destruir materiais e equipamentos necessitando, portanto, 
de uma eficiente manutenção dos equipamentos de cloração. 
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                        Figura 62 - Armazenamento de cilindros de cloro-gás. ETA Taubaté – SP 
 

 
Exercício 3.5 
           O proprietário de uma casa de campo abastecida por poço freático (raso) necessita proceder à 
desinfecção da água destinada ao consumo de sua família. Desejando utilizar Cal Clorada, cujo rótulo do 
fabricante informa conter 35% de cloro ativo, pede-se calcular: 

a)  A quantidade desse composto, para produzir 10 litros de solução com 2%. 
b)  O volume total de água, com a dosagem final de 1,33 mg/L, que poderá ser obtido com a solução 
produzida. 
 
Solução 

a)  A quantidade do composto de cloro, é dada pela fórmula:
10.%

.

ativocloro

VT
P =  

 onde: P = quantidade, em gramas, do composto de cloro (produto comercial)  
 T = teor total de cloro na solução, em mg/L 
 V = volume da solução, em litro 

            Substituindo os valores, tem-se: 
1035

10000.20

×
×=P   =   571,43 g 

A quantidade necessária de Cal Clorada para produzir 10 litros de solução com 2 % de cloro é de 0, 571 Kg. 
 

b) Sabendo-se que a solução produzida a 2% de cloro, corresponde a 20000 mg de cloro em 1 litro de 
água,  conclue-se que, para a obtenção da dosagem de 1,33 mg/L de cloro bastará diluir 1 litro da solução 
produzida (a 2% de cloro), em 15000 litros de água: 
 

   
                                                       
                     
 

Porém, como se tem 10 litros dessa solução (a 2% de cloro), deve-se multiplicar o volume (15000 L) por 10, 

obtendo-se o volume total de 150000 litros (150 m³) de água com a dosagem final de 1,33 mg Cl/L.  
 
                                                                                      
 
 
                                 
                                               
   

         0, 571 kg  
    CAL CLORADA                                       10 litros  
                                                   SOLUÇÃO 20000  mg Cl/L                                            150000 litros                                     

                                                                                                                            ÁGUA COM 1,33  mg Cl/L 
                    Figura 63 – Esquema de diluição da cal clorada 

20000 mg de cloro em 15000 L de água  (dividindo-se por 15000) 
  1,33  mg de cloro em 1 L de água     (obtém-se a dosagem final) 
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------------ EQUIPAMENTO SIMPLIFICADO UTILIZADO PAR A APLICAÇÃO DO CLORO ------------ 
 

 
Em zonas rurais ou em áreas desprovidas de rede de abastecimento, quando o custo de um 

equipamento comercializado para desinfecção da água se torna proibitivo, pode-se utilizar o clorador de 
emergência – modelo simplificado, vulgarmente conhecido como “Pinga-Pinga”, que operado de forma 
adequada, tem comprovado a sua eficiência. 

 
 
 

                        
         Figura 64 - Clorador de emergência – modelo simplificado 

  
 
 

Ele pode ser utilizado tanto para águas de nascentes como de poços, observando-se os seguintes 
procedimentos: 

 
• Águas das Nascentes 

� A cloração pode ser executada utilizando-se uma solução de hipoclorito de sódio a 10% 
ou água sanitária clorada (Cândida, Q-Boa e outras). Numa caixa d’água de 100 litros, 
utilizar 10 litros de hipoclorito de sódio a 10% e completar o volume com água até 
atingir os 100 litros; 

� Deixar pingar a solução de cloro na água a ser ingerida e para verificar a concentração 
do cloro deve-se escolher a torneira mais distante da nascente para efetuar o controle 
estimativo dos níveis de cloro residual na água; 

� Executar esta medida pelo menos uma vez por dia e, se possível, mandar analisar a 
água para avaliar a eficiência da cloração. 
 
 

• Águas de Poços 
� Colocar um copo de água sanitária clorada (Cândida, Q boa, etc.) para cada mil litros de 

água; 
� Seguir os procedimentos anteriores (para nascentes), para efetuar o controle estimativo dos 

níveis de cloro residual na água; 
� A quantidade de hipoclorito de sódio (ou água sanitária clorada entre 2,0% a 3,0%) a ser 

adicionada no poço dependerá do residual de cloro, determinado em função da tonalidade da 
cor azul, conforme visto anteriormente. 
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-- LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS C OM PRODUTOS DE CLORO -- 
 
• Limpeza de poços 

� Retirar com o auxílio de uma bomba, ou manualmente, toda água do poço; 
� Limpar e esfregar se possível, as paredes internas do poço; 
� Deixar entrar água nova no poço. Quando o nível da água estabilizar, adicionar dois litros de 

água sanitária clorada (Cândida, Q-boa, etc.) para cada metro cúbico de água. Na 
desinfecção do poço, a água sanitária poderá ser substituída pelo hipoclorito de sódio a 10%. 
Neste caso, deve-se utilizar meio litro de hipoclorito de sódio a 10% para cada metro cúbico 
de água; 

� Esperar 2 (duas) horas e esvaziar totalmente o poço; 
� Encher novamente o poço e deixar a água correr, até não sentir o cheiro do cloro; 
� Quando houver reservatório domiciliar, também deverá ser efetuada a sua desinfecção, 

esvaziando e limpando. Após 2 horas, abrir todas as torneiras até esvaziar o reservatório; 
� O poço e o reservatório estarão desinfetados. Assinale-se que a desinfecção do poço é 

momentânea não garantindo a qualidade futura da água.  
 

• Limpeza de reservatórios domiciliares 
� Esvaziar e limpar o reservatório, retirando-se o lodo, escovando-se as paredes e lavando-se o 

reservatório com esguicho, de modo a retirar toda a sujeira; 
� Deixar entrar nova água e, uma vez cheio o reservatório, fechar a entrada da água; 
� Adicionar dois litros de água sanitária clorada (Cândida, Q-boa e outras) para cada metro 

cúbico do reservatório. Na desinfecção de reservatório, a água sanitária poderá ser 
substituída pelo hipoclorito de sódio a 10%. Neste caso, deve-se utilizar meio litro de 
hipoclorito de sódio a 10% para cada metro cúbico de água; 

� Esperar duas horas. Findo esse prazo, abrir todas as torneiras da residência para esgotar o 
reservatório. Como esta água contém elevada concentração de cloro, não pode ser ingerida; 

� O reservatório está desinfetado; 
� Encher novamente o reservatório e deixar a água correr até não sentir o cheiro de cloro. 

 
 
 

3.9 FLUORETAÇÃO  
 

              A fluoretação, ou fluoração, das águas de abastecimento público tem por finalidade dar aos dentes, 
enquanto se processa o seu desenvolvimento, a obtenção de um esmalte mais resistente, em virtude dos 
mesmos serem formados basicamente de flúor, fósforo e cálcio. 
               O íon Fluoreto é absorvido, em sua maior parte, pela mucosa estomacal, através do plasma 
sanguíneo. Circula por todo o corpo e, após 3 horas, cerca de 70% é eliminado pela urina, 15% pelas fezes, 
5% pelo suor e somente 10% acaba assimilado pelo organismo e parcialmente fixado nos tecidos duros, 
ossos e dentes em formação. 

Como os dentes são considerados ossos, a ação benéfica do flúor ocorrerá, de forma mais 
eficiente, durante a sua formação e por período longo (cerca de 10 anos), o qual não deverá sofrer 
interrupção de continuidade para se obter os efeitos desejados. 

Em 1945, a cidade de Grand Rapids, Michigan (EUA) iniciou o processo de fluoretação artificial das 
águas de abastecimento carentes de flúor. A seguir, outras cidades passaram a adotar esta prática, assim 
como Anglesey, Watford e Kilmarnoc (Inglaterra) em 1955 (AZEVEDO NETTO et al., 1987). 

No Brasil, a cidade de Baixo Guandu, a 184 km de Vitória/ES, foi pioneira em ter suas águas 
fluoretadas, o que ocorreu em outubro de 1953. Porém, mais de cinqüenta anos depois a cobertura nacional 
da fluoretação não passava de 56,4% da população do país, embora se saiba que essa substância tem 
potencialidade para reduzir até 60% os índices de dentes cariados, perdidos ou obturados em crianças de 7 
a 14 anos (PUCCA JR., 2003). 

Em 1974, o governo brasileiro apresentou a Lei nº 6050, regulamentada pelo Decreto Federal nº 
76872 (1975) e pela Portaria Federal nº 635/Bsb (1975), através das quais determinou a necessidade de 
incluir previsões e planos relativos à fluoretação das águas de abastecimento onde houvesse estação de 
tratamento de água. Em 2004, a Portaria Federal nº 518  do Ministério da Saúde, dispôs que os valores do 
íon fluoreto devem, observando a legislação específica, estar de acordo com a média das temperaturas 
máximas diárias do ar, devendo em qualquer caso respeitar o valor máximo de 1,5 mg/L . 

O Estado de São Paulo, através do Decreto nº 10330 (1977), disciplinou a atuação dos órgãos de 
fiscalização dos sistemas de abastecimento no tocante à fluoretação das águas. E, a Resolução SS-250 
(1995), estabeleceu os limites de 0,6 a 0,8 mg/L  para a concentração do íon fluoreto, no padrão de 
potabilidade para as águas destinadas ao consumo humano. 
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Concentrações inferiores ou superiores às preconizadas nas normas sanitárias devem ser evitadas, 

pois níveis inferiores reduzem a eficiência no controle das cáries dentárias, e as superiores podem provocar, 
por exemplo, o aparecimento de manchas amarelas nos dentes (Fluorose). 

 
 

                                                
                                            Figura 65 – Os vários estágios da fluorose dentária 

 
 
 
Os compostos de flúor mais utilizados no tratamento de sistemas de abastecimento de água são: 
 
Fluossilicato de sódio (Na 2SiF6): é apresentado na forma de pó cristalino, branco-amarelo, com 
pureza comercial de 98,5%, sem água de cristalização, e possui baixa solubilidade (0,76% a 25º C). 
O seu peso molecular é 188,05 e o pH da solução saturada é de 3,5. Por ser muito corrosiva, requer 
cuidados especiais na manipulação. Ainda, muito usado nas regiões Sul, Norte e Nordeste, já foi o 
composto mais utilizado no Brasil; 
 
Fluoreto de sódio (NaF):  é apresentado em forma de pó fino e granulado, com pureza de 90% a 
98%. O seu peso molecular é 42,00 e possui uma solubilidade quase constante de 4,05% a 25º C. 
O pH da solução saturada é de 7,6. Tem como inconveniente, em relação aos demais compostos, o 
custo elevado, podendo ser indicado para usos em instalações de pequeno porte; 
 
Fluoreto de cálcio (CaF 2): também denominado de Fluorita,  é apresentado na forma de pó ou 
cristal, com pureza comercial de 85 a 98%. O seu peso molecular é 78,08 possuindo solubilidade de 
0, 0016% a 25º C, e o pH, da solução saturada, é 6,7. É um produto de baixo custo, porém a sua 
grande inconveniência é a de ser praticamente insolúvel e, portanto, o seu uso é bastante restrito; 
 
Ácido fluossilícico (H 2SiF6): este produto proporcionou um avanço substancial no processo de 
fluoretação da água, tanto pela facilidade de aquisição como pelo baixo custo, aliados ao 
desenvolvimento da tecnologia para seu manuseio. Ao contrário dos demais compostos, é 
apresentado na forma líquida incolor, transparente, fumegante, corrosivo, de odor pungente e ação 
irritante sobre a pele. O seu peso molecular é 144,08 e possui 22,30% de pureza comercial. É o 
produto mais utilizado, atualmente, nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. 
 
 
Face à toxidez destes compostos, deve-se evitar a sua inalação ou ingestão, atendendo-se às 

normas de segurança quando de sua manipulação e estocagem, pois se sabe que a ingestão de 0,25 g de 
fluoreto de sódio pode causar um estado mórbido agudo manifestado por sintomas de vômitos e aumento 
de salivação. 

 
 
 
 



UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ         ▲         Prof. Dr. José Carlos Simões Florençano  
 

 

52 

 

 
 
Nos compostos aplicados a seco, usam-se dosadores do Tipo Volumétrico ou Gravimétrico. E nos 

casos de produtos em solução, a aplicação pode ser tanto na forma concentrada como na diluída, por meio 
de bombas do Tipo Diafragma ou do Tipo Pistão, próprias para receber a solução. 

 
 
 

             
 
                                        Figura 66 - Bombas dosadoras do tipo diafragma  

 
 
 
Exercício 3.6 

Determinar o consumo diário de fluoreto de sódio, com teor de impurezas de 5%, que será 
necessário para a dosagem de 0,8 mg/L de flúor, em uma Estação de Tratamento de Água com vazão de 
800 L/min. 
 

Solução 
Sabendo-se que o peso molecular do flúor é 19 e o do fluoreto de sódio é 42, a dosagem deste 
composto, para se obter 0,8 mg/L de flúor, pode ser obtida pela aplicação da fórmula: 
 
 

flúordomolecularPeso

flúordeDosagemflúordecompostodomolecularPeso
flúordecompostodoDosagem

•=  

       
 

      Substituindo os valores, tem-se:     3/77,1
19

8,042
)( mgNaFDosagem =×=  (= mg/L)  

 

      E o consumo do composto de flúor pode ser obtido pela fórmula:        Q
Pi

D
C •

−
•=

100

100
 

      onde:    C = consumo do composto de flúor, em g/min 
       D = dosagem do composto de flúor, em g/m3 
       Pi = teor de impurezas do composto de flúor, em % 
       Q = vazão da água a ser fluoretada, m3/min 
      
 
      Substituindo os valores, obtém-se o seguinte consumo de fluoreto de sódio: 
 

 

            






 ×=×
−
×=

1000

2460
.min/4905,1

1000

800

00,500,100

77,100,100
gC    ⇒   diaNaFKgC /)(15,2≅  
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3.10 PRODUTOS QUÍMICOS MAIS UTILIZADOS NO CONTROLE E CORREÇÃO DE ALGUMAS 

CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA DURANTE O SEU TRATAMENTO 
 
 

a) Ajustagem de pH 
- cal hidratada 
- carbonato de cálcio 
- carbonato de sódio (soda/barrilha) 
- hidróxido de sódio (soda cáustica) 
- gás carbônico 
- ácido clorídrico 
- ácido sulfúrico 

 
 
c) Abrandamento 

- cal hidratada 
- carbonato de sódio 
- cloreto de sódio 
- gás carbônico 
- resinas abrandadoras 
 
 

b) Controle da corrosão 
- cal hidratada 
- carbonato de sódio 
- hidróxido de sódio 

     - polifosfato de sódio 
 
 
 

 
 
d) Controle e remoção de odor e sabor 

- carvão ativado 
- dióxido de cloro 
- cloro 
- ozônio 
- permanganato de potássio 
- bentonita 

 
e) Remoção de excesso de cloro 

- carvão ativado 
- sulfeto de sódio 
- bissulfeto de sódio 
- dióxido de enxofre 

f) Controle de orgânicos 
- cloraminas 
- dióxido de cloro 

 

 
 
 
Em Estações de Tratamento de Água com capacidade igual ou superior a 10000 m3/dia, deve ser 

prevista, área no local para o Laboratório de Análises, em especial, de bacteriologia. E nos casos de 
estações com capacidade inferior, essa área pode ser dispensada, desde que exista um laboratório central 
ou regional para o controle de qualidade física, química e bacteriológica das diversas etapas do tratamento. 

 
 
 

                  
                                            
                                         Figura 67 – Laboratório de análises de águas. UNITAU - SP  
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CAPÍTULO 4 

 
PADRÕES DE POTABILIDADE DA ÁGUA 

DESTINADA AO CONSUMO HUMANO 
 
A água destinada ao consumo humano deve atender a padrões de potabilidade, os quais são 

valores limites que, com relação a diversas substâncias, podem ser tolerados nas águas de abastecimento, 
sendo, em geral, fixados por leis, decretos, regulamentos ou especificações e adotados por vários 
organismos, como o poder público (Federal, Estadual ou Municipal), órgãos internacionais (Organização 
Mundial da Saúde) e instituições técnicas (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

Esses padrões devem ser interpretados como um dos meios para garantir a qualidade da água 
potável fornecida à população. Contudo, um tratamento de água bem eficiente poderá obter resultados 
melhores do que os estabelecidos como mínimos para as águas de abastecimento.  

 
4.1 Portaria Federal nº 518/2004 

No Brasil, a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), órgão da estrutura do Ministério da Saúde, 
promoveu ao longo do ano de 2000 a atualização das normas de controle e vigilância da qualidade da água 
para consumo humano, resultando na publicação da Portaria nº 1469, do Ministério da Saúde, em 
29.12.2000, estabelecendo os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da 
qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

Embora o artigo 4º da citada Portaria estipulasse o prazo de cinco anos para a sua revisão, com as 
mudanças ocorridas no Governo Federal, no ano de 2003, resultou na emissão, em 25.03.2004, da 
Portaria nº 518,  a qual veio alterar somente o artigo 2º, prorrogando por doze meses o prazo para o 
cumprimento das adequações necessárias ao tratamento, por filtração, da água do abastecimento oriunda 
de manancial superficial, bem como da obrigação do monitoramento das cianobactérias e cianotoxinas. 

Relacionamos, a seguir, alguns padrões de potabilidade para as águas destinadas ao consumo 
humano estabelecidos pela citada Portaria. 

 
4.1.1 Padrão Microbiológico 

A água potável deve estar em conformidade com o padrão microbiológico apresentado abaixo: 
 

Tabela 12 - Padrão microbiológico de potabilidade da água para consumo humano 
 

Parâmetro VMP(1) 
Água para consumo humano(2) 

Escherichia coli ou coliformes termotolerantes(3) Ausência em 100 ml 
Água na saída do tratamento 

Coliformes totais Ausência em 100 ml 
Água tratada no sistema de distribuição (reservatórios e rede) 

Escherichia coli ou coliformes termotolerantes(3) Ausência em 100 ml 
Coliformes totais Sistemas que analisam 40 ou mais amostras por mês: 

Ausência em 100 ml em 95% das amostras 
examinadas no mês; 
Sistemas que analisam menos de 40 amostras por 
mês: 
Apenas uma amostra poderá apresentar mensalmente 
resultado positivo em 100 ml 

Notas: (1) Valor Máximo Permitido; (2) água para consumo humano em toda e qualquer situação, incluindo fontes 
individuais como poços, minas, nascentes, entre outras; (3) a detecção de E. coli deve ser preferencialmente adotada. 
Fonte: Anexo da Portaria nº 518 (2004) – Tabela 1. 
 
Recomendações  
1 - Em 20% das amostras mensais para análise de coliformes totais nos sistemas de distribuição, deve ser efetuada a 

contagem de bactérias heterotróficas e, uma vez excedidas 500 unidades formadoras de colônia (UFC) por mL, 
devem ser providenciadas recoleta, inspeção local e, se constatada irregularidade, outras providências cabíveis. 

2 - Em complementação, recomenda-se a inclusão de pesquisa de organismos patogênicos, com o objetivo de atingir, 
como meta, um padrão de ausência, entre outros, de enterovírus, cistos de Giardia spp e oocistos de 
Cryptosporidium sp. 

 
Após a desinfecção, a água deve conter um teor mínimo de cloro residual livre de 0,5 mg/L, sendo 

obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 mg/L em qualquer ponto da rede de distribuição. Recomenda-
se que a cloração seja realizada em pH inferior a 8,0 e tempo de contato mínimo de 30 minutos. 
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4.1.2 Padrão para substâncias químicas que represen tam risco à saúde 

A água potável deve estar em conformidade com o padrão de substâncias químicas que 
representam risco para a saúde, expresso na tabela a seguir: 
 
Tabela 13 - Padrão de potabilidade para substâncias químicas que representam risco à saúde 
 
Parâmetro Unidade VMP (1) 
Substâncias inorgânicas 
Antimônio mg/L 0, 005 
Arsênio mg/L 0, 001 
Bário mg/L 0,7 
Cádmio mg/L 0, 005 
Cianeto mg/L 0,07 
Chumbo mg/L 0,01 
Cobre mg/L 2 
Cromo mg/L 0,05 
Fluoreto(2) mg/L 1,5 
Mercúrio mg/L 0,001 
Nitrato (como N) mg/L 10 
Nitrito (como N) mg/L 1 
Selênio mg/L 0,01 
Substâncias orgânicas  
Acrilamida µg/L 0,5 
Benzeno µg/L  5 
Benzo(a)pireno µg/L  0,7 
Cloreto de Vinila µg/L  5 
1,2 Dicloroetano µg/L 10 
1,1 Dicloroetano µg/L 30 
Diclorometano µg/L 20 
Estireno µg/L 20 
Tetracloreto de Carbono µg/L 2 
Tetracloroeteno µg/L 40 
Triclorobenzenos µg/L 20 
Tricloroeteno µg/L 70 
Substâncias agrotóxicas 
Alaclor µg/L  20,0 
Aldrin e Dieldrin µg/L  0,03 
Atrazina µg/L 2 
Bentazona µg/L 300 
Clordano (isómeros) µg/L 0,2 
2,4 D µg/L 30 
DDT (isômeros) µg/L 2 
Endossulfan µg/L 20 
Endrin µg/L 0,6 
Glifosato µg/L 500 
Heptacloro e Heptacloro epóxido µg/L 0,03 
Hexaclorobenzeno µg/L 1 
Lindano (δ-BHC) µg/L 2 
Metolacloro µg/L 10 
Metoxicloro µg/L 20 
Molinato µg/L 6 
Pendimetalina µg/L 20 
Pentaclorofenol µg/L 9 
Permetrina µg/L 20 
Propanil µg/L 20 
Simazina µg/L 2 
Trifluralina µg/L                    20  
Cianotoxinas 
Microcistinas(3) µg/L 1,0 
                                                                                                                                                                                                                             
Desinfetantes e produtos secundários da desinfecção  
Bromato mg/L 0,025 
Clorito mg/L 0,2 
Cloro livre(4) mg/L 5 
Monocloramina mg/L 3 
2,4,6 Triclorofenol mg/L 0,2 
Trihalometanos Total mg/L 0,1 
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Notas: 
(1) Valor Máximo Permitido 
(2) Os valores recomendados para a concentração de íon fluoreto devem observar legislação específica vigente relativa 

à fluoretação da água, em qualquer caso devendo ser respeitado o VMP desta tabela. 
(3) É aceitável a concentração de até 10 mg/L de microcistinas em até 3 (três) amostras, consecutivas ou não, nas 

análises realizadas nos últimos 12 (doze) meses. 
(4) Análise exigida de acordo com o desinfetante utilizado. 
Fonte: Anexo da Portaria nº 518 (2004) – Tabela 3. 
Recomendações: 
1 - Para as análises de cianotoxinas, incluir a determinação de cilindrospermopsina e saxitoxinas (STX), observando, 

respectivamente, os valores limites de 15,0 mg/L e 3,0 mg/L de equivalentes STX/L. 
2 - Para avaliar a presença de inseticidas organofosforados e carbamatos na água, determinar a atividade da enzima 

acetilcolinesterase, observando os limites máximos de 15% ou 20% de inibição enzimática, quando a enzima 
utilizada for proveniente de insetos ou mamíferos, respectivamente. 

 
 
4.1.3 Padrão de radioatividade 

A água potável deve estar em conformidade com o padrão de radioatividade expresso a seguir: 
 
Tabela 14 - Padrão de radioatividade para água potável 

Parâmetro Unidade VPM (1) 
Radioatividade alfa global Bq/L 0,1(2) 
Radioatividade beta global Bq/L 1,0(2) 

Notas: 
(1) Valor Máximo Permitido 
(2) Se os valores encontrados forem superiores aos VMP, deverá ser feita a identificação dos radionuclídeos presentes 

e a medida das concentrações respectivas. Nesses casos, deverão ser aplicados, para os radionuclídeos 
encontrados, os valores estabelecidos pela legislação pertinente da Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN), para se concluir sobre a potabilidade da água. 

Fonte: Anexo da Portaria nº 518 (2004) – Tabela 4. 
 

 
4.1.4 Padrão de aceitação para consumo humano 

A água potável deve estar em conformidade com o padrão de aceitação expresso a seguir: 
 

Tabela 15 - Padrão de aceitação para consumo humano 
Parâmetro Unidade VPM (1) 

Alumínio mg/L 0,2 
Amônia (como NH3) mg/L 1,5 
Cloreto mg/L 250 
Cor Aparente uH(2) 15 
Dureza mg/L 500 
Etilbenzeno mg/L 0,2 
Ferro mg/L 0,3 
Manganês mg/L 0,1 
Monoclorobenzeno mg/L 0,12 
Odor - Não objetável(3) 
Gosto - Não objetável(3) 
Sódio mg/L 200 
Sólidos dissolvidos totais mg/L 1000 
Sulfato mg/L 250 
Sulfeto de Hidrogênio mg/L 0,05 
Surfactantes mg/L 0,5 
Tolueno mg/L 0,17 
Turbidez  UT(4) 5 
Zinco mg/L 5 
Xileno mg/L 0,3 

Notas: 
(1) Valor Máximo Permitido. 
(2) Unidade Hazen (mg Pt-Co/L). 
(3) Critério de referência. 
(4) Unidade de turbidez. 
Recomendações: 
1 - No sistema de distribuição, o pH da água deve ser mantido na faixa de 6,0 a 9,5. 
2 - O teor máximo de cloro residual livre, em qualquer ponto do sistema de abastecimento, deve ser de 2,0 mg/L. 
Fonte: Anexo da Portaria nº 518 (2004) – Tabela 5. 

 
O Quadro, a seguir, resume as últimas legislações sobre a potabilidade das águas. 
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     Quadro 2 - Resumo das Legislações Federal e do Estado de São Paulo sobre potabilidade das águas 

 
 
 
Notas: 
*  As Portarias do Ministério da Saúde e o Decreto estadual referem-se a outros parâmetros analíticos não mencionados acima. 
*  Verificar, abaixo, as observações (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), e (8). 
 
Referências: 
SE       = Sem especificação 
VMP    = Valor máximo Permitido 
NCMF = Número de Colônias por Membrana Filtrante 
NMP    = Número Mais Provável 
UFC    = Unidade Formadora de Colônias 
ND       = Não detectado 
1) Cor: Recomendável até 10 e tolerável até 20 mg PT/L. 
2) Turbidez: Recomendável até 2 e tolerável até 5 U.T. 
3) Cloro Residual Livre:  De 0,2 mg/L até 2,0 mg/L. 
4) Dureza total: Recomendável até 100 e tolerável até 200 mg/L em CaCo3. 
5) Fluoreto : Os valores recomendados devem observar à Legislação Específica: Resolução SS-250, de 15 de agosto de 1995, Art.1º 
6) Nitrogênio Nitrato: Até 2,0 mg/L. Poderá ser tolerado até 5,0 mg/L para fontes, em face de exames   bacteriológicos satisfatórios. 
7) Nitrogênio Nitrato: Até 2,0 mg/L. Poderá ser tolerado teor até 5,0 mg/L para poços, em face de exames bacteriológicos satisfatórios. 
8) Nitrogênio Nitrito: Ausente. Poderá ser tolerado teor de até 0,02 mg/L em face de exames bacteriológicos satisfatórios.  
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CAPÍTULO 5 
 

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
PARA CONSUMO HUMANO 

 
 
 

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
5.1.1 Importâncias do abastecimento de água 
            a) Importância sanitária e social 

Sob o aspecto sanitário e social, o abastecimento de água visa, fundamentalmente, a: 
• Controlar e prevenir doenças; 
• Implantar hábitos higiênicos na população como, por exemplo, a lavagem das mãos, o banho e a 

limpeza de utensílios e higiene do ambiente; 
• Facilitar a limpeza pública; 
• Facilitar as práticas desportivas; 
• Propiciar conforto, bem-estar e segurança; 
• Aumentar a esperança de vida da população. 
 

            b) Importância econômica  
Sob o aspecto econômico, o abastecimento de água visa, em primeiro lugar, a: 
• Aumentar a vida média pela redução da mortalidade; 
• Aumentar a vida produtiva da pessoa, pela redução do tempo perdido com eventuais doenças; 
• Facilitar a instalação de indústrias, inclusive a de turismo, e conseqüentemente ao maior 

progresso das comunidades; 
• Facilitar o combate a incêndios. 
 

5.1.2 Classificação dos usos da água  
Tendo em vista o melhor aproveitamento dos diversos usos da água, faz-se necessário um 

adequado planejamento, de forma a atender os seus múltiplos usos, que podem ser classificados em: 
a) Uso consuntivo : Quando existe perda entre o que é captado e o que retorna ao manancial. Ex: 

abastecimento público e industrial, irrigação etc. 
b) Uso não consuntivo : Quando não existe necessidade de retirada de água das coleções 

hídricas. Ex: recreação e lazer, preservação da flora e fauna, geração de energia, navegação etc. 
 

5.1.3 Licenciamento ambiental de sistemas de abaste cimento de água  
Estes sistemas são passíveis de licenciamento ambiental devido utilizar recursos ambientais, 

também, pela possibilidade de causar alterações no meio ambiente, além de contemplar unidades de 
tratamento geradoras de resíduos poluentes. 

O licenciamento ambiental pode ser emitido para todo o sistema ou para algumas de suas etapas a 
serem implantadas, conforme prevê as legislações federais, atualmente em vigor, CONAMA nº 237/97 e 
CONAMA nº 001/86. 

No Estado de São Paulo os procedimentos para o licenciamento ambiental são estabelecidos, 
atualmente, através da Resolução SMA nº 42/94, a qual exige a manifestação de outros órgãos envolvidos, 
tais como: DEPRN, DAEE (outorga dos recursos hídricos) e a SECRETARIA DE SAÚDE, pois todos os 
sistemas de abastecimento de água, mesmo as soluções alternativas, devem ser cadastrados na Vigilância 
Sanitária, com um profissional responsável pela operação e controle de qualidade da água. 

 
    

5.2 DEFINIÇÕES 
Classificado como de uso consuntivo, um sistema de abastecimento de água para consumo 

humano  é definido como sendo a instalação composta por um conjunto de obras civis, materiais e 
equipamentos, destinados à produção e distribuição canalizada de água potável para populações, sob a 
responsabilidade do poder público, mesmo que administrado em regime de concessão ou permissão. 

Pode ser comparado a uma atividade industrial, cuja matéria-prima é a água bruta que, após 
percorrer as diversas unidades (processos) do sistema, será transformada em água potável (produto final) a 
ser distribuída de forma contínua, suficiente e adequada à população (consumidores). 
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Basicamente, existem dois tipos de solução para o abastecimento de água: 
 
a) solução individual 
Aplica-se, normalmente, em áreas rurais de população dispersa. Nesse caso, as soluções referem-

se exclusivamente às unidades domiciliares, de formas separadas e independentes, tendo geralmente como 
manancial os poços, minas ou águas de chuva. 

b) solução coletiva 
Em geral, é utilizada em áreas urbanas e em áreas rurais que possuam população mais 

concentrada. Nesses casos, são utilizados os sistemas convencionais de abastecimento de água. 
 
Em áreas suburbanas e periféricas, com características rurais, pode-se utilizar uma combinação das 

duas soluções citadas. 
 
O projeto de um sistema de abastecimento urbano de água deve levar em consideração a demanda 

que se verificará numa determinada época em razão de sua população futura. Admitindo ser esta variável 
crescente, é fundamental fixar a época até a qual o sistema poderá funcionar satisfatoriamente, sem 
sobrecarga nas instalações ou deficiências na distribuição de água. 

 
O tempo estabelecido para projeto desses sistemas está diretamente relacionado a: 
• Durabilidade ou vida útil das obras e equipamentos; 
• Amortização do capital investido; 
• Crescimento da população. 
Contudo, para pequenas e médias instalações, costuma ser adotado o período mínimo de 20 anos. 
 
 
 

5.3 MÉTODOS DE PREVISÃO DA POPULAÇÃO A SER ABASTECI DA 
Devem ser levantados todos os elementos históricos da evolução da população no município e na 

área do projeto. A população flutuante  que ocorre em determinados períodos do ano, nas localidades 
turísticas, pode ser estimada através de registros do consumo de água, de energia elétrica, da ocupação 
dos leitos em hotéis etc. A população fixa  (residente no local), além da contagem direta, pode ser projetada 
com base nos censos demográficos, plano diretor, além dos métodos gráficos e matemáticos, que são:   

  
 
5.3.1 Método Aritmético 

 
 

 
 Figura 68 – Processos gráfico e analítico do método aritmético  

 
 
O projetista poderá entender que para aplicação deste método, seja mais válida, por exemplo, a 

razão de crescimento verificada no intervalo 1960 – 1970, e aplicá-lo para os anos 2040-2050. 
 
Observações: 

1 – Este processo admite que a população varie linearmente com o tempo; 
2 – Verificação rápida dessa hipótese pode ser feita por meio de gráfico em papel milimetrado, com 

“p” nas ordenadas e “t” nas abscissas, plotando-se os pontos conhecidos; 
3 – Para a previsão e prazos muito longos, torna-se acentuada a discrepância com a realidade 

histórica, uma vez que se pressupõe que a população cresce indefinidamente com o passar do tempo. 
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5.3.2 Método Geométrico 

 
 

                                                                                       i  = 
1

)1(1 )1(

−=∴−=−•=−
qi

Po

qPo

Po

PoqPo

Po

PoP  

 
Figura 69 - Processos gráfico e analítico do método geométrico 

  
 
Observações: 

1 –  Neste processo, considera-se o logaritmo da população variando linearmente com o tempo; 
2– Por meio de gráfico, em papel monologarítmico, pode-se verificar essa linearidade, com as datas 

dos vários censos nas abscissas e os logaritmos dos valores da população como ordem; 
3 – Também neste caso o crescimento é pressuposto ilimitado. 

 
 
5.3.3 Método da Curva Logística 

 
onde: 
a = é um valor tal que, para t = a/b, há uma inflexão na curva. 
t = intervalo de tempo. 
 

Figura 70 – Processos gráfico e analítico do método da curva logística 
 
 
Procedimentos:  

1 – São conhecidas as populações Po, P1, P2 correspondentes às datas to, t1 e t2. 
2 – A resolução do sistema de 3 equações e 3 incógnitas fica simplificada se os três pontos 

censitários escolhidos forem cronologicamente eqüidistantes: to = o, tl = d, t2 = 2d;  
3 – Resulta como condição de aplicabilidade das fórmulas abaixo que Po . P2 < (P1)2; 
4 – Determinam-se a, b, Ps, pelas expressões: 
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5.3.4 Método dos Mínimos Quadrados (Ajustagem da Cu rva) 
 

 

 
 
 

Figura 71 - Processos gráfico e analítico do método dos mínimos quadrados 
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Substituindo os dados da tabela nas equações do sistema, tem-se a e b , portanto: Pc = a . tb   sendo: t = data da previsão 
 
 
 

Processo gráfico: log Pc = log a + b x log t 
 

 

                                     Figura 72 - Processo gráfico do método dos mínimos quadrados 
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Exercício 5.7 

Com os dados censitários abaixo, solicita-se projetar a população (fixa) da cidade de 
Florençanópolis, para o ano 2020. 

1960..........155.984 habitantes 
1970..........198.405 habitantes   P2020 = ? 
1980..........262.048 habitantes 
1990..........341.070 habitantes 
 
Solução 
a) Método Aritmético 

                                            o

o

tt

PP
retotrPoP

−
−=−+=

1

1)(
 

                        substituindo os valores, temos:  r = 341.070 - 155.984   ⇒   r = 6169,53 
                                                                                      1990 - 1960 

                                            substituindo na equação, temos: 
 

                    teshabiPP tan156.526)19602020(53,6169984.155 20202020 =⇒−+=  

 
b) Método Geométrico 

0264,1
984.155

070.341

/:,.

30

1
)( 1

=⇒=

== −−

qq

PopqtemosvaloresosdosubstituinqPoP oo tttt

 

substituindo na equação, temos: 

                    774.745)0264,1(.984.155 2020
60

2020 =⇒= PP habitantes 

 
c) Método da Curva Logística 

               Adotando-se:       Po = 198.405     to = 1970                  d = 10 anos      
                                                      
                     P1 = 262.048     t1 = 1980      t = 2020 – 1970 = 50 anos  
 
                     P2 = 341.317     t2 = 1990    

 
• Verificação de aplicabilidade: Po . P2 < (P1)2 
 
Po . P2 = 198.405 x 341.317 = 67.718.999.385  
(P1)2 = (262.048)2                 = 68.669.154.304   ∴∴∴∴    a fórmula é aplicável 
 
•Cálculo dos elementos da equação: substituindo nas fórmulas, temos: 
 
Ps = 1.653.411 hab  a = 1,9924295  b = 0,0322939 
 

Portanto:   
).0323,0993,1(718,21

411.653.1
t

P −+
=  

 
 
Para o ano 2020, tem-se: t = 50  e                                                  ⇒  P2020 = 672.308 habitantes 
 
 

Ponto de inflexão: a – bt = 0  ∴∴∴∴  t = a/b = 
...0322,0

...9924,1
 ≅  62 anos 

 
Data = 1970 + 62 = 2012 → P2032 = 830.673 habitantes 
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d)  Método dos Mínimos Quadrados 

t* = 1950 (escolha), sendo   t = tdata – t* 
 

    Quadro 3 – Tabela prática do método dos mínimos quadrados 
   DATA 

 
T log t (log t) 2 PR Log PR Log t . log PR 

 
6190 
1970 
1980 
1990 

 

10 
20 
30 
40 

1,00000 
1,30103 
1,47712 
1,60206 

1,00000 
1,69268 
2,18188 
2,56660 

155.984 
198.405 
262.048 
341.070 

5,19308 
5,29755 
5,41838 
5,53284 

5,19308 
6,89227 
8,00360 
8,86394 

 
N = 4 ∑ 5,38021 7,44116 ΣΣΣΣ 21,44185 28,95289 

                       





=−+
=−+

00000,4095289,2844116,7log)38021,5(

38021,5044185,2138021,5log4

porndomultiplicaba

porndomultiplicaba
 

 
( ){
( ){ 2081156,11576464,29log52084,21

1036166,11594666,28log52084,21

=−+
=−+

ba

ba
 

____________________________________________ 
subtraindo (2) – (1) temos: 
 
   0,81798 b – 0,44990 = 0 

   b = 
81798,0

44990,0
 ∴∴∴∴  b = 0,55001 (3)  

substituindo (3) em (2), temos: 
 

21,52084 log a + (29,76464 x 0,55001) – 115,81156 = 0 
21,52084 log a + 16,37085 – 115,81156 = 0 
21,52084 log a – 99,44071 = 0 

    log a = 62067,4
52084,21

44071,99 = ∴∴∴∴ a = 41.752,61 

 
Portanto, PC = a . tb 

 
Substituindo os valores, temos: 
 
P2020 = 41.752,61 x 70(2020 – 1970)   ⇒  P2020 = 432.004 habitantes   

 
RESULTADOS COMPARATIVOS 

 
MÉTODOS POPULAÇÃO EM 2020 
Aritmético 

Geométrico 
Curva Logística 

Mínimos Quadrados 

526.156 habitantes 
745.774 habitantes 
672.308 habitantes 
432.004 habitantes 

 
Exercício 5.8 

Determinar a população (fixa) da Região Metropolitana de Florençanópolis para o ano 2020, através 
dos métodos: 

a) Aritmético 
Para cálculo da razão (r) usar as duas datas extremas (1940 e 1980). 
b) Geométrico 
Mesmo procedimento do item “a”. 
c) Curva Logística 
Usar primeira data, a data do meio e a última data. 
d) Mínimos Quadrados 
Usar 5 casas decimais. 
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Dados dos censos demográficos: 
 
1940   396.013 habitantes 
1950   485.081 habitantes 
1960   612.477 habitantes 
1970   820.421 habitantes 
1980    1.047.852 habitantes 
 
Solução: 
a) Método Aritmético 
P = Po + r (t – to) 
 

ott

PoP
r

−
−

=
1

1
 

substituindo os valores, temos: 97,295.16
19401980

013.396852.047.1 =⇒
−
−= rr  

substituindo na equação temos: 
 
P2020 = 396.013 + 16.295,97  (2020 – 1940) 
  
P2020 = 1.699.691 habitantes 
 
 
b) Método Geométrico 

)( totqPoP −•=  
 

tot

Po

P
q −= 1 1  

 
substituindo os valores, temos: 

4019401980 646004,2
013.396

852.047.1 == −q  

 
q = 1,024625 
 
substituindo na equação, temos: 
 
P2020 = 396.013 x (1,024625)2020 – 1940 

 
P2020 = 2.772.716 habitantes 
 
 
c) Método da Curva Logística 
Po =   396.013  to = 1940 
P1 =   621.477  t1 = 1960  d = 20 anos 
P2 = 1.047.852  t2 = 1980  t = 2020 – 1940 = 80 anos 
 
 
Verificação de aplicabilidade do método: 
 
Po . P2 < (P1)2 
Po . P2 = 396.013 x 1.047.852 = 414.963.014.076 
(P1)

2 = (612.477)2  = 375.128.075.529 
 
Logo, este método não pode ser aplicado para este caso, porque: Po . P2 > (P1)2 
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d) Método dos Mínimos Quadrados 

 
     Quadro 4– Tabela prática do método dos mínimos quadrados  

DATA T log t (log t) 2 PR log PR Log t . log PR 
 

1940 
1950 
1960 
1970 
1980 

10 
20 
30 
40 
50 

1,00000 
1,30103 
1,47712 
1,60206 
1,69897 

1,00000 
1,69268 
2,18189 
2,56660 
2,88650 

396.013 
485.081 
612.477 
830.421 

1.047.852 

5,59771 
5,68581 
5,78709 
5,91930 
6,02030 

5,59771 
7,39741 
8,54823 
9,48307 

10,22831 
 

N = 5 
 
 

∑ 7,07918 10,32767 - 29,01021 41,25473 
 
 

       
                          5 log a +   7,07918 b – 29,01021 = 0 multiplicando por 7,07918 

  7,07918 log a + 10,32767 b = 41,25471 = 0 multiplicando por 5 
 
 
35,39590 log a + 50,11479 b – 205,36850 = 0 (1) 
35,39590 log a + 51,63835 b – 206,27355 = 0 (2) 
_______________________________________ 
subtraindo (2)  -  (1)    temos: 

                                        1,52356 b  –  0,90505  =  0 
 

b = 
52356,1

90505,0
  ∴∴∴∴    b = 0,59404 (3) 

 
substituindo    (3)    em    (2)    temos: 
 
35,3959 log a + (50,11479 x 0,59404) – 205,36850 = 0 
35,3959 log a + 29,77010 – 205,36850 = 0 
35,3959 log a – 175,59831 = 0 

log a = 
3959,35

59831,175
 

log a = 4,96098 ∴∴∴∴ a = 91.407,11 
 
Portanto, Pc = a . tb 

 

substituindo os valores, temos: 
 
P2020 = 91.407,11 x (90)0,59404 
P2020 = 91.407,11 x 14,48432 
 
P2020 = 1.323.970 habitantes 
 

RESULTADOS COMPARATIVOS 
 

MÉTODOS POPULAÇÃO EM 2020 
Aritmético 

Geométrico 
Curva Logística 

Mínimos Quadrados 

1.699.691 habitantes 
2.772.716 habitantes 

não aplicável 
1.323.970 habitantes 

 
 
Exercício 5.9 (proposto) 

Projetar a população (fixa) da sua cidade natal, para o ano 2020, por meio dos métodos Aritmético, 
Geométrico, da Curva Logística e dos Mínimos Quadrados. 

Utilizar as populações oficialmente registradas nos últimos quatro censos pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).  
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5.4 CONSUMO DE ÁGUA 

A magnitude da vazão de demanda necessária ao atendimento da população abastecível decorre 
da definição do consumo per capita (L/hab . dia) que, por sua vez, envolve uma série de fatores, cuja 
hierarquização pode ser: 

a) Nível socioeconômico da população abastecível; 
b) Presença de indústrias e grandes estabelecimentos comerciais na área do projeto; 
c) Clima da região; 
d) Porte, características e topografia da cidade ou localidade a ser atendida; 
e) Percentual de hidrometração e custo da tarifa; 
f)  Pressão na rede distribuidora; 
g) Perdas do sistema;  
h) Administração do sistema de abastecimento de água. 
 
No abastecimento de uma localidade, devem ser consideradas as várias formas de consumo de 

água, tais como: uso doméstico, uso comercial, uso industrial, uso público, usos especiais (combate a 
incêndios etc.), perdas e desperdícios. 

Ao longo do extenso território nacional, é usual encontrar cidades com consumo per capita variando 
de 100 L/hab.dia a 500 L/hab.dia, cuja amplitude consolida-se no hiato social entre as classes menos e 
mais favorecidas. Em relação a outros países, a África do Sul apresenta cota média de 543 L/hab.dia, 
enquanto que na Espanha, Holanda e Bélgica, essas cotas são, respectivamente, de 300 L/hab.dia, 203 
L/hab.dia e 157 L/hab.dia (International Water Service Association Statistics & Economic Committee, 1993). 

A atual norma brasileira (NBR. 12211/92), dispõe que o consumo de água de uma localidade, deve 
ser determinado por meio da leitura dos medidores (hidrômetros) ou de leitura de macromedidores (na saída 
do reservatório da ETA). Nestes casos, dividindo os volumes consumidos pelo número de habitantes obtém-
se o consumo per capita (por habitantes). 

Inexistindo tais meios de determinar os consumos, as demandas devem ser definidas com base em 
dados de outras comunidades com características análogas à comunidade em estudo ou através dos 
registros históricos obtidos junto à concessionária local. 

Medições realizadas registram as seguintes variações dos valores do consumo efetivo per capita 
em municípios localizados no Estado de São Paulo: 

 
 
Tabela 16 – Variações do consumo médio efetivo de água per capita, no Estado de São Paulo 
______________________________________________________________________________________  
                                                                             Consumo Médio Efetivo Per Capita (L/hab.dia)  
   Localização dos Municípios                                                                
                                                                 _____________________________________________________ 
                                                                                         Mínimo                                      Máximo  
Região Metropolitana (1) 
Interior do Estado SP (2) 

                 130,00 
   140,20 

                       273,00 
                       173,20 

______________________________________________________________________________________ 
Fontes: (1) Rocha Filho (2002) 

     (2) SABESP (2001) 
 
De modo geral, os valores que utilizados em projetos e que têm sido aceitos e proporcionado bons 

resultados junto à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), são: 
� Municípios localizados na Região Metropolitana de São Paulo: 300,00 L/hab.dia. 
� Demais municípios localizados no interior do Estado de São Paulo: 200,00 L/hab.dia. 
 
Diante dos conceitos expostos, verifica-se que, para o dimensionamento das diversas unidades de 

um sistema de abastecimento de água, é necessário se definir as vazões a seguir apresentadas: 
 

5.4.1 Vazão média (Q med) 
A Vazão média é obtida em função do volume diário de água consumido pela população. 
Volume diário = Pop. atendida x Consumo per capita  (m3/dia ou L/dia) 
 
Qmed. = Volume diário  (L/s) 
         86400 
 

Qmed. = Pop. atendida . Consumo per capita (L/s) 
   86400 
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Exercício 5.10 

Calcular a vazão média (Qmed.) para o abastecimento de água de uma cidade localizada no interior 
do Estado de São Paulo, cuja população (fixa) prevista para o ano 2020 é de 5000 habitantes. 

 
Solução: 
P = 5000 hab 
q = 200 L/hab.dia (ref. SABESP) 
 

          Qmed. = 5000 x 200 = 11,57 L/s ∴∴∴∴ Q med = 11,57 L/s 
       86400 
 

          Porém, a água distribuída para uma cidade não tem vazão constante, mesmo considerada invariável 
a população abastecida. 

Face à maior ou menor demanda em certas horas do período diário ou em certos dias ou épocas do 
ano, a vazão distribuída sofre variações, principalmente em função do tipo predominante de consumidores 
(comerciais, residenciais, públicos etc.). 

 
 

5.4.2 Variações diárias (K 1) 
O coeficiente do dia de maior consumo (K1) é dado pela relação entre o maior consumo diário 

verificado e o consumo médio diário anual. 
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 Figura 73 – Consumo de água ao longo do ano 
 
 

              Este coeficiente varia, geralmente, de 1,2 a 2,0 dependendo das condições locais, sendo utilizado 
na determinação da vazão de dimensionamento de vários órgãos constituintes de um sistema de 
abastecimento de água: casa de bombas, adutora e estação de tratamento de água. 

 
 

5.4.3 Variações horárias (K 2) 
O coeficiente da hora de maior consumo (K2) é dado pela relação entre o maior consumo horário 

observado num dia, e a vazão média horária do mesmo dia. 
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  Figura 74 – Consumo de água ao longo do dia 
 
 

Este coeficiente também é variável, em geral, dentro dos limites de 1,5 a 3,0 sendo utilizado na 
determinação da vazão de dimensionamento dos condutos da rede de distribuição que partem dos 
reservatórios. 
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Exercício 5.11 
Com a vazão média calculada no exemplo anterior, determinar as vazões nos trechos “a” (adutora 

de água bruta), “b” (adutora de água tratada) e “c” do sistema de abastecimento de água da mesma cidade, 
conforme o esquema abaixo. 

           
     Figura 75 – Esquema do sistema de abastecimento de água da cidade 
 

          LEGENDA:                     EE…........Estação Elevatória                       RM……….Reservatório de Montante 
          CAP.........Captação      ETA…….Estação de Tratº de Água            RJ………..Reservatório de Jusante 
                                                                                                                        

Solução 
Adotando os valores de K1 = 1,20 ; K2 = 1,50 e Qmed = 11,57 L/s (exemplo anterior), teremos: 
 
Qa = Qb = Qmed . K1 = 11,57 x 1,20 ∴∴∴∴ Qa = Qb = 13,88 L/s 
 
Qc = Qmed . K1 . K2 = 11,57 x 1,20 x 1,50 ∴∴∴∴ Qc = 20,83 L/s 

 
5.4.4 Variações imprevistas 

Decorrem de circunstâncias especiais imprevisíveis e, portanto, não há como serem transformadas 
em coeficientes (ex. instalação repentina de uma indústria, acidentes etc.). A não ser que se conheçam 
quantitativamente essas variações ou que haja normas específicas, não são geralmente consideradas nos 
cálculos. Contudo, o projeto de abastecimento de água, deve ser precedido por minuciosas pesquisas junto 
aos órgãos públicos locais e regionais, com o objetivo de traçar o perfil desenvolvimentista da região. 

 
5.4.5 Variações das vazões de dimensionamento das p rincipais partes de um sistema de 

abastecimento de água 
O dimensionamento das partes constituintes do sistema de abastecimento de água deve ser feito 

para as condições de consumo máximo, para que o mesmo não funcione de forma deficitária durante 
algumas horas do dia, ou de alguns dias no ano. As partes situadas à montante do Reservatório de 
Distribuição devem ser dimensionadas para o atendimento da vazão média do dia de maior consumo do 
ano. E a Rede de Distribuição deve ser dimensionada considerando a vazão da hora de maior consumo do 
dia de maior consumo, conforme exemplificado no exercício anterior. 

 
5.5 UNIDADES DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

Um sistema coletivo (urbano) de abastecimento de água deve levar em consideração as 
necessidades de consumo da população a ser atendida (pelo período de 20 anos ou mais), sendo 
geralmente constituído das seguintes unidades seriadas: manancial, captação, conjunto elevatório, adução 
de água bruta, tratamento (ETA), adução de água tratada, reservação e rede de distribuição. 

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                           
 RESERVATÓRIO DE JUSANTE  
                                                                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
                                    Figura 69 - Unidades de um sistema de abastecimento de água 

 
 
 
                                          
                       Figura 76 – Unidades de um sistema de abastecimento de água 
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        Tab. 17- Características dos sistemas de abastecimento em municípios do Vale do Paraíba, no ano de 2003 
 

  
 

Campos do 
Jordão 

 

 
Lagoinha 

 
Natividade 
da Serra 

 

Pindamonhangaba(1) 
São Bento 

do 
Sapucaí 

São Luiz do 
Paraitinga(2)

 

Taubaté e 
Tremembé(3) 

 
  Taubaté 

 
 

 
Tremembé 

   Sistemas de           
Abastecimento 

   Cidade Moreira 
César 

 Cidade Catuçaba      Marlene 
Miranda (4) 

Flor do    
Campo (4) 

Operador SABESP SABESP Prefeitura SABESP SABESP SABESP SABESP SABESP SABESP SABESP SABESP 

Manancial/Captação           
Tipo de Manancial Superficial Superficial Superficial Superficial Superficial Superficial Superficial Superficial Subterrâneo Subterrâneo 
                                        
Manancial I  

Rib. Perdizes Rio 
Macacos 

Rib. 
Monte 
Alegre 

Rio Paraíba do Sul R. Paiol 
Grande 

Rio 
Paraitinga 

Rio do 
Chapéu 

Rio Uma Poço  
Profundo 

   Poço 
Profundo 

                                  
Classe 

2 1 1 2 2 1 1 2 - - 

                          
Manancial II 

Rep. Salto - Rep. 
Paraibuna 

- - - - Rio Paraíba 
do Sul 

- - 

                              
Classe 

2 - 1 - - - - 2 - - 

                          
Manancial III 

Rep. Fojo - - - - - - - - - 

                              
Classe  

2 - - - - - - - - - 

Vazão média aduzida 
 

120 L/s 10 L/s 30 L/s 430 L/s 25 L/s 25 L/s 10 L/s 1.430 L/s 8 L/s 16 L/s 

Tempo de funcionato 24 h/dia 12 h/dia - 24 h/dia 14 h/dia 17 h/dia 12 h/dia 24 h/dia 16 h/dia 12 h/dia 
      Tratamento           
 Tipo da ETA  Convencional Compacta - Convencional Compacta Convencional Compacta Convencional Desinf/Fluoret. Filtração 

Direta 
 Caixa de areia 
 

0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

 Pré-cloração 
 

Sim Sim Não Sim Sim Sim Não Sim Não Não 

 Medidor de vazão 
 

1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 

 Floculador 
 

8 1 0 12 1 1 1 5 0 0 

 Decantador 
 

4 2 0 4 2 2 1 3 0 0 

 Filtro rápido 
 

6 4 0 8 4 4 1 6 0 1 

 Dosador cloro 
 

3 2 0 3 + 1(1) 2 2 1 2 1 1 

 Dosador flúor 
 

2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

 Laboratório controle Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
        Produtos 
químicos utilizados 

          

Cal hidratada Sim Sim Não Não Sim Sim Não Sim Não Não 
Policloreto de      
alumínio 

Sim Não Não Sim Não Não Não Não Não Não 

Cloro-gás          Sim Não Não Sim Sim Sim Não Sim Não Não 
Sulfato de alumínio Não Sim Não Não Sim Sim Não Sim Não Não 
Hipoclorito de sódio Não Sim Não Não Não Não Sim Não Sim Sim 
Carbonato de sódio Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 
Ácido fluorsilícico Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
      Reservação            
Quantidade de reser.. 
 

23 3 1 9 1 3 3 1 15 1 2 

Volume Total reserv. 7055 m3 300 m3 208 m3 11.240 
m3 

2.000 m3 575 m3 341 m3 50 m3 25.976 m3 100 m3 400 m3 

 Rede  Distribuição            
Extensão da rede 
 

244 km 10 km 10 km 420 km 74 km 45 km 15 km 2 km 824 km 8 km 15 km 

Hidrômetro 
 

Sim Sim Não sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Ligações residenciais 
 

12.404 1.060 810 35.410 7.627 1.991 1.946 189 69.751 387 670 

Ligações com. e públ. 
 

1.397 107 71 2.605 262 156 220 26 6.312 10 16 

Ligações industriais 
 

62 2 1 137 15 12 9 1 322 0 0 

Programa de descarga 
 

Sim Sim Não sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Perda total do sistema 
 

27% 35% s/ controle 38% s/ controle 9% 24% 21% 33%    38% 40% 

Notas: (1)  Pindamonhangaba possui apenas um sistema de abastecimento atendendo a cidade e o distrito de Moreira César, onde 
existe um dosador de cloro (complementar). 

(2) São Luiz do Paraitinga possui dois sistemas distintos. Um central para o abastecimento da cidade e outro independente para 
atender ao distrito rural de Catuçaba. 

(3) Taubaté e Tremembé possuem o sistema de distribuição de forma unificada, para abastecimento de ambas as cidades. 
       (4) Sistema independente para atendimento de bairro isolado 

Fonte: Florençano, J.C.S. (2004) 
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5.5.1 Manancial e captação 

Manancial  é a fonte de onde se extrai o suprimento de água. Os mais utilizados são os 
provenientes de águas meteóricas, subterrâneas e superficiais devendo a escolha levar em consideração a 
localização geográfica, as vazões capazes de atender às necessidades da população por longos períodos, 
o crescimento da população, as variações das vazões ao longo do ano e a qualidade da água bruta. 

Para se conhecer a qualidade da água do manancial, devem-se realizar exames e análises 
laboratoriais, além de uma inspeção sanitária da bacia hidrográfica. A avaliação não deve ser restrita a 
apenas uma época do ano, mas sim durante as diferentes estações. 

Os resultados dos exames e análises laboratoriais da água a ser captada devem permitir o 
aprimoramento técnico e a redução dos custos do projeto. Para tanto, devem esclarecer: 

• O comportamento da água em relação aos vários processos de purificação; 
• As condições de coagulação; 
• As condições de floculação; 
• As condições de sedimentação; 
• As condições de filtração; 
• As condições de desinfecção. 
 

                   
             Figura 77 – Ocupação desordenada ao redor da Represa Billings 2007 - SP 
 
 
Captação  é definida como sendo o conjunto de equipamentos e instalações utilizados para a 

tomada de água no manancial, podendo ser por gravidade ou recalque. 
 

5.5.1.1 Águas meteóricas 
Compreendem as águas existentes na natureza, na forma de chuva, neve ou granizo, não se 

constituindo em fontes de aproveitamento constante, mas quando são utilizadas, geralmente para sistemas 
individuais de abastecimento, elas devem ser captadas com técnica, de modo a garantir a sua qualidade. 

A água de chuva pode ser armazenada em cisternas, que são pequenos reservatórios individuais, 
devidamente protegidos. A cisterna tem sua aplicação em áreas de grande pluviosidade, ou em casos 
extremos, em áreas de seca onde se procura acumular a água captada na época chuvosa para 
aproveitamento durante a época da estiagem. 

A água que cai no telhado vem até as calhas e, destas, aos condutores verticais e, finalmente às 
cisternas. Devem-se descartar as águas das primeiras chuvas, pois “lavam” os telhados onde se depositam 
as sujeiras provenientes de pássaros e animais, além da poeira em geral. 

A cisterna deve sofrer desinfecção (vide 3.8.i - Limpeza e Desinfecção de Poço e Reservatórios 
Domiciliares de Água) e a água usada para fins domésticos, deve ser previamente filtrada e desinfetada. 
 
Exercício 5.12 

Dimensionar um sistema individual para a captação de água de chuva em uma residência para 5 
pessoas, com 40 m2 de área de telhado, localizada em uma área rural: 

 
Solução 
a) Quantidade de água para as necessidades mínimas de uma família com cinco pessoas 
• Consumo diário: 22 litros/pessoa x 5 pessoas = 110 litros 
• Consumo mensal: 110 litros/dia x 30 dias = 3300 litros 
• Consumo anual: 3300 litros/mês x 12 meses = 39600 litros 
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b) Capacidade (útil) da cisterna: 
Para se obter a capacidade da cisterna, deve-se considerar somente o consumo durante o período 

de estiagem. Assim, se a previsão for de três meses sem chuva, deveremos ter a seguinte capacidade de 
reservação: 

V = 3300 litros/mês x três meses ⇒ V = 9900 Litros = 9,90 m3 
 
Adotando-se o diâmetro de 2,50 metros, a altura da cisterna deverá ser: 

V =  π . D2  . h 
          4 
h = 4 . V   =   4 . (9,90)   ⇒  h = 2,00 m 

      π . D2      π. (2,50)2 
                                                                                         Diâmetro (D) = 2,50 m 
Portanto, a cisterna terá as seguintes dimensões: Altura (h) = 2,00 m 
                   Volume (V) = 9900,00 litros                                                                              

  
c) Superfície de coleta e captação: 
Para se determinar a área necessária para a superfície de coleta do telhado, deve-se conhecer a 

precipitação pluviométrica anual da região, medida em mm. 
Considerando a residência com área da projeção horizontal do telhado igual a 40 m2 e precipitação 

pluviométrica anual igual a 800 mm, poderemos captar a seguinte quantidade de água: 
 
40 m2 x 0,80 m (800 mm) = 32 m3 = 32000 litros/ano. 
 
Considerando, ainda, um coeficiente de aproveitamento, para os casos de telhado, de 0,80, já que 

nem toda área do telhado poderá ser aproveitada, a quantidade máxima de água a ser captada será de: 
 
Q = 32000 litros x 0,80 = 25600 Litros/ano, portanto suficiente para suprir a cisterna de 9900 Litros 
 

.                              
             Figura 78 – Corte de um sistema com cisterna   
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5.5.1.2 Águas Subterrâneas 
 
A água subterrânea e a água superficial constituem o mesmo recurso hídrico que flui por diferentes 

meios físicos. Enquanto a água superficial escorre, de forma rápida, através dos cursos d’água, a 
subterrânea permeia lentamente as formações geológicas do subsolo. 

 
O relevo da superfície de uma região influencia diretamente no nível freático ali presente. Assim, um 

rio pode influenciar ou ser influenciado pelas condições do relevo existente ao seu redor.      

  
                       Figura 79 – A influência do relevo no nível freático de uma região 
 
A água presente no subsolo ocupa os poros e interstícios, fendas ou falhas existentes nas 

diferentes camadas geológicas, em condições de escoar, obedecendo aos princípios da hidráulica. Ela fica 
armazenada em rochas consolidadas e em materiais desagregados denominadas de rochas friáveis. Todo e 
qualquer tipo de rocha pode constituir aqüífero, desde que seja permeável e porosa. 

 
• Rochas sedimentares  
Constituem 5% da crosta terrestre, porém reservam 95% de toda água subterrânea. Elas 

correspondem aos arenitos e cascalhos que se apresentam em uma grande variedade de tamanhos. 
Também se podem constituir em bons aqüíferos, as rochas calcárias, carbonáticas e as dolomitas. 

• Rochas ígneas  
Originalmente, são rochas macro e micro cristalinas. Os basaltos, compostos por sucessivas 

camadas, também se constituem em bons aqüíferos, enquanto que os granitos podem fornecer pouco 
volume de água. 

• Rochas metamórficas  
Formadas por rearranjos decorrentes de altas pressões e temperaturas, geralmente se constituem 

em aqüíferos com pouco volume de água, a qual é obtida das fraturas e fendas que possuem, 
principalmente nos quartzitos, gnaisses, micaxistos, mármores e ardósias. 

 
Os aqüíferos de onde provém as água subterrâneas, são classificados em: 
• Aqüífero Freático  
O lençol d’água se encontra livre, sob ação da pressão atmosférica (poços rasos, cacimbas); 
• Aqüífero Artesiano  
A água se encontra confinada entre camadas impermeáveis e sujeita a uma pressão maior que a 

pressão atmosférica (poços tubulares profundos ou artesianos). 

             
      Figura 80 – Corte de um terreno mostrando os lençóis de água 
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A seguir, são demonstrados alguns tipos de sistemas, com proteção, para captações de águas 

subterrâneas. 
 
a) Captação para Sistemas Individuais de Abastecime nto 
a1) Captação de água em nascentes localizadas em enco stas: 
Quando o lençol freático aflora, é realizado por caixa de tomada que, como prevenção, deve possuir 

paredes impermeabilizadas, tampa, canaletas à montante para afastamento das águas das chuvas, ser 
afastada de currais, fossas e ter sua área protegida por uma cerca para impedir a aproximação de animais. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                            Figura 81 – Detalhes da captação de água em uma nascente, localizada em encosta 
 

a2) Captação de água por meio de drenos: 
Quando o lençol freático aflora no terreno em fundos de vale ou quando está localizado a uma 

pequena profundidade, o seu aproveitamento pode se dar por meio de sistemas de drenos (subsuperficiais): 
• Sistema singelo de linha única; 
• Sistema em grelha, com drenos paralelos com caimento para um dreno receptor principal; 
• Sistema em espinha de peixe, com um dreno principal recebendo os laterais; 
• Sistema interceptor com um dreno principal onde os que margeiam a encosta nele desembocam. 

 
           Os drenos podem ser construídos de pedra, bambu, manilhas de concreto ou cerâmica e de tubos de 
PVC perfurados na parte superior e lateral. A profundidade mínima das valas deve ser de 1,20 m com 
declividades mínima, de 0,25% e máxima de 3%. Os drenos principais devem sempre ter declividades 
superiores aos dos drenos laterais ou secundários, observando o mínimo de 5%.                      
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
  
 
     Figura 82 – Sistema espinha de peixe – planta                                           

        
           
           Figura 83 – Secção típica de drenos  



UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ         ▲         Prof. Dr. José Carlos Simões Florençano  
 

 

75 

 

               
             a3) Captação de água em poços escavados: 

Também conhecidos como poços rasos ou freáticos, com diâmetro mínimo de 80 cm, permitem o 
aproveitamento da água, para pequenas comunidades, do lençol freático, atuando até cerca de 20 m de 
profundidade. Na construção desses poços deve-se observar o nível mais alto que os focos de 
contaminação, bem como respeitar a distância mínima de 15 m entre o poço e fossa do tipo seca, e de 45 m 
para os demais focos de contaminação, como chiqueiros, estábulos, valões de esgotos etc. 

A seguir, são apresentadas ilustrações de um poço raso atualmente utilizado e, também, do poço 
filtrante descoberto durante escavações arqueológicas na Bélgica, no século XVII. Esse sistema assegurava 
uma purificação rudimentar da água, pois era composto de uma laje de pedra ao fundo e de paredes de 
tijolos entrincheirados por uma camada de areia, tudo envolvido externamente por uma camada de argila.      

                                  
Figura 84 - Perfil de poço filtrante (Bélgica sec. XVII)           Figura 85 – Perfil de poço raso (atual) 

 
b) Captação para Sistemas Coletivos de Abasteciment o 
Os poços tubulares profundos captam água do aqüífero denominado artesiano. No caso do lençol 

artesiano estar confinado entre duas camadas impermeáveis e sujeitas a uma pressão maior que a 
atmosférica, a água, em seu interior, tenderá subir acima da camada do aqüífero, podendo até jorrar água 
acima da superfície do solo. O diâmetro, normalmente de 150 mm ou 200 mm, é determinado em função da 
vazão a ser extraída, que por sua vez depende de estudos das características hidrogeológicas do solo. A 
profundidade pode variar de 60 a 300 m ou mais, dependendo da cota em que se encontrar o aqüífero local. 

Os poços profundos são construídos por meio de perfurações, que podem ser: 
• De Pressão ou Percussão 
São os mais simples e requerem menos conhecimentos técnicos, sendo indicados para qualquer 

tipo de terreno, inclusive em áreas rochosas. Exigem pouca água durante a operação. 
• Rotativos 
Exigem mão-de-obra especializada e requerem muita água durante a operação. Levam vantagem 

em terrenos de rochas mais brandas, sendo mais rápidos em terrenos sedimentares. 

                    
       Figura 86 – Perfuração a percussão                       

        
            Figura 87 – Perfuração rotativa 
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    Figura 88 – Perfil de poço tubular profundo, totalmente revestido 

                                                                                
                Atualmente, cerca de 60% da população brasileira, bem como 74% dos municípios paulistas são 
abastecidos por águas subterrâneas  

A opção por captação subterrânea, em geral, apresenta algumas vantagens intrínsecas. A primeira 
consiste nas boas características da água bruta, conseqüência da percolação através dos interstícios 
granulares do solo, permitindo, salvo algumas exceções, prescindir da quase totalidade das etapas do 
tratamento. Desta forma, reduzem-se os custos, restringindo, em geral, apenas à desinfecção, fluoretação e 
eventual correção do pH. Para a captação de poços muito profundos, poderá haver a necessidade de uma 
unidade de resfriamento. 

Uma segunda vantagem associada à utilização de manancial subterrâneo reside, na maioria dos 
casos, na inexistência de uma adutora de água bruta, pois a unidade de tratamento pode ser instalada 
próxima ao poço. Neste caso, a captação compreende a sala de máquinas com conjuntos moto-bomba em 
número suficiente (sendo um de reserva), poço de sucção, tubulações de sucção e recalque. 

Todavia, a utilização de águas subterrâneas, com elevada dureza ou concentração de sais 
dissolvidos, poderá conferir sabor e odor indesejáveis à água, quando o problema não for 
convenientemente sanado. 

 
 
5.5.1.3 Águas superficiais 

É toda parte de um manancial que escoa na superfície terrestre, compreendendo córregos, 
ribeirões, rios, lagos e reservatórios naturais e artificiais. 

a) Captação em rios 
A captação em rios tem sido em muitas regiões do país, a forma mais usual de utilização das águas 

de mananciais de superfície para o abastecimento de cidades, pois, as obras são relativamente simples. 
Freqüentemente, os cursos de água no ponto de captação acham-se localizados em cota inferior à 

cidade, por isso, as obras de tomada estão quase sempre associadas a instalações de bombeamento. Essa 
circunstância faz com que o projeto das obras de captação, propriamente ditas, fique condicionado às 
possibilidades e limitações dos conjuntos elevatórios. 

A elaboração de qualquer projeto de captação deverá ser precedida de uma criteriosa inspeção no 
local, para exame visual prévio das possibilidades de implantação de obras na área escolhida.  

       Na falta de dados hidrológicos, devem ser investigados cuidadosamente, nessa região, todos os 
elementos que digam respeito às oscilações do nível da água entre períodos de estiagem e de cheia e, 
ainda, por ocasião das precipitações torrenciais, apoiando-se em informações de pessoas da região. 

Quando não se conhecem os dados sobre as vazões médias e mínimas do rio, torna-se necessária 
a programação de um trabalho de medições diretas. Através de correlações com dados de precipitações e 
de comparações com vazões específicas conhecidas de bacias vizinhas, é possível chegar-se a dados 
aproximados. Também as avaliações geológicas e biológicas, bem como o levantamento topográfico da 
região, são indispensáveis para a análise prévia do local. 
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As obras de captação de um rio deverão ser implantadas, de preferência, em trechos retilíneos do 

mesmo, ou quando em curva, junto à sua curvatura externa (margem côncava), onde as velocidades da 
água são maiores, evitando os bancos de areia que poderiam obstruir as entradas de água. Nessa margem 
côncava as profundidades são sempre maiores e poderão oferecer melhor submersão da entrada. 

 
                                
                               Figura 89 – Captação de água: trecho reto (a); trecho curvo (b) 

                 Fonte: Adaptado de Yassuda e Nogami (1976) 
 
 

É importante estabelecer as cotas altimétricas das partes das obras de captação, observando que: 
 
� Deverá haver entrada permanente de água para o sistema, mesmo nas maiores estiagens; 
� Havendo instalação de bombeamento conjugada à captação, em especial os motores, deverão 

ficar sempre ao abrigo das maiores enchentes previstas; 
� A distância entre a bomba e o nível de água mínimo previsto no rio, não deverá ultrapassar a 

capacidade de sucção do equipamento para as condições locais. 
 
A fixação dos níveis, máximo e mínimo, de água é estabelecida em função das vazões máxima e 

mínima do corpo d’água.       

      
 

Figura 90 - Fixação dos níveis de água 
 
 

A vazão de projeto, que será igual à vazão de adução, é dada pela fórmula: 
 

                                  )/(.
86400

...2.1
Pr sL

PopqKK
QQ Aduçãoojeto ==  

 
Observações: 

1 -  A vazão mínima do corpo d’água deverá ser maior que a vazão de adução (projeto): 
 

 QAdução  ≤ 50% QMin Rio   
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2 - O nível mínimo do corpo d’água deverá sempre ser maior que o nível do seu fundo                   

            
Figura 91 – Níveis do corpo d’água e do sistema de captação 

 
3 - A altura manométrica máxima do conjunto elevatório deverá ser de 7,00 mca (70 KPa). 

 
Figura 92 – Esquema vertical do sistema de captação 

 
A tomada de água em rios pode ser realizada diretamente no seu leito ou através de canais de derivação 
ou, ainda, em barragens de nível. Geralmente as captações constituem-se das seguintes partes : 

 
a1) Barragens, vertedores (soleiras) e enrocamentos: 
São obras executadas em um rio ou córrego, ocupando toda a sua largura, com a finalidade de 

elevar o nível a montante e, com isso, permitir que seja assegurada submersão de canalizações, fundos de 
canaletas e válvulas de pé de bombas bem como a regularização da vazão à jusante. Em rios profundos, 
com grande lâmina de água no ponto de captação, dispensa-se a construção desses dispositivos. 

 
O sistema mais simples consta da colocação de pedras ou blocos de rochas transversalmente ao 

leito do rio, constituindo o Enrocamento. 
 
Os Vertedores (soleiras) são estruturas especialmente projetadas, podendo ser de alvenaria de 

pedras ou de concreto simples, para a elevação do nível d’água. 
                                                                                     

      
Figura 93 – Enrocamento, em fase de construção     Figura 94 - Vertedor no Rio Burbia. Léon - Espanha 
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             As Barragens propriamente ditas são elementos estruturalmente construídos transversalmente ao 
curso d’água e destinada à criação de um reservatório artificial que poderá atender a uma ou mais 
finalidades (abastecimento de água, aproveitamento hidrelétrico, irrigação, controle de enchentes, 
regularização do curso d’água, navegação, lazer etc.). 

              
                             Figura 95 - Tomada de água com barragem de nível 
 
 

                              
                                              Figura 96 - Barragem para manutenção de nível e  
                                                   tomada de água no Rio Una. Taubaté - SP 

 
a2) Dispositivos retentores de materiais estranhos: 
São órgãos de tomada de água com dispositivos para impedir a entrada de materiais flutuantes ou 

em suspensão na água, que compreendem os sólidos decantáveis, particularmente, a areia, folhas, galhos, 
plantas aquáticas, peixes, répteis e moluscos. 

Os sólidos decantáveis que se mantém em suspensão devido à agitação ou velocidade de 
escoamento da água, são retirados por meio das caixas de areia ou desarenadores que asseguram um 
escoamento à baixa velocidade, com as partículas de areia decantando no fundo e removidas 
posteriormente. Têm, geralmente, formato retangular e são dispostas transversalmente aos cursos de água. 

Para impedir a entrada de materiais flutuantes e em suspensão e, ainda, peixes mortos, répteis e 
moluscos, utilizam-se flutuadores, grades, crivos e telas de diversos tipos e formatos. 

� Flutuadores: peças colocadas à tona d’água para afastar materiais em flutuação. 
� Grades: barras metálicas com espaçamento suficiente para reter materiais grosseiros, como 

galhos e troncos de árvores, tábuas e plantas aquáticas (e ≅ 3 a 7 cm).  
� Crivos: peças colocadas, geralmente, na extremidade de tubulações imersas em água. São 

peças fundidas ou confeccionadas em chapas perfuradas. 
� Telas: peças confeccionadas com fios metálicos, resistentes à corrosão. São montadas sobre 

quadros rígidos e encaixadas em canaletas. Devem ser instaladas em duas ou mais partes para 
diminuir o peso e facilitar sua remoção para limpeza. Embora não sejam de uso comum no 
Brasil, ainda são encontradas em algumas instalações mais antigas. 
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       Figura 97 - Detalhe da grade na tomada de água do Rio Una. Taubaté – SP   

 
 
 

a3) Caixas de areia ou desarenadores: 
Estabelece-se inicialmente o tamanho da menor partícula que se pretende eliminar. É usual 

exigir-se a remoção de partículas de ∅médio ≥ 0,2 mm. 
 
Devem existir, no mínimo, duas unidades e a Norma Brasileira recomenda dimensionar cada 

câmara da caixa de areia, para a vazão máxima a ser aduzida (por gravidade ou por bombeamento). 
 
O dimensionamento da caixa baseia-se no princípio de que o tempo de sedimentação, desde 

a superfície até o fundo seja igual ao tempo de escoamento horizontal da água na caixa. 
 
Os desarenadores e as caixas de areia podem possuir dispositivo mecânico para limpeza, 

porém as não mecanizadas, isto é, que acumulam areia para retirada manual periodicamente, devem 
possuir um espaço adequado para acúmulo desse material. 

 

                                        
 
                                     Figura 98 – Desarenador com dispositivo mecânico de limpeza (2º Plano).  
                                                           Captação de água no Rio Una. Taubaté - SP 
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Naturalmente, a quantidade a depositar dependerá das condições do rio, da bacia 

hidrográfica, da freqüência de chuvas, entre outros. Para efeitos didáticos, nos exercícios podemos 
adotar o valor mínimo de 0,2 m3/dia e 0,8 m3/dia de máximo como taxa de sedimentação. 

 

 
Figura 99 – Esquema vertical de uma caixa de areia  

 

 
 

Figura 100 – Esquema horizontal de uma caixa de areia 
 

 
Nos sistemas de abastecimento de água, a velocidade máxima (Vmáx) recomendada é de 0,30 m/s. 

Na prática, devido à turbulência da água, que ocorre na caixa e prejudica a sedimentação, tem sido usual 
atribuir um comprimento maior que o calculado, com o acréscimo de 50%. 

 
Tabela 18 – Velocidade de sedimentação de partículas discretas com peso específico de 2,65 g/m3, em 
água parada a 10º C (Hazen) 
Diâmetro da 
Partícula (mm) 1,00 0,80 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,15 0,10 

Velocidade de 
Sedimentação 
(mm/s) 

100 83 63 53 42 32 21 15 8 

 
Geralmente, por razões construtivas ou topográficas do nível do rio, o projetista adota a lâmina 

mínima (hMín.), como também a largura (B) da caixa de areia, fazendo a seguir a verificação da velocidade 
(V), do comprimento (L) e da taxa superficial (Qs). 

O projetista, de acordo com a norma brasileira, estabelece, ainda, as larguras mínimas para as 
caixas de areia em função da altura total ou profundidade, a fim de facilitar acesso e limpeza. 

 
Tabela 19 – Profundidades e larguras mínimas recomendadas 
Profundidade Largura mínima (B)            Taxa de escoamento superficial 
     1 m           0,60 m 

                
LB

Q
Qs

.
=     onde: 

  1 a 2 m 
 
 
  2 a 4 m 
 
 
     4 m 

        0,90 m 
 
 
        1,20 m 
         
 
        2,00 m 

        Qs = Taxa de Escoamento Superficial         
(valores recomendados entre 600 a 
1200 m3/m2 . dia) 

        Q = Vazão, em m3 
        B = Largura, em m 
        L = Comprimento, em m 
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Figura 101 - Caixa de areia (planta) 

 

 
 Figura 102 - Caixa de areia (corte longitudinal) 

 

             
                         Figura 103 – Caixa de areia com fundo tronco-piramidal 
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O princípio do dimensionamento de uma Caixa de Areia é obtido por meio das seguintes fórmulas: 
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e ainda:      Lreal = 1,50 . L 
 

 
Exercício 5.13 

Dimensionar uma Caixa de Areia de fundo plano para a instalação de captação de água, cuja vazão 
será de 240 L/s (já consideradas as variações diárias), sabendo-se que a mesma deverá reter partículas 
sólidas de diâmetros iguais ou superiores a 0,20 mm. 

 
Solução  
Velocidade de Sedimentação dessas partículas: Vs =21 mm/s. (Tabela 18) 
 
* Do projeto, adotou-se a largura (B) de 2,00 m. 
 
 
* Área (útil) da caixa:  A =  Q = 0,240 m3/s  =  11,43 m2    
                                          VS    0,021 m/s  
 
 
* Comprimento da caixa:  L = Área = 11,43 = 5,72 m 
                                                  B        2,00 
 
 

* Comprimento real:  Lr = 1,50 . L = 1,50 x 5,72 ⇒ Lr = 8,58 m 
 
                                                           Lr = 8,58  
                                 I---------------------------------------------------------------I                
                      

                                                                                     
                                     
                                                                                                                                                 B = 2,00 
 
 

                                                                           
                                                        Figura 103 – Caixa de areia (planta)                                             
                         
                                 
                         
                               
               nível d’agua...................................................................................................................................................   

•                                                                                     h = 0,40   
                                        

                                                                                                          
 h1 = 0,50 

                                                                                                               
                                                Figura 104 – Caixa de areia (corte longitudinal) 

 
 

Q = s.v 
S = B.h 
A = B.L 

 
 
 
 

 
                                                                           

. 
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* Verificação da Tx. Esc. Superficial: Qs =     Q    = 0,240 x 86400,00     ⇒ Qs ≅ 1208,40 m3/m2.dia 
                                                                      B . Lr        2,00 x 8,58 
 
A Taxa de Escoamento Superficial ficou próxima dos limites recomendados (600 a 1200 m3/m2.dia). 
 
* Determinação de h: 

                  
            * Determinação do h1: depende da Concentração ( c ) de sólidos contidos na água, a qual é 
               determinada através de ensaio em laboratório, de uma amostra da água coletada no rio. 

 
1º Passo: Coleta de um litro da água do rio 

 
                                           Figura 105 – Retirada da amostra de água do rio 

 
2º Passo: No laboratório, coloca-se a amostra em um cone de decantação (Imhoff) padronizado 

 
Figura 106 – Cone de decantação com a amostra da água 

 
3º Passo: O tempo de decantação de sólidos contidos na amostra da água (leitura) é o 
Tempo (to) desde o início da colocação da amostra até a leitura do volume Vs .  

                                               h = vs x to → to = 
sv

h
 

 

4º Passo: Cálculo da concentração de sólidos contidos na amostra da água→ )/(
1000

_

Lm
V

c s
l=  

 
5º Passo: Volume do rebaixo na caixa de areia 
No período de tempo escolhido (∆t) o vol. água que passa na caixa areia, será: Q x 86400 x nº dias 
 
• Determinação de h1 (Rebaixo da Caixa de Areia): 

 
     Figura 107 – Perfil vertical de uma caixa de areia 
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a4) Dispositivos para Controle de Vazão: 
Destinam-se a regular ou vedar a entrada de água para o sistema, quando se objetiva efetuar 

reparos ou limpeza em caixas de areia, poços de tomada, válvulas de pé ou em tubulações. 
A localização desses dispositivos pode variar de conformidade com o projeto, em função dos 

trechos ou unidades que se pretende isolar. 
• Comportas: Constituídas, essencialmente, de placa movediça, que desliza em sulcos ou 

canaletas verticais. São instaladas, principalmente em canais e nas entradas de tubulações de 
grande diâmetro. O tipo mais comum (stop-log), pode ser formado de pranchões de madeira com 
encaixes, sobrepostos uns aos outros. É utilizado em pequenas instalações e de uso esporádico, 
devido às dificuldades de colocação e de retirada das peças e, ainda, da menor resistência às 
pressões. 

 
Em locais de acesso difícil ou quando o uso for mais freqüente, é preferível empregar comportas de 

ferro fundido ou de aço, movimentadas por macacos de suspensão ou outros sistemas mecanizados. 

 
Figura 108 – Alguns tipos de comportas 

 
 
• Válvulas ou Registros: Permitem regular ou interromper o fluxo da água em condutos forçados. 

Em obras de captação, são empregados, quando se pretende estabelecer uma vedação no meio 
de trecho formado por uma tubulação longa. Em casos de baixa pressão, será preferível não 
utilizá-los, pois a deposição de areia no sulco da gaveta poderá dificultar o fechamento. 

 
Figura 109 – Válvulas e registros em condutos forçados 
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• Adufas: São semelhantes às comportas de ferro fundido e são ligadas a um segmento de tubo. 
A placa de vedação é movimentada por uma haste, com rosca existente na própria armação da 

placa, ficando, portanto, imersa em água. 
 

 
 

Figura 110 – Esquema vertical de uma adufa 
 
 
 

a5) Canais e Tubulações de Derivação: 
A ligação entre o rio e a caixa de areia ou poço de bombas, quando estes estiverem localizados em 

pontos afastados das margens, é feita por meio de canais ou de tubulações fechadas. 
A ligação direta por meio de tubos é mais comum quando a tomada é feita no meio do rio ou quando 

as margens forem muito elevadas em relação ao nível da água. Nos demais casos, deve-se optar por um 
canal a céu aberto, porém, revestido para facilitar a limpeza e manutenção. 

Qualquer que seja o tipo de conduto deve ser dimensionado para dar escoamento à vazão de 
captação atual e futura. Como dados práticos poderão ser tomadas velocidades de escoamento 
compreendidas entre 0,30 a 1,00 m/s. Permite-se projetar condutos em paralelo, para serem construídos 
por etapas, à medida que se amplia a captação. 

 

 
   

                         Figura 110 – Tomada de água através do canal de derivação (planta e corte) 
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a6) Poços de Tomada ou de Sucção: 
Destinam-se a receber as tubulações e peças que compõem o trecho de sucção das bombas. 

                                
Figura 111 – Tomada de água com tubulação horizontal 

          
 
 

 
 

Figura 112 – Tomada de água com tubulação vertical 
 

 
Observações :  

� A altura manométrica é considerada a partir do N.A.médio; 
� Deve existir uma altura mínima sobre a entrada da canalização (altura x); 
� Cota do fundo do poço: NAmin = (x + c); 
� A água do poço deve parecer parada; 
� Dimensões que permitam colocação e reparos das peças; 
� Evitar redemoinhos (vórtex) no interior do poço; 
� Quando houver várias tubulações de sucção, dividir o poço em compartimentos. 

 
   Figura 113 – Detalhe de um poço de sucção   
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b) Captação em Represas e Lagos 
As águas represadas costumam proporcionar o aparecimento de algas, principalmente nas 

camadas superiores, onde a temperatura é mais elevada e a penetração dos raios solar mais intensa. Por 
outro lado, as camadas inferiores podem conter, em determinadas épocas do ano, principalmente no verão, 
água com excessivo teor de matéria orgânica em decomposição, com produção de compostos causadores 
de gosto e cheiro desagradáveis. Por essa razão, procura-se fazer com que a tomada possa ser feita a uma 
profundidade conveniente, em cada caso particular. 

Isto se consegue com a construção de Torres de Tomadas  no interior da massa de água, nas 
proximidades das margens ou mesmo a grandes distâncias, as quais se constituem de uma estrutura 
fechada, contendo em sua parede diversas entradas para a água, localizadas em cotas diferentes e que são 
comandadas pela parte superior da torre. A água introduzida por essas entradas é retirada pelo fundo, 
através de condutos especiais. 

Outro sistema utilizado para a captação de água em represas e lagos, porém quando nas 
proximidades das margens, são os Tubulões  que são estruturas semelhantes às torres de tomadas, dentro 
dos quais são colocadas bombas de eixo vertical. A entrada de água para o interior dos tubulões é feita 
através de comportas comandadas pela parte superior do conjunto. No caso em que a tomada é feita dentro 
do reservatório ou do lago, a tubulação de recalque deverá ser trazida, para as margens, em estruturas 
especiais, razão pela qual se torna difícil localizar a captação em ponto muito distante das margens. 

 
Figura 114 – Captação de água através da torre de tomada 

 

 
Figura 115 – Captação de água através de tubulões 

 

                                   
                                        Figura 116 – Foto de uma tomada d’água através de tubulões  
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5.5.2 Adução 

É o conjunto de tubulações (sem derivações), conexões e registros destinados a promover a 
circulação da água, desde a captação até o tratamento ou do tratamento até o reservatório de distribuição. 

Estando situada entre a captação e o tratamento, é denominada de Adução de Água Bruta. Quando 
estiver localizada após o tratamento e até o reservatório de distribuição, é denominada de Adução de Água 
Tratada e, neste caso, sempre com a utilização de tubulações. 

Para o dimensionamento das adutoras é necessário se conhecer: 
• O horizonte do projeto: é função da vida útil da obra, da evolução da demanda da água, da 

flexibilidade para ampliação e dos custos gerais. De modo geral, sistemas de abastecimento de 
água são projetados para um horizonte de 20 a 50 anos; 

• A vazão de adução: é função da população a ser abastecida, do consumo per capita, dos 
coeficientes de variação das vazões e do número de horas de funcionamento; 

• O período de funcionamento da adução: é função do dimensionamento hidráulico. 
 
Quanto à energia utilizada para movimentar a água, as adutoras são classificadas em: 
a) Adução por Gravidade:  transporta a água de uma cota elevada para uma cota mais baixa. 
A adução por gravidade pode ser feita em: 
a1) Conduto Forçado:  a água ocupa toda a seção de escoamento, mantendo a pressão interna 
superior à atmosfera; 
a2) Conduto Livre:  a água ocupa apenas parte da seção de escoamento, mantendo a superfície 
sob a ação da pressão atmosférica. Estes condutos podem ser canais abertos ou condutos 
fechados. As adutoras por gravidade, também, podem ter trechos em conduto forçado e trechos em 
conduto livre. 
 

 
Figura 117 – Adutora por gravidade em conduto forçado 

 
 

 
Figura 118 – Adução por gravidade em canal livre 

 
 

 
Figura 119 – Adução por gravidade com trechos em conduto livre e trechos em conduto forçado 
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Para o dimensionamento hidráulico das adutoras por gravidade, deve-se conhecer: 
• A vazão de adução (Q); 
• O comprimento da adutora (L); 
• O material do conduto que determina a rugosidade (C). 
 
Lembramos que a vazão (Q) é função: 
• Da população a ser abastecida; 
• Do consumo per capita; 
• Do coeficiente do dia de maior consumo; 
• Do número de horas de funcionamento do sistema. 
 
As seguintes condições, também, devem ser observadas: 
• As perdas de carga por atrito ao longo da tubulação; 
• A linha piezométrica deve estar sempre acima da tubulação; 
• Evitar pressões excessivas, utilizando-se, quando necessário, caixas de quebra de pressão. 
 
b) Adução por Recalque:  
Aquela que transporta a água de um ponto mais baixo até outro com cota mais elevada, sob uma 

pressão maior que a atmosférica, ocasionado por energia proveniente de estações elevatórias. 
 

 
 

Figura 120 – Adução por recalque 
 
 

 
Para o dimensionamento hidráulico das adutoras por recalque, deve-se observar 
• A vazão de adução (Q); 
• O comprimento da adutora (L); 
• O desnível a ser vencido (Hg); 
• O material de fabricação do conduto. 
 
