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1

SISTEMAS DE
AB A S T E C I M E N T O D E
ÁG UA

1.1

DEFINIÇÃO

Define-se por sistema de abastecimento público de água o conjunto de obras,
equipamentos e serviços destinados ao abastecimento de água potável de uma
comunidade para fins de consumo doméstico, serviços públicos, consumo industrial
e outros usos. Esta água fornecida pelo sistema deverá ser, sempre que possível, em
quantidade suficiente e da melhor qualidade do ponto de vista físico, químico e
bacteriológico.

1.2

UNIDADES DO SISTEMA

Um sistema de abastecimento público de água compreende diversas unidades que
serão detalhadamente estudadas mais adiante, a saber:
-

S

Captação. Tomada de água.
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-

Adução e subadução: de água bruta de água tratada.

-

Estação de tratamento de água.

-

Reservação:
-

reservatórios enterrados;

-

reservatórios semi-enterrados;

-

reservatórios apoiados;

-

reservatórios elevados;

- Estações elevatórias ou de recalque:
de água bruta;
de água tratada.
-

1.3

Rede de distribuição

ELEMENTOS BÁSICOS E PARÂMETROS
PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Para a implantação de um sistema de abastecimento público de água, faz-se
necessário a elaboração de estudos e projetos com vistas à definição precisa das obras
a serem empreendidas. Essas obras deverão ter a sua capacidade determinada não
somente para as necessidades atuais mas também para o atendimento futuro da
comunidade, prevendo-se a sua construção por etapas. O período de atendimento
das obras projetadas, também chamadas de alcance do plano, varia normalmente
entre 10 e 30 anos.
Para a elaboração do projeto de um sistema de abastecimento público de água, devem
ser reunidos uma série de dados e elementos básicos que possibilitem um perfeito
diagnóstico da localidade a ser abastecida. Dentre estes elementos, podem ser
assinalados como os mais importantes:
a. planta resultante do levantamento planialtimétrico semicadastral da localidade
a ser abastecida, em escala conveniente (de um modo geral, em escala 1:2000);
b. dados e informações a respeito da economia local e regional;

2

S

I STEM AS D E TRATAME NTO E D E ABASTE CI MEN TO D E ÁG UA

S

I STE MAS D E ABAS TEC IME NTO D E ÁG UA

c. dados e elementos referentes aos aspectos físicos da localidade: recursos
hídricos superficiais e subterrâneos; geologia, geomorfologia e hidrogeologia;
clima; vegetação; infra-estrutura existente, etc;
d dados referentes à demografia local e regional;
e

indicação das áreas de localidade atendidas pelos serviços de infra-estrutura
existentes na mesma: água, esgotamento sanitário e pluvial, energia elétrica,
sistema viário, etc;

f

levantamento das condições sanitárias da comunidade;

g

levantamento completo do sistema de abastecimento público de água
eventualmente existente, com indicação da capacidade nominal de cada
unidade do sistema;

h avaliação do crescimento populacional ano a ano e sua evolução até o ano de
alcance do projeto, com base nos dados e elementos disponíveis e por processos
que permitam o enquadramento de todas as variáveis intervenientes no
referido crescimento;
i) determinação das características qualitativas e quantitativas dos mananciais
disponíveis na região, possíveis de aproveitamento para fins de abastecimento
público de água;
j

avaliação dos volumes de água necessários, tanto na configuração atual como
na futura, levando em consideração os diversos tipos de consumo de água e o
eventual aumento do consumo específico ao longo do tempo, notadamente o
consumo industrial.

Por outro lado, faz-se necessário o estabelecimento de parâmetros e critérios
norteadores do projeto nas suas diversas fases, devendo ser fixados, entre outros
elementos:
a

período de alcance das obras a serem projetadas (entre 10 e 30 anos);

b

etapas de construção das obras;

c

cotas de consumo diário de água per capita;

d volumes de água para fins industriais, quando muito significativos em relação
aos volumes totais;
e

S

coeficientes de variação de consumo, ou seja, dos dias de maior consumo (k1);
e da hora de maior demanda (k2);
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f

1.4

número de horas de funcionamento de cada unidade do sistema. De um modo
geral somente em sistemas de pequena capacidade algumas partes ou unidades
deixam de funcionar durante as 24 horas do dia.

NECESSIDADE DA ÁGUA

A água constitui um elemento essencial à vida animal e vegetal. Seu papel no
desenvolvimento da civilização é reconhecido desde a antigüidade; Hipócrates (460/
354 a.c.) já afirmava: "a influência da água sobre a saúde é muito grande".
Os seres humanos têm necessidade de água de qualidade, e em quantidade suficiente
para todas as suas necessidades, não só para proteção de sua saúde, como também
para o seu desenvolvimento econômico. Assim, a importância do abastecimento de
água deve ser encarada sob os aspectos sanitário e econômico. É importante ressaltar
que a qualidade e a quantidade da água a ser utilizada num sistema de
abastecimento estão intimamente relacionados às características do manancial.

1.5

IMPORTÂNCIA SANITÁRIA DO
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

A importância sanitária do abastecimento de água é das mais ponderáveis. A
implantação ou melhoria dos serviços de abastecimento de água traz como resultado
uma rápida e sensível melhoria na saúde e nas condições de vida de uma
comunidade, principalmente através do controle e prevenção de doenças, da
promoção de hábitos higiênicos, do desenvolvimento de esportes, como a natação, e
da melhoria da limpeza pública. Reflete-se, também, no estabelecimento de meios
que importam em melhoria do conforto e da segurança coletiva, como instalação de
ar condicionado e de equipamentos de combate a incêndios. Constitui o melhor
investimento em benefício da saúde pública.
Ressalta-se, assim, conforme tem sido constatado em muitos lugares, que a
implantação ou melhoria dos sistemas de abastecimento de água traz como
conseqüência uma diminuição sensível na incidência das doenças relacionadas à
água. Estes efeitos benéficos se acentuam bastante com a implantação e melhoria dos
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sistemas de esgotos sanitários. Por outro lado, tem também sido constatado que a
implantação de sistemas adequados de abastecimento de água e de destino dos
dejetos, a par da diminuição das doenças transmissíveis pela água, indiretamente
ocorre a diminuição da incidência de uma série de outras doenças, não relacionadas
diretamente aos excretas ou ao abastecimento de água.
Segundo a O.M.S. aproximadamente 1/4 dos leitos existentes em todos os hospitais
do mundo estão ocupados por enfermos, cujas doenças são ocasionadas pela água.

1.6

IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DO
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

A importância econômica do abastecimento de água é de grande relevância. Sua
implantação se traduz no aumento de vida média da população servida, na
diminuição da mortalidade em geral, particularmente da infantil e na redução de
diversas doenças. Estes fatos refletem, portanto, um aumento sensível do número de
horas de trabalho dos membros de uma comunidade, e com isso, aumento de
produção.
A influência da água, do ponto de vista econômico, faz-se sentir mais diretamente no
desenvolvimento industrial por constituir, ou matéria-prima em muitas indústrias,
como as de bebida, ou meio de operação, como água para caldeiras, etc.

1.7

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS
HÍDRICOS NATURAIS

Tendo em vista que as águas naturais destinam-se a vários fins, tais como,
abastecimento de populações, fins industriais, produção de energia elétrica, fins
recreacionais, navegação e fins agropecuários, torna-se necessário haver um
planejamento adequado da utilização dos recursos hídricos de uma região, de modo
a satisfazer estas variadas finalidades. Nos últimos anos, a tendência para o
planejamento integral da utilização dos recursos de uma bacia hidrográfica vem se
impondo cada vez mais. Nos estudos e projetos deve-se considerar as diversas

S
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finalidades a que se destinam as águas naturais, para garantir a qualidade e a
quantidade suficiente para os usos de uma comunidade, e também para a devida
proteção dos mananciais de água de uma região, contra a sua poluição.
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C ON SUMO

2
2.1

D E ÁG UA

CONSUMO DE ÁGUA
INTRODUÇÃO

A elaboração do projeto de um sistema de abastecimento público de água exige o
conhecimento das vazões de dimensionamento das diversas partes constitutivas do
sistema.
Por sua vez, a determinação dessas vazões implica no conhecimento da demanda da
água na cidade, que função do número de habitantes a ser abastecido e da
quantidade de água necessária a cada indivíduo.
Os problemas de dimensionamento das tubulações, estruturas e equipamentos,
implicam em estudos diversos que incluem a verificação do consumo médio por
pessoa, a estimativa do número de habitantes a ser beneficiado e as variações de
demanda que ocorrem por vários motivos.

2.2

USOS DA ÁGUA

A água fornecida a uma cidade enquadra-se numa das seguintes classes de consumo
ou de destino:

S I STEM AS
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a. doméstico;
b. comercial ou industrial;
c. público;
d. perdas e fugas.

2.2.1

ÁGUA PARA USO DOMÉSTICO

É a água consumida nas habitações e compreende as parcelas destinadas a fins
higiênicos, potáveis e alimentares, e a lavação em geral.
Diversos autores efetuaram estudos sobre a quantidade necessária para esse fim e
apontam como representativos para as condições atuais os seguintes valores:
- Bebida e cozinha: 10 a 20 l/hab.dia.
- Lavação de roupa: 10 a 20 l/hab.dia.
- Banhos e lavação de mãos: 25 a 55 l/hab.dia.
- Instalações sanitárias: 15 a 25 l/hab.dia.
- Outros usos: 15 a 30 l/hab.dia.
- Perdas e desperdícios: 25 a 50 l/hab.dia.
As vazões destinadas ao uso doméstico variam com o nível de vida da população,
sendo tanto maiores, quanto mais elevado for esse padrão.

2.2.2

ÁGUA PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL

Com relação à água para o uso comercial, destaca-se a parcela utilizada pelos
restaurantes, bares, hotéis, pensões, postos de combustíveis e garagens, onde se
manifesta um consumo muito superior ao das residências.
Quanto às indústrias, aquelas que utilizam a água para matéria prima ou para
lavagens e refrigeração, apresentam consumos mais elevados. Em ambos os casos é
difícil conhecer a demanda provável numa cidade sem que seja feito um
levantamento das necessidades de cada estabelecimento.
Conhecem-se valores médios de consumo relacionados a cada tipo de atividade em
função de unidades de produção ou de outros dados tomados como referência. A
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Tabela 2.1 indica alguns valores que podem ser utilizados na previsão de consumo de
estabelecimentos comerciais e industriais.

Natureza
Escritórios comerciais
Restaurantes
Hotéis, pensões (s/ cozinha, lav.)
Lavanderia
Hospitais
Garagens
Postos de serviço para veículos
Indústrias (uso sanitário)
Matadouros – animais de grande porte
Matadouros – animais de pequeno porte
Laticínios
Fábrica de papel
Tecelagem (sem alvejamento)
Tabela 2.1

2.2.3

Consumo
50 L/pessoa/dia
25 L/refeição
120 L/hóspede/dia
30 L/kg de roupa
250 L/leito/dia
50 L/automóvel/dia
150 L/veículo/dia
70 L/operário/dia
300 L/cabeça abatida
150 L/cabeça abatida
1 a 5 L/kg de produto
100 a 400 L/kg de papel
10 a 20 L/kg de tecido

Consumo de água em alguns tipos de estabelecimentos comerciais e
industriais.
ÁGUA PARA USO PÚBLICO

Inclui-se nesta classificação a parcela de água utilizada na irrigação de jardins,
lavação de ruas e passeios, edifícios e sanitários de uso público, alimentação de
fontes, esguichos e tanques flexíveis de redes de esgotos.

2.3

CONSUMO MÉDIO PER CAPITA

Numa cidade com sistema de água em funcionamento regular, obtêm-se o valor do
consumo médio per capita, dividindo-se o volume total de água distribuída durante
um ano, por 365, e pelo número de habitantes beneficiados.
Cálculos já efetuados para um grande número de cidades, permitem conhecer com
razoável aproximação o seu valor e, assim, aplicá-lo quando se pretende elaborar
novos projetos.
No Brasil são poucos os dados divulgados, que resultaram de medições sistemáticas e
seguras, associadas a levantamentos cuidadosos de população.
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As condições indispensáveis para um estudo criterioso são a continuidade de
medição de água aduzida para a cidade (feita por meio de aparelhos apropriados) e a
existência de um sistema que seja capaz de fornecer água ininterruptamente aos
consumidores, sem necessidade de forçar a restrição de consumo.
Se isto ocorrer por deficiência de água dos mananciais, insuficiência de
equipamentos e instalações, freqüentes interrupções de energia elétrica, ou ainda, de
má operação do sistema, os resultados poderão ser falhos.
Na elaboração de projetos para cidades ainda não providas de qualquer sistema
distribuidor, utilizam-se dados mais ou menos consagrados de consumo médio per
capita, para se calcular a quantidade de água necessária no decorrer de determinado
período de tempo.
As Normas Técnicas para projeto, organizadas ou adotadas por entidades locais,
estaduais ou regionais, geralmente apresentam os valores a serem adotados.
Valores recomendados:
- para cidades com população acima de 50.000 habitantes: 200 a 300 L/hab.dia;
- para cidades com população inferior a 50.000 habitantes: 150 a 200 L/hab.dia;
- mínimo: 100 L/hab.dia (a justificar);
- zonas servidas por torneiras públicas: 30 L/hab.dia.
A razão de serem estes os valores, quando não decorrentes de pesquisas cuidadosas,
poderá ser justificada através de suposição razoável dos diferentes destinos da água.
No caso do valor médio geralmente adotado de 200 L/hab.dia, os cálculos
conduziram à soma das seguintes parcelas de consumo específico, então admitidas:
- para fins domésticos: 85 L/hab.dia;
- para fins industriais e comerciais: 50 L/hab.dia;
- para fins públicos: 25 L/hab.dia;
- perdas: 40 L/hab.dia;
- total: 200 L/hab.dia.
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FATORES QUE AFETAM O CONSUMO

Consideram-se como os mais importantes os seguintes:
- clima;
- hábitos e nível de vida da população;
- natureza da cidade;
- medição de consumo;
- pressão na rede.

2.4.1

INFLUÊNCIA DO CLIMA

Quanto mais quente a região maior o consumo. A umidade também exerce
influência, sendo maior o consumo em zonas mais secas que nas mais úmidas.
Os valores oscilam de 150 l/hab.dia para clima semifrio e úmido até 300 l/hab.dia
para clima tropical muito seco.

2.4.2

INFLUÊNCIA DOS HÁBITOS E NÍVEL DA POPULAÇÃO

Os hábitos da população refletem na utilização direta ou indireta da água, tais como
em banhos, lavação de pisos e calçadas, irrigação de jardins e gramados públicos e
particulares.
Sobre a influência do nível de vida, tem-se como certo que, quanto mais elevado o
estágio econômico e social da população, maior o consumo, em decorrência de um
maior campo de utilização da água, resultante do emprego de máquinas de lavar
roupas e louças, de lavação de automóveis e de outras aplicações que visam trazer
conforto e facilidades.
O aumento do consumo de água com a elevação do nível de vida tem o mesmo
fundamento do aumento do consumo de energia elétrica com a elevação do nível de
vida. Tem sido observado que uma família de bairro residencial fino consome muito
mais água que outra com o mesmo número de habitantes de bairro residencial médio
ou pobre.
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INFLUÊNCIA DA NATUREZA DA CIDADE

As cidades industriais destacam-se como as que apresentam maior consumo per
capita, em conseqüência dos gastos elevados de água, que geralmente se verificam na
maior parte das indústrias. Há, entretanto, certas espécies de indústrias em que o
consumo não é tão significativo. Ex: indústria de calçados, de móveis, de confecções,
etc.
Os argumentos tipicamente residenciais como as vilas operárias, cidades satélites de
centros industriais e conjuntos habitacionais, são os que apresentam consumo mais
baixo, pelo fato de não existir atividade profissional da população que acarrete uma
demanda complementar à verificada nas residências.

2.4.4

INFLUÊNCIA DA MEDIÇÃO

A presença de medidores de consumo nas instalações prediais é um fator que muito
influencia o consumo de água. A ausência de controle impede que a taxação seja feita
com base no consumo efetivo; conseqüentemente, desaparece o temor de que um
gasto exagerado causado por desperdícios e fugas possa ocasionar contas elevadas.
Em todas as cidades em que o serviço medido não foi implantado, observa-se que o
consumo per capita é bem mais alto, comparativamente a cidades semelhantes onde
há medição, parcial ou total.

2.4.5

INFLUÊNCIA DA PRESSÃO DA REDE

Quando os aparelhos e torneiras de uma instalação predial são alimentados
diretamente pela rede pública na qual reina uma pressão muito elevada, o consumo
médio aumenta devido à saída maior de água, mesmo com pequena abertura das
válvulas e torneiras e, também, devido às maiores fugas ocorrentes na própria rede.
Se a alimentação for indireta, isto é, através de reservatórios domiciliares, os defeitos
de registros de bóia serão mais frequentes e ocasionarão, igualmente, perdas de água
e, portanto, maior consumo.
Por isso, as redes distribuidoras devem trabalhar a pressões tanto quanto possível
reduzidas, desde que assegurem abastecimento adequado a todos os prédios servidos.
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VARIAÇÕES DE CONSUMO

A água distribuída para uma cidade não tem uma vazão constante, mesmo
considerada invariável a população consumidora.
Devido à maior ou menor demanda em certas horas do período diário ou em certos
dias ou épocas do ano, a vazão distribuída sofre variações mais ou menos apreciáveis.
Também nisto, os hábitos da população e as condições climáticas têm influência.

2.5.1

VARIAÇÕES DIÁRIAS

O volume distribuído num ano, dividido por 365 permite conhecer a vazão média
diária anual.
A relação entre o maior consumo verificado, e a vazão média diária anual fornece o
coeficiente do dia de maior consumo.
Assim:
k = maior consumo diário no ano/vazão média diária no ano.
1

Seu valor varia entre limites mais ou menos amplos, dependendo das condições
locais. As normas para projetos adotadas em cada localidade, estado ou região
estabelecem o valor do coeficiente do dia de maior consumo a ser adotado nos
estudos entre 1,20 a 1,50.
Utiliza-se esse coeficiente na determinação da vazão de dimensionamento de várias
partes constitutivas de um sistema de fornecimento público de água, entre as quais:
obras de captação, casas de bombas, adutoras e estações de tratamento.

2.5.2

VARIAÇÕES HORÁRIAS

Também no período de um dia há sensíveis variações na vazão de água distribuída a
uma cidade, em função da maior ou menor demanda no tempo.
As horas de maior demanda situam-se em torno daquelas em que a população está
habituada a tomar refeições, em conseqüência do uso mais acentuado de água na
cozinha, antes e depois das mesmas.
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O consumo mínimo verifica-se no período noturno, geralmente nas primeiras horas
da madrugada.
A relação entre a maior vazão horária observada num dia e a vazão média horária do
mesmo dia define o coeficiente da hora de maior consumo, ou seja:
k2 = maior vazão horária observada/vazão média horária do mesmo dia.
Observações realizadas em diversas cidades mostram que seu valor também oscila
bastante. No Brasil é usual adotar-se para fins de projeto o valor de 1,50.
Este coeficiente é utilizado quando se pretende dimensionar os condutos de
distribuição propriamente ditos que partem dos reservatórios, pois permite conhecer
as condições de maior solicitação nessas tubulações.
Uma das funções do reservatório é atender às demandas que se verificam nos
períodos de maior consumo. Assim sendo, a tubulação que alimenta o reservatório
não necessita ser dimensionada para a vazão do dia de maior consumo.

2.6

PERÍODO DE PROJETO

O projeto de um S.A.A. para uma cidade comum deve levar em consideração a
demanda que se verificará numa determinada época, em razão de sua população
futura. Admitindo ser esta última variável e crescente, é fundamental fixar a época
até a qual o sistema poderá funcionar satisfatoriamente, sem sobrecarga nas
instalações ou deficiências na distribuição. O tempo que decorre até atingir essa
época define o período de projeto.
Nos grandes sistemas, o período de projeto poderá ser mais amplo, no caso específico
de estruturas ou partes constitutivas em que a ampliação for difícil. É o caso das
barragens e condutos de grande diâmetro, em que se consideram períodos de 25 a 50
anos.
No Brasil, raramente se admitem períodos superiores a 25 ou 30 anos. É comum
adotar-se o período de 20 anos para as instalações pequenas e médias, comuns no
interior do país, e indistintamente para todas as partes constitutivas do sistema.
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PREVISÃO DE POPULAÇÃO

Fixado o período de projeto, é necessário conhecer-se a população de projeto, ou seja,
a população que se espera encontrar na localidade ao fim do período admitido.
Diversos são os métodos aplicáveis para o estudo de crescimento populacional, tais
como: crescimento aritmético, geométrico e logístico, os quais pressupõe que o
aumento da população em função do tempo obedeça, respectivamente, a uma
progressão aritmética, a uma progressão geométrica e à chamada curva logística.

2.7.1

PROCESSO ARITMÉTICO

Procedimento de cálculo:
a. obtêm-se os valores das populações P e P correspondentes a duas etapas
anteriores to e t1 (por exemplo, referentes a dois censos).
o

b.

1

Calcula-se o incremento populacional nesse período:

c. Resulta a previsão da população P, correspondente à data futura t:

Comentários:
a. este processo admite que a população varie linearmente com o tempo;
b. verificação rápida dessa hipótese pode ser feita por meio de gráfico,
representando as datas de vários censos em abcissas e tomando-se os
correspondentes valores da população como ordenadas;
c. para previsão e prazos muito longos, torna-se acentuada a discrepância com a
realidade histórica, uma vez que o crescimento é pressuposto ilimitado.

2.7.2

PROCESSO GEOMÉTRICO

Procedimento do cálculo.
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a. Calcula-se a razão de crescimento geométrico no período conhecido (t1 –to):

b. Resulta a previsão de P:

Comentários:
a. no processo geométrico, considera-se o logaritmo da população variando
linearmente com o tempo;
b. por meio de gráfico, em papel monologarítmico, pode-se verificar essa
linearidade, representando as datas dos vários censos em abcissas e os
logaritmos dos valores da população como ordenadas;
c. também neste caso o crescimento é pressuposto ilimitado.

2.7.3

MÉTODOS DE REGRESSÃO MATEMÁTICA

A regressão é um método de extrapolação analítica dos dados disponíveis até a data
em que se pretende estudar a projeção da população, segundo uma determinada
equação, na maior parte das vezes parabólica ou hiperbólica.
O processo empregado normalmente é o dos mínimos quadrados, isto é, o que torna
mínimo o quadrado das diferenças entre os valores disponíveis e os que se pretende
determinar e que pertencem a uma curva cuja equação é fixada a priori.
O critério de estimativa de crescimento populacional por regressão parabólica
procura extrapolar os dados existentes, ajustando uma curva de crescimento a uma
equação do tipo
y = a + bx + cx

2

onde:
y = representa a população em habitantes;
x = é o tempo decorrido, em anos.
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Com os mínimos disponíveis, a equação pode ser resolvida através das relações dos
mínimos quadrados:
2

n.a + b Sx + cSx = Sy
2

3

aSx + bSx + cSx = Sxy
2

3

4

2

aSx + bSx + cSx = Sx y

2.7.4

PROCESSO DE CURVA LOGÍSTICA

A equação logística fica definida univocamente para três pares de pontos: (P ,t );
(P ,t ) e (P ,t ), e sua expressão analítica é a seguinte:
o

1

1

2

o

2

Onde:
P: população, em habitantes, no tempo t;
Ps: população de saturação (limite superior de P);
a: constante; é um valor tal que, para t = a/b há um ponto de inflexão na curva;
b: constante; razão de crescimento da população.
A determinação dos três parâmetros a, b e Ps é realizada pela solução do sistema de
três equações e três incógnitas que se obtém introduzindo os três pares censitários na
equação logística.

Se os dados populacionais disponíveis forem relativos a períodos eqüidistantes no
tempo, a solução da equação simplifica-se consideravelmente, sendo os valores dos
três parâmetros definidos pelas equações:
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Fazendo-se t = 0; t = d; t = 2d; t contado a partir de to.
o

1

2

A aplicabilidade da equação logística fica na dependência de estar satisfeita a
chamada condição de passagem: P .P < P .
2

o

2

1

Sob a hipótese da curva logística, a população cresce assintoticamente para um valor
limite Ps.
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3.1

APTAÇ ÃO D E ÁG UAS S UPER FI C IAI S

CAPTAÇÃO DE ÁGUAS
SUPERFICIAIS
INTRODUÇÃO

Entende-se por obras de captação, o conjunto de estruturas e dispositivos
construídos ou montados junto a um manancial, para a tomada de água destinada ao
sistema de abastecimento.
Incluem-se entre os mananciais de superfície, os rios, córregos, lagos e reservatórios
artificialmente formados. Estes últimos, muitas vezes, são construídos como parte
integrante do sistema de captação, visando assegurar a obtenção da vazão necessária.
As obras de captação devem ser projetadas e construídas de forma que, em qualquer
época do ano, sejam asseguradas condições de fácil entrada de água e, tanto quanto
possível, da melhor qualidade encontrada no manancial em consideração. Deve-se
também, ao desenvolver um projeto, visar facilidades de operação e manutenção ao
longo do tempo.
Por tratar-se, geralmente, de estruturas construídas junto ou dentro da água, sua
ampliação é, por vezes, muito trabalhosa. Por isso recomenda-se a construção das
partes mais difíceis numa só etapa de execução, mesmo que isto acarrete maior custo
inicial.
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3.2

CAPTAÇÃO DE RIOS

A captação de 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. As
obras são relativamente simples, na maioria dos casos.
Frequentemente, 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 às
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.

3.2.1

EXAME PRÉVIO DAS CONDIÇÕES LOCAIS

A elaboração de qualquer projeto de captação deverá ser precedida de uma criteriosa
inspeção local, para exame visual prévio das possibilidades de implantação de obras
na área escolhida.
Na falta de dados hidrológicos, devem ser investigados cuidadosamente, nessa
ocasião, todos os elementos que digam respeito às oscilações do nível de água entre
períodos de estiagem ou de cheia e por ocasião das precipitações torrenciais,
apoiando-se em informações de pessoas conhecedoras 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.
Deverá ser investigada também, na inspeção local, a existência de possíveis focos de
contaminação nas proximidades do manancial e, igualmente, se a geologia ou a
natureza do solo na região atravessada pelo rio favorecem a presença de areia em
suspensão na água. Serão colhidas amostras de água para exames de laboratório,
complementando os que já tenham sido realizados.
A escolha preliminar do tipo de tomada poderá resultar dessa inspeção de
reconhecimento, com base nas informações que forem colhidas. Seguem-se então os
trabalhos de levantamento topográfico detalhado na área circunvizinha às obras, de
batimetria do rio, e de sondagens geológicas.
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PRINCÍPIOS GERAIS PARA A LOCALIZAÇÃO DE
TOMADAS

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. Evitam-se assim 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
de água.
É importante estabelecer, com bastante discernimento, as cotas altimétricas de todas
as partes constitutivas das obras de captação, não perdendo de vista que:
a. deverá haver entrada permanente de água para o sistema, mesmo nas maiores
estiagens;
b. havendo instalações de bombeamento conjugadas à captação, os
equipamentos, em especial os motores, deverão ficar sempre ao abrigo das
maiores enchentes previstas;
c. a distância, na vertical, 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.
Os itens "b" e "c" limitam, para instalações comuns de captação com bomba
centrífuga de eixo horizontal, a variação possível de água no rio, entre 6,00 m e 7,00m
no máximo. Sendo ela maior, torna-se necessário terem bombas de eixo prolongado
ou de estruturas especiais, quase sempre de custo mais elevado e manutenção mais
difícil.
Também deve ser considerada a necessidade de acesso ao local da captação, mesmo
ocorrendo fortes temporais e inundações. Por esta razão é, muitas vezes, contraindicada a construção de obras em terrenos baixos próximos ao rio, mesmo que a
estrutura em si fique ao abrigo das cheias. As estradas que conduzem ao local devem,
igualmente dar livre trânsito em qualquer época.
As condições de levar energia elétrica até a captação, bem como seu custo, devem ser
examinadas no projeto com bastante cuidado.
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Figura

3.2.3

3.1

Formas de Implantação da captação de água em rios.
PARTES CONSTITUTIVAS DE UMA CAPTAÇÃO

Os elementos componentes de uma captação em rio compreendem essencialmente:
a. barragens ou vertedores para manutenção do nível ou para regularização de
vazão;
b. órgãos de tomada de água com dispositivos para impedir a entrada de materiais
flutuantes ou em suspensão na água;
c. dispositivos para controlar a entrada de água;
d. canais ou tubulações de interligação;
e. poços de tomada das bombas.
Evidentemente, há instalações em que nem todos os componentes citados
encontram-se presentes.

3.2.4

BARRAGENS, VERTEDORES E ENROCAMENTOS PARA
MANUTENÇÃO DE NÍVEL

São obras executadas em rios ou córregos, ocupando toda a sua largura, com a
finalidade de elevar o nível a montante e, com isso, permitir que seja assegurada
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submersão permanente de canalizações, fundos de canaletas e válvulas de pé de
bombas.
Em rios profundos, com grande lâmina de água no ponto de captação, dispensa-se a
construção desses dispositivos.
O sistema mais simples consta de colocação de pedras no leito do rio, constituindo o
que se denomina enrocamento.
Os vertedores são estruturas especialmente projetadas, podendo ser de alvenaria de
pedras, de concreto simples ou ciclópico.
Tais dispositivos não devem ser confundidos com as barragens de regularização, que
têm por finalidade armazenar a água em períodos de estiagem, quando as vazões
reduzidas do curso seriam menores que a demanda do sistema abastecedor.

Figura

3.2.5

3.2

Barragem de Nível para captação de Água de Rio.
DISPOSITIVOS RETENTORES DE MATERIAIS ESTRANHOS

Os materiais estranhos presentes na água e que devem ser impedidos de entrar para o
sistema, compreendem:
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a. sólidos descartáveis, particularmente, a areia;
b) materiais flutuantes e em suspensão, como folhas, galhos de árvores, plantas
aquáticas (ex: aguapés) etc.
c) peixes, répteis, e moluscos.
Os sólidos decantáveis que se mantêm em suspensão devido à agitação ou velocidade
de escoamento da água, são retirados por meio de dispositivos conhecidos por caixas
de areia ou desarenadores.
Esses dispositivos asseguram um escoamento a baixa velocidade; assim as partículas
de areia decantam-se no fundo e são posteriormente removidas. Têm, geralmente,
formato retangular e são dispostos transversalmente aos cursos da água.
Para o dimensionamento da caixa de areia, deverá ser estabelecido inicialmente o
tamanho da menor partícula que se pretende eliminar. É comum exigir-se a remoção
de partículas de diâmetro médio igual ou superior a 0,2 mm.
O cálculo baseia-se no princípio de que o tempo de sedimentação desde a superfície
até o fundo deverá ser igual ao tempo de escoamento horizontal da água na caixa.
Nessas condições, uma partícula que se encontra junto à superfície ao entrar na caixa
e, portanto, em situação mais desfavorável, deverá atingir o fundo quando alcançar o
fim da mesma. Outras partículas que se encontrarem abaixo, ao penetrarem no
compartimento, atingirão o fundo antes de terem percorrido o trajeto longitudinal
completo da caixa.
Para impedir a entrada de materiais flutuantes e em suspensão e de peixes, répteis e
moluscos, utilizam-se flutuadores, grades, crivos e telas de diversos tipos e formatos.
Flutuadores são peças que se conservam à tona da água, nas proximidades da
tomada, para manter afastados os materiais em flutuação.
As grades são constituídas de varas metálicas dispostas uma ao lado das outras, com
um espaçamento suficiente para reter materiais grosseiros, como galhos e troncos de
árvores, tábuas e plantas aquáticas flutuantes. As distâncias entre as barras podem ser
de 3 a 7 cm, aproximadamente. A limpeza das grades é feita manualmente, com o
emprego de um rastelo ou gancho. Em grandes instalações junto a rios, podem ser
também instaladas grades mecanizadas que promovem uma limpeza contínua.

28

S

I STEM AS D E TRATAME NTO E D E ABASTE CI MEN TO D E ÁG UA

C

APTAÇ ÃO D E ÁG UAS S UPER FI C IAI S

Crivos são peças colocadas geralmente na extremidade de tubulações imersas na
água. São peças fundidas ou confeccionadas de chapas de latão perfuradas. As
válvulas de pé das bombas são quase sempre dotadas desses dispositivos. A área total
das aberturas deverá ser calculada de maneira que a velocidade de passagem, mesmo
com uma obstrução parcial, não seja demasiadamente elevada. Estabelece-se como
dado prático uma seção livre de escoamento no crivo igual ou superior à seção do
tubo ao qual estiver ligado.
As telas são peças com passagens menores, confeccionadas com fios metálicos,
resistentes a corrosão. São montadas sobre quadros rígidos e encaixadas em
canaletas. É conveniente instalar telas em duplicata, uma junto à outra, para facilitar
os trabalhos de limpeza.

3.2.6

DISPOSITIVOS PARA CONTROLAR A ENTRADA DE ÁGUA

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.
São utilizados para esse fim:
- as comportas;
- as válvulas ou registros; e
- as adufas.
A localização desses dispositivos pode variar de conformidade com o projeto, em
função dos trechos ou unidades que se pretende isolar. A escolha do tipo apropriado
depende da posição de colocação e da segurança ou facilidade de operação que se
pretende alcançar.
a. Comportas
As comportas são dispositivos de vedação constituídos, essencialmente, de uma
placa movediça, que desliza em sulcos ou canaletas verticais. São instaladas,
principalmente, em canais e nas entradas de tubulações de grande diâmetro.
Os tipos mais simples (stop-logs) podem ser formados de pranchões de madeira
com encaixe, sobrepostos uns aos outros. Devido a dificuldade de colocação e
retirada das peças e da maior resistência às pressões, comparativamente às
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peças metálicas, são utilizadas mais em instalações pequenas e para uso
esporádico.
Em locais de acesso difícil ou quando o uso for mais frequente, é preferível
empregar comportas de ferro fundido ou de aço, movimentadas por macacos de
suspensão ou outros sistemas mecanizados.
A indústria de material hidráulico fabrica uma grande variedade de modelos de
diferentes tamanhos.

Figura

3.3

Comporta e

Stop-log.

b. Válvulas ou registros
As válvulas, também conhecidas por registros, são dispositivos que permitem
regular ou interromper o fluxo de água em condutos fechados. São fabricadas
com maior precisão e permitem controlar a vazão com certa facilidade, quando
isto for necessário.
Em obras de captação, as válvulas são empregadas, principalmente, quando se
pretende estabelecer uma vedação no meio de trecho formado por uma
tubulação longa.
Em casos normais de baixas pressões, será preferível não utilizá-las, sempre
que for possível encontrar outras soluções. A deposição de areia no sulco da
gaveta poderá dificultar o fechamento.
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Pequena tomada d'água de rio (válvula).

3.4

c. Adufas
As adufas são peças semelhantes às comportas 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 na água. A movimentação
da haste rosqueada é feita por uma barra de prolongamento, permanente ou
removível.

Figura

S

3.5

Adufa.
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3.2.7

CANAIS E TUBULAÇÕES DE INTERLIGAÇÃO

A ligação entre o rio e a caixa de areia ou poço das bombas, quando esta estiver
localizada em ponto afastado das margens, é feita por meio de canais abertos 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 das águas.
Nos demais casos pode-se optar, vantajosamente, por um canal a céu aberto.
Aconselha-se, entretanto, que o mesmo seja revestido, para facilitar os trabalhos de
limpeza e de conservação.
Qualquer que seja o tipo de condição, deverá ser dimensionado para dar escoamento
à vazão de captação atual e futura, sem ocasionar perda de carga apreciável.
Como dado básico, poderão ser tomadas velocidades de escoamento compreendidas
entre 0,30 m/s e 1,00 m/s. Deve-se observar que as velocidades muito baixas
provocarão deposições de material sedimentável. Se as vazões atual e futura forem
muito discrepantes, deverão ser projetados condutos em paralelo, para serem
construídos por etapas.

3.2.8

POÇOS DE TOMADA

Os poços de tomada destinam-se, essencialmente, a receber as tubulações e peças que
compõem o trecho de sucção das bombas. Devem ter dimensões apropriadas em
planta e em elevação, para facilitar o trabalho de colocação ou reparação das peças e
para assegurar entrada de água ao sistema elevatório, qualquer que seja o nível do
rio.
Como a entrada de água para a tubulação de sucção das bombas exige uma
submersão equivalente a um mínimo de 3 diâmetros da mesma tubulação, o poço de
tomada deve ter seu fundo suficientemente rebaixado em relação aos condutos de
água.
O projeto deve prever condições que evitem a formação de vórtex no interior do poço
de tomada; para isso há necessidade de se estudar convenientemente o ponto de
entrada da água, em função da posição das tubulações ligadas a bomba, ou da própria
bomba, quando esta for do tipo de eixo prolongado, montada no próprio poço.
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Quando houver várias tubulações de sucção, é conveniente dividir o poço em
compartimentos, cada qual recebendo um ou mais tubos.

Figura

3.6

Detalhes de um poço de sucção.

Figura

3.7

Poço de sucção em condições de prevenir o vórtice
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3.2.9

CAPTAÇÃO DE RIOS COM GRANDE OSCILAÇÃO DE
NÍVEL

Os equipamentos de recalque de eixo horizontal, quando instalados acima do nível
do rio, não devem ficar distanciados deste, em elevação, mais de que a altura prática
de sucção das bombas. Essa altura é função do tipo da bomba e da vazão. Influi
também a pressão atmosférica no local. Em cada caso, deve ser examinada a máxima
distância que poderá existir entre a bomba e o nível mínimo da água no manancial.
Geralmente não deve ultrapassar de 6,00 m a 7,00 metros.
Muitos rios apresentam níveis máximos e mínimos com diferenças entre si,
superiores aos citados valores. Isto dificulta a laboração de projetos de captação com
bombas de eixo horizontal, porque, colocando-a em posição demasiadamente
elevada, a sucção torna-se difícil ou impossível e, baixando-a, há o risco de inundar
as instalações e comprometer, da mesma forma, o abastecimento. Há necessidade,
nesses casos, de optar por outras soluções.
Para a retirada de grandes vazões em rios caudalosos, pode-se adotar o sistema de
torre de tomada, semelhante ao que se executa em lagos ou represas, cuja descrição
encontra-se no item seguinte.
Outros sistemas são baseados na mobilidade dos conjuntos elevatórios. Estes são
montados sobre embarcações flutuantes ou sobre carros que pode movimentar-se
numa margem em rampa. A necessidade de encurtar ou alongar a tubulação de
recalque ou de permitir a sua flexibilidade, é um obstáculo sério à adoção do
processo, além de reduzir a segurança de operação.

3.3

CAPTAÇÃO DE REPRESAS E LAGOS

Nesse caso, é importante levar em consideração as variações da qualidade da água
em função da profundidade e as oscilações de nível.
As águas represadas propiciam o aparecimento de algas, principalmente nas camadas
superiores, onde a temperatura é mais elevada e a penetração dos raios solares mais
intensa. Por outro lado, as camadas inferiores podem conter, 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, e levando
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em conta as vantagens em impedir a entrada no sistema de abastecimento desses
organismos ou da água com gosto e cheiro desagradáveis, procura-se fazer com que a
tomada possa ser feita a uma profundidade conveniente, em cada caso. Isto se
consegue com a construção de torres de tomada localizada no interior da massa de
água, nas proximidades das margens ou mesmo a grandes distâncias.
A torre de tomada consta de uma estrutura fechada, contendo em sua parede diversas
entradas para a água, localizadas em comportas diferentes, e que são comandadas
pela parte superior da torre.
A água introduzida por essas entradas é retirada pelo fundo, através de condutos
especiais que vão atingir a parte de jusante do maciço da barragem ou as margens de
um lago, em cota relativamente profunda.
Outro sistema utilizado mais recentemente para a captação de água em represas e
lagos, consiste na construção de tubulações ou estruturas semelhantes à torre de
tomada, dentro das quais são colocadas bombas de eixo vertical. Os motores e todo o
equipamento elétrico são instalados em um compartimento construído sobre os
tubulões.
A entrada de água para o interior dos tubulões é feita através de comportas
semelhantes às que existem nas torres de tomada, sendo comandadas pela parte
superior do conjunto.
No caso em que a tomada é feita dentro do reservatório ou lago, a tubulação de
recalque de água deverá ser trazida para as margens, suspensa ou apoiada em
estrutura especial, razão por que se torna difícil localizar a captação em ponto muito
distante.
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CAPTAÇÃO DE ÁGUAS
S U BT E R R Â N EA S

É a água presente no subsolo, ocupando os interstícios, fendas, falhas ou canais
existentes nas diferente camadas geológicas, e em condições de escoar, obedecendo
aos princípios da hidráulica.

•

Fontes

•

Minas

•

Nascentes

•

Poços rasos ou profundos

•

Poços tubulares ou escorados

•

Drenos e galerias filtrante

São formas de surgência natural da água
subterrânea na superfície do terreno.
São obras destinadas a permitir a retirada
artificial da água subterrânea das camada onde
se encontram.

Extração de água do subsolo:
Vasto campo de aplicação na engenharia. Exemplos:
- Rebaixamento de lençóis para construção de estruturas.
- Drenagem de áreas baixas - Saneamento ou recuperação de terras.
- Abastecimento às populações e indústrias, uso na agricultura e pecuária.
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4.1

VANTAGENS DO USO DE ÁGUA
SUBTERRÂNEA
- qualidade geralmente satisfatória, para fins potável;
- relativa facilidade de obtenção;
- possibilidade de localização de obras de captação nas proximidades das áreas de
consumo (economia).

4.2

QUALIDADE DAS ÁGUAS
- Físicas - Normalmente boas: Filtração lenta reduz cor e turbidez.
- Biológicas - Isentas de bactérias para filtração: só poluídas se atingidas por fonte
poluidoras perto da captação.
- Químicas - Pode ter excesso de sais.

4.3

FORMAÇÕES GEOLÓGICAS E SUAS
POSSIBILIDADES AQÜÍFERAS

Ocorrência da água - formações capazes de acumular e circular o líquido.
Participação de Geólogos para identificações de rochas favoráveis a existência de
água.
a. Rochas Ígneas (ou do cristalino).
-

Estrutura maciça.

-

Água só em fendas, falhas e fissuras.

-

Raramente emergem à superfície.

-

Falhas identificadas por interpretação fotogeológica ou métodos geofísicos
de prospecção.

b. Rochas Eruptivas (de origem vulcânica = basaltos e diabases)
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-

Águas em fraturas ou vesiculas (vazios no seu interior).

-

Escoamento só quando as vesículas forem intertigadas.

c. Rochas Sedimentares
-

Calcáreas: maciços e impermeáveis/solúveis/poços e cavernas.

-

Folhelhos: consolidação de argilas/impermeáveis/confinantes.

-

Arenitos: um dos melhores aqüíferos/Botucatu e Baurú-SP.

-

Conglomerados: misturas heterogêneas/pode ser bom aqüífero.

d. Rochas Metamórficas

4.4

-

Transformação de rochas ígneas e sedimentares, devido à ação do calor e da
pressão.

-

Gneiss/mármore/xistos/ardósias.

TIPOS DE AQÜÍFEROS E POÇOS
- Aquífero Freático - água livre/superfície sob ação da pressão atmosférica/conduto
livres.
- Aquífero Artesiano - água confinada por camadas impermeáveis sujeita à pressão
maior que a pressão atmosférica; condutos forçados.
- Poço Freático ou Raso - nível de água igual nível do lençol.
- Poço Artesiano ou Profundo - nível de água acima nível do lençol/acima do nível
de terreno = jorrante.
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Figura

4.5

Tipos de aqüíferos e de poços.

4.1

ESCOAMENTO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA

Propriedades dos materiais porosos com relação à água:
Porosidade:

Alta > 20%

Média 5 a 20% e Reduzidas < 5%

Suprimento Específico (Se):
- A característica de interesse mais prático, no que se refere à "capacidade de
fornecimento de água subterrânea", é o suprimento específico do material.
- É também chamada de "produção específica", "porosidade efetiva" ou "cessão
específica".
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- Representa a quantidade percentual de água que pode ser liberada de uma
formação saturada, pela ação da gravidade.
- Devido a fenômenos diversos, não é possível drenar toda a água contida nos
intertísios, devendo ser considerado no cálculo dos volumes aproveitáveis de
depósitos subterrâneos de água.

Coeficiente de Armazenamento (S):
- Exprime a capacidade de armazenamento útil de um reservatório subterrâneo de
água por unidade de área horizontal.
- Nos aqüíferos freáticos o seu valor equivale, aproximadamente, ao do suprimento
específico.
- Valores de S, verificados na prática:
Lençol freático: S = 0,01 a 0,35
Lenços artesiano: S = 7 x 10-5 a 5 x 10-3
Permeabilidade:
- A facilidade maior ou menor de um material permitir a circulação da água é
identificada por uma propriedade física que se denomina permeabilidade.
- É medido pelo "coeficiente de permeabilidade" = K
Coeficiente de Transmissividade (T):
- Tem sido usado em lugar do coeficiente de permeabilidade. É a vazão de água que
escoa numa faixa de espessura m e largura igual a unidade quando o gradiente
hidráulico for igual à unidade: T = Km.
- É expresso, na prática, em m3/dia.
Hidráulica de Poços:
- Nível estático do poço: é o nível do lençol d’água dentro do poço, quando o mesmo
não está sendo bombeado.
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- Nível dinâmico do poço: é o nível do lençol d’água dentro do poço, quando o
mesmo está sendo bombeado. É medido a partir da superfície do solo até o nível de
bombeamento.
- Rebaixamento ou depressão: corresponde à distância vertical dentro do poço entre
o NE e o ND, isto é, S = ND - NE.
- Superfície piezométrica de depressão (cone de depressão).
- Curva de rebaixamento ou de depressão
- Raio de influência do poço: é a distância que vai do desde o centro do poço até o
ponto em que a superfície interior do cone tangencia o prolongamento da
superfície horizontal, do NE. É o ponto em que o rebaixamento torna-se nulo.
- Regime de equilíbrio: situação que se verifica em um poço quando o nível
dinâmico no seu interior para uma determinada vazão de bombeamento constante,
mantem-se inalterável no tempo.

Figura
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Corte esquemático de um poço.
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LOCALIZAÇÃO DE POÇOS

Aspectos econômicos:
- identificação adequado do aqüífero para evitar fracassos;
- execução do sondagens prévias;
- posição adequada em relação no sistema distribuidor.
Aspectos sanitários:
- afastamento de instalações, estruturas e condutos com líquidos contaminantes:
a. de privadas secas, fossas negras, redes de irrigação superficial de esgotos, lagoas
de oxidação - 30m;
b. de fossas sépticas, canalizações de esgotos, esterqueiras, depósitos e despejos de
águas sujas (servidas) - 15m;
c. de geleiras pluviais, escavações e edifícios de um modo geral - 5m.
Se a perfuração atravessar rochas consolidadas contendo fendilhamentos, devem ser
mantidas distâncias maiores do que as mínimas indicadas.

4.7

MÉTODOS GEOFÍSICOS DE PROSPERAÇÃO
- da eletro-resistividade;
- sísmico;
- graviométrico.

Constituem técnicas especializadas que permitem conhecer a conformação e as
características do subsolo e com isso levantar hipóteses quando hà possível existência
de água.
Baseiam-se na medida de variações de certas propriedades físicas da crosta terrestre,
tais como a resistividade elétrica, a elasticidade das rochas, o magnetismo e a
gravidade.
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Podem ser complementadas por perfurações de sondagem.
a. Método da Eletro-resistividade: mede-se a avaliação da resistência que as
diferentes camadas do solo apresentam à passagem de uma corrente elétrica,
em razão de fatores geológicos (porosidade, compactação, presença de minerais
condutores de eletricidade, presença e características de água, etc.).
É o método que melhor permite estabelecer hipóteses sobre a existência de
água em camadas porosas. Em rochas compactas permite localizar fraturas,
falhas, fissuras contendo água.
b. Método Sísmico: estabelece relação com as propriedades elástica dos
materiais.
c. Método Graviométrico: não oferece informações diretas sobre as
possibilidades aqüiferas.
Métodos de Abertura e Construção de Poços:
a. escavação direta;
b. jato hidráulico;
c. cravação;
d. hidráulico-rotativo;
e. percussão.
Obs: a,b, c para lençol freático de pequena profundidade; d, e para poços freáticos ou
artesianos de maior profundidade.
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5.1

IN HAS AD UTORA S E ÓRG ÃOS ACE SS ÓRI OS

L I N HA S A D U T O R A S E
ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
GENERALIDADES

Adutoras são canalizações dos sistemas de abastecimento e destinam-se a conduzir a
água entre as unidades que precedem a rede distribuidora. Não possuem derivações
para alimentar distribuidores de rua ou ramais prediais. Há, entretanto, casos em
que da adutora principal partem ramificações (subadutoras) para levar água a outros
pontos fixos do sistema.
As adutoras interligam tomadas, estações de tratamento e reservatórios, geralmente
na seqüência indicada.
São canalizações de importância vital para o abastecimento de cidades, mormente
quando constituídas de uma só linha, como acontece na maioria dos casos. Qualquer
interrupção que venha a sofrer afetará o abastecimento à população, com
conseqüências significativas.
Aos Engenheiros Sanitaristas e responsáveis pelos serviços de água, como os mestres
e operários, os acidentes em adutoras causam os maiores aborrecimentos porque
exigem um trabalho fora do comum para restabelecer, em curto prazo, a
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normalização de suprimento. Aos administradores públicos, as bruscas paralisações
de fornecimento provocam impactos negativos e implicação de caráter político.
Infelizmente, por faltas de especificações convenientes dos materiais e inobservância
das melhores técnicas construtivas, esses acidentes têm ocorrido com alguma
freqüência em muitos sistemas públicos de abastecimento, inclusive de grandes
cidades, mesmo onde os recursos em material e pessoal são maiores.
Decorre daí, o cuidado que seu projeto e construção devem merecer dos técnicos.
Para o traçado das adutoras, levam-se em consideração vários fatores, entre os quais
cabe assinalar a topografia, as características do solo e as facilidades de acesso.
De modo geral procura-se evitar a passagem por regiões acidentais, com rampas
muito fortes, pois isto, além de dificultar e encarecer a construção e a manutenção,
pode dar origem a pressões elevadas nos pontos baixos da linha, obrigando o
emprego de tubos de maior resistência.
Os terrenos rochosos ou que contenham matacões, também dificultam seriamente o
assentamento de adutoras enterradas. Por outro lado, os solos agressivos, como os de
pântanos e terrenos turfosos, podem prejudicar a durabilidade de certos tipos de
tubulação. Por isso, um, exame efetuado no local, complementado por sondagens e
análises, é desejável na fase que precede a elaboração do projeto definitivo.
Tanto quanto possível, devem ser evitados também os trajetos que impliquem na
construção de obras complementares custosas ou que envolvam despesas elevadas de
operação e manutenção.
De qualquer maneira, é necessário que se efetue um estudo detalhado para a escolha
definitiva do caminhamento, levando-se em conta, além dos fatores econômicos, a
segurança da obra e as facilidades futuras.
Na técnica moderna, o papel da adutora tende a ser enquadrado, pela sua finalidade,
numa função que se denomina transmissão de água, à semelhança do que ocorre
com a energia elétrica.
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5.2

CLASSIFICAÇÃO DAS ADUTORAS

5.2.1

QUANTO À NATUREZA DA ÁGUA TRANSPORTADA
a. adutoras de água bruta;
b. adutoras de água tratada.

5.2.2

QUANTO À ENERGIA PARA A MOVIMENTAÇÃO DA
ÁGUA

5.2.2.1

ADUTORAS POR GRAVIDADE
a. em conduto forçado;
b. em conduto livre ou aqueduto;
c. combinação de condutos forçado e livre.
ADUTORAS POR RECALQUE

5.2.2.2

a. único recalque;
b. recalque múltiplo.
5.2.2.3

ADUTORAS MISTAS

Adutora mistas, isto é, parte por recalque e parte por gravidade.

Figura

S

5.1

Adutora por gravidade em conduto forçado.
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Figura

5.2

Figura

5.3

Figura

5.4
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Adutora por gravidade em conduto forçado.

Adutora por gravidade com trechos em conduto livre (aqueduto) e
trechos em conduto forçado (sifão invertido).

Adutora por recalque simples.

S

I STEM AS D E TRATAME NTO E D E ABASTE CI MEN TO D E ÁG UA

L

IN HAS AD UTORA S E ÓRG ÃOS ACE SS ÓRI OS

Figura

5.5

Adutora por recalque duplo.

Figura

5.6

Adutora mista com trecho por recalque e trecho por gravidade.
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5.3

DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DAS
ADUTORAS POR GRAVIDADE

5.3.1

PARÂMETROS INTERVENIENTES

Para o dimensionamento de uma adutora há a necessidade do conhecimento prévio
dos seguintes elementos:
a. vazão de adução (Q);
Q = P. q. k1 / 86400 ou Q = Q'. 24/n;
b. comprimento (L);
c. diferença de N.A. entre os pontos extremos do conduto: h;
d. material do conduto, que determina a rugosidade.
C - Hazen - Willians.
γ - Bazin.
n - Ganguillet - Kutter e Manning.
A vazão de adução, Q, é estabelecida em função da população a ser abastecida, da
quota per-capita, do coeficiente relativo ao dia de maior consumo e do número de
horas de funcionamento, conforme já estudado no capítulo anterior.
O comprimento do trecho e a diferença entre os níveis de água são quase sempre
dados físicos obtidos dos levantamentos topográficos, e locações das unidades,
previamente fixadas.
Os coeficientes que estabelecem relação com a rugosidade do material são estudados
e tabelados nos compêndios de hidráulica.
Entre os problemas hidráulicos, há ainda aqueles que dizem respeito à verificação
das condições de operação de uma adutora existente, para conhecimento da vazão
aduzida, ou para estudar a substituição ou duplicação de trechos de canalizações,
visando aumentar o escoamento.
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Hidráulica das Canalizações
O escoamento de água em canalizações de abastecimento de água é sempre
considerado, para efeito de cálculo, em regime permanente.
Utilizamos duas equações fundamentais:
- equação da continuidade: Q = S . v;
- equação de Bernoulli:

Figura

5.7

Hidráulica em tubulações.

Σh′ somente é computada para < L 4000 D.
Fórmulas de Escoamento
a. Condutos forçados
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Hazen - Willians:

v = 0,355 . C . D
Q = 0,2785 . D

0,63

2,63

.J

0,54

.J

0,54

b. Condutos livres
1/2 ;

Chezi: v = C . (R . I)

R = S/P

Bazin:

Ganguillet-Kutter:

Kutter simplificada:

Manning:

5.3.2

ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS

A rigor, no dimensionamento de linhas adutoras deveriam também ser computadas
as perdas de carga localizadas na entrada e na saída de tubulações, nas mudanças
bruscas de direção e nas peças especiais que possam, eventualmente, existir no seu
trajeto. Contudo, tais perdas localizadas atingem, na maioria dos casos, um valor
desprezível, comparativamente às perdas por atrito ao longo da tubulação. Por esse
motivo, são geralmente desprezadas nos cálculos mais comuns.
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No traçado de uma adutora em conduto forçado, deve-se fazer com que a linha
piezométrica fique sempre acima da tubulação. Caso contrário, o trecho situado
acima da referida linha terá pressão inferior à atmosférica, situação que deve ser
sempre evitada. Os livros e manuais de hidráulica mostram os diferentes casos de
tubulações situadas acima da linha piezométrica e apontam os danos que podem
causar ao funcionamento da adutora. Lembra-se que há casos em que o escoamento
pode tornar-se muito irregular, ou mesmo deixar de existir.
A vazão veiculada por um conduto forçado, em particular por uma adutora,
independe da pressão reinante no seu interior. Entretanto, por razões econômicas,
não é desejável que uma tubulação fique sujeita a pressões excessivas, quando há
meios que possam evitá-las.
Às vezes, a simples alteração do traçado, evitando a passagem por pontos muito
baixos, poderá aliviar consideravelmente a pressão interna em muitos trechos.
Geralmente, na verificação da pressão interna, considera-se a pressão de serviço, ou
pressão dinâmica, equivalente à distância compreendida entre a tubulação e a linha
piezométrica. Se a adutora for dotada de dispositivo de fechamento na extremidade
de jusante ou em ponto intermediário, reinará à montante uma pressão estática
superior à pressão de serviço.
Nos estudos de dimensionamento, estes aspectos devem ser cuidadosamente
examinados.
Se houver probabilidade de ocorrência de pressões dinâmicas ou estáticas excessivas,
a adutora poderá ser dividida em trechos, intercalando-se reservatórios ou caixas
intermediárias de quebra de pressão, em que o nível de água se encontra à pressão
atmosférica. No trecho subseqüente à caixa, as pressões são contadas a partir desse
último trecho e não mais do nível considerado no trecho anterior.
Na caixa de quebra de pressão, a entrada da água é controlada por uma válvula de
bóia, que se fecha automaticamente quando não há escoamento para jusante;
quando houver, permanece aberta o necessário para que a água escoe, em função do
nível de água na caixa.
a. a LP deve se situar sempre acima da tubulação.
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Figura

5.8

Adutora com caixa intermediária para ajuste da linha piezométrica em
relação à tubulação.

b. a P.D. de serviço é o dado utilizado para pressão interna do tubo, porém,
quando houver registro de fechamento na extremidade de jusante, deve se levar
em consideração a PE (PD < PE).

Figura
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5.9

(a) Pressão dinâmica de serviço; (b) Pressão estática com registro na
extremidade de jusante.
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c. se ocorrer grandes PD ou PE a adutora deverá ser dividida em trechos,
intercalando-se reservatórios ou caixas se quebra de pressão.

Figura

5.10

Adutora de gravidade com caixas de quebra de pressão.

5.4

DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DAS
ADUTORAS POR RECALQUE

5.4.1

PARÂMETROS INTERVENIENTES

São elementos conhecidos:
a. vazão de adução, Q;
b. comprimento da adutora, L;
c. desnível a ser vencido, Hg;
d. material de fabricação do conduto, que determina a rugosidade das paredes
internas.
Procuram-se, nos problemas de adução por recalque, determinar o diâmetro
necessário D da linha e a potência P da bomba que vai gerar a pressão necessária,
para vencer o desnível indicado, à vazão desejada.
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A função da bomba em gerar pressão, permite admitir que a água tenha alcançado
uma cota equivalente ao ponto A, ou seja, quanto maior a altura manométrica gerada
pela bomba, maior será a declividade da linha piezométrica de adução por recalque,
e menor poderá ser o diâmetro exigido para 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 D e de P que permitem solucionar a questão, para a mesma
vazão de bombeamento.
Marcha de Cálculo
- Q = vazão do dia de maior consumo.
- D - pode variar de um valor mínimo para uma velocidade máxima e vice-versa.
Para D pequeno, a velocidade será grande, bem como a perda de carga ao longo da
canalização, em conseqüência a potência P do motor terá que ser maior para
vencer uma Hman mais elevada. Para D grande, ocorre o inverso. Existe um par de
valores D e P que conduz ao custo mínimo.
- Praticamente v = 0,90 m/s (velocidade econômica).

Figura
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5.11

Esquema hidráulico de um sistema de recalque.
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SOLUÇÃO DE CASOS PRÁTICOS

Esta indeterminação é levantada, na prática, introduzindo-se a condição de mínimo
custo da tubulação de diâmetro D e da bomba de potência P necessárias.
Sob a condição acima e mais uma série de hipóteses simplificadoras, deduz-se
matematicamente a seguinte expressão conhecida como Fórmula de Bresse, aplicável
com vantagem no pré-dimensionamento das tubulações de recalque:
Pré-dimensionamento (fórmula de Bresse)
1/2

- D = k(Q)

(bombeamento: 24 horas).

- D em metros e Q em m3/s.
- k = f (custo: tubo, conjunto elevatório, energia).
- No Brasil: 1,0 < k < 1,4 (para k = 1,2 , v = 0,88 m/s).
- Para bombeamento menor do que 24 horas:
- D = 1,3 (n / 24) . Q (n = número de horas de bombeamento)
1/4

1/2

O valor de k depende do peso específico da água, do regime de trabalho e rendimento
do conjunto elevatório, da natureza do material da tubulação e dos preços unitários
vigentes, isto é, do preço da unidade de potência do conjunto elevatório e da unidade
de comprimento do tubo de diâmetro unitário. De um modo geral, pode ser tomado o
valor 1,2 quando se utilizam tubos de ferro fundido.
Com o valor do diâmetro assim pré-dimensionado, pode-se pesquisar por tentativas
uma dimensão prática no entorno do valor obtido e que mais se aproxime da solução
de máxima economia global, levando em conta o custo de instalação e os gastos
anuais de amortização e de operação.
Este procedimento é conduzido da seguinte maneira:
a. escolhem-se 3 a 4 diâmetros comerciais de adutora no entorno do valor obtido
pela aplicação da fórmula de Bresse;
b. determinam-se as alturas manométricas que devem ser geradas pela bomba
para elevar a vazão desejada (soma do desnível geométrico com todas as perdas
de carga ocorrentes na linha adutora e nas peças especiais ao longo da mesma e
na casa de bombas);
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c. calculam-se as potências das bombas necessárias para cada caso, em função da
vazão e da altura manométrica total;
d. calculam-se os consumos anuais de energia elétrica para cada caso em função
da potência do equipamento;
e. procede-se à determinação dos custos anuais de amortização e juros do capital
a ser aplicado na aquisição de equipamentos de recalque e da tubulação, para
cada alternativa;
f.

da mesma forma, determina-se o custo de operação considerando,
principalmente, os gastos com energia elétrica;

g

somam-se os custos anuais determinados nas letras "e" e "f"; a comparação
dessas somas permite conhecer o diâmetro da tubulação que trará a máxima
economia global.

Dimensionamento Final
A partir do D calculado pela fórmula de Bresse, pesquisa-se o custo econômico
global mais vantajoso, levando-se em conta o custo da instalação inicial e gastos
anuais de amortização e juros de capital e de operação.
Procedimento:
- em torno do D determinado pela expressão de Bresse, escolher 3 diâmetros.
- determinar: Hman = Hg + hf + Σhf
- calcular:

- P2 = P1 x 0,736 (kw)
- P possibilitará o cálculo do custo da moto-bomba.
1

Utilizar os valores comerciais seguintes:
- HP : 1/4 - 1/3 - 1/2 - 3/4 - 1 - 11/2 - 2 - 3 - 5 - 6 - 71/2 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 -35
- 40 - 45 - 50 - 60 - 80 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250.
- P determinará a energia consumida.
2
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Calcular os custos anuais de amortização e juros do capital a ser aplicado na
tubulação e conjunto moto-bomba.

5.5

PEÇAS ESPECIAIS E ÓRGÃOS ACESSÓRIOS

Numa adutora por gravidade, em conduto forçado, aparecem normalmente as
seguinte peças especiais:
- válvulas ou registros de parada;
- válvulas ou registros de descarga;
- válvulas redutoras de pressão;
- ventosas.
Nas adutoras por recalque há a considerar, além disso:
- válvulas de retenção;
- válvulas aliviadoras de pressão.
As válvulas ou registros de parada destinam-se a interromper o fluxo da água. Uma
delas geralmente é instalada à montante, no início da adutora. Outras são colocadas
ao longo da linha, distribuídas em pontos convenientes para permitir o isolamento e
esgotamento de trechos, por ocasião de reparos, sem necessidade de esgotar-se toda a
adutora.
Essas válvulas permitem também regular a vazão, na operação de enchimento da
linha, de modo gradual, e assim evitar os golpes de aríete. Quando possível, é
aconselhável colocar as válvulas de parada em pontos elevados, onde a pressão é
menor, para que a manobra se torne mais fácil.
Há, também, casos em que se colocam válvulas na linha para melhor controle do
fluxo nas derivações. Esses casos não são comuns, e exigem também especial atenção
na operação de abertura ou fechamento.
As válvulas de descargas são colocadas nos pontos baixos das adutoras, em derivação
à linha, para permitir a saída de água, sempre que for necessário. Isto ocorre,
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geralmente, quando se está enchendo a linha, para assegurar saída de ar, ou quando
se vai esvaziar a adutora para fins de reparos ou outras razões de natureza
operacional.
O diâmetro da derivação de descarga não deve ser inferior a 1/6 do diâmetro da
adutora; preferivelmente, deverá ser bem maior. A metade desse diâmetro é um valor
bastante adequado. Assim, uma adutora de 400 mm poderá Ter uma válvula de
descarga de 200 mm.
Nos casos de descarga com redução de diâmetro é necessário facilitar a retirada
completa da água, o que se consegue dando uma inclinação conveniente ao tê onde
será ligado o registro ou válvula.
As válvulas redutoras de pressão são dispositivos intercalados na rede para permitir
uma diminuição permanente de pressão interna na linha, a partir do ponto de
instalação. Desempenham função semelhante ás caixas de quebra de pressão, com a
diferença de que a água não entra em contato com a atmosfera e, portanto, não há
perda total de pressão.
As ventosas são dispositivos colocados nos pontos elevados de tubulações e destinamse a permitir a expulsão de ar durante o enchimento da linha, ou do ar que
normalmente se acumula nesses pontos. Por outro lado, as ventosas deixam entrar o
ar na tubulação quando ela está sendo descarregada. Sem isso, a adutora passaria a
apresentar pressões internas negativas. É uma operação perigosa devido ao possível
achatamento e colapso que certas tubulações podem sofrer (o aço, por exemplo ) e a
possibilidade de entrada de líquidos através de defeitos existentes na tubulação ou de
juntas das adutoras.
As válvulas de retenção são instaladas no início das adutoras por recalque, quase
sempre no trecho da saída de cada bomba. Destinam-se a impedir o retorno brusco
da água contra as bombas na sua paralisação por falta de energia elétrica ou outra
causa qualquer.
Possuem uma portinhola que dá passagem num só sentido; assim sendo, suportam a
coluna de água de toda a linha quando a bomba estiver parada.
A carcaça das válvulas de retenção deve ser suficientemente robusta para suportar,
sem danos, os golpes de aríete oriundo das bruscas paralisações. Devem estar,
também, convenientemente ancoradas para evitar possíveis deslocamentos.
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As válvulas aliviadoras de pressão ou válvulas anti-golpes são dispositivos que
permitem reduzir a pressão interna das tubulações quando estas sofrem a ação de
golpes de aríete. São instaladas, geralmente, no início das adutoras por recalque, de
grande diâmetro, e nas quais as válvulas de retenção sofrem solicitações maiores e
podem não suportar os esforços resultantes da sobrelevação de pressão.
Alguns desses dispositivos têm um mecanismo complicado, necessitando, ás vezes, de
ar comprimido ou de dispositivos elétricos para auxiliar a operação.

Figura

5.12

Válvulas em linhas adutoras.

- Registros de descarga:

- Ventosas de exclusão:

- Ventosas de admissão e exclusão:

S

IS TEMAS D E TRATA MEN TO E D E ABAS TEC IM EN TO D E Á GUA

65

L

I N HAS AD UTORAS E Ó RGÃ OS A CES SÓ RIO S

Figura

5.13

Figura

5.14

Ventosa.

Influência da válvula redutora de pressão na posição da linha
piezométrica.

Em adutoras por recalque:
- válvula de retenção;
- válvula anti golpe de ariete.
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Figura

5.16
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Válvula de retenção.

Esquema de montagem de um grupo de recalque.
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5.6

OBRAS COMPLEMENTARES

5.6.1

ANCORAGENS

As ancoragens são dispositivos constituídos por blocos de concreto e tirantes
colocados junto a curvas, tês, extremidades ou outras peças, para suportar o
componente de esforços não equilibrados oriundos da pressão interna.
- Bloco de apoio e ancoragem.

Figura

5.6.2

5.17

Apoio e ancoragem.

CAIXAS INTERMEDIÁRIAS E “STAND-PIPES”

As caixas intermediárias são estruturas semelhantes a pequenos reservatórios,
intercaladas em linhas de gravidade para permitir que a água entre em contato com a
atmosfera.
Utilizam-se, geralmente, para quebrar a pressão interna em adutoras de grande
desnível ou para evitar que a linha piezométrica intercepte o perfil da tubulação.
As caixas intermediárias são, geralmente, dotadas de válvula de bóia na entrada para
regular a vazão afluente, de conformidade com a vazão de escoamento do trecho de
jusante. Caso contrário, ocorrerá um transbordamento quando o trecho de jusante,
por uma razão qualquer, não proporcionar o escoamento da vazão prevista.
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Um projeto cuidadoso de caixa intermediária deve prever dispositivos anti-golpe, bypass, descarga para limpeza, extravasor para saída de eventual excesso de vazão de
entrada, e proteção sanitária, particularmente se a água já tiver sofrido um processo
de tratamento.
Os stand-pipes, também denominados chaminés de equilíbrio, são estruturas
intercaladas geralmente no trecho de transição entre uma adutora por recalque e
uma adutora por gravidade. Tanto a entrada como a saída de água ficam na parte
inferior, podendo o nível de água oscilar no interior da estrutura com as flutuações
nas vazões de bombeamento ou de escoamento no trecho por gravidade. Possuem,
devido à sua função, alturas maiores que as simples caixas intermediárias ou de
quebra de pressão.

5.6.3

PONTES, PONTILHÕES, PILARES E BERÇOS

São estruturas destinadas a suportar trechos de tubulações que, por razões de
segurança ou outros motivos, não devem ser apoiadas diretamente no terreno.
As pontes e os pontilhões são empregados quando se pretende deixar vãos livres
relativamente amplos, caso em que os tubos são apoiados ou suspensos numa
estrutura longitudinal.
Os pilares e berços destinam-se a receber diretamente a carga da tubulação, tendo
cada tubo uma ou duas peças de suporte.
O dimensionamento desses dispositivos obedecem aos princípios da estabilidade das
construções e à métodos de cálculo de concreto armado ou de estruturas metálicas.
Alguns tipos de estruturas suportadoras desempenham ao mesmo tempo a função de
conduto. Ex: Ponte-canal da Adutora do Guandu – RJ.

5.6.4

TÚNEIS

Certas dificuldades de ordem hidráulica que surgem na transposição de elevações
têm sido resolvidas modernamente com a abertura de túneis. Além de encurtar o
percurso, sua construção depende das condições do subsolo, e é mais econômico que
o assentamento de tubulações junto à superfície.
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A abertura de túneis justifica-se com vantagem no caso de grandes adutoras, quando
a seção de escavação ultrapassar a seção econômica mínima, ou seja, cerca de 7,00
m.
2

Na maioria dos casos, os próprios túneis funcionam como condutos de água. Por esse
motivo, as paredes são revestidas com espessa camada de concreto, suficientemente
lisa para melhorar as condições de escoamento. Por estas razões econômicas, pode-se,
no caso de paredes de rocha compacta, dispensar esse revestimento, cuja aplicação
pode ser onerosa. Compensa-se, então, a maior rugosidade das paredes aumentando
a seção de escavação.
Exemplos brasileiros de extensos túneis para condução de água encontram-se na
Guanabara (adutora do Guandu, com 43 km de túneis) e em São Paulo, no Sistema
Cantareira, vários túneis com mais de 19 km executados.
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E S T A Ç Õ ES D E
RECALQUE

Uma estação elevatória com bombas centrífugas e motores elétricos compõe-se,
geralmente, do seguinte:

6.1

SALA DE MÁQUINAS E DEPENDÊNCIAS
COMPLEMENTARES

Na sala de máquinas são instalados os conjuntos elevatórios e, na maioria dos casos,
os equipamentos elétricos como quadros de comando, chaves de partida e proteção
dos motores e os instrumentos para leitura de medições elétricas ou hidráulicas.
Deverá ser projetada de modo que esse conjunto possa ser montado com relativa
folga, permitindo a livre circulação dos operadores e a fácil realização de trabalhos de
manutenção ou reparação.
Sendo previsto acréscimo no número de unidades de bombeamento, deverá ser
reservado espaço suficiente para a instalação das mesmas e os dispositivos que
deverão acompanhá-las.
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A iluminação deve ser abundante e, tanto quanto possível natural, sendo por isso
aconselhável a colocação de janelas amplas.
Deve haver livre circulação de ar para evitar a excessiva elevação de temperatura
causada pelo aquecimento dos motores. Este aspecto deve ser especialmente
considerado nas regiões mais quentes do país. Além de ventilação feita através de
janelas e portas, é conveniente prever aberturas que possibilitem permanente
movimentação de ar. Ventiladores e exaustores podem ser instalados em casos
extremos.
Entre as dependências auxiliares, são consideradas indispensáveis uma pequena sala
para uso do operador e uma instalação sanitária com vaso, lavatório e chuveiro. De
acordo com a importância da estação, outros compartimentos como oficinas, depósito
de materiais, vestiários e copa podem ser adicionados.

6.2

POÇO DE SUCÇÃO

Denomina-se poço de sucção ou poço de tomada, o compartimento de dimensões
limitadas, de onde parte a tubulação que conduz a água para a bomba.
Conforme a situação do nível de água no poço de sucção em relação à boca de
entrada da bomba, há dois casos a considerar:
a. poço com nível de água abaixo da bomba: há uma altura de sucção a ser
vencida pela bomba, necessitando a mesma ser escorvada para poder
funcionar;
b. poço com nível de água acima da bomba: há uma carga permanente sobre a
boca de entrada da bomba que, neste caso, trabalha afogada.
Em abastecimento de água é mais comum encontrar-se o caso de poço situado abaixo
da bomba. Apresenta a vantagem de poder montar o conjunto de recalque ao nível do
terreno, ou mais acima, em ambiente claro e ao abrigo das inundações. Entretanto,
devido à necessidade de escorva, a operação torna-se trabalhosa.
O poço com nível de água acima da bomba exige a construção da sala de bombas em
cota baixa. Executa-se o caso de bombas de eixo vertical que são imersas no poço com
acionamento feito por motor colocado diretamente acima do poço. O sistema de
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bombas afogadas é freqüentemente utilizado junto a reservatórios enterrados ou
semi-enterrados, para a transferência de água para reservatórios elevados.
Utilizando-se chaves elétricas comandadas por meio de bóias, é possível estabelecer
um controle automático das bombas. Constituem desvantagens o maior custo das
escavações e estruturas, além do perigo de inundações da sala de máquinas.
O poço de sucção deve, tanto quanto possível, ficar próximo das bombas para reduzir
o comprimento das tubulações de alimentação.
Devem ser tomadas precauções especiais no bombeamento de água tratada, para que
não haja contaminação da mesma com a entrada de líquidos ou materiais estranhos
no poço. É necessário que o poço seja coberto e que as águas de enxurrada, de
lavagem de pisos ou de respingo das bombas sejam impedidas de entrar.
Não há critérios rígidos para o dimensionamento do poço de tomada. Deve ter
dimensões suficientes para permitir qualquer operação de limpeza ou de retirada da
tubulação de sucção, crivo ou válvula de pé. A cota de fundo é fixada de modo que,
com o nível mínimo de água, fique assegurada uma submersão conveniente do ponto
de entrada na tubulação de alimentação da bomba.
A água que chega ao poço não deve ser despejada em forma de descarga livre, em
especial nas proximidades da tubulação de sucção, pois isto favorece o arraste de ar
para a massa de água, ocasionado dificuldades de operação das bombas.
O isolamento do poço no todo ou em parte deverá ser facilitado, colocando-se para
isso dispositivos de fechamento como registros, comportas e adufas nos condutos ou
canais de acesso.

6.3

TUBULAÇÕES E ÓRGÃOS ACESSÓRIOS

As estações elevatórias compreendem, além das bombas propriamente ditas, um
conjunto de tubulações, peças especiais e órgãos acessórios.
As tubulações das casas de bombas são geralmente de ferro fundido com juntas de
flanges. Em se tratando de diâmetros maiores, utilizam-se também tubos de aço.
Além do menor peso e da elevada resistência às pressões, têm a vantagem de poderem
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ser confeccionados com maior facilidade para quaisquer especificações e também
podem ser cortados, soldados ou ajustados no próprio local de montagem.
Os diâmetros das tubulações dentro das estações elevatórias são fixados tendo em
vista não ocasionar demasiadas perdas de carga, pois estas irão afetar a altura
manométrica de elevação e conseqüentemente, acarretar maior dispêndio de energia
elétrica no bombeamento. Na sucção, além disso, as perdas de carga elevadas
poderão dar origem à cavitação.
Os principais órgãos acessórios conectados às tubulações de uma estação elevatória
são os registros, válvulas de retenção, válvulas de pé e os manômetros e vacuômetros.
As válvulas ou registros de fechamento utilizados normalmente em estações
elevatórias são do tipo de gaveta e dotadas de flanges. Os tipos mais comuns têm
carcaça de ferro fundido, sendo de latão as partes internas sujeitas a desgastes, como
a haste e os anéis de vedação. As peças mais robustas têm carcaça de aço inoxidável.
Nas instalações normais de bomba centrífuga, o registro é colocado na tubulação de
saída ou de recalque, imediatamente após a válvula de retenção. A posição inversa
com o registro precedendo a válvula de retenção é viável mas não recomendável.
Emprega-se também o registro, obrigatoriamente, na tubulação de entrada das
bombas afogadas.
As válvulas de retenção são dispositivos destinados a permitir a passagem da água
numa só direção. São instaladas na tubulação de saída para que, numa inesperada
paralisação do bombeamento, o golpe causado pelo retorno da água não cause danos
à bomba. São peças robustas fabricadas em ferro fundido ou aço e dotadas de
dimensões avantajadas. Podem vir equipadas também com um by pass de pequeno
diâmetro para permitir o enchimento da bomba e tubulação de sucção por ocasião de
escorva.
As válvulas de pé são peças conectadas na extremidade de tubulações de sucção em
instalações de bombas não afogadas. Assegurando a passagem da água somente em
direção à bomba permitem que as tubulações de sucção mantenham-se sempre
cheias, mesmo quando a bomba for paralisada. Nessas condições, quando ela for
novamente ligada, poderá iniciar o bombeamento sem dificuldades. Se tubo de
sucção estiver vazio, as bombas comuns não conseguirão recalcar água. Haverá
necessidade de escorvá-las.
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A escorva é o processo de enchimento da bomba e respectiva tubulação de sucção
com água. Nessa operação, a válvula de pé é indispensável, pois se ela não existisse,
toda água introduzida voltaria para o poço de sucção.
O dispositivo de vedação das válvulas de pé deve ser perfeito; do contrário, invalida a
finalidade da peça, tornando difícil o início de operação das bombas.
Partículas de areia ou outros materiais em suspensão na água que se alojam no
dispositivo de vedação, assim como o desgaste, corrosão ou incrustações podem
prejudicar o fechamento perfeito da válvula. Há necessidade de limpezas ou de
recondicionamentos periódicos. As válvulas de pé vêm geralmente acompanhadas de
um crivo destinado a reter corpos estranhos. Como as aberturas estão sujeitas à
obstrução, é necessário que a área total das passagens seja maior que a seção do tubo
de sucção. Indica-se como dado prático o valor de 2,50 vezes a seção do tubo.
Os manômetros e vacuômetros são conectados, respectivamente, junto à saída e à
entrada da bomba, através de uma tubulação de diâmetro reduzido.
Em lugar do vacuômetro, pode-se instalar no lado da entrada um mano-vacuômetro,
quando, por alguma razão, ocorrer pressão positiva nesse lado (bomba afogada ou
fase de escorva da bomba).
Quando uma bomba centrífuga estiver funcionando com o registro de saída fechado,
o manômetro indica a pressão correspondente à vazão nula. É conhecida também
como shut-off head. Se houver escoamento, a indicação refere-se à altura manométrica
desenvolvida pela bomba, na vazão que estiver sendo recalcada.
Em estações elevatórias, onde se pretende obter um contínuo controle das pressões,
podem ser instalados manômetros do tipo registrador, com o que se torna possível
conhecer o comportamento funcional da bomba ou da estação em um determinado
período.

6.4

EQUIPAMENTO ELÉTRICO

Incluem-se nessa categoria as chaves de partida e proteção dos motores, os
instrumentos de controle e, eventualmente, os transformadores.
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A partida dos motores assíncronos de rotor de gaiola é feita por meio de chaves
compensadoras ou de estrela-triângulo. Geralmente incluem dispositivos para a
proteção dos motores contra excesso de carga ou queda de tensão, permitindo o
desligamento automático da corrente.
Utilizando-se chave compensadora, a partida dos motores é feita com uma tensão
reduzida obtida por meio de auto-transformador.
Quando o motor atingir uma determinada velocidade, altera-se a posição dos
contatos e a ligação passa a ser feita diretamente da linha para o motor. Três cabos
fazem a ligação entre a chave e o motor. Com esse procedimento, reduz-se a corrente
de partida, evitando-se distúrbios à rede elétrica.
Nos motores assíncronos de indução com rotor bobinado, a ligação é feita
diretamente, sendo o controle na fase inicial feito por meio reostato. Este permite
reduzir, gradualmente, as resistências intercaladas em séries com os enrolamentos do
motor até sua total eliminação, quando o motor adquire a velocidade normal de
rotação.
Os instrumentos de controle são os voltímetros e amperímetros, ligados a cada fase
da corrente e, às vezes, o freqüencímetro.
São montados sobre painel ou em cabine metálica que abriga também as chaves de
partida, as chaves de seccionamento e outros dispositivos auxiliares.
Para a aquisição de equipamentos elétricos de uma estação elevatória, em conexão
com os conjuntos bomba-motor, é sempre aconselhável que as especificações sejam
preparadas com a participação de engenheiro especializado em eletrotécnica.

6.5

DISPOSITIVOS AUXILIARES

Algumas estações elevatórias, dependendo da importância, contam ainda com os
seguintes equipamentos:
a) medidor de vazão;
b) medidor de nível;
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c) dispositivo para escorva;
d) ponte rolante.
O medidor de vazão é colocado à saída da estação e destina-se a medir a quantidade
total de água bombeada. Os principais tipos de medidores são os que se baseiam na
criação de uma pressão diferencial. O Venturi comum é o medidor clássico, mas
possui dimensões que hoje são consideradas exageradas. Modernamente são
fabricados Venturis curtos e outros medidores menores, que oferecem uma série de
vantagens em relação ao primitivo Venturi de tubo longo.
É sempre conveniente que os valores medidos sejam transmitidos para um aparelho
que permita registrar e totalizar as vazões.
Os medidores de nível destinam-se a indicar a posição do nível de água no poço de
tomada, reservatório de alimentação de bombas ou no local de chegada da água.
Existem vários tipos construídos, segundo diferentes princípios de funcionamento,
sendo comuns os de flutuador, os pneumáticos e os elétricos.
A escorva de bombas nas instalações pequenas é feita introduzindo-se água na
bomba e tubo de sucção através de um copo de enchimento existente na própria
bomba. Em certos casos poderá ser feito o retorno da água acumulada na linha de
recalque, abrindo-se parcialmente o registro e o by pass da válvula de retenção.
Nas instalações maiores, enche-se a bomba fazendo um vácuo parcial obtido por
meio de bomba auxiliar ejetora ou de uma bomba de vácuo. A água do poço de
sucção sobe naturalmente para o corpo da bomba, colocando-a em condições de
funcionar. Instalações desse tipo podem ser adquiridas de fabricantes especializados.
A ponte rolante numa estação elevatória destina-se a movimentação de peças,
tubulações e equipamentos pesados. Só se justifica em grandes instalações. Nas
pequenas casas de bombas utilizam-se talhas sustentadas por tripés ou cavaletes. Em
casos de intermediários, pode-se colocar na parte superior da sala de bombas um
sistema constituído de viga e sarilho móvel operado manualmente.
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7.1

ESE RVATÓ RIO S D E DI STR IBUI ÇÃO D E ÁG UA

RE S E R V A T Ó R I O S D E
D I S T R I B U I Ç ÃO D E
ÁG UA
FINALIDADES

O reservatório de distribuição permite armazenar água para atender as variações de
consumo e as demandas de emergência.
O consumo de água da cidade não é constante, variando no decorrer das 24 horas do
dia.
A locação do reservatório entre o sistema de produção (captação, adução e
tratamento) e a rede de distribuição, possibilita adotar uma vazão constante para
diversos órgãos do sistema: tomada de água, adutora por recalque, estação de
tratamento de água e adutora por gravidade.
Essas unidades são 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 desse dia.
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Em conseqüência, essas unidades terão dimensões mais econômicas e serão operadas
com maior eficiência e facilidade devida á vazão de dimensionamento constante.
Na rede de distribuição de uma cidade, onde podem existir consumos diferentes para
as diversas áreas, a localização do reservatório pode influir no custo da rede de
distribuição, possibilitando um dimensionamento mais econômico quando situado
nas proximidades do centro de massa relativamente ao consumo da cidade.

7.2

DEMANDAS DE EMERGÊNCIA

O reservatório de distribuição permite a continuidade do abastecimento da rede de
distribuição quando ocorrem interrupções no fornecimento de água no caso de
acidente em partes do sistema captação – adução – tratamento, ou em certos trechos
da própria rede.
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 de sua capacidade esteja previsto um
volume correspondente ao consumo da cidade durante o período de tempo de
interrupção. Em caso contrário, o abastecimento será interrompido tão logo o
reservatório fique vazio. É preciso prever qual o intervalo de tempo necessário para
colocar o órgão acidentado novamente em condições de funcionamento e, em
conseqüência, determinar o volume correspondente no reservatório.
Os reservatórios em que se prevê um volume de água para combate em incêndios,
contribuem para a segurança, proteção da vida dos habitantes e da propriedade
pública e particular 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 de cidades, estâncias balneárias ou
climáticas.
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MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE PRESSÃO

A localização dos reservatórios de distribuição pode influir nas condições de pressão
da rede de distribuição, principalmente reduzindo a variação da pressão em certas
áreas. Quando localizados junto às áreas de maior consumo, nas proximidades de
locais onde existem edifícios e instalações a proteger contra incêndios ou nas
proximidades dos centros de massa da distribuição, possibilitam uma melhor
distribuição de água e melhores pressões nos hidrantes devido à redução das
oscilações de pressão na rede.
A localização de reservatórios a jusante dos condutos principais (reservatórios de
sobras) também permite uma melhor distribuição da pressão na rede, principalmente
durante as horas de maior consumo e nas áreas de jusante da cidade.
A localização de um reservatório junto a uma estação de recalque que o alimenta
permite o funcionamento do equipamento com altura manométrica constante,
possibilitando o máximo rendimento para os conjuntos motor-bomba. O mesmo
poderá ser dito de uma adutora por recalque ligada a um reservatório.

7.4

TIPOS DE RESERVATÓRIOS DE
DISTRIBUIÇÃO

Quanto à localização no sistema
a. Reservatório de montante.
O reservatório situado a montante da rede de distribuição causa uma variação
relativamente grande da pressão nas extremidades de jusante da rede.
b. Reservatório de jusante.
Também chamado de reservatório de sobras porque recebe durante as horas de
menor consumo e auxilia o abastecimento nas horas de maior consumo. Este
reservatório possibilita menor oscilação de pressão nas zonas de jusante da
rede.
Quanto à localização no terreno:
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a. reservatórios enterrados;
b. reservatórios semi-enterrados;
c. reservatórios elevados.
Quanto ao material de construção:
a. alvenaria;
b. concreto armado;
c. aço;
d. PVC com fibra de vidro.

7.5

CAPACIDADE DOS RESERVATÓRIOS

Um método para a determinação aproximada da capacidade do reservatório de
distribuição admite como curva de consumo de água da cidade uma senóide.
A área inferior corresponde ao volume de água em excesso nas horas de menor
consumo e a área superior ao volume de água em déficit relativo à adução nas horas
de maior consumo.
O reservatório deve ter uma capacidade correspondente ao volume que é
representado por uma dessas áreas, de modo a poder reter o excesso da adução sobre
o consumo de água nas horas de menor consumo e para atender, com este excesso, a
cidade durante as horas de maior consumo, complementando a adução. A esta
função do reservatório dá-se o nome de "volante da distribuição".
O valor comum de um terço do volume correspondente ao consumo no dia de maior
consumo da cidade e oferece razoável segurança para atendimento dos consumos
normais.
O método baseado na curva de consumo de uma cidade considera duas situações
distintas:
• adução contínua
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No caso de adução contínua (funcionamento ininterrupto durante as 24 horas do
dia) considera-se o dia de maior consumo.
A adutora é dimensionada para a vazão média desse dia.
A Figura 7.1 apresenta no diagrama superior a curva de consumo verdadeiro de uma
cidade e a reta correspondente à adução. A cada dia corresponde uma curva de
consumo. Supomos que a da figura represente o consumo nos dias de grande
solicitação de água na cidade, em particular, daquele dia mais desfavorável.
A reta da adução, com vazão constante, tem para ordenada a vazão média de
consumo no dia mais desfavorável.
O reservatório de distribuição no instante t , onde a vazão de consumo começa a
ultrapassar a vazão de adução, deve conter um volume de água correspondente, no
mínimo, ao déficit de adução nas próximas horas.
1

No intervalo de tempo compreendido entre os instantes t2 e 24 horas, e 24 horas e t1 a
adução supera o consumo e o reservatório vai acumulando água em excesso para
cedê-la à cidade no intervalo de tempo t1 a t2, complementando a adução.
As áreas hachuradas em tracejado são iguais às áreas hachuradas em traço contínuo.
As primeiras representam os saldos da adução e as últimas os déficits. Ambas são
iguais, representando cada uma delas a capacidade mínima do reservatório para
atender o consumo normal da cidade no dia de consumo extremo.
Com auxílio de um planímetro determina-se esse valor facilmente Pode-se também
determinar essa capacidade traçando-se o diagrama de massas representado na parte
inferior da figura.
Nesse diagrama a reta de adução acumulada corresponde a uma vazão constante e a
curva representa o consumo acumulado da cidade durante 24 horas do dia extremo.
Reta e curva têm as mesmas extremidades, V representa simultaneamente o volume
de água aduzido e consumido na cidade durante o dia de maior consumo.
Traçando as tangentes à curva nos pontos de máximo e de mínimo relativos,
paralelas à reta de adução e determinando-se a distância entre essa duas tangentes
traçando uma reta paralela ao eixo das ordenadas, determina-se C capacidade
mínima do reservatório.
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Figura

7.1

Capacidade do Reservatório. Adução Contínua.

• adução intermitente
Para o caso de adução intermitente, no diagrama superior da Figura 7.2 estão
representadas a curva de consumo de água de urna cidade no dia mais desfavorável e
a reta correspondente à vazão de adução para um intervalo de tempo de
funcionamento de T horas.
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A vazão de adução depende do intervalo de tempo de funcionamento da adutora.
Esta deve fornecer à cidade o volume V em T horas. A vazão média horária é V/24 e a
vazão de adução é V/T.
Ao iniciar-se o funcionamento da adução, no instante t1 o reservatório irá
acumulando os volumes de água em excesso, pois a adução supera o consumo até o
fim do período de funcionamento, no instante t2, em que o nível de água no
reservatório atinge o seu valor máximo. A área hachurada com traços contínuos
representa o volume que deve estar disponível no reservatório para que possa ser
atendido o consumo de água da cidade durante os intervalos de tempo t2 a 24 e 24 a
t 1.
As áreas hachuradas com volumes consumidos durante os intervalos de tempo, são as
que o sistema adutor não está funcionando.
No dia de maior consumo as duas áreas, correspondentes ao saldo da adução e ao
consumo quando a adutora não está funcionando, são iguais. Cada urna delas
representa a capacidade mínima do reservatório de distribuição para atender os
consumos normais da cidade.
Essa capacidade pode ser determinada também com o auxílio do diagrama de
massas. Na parte inferior da Figura 7.2 estão traçadas a representativa da adução
acumulada e a curva dos consumos acurralados
As ordenadas C2 e C1 representam os consumos da cidade nos intervalos de tempo t
a 24 e 24 a t1, respectivamente, quando a adução não está funcionando. A capacidade
mínima C do reservatório de distribuição é igual à soma Cl + C2.
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Figura

7.6

7.2

Capacidade do Reservatório. Adução Intermitente.

OBSERVAÇÕES

Relativamente à determinação da capacidade mínima dos reservatórios de
distribuição a partir de curvas de consumo, cabe observar:
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Em uma cidade que possui serviço medido adequado, a curva de consumo de
um distrito com sistema de distribuição pode servir ao dimensionamento de
um reservatório de distribuição de outro distrito da mesma cidade cuja rede de
distribuição está em projeto. Uma cidade cuja rede de distribuição está sendo
projetada ou remanejada, e para a qual não se tem curvas de consumo pode
utilizar as curvas de outra cidade cujas características climáticas, hábitos da
população, padrão de vida, características técnicas do projeto etc. sejam
semelhantes.

2. No caso de adução intermitente, o intervalo de tempo T pode ser estudado
segundo vários critérios:
a. Funcionamento contínuo durante T horas ou em dois períodos cuja soma é
T, para fazer corresponder às etapas de serviço dos operadores da adução,
escolhendo-se intervalos de tempo mais adequados.
b. Pode-se fazer corresponder o funcionamento da adutora às horas de maior
consumo da cidade, tendo em vista reservatórios de menor capacidade.
c. Pode-se fazer corresponder o funcionamento da adutora às horas de menor
consumo, quando há deficiência de energia elétrica, bombeando-se a água
quando diminui a demanda doméstica e industrial de eletricidade. O
reservatório terá maior capacidade e a cidade dispenderá mais com a
operação de adução.
d. Em cidades em franco crescimento um sistema adutor pode ser previsto
para funcionar continuamente só no final do plano. A capacidade do
reservatório deve ser determinada para o início do plano, quando a adução
funcionará intermitentemente.
e. Em grandes instalações, às vezes, é conveniente fazer variar a adução de
recalque para que maiores vazões sejam recalcadas em períodos em que
exista capacidade ociosa no sistema de fornecimento de energia elétrica, se
as tarifas forem mais baixas nesses períodos.

7.7

DEMANDAS DE EMERGÊNCIA

A capacidade para atender a demandas de emergência, como por exemplo, durante
uma interrupção no sistema captação-adução-tratamento, é determinada pela
expressão:

C = Q. t
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onde Q representa a vazão média de consumo normal (vazão de adução) e t o
intervalo de tempo previsto contado a partir do instante da interrupção até o instante
em que for restabelecido o funcionamento normal do sistema.
O volume de água correspondente a essa interrupção depende do tipo de acidente, do
órgão acidentado e da capacidade do serviço de água em solucionar o defeito que
causou esse inconveniente.
O valor de t deve ser avaliado previamente. A capacidade necessária poderá ser
elevada.
Quando se pretende admitir um critério para o dimensionamento do reservatório de
distribuição é preciso que se crie um serviço bem organizado e bem dotado, com
almoxarifado que tenha peças de reposição e com pessoal habilitado e disponível
para esse mister e com equipamentos e meios de transporte adequados.
É necessário um estudo minucioso de todos os órgãos do sistema que possam causar
a interrupção do escoamento, definir os tipos de acidentes possíveis e estabelecer para
cada um deles, com antecedência, o plano de reparação. Em conseqüência podem ser
determinadas as durações aproximadas das interrupções.
É evidente que esta extrema perfeição é somente possível nas cidades com recursos,
que considerem com seriedade a operação e manutenção, e cujas equipes têm noção
precisa da importância do viço de água para a comunidade e que acreditem que um
sistema de abastecimento de água deve fornecer à população necessária, água de
qualidade adequada ao consumo, em qualquer instante.

7.8

CONSUMO DA POPULAÇÃO FLUTUANTE

O consumo da população flutuante é considerado junto com o da população
residente na cidade.
O volume de água correspondente pode ser de difícil avaliação dadas as dificuldades
em prever o valor da população flutuante. Além disso seu consumo per capita não
pode ser representado pela mesma quantidade que corresponde à população normal.
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Em cidades balneárias ou climáticas ou em centros de peregrinação religiosa é difícil
o estudo da previsão. Muitas vezes um ato governamental, a introdução de um
melhoramento nas vias de comunicação, a atuação de grupos econômicos, ou outras
causas, podem introduzir no futuro, condições que influem na população flutuante e
fogem à capacidade de previsão do engenheiro.

7.9

CONSUMO PARA DEMANDA DE
INCÊNDIO

Quando são utilizados exclusivamente os recursos da rede de distribuição, o
consumo de água para combate a incêndios pode ser calculado pela expressão C =
Q1. t onde C é o volume de água disponível para combate a incêndios; Q1 é a vazão
necessária para combate ao incêndio crítico e t é o tempo de duração do incêndio
crítico.
As cidades que têm os seus sistemas de distribuição dimensionados para atender
grandes vazões de combate a incêndios possuem reservatórios de grande capacidade
adicional e condutos principais da rede de distribuição de maior diâmetro.
Para incêndios críticos com a duração de 10 horas são preconizados os valores da
tabela abaixo.

Tabela 7.1

S

População(habitantes)

Vazão (L/s)

Capacidade do
reservatório (m3)

10 000
40 000
80 000
100 000
150 000
200 000

195
387
518
585
708
772

7400
14000
19400
21300
25900
29500

Capacidade do reservatório para combate a incêndio críticos.
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7.10

RESERVATÓRIOS ENTERRADOS E
RESERVATÓRIOS ELEVADOS CAPACIDADE

Quando há necessidade de um reservatório elevado para garantir pressões adequadas
na rede de distribuição pode-se dividir o volume entre ele e um reservatório
enterrado. Uma casa de bombas recalca a água do reservatório enterrado para o
elevado.
As vazões extremas de dimensionamento seriam:
a. recalque com capacidade suficiente para atender à vazão do dia e hora de
consumo maior da rede de distribuição. O reservatório elevado teria uma
capacidade pequena. Apenas o suficiente para manter um nível de água que
permitisse pressões adequadas na rede. Todo o volume de água para o consumo
da cidade estaria no reservatório enterrado;
b) recalque com a vazão média do dia de maior consumo:
Q=Pqk1/86400.
O reservatório elevado deve ter capacidade necessária para atender à cidade e ser o
receptor da água aduzida e poço de sucção do sistema de recalque.
A capacidade de cada um dos dois reservatórios pode ser determinada pelo estudo do
custo de diversas soluções.
Deve-se considerar que:
a. à medida que cresce a capacidade do reservatório elevado decresce a do
reservatório enterrado, sendo constante a capacidade total. O custo total
aumenta com o crescer da capacidade do elevado;
b. a vazão de recalque decresce quando aumenta a capacidade do reservatório
elevado, diminuindo, em conseqüência, o custo do sistema de recalque.
O custo total incluindo reservatório e sistema de recalque é variável. A solução ótima
é a que corresponde à solução de menor custo. É comum entre nós fixar-se, nestes
casos, capacidades para o reservatório elevado entre 10% a 20% da capacidade total
necessária
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DIMENSÕES ECONÔMICAS

Fixado o tipo, a forma e a capacidade do reservatório, é possível estudar dimensões
que o tornem de mínimo custo, particularmente para os reservatórios de concreto
armado.
Um reservatório enterrado para o qual foram fixadas a capacidade e a altura terá o
menor comprimento das paredes em planta, inclusive a parede divisória, se for de
seção horizontal circular.
Um reservatório retangular em planta terá o menor comprimento de paredes se as
suas dimensões estiverem na relação: x/y = 3/4.
Um reservatório elevado será mais econômico se sua seção horizontal for circular. As
torres com forma cilíndrica têm dimensões econômicas quando a relação entre a
altura do reservatório propriamente dito e o seu diâmetro estiverem na relação 1:2.
Com relação a este item cabem diversas observações:
a. o custo dos reservatórios pode depender do tipo de solo no local, da forma do
reservatório, do tipo de estrutura adotada, etc.;
b. em reservatórios enterrados, quanto menor a altura, maior a área de terreno
necessária. A dificuldade de construção poderá aumentar quando se tem
reservatórios de maior altura;
c. o custo da construção poderá aumentar quando se adotam reservatórios
elevados em que se pretende tirar partido estético da obra, realizando um
empreendimento que contribua para embelezar a cidade;
d. um reservatório em que a altura de água é grande poderá influir na variação
das pressões na rede de distribuição.
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7.12

INFLUÊNCIA DA POSIÇÃO DO
RESERVATÓRIO NO DIMENSIONAMENTO
DOS CONDUTOS PRINCIPAIS DA REDE DE
DISTRIBUIÇÃO

7.12.1

RESERVATÓRIO A MONTANTE

O conduto principal R-A deve atender à cidade no dia e hora de maior consumo. O
seu dimensionamento deve ser feito para a vazão máxima da rede de distribuição.

7.12.2

RESERVATÓRIO A JUSANTE

Na Figura 7.3 são indicados esquematicamente:
- A-B conduto adutor;
- B-C rede de distribuição;
- C-D conduto ligado ao reservatório de jusante.
O conduto AB é dimensionado para a vazão média do dia de maior consumo. O
conduto CD funcionará com vazões bastante variáveis. No dia de maior consumo, no
fim do plano estudado para a cidade o escoamento realizar-se-á da seguinte forma:
a. No intervalo de tempo correspondente às horas de menor consumo, o sentido
de escoamento será de C para D. A vazão nesse período será:
Q1=(Pqk1/86400) - Qmin
sendo Qmin a vazão mínima da rede de distribuição durante as horas de menor
consumo.
b. No intervalo de tempo correspondente às horas de maior consumo o sentido de
escoamento será de D para C. A vazão máxima nesse período será:
Q2=(P.q.k1.k2/86400)-(P.q.k1/86400)
A canalização CD deve ser dimensionada para o maior desses dois valores de vazão.
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Reservatório de Jusante.

POSIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE
DISTRIBUIÇÃO EM COTA

A determinação da posição do reservatório de distribuição em cota, conhecida a sua
localização em planta e as perdas de carga em diversos trechos da rede de
distribuição, é realizada a partir dos pontos mais desfavoráveis do terreno. Esses
pontos deverão ser escolhidos entre os mais afastados do reservatório e os situados em
cotas mais elevadas.
O nível de água será afixado a partir da expressão:
NA = Z + h + hmin
onde:
- Z = cota do terreno em um ponto desfavorável;
- h= perda de carga no escoamento da água desde o reservatório até o ponto mais
desfavorável;
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- hmin = pressão disponível mínima requerida na rede.

7.14

INFLUÊNCIA DO RESERVATÓRIO NA
ALTURA MANOMÉTRICA

Se o reservatório está localizado junto à casa de bombas, podem ser considerados
dois casos:
a. a canalização de recalque está separada do conduto principal da rede e entra no
ponto mais alto do reservatório;
a altura manométrica é constante. O conjunto motor-bomba pode ser escolhido
para funcionamento com o máximo rendimento;
b. a canalização de recalque está ligada ao conduto principal da ré de distribuição
e penetra no reservatório no ponto mais baixo A altura manométrica sofre
influência da variação H do nível de água no reservatório.
Quando o reservatório está a jusante da cidade, linhas piezométricas extremas:
- LP1 correspondente à hora de menor consumo, e LP2 correspondente à hora de
maior consumo;
- a variação da altura manométrica é representada pelo valor H que poderá ser
relativamente grande.

7.15

RECOMENDAÇÕES GERAIS E DETALHES
SOBRE PROJETOS
a. Divisão do reservatório (enterrado ou semi-enterrado) em pelo menos dois
compartimentos, cada um podendo funcionar independentemente do outro,
para as ocasiões de limpeza ou manutenção.
b. Canalizações de entrada de água no reservatório, uma para cada
compartimento, cada uma provida de registro para isolamento da unidade.
Dependendo do sistema de operação previsto para o reservatório, cada
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canalização deverá ter uma válvula para fechamento automático ao se atingir o
nível de água máximo.
c. Canalizações de saída, uma para cada compartimento, providas de registro
para isolamento de cada unidade. Tubo de saída através da parede lateral de
um pequeno poço formado por rebaixamento de um trecho da laje de fundo.
d. Canalização extravasora de água, para cada compartimento, descarregando
diretamente, sem válvulas, para fora do reservatório, ao ar livre ou em
canalizações de descarga. Vertedores de extravasamento em forma de calha ou
canaleta localizada na parede vertical do reservatório. A altura livre adicional
no reservatório, acima do nível da soleira do extravasor, maior que a carga
hidráulica máxima sobre o extravasor, carga esta correspondente à vazão
máxima que possa chegar ao reservatório.
e. Canalização de descarga para limpeza do reservatório, uma para cada
compartimento, providas de válvulas. Inclinação da laje de fundo do
reservatório no sentido da descarga, com declividade da ordem de 0, 5% ou
mais.
f.

Os reservatórios elevados normalmente apresentam um único compartimento,
isto é, não são subdivididos. Muitas vezes por razões econômicas são dotados
de uma única canalização para entrada pelo fundo, saída e descarga. Um
sistema de válvulas, entretanto, deve permitir o isolamento do reservatório sem
interrupção do abastecimento, o que se consegue por meio de uma canalização
direta.
Nos reservatórios de jusante ou de sobras, a entrada e a saída se fazem sempre
por uma única tubulação.

g. Aberturas para inspeção do reservatório convenientemente localizadas e
protegidas contra a possibilidade de poluição. Tampas adequadas, recobrindo
pelos menos 5 cm de um rebordo de 15 cm ou mais de altura, a ser deixado
saliente no contorno da abertura de inspeção, para impedir a infiltração de
águas externas.
h. Escadas de acesso oferecendo apropriada segurança para os operadores,
especialmente no caso de torres de água. Guarda-corpo, degraus e patamares
intermediários convenientemente estudados.
i. Cobertura adequada do reservatório. Impedir ao máximo no interior do
reservatório a iluminação natural (desenvolvimento de algas).
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j. Indicador direto de nível de água no reservatório (sistema de flutuador ou
pneumático) ou sistema de indicação à distância para o serviço de operação
poder controlar os volumes armazenados.
k. Precauções especiais no sentido de assegurar a impermeabilidade das paredes
do reservatório.
1. Dispositivos para ventilação, de modo a evitar pressões diferenciais perigosas
na estrutura do reservatório.
m. Sinalização de torres para proteção da navegação aérea, sempre que necessário,
a juízo das autoridades da área. Pára-raios.
n. Proteção dos reservatórios enterrados contra águas poluídas:
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-

localização em terrenos inacessíveis a águas de inundação;

-

provisão de diversores laterais e de declividades na superfície e do solo
circunvizinho, de modo a se afastarem águas de chuva;

-

locação em áreas de fácil drenagem das águas do subsolo;

-

uso de tubulações resistentes como ferro fundido ou equivalente para o
afastamento de esgotos, dentro de uma faixa de pelo menos 15 metros em
torno do reservatório;

-

proteção das tubulações de descarga e de extravasamento, de modo a se
impedir a poluição do reservatório em conseqüência de refluxo de águas
poluídas ou entrada de animais; dispositivos, desconectores, telas ou outra
proteção contra a penetração de insetos, ratos, etc.
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8

8.1

D E Á GUA E D OE NÇ AS

QUALIDADE DE ÁGUA
E DOENÇAS
DOENÇAS RELACIONADAS COM A ÁGUA

Um aspecto relevante em termos da qualidade biológica da água é o relativo à
possibilidade de transmissão de doenças. A Tabela 8.1, apresenta as principais
doenças relacionadas com a água através da ingestão de uma água contaminada,
através do contato com água contaminada, através de verminoses, tendo a água como
um estágio no ciclo e através de insetos, tendo a água como meio de procriação.

S I STEM AS

D E TRATAME NTO E D E ABASTE CI MEN TO D E ÁG UA

103

Q UAL I DA DE

D E ÁG UA E D OEN Ç AS

DOENÇA

AGENTE CAUSAL
Ingestão de Água Contaminada

Disenteria bacilar

Bactéria (Shigella dysenteriae)

Cólera

Bactéria (Vibrio cholerae)

Leptospirose
Salmonelose

Bactéria (Leptospira)
Bactéria (Salmonella)

Febre tifóide

Bactéia (Salmonella typhi)

Disenteria
amebiana

Protozoário (Entamoeba histolytica)

Giardíase

Protozoário (Giardia lamblia)

Hepatite infecciosa
Paralisia infantil

Vírus (vírus da hepatite A)
Vírus (enterovírus, parvovírus,
rotavírus)
Vírus (Poliomelites vírus)

Escabiose

Sarna (Sarcoptes scabiei)

Tracoma

Clamídea (Chlamydia tracomatis)

Gastroenterite

Forte diarréia
Diarréia extremamente forte,
desidratação, alta taxa de
mortalidade
Icterícia, febre
Febre, náusea, diarréia,
Febre elevada, diarréia, ulcerações
do intestino delgado
Diarréia prolongada, com
sangramento, abscessos no fígado e
intestino fino
Diarréia leve a forte, náusea,
indigestão, flatulência
Icterícia, febre
Diarréia leve a forte
Paralisia

Contato com Água Contaminada

Verminoses, tendo Água como um Estágio no Cilclo
Esquistossomose

SINTOMAS

Helminto (Schistosoma)

Úlceras na pele
Inflamação dos olhos, cegueira
completa ou parcial

Diarréia, aumento do baço e do
fígado, hemorragias

Transmissão através de Insetos, tendo a Água como meio de procriação
Malária

Protozoário (Plasmodium)

Febre amarela

Vírus (flavivírus)

Dengue

Vírus (flavivírus)

Filariose

Helminto (Wuchereria bancrofti)

Tabela 8.1
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Febre, suor, calafrios, gravidade
variável com o tipo de Plasmodium
Febre, dor de cabeça, prostração,
náusea, vômitos
Febre, forte dor de cabeça, dores
nas juntas e músculos, erupções
Obstrução de vasos, deformação de
tecidos

Principais doenças associadas com a água. Fontes: Benenson (1985);
Tchobanoglous e Schoeder (1985), segundo Marcos Von Sperling.
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8.2

D E Á GUA E D OE NÇ AS

QUALIDADE DA ÁGUA ASSOCIADA AO
USO

A Tabela 8.2 mostra as diversas associações entre os usos da água e seus requisitos de
qualidades.
Uso Geral

Uso Específico

Isenta de substâncias químicas prejudiciais à saúde
Isenta de organismos prejudiciais à saúde
Adequada para serviços domésticos
Baixa agressividade e dureza
Esteticamente agradável (baixa turbidez, cor, sabor e odor;
ausência de microorganismos)

Abastecimento de
água doméstico

Abastecimento de
água industrial

Irrigação

Dessedentação
de animais
Preservação da
Flora e da fauna

Recreação
e lazer

Geração
de
energia
Transporte
Diluição de despejos
Tabela 8.2

S IS TEMAS

Qualidade Requerida

Água é incorporada ao
produto (ex.: alimentos,
bebidas, remédios)
Água entra em contato com
o produto
Água não entra em contato
com o produto (ex.:
refrigeração, caldeiras)

Isenta de substâncias químicas prejudiciais à saúde
Isenta de organismos prejudiciais à saúde
Esteticamente agradável (baixa turbidez, cor, sabor e odor)
Variável com o produto
Baixa dureza
Baixa agressividade

Isenta de substâncias químicas prejudiciais à saúde
Isenta de organismos prejudiciais à saúde
Hortaliças, produtos
não excessiva
ingeridos crus ou com casca Salinidade
Isenta
de
substâncias
químicas prejudiciais ao solo e às
Demais plantações
plantações
Salinidade não excessiva
Isenta de substâncias químicas prejudiciais à saúde dos
animais
Isenta de organismos prejudiciais à saúde dos animais
Variável com os requisitos ambientais da flora e da fauna
que se deseja preservar
Contato primário (contato
direto com o meio líquido;
ex.: natação, esqui, surfe) Isenta de substâncias químicas prejudiciais à saúde
Contato secundário (não há Isenta de organismos prejudiciais à saúde
contato direto com o meio Baixos teores de sólidos em suspensão e óleos e graxas
líquido; ex. navegação de Aparência agradável
lazer, pesca, lazer
contemplativo)
Baixa agressividade
Usinas hidrelétrica
Baixa dureza
Usinas nucleares ou
termelétricas (ex.: torres de
resfriamento)
Baixa presença de material grosseiro que possa por em
risco as embarcações
-

Uso da água e Requisitos de Qualidade.
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8.3

CONTAMINAÇÃO DAS ÁGUAS

A Tabela 8.3 apresenta os tipos de poluição associando com a sua natureza e causa.

Tipo de poluição

Natureza química

Fonte ou agente causal

Física
Poluição térmica
Poluição radiativa
Química

Despejos de ág. quente
Rádio-isotopos

Centrais elétricas
Instalações nucleares

Poluição pelos fertilizantes

Nitratos
Fosfatos

Poluição pelos metais pesados e
metalóides tóxicos

Mercúrio, cádmio, chumbo,
alumínio, arsênico, etc.

Agricultura
(detergentes)
Indústria, agricultura,
combustão
(chuva ácida)

Poluição pelos pesticidas

Inseticidas, herbicidas,
fungicidas
Agentes tenso-ativos
Petróleo bruto e seus
derivados
PCB, inseticidas, solvente
clorados
Grande nº de moléculas
(mais de 70 0000)

Poluição pelos detersivos
Poluição pelos hidrocarbonetos
Poluição pelos compostos
organoclorados
Poluição pelos outros compostos
orgânicos de síntese
Matérias orgânicas fermentativas

Agricultura (indústria)
Efluentes domésticos
Indústria petroleira,
transporte
Indústria

Efluentes domésticos,
da indústria
Glicídeos, lipídeos, protídeos agrícolas,
alimentar, da madeira
(papel)
Poluição microbiológica
Bactérias, vírus,
champignons
Tabela 8.3
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Efluentes urbanos,
criações de animais,
setor agroalimentar

Principais Causas de Poluição das águas.
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PARÂMETROS DE QUALIDADE DE ÁGUA

A Tabela 8.4 apresenta os principais parâmetros de qualidade água normalmente
investigado para o abastecimento público, destacando-se a forma como se apresenta.
A Tabela 8.5 mostra os principais parâmetros investigados numa análise de água,
segundo a sua natureza (água para o abastecimento, águas servidas, ou um corpo
receptor).

Característica
Parâmetros
físicos

Parâmetros
químicos

Parâmetros
biológicos
Tabela 8.4

S IS TEMAS

Parâmetro
Cor
Turbidez
Sabor e odor
pH
Alcalinidade
Acidez
Dureza
Ferro e Manganês
Cloretos
Nitrogênio
Fósforo
Oxigênio dissolvido
Matéria orgânica
Metais pesados
Micropoluentes orgânicos
Organismos indicadores
Algas
Bactérias

Sólidos em
suspensão
x
x

x
x
x
x
x

Sólidos
dissolvidos

Gases
dissolvidos

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x
x
x

Forma física preponderante representada pelos parâmetros de
qualidade.
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Parâmetro

Cor
Parâmetros Turbidez
Sabor e odor
físicos
Temperatura
pH
Alcalinidade
Acidez
Dureza
Ferro e manganês
Parâmetros Cloretos
Nitrogênio
químicos
Fósforo
Oxigênio dissolvido
Matéria orgânica
Micropol. inorg
(diversos) (3)
Organismos
Parâmetros indicadores
(diversas)
biológicos Algas
Bactérias decomp.
(diversas)

Águas para abastecimento
Água
superficial

Água
subterrânea

Bruta Trata
da
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x

Bruta Trata
da
x
x(1)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

Águas
residuárias
Bruta

Trata
da

Corpos
Receptores
Rio

Lago

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x(2)
x

x
x
x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x(2)

x
x

x(2)

Notas:
(1) Causada por Fe e Mn
(2) Durante o tratamento para controle do processo
(3) Devem ser analisados aqueles que possuírem alguma justificativa, devido ao uso e ocupação do solo
na bacia hidrográfica

Tabela 8.5

8.5

Principais parâmetros a serem investigados numa análise de água.

PADRÃO DE POTABILIDADE

Segundo a Portaria 518 do Ministério da Saúde, de 25 de março de 2004, a água
potável deve estar em conformidade com o padrão das tabelas a seguir:
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VMP(1)

Água para consumo humano(2)
Escherichia coli ou coliformes
Ausência em 100ml
termotolerantes(3)
Água na saída do tratamento
Coliformes totais
Ausência em 100ml
Água tratada no sistema de distribuição (reservatórios e rede)
Escherichia coli ou coliformes
Ausência em 100ml
termotolerantes(3)
Sistemas que analisam 40 ou mais amostras por
mês:
Ausência em 100ml em 95% das amostras
examinadas no mês;
Coliformes totais
Sistemas que analisam menos de 40 amostras por
mês:
Apenas uma amostra poderá apresentar
mensalmente resultado positivo em 100ml

NOTAS: (1) Valor Máximo Permitido.
(2) água para consumo humano em toda e qualquer situação, incluindo fontes individuais como poços,
minas, nascentes, dentre outras.
(3) a detecção de
deve ser preferencialmente adotada.
Escherichia coli

Tabela 8.6

Padrão microbiológico de potabilidade da água para consumo
humano.

TRATAMENTO DA ÁGUA
Desinfecção (água subterrânea)

VMP(1)

1,0 UT(2) em 95% das amostras

Filtração rápida (tratamento completo ou filtração 1,0 UT(2)
direta)
Filtração lenta
2,0 UT(2) em 95% das amostras
NOTAS: (1) Valor máximo permitido.
(2) Unidade de turbidez.

Tabela 8.7

S IS TEMAS

Padrão de turbidez para água pós-filtração ou pré-desinfecção.
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PARÂMETRO

UNIDADE

VMP(1)

INORGÂNICAS
Antimônio

mg/L

0,005

Arsênio

mg/L

0,01

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

ORGÂNICAS

110

Acrilamida

µg/L

0,5

Benzeno

µg/L

5

Benzol(a)pireno

µg/L

0,7

Cloreto de Vinila

µg/L

5

1,2 Dicloroetano

µg/L

10

1,1 Dicloroeteno

µg/L

30

Diclorometano

µg/L

20
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Estireno

µg/L

Tetracloreto de
Carbono

µg/L

Tetracloroeteno

µg/L

40

Triclorobenzenos

µg/L

20

Tricloroeteno

µg/L

70

20
2

AGROTÓXICOS

S IS TEMAS

Alaclor

µg/L

20,0

Aldrin e Dieldrin

µg/L

0,03

Atrazina

µg/L

2

Bentazona

µg/L

300

Clordano (isômeros)

µg/L

0,2

2,4 D

µg/L

30

DDT (isômeros)

µg/L

2

Endosuulfan

µg/L

20

Endrin

µg/L

0,6

Glifosato

µg/L

500

Heptacloro e
Heptacloro epóxido

µg/L

Hexaclorobenzeno

µg/L

1

Lindano (γ-BHC)

µg/L

2

Metolacloro

µg/L

10

Metoxicloro

µg/L

20

D E TRATA MEN TO E D E ABAS TEC IM EN TO D E Á GUA

0,03
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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

µg/L

0,025

Clorito

µg/L

0,2

Cloro livre(4)

µg/L

5

Monocloramina

µg/L

3

2,4,6 Triclorofenol

µg/L

0,2

Trihalometanos Total

µg/L

0,1

NOTAS: (1) Valor Máximo Permitido.
(2) Os valores recomendados para a concentração de íon fluoreto devem observar a 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 µg/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.
Tabela 8.8
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Padrão de potabilidade para substâncias químicas que representam
risco à saúde.
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PARÂMETRO

UNIDADE

VMP(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.
Tabela 8.9

Padrão de radioatividade para água potável.

PARÂMETRO

Alumínio
Amônia (como NH3)
Cloreto
Cor Aparente
Dureza
Etilbenzeno
Ferro
Manganês
Monoclorobenzeno
Odor
Gosto
Sódio
Sólidos dissolvidos totais
Sulfato
Sulfeto de Hidrogênio
Surfactantes
Tolueno
Turbidez
Zinco
Xileno

NOTAS: (1) Valor máximo permitido.
(2) Unidade Hazen (mg Pt–Co/L).
(3) critério de referência
(4) Unidade de turbidez.
Tabela 8.10

S IS TEMAS

UNIDADE
mg/L
mg/L
mg/L
uH(2)
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
UT(4)
mg/L
mg/L

VMP(1)

0,2
1,5
250
15
500
0,2
0,3
0,1
0,12
Não objetável(3)
Não objetável(3)
200
1.000
250
0,05
0,5
0,17
5
5
0,3

Padrão de aceitação para consumo humano.
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Parâmetro

Cor
Turbidez
pH

CRL(1)

Saída do
tratamento
(número de
amostras por
Unidade de
tratamento)

Sistema de distribuição
(reservatórios e rede)

Superficial

1

Subterrâneo

1

População abastecida
a
<50.000 50.000
250.000
> 250.000 hab.
hab.
hab.
1 para
cada
40 + (1 para cada
10
5.000
25.000 hab.)
hab.
1 para
cada
20 + (1 para cada
5
10.000
50.000 hab.)
hab.

Superficial

1

Subterrâneo

1

Tipo de
manancial

5

1 para
cada
10.000
hab.

20 + (1 para cada
50.000 hab.)

1
(Conforme § 5º
do artigo 18)

-

-

-

Superficial

1

1(2)

4(2)

4(2)

Subterrâneo

-

1(2)

1(2)

1(2)

Superficial
ou
Subterrâneo

1

1(4)

1(4)

1(4)

Fluoreto

Superficial
ou
Subterrâneo

1

Cianotoxinas

Superficial

Trihalometanos
Demais
parâmetros(3)

(Conforme § 3º do artigo 18).

NOTAS: (1) Cloro residual livre.
(2) As amostras devem ser coletadas, preferencialmente, em pontos de maior tempo de detenção da
água no sistema de distribuição.
(3) Apenas será exigida obrigatoriedade de investigação dos parâmetros radioativos quando da
evidência de causas de radiação natural ou artificial.
(4) Dispensada análise na rede de distribuição quando o parâmetro não for detectado na saída do
tratamento e, ou, no manancial, à exceção de substâncias que potencialmente possam ser introduzidas
no sistema ao longo da distribuição.
Tabela 8.11
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Número mínimo de amostras para o controle da qualidade da água de
sistema de abastecimento, para fins de análises físicas, químicas e de
radioatividade, em função do ponto de amostragem, da população
abastecida e do tipo de manancial.
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Parâmetro

Cor
Turbidez
pH
Fluoreto

Tipo de
manancial

Saída do
tratamento
(freqüência por
Unidade de
tratamento)
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sistema de distribuição (rservatórios e
rede)
População abastecida
50.000 a
<50.000
hab.
250.000 hab.

> 250.000
hab.
Mensal

Superficial

A cada 2 horas

Mensal

CRL(1)

Subterrâneo
Superficial

Diária
A cada 2 horas

(Conforme § 3º do artigo 18).

Cianotoxinas

Subterrâneo
Superficial

Diária
Semanal
(Conforme § 5º
do artigo 18)
Trimestral
Trimestral

Trihalometanos
Demais
parâmetros(2)

Superficial
Subterrâneo
Superficial
ou
Subterrâneo

Semestral

Anual

Mensal

-

-

Trimestral

Trimestral

Semestral

Semestral

Semestral(3) Semestral(3)

Semestral(3)

NOTAS: (1) Cloro residual livre.
(2) Apenas será exigida obrigatoriedade de investigação dos parâmetros radioativos quando da
evidência de causas de radiação natural ou artificial.
(3) Dispensada análise na rede de distribuição quando o parâmetro não for detectado na saída do
tratamento e, ou, no manancial, à exceção de substâncias que potencialmente possam ser introduzidas
no sistema ao longo da distribuição.
Tabela 8.12

S IS TEMAS

Freqüência mínima de amostragem para o controle da qualidade da
água de sistema de abastecimento, para fins de análises físicas,
químicas e de radioatividade, em função do ponto de amostragem, da
população abastecida e do tipo de manancial.
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Sistema de distribuição
(reservatórios e rede)
População abastecida

Parâmetro

Coliformes
totais

< 5.000
hab.

5.000 a 20.000
hab.

20.000 a 250.000
hab.

> 250.000 hab.

10

1 para cada
500 hab.

30 + (1 para cada
2.000 hab.)

105 + (1 para cada
5.000 hab.)
Máximo de 1.000

NOTA: na saída de cada unidade de tratamento devem ser coletadas, no mínimo, 2 (duas) amostra
semanais, recomendando-se a coleta de, pelo menos, 4 (quatro) amostras semanais.
Tabela 8.13

Número mínimo de amostras mensais para o controle da qualidade da
água de sistema de abastecimento, para fins de análises
microbiológicas, em função da população abastecida.

Parâmetro

Tipo de
manancial

Saída do
tratamento
(para água
canalizada)

Número de amostras
retiradas no ponto de
consumo(1)
(para cada 500 hab.)

Freqüência
de
Amostragem

Cor,
turbidez, pH
e coliformes
totais(2)

Superficial

1

1

Semanal

Subterrâneo
Superficial ou
Subterrâneo

1

1

Mensal

1

1

Diário

CRL(2) (3)

NOTAS: (1) Devem ser retiradas amostras em, no mínimo, 3 pontos de consumo de água.
(2) Para veículos transportadores de água para consumo humano, deve ser realizada 1 (uma) análise de
CRL em cada carga e 1 (uma) análise, na fonte de fornecimento, de cor, turbidez, PH e coliformes totais
com freqüência mensal, ou outra amostragem determinada pela autoridade de saúde pública.
(3) Cloro residual livre.
Tabela 8.14
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Número mínimo de amostras e freqüência mínima de amostragem
para o controle da qualidade da água de solução alternativa, para fins
de análises físicas, químicas e microbiológicas, em função do tipo de
manancial e do ponto de amostragem.
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