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APRESENTAÇÃO
Caro(a) cursista,
Seja bem-vindo(a)!
O processo de ensino/aprendizagem, seja presencial ou à distância, depende, em
grande parte, do suporte didático oferecido aos alunos, por meio de um material
didático bem elaborado, tutores (professores) capacitados, coordenadores atuantes,
entre outros fatores. No entanto, o pleno êxito depende de você. Com o intuito de
melhor atendermos suas necessidades, trabalhamos com prazer e competência,
disponibilizando os meios e conteúdos para você aprender no seu ritmo, no seu tempo,
cumprir todas as exigências do curso e, dessa forma, obter a sua diplomação. Estamos
cumprindo nossa parte, então administre da melhor maneira possível seu tempo,
explore as ferramentas e materiais disponibilizados e sucesso em sua aprendizagem.
Desse modo, iniciamos mais uma disciplina do Módulo sobre gestão dos recursos
hídricos. Com o intuito de conhecermos profundamente os usos que são dados a
esses recursos, sua qualidade, bem como as tecnologias de tratamento e distribuição
disponíveis, é que preparamos a disciplina de “Sistemas de abastecimento de água”.
A primeira aula terá como tema “Água urbana e saneamento ambiental”. Nela,
estudaremos a importância dos sistemas de tratamento e abastecimento de água
em seus aspectos sanitários, sociais e econômicos, assim como as unidades
que os compõem. Em seguida, entenderemos como ocorre o “Escoamento de
águas subterrâneas e mecânica dos poços”, temática que o ajudará a conhecer
o balanço hídrico, a geologia das águas subterrâneas e o processo de captação
de águas subterrâneas. Conheceremos, na terceira aula “Sistemas de tratamento
de água”, a temática que o auxiliará a compreender a tecnologia de tratamento
convencional da água. Por fim, trataremos do “Sistema de distribuição de água”,
com ênfase em reservatórios e rede de distribuição.
Estamos convictos de que trabalhamos para produzir um material didático conciso
e consistente, o qual busca aprimorar o conhecimento e incentivar a sua autonomia
na busca de novos conteúdos e realização de pesquisas.
Então, vamos lá!

5

1

Águas Urbanas
e Saneamento Básico

Caro(a) cursista,
Ao longo desta aula, faremos um apanhado da história dos serviços de saneamento
no Brasil, abordaremos a Política Nacional de Saneamento Básico e as legislações
pertinentes ao abastecimento de água. São apresentadas informações mais
detalhadas sobre a importância dos sistemas de tratamento e abastecimento de
água em seus aspectos sanitários, sociais e econômicos, bem como as unidades
que o compõe. Discutiremos sobre os usos, padrões e consumo de água, e os
fatores que afetam esse consumo. Finalizaremos com o entendimento sobre a
determinação de vazão de água nas principais unidades do sistema de saneamento.
Pretendemos que, ao fim desta aula, você seja capaz de avaliar criticamente os
sistemas de abastecimento e atuar na efetivação dos mesmos contribuindo para
suas melhorias.
Que tenhamos uma experiência enriquecedora!

Objetivos
•
•
•
•

6

Avaliar a importância dos sistemas de tratamento e abastecimento de água
Conhecer as unidades que compõe o sistema de abastecimento de água
Conhecer os padrões de qualidade da água para abastecimento
Identificar os fatores que afetam o consumo da água
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Fonte: http://www.saopauloantiga.com.br/largo-da-memoria/

AULA

TÓPICO 1

Histórico sobre os serviços de
saneamento no Brasil
OBJETIVOs
•

•

N

Conhecer como se deu o
desenvolvimento dos sistemas de
saneamento básico no Brasil, em
termos legais e econômicos
Compreender sobre a política
nacional de saneamento básico

este tópico, estudaremos um pouco sobre a história do saneamento
básico no Brasil, passando pelos sistemas rudimentares existentes
no século XVI, bem como pelas dificuldades e avanços ao longo

do tempo. Abordaremos, ainda, sobre a Política Nacional de Saneamento
Básico e os avanços nessa área.
O primeiro indício de saneamento no Brasil foi registrado em 1561, na cidade
do Rio de Janeiro. Nessa data, foi escavado, por Estácio de Sá, o primeiro poço
para o sistema de abastecimento de água. Posteriormente, em 1673, iniciaramse obras de adução de água para a cidade, concluídas em 1723. Em 1746,
foram inauguradas linhas adutoras para os conventos de Santa Tereza, e da
Luz. Em São Paulo, o primeiro chafariz público foi construído em 1744 e em
1842 foi realizado o primeiro projeto de adução e distribuição de água para a
cidade (TSUTIYA, 2006). Perceba que no Brasil colônia, poucas eram as ações
de saneamento básico, resumidas, em sua grande parte, a ações individuais,
como as citadas acima, drenagem de terrenos e instalação de chafarizes.