Procura-se, nos problemas de adução por recalque, determinar o diâmetro (D) da tubulação e a 

potência (P) da bomba que vai gerar a pressão necessária para vencer o desnível, à vazão desejada. 
A função da bomba em gerar pressão, permite admitir que a água possa alcançar uma cota 

equivalente ao ponto B, ao entrar na adutora. 
Quanto mais elevado estiver B, ou seja, quanto maior a altura manométrica gerada pela bomba, 

maior será a declividade da linha piezométrica e menor poderá ser o diâmetro exigido para conduzir a vazão 
considerada. Por outro lado, a pressão produzida pela bomba está diretamente relacionada com a potência 
do equipamento. 

Existe nesses problemas, uma indeterminação a ser levantada, pois há uma infinidade de pares de 
valores de diâmetro e pressão que permitem solucionar a questão, para a mesma vazão de bombeamento. 

 
d) Adutoras mistas:  As adutoras mistas compõem-se de trechos por recalque e trechos por 

gravidade. 
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Exercício 5.14 

Através de uma Adutora de Água Tratada (AAT) por gravidade (Figura 117), de comprimento igual a 
800 m, que interliga dois reservatórios situados nas cotas altimétricas de 695 e 670 m, deseja-se transportar 
uma vazão de 20,83 L/s (já consideradas as variações diárias e horárias). Portanto, solicita-se calcular o 
diâmetro da adutora, bem como a vazão máxima, e a sua velocidade. 

Sabe-se que o desnível entre os reservatórios é de 25 m (695 – 670) e que a adutora deverá ser de 
aço galvanizado roscado (usado ±±±± 10 anos). Tabela 20 ⇒ C = 100.  

 
 
Solução 
Para se obter o diâmetro econômico, toda a energia disponível deve ser utilizada para compensar 

as resistências, fazendo o desnível entre os reservatórios, coincidir com a perda de carga contínua. 
 
Desprezando as perdas de cargas localizadas (registros, conexões etc.), temos: 
 

mm
adutoradaocompriment

iosreservatórosentreDesnível
J /03125,0

00,800

00,25 ===  

 
 
a) O diâmetro da adutora pode ser obtido pelo Nomograma ou pela Fórmula de Hazen-Willians. 
      
 
Optando por utilizar a fórmula, temos: J = 10,65 Q1,85 . C-1,85 . D4,87     ou  sendo:   
       

 

                            
 

                   =   

 
 

⇒    adota-se o diâmetro comercial   D = 150 mm 
 

 
b) A vazão máxima na adutora, também pode ser determinada pela fórmula de Hazen-Willians: 
 

Q = 0,279  C .... D 2,63 .... J 0,54 

 
Q = 0,279 (100) x (0,150)2,63 x (0,03125)0,54 ≅ 0,02924 m3/s 

   
Portanto, a vazão será  Q = 29,24 L/s 

 
 
c) A velocidade da água no interior da adutora pode ser obtida pela Equação da Continuidade: 

                                            
    Q = S . V    ⇒    V = Q        

                                   S    

                                    sendo:  S = 
4

. 2Dπ
  e  substituindo na equação, teremos: 

 

                                    V = 
22 )150,0(

)02924,0(4

.

.4

ππ
==

D

Q

S

Q
          Portanto, a velocidade será  V ≅ 1,66 m/s  

 



UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ         ▲         Prof. Dr. José Carlos Simões Florençano  
 

 

92 

 

 
Exercício 5.15 

Uma cidade tem o sistema de abastecimento de água conforme esquema abaixo. A população foi 
estimada em 56250 habitantes (20 anos). Há também uma indústria (I) localizada entre o reservatório (R) e 
a cidade, cujo consumo de água regularizado, no fim do plano, será de 2160 m3 por dia.  

Sabendo que: 
- População abastecível é de 90%.E todo o sistema funcionará de forma contínua (24 horas por dia); 
- O consumo per capita é de q = 200 l/hab . dia; 
- K1 = 1,20  ;  K2 = 1,50  ;   Tubulação de Aço Galvanizado Roscado ( + - 10 anos de uso);   
- A água necessária para lavagem dos filtros na ETA, é de 4% do volume tratado (perdas). 
Pede-se calcular: 
a) As vazões para fins de dimensionamento, dos trechos a, b, c, d, e; 
b) Conhecido o perfil abaixo e as vazões do item a), calcular os diâmetros dos trechos a, b, c, d, e; 
c) Conhecendo-se a perda de carga total entre a Captação e a ETA (perdas na sucção + barrilete 

das bombas + trecho da adutora + localizadas) de 12 mca (120 KPa) e considerando o desnível geométrico 
máximo de 73 m (75 m – 2 m), determinar a potência da bomba de recalque e, também, a do motor. 

d) Caso a ETA funcionasse de forma intermitente (apenas 16 horas por dia), quais as alterações 
decorrentes nas vazões calculadas no item a), e nas demais partes do sistema?  

 
Figura 121 – Planta do sistema de abastecimento 

              
Figura 122 – Perfil longitudinal do sistema de abastecimento 

 
Solução: 
a) População (abastecível) a considerar: 0,90 x 56250 = 50625 hab. 

             

            A vazão média na rede será:  sL
qP QQ

mm
/19,117

400.86

200625.50

400.86

. =∴×==  

 
Vazão no trecho e: Qe = Qm . K1 . K2 = 117,19 x 1,20 x 1,50 --------------- Qe = 210,94 L/s 
 

Vazão no trecho d: Qd = 
400.86

000.160.2 L
 -----------(já regularizada)---------- Qd =  25,00 L/s 

 
Vazão no trecho c: Qc = Qe + Qd = 210,94 + 25,00----------------------------- Qc = 235,94 L/s 
 
Vazão no trecho b: Qb = K1 . Qm + Qd = 1,20 x 117,19 + 25,00 -------------Qb = 165,63 L/s 
 
Vazão no trecho a: Qa = Qb + perdas ∴∴∴∴ Qb = Qa – perdas = Qa – 0,04 Qa = Qa (1 – 0,04) 

                                                        ∴∴∴∴ Qa. =  
96,0

63,165

96,0
=bQ

 ----------------Qa = 172,53 L/s 
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b) Cálculo aproximado dos diâmetros 
 
Diâmetro no trecho a: 
É um trecho de bombeamento (recalque). Para o dimensionamento correto deverá ser feito um 

Estudo Econômico, envolvendo o custo de energia ao longo de todo o período de projeto, os custos das 
tubulações, da casa de bombas, das condições de escoamento etc. 

Todavia, como valor aproximado, pode-se utilizar a Fórmula de Bresse, dada por aa QxD 2,1= , 

onde D = diâmetro, em metros e Qa = vazão, em m3/seg. 
 

aa QxD 2,1=   .’.   mDxD aa 4984,017253,02,1 =⇒=    Adotou-se → Da = 500 mm 

 
Diâmetro no trecho b:  
Neste trecho há disponibilidade de energia potencial para escoamento por gravidade sob pressão, 

entre ETA e a Reservação. De maneira prática, utilizam-se tabelas ou ábacos contendo as perdas de carga 
em função dos diâmetros e das vazões a escoar. Comumente, o escoamento apresenta-se em conduto 
forçado e deve-se ter sempre a linha piezométrica efetiva, acima da linha de escoamento (tubulação), 
conforme o esquema: 

 
Figura 123 – Perfil do trecho “b” do sistema de abastecimento 

 

                                       J = 
500.1

4575−
= 0,02 m/m = 20 m/1000m (perda de carga)  

 
Do perfil do trecho b, tem-se:   Aço Galvanizado Roscado (± 10 anos de uso) ⇒ C = 100   
                                                                

                                                       K = 1,00     e      K . J = 1,00 x 20,00 = 20 m / 1000 m 
 
                                                            Qb = 165,63 L/s  
 
 
Pode-se utilizar o Nomograma ou Fórmula de Hazen-Willians, para o desenvolvimento destes 
cálculos, pois são extremamente empregados no Brasil, EEUU, Japão e vários outros Países, para 
diâmetros superiores a 50 mm (2”). Assim, pela fórmula tem-se: 

             

17,185,1

85,1

87,485,1

85,1

81,665,10
DC

V
Jou

DC

Q
J

•
•=

•
•=     Onde:   J = perda de carga, em m/m;

                                                                                                                 Q = vazão, em m3/seg;                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                 D = diâmetro, em metros; 
                                                                                                                             V = velocidade, em m/seg. 
 

Optando em utilizar o Nomograma da Fórmula de Hazen-Willians, e com os dados já conhecidos 
(acima) do perfil do trecho b, obtém-se: Vb ≅  2,07 m/s e Db ≅ 318 mm, adota-se → 350 mm    
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Figura 124 – Nomograma da fórmula de Hazen-Willians para C = 100                                          
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Observação: 
Para outros valores de C, conforme a idade e o material da tubulação a ser utilizado, podem-se, 
igualmente determinar os respectivos valores dos diâmetros, velocidades e perdas de cargas. 
     

Tabela 20 – Valor do coeficiente C para a fórmula de Hazen-Williams 

TUBOS 
NOVOS USADOS 

±±±± 10 ANOS 
USADOS 

±±±± 20 ANOS 
Aço corrugado (chapa ondulada) 60 - - 
Aço galvanizado roscado 125 100 - 
Aço rebitado 110 90 80 
Aço soldado (comum) com revestimento betuminoso 125 110 90 
Aço soldado com revestimento epóxico 140 130 115 
Chumbo 130 120 120 
Cimento-amianto 140 130 120 
Cobre 140 135 130 
Concreto, bom acabamento 130 - - 
Concreto, acabamento comum 130 120 110 
Ferro fundido, revestimento epóxico 140 130 120 
Ferro fundido, revestimento de argamassa de cimento 130 120 105 
Grés cerâmico, vidrado (manilhas) 110 110 110 
Latão 130 130 130 
Madeira em aduelas 120 120 110 
Tijolos, condutos bem executados 100 95 90 
Vidro 140 - - 
Plásticos / PVC 140 135 130 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fonte: Azevedo Netto et al (1998).      

 
Diâmetro nos trechos c, d, e: 
São trechos pertencentes à rede de distribuição. O dimensionamento é feito por velocidades 

econômicas de escoamento, indicadas no quadro a seguir. 
 
          Quadro 5 – Diâmetros internos em função das velocidades econômicas 
          ___________________________________________________________________________ 

MARTINS (1976)              OUTRAS (França etc.)  DIÂM. INT 
(mm) 

   
VELOC. LIM. 

(m/s) 
 

VAZÃO MÁX. 
(L/s) 

 

VELOC. LIM. 
(m/s) 

 

VAZÃO 
(L/s) 

 
50 
75 

100 
125* 
150 
200 
250 
300 
350* 
400 
450* 
500 
550* 
600 

           

0,50 
0,50 
0,60 
0,70 
0,80 
0,90 
1,10 
1,20 
1,30 
1,40 
1,50 
1,60 
1,70 
1,80 

1,0 
2,2 
4,7 

10,4 
14,1 
28,3 
53,9 
84,8 

125,0 
176,0 
238,0 
314,0 
403,0 
509,0 

0,60 
0,70 

  0,75 
0,80 
0,80 
0,90 
1,00 
1,10 
1,20 
1,25 
1,30 
1,40 
1,50 
1,60 

1,2 
3,1 
5,9 
9,8 

14,1 
28,3 
49,1 
77,8 

118,5 
157,0 
207,0 
275,0 
356,0 
452,0 

 
 

          * Consultar catálogos de fabricantes 
 

Trecho e: Qe = 210,94 L/s 
)(500

)(400

excessopormmD

faltapormmD

=
=

 

Quando “h” é pequena e “L” curto, é tolerado adotar o diâmetro menor ⇒ De = 400 mm 
 

Trecho d: Qd = 25,00 L/s  ⇒ Dd = 200 mm 
 
Trecho c: Qc = 235,94 L/s ⇒ Dc = 500 mm 
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c) Potência da bomba de recalque e do motor. 

A Potência da bomba é dada pela fórmula  →  
η

γ
75

.. T
b

HQ
P =       Onde: 

γ = peso específico da água (1000 kgf/m3 = 1 kgf/L); 
Q = vazão, em litro por segundo; 
HT = altura manométrica total, em metros; 

η = rendimento da bomba; 
Pb = potência da bomba, em CV (1 CV = 0,986 HP). 
 
Do perfil longitudinal do terreno, obtém-se:   HT = (75 – 2) + 12 = 85 m 

 

    Qa = )/90(/26,86
2

53,172
sLusadosL

bombas
=  

 

Adotando  η = 67%,   tem-se:  Pb = 
η

γ
75

.. THQ
 = 

50~

85901 ××
 = 153 CV  

 
Portanto, a potência de cada bomba será:  Pb = 153 CV  ou  151 HP * 

 
Observações: 
� O sistema deverá ter, no mínimo, três conjuntos moto-bombas (um de reserva); 
� Para potências superiores a 20 HP recomenda-se um acréscimo de 10% para os motores.  
Assim, para o presente caso, tem-se: Pmotor = 151 x 1,10 ≅ 166 HP (ver condições dos fabricantes).  
 
 
d) No caso da ETA funcionar de forma intermitente (apenas 16 horas por dia). 
 
Haverá acréscimos nas VAZÕES somente dos TRECHOS a e b, pois o reservatório regularizará os 
trechos a jusante dele, para compensar quando a ETA não estiver em funcionamento.            

 

                                            aa QQ .
16

24=     .’.    sLQa /80,25853,172
16

24 =×=  

 

                                              mDa 6105,02588,02,1 ==     .’.    mmDa 600=  

 

   bb QQ .
16
24=     .’.    sLQb /45,24863,165

16

24 =×=  

 

                                                           J = 
1500

4575−
= 0,02 m/m ⇒ J = 20 m / 1000m 

                                                                 
             Conhecendo-se                     Aço Galvanizado Roscado (± 10 anos de uso) ⇒ C = 100   
                                                                

                                           K = 1,00     e      K . J = 1,00 x 20,00 = 20 m /1000 m 
                                                                         
                                                          Qb = 248,45 L/s   
                                                                                                                                                
Utilizando o Nomograma da Fórmula de Hazen-Willians, com os dados acima, obtém-se: 
 
                      Vb ≅  2,29 m/s  e  Db ≅ 372 mm → adota-se  400 mm      
 
Também as capacidades da CAPTAÇÃO, CONJUNTO ELEVATÓRIO, ETA e do RESERVATÓRIO, 
deverão ser ampliadas na mesma proporção 24 / 16.  
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Exercício 5.16 
Para o mesmo exercício anterior (5.15) com a ETA funcionando 24 horas por dia, pede-se calcular o 

diâmetro aproximado do trecho “b” (por gravidade), caso fosse utilizada uma tubulação nova de Ferro 
Fundido, revestida internamente com argamassa de cimento.   

 
Solução 

                                                          J = 
500.1

4575−
= 0,02 m/m = 20 m / 1000m (perda de carga) 

                                                               
                                                                    
                                                          Ferro Fundido, revestido com argamassa de cimento ⇒ C = 130   
Do perfil do trecho b, tem-se: 
                                                             

                                           K = 0,615     e     K . J = 0,615 x 20 = 12,30 m/1000 m 
 

               
                                                           Qb = 165,63 L/s  
                                                        
Utilizando o Nomograma da Fórmula de Hazen-Willians, com os dados acima, obtém-se: 

 
                                Vb ≅  1,72 m/s  e  Db ≅ 320 mm, adota-se também → 350 mm       

 
  

      5.5.2.1 Obras complementares 
Com o objetivo de proteger as adutoras contra os transtornos hidráulicos, é usual a execução de 

obras complementares ao sistema, dentre as quais destacamos os blocos de ancoragens (que absorvem os 
esforços externos principalmente nas curvas, derivações, reduções, válvulas fechadas ou parcialmente 
fechadas, tubulações em declive etc.), caixas intermediárias, pontes e túneis. 

 

                 
             Figura 125 - Tubulação aérea, em declive, com ancoragem tubo por tubo 
 
 

5.5.2.2 Obras especiais 
A necessidade de realização de obras especiais é decorrência do projeto (traçado) da adutora. As 

obras mais comumente necessárias são as de travessias em córregos, rios, ferrovias e rodovias. 
Essas travessias podem ser subterrâneas  ou aéreas , sempre devendo ser observadas, em ambos 

os casos, as normas específicas sobre segurança e distanciamentos mínimos exigidos. 

 
                        Figura 126 – Tipo de travessia (subterrânea) de adutora sob uma ferrovia 
 



UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ         ▲         Prof. Dr. José Carlos Simões Florençano  
 

 

98 

 

 

 
 

Figura 127 – Tipos de travessias (aéreas) de adutoras em corpos d’água 
 
 

5.5.3 Reservação 
Os reservatórios de distribuição de água têm como finalidade: 
 
� Armazenar a quantidade de água potável nos períodos em que o suprimento supera o consumo, 

para o atendimento nos períodos em que o consumo supera o suprimento, regularizando, assim, 
as variações de consumo, pois o mesmo não é constante no decorrer das 24 (vinte e quatro) 
horas do dia. A colocação do reservatório entre o sistema captação-adução-tratamento e a rede 
de distribuição possibilita adotar uma vazão constante para diversos órgãos do abastecimento de 
água: captação, adutora por recalque, estação de tratamento, adutora por gravidade. Estas 
unidades serão dimensionadas para a vazão média do dia de maior consumo ao passo que a 
rede de distribuição é dimensionada para a vazão máxima da hora de maior consumo. 
Em conseqüência, estas unidades terão dimensões mais econômicas e serão operadas com              
maior eficiência e facilidade, devido à vazão de dimensionamento constante. Na rede de 
distribuição de uma cidade, onde poderão existir consumos diferentes para cada região, a 
localização do reservatório poderá influir no custo da rede de distribuição, possibilitando um 
dimensionamento mais econômico quando situado nas proximidades do centro de massa, 
relativamente aos consumos das regiões. 

 
� Garantir o atendimento de água por ocasião de interrupções e também, durante as ocorrências 

de demandas especiais e de emergências. 
O reservatório de distribuição permite a continuidade do abastecimento da rede de distribuição, 
quando ocorrerem interrupções do abastecimento de água e também, no caso de acidentes em 
órgãos do sistema captação-adução-tratamento ou em certos trechos da própria rede de 
distribuição. Entretanto, para que não ocorra a interrupção do fornecimento de água pelo 
reservatório nos intervalos de tempo em que ele não recebe água devido a acidentes em outros 
órgãos, é necessário que no cálculo da sua capacidade, esteja previsto um volume 
correspondente ao consumo da cidade durante o tempo da interrupção.  
Os reservatórios em que se prevê um volume de água para combate a incêndios, contribuem        
para a segurança das propriedades, das vidas humanas e para a economia da comunidade. 

     Algumas demandas especiais podem elevar sensivelmente o custo dos reservatórios e das redes 
de distribuição, como é o caso das estâncias balneárias, climáticas e centros de peregrinação 
religiosa, onde existe população flutuante além da população local. 

 
� Garantir as condições mínimas de pressão da água, na rede de distribuição. 

Em áreas da rede de distribuição, onde a pressão não consegue atingir os valores mínimos 
estabelecidos em norma, pode-se projetar um reservatório elevado que, após o recalque para 
seu abastecimento, propiciará o atendimento dos limites mínimos de pressão na rede. 
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5.5.3.1 Classificação dos reservatórios de distribu ição 
 
a) Em função da localização no sistema 
Em função da localização da captação, da estação de tratamento e da rede de distribuição, pode-se 

dispor de reservatórios denominados de Montante, de Jusante ou Intermediário. 
 
� Montante  
Situado no início da rede de distribuição, sendo sempre o fornecedor de água da rede, provoca uma 

variação relativamente grande da pressão nas extremidades de jusante da rede. 

 
                                                     Figura 128 – Reservatório de montante 
 

� Jusante 
Situado no extremo ou em pontos estratégicos do sistema, podendo fornecer ou receber água da 

rede de distribuição, também é chamado de reservatório de “sobras”, pois recebe água durante as horas de 
menor consumo e auxilia o abastecimento nas horas de maior consumo. Este reservatório possibilita uma 
menor oscilação de pressão nas zonas de jusante da rede. 

Nestes reservatórios a entrada e saída de água se efetuam por meio de uma mesma tubulação. 

 
    Figura 129 – Reservatório de sobras (jusante) 

 
                                                     

� Intermediário 
Em algumas situações, para garantir a regularização das transições entre o bombeamento e/ou a 

adução por gravidade, podem ser projetados pequenos reservatórios de posição intermediários. 
 
b) Em função da localização no terreno 
Os reservatórios podem ser enterrados, semi-enterrados, apoiados e elevados. 
 

 
Figura 130 – Tipos de reservatórios quanto à localização no terreno 
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c) Em função do material  
Quanto ao material de construção, eles podem ser de concreto armado, de aço, de fibras, de 

concreto protendido, de alvenaria entre outros. 

                                             
Figura 131 – Reservatório de concreto armado                      Figura 132 – Reservatório de aço 
                          (em fase de construção) 

 
 
5.5.3.2 Capacidade dos reservatórios de distribuiçã o 

A capacidade dos reservatórios deve ser determinada, para atender a população por um período 
mínimo de 20 anos e, ainda, sempre em função do: 

� Volume para o atendimento das variações de consumo; 
� Volume para o combate a incêndios; 
� Volume para o atendimento de emergências. 
 
A determinação do volume útil (que pode estar distribuído nas diversas zonas de pressão de uma 

cidade) para atender as variações de consumo, pode ser realizada pelos métodos: 
 
a) Quando não se dispõe da curva de consumo 
Este método baseia-se na assimilação da curva de consumo de água, a uma senóide. 

 
         Figura 133 – Curva de consumo de água assimilada a uma senóide 

 

         )(
24

aduçãodevazãohoráriamédiavazão
Q →  

 
         A equação da senóide pode ser representada por: 

         
241224

.)1( 2

Q
tsen

Q
KQ +−= π

  

Capacidade necessária será 50,1.
1

12.
24 2

2
12

0
=→−=→−=→ ∫ KQ

K
C

Q
QdtC

π
                              

Admitindo  K2 = 1,5 (média)  teremos: →= QC 16,0    Mas adotando  K2 = 2,0  tem-se:  C ~ 0,33 Q  
 
Portanto, nestes casos, adota-se como a capacidade mínima de reservação de água, um terço do 

consumo máximo diário, para adução contínua (24 horas).    Adota-se C = 
3

Q
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b) Quando se dispõe da curva de consumo 
Conhecendo-se a curva de consumo da população, o volume útil do reservatório é determinado 

considerando-se o tipo de adução. 
 
b1) Adução Contínua (24 horas) 
 

 
                                        Figura 134 – Curva de consumo e adução contínua 

 
 

b2) Adução Intermitente 

               
      

   Figura 135 – Curva de consumo e adução intermitente 
 
 
Como, no Brasil, os incêndios são eventos com freqüência relativamente baixa, principalmente em 

cidades de pequenos e médios portes, em geral, ainda não se tem destinado um volume específico de 
reservação, nos municípios que possuem rede de distribuição malhada, a qual tem grande flexibilidade 
operacional para direcionar mais água para os hidrantes durante a ocorrência de incêndios. 

Contudo, em ambos os métodos, é recomendável se prever uma reserva adicional para incêndio. 
Nos Estados Unidos da América, a vazão mínima para o combate a incêndios é de 31,40 L/s, durante 2 a 4 
horas. Na Espanha recomenda-se a reserva de 120 m3 para cidades com população menor que 5000 
habitantes e de 240 m3 para as demais populações. 

Na falta de dados junto à concessionária local, tem-se previsto uma reserva adicional (mínima) de 
33% do máximo consumo diário, para atendimento de ambos os eventos (emergências e combate a 
incêndios). Além disso, como a maioria dos volumes (ou dimensões) dos reservatórios é padronizada, 
costuma-se adotar um valor de reservação com volumes (ou dimensões) acima do calculado. 

É permitido, porém, que a reservação total seja dividida em duas partes. Como o reservatório 
elevado (torre) despende um maior custo, a sua capacidade pode ser menor. Recomenda-se 10% a 20% do 
valor total da capacidade de reservação necessária, observando o limite máximo de 1000 m3, devido às 
questões de ordem financeira e estética.  

V1 + V2 = V3 = Capacidade                    
do Reservatório 
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Exercício 5.17 

No projeto de abastecimento de água de uma cidade do interior do Estado de São Paulo, foi 
estimada uma população de 18000 habitantes (25 anos). Sabe-se que a adução deverá ser feita por 
recalque, até um reservatório de distribuição. 

Um medidor de vazão instalado na saída do reservatório de distribuição de água da cidade 
possibilitou o conhecimento das vazões indicadas nas tabelas abaixo: 

Solicita-se determinar: 
a) O volume (útil) do reservatório, admitindo-se a operação de recalque durante as 24 horas do dia 

(Adução Contínua); 
b) O volume (útil) do reservatório, admitindo-se a bomba de recalque funcionando apenas 12 

horas durante o dia (Adução Intermitente). 
 
Solução 
a) Para Adução de 24 horas por dia (Contínua) 
 

Tabela 21 – Consumo e vazão (Contínua) de água 
 

Diferenças (%) 
Horas Consumo médio 

L/s 
% Consumo no 

intervalo 
% Vazão 
aduzida (+) 

Sobra 
(−−−−) 

Falta 
0- 2 
2- 4 
4- 6 
6- 8 

8- 10 
10- 12 
12- 14 
14- 16 
16- 18 
18- 20 
20- 22 
22- 24 

30 
40 
50 

115 
145 
140 
145 
130 
140 
115 
90 
60 

2,50 
3,30 
4,16 
9,60 

12,05 
11,70 
12,05 
10,80 
11,70 
9,60 
7,50 
5,00 

8,33 
8,33 
8,33 
8,33 
8,33 
8,33 
8,33 
8,33 
8,33 
8,33 
8,33 
8,33 

5,83 
5,03 
4,17 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0,83 
3,33 

- 
- 
- 

1,27 
3,72 
3,37 
3,72 
2,47 
3,37 
1,27 

- 
- 

Σ 1200 ≈ 100 ≈ 100 19,19 19,19 
  

 
 
Cálculo do consumo diário: 
 

              
            Q = K1 . q . P = 1,25 x 200,00 x 18000,00 = 4500000,00 L/dia  = 4500,00 m3/dia 

 
Volume do Reservatório (VR) = 4500,00 x 19,19% ≅ 863,55 m3 
 
Devemos considerar, ainda, para atender às demandas de emergências e ao combate a incêndios, 
mais 33% (do volume do reservatório): 
 
VR =1,33 x 863,55 → VR = 1148,52 m3 
 
Porém, o volume mínimo a ser armazenado deverá ser igual ou superior que 1/3 do volume  
 
distribuído no dia: 
 

VRMin = 00,500.4.
3

1
→ VR = 1500,00 m3 

 
 
Comparando os dois volumes, deve-se adotar sempre o de maior valor, portanto: 
 
VR = 1500,00 m3 
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b) Para Adução de 12 horas por dia (Intermitente) 
 

Tabela 22 – Consumo e vazão (Intermitente) de água 
 

Diferenças (%) 
Horas Consumo médio 

L/s 
% Consumo no 

intervalo 
% Vazão 
aduzida (+) 

Sobra 
(−−−−) 

Falta 
0- 2 
2- 4 
4- 6 
6- 8 
8- 10 
10- 12 
12- 14 
14- 16 
16- 18 
18- 20 
20- 22 
22- 24 

30 
40 
50 
115 
145 
140 
145 
130 
140 
115 
90 
60 

2,50 
3,30 
4,16 
9,60 

12,05 
11,70 
12,05 
10,80 
11,70 
9,60 
7,50 
5,00 

- 
- 
- 

16,66 
16,66 
16,66 
16,66 
16,66 
16,66 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

7,06 
4,61 
4,96 
4,61 
5,86 
4,96 

- 
- 
- 

2,50 
3,30 
4,16 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

9,60 
7,50 
5,00 

ΣΣΣΣ 1200 ≈≈≈≈ 100 ≈≈≈≈ 100 32,06 32,06 
 
Volume do Reservatório (VR) = 4500,00 x 32,06% = 1442,70 m3 
 
Devemos considerar, ainda, para atender às demandas de emergências e de combate a incêndios, 

mais 33% (do volume do reservatório): 
 
VR = 1,33 x 1442,70 = 1918,79 m3  → adotou-se VR = 1919,00 m3 
 
Porém, volume mínimo a ser armazenado deverá ser igual ou superior que 1/3 do distribuído no dia: 

VRMin = 00,500.4.
3

1
→ VR = 1500,00 m3 

Comparando os dois volumes, deve-se adotar sempre o de maior valor: 
 
VR = 1919,00 m3 

 

 
5.5.3.3 Dimensões econômicas dos reservatórios de d istribuição 

Fixado o tipo, a forma e a capacidade do reservatório é possível estudar as dimensões que o 
tornem de custo mínimo (menor comprimento de paredes), particularmente para os de concreto armado. 

 
a) Seção horizontal circular 

A proporção mais econômica é: 
2

1=
diâmetro

altura
 

 
b) Seção horizontal retangular 
A proporção mais econômica é: 

 
                                     Figura 136 – Planta de um reservatório de seção retangular 
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Exercício 5.18 

Em continuidade ao projeto de abastecimento de água da cidade do exercício anterior (5.17), pede-
se determinar as dimensões econômicas (úteis) dos Reservatórios Inferior e Elevado (Torre) daquele 
sistema, também para os casos de Adução Continua e Adução Intermitente (12 horas por dia). 

 
Solução 
a) Para Adução Contínua (24 horas por dia): 

Volume Total de Reservação = 1500,00 m3 (útil), sendo: 
Reservatório Elevado (Torre) = 10% Volume Total → 33 00,135000,150

inf
mVemV RRel

==  

 
• Reservatório Inferior  (1350,00 m3) 

- Escolhido o de seção retangular, obedecendo à proporção: 
4

3=
y

x
 

- Em função das necessidades de pressão e da cota do terreno, fixou-se o nível máximo da água 
dentro do Reservatório Inferior (altura útil), em h = 7,00 m 

- Assim, a área útil do Reservatório Inferior, será: 

2inf 86,192
00,7

00,1350
mÁrea

h

V
Área

R =→==  ou duas células de 96,43 m2, interligadas entre si. 

- Para reservatórios de seção retangular, tem-se: 

43,96.
4

3
34

=

=→=

yx

y
xyx

 

Substituindo-se os valores, tem-se: 

my
y

y
y

34,11
3

43,964
43,96

4

3

43,96.
4

3

2

=×=∴=

=
 

adotando-se  y = 11,35 m, e substituindo na equação teremos: 

x = 51,8
4

35,113

4

3 =×=y
 m 

adotando-se  x = 8,50 m, o Volume (útil) Corrigido do Reservatório Inferior, será: 
 

)00,750,835,11(2 ××=RInfV  → =RInfV  365,350.1 m  

 
• Reservatório Elevado/Torre  (150,00 m3) 

- Para reservatórios de seção circular, tem-se a proporção:  
2

1=
diâmetro

altura
   .´.   Altura = 

2

diâmetro
 

 
- Devem ser observadas as cotas do terreno e do nível da água, em função dos limites de pressão. 
 
- Substituindo os valores, tem-se o Volume (útil) do Reservatório Elevado: 

3
3

22

00,150
8

.

2
.

4

.
.

4

.

m
D

V

DD
h

D
V

el

el

R

R

==

==

π

ππ

 

- O diâmetro e a altura (úteis), serão: 

mm
D

Altura

mmD

 3,65 h   se-adotando ,62,3
2

25,7

2

 7,25  D  se-adotando,26,7
00,1508

3

=→===

=→=×=
π  

- O Volume (útil) Corrigido do Reservatório Elevado, será: 

3
2

60,15065,3.
4

25,7.
mVV

elel RR =→= π
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b) Para Adução Intermitente (12 horas por dia): 
Volume Total de Reservação = 1919,00 m3 (útil), sendo: 
Reservatório Elevado (Torre) = 10% Volume Total → 33 10,172790,191 mVemV

inel RR ==  

 
• Reservatório Inferior  (1727,10 m3) 

- Escolhido o de seção retangular, obedecendo à proporção: 
4

3=
y

x
 

- Em função das necessidades de pressão e da cota do terreno, fixou-se o nível máximo da água 
dentro do Reservatório Inferior (altura útil) em h = 7,00 m. 

- Assim, a área útil do Reservatório Inferior, será: 

Área = 2inf 72,246
00,7

10,1727
mÁrea

h

VR =→= ou duas células de 123,36 m2 interligadas entre si. 

 
- Portanto, para reservatório de seção retangular, tem-se: 

36,123.
4

3
34

=

=→=

yx

y
xyx

 

Substituindo-se os valores, tem-se: 

36,123.
4

3 =y
y

 

my
y

82,12
3

36,1234
36,123

4

3 2

=×=∴=  

 
adotando-se  my 85,12= , e substituindo-se na equação, teremos: 

,64,9
4

85,123

4

3
m

y
x =×==  

 
adotando-se  x = 9,60 m, o Volume (útil) Corrigido do Reservatório Inferior, será: 
 

3
infinf 10,727.1)00,760,985,12(2 mVV RR =→××=  

 
 
• Reservatório Elevado/Torre  (191,90 m3) 

             - Escolhido o de seção circular, obedecendo à proporção: 
2

1=
diâmetro

altura
   .´.   Altura = 

2

diâmetro
 

 
- Devem ser observadas as cotas do terreno e do nível da água, em função dos limites de pressão. 
 
- Substituindo os valores, tem-se o Volume (útil) do Reservatório Elevado: 

3
3

22

90,191
8

.

2
.

.
.

4

.

m
D

V

D

h

D
h

D
V

el

el

R

R

==

==

π

ππ

 

 
- O diâmetro e a altura (úteis), serão: 

mhm
D

Altura

mDmD

95,3seadotando,94,3
2

88,7

2

88,7seadotando,88,7
90,1918

3

=→−===

=→−=×=
π  

 
- O Volume (útil) Corrigido do Reservatório Elevado, será: 

3
2

54,19265,3.
4

)88,7(.
mVV

elel RR =→= π
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5.5.3.4 Recomendações gerais sobre projetos de rese rvatórios de distribuição 

a) Divisão do reservatório  
A reservação total, excluída a dos reservatórios elevados, deve ser preferencialmente subdividida 

em, pelo menos, duas unidades ou câmaras, para funcionarem de formas independentes, para as ocasiões 
de limpeza e reparos. Para o dimensionamento em casos de adução contínua, devemos considerar o dia de 
maior consumo, sendo a adutora dimensionada para a vazão média desse dia. 

 
b) Canalizações de entrada 
Deve-se prever uma para cada compartimento, provida de registro para isolamento da unidade. 

Para o dimensionamento da tubulação de entrada, deverá ser obedecido o seguinte critério: a velocidade da 
água não poderá ser superior ao dobro da velocidade que alimenta o reservatório, não ultrapassando a 
perda de carga de 1,00 mca (10 KPa). 

 
c) Canalizações de saída 
Prever uma para cada compartimento, provida de registro para isolamento da unidade. A saída 

deverá ser pelo fundo com um ressalto de 5 a 10 centímetros. No dimensionamento da tubulação de saída 
deverá ser observado que a velocidade máxima, não ultrapasse uma vez e meia a velocidade na tubulação 
que se segue à mesma, não ultrapassando a perda de carga de 0,5 mca (5 KPa).  

 
d) Canalização de descarga (limpeza) 
Prever uma para cada compartimento, providas de válvulas. A ligação é feita pelo fundo, sem 

ressaltos. A laje do fundo deverá possuir inclinação maior ou igual a 0,5%, no sentido do orifício de 
descarga. Não poderá ter secção inferior a 0,015 m2, isto é, diâmetro de 140 mm. 

 
e) Canalização extravasora (ladrão) 
Projetar uma para cada compartimento, descarregando diretamente (sem válvulas) ao ar livre ou em 

canalizações de descarga. A tubulação do extravasor deverá ser dimensionada para uma vazão sempre 
superior à vazão de alimentação do reservatório. Para tal, pode-se empregar a seguinte fórmula: 

 

tentativasdeatravésconhecidoseráqualo,extravasordodiâmetrooé

120c

33,46K
4

c.π.0,355
K

extravasoroparavazãoQ

:

.. 54,063,2

=
=

=⇒=

=

=

φ

φ
onde

JKQ

 

J = H/L sendo: 
H = A altura da caixa de coleta para o extravasor menos ∅/2. Para os nossos padrões, a altura da 

caixa do coletor é de 0,50 m. 
L = Comprimento equivalente, relativo às peças do extravasor, ou seja: 1 curva 90º e tocos PF 

 
Figura 137 – Detalhe, em corte, da caixa de coleta para o extravasor 
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f) Abertura para inspeção 
Deverá possuir tampas adequadas recobrindo, pelo menos, 5 cm de rebordo e altura de 15 cm. 

Também devem ser protegidas contra a possibilidade de poluição e infiltração de águas externas. 
 
g) Escadas de acesso 
Servem para oferecer apropriada segurança para os operadores, especialmente no caso de torres. 
  
h) Cobertura adequada 
Tem o objetivo de impedir, ao máximo, a iluminação natural no interior do reservatório para se evitar 

o desenvolvimento de algas. 
 
i) Indicador do nível d’água 
Deverá ser instalado diretamente no reservatório pelo sistema de flutuador ou pneumático e/ou 

sistema de indicação à distância, para que o serviço de operação possa controlar os volumes armazenados 
disponíveis. 

 
j) Impermeabilidade das paredes 
Tem o objetivo de evitar vazamentos e infiltrações. 
 
l) Dispositivos de ventilação 
Servem para evitar pressões diferenciais perigosas na estrutura do reservatório. 
 
m) Sinalização de torres e pára-raios 
Objetiva proteger a navegação aérea, a juízo das autoridades competentes. 
 
n) Proteção contra águas poluídas 
Deverá ser observado: 
- a localização em terrenos inacessíveis às águas de inundações; 
- a localização em áreas de fácil drenagem das águas do subsolo; 
- o uso de tubulações resistentes e o afastamento de esgotos dentro de uma faixa de 15 m em torno 

do reservatório. 
 

5.5.3.5 Cuidados gerais relacionados à reservação d e água 
Vários episódios de surtos de doenças de veiculação hídrica têm sido relacionados a problemas na 

reservação, principalmente pela deterioração da qualidade da água tratada. 
Uma elevada razão volume do reservatório/vazão aduzida, resultando em tempos de detenção 

longos, e a configuração inadequada dos dispositivos de entrada e saída de água no reservatório, 
acarretando a estratificação das águas de diferentes idades, podem afetar negativamente as características 
do efluente. O tempo de detenção, ou tempo de retenção hidráulica, é diretamente afetado pela freqüência 
do ciclo enchimento-esvaziamento do reservatório e pela variação volumétrica nestes ciclos, e estes, por 
sua vez, estão relacionados com a capacidade do reservatório. 

Longos tempos de detenção no reservatório possibilitam o crescimento e a aclimatação das 
bactérias nitrificantes às condições de pH e à presença do residual do desinfetante, favorecendo, assim, a 
nitrificação. Em águas cloradas, tal fenômeno representa uma queda nas concentrações do cloro residual, 
uma vez que o cloro (agente oxidante) é utilizado na oxidação, por bactérias, do nitrogênio amonical 
(amônia) a nitrogênio nitroso (nitrito) e este, por sua vez, a nitrogênio nítrico (nitrato). Dependendo das 
práticas empregadas no controle destes microrganismos (longos períodos de cloração com cloro livre), pode 
ocorrer o ataque do desinfetante ao biofilme no sistema de distribuição, aumentando ainda mais o risco do 
crescimento de bactérias. 

Em reservatórios com dispositivos de chegada e saída distintos, geralmente posicionados em lados 
opostos na estrutura de reservação, o fluxo comporta-se comumente como “primeiro a chegar, primeiro a 
sair”, situação na qual a idade média das águas em seu interior está basicamente dependente do tempo de 
retenção hidráulica e da condição de mistura.  

Ainda em relação à condição de mistura, reservatórios de acumulação podem contribuir 
substancialmente para o aumento da idade média da água, dependendo de sua operação, locação e 
geometria. As unidades de reservação com elevada razão comprimento/largura ou altura/raio comportam-se 
como reatores de fluxo de pistão, ou seja, podem apresentar pouca ou nenhuma mistura da massa líquida. 
Nestes últimos, observa-se, por amostragem, uma variação significativa das concentrações de cloro, sendo 
maiores as concentrações de cloro nas regiões próximas ao dispositivo de entrada. 
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Em reservatórios com elevado quociente altura/largura e com dispositivo de chegada instalado no 

fundo do mesmo, não há uma mistura entre as águas das camadas superiores (maiores idades) e inferiores 
(menores idades). Nestes casos, o tempo de residência tem grande efeito sobre a idade média do efluente. 

Entre os problemas associados à deterioração da água tratada, a nitrificação merece atenção 
especial dos profissionais responsáveis pela operação dos sistemas de abastecimento de água. A 
nitrificação é um processo microbiológico, realizado pelas bactérias nitrificantes, tais como às pertencentes 
ao gênero Nitrosomonas, através da oxidação da amônia a nitrito e posteriormente a nitrato. 

A ausência de luz solar, também, pode contribuir para o crescimento de bactérias nitrificantes, 
tornando os reservatórios cobertos mais suscetíveis à nitrificação. Todavia, reservatórios descobertos 
apresentam maior risco da proliferação de algas e de contaminação por outros microrganismos. As 
bactérias nitrificantes são extremamente resistentes à desinfecção por cloração, pois o produto da 
concentração de cloro pelo tempo de contato necessário à eliminação das bactérias nitrificantes é 
consideravelmente maior que o verificado para a E. coli. Desta forma, há a tendência destes organismos 
aderirem à superfície de colóides e sólidos suspensos, que lhes servem de “escudos protetores” e de 
substrato rico em nutrientes. Nos reservatórios de sistemas afetados pela nitrificação, verifica-se um 
elevado grau destes organismos em sedimentos aderidos às paredes e ao fundo dos mesmos.  

 
5.5.4 Rede de distribuição de água 

É formada por tubulações e órgãos acessórios que, sob as vias públicas (ruas ou passeios), 
conduzem a água tratada até os consumidores, de forma contínua, em quantidade, qualidade e pressões 
adequadas. 

A água deve manter o padrão de potabilidade desde a estação de tratamento até os pontos de 
consumo. Para isso, alguns aspectos construtivos devem ser observados, na rede de distribuição: 

� Pressão positiva, atendendo aos valores mínimos e máximos estabelecidos em normas, em 
qualquer ponto da rede de distribuição; 

� Proteção contra contaminação externa, observando-se a sua estanqueidade e o assentamento 
a uma distância mínima da rede coletora de esgotos e, ainda, em nível superior ou em extremos opostos; 

� Boas condições de operação do sistema de abastecimento devem ser mantidas, para evitar 
interrupções de fornecimento de água, as quais constituem momentos propícios à ocorrência de queda de 
pressão na rede, favorecendo a entrada de contaminantes nas tubulações; 

� Ser provida de registros e dispositivos que permitam a operação, a manutenção e descargas, 
sem prejuízo do abastecimento ou dos padrões de potabilidade. 

 
5.5.4.1 Elementos de uma rede de distribuição de ág ua 

Uma rede de distribuição de água conta, de modo geral, com os seguintes elementos: 
a) Condutos ou tubulações principais 
Também chamados de linhas-tronco ou mestras, são tubulações de maior diâmetro, destinadas a 

abastecer áreas extensas, através de interligações fornecendo água às malhas secundárias da rede. 
 
b) Condutos ou tubulações secundárias 
São tubulações de menores diâmetros, que derivam ou partem das canalizações principais e se 

destinam ao abastecimento local, por onde passam. Nelas são feitas as ligações domiciliares. 
Observações: 

� Em geral, deve-se limitar o comprimento das canalizações secundárias a 600 metros, sempre 
alimentadas pelas duas extremidades. 

� Canalizações de até 300 mm de diâmetro podem receber ligações domiciliares. Acima desse 
diâmetro, deve ser assente outra canalização secundária, paralela à linha principal e interligada a esta em 
todos os cruzamentos. 
 

c) Válvulas de manobra com volante extensor (Figura 138) 

                                                                                                                                                              
                                                                                                     
 

Cada setor de manobra deverá abranger uma área com, pelo menos, uma das seguintes 
características: 

� Extensão da rede: 7 a 35 Km  
� Área: 40000 a 200000 m2 
� Número de economias: 600 a 3000 
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De modo genérico, recomenda-se a colocação de válvulas (registros) de manobra em: 
� Todo conduto secundário, junto ao ponto de ligação ao conduto principal; 
� Nos pontos em que três ou mais trechos de condutos principais se interligam, deverá ser previsto 

um registro de fechamento, para cada trecho; 
� Em pontos convenientes ao longo das linhas principais, ou a distâncias que podem variar de 600 

a 2000 m; 
� Malhas secundárias, de modo a facilitar o isolamento de trechos da rede; 
� Em “pontas mortas” da rede, mesmo que em regiões altas, 

 
         Figura 139 – Localização de válvulas de manobras 

 
 

d) Válvulas de descargas 
Com funcionamento semelhante às válvulas de manobra, devem ser previstas nos pontos baixos da 

rede, para descargas periódicas, principalmente em “pontas mortas”, não fechadas em anéis. São 
imprescindíveis para a fase de limpeza e desinfecção da rede. Deve-se observar que: 

� Em tubulações com diâmetros menores que 100 mm, as descargas deverão ter ser de 50 mm; 
� Em tubulações com diâmetros maiores ou iguais a 100 mm, as descargas deverão ter diâmetros 

de 100 mm; 
� Havendo hidrantes, nos pontos baixos, estes poderão servir como descargas. 

             
             
            e) Ventosas  

                                                                

   

                                   

 
                    1. Ar / 2. Flutuador / 3. Água 
            Figura 140 – Ventosa (seccionada)                                  
 
 

    Figura 141 – Concentração de ar nos pontos 
                          altos da tubulação         

São aparelhos de funcionamento automático, destinados a permitir a entrada e saída de ar das 
tubulações. Em redes, somente são usadas quando o terreno é muito acidentado, nos pontos altos, 
principalmente onde não são feitas ligações domiciliares. Nas canalizações principais ou mestras da rede, 
pode ser importante a previsão de ventosas, com o objetivo de evitar colapsos nas canalizações de aço ou 
de outro material que possa “dobrar” para dentro, por circunstância do esvaziamento rápido das 
canalizações com formação de vácuo interno. 
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f) Válvulas redutoras de pressão – VRP (Figura 142)          

                                                                                                   
São de controle automático, destinadas a reduzir a pressão de montante a uma pressão constante à 

jusante da tubulação. 
  
g) Válvulas sustentadoras de pressão – VSP (Figura 143)  

                                                                                                           
 
Quando instaladas na canalização principal, tem a finalidade de sustentar pressões mínimas à 

montante. Porém, quando posicionada em derivação com a descarga para a atmosfera, atua como válvula 
de alívio. 

 
h) Hidrantes (Figura 144) 

                                                                  
            (Verde: vazão superior a 2000 L/min; Amarelo: vazão de 1000 a 2000 L/min; Vermelho: vazão menor do que 1000 L/min) 

 
 
São aparelhos destinados ao combate de incêndios. Eventualmente podem servir para alimentação 

de carros-tanque, lavagens emergenciais de ruas (feiras livres, ocorrência de vazamento de esgotos etc.). 
No Brasil, em geral, os sistemas ou as redes de distribuição de água não são dimensionados para 

vazões simultâneas de abastecimento e de combate a incêndios.  
Desse modo, além de colocar os hidrantes em canalizações principais, procura-se posicioná-los, na 

medida do possível, próximo aos registros das redes de distribuição, de modo a se poder concentrar uma 
maior vazão nos hidrantes. 

Os hidrantes urbanos de incêndio podem ser de coluna (vide figura) ou subterrâneos. Contudo, face 
à dificuldade de visualização e a grande possibilidade de obstrução e de contaminação da água, o Corpo de 
Bombeiros do Estado de São Paulo tem recomendado que não mais sejam instalados hidrantes do tipo 
subterrâneo, orientando, inclusive, a substituição gradativa dos já existentes. 

 
Os critérios básicos para implantação de hidrantes urbanos no Brasil, de acordo com a NBR. 

12218/1994 da ABNT são: 
� Em comunidades com demanda total inferior a 50 L/s, tem-se dispensado a instalação de 

hidrantes na rede, devendo existir um ponto de tomada junto ao reservatório para alimentar 
carros-pipa para combate a incêndios; 

� Em comunidades com demanda total superior a 50 L/s, devem-se definir pontos significativos 
para combate a incêndio, mediante consulta ao Corpo de Bombeiros, mapeando as áreas de 
maior risco de incêndio; 

� Os hidrantes deverão ter um raio de ação de 300 m e abrangência de toda a área do 
loteamento; 

� Os hidrantes devem possuir 10 L/s de capacidade, nas áreas residenciais e de menor risco de 
incêndio, e 20 L/s de capacidade em áreas comerciais, industriais, com edifícios públicos ou 
de uso público e de edifícios cuja preservação patrimonial é de interesse da comunidade; 

� Os hidrantes devem ser ligados às tubulações da rede de distribuição, cujos diâmetros 
mínimos devem ser de 150 mm.  
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Para a localização dos hidrantes, devem-se considerar, também, os altos riscos pontuais, 

caracterizados por grandes edifícios que concentram um número elevado de público, como shopping 
centers, cinemas, teatros, dentre outros, principalmente quando estes estiverem localizados em áreas de 
baixo risco, sempre priorizando a instalação em esquinas e no meio das grandes quadras. 

 
5.5.4.2 Tipos de redes de distribuição de água 

Embora não haja uma classificação oficial sobre os tipos de redes, alguns nomes têm sido usuais: 
a) Tipo ramificada ou “espinha de peixe” 
Consiste em um conduto principal predominante, do qual partem os condutos secundários. Tem o 

inconveniente de ser alimentada por um só ponto, que em casos de acidentes gera a interrupção do 
abastecimento. Portanto, a adoção deste tipo de rede é recomendada para projetos em que a topografia e 
os pontos de abastecimento não permitam o traçado de outros tipos de rede. 

 
Figura 145 – Rede do tipo ramificada 

 
b) Tipo grelha 
São constituídas de condutos principais paralelos, não fechando circuito (anéis) entre si, ligando-se, 

em uma extremidade, a outro conduto principal que os alimente. 

                 
        Figura 146 – Rede do tipo grelha 

  
c) Tipo malhada (com anel de distribuição) 
Compõe-se de condutos principais formando circuitos fechados (anéis), circundando a área a ser 

abastecida e alimentando os condutos secundários. 
Estas redes permitem a alimentação de um mesmo ponto por diversas vias, possibilitando maior 

flexibilidade no atendimento das demandas de emergência e na manutenção da rede. 
Atualmente é o tipo de rede mais comum na maioria das cidades brasileiras.  

 
             Figura 147 – Rede do tipo malhada  

 
 
d) Tipo mista 
Resulta no uso associado dos tipos de redes ramificada, grelha e malhada. 
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5.5.4.3 Coeficientes e valores adotados em projetos  de rede de distribuição de água 

a) Valores mínimos e máximos 
 
a 1) Consumo per capita e variações de consumo: 
A atual norma brasileira estabelece que o consumo per capita de água deva ser determinado por 

meio de métodos diretos (leitura de hidrômetros e leitura de medidores instalados nas saídas dos 
reservatórios). Quando não existir medição, podem ser adotados valores de consumo médio per capita e os 
seus coeficientes de variação de vazão, encontrados em medições de setores ou sistemas com 
características semelhantes. 

Porém, em geral, os valores de consumo médio per capita e de variações de vazão, abaixo 
indicados, têm produzido bons resultados e sido bem aceitos pela Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo - SABESP: 

 
• Cidades localizadas na Região Metropolitana São Paulo – RMSP: 
q = 300,00 L/pés.dia 
K1 = 1,25 a 1,50 
K2 = 1,50 
• Cidades localizadas no interior do Estado de São Paulo: 
q = 200,00 L/pes.dia 
K1 = 1,20 a 1,25 
K2 = 1,50 
 
a 2) Pressões estática e dinâmica: 
A atual norma brasileira (NBR 12218/94), estabelece os seguintes valores para: 
• Pressão estática máxima na rede:  50 m.c.a (500 KPa). 
• Pressão dinâmica mínima na rede: 10 m.c.a (100 KPa). No Estado de São Paulo, a SABESP – 

recomenda o valor mínimo de 15 m.c.a. (150 KPa). 
  

 
Observações: 
 

Valores superiores e inferiores podem ser aceitos mediante justificativas técnicas. A Norma anterior 
(PNB 594) tolerava a Pressão estática máxima até 60 m.c.a (600 KPa), desde que a área onde ocorresse 
fosse menor ou igual a 10% da área da respectiva zona de pressão. 
 

a 3) Diâmetros: 
• Recomenda-se o diâmetro mínimo de 50 mm para Condutos Secundários. 

         •   Para Canalizações Principais a atual norma brasileira não faz referência ao diâmetro mínimo.  
Entretanto, a norma anterior (PNB 594) permitia as seguintes situações mínimas: 

� áreas comerciais ou com densidades de 150 hab/ha: ∅ = 150 mm 
� áreas com população ≥ 5000 habitantes: ∅ = 100 mm 
� áreas com população < 5000 habitantes: ∅ = 75 mm 

 
Observação: 
 

A SABESP recomenda que as canalizações sejam do tipo ponta e bolsa (PB) com juntas elásticas. 
 
a 4) Velocidades: 
Para a atual norma brasileira, os valores de velocidade na tubulação, devem ser: 
• velocidade mínima: 0,6 m/seg 
• velocidade máxima: 3,5 m/seg 

 
Observação: 
 
            O Quadro 5 (capítulo 5.5.2) expressa os diâmetros internos das tubulações, em função das 
velocidades econômicas recomendadas. 

 
a 5) Profundidades mínimas: 

            O recobrimento mínimo das tubulações deve ser de 1,00 m a 1,20 m quando assentadas sob leitos      
carroçáveis, e de 0,60 m a 1,00 m quando localizadas sob os passeios das vias públicas. 
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b) Vazões de Distribuição 
 
Podem ser dadas em L/s; L/s . ha (chamada de vazão específica = Qd ); ou L/s . metro linear de 

tubulação (vazão uniformemente distribuída, em marcha, por metro linear de tubo = qm). 
 

a) )L/s(
400.86

..2.1 qPKK
Q =  

 

b) )ha.L/s(
.400.86

..2.1
)ha.L/s(

400.86

..2.1

A

qPKK
Qdou

qDKK
Qd ==  

Estas são muito usadas no cálculo de redes com anéis. 
 

c) )m.L/s(
.400.86

..2.1
qm L

qPKK=  

Esta é muito usada no cálculo de redes ramificadas. 
 
Nessas expressões os símbolos representam: 
 
K1 = coeficiente do dia de maior consumo; 
K2 = coeficiente da hora de maior consumo; 
P    = população final para a área a ser abastecida; 
q    = consumo per capita; 
D    = densidade de ocupação da área, em hab/ha; 
A    = área a ser abastecida, em ha ou hm2; 
L    = extensão total da rede. 
 

5.5.4.4 Princípios de funcionamento das redes de ab astecimento de água 
As redes de distribuição funcionam como condutos forçados, ou seja, conduzem água sob pressão, 

obedecendo ao princípio dos vasos comunicantes - princípio de Bernouille: “Em um conjunto de vasos que 
se intercomunicam, quando a água estiver em repouso, atingirá o mesmo nível em todos os tubos”. 

 

 
 

Figura 148 - Vasos comunicantes: líquido em regime estático 
 
 

No entanto, estando a água em regime de escoamento ocorrem perdas de carga nas tubulações e 
conexões, fazendo com que ela não atinja o mesmo nível em todos os pontos. 

 
  Figura 149 – Vasos comunicantes: líquido em regime de escoamento 
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Para duas tubulações do mesmo material e do mesmo diâmetro, dentro das quais passe a mesma 

vazão de água, a perda de carga é maior no tubo de maior comprimento. A perda de carga para um 
determinado diâmetro de uma tubulação, é obtida multiplicando-se a perda de carga equivalente a um metro 
desta tubulação pelo seu comprimento total. 

 
Para duas tubulações do mesmo material, do mesmo comprimento e de mesmo diâmetro, a perda 

de carga é maior no tubo em que ocorre maior vazão.  
 
Para duas tubulações, feitas do mesmo material, com o mesmo comprimento, dentro das quais 

passe a mesma vazão, a perda de carga é maior no tubo de menor diâmetro. 
 
As perdas de carga distribuídas podem ser dadas em metros por mil metros ou em metros por 

metro, que multiplicada pelo comprimento da tubulação, tem-se a perda ao longo de toda a tubulação. 
 
Para o cálculo da perda de carga distribuída, pode-se utilizar a fórmula Universal ou Hazen-Willians, 

considerando também o efeito do envelhecimento do material utilizado na rede. 
 

 
5.5.4.5 Dimensionamento de redes de distribuição de  água 

 
a) Método de Hardy-Cross 
 
Criado em 1936, este método permite o desenvolvimento normal dos cálculos, sendo usualmente 

aplicados no dimensionamento dos condutos principais de redes do tipo malhada com anel de distribuição. 
 
A seguir, está descrita a seqüência de cálculo deste método 
 
I) Traçamos o anel ou anéis, de modo a atender satisfatoriamente toda a área interna ao anel e área 

externa equivalente à interna, levando em conta as densidades demográficas. 
II) Escolhemos os nós de carregamento. Os nós ou pontos singulares de “retirada de vazões” dos 

circuitos principais, deverão distanciar cerca de 300 a 500 m uns dos outros. 
Na realidade, a água se distribui para a malha secundária através de todas as derivações 

secundárias. Portanto, de quarteirão a quarteirão a vazão é variável. A rigor, cada saída se constitui num nó 
de distribuição do anel. Porém, fazer essa consideração, tornaria o cálculo do anel por demais trabalhoso. 

Assim, introduzimos uma simplificação de cálculo, imaginando que apenas alguns pontos (nós) 
fornecem água a determinadas áreas. 

Escolhem-se esses nós (distâncias máximas uns dos outros de 300 a 500 m), e traçam-se áreas de 
influência (a critério do projetista) que se admitem estarem abastecidas por ele. Desse modo, a vazão entre 
os nós é considerada constante. 

III) Calculam-se as áreas abastecidas por nó. Se um nó alimentar áreas de vazões específicas 
diferentes, devem-se calcular cada área em separado e multiplicar pela respectiva vazão específica. Ficam 
assim determinados os carregamentos dos nós. 

IV) Estima-se para cada trecho, a vazão a escoar e seu sentido de escoamento. Isso pode ser feito 
observando-se, simultaneamente, a capacidade de condição dos condutos com diâmetros comerciais (já 
dado em função de velocidade econômica) e as vazões de ponta dos nós de carregamento. Procura-se dar 
uma distribuição uniforme dessas vazões, levando-se em conta o atendimento dos nós, por caminhos mais 
curtos. 

V) As equações Σ Q = 0 em cada nó e Σ hf = 0 em cada circuito, dão as condições necessárias e 
suficientes para que as distribuições das vazões previstas nos cálculos coincidam com as reais. 

VI) As perdas de carga em cada trecho podem ser calculadas pela fórmula Universal ou Hazen-
Willians, utilizando os respectivos coeficientes de rugosidade equivalentes. 

VII) Escolhe-se um sentido de caminhamento da água nos anéis (sentido horário, positivo, por 
exemplo). Com as vazões da hipótese inicial de escoamento, calculam-se as perdas de cargas. 

 
Organizando-se quadros, pode-se fazer a verificação das hipóteses de escoamento e as correções 

sucessivas de vazão em cada trecho, até que a Σ hf = 0 ou Σ hf = valor admitido como erro tolerável. O erro 
mínimo é de 1 m.c.a. (10 kPa). 

No caso de muitos anéis interligados (grandes cidades), o método permite o uso de computador 
para rápido cálculo das malhas. ! 
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b) Método do seccionamento fictício 
 
Este método é aplicável, de forma direta, às redes do tipo ramificadas. 

    
                                           Figura 150 – Rede do tipo ramificada 
 

Pode ser também empregado, de forma indireta, em outros tipos de redes, procurando-se seccionar 
“ficticiamente” os circuitos fechados (anéis), apenas para efeito de cálculo, como demonstrado a seguir: 

          
  Figura 130 – Representação de um nó seccionado ficticiamente (para efeito de cálculo) 

 

                       Figura 151 – Rede do tipo malhada seccionada ficticiamente 
 
 
Observa-se que, uma vez reconduzida a rede em anéis à do tipo ramificada, ficam bem delineados: 
� As linhas principais de distribuição (que podem ser escolhidas por antecipação, a critério do 

projetista). Observa-se que na linha R-1-2-3-4, as cargas de vazão são maiores; 
� O encaminhamento dos fluxos de água em cada trecho. A escolha dos nós do seccionamento 

fictício deve ser feita de tal modo que, ao se calcular as perdas de carga através de dois caminhamentos 
diferentes, até atingir esse nó, obtenham-se perdas de cargas sensivelmente iguais. 

Exemplificando: no trecho 1-A da figura acima, a perda de carga deve-se igualar à perda do 
caminhamento 1-2-B-A. A diferença tolerável é de 5% da média das pressões encontradas em cada nó. 

                         

                         Figura 152 – Representação, em planta, de uma rede de distribuição de água 
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Com a planta do loteamento e as respectivas curvas de nível, procede-se a seqüência de cálculo 

deste método:  
• Escolha do local da reservação alimentadora da rede; 
• Traçado geral da rede; 
• Escolha dos pontos “ficticiamente” seccionados, procurando fazer os caminhamentos com 

aproximadamente a mesma perda de carga; 
• Determinação do comprimento da rede (L) e da vazão total a ser distribuída (Q), calculando-se a 

vazão em marcha (qm): 

)./()/(
.86400

... 21 msL
L

Q
qesL

L

qPKK
mQ ==  

 
• O preenchimento das colunas da planilha, segundo a seqüência: 

 

Coluna (1): os trechos da rede ou os nós devem ser enumerados de forma racional; 
 
Coluna (2): extensão do trecho em metros, medida na própria planta; 
 
Coluna (3): vazão a jusante (L/s), obtida da seguinte maneira: 
- Na extremidade de uma ramificação → Qj = 0 
- Na extremidade de jusante de um trecho “t” qualquer  →  Q jusante em “t” = ∑ Q montante dos 

trechos abastecidos por “t”; 
 
Coluna (4): vazão do trecho (L/s) → qm . L, onde “qm” é a vazão em marcha e, “L” o comprimento 

do trecho; 
 
Coluna (5): vazão a montante (L/s) → Qm = Qj + qm . L; 

Coluna (6): vazão fictícia → Qf = ,
2

jm QQ +
 que serve para calcular a perda de carga no trecho. 

Devem ser computadas nos vários trechos, quaisquer vazões especiais como, por exemplo, as 
demandas de indústrias. É conveniente subdividir as ramificações que abastecem indústrias de grande 
consumo em dois trechos com numeração diferente. 

 
    Coluna (7): diâmetro D, determinado pela imposição de velocidades limites e, pela vazão a 

montante (tabela ou ábaco); 
 
    Coluna (8): velocidade (m/s), obtida em ábaco ou tabela (já citadas) e, registrada com a 

finalidade de demonstrar que os limites foram respeitados; 
 
    Coluna (9): com a vazão fictícia Qf, o diâmetro D e o emprego da fórmula, tabela ou ábaco 

(Hazen-Willians ou Universal), obtêm-se J (perda de carga unitária em m/m) ou m/1000 m; 
 
    Coluna (11): perda de carga total (em metros) no trecho hf = J . L; 
 
    Colunas (10) e (12): cotas piezométricas de montante e de jusante. Identificado o nó em 

posição mais desfavorável na rede ou àquele assim suposto, estabelece-se para ele uma pressão igual 
ou pouco superior à mínima que será somada à cota do terreno, resultando assim a cota piezométrica 
do nó. Num outro trecho qualquer a cota piezométrica de montante é igual à cota piezométrica de 
jusante mais a perda de carga no trecho. Uma vez determinada uma cota piezométrica qualquer e, as 
perdas de carga, ficarão determinadas todas as demais cotas piezométricas; 

 
    Colunas (13) e (14): cotas do terreno obtidas nas plantas e relativas aos nós dos trechos; 
 
    Colunas (15) e (16): pressões disponíveis a montante e a jusante 
         PDM = CPM - CTM      e

 PDJ = CPJ - CTJ  ∴∴∴∴
  CPJ = PDJ + CTJ 

 
Observação: Deverá ser verificada se a hipótese referente ao ponto mais desfavorável e a localização 
do reservatório (quando existir) foram corretas e, se as pressões limites foram respeitadas. 
 
                O Quadro 6 apresenta uma planilha para o desenvolvimento dos cálculos deste método. 
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                  Quadro 6 – Planilha de Cálculo para o Método do Seccionamento Fictício 
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Exercício 5.19 
Projetar o sistema de distribuição de água para o Loteamento Azevedo Netto sabendo-se que o 

mesmo possuirá 910 m de extensão de ruas, com a topografia indicada na planta. A população prevista é 
de 840 habitantes (final de plano) e o material da rede será de Aço Rebitado (usado ± 10 anos). 

 
Solução  
1) Introdução 
O objetivo desse trabalho é atender, com sistema de distribuição de água, a comunidade do 
Loteamento denominado Azevedo Netto, localizado em uma Zona Habitacional Exclusiva – ZHE.  
2) Concepção da proposta 
O abastecimento será feito a partir de um Reservatório Apoiado de Concreto Armado de seção 
retangular, de onde sairá a Rede de Distribuição, toda executada em Tubos de Aço Rebitado (usado 
± 10 anos) assentados sob o eixo central das vias públicas, a 1,20 m de profundidade. 
3) População a ser atendida 
A população a ser atendida será de 840 habitantes (final de plano = 25 anos). 
4) Parâmetros utilizados no projeto 
- coeficiente do dia de maior consumo   → K1 = 1,25. 
- coeficiente da hora de maior consumo → K2 = 1,50. 
- consumo per capita → q = 200 L/hab.dia. 
- Reservação mínima = 1/3 da Vazão do dia de maior consumo. 
5) Cálculo das vazões 
-   Vazão Total (Q): 

       sL
KKqP

/64,3Q
400.86

50,125,1200840

400.86

...
Q 21 =⇒

×××==  

-   Vazão em marcha (qm): 

       msLqm
L

Q
qm ./004,0

00,910

64,3 =⇒==  

6) Volume (útil) de reservação 
                  

                             3
1 00,7000,000.70

3

25,100,84000,200
)..(

3

1
mLKPqVR ⇒=××==   

 
- Devemos considerar, ainda, para atender às demandas de emergências e ao combate a incêndios, 
mais 33% (do volume do reservatório)   →   VR =1,33 x 70,00   →  VR = 93,10 m3 
 
- Devido às condições locais (espaço e cotas), decidiu-se pelo projeto de um Reservatório Apoiado, 

de concreto armado e na forma retangular, para abastecer, por gravidade, toda a rede de distribuição. 

- Seção retangular: 
4

3=
y

x
 

- Em função das necessidades de pressão e da cota do terreno, fixou-se o nível máximo da água 
dentro do reservatório (altura útil) em h = 1,50 m. Assim, a área útil do reservatório, será: 

              Área (útil) = 
50,1

10,93=
h

VR  = 62,06 m2 ou duas células 31,03 m2 interligadas entre si.  

 Portanto, para reservatório de seção retangular, tem-se: 

 

03,31.
4

3
34

=

=→=

yx

y
xyx

                            substituindo-se os valores, tem-se:   

                                                    

mxseadotoumx
y

x

mymy
y

y
y

90,4,84,4
4

45,63

4

3
:teremos

45,6seadotando,43,6
3

03,314
03,31

4

3

03,31.
4

3

2

=→−≅⇒
×==

=→−=×=∴=

=

  

 
- O Volume (útil) corrigido do Reservatório, será: VR = 2 (6,45 x 4,90 x 1,50)  →  VR = 94,82 m3 (útil) 
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Figura 153 – Reservatório apoiado de concreto armado com seção retangular – corte transversal 

 
 

7) Dimensionamento da Rede de Distribuição 
Toda a rede de distribuição será de Aço Rebitado (usado ± 10 anos). Tabela 20 ⇒ (C = 90).            

O dimensionamento foi realizado pelo Método do Seccionamento Fictício, utilizando-se Hazen-Willians. 
A planilha de cálculo encontra-se em anexo. 
8) Pressão disponível no ponto mais desfavorável 
P = 17,08 m.c.a. (170,80 KPa) à jusante do trecho 11. Pode-se verificar pela Planilha de Cálculo 

(Quadro 8), que todas as Pressões Disponíveis estão dentro do Limite Mínimo de 15,00 m.c.a. (150,00 KPa) 
e do Limite Máximo de 50,00 m.c.a. (500,00 KPa).   

9) Pressão disponível na saída do reservatório 
P = 1,50 m.c.a (15,00 KPa) à montante do trecho 11. 
10) Instalação de Hidrante 
Apesar da Vazão Total (Q) ser menor que 50,00 L/s, o Corpo de Bombeiros recomendou o uso de 

hidrante devido às peculiaridades e características do local. Portanto, será instalado um hidrante “tipo 
coluna” de 10 L/s (vermelho) e Ø = 100 mm no entroncamento da Rua do Comércio com a Rua São Paulo 
(Trecho 8 com os Trechos 6 e 7) que, no raio de 300,00 m abrangerá toda a área do loteamento. 

11) Instalação de Ventosa   
No Trecho 11, próximo ao Reservatório, será instalada uma Válvula Ventosa Ø = 100 mm.    

                                                                                             

 
                
          Figura 154 – Esquema do sistema de distribuição de água do Loteamento Azevedo Netto 
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             12) Relação de Materiais 
 
*  Conexões a serem instaladas em cada nó: 
 

Nó I 
Toco PP ∅ 100x300 mm 
Curva 45º PP ∅ 100 mm 
Ventosa Ø 100 mm 
                                       

Nó III                                                                                                                    
TE BBB ∅ 100 x 50 mm                                                                             
C 45º BB FºFº ∅ 50 mm 

Nó V 
C 45º BB  ∅ 75 mm 
C 22º 30 BB ∅ 75 mm 
RD PB ∅ 75 x 50 mm 

Nó VII 
TE BBB ∅ 50 mm 
RG BB ∅ 50 mm 

Nó II 
C 45º BB ∅ 100 mm 
RG BB  ∅ 100 mm 

Nó IV 
X BBBB ∅ 100 x 75 mm 
RD PB  ∅ 75 x 50 mm 
RD PB  ∅ 100 x 75 mm 
RG BB  ∅ 75 mm (2 un) 
RG BB  ∅ 50 mm 
Hidrante Ø 100 mm 

     Nó VI  
     TE BBB ∅ 50 x 50 mm 

C 45º BB FºFº ∅ 100 mm 
RG BB  FºFº ∅ 50 mm  
 
 

Nó VIII 
RG BB ∅ 50 mm 
 

     Nó IX 
CAP ∅ 50 mm (3 un) 
 
 

                                                          
*  Tubulações:   Ø 50 mm = 660,00 m;   Ø 75 mm = 110,00 m;   Ø 100 mm = 260,00 m   
  
             13) Especificação dos materiais 
           Todos os materiais a serem utilizados na construção da rede de distribuição de água, deverão ser 
de primeira qualidade, atendendo às normas e especificações da ABNT e da Concessionária Responsável 
pela operação do atual sistema do Município e a quem será entregue formalmente todo o conjunto a ser 
construído a expensas do empreendedor do Loteamento, objeto deste projeto. Os registros serão do “tipo 
oval” com bolas e cabeçotes com acionamento por meio de chave “T“ e ficarão colocados em caixas 
especiais, de alvenaria ou concreto com proteção superficial por meio de tampões de ferro fundido, marca 
Barbará. 

             14) Cronograma físico de execução das obras 
             O prazo para a execução das obras da rede de abastecimento de água foi estimado em 12 meses, 
contados a partir da data de aprovação final do projeto pela Prefeitura Municipal, conforme o cronograma 
abaixo: 
      

Quadro 7  -  CRONOGRAMA    FÍSICO    DE    EXECUÇÃO    DAS    OBRAS 

   M E S E S      
           SERVIÇOS 
                                                            1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

                        

                        

 
Marcação / Topografia 
                         

                        
                        

 
Escavação  de  valas 
                         

                        
                        

 
Assentamento  de  
tubulações 
 

                        

                        
                        

 
Ligações  prediais 
                         

                        
                        

 
Teste  da  rede 
                         

                        
                        

 
Cadastro  das  redes 
                         

                        
                        

 
Reaterro 
                         

                        

                        

                        
Reservatório 
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                                               Quadro 8 – Planilha de Cálculo do Exercício 5.19 
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          Figura 155 – Planta do sistema de distribuição de água do Loteamento Azevedo Netto  
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Exercício 5.20 
Projetar o sistema de distribuição de água para o Loteamento Jardim Palmeiras, no Município de 

Marinalândia. A população estimada é de 1000 habitantes (final de plano) e a rede de distribuição será de 
Ferro Fundido (novo) revestido internamente com argamassa de cimento, assentada sob 840,00 m de ruas. 

 
Solução 
1) Introdução 
O objetivo desse trabalho é atender com sistema de distribuição de água, o Loteamento Palmeiras, 
localizado no Município de Marinalândia, localizado em uma Zona Habitacional Mista – ZHM.  
2) Concepção da proposta 
O abastecimento será feito a partir de um Reservatório Apoiado de concreto armado na forma 
circular, que atenderá a rede de distribuição a ser executada em Tubos de Ferro Fundido (novo), 
revestido internamente com argamassa de cimento e assentados sob o eixo central das vias 
públicas, a 1,00 m de profundidade. 
3) População a ser atendida 
A população a ser atendida será de 1000 habitantes (final do plano = 20 anos). 
4) Parâmetros de projeto 
- Coeficiente do dia de maior consumo   → K1 = 1,25. 
- Coeficiente da hora de maior consumo → K2 = 1,50. 
- Consumo per capita → q = 200 L/hab.dia. 
- Reservação mínima → 1/3 da Vazão do dia de maior consumo. 
5) Cálculo das vazões 
- Vazão Total (Q):  

                   L/s34,4Q
86400

50,125,12001000

86400

... 21 =⇒
×××==

KKqPQ
T

  

- Vazão em Marcha (qm): 

                              msL
L

Q
./00517,0qm

00,840

34,4
qm =⇒==  

6) Volume útil de reservação (VR) 

                    ( ) 3
1R 33,8333,333.83

3

25,100,100000,200
..

3

1
V mLkPq ⇒=××==   

 
- Devemos considerar, ainda, para atender às demandas de emergências e ao combate a incêndios, 
mais 33% (do volume do reservatório)   →   VR =1,33 x 83,33   →  VR = 110,83 m3 
 
- Devido às condições do terreno (espaço e cotas), decidiu-se pelo projeto de Reservatório Apoiado, 

de concreto armado e na forma circular, o qual deverá abastecer, por gravidade, toda a rede de distribuição. 
 
- Em função das necessidades de pressão e da cota do terreno, fixou-se o nível máximo da água 

dentro do reservatório em h = 5,08 m (altura útil). Substituindo-se, teremos o diâmetro (útil) do reservatório: 
                                                     

mDseadotoumD
D

h
D

VR 30,5,27,5
08,5

83,1104
83,11008,5.

4

.
.

4

. 22

=→−=×=∴===
π

ππ
  

 
- O Volume (útil) corrigido do Reservatório, será: VR  =  π . (5,30)2 . 5,08   →  VR ≈ 112,00 m3 (útil)  
                                                                                               4 

 
                      Figura 156 – Reservatório apoiado de concreto armado com seção circular - corte 
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7) Dimensionamento da Rede de Distribuição 
Toda a rede de distribuição será de Ferro Fundido (novo) revestido internamente com argamassa de 

cimento. Tabela 20 ⇒ C = 130. O dimensionamento foi realizado pelo Método do Seccionamento Fictício, 
utilizando-se Hazen-Willians. 

A planilha de cálculo, encontra-se em anexo. 
8) Pressão disponível no ponto mais desfavorável 
P = 17,50 m.c.a (175,00 KPa) à jusante do trecho 10. Pode-se verificar pela Planilha de Cálculo 

(Quadro 9), que todas as Pressões Disponíveis estão dentro do Limite Mínimo de 15,00 m.c.a. (150,00 KPa) 
e do Limite Máximo de 50,00 m.c.a. (500,00 KPa).   

 9) Pressão disponível na saída do reservatório 
P = 5,08 m.c.a (50,80 KPa), à montante do trecho 10. 
10) Instalação de Hidrante 
Apesar da Vazão Total (Q) ser menor que 50,00 L/s, o Corpo de Bombeiros recomendou o uso de 

hidrante devido às peculiaridades e características do local. Portanto, será instalado um hidrante “tipo 
coluna” de 10 L/s (vermelho) e Ø = 100 mm no entroncamento da Rua Uruguai com a Rua Equador e a Rua 
Paraíba (Trecho 7 com os Trechos 4 e 6) que, no raio de 300,00 m abrangerá toda a área do loteamento. 

11) Instalação de Ventosa   
No Trecho 10, próximo ao Reservatório, será instalada uma Válvula Ventosa Ø = 100 mm.    

             12) Relação de Materiais               
 
*  Conexões a serem instaladas em cada nó:      (A SER DESENVOLVIDO PELO ALUNO) 
 
  
              
 
 
 
                                                
 
 
 
 
*  Tubulações:      (A SER DESENVOLVIDO PELO ALUNO) 
 
 
            13) Especificação dos materiais 
          Todos os materiais a serem utilizados na construção da rede de distribuição de água, deverão ser de 
primeira qualidade, atendendo às normas e especificações da ABNT e da Concessionária Responsável pela 
operação do sistema do Município e a quem será entregue formalmente todo o conjunto a ser construído às 
expensas do empreendedor do Loteamento, objeto deste projeto. Os registros serão do “tipo oval” com 
bolas e cabeçotes com acionamento por meio de chave “T“ e ficarão colocados em caixas especiais, de 
alvenaria ou concreto com proteção superficial por meio de tampões de ferro fundido, marca Barbará. 

            14) Cronograma físico de execução das obras       (A SER DESENVOLVIDO PELO ALUNO) 
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                                   Quadro 9 – Planilha de Cálculo do exercício 5.20 
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                       Figura 157 – Planta do sistema de distribuição de água do Loteamento Jardim Palmeiras 
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5.5.4.6 Materiais das redes de distribuição de água   
            Cada material apresenta vantagens e desvantagens, portanto devem-se verificar os requisitos 
desejados de resistência, durabilidade, economia e adaptabilidade para manuseio, face às condições locais 
de cada obra. Os principais tipos de materiais de tubulações e peças atualmente utilizados são: 
            a) Materiais plásticos: podem ser Termoplásticos , os quais podem ser amolecidos e moldados 
mais de uma vez, por meio do aquecimento. Ex: Policloreto de Vinila (PVC), Polietileno (PE). 
Diferentemente dos Termofixos  que não possuem essas propriedades. Ex: Plásticos Reforçados com Fibra 
de Vidro (PRFV). 
 
            a.1) Tubos de PVC - Policloreto de Vinila (Figura 158)   
 

                                
            

O PVC, que é um termoplástico obtido através de insumos oriundos do sal marinho (57%) e do 
petróleo (43%), iniciou sua produção industrial no Brasil, a partir do ano de 1954.  

Os tubos e conexões de PVC rígidos para sistemas de abastecimento de água potável são 
produzidos na cor marrom com juntas elásticas tipo Ponta/Bolsa/Anel (PBA) nos diâmetros 50, 75 e 100 
mm, em barras de 6,00 m, para pressões de serviços de 60, 75 e 100 m.c.a., respectivamente nas classes 
12, 15 e 20. E na cor azul com juntas elásticas (JE) ou elásticas integradas (JEI) nos diâmetros 100 mm a 
500 mm, também em barras de 6,00 m, para pressões de serviços de 100 mca (20˚C). Também conhecidos 
como PVC DEFOFO, possuem o diâmetro externo compatível com os dos tubos de Ferro Fundido, 
proporcionando alternativamente o uso de conexões de ferro em redes de PVC PBA.  

  
� Vantagens: 
. Facilidade no assentamento; Baixo peso; Excelentes condições de escoamento (baixa 

rugosidade); Boa resistência química e à corrosão. 
 
� Desvantagens: 
. Limitação a pequenos diâmetros; Proteção contra cargas externas. 
 
a.2) Tubos de PEAD - Polietileno de Alta Densidade (Figura 159) 
 

                                                                                                      
          

O Polietileno (PE) é um termoplástico derivado do eteno. No Brasil o Polietileno de Alta Densidade 
(PEAD) foi introduzido nos anos 50 e, atualmente são produzidos para juntas tipo Ponta/Bolsa (PP) nos 
diâmetros até 125 mm em bobinas e, após esse diâmetro e até 315 mm, em barras de 6 ou 12 m.  De forma 
contrária aos demais materiais que são caracterizados pelo diâmetro nominal (DN) os tubos e conexões de 
PEAD o são pelo diâmetro externo (DE), produzidos nas classes PE 80 e PE 100, na cor preta ou conforme 
as especificações internas das empresas concessionárias (Ex: SABESP adota o azul). 

   
� Vantagens: 
.  Grande facilidade de manuseio (assentamento e transporte); Grande flexibilidade e resistência a 

impactos, inclusive em baixas temperaturas; Excelentes condições de escoamento; Baixa utilização de 
conexões; Boa resistência a agentes químicos. 

  
� Desvantagens: 
.  Limitação em sua utilização a pequenos diâmetros 
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b) Materiais de ferro fundido: São dois, os tipos de Ferro Fundido (FOFO): O Cinzento e o Dúctil. 
 
b.1) Tubos de ferro fundido cinzento  
São aqueles em que a grafita se apresenta na forma de lamelas (placas finas) que, sob elevados 

esforços, podem provocar fissuras. 
   
� Vantagens: 
. Boa resistência à compressão; Resistência à fadiga; Resistência à corrosão. 
 
� Desvantagens: 
. Mesmo possuindo tais resistências e uma vida útil longa, esses tubos podem se romper, mais 

facilmente que o Ferro Dúctil, devido a eventuais quedas geradas no transporte e manuseio. 
. Limitação a pequenos diâmetros; Necessidade de Proteção contra cargas externas. 
 
b.2) Tubos de ferro fundido dúctil (Figura 160) 
 

                                                                           
 

Em 1948, pesquisadores britânicos conseguiram a cristalização da grafita na forma de esferas, e 
não mais em lamelas, eliminando as possíveis linhas de fissuras em função da melhoria nas condições das 
resistências à tração, ao impacto e ao alongamento. Porém, em contrapartida, a composição obtida tornou 
esse ferro mais sensível à corrosão. Para compensar, os tubos e conexões desse material podem recebem 
revestimento externo à base de zinco metálico e pintura betuminosa, enquanto que a parte interna recebe 
uma fina argamassa de cimento aluminoso. 

Esses tubos são produzidos, no Brasil, nos diâmetros de 80 mm a 1200 mm, com juntas dos tipos: 
elástica (JGS), travada internamente (JTI), travada externamente (JTE), mecânica (JM) ou, ainda, de 
flanges soldados ou roscados. 

 
� Vantagens: 
. Elevada resistência às cargas externas; Resistência aos choques no transporte e assentamento. 
 
� Desvantagens: 
. Formação de incrustações nas paredes internas (em função do pH da água); Peso, Custo elevado. 
 
c) Outros tipos materiais: novos materiais têm sido sucessivamente introduzidos no mercado, 

porém com utilização, ainda, em menor escala, tais como o concreto (em captação e adutoras em condutos 
livres); o aço com juntas elásticas (em adutoras de grandes diâmetros); o PVC reforçado com resina de 
poliéster - RPVC (em redes de DN 75 a 600 mm); o plástico reforçado com fibra de vidro – PRFV (em redes 
de DN 100 a 200 mm). Estes dois últimos para pressões de serviços de 10 m.c.a. até 320 m.c.a.  
 

                                   
                                        Figura 161 - Tubos de plástico reforçado com fibra de vidro - PRFV 
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5.5.4.7 Aspectos construtivos das redes de distribu ição de água 
 

 As redes devem ser executadas em valas convenientemente preparadas. Na rua, a rede de 
água deve ficar sempre em nível superior à rede de esgoto, e, quanto à sua localização é comum situar-se 
em um terço da rua e a rede de esgoto em outro. O procedimento depende, ainda, de estudo econômico. 
Há situações nas quais o mais aconselhável é a execução da rede por baixo de ambas as calçadas. 

 

                       
                                      Figura 162 – Assentamento de uma rede de água potável em PVC/PBA 

 
5.5.4.8 Cuidados relacionados à operação e manutenç ão das redes de distribuição de água 

 
a) Vazamentos 
Na operação e manutenção das redes de distribuição, os vazamentos constituem um dos principais 

intervenientes nas perdas do sistema de abastecimento. 
Aliada à perda de receita, os vazamentos podem facilitar a entrada de água contaminada no interior 

da tubulação. Mesmo em sistemas continuamente sob pressão, há a possibilidade de ocorrência de 
pressões negativas e a conseqüente entrada de água do subsolo para a tubulação. As pressões negativas 
podem ainda ocorrer pela descontinuidade de pressão decorrente do fechamento de válvulas para 
manutenção ou pelo subdimensionamento de tubulações, acarretando a elevação da perda de carga na 
rede. Tais interrupções no abastecimento explicam a usual construção de reservatórios domiciliares no país. 

 
b) Rupturas das tubulações 
Ainda que menos freqüente, outro grave problema na operação e manutenção das redes está 

relacionado com as rupturas dos condutos, as quais podem ter como conseqüência a paralisação total ou 
parcial do abastecimento, além da contaminação da água distribuída. No caso de redes de grande diâmetro, 
e alta pressão, a abertura de grande escavação no solo pode afetar as construções próximas ao local. 

 
c) Redução da capacidade de escoamento das tubulaçõ es 
Com o passar do tempo, outro problema que pode vir a ocorrer refere-se à redução da capacidade 

de escoamento das tubulações. As principais causas desta redução são atribuídas a: 
 
� Corrosão interna das tubulações metálicas com a for mação de tubérculos (vide Figura 19) 
Caso a água tratada contenha teores de ferro em solução sob a forma de íon ferroso, poderá 

ocorrer oxidação e precipitação, podendo criar depósitos que, no decorrer do tempo, aumentam de volume 
formando protuberâncias denominadas tubérculos. 

Todo material metálico, enterrado ou submerso, tais como tubulações, conexões, equipamentos 
dentre outros, são passíveis da ocorrência de corrosão, que se processa através de reações químicas e 
eletroquímicas com o meio, resultando na deterioração destes materiais. 

Para se evitar a ocorrência dos vários tipos de corrosão (galvânica, em frestas, atmosférica, pelo 
solo, pela água, eletrolítica, por bactérias, grafítica, sob fadiga, alveolar etc.), os materiais metálicos devem 
passar por prévios tratamentos, geralmente por sistemas de proteção catódica. 

 
� Incrustações (vide Figura 18) 
Algumas águas são consideradas quimicamente instáveis e suscetíveis de causar problemas no 

sistema de distribuição, especialmente nas instalações prediais de água quente. Águas de elevada dureza, 
ricas em sais de cálcio e magnésio e, menos freqüentemente, de ferro e alumínio podem ser bastante 
incrustantes. Esses sais podem ocorrer naturalmente na água bruta ou ser conseqüência de dosagens 
elevadas dos produtos químicos usualmente empregados no tratamento.  
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� Deposição de materiais orgânicos e minerais insolúv eis 
Os mananciais podem apresentar grande variedade de qualidade, principalmente nas estações 

chuvosas, quando as águas se apresentam ricas em partículas em suspensão. Tais partículas, nos 
sistemas de abastecimento em que a água não é tratada adequadamente, são carreadas para a rede de 
distribuição, podendo ocorrer à deposição nos trechos de baixa velocidade ou nas pontas de rede, 
reduzindo a seção de escoamento das tubulações e podendo acarretar pressões negativas na rede. 

 
� Formação de biofilmes 
Os biofilmes constituem-se em uma fina película biológica formada no interior das redes de 

distribuição de água por meio da fixação e multiplicação dos microrganismos junto às paredes internas dos 
condutos. Alguns tipos de microrganismos aderem diretamente à superfície do tubo, através de sua 
membrana celular. Outros tipos de bactérias formam uma cápsula de polissacarídeos denominada 
Glycocalyx, que ancora a bactéria à superfície da tubulação. O fluxo da água passa carreando os nutrientes 
essenciais à sobrevivência e ao crescimento desses microrganismos. Além das bactérias, nesta película 
podem se desenvolver diversas espécies de fungos, protozoários, e outros pequenos invertebrados. Tais 
microrganismos são passíveis de conferir sabor e odor, além de problemas de saúde e estéticos à água. 

Desta forma, bactérias do grupo coliforme, de origem fecal ou não, ao persistirem ou penetrarem no 
sistema de distribuição – por intermédio de vazamentos, retro-sifonagem ou em pontos da rede submetidos 
a pressões negativas – podem se desenvolver no interior dos biofilmes, mesmo quando a água apresentar 
concentração elevada de cloro residual. 

 
d) Limpeza de tubulações 
Um dos métodos mais utilizados para a limpeza das tubulações é o da introdução e passagem de 

equipamentos especiais para a remoção das incrustações por meio de raspagem. Nas tubulações metálicas 
revestidas internamente, nas de PVC e nas de concreto, utiliza-se o equipamento denominado Polly-pig, 
dotado de um protetor de material abrasivo para evitar que danifiquem as paredes internas dos tubos. Em 
tubulações metálicas não revestidas internamente, pode-se aplicar o Polly-pig agora acoplado de escovas 
de aço. Outro método utilizado para a limpeza de tubos consiste nos Raspadores de arraste hidráulico. 

 
e) Recuperação de tubulações 
O revestimento das paredes internas com argamassa de cimento tem sido utilizado para recuperar 

tubulações de ferro fundido (com ou sem revestimento) e tubulações de aço que apresentam corrosão e 
incrustações. Principalmente para diâmetros superiores a 150 mm este processo torna-se mais vantajoso 
comparativamente à troca de toda a tubulação. 

 

                 
                                          
            Figura 163 – Esquema de revestimento (tubo aço ou F.ºFº.) com argamassa de cimento                                   
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SÉRIES HISTÓRICAS DOS CENSOS DAS CIDADES DO VALE DO  PARAÍBA 

 