A U L A 1 - TÓ P I C O 1
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Figura 1: Chafariz da Ladeira da Memória em São Paulo

Fonte: http://www.saopauloantiga.com.br/largo-da-memoria/

A organização dos serviços de saneamento ocorreu

VOCÊ SABIA?
Nas cidades de Porto Alegre e
Rio de Janeiro, os sistemas de
abastecimento de água encanada
foram concluídos em 1861 e 1876,
respectivamente, por Antônio
Gabrielli. Tornando-se a cidade
do Rio de Janeiro a pioneira em
termos mundiais na inauguração
de uma Estação de Tratamento
de Água (ETA), a qual dispunha do
uso de seis filtros rápidos (pressão
ar/água) e decantador Dortmund
(AEGEA, 2015).

apenas no final do século XIX. Nessa época, as
províncias concederam o serviço de saneamento
às

companhias

estrangeiras,

principalmente

inglesas (INSTITUTO SOCIEDADE, POPULAÇÃO
E NATUREZA, 1995). Foi dado início, pelo governo
de São Paulo, a construção do sistema Cantareira
de abastecimento de água encanada em 1857,
concluído em 1877, após contrato firmado com a
empresa Achilles Martin D’Éstudens.
As

empresas

estrangeiras

não

conseguiram

prestar serviços de qualidade, passando o governo
brasileiro, no começo do século XX, a estatizar os
serviços de saneamento. Foi então que, a partir de
1940, iniciou-se a comercialização dos serviços de
saneamento. Nesse período, surgiram as autarquias

e mecanismos de financiamento para o abastecimento de água, sob a
influência do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), hoje denominada
Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) (LUCENA, 2006).
Em 1971, foi criado o Plano Nacional de Saneamento (PLANASA) (BRASIL,
1975), que consolidou os valores de autonomia e autossustentação que
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surgiram nos anos de 1950, culminando na
criação de tarifas e financiamentos, tendo como

VOCÊ SABIA?

base os recursos retornáveis. As companhias
estaduais passaram a concentrar as decisões e se
impor sobre os serviços municipais. Houve ainda
uma dissociação das entidades que atuavam
sobre os serviços de saúde das que planejavam
saneamento (AEGEA, 2015).
O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº. 199, que
tinha como referência o Projeto de Lei (PL) n.

O Banco Nacional de Habitação
(BNH), a partir do Decreto Lei
949/69, foi autorizado a aplicar
nas operações de financiamento
para o saneamento, além de seus
próprios recursos, os do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) (SANTOS e PAULA, 2006).

53/91, tramitou no Congresso Nacional em 1993 e
tratava sobre a Política Nacional de Saneamento.
De acordo com Zanta et al. (2008), o projeto tinha como premissas:
•
•
•
•

o acesso ao saneamento de forma universal e igualitária;
a participação da população;
a descentralização das ações nos três níveis de governo;
a integração interinstitucional, além de considerar o saneamento
como um direito e dever de todos e obrigação do Estado.

Diversos atores sociais ligados ao saneamento participaram das discussões
e negociações para construção desse PLC. O PLC nº. 199 foi aprovado
pelo Congresso Nacional em 1994. No entanto, no início de 1995, foi vetado
integralmente pelo Presidente da República Fernando Henrique Cardoso
(FHC), que já delineava a diretriz política de seu governo, visando a privatização
dos serviços de saneamento.
Em 1995, inicia-se uma nova fase política no setor, caracterizada pela
busca de um novo padrão de intervenção do Estado. A Lei de Concessão
nº 8.987/1995 regulamentou o artigo 175 da Constituição Federal, que
previu a concessão de serviços públicos e autorizou a outorga desses
serviços (DE FARIA; DE FARIA, 2004). O Projeto de Lei do Senado
(PLS) nº 266/96 foi mais uma tentativa de privatização dos serviços
de saneamento. Tal projeto tinha como premissa a transferência da
titularidade dos serviços para o Estado, com um inter-relacionamento
entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A U L A 1 - TÓ P I C O 1
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Outra tentativa de tomar dos Municípios a titularidade dos serviços de
saneamento se deu por meio do PL nº 4.147/2001, cujos objetivos eram
facilitar a privatização dos serviços de saneamento (BORJA, 2005). O
movimento municipalista brasileiro lutou pelo arquivamento de tais propostas,
as quais foram negadas no Congresso Nacional. A Lei da PPP (Parceria
Público-Privada) nº 11.079/04 instituiu regras gerais para licitar e contratar
parcerias público-privadas no âmbito de todas as esferas do poder público,
permitindo dessa maneira a realização das primeiras concessões para
companhias privadas (BRITO e SILVEIRA, 2005).
A resolução nº 518/04 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama –
e do Ministério da Saúde, estabeleceu normas e padrões da potabilidade da
água para o consumo humano, iniciando a formação do marco legal do setor
de saneamento no Brasil. Em 2005, a Lei de Consórcio Público nº 11.107/05
estabeleceu as condições para que o poder público pudesse realizar consórcios
públicos, de interesse comum, para desenvolver projetos. Em 2007, após intensa
luta por parte dos Municípios, os mesmos passaram a obter a titularidade dos
serviços de saneamento, por meio da Lei Federal nº 11.445/07, intitulada de
Lei Nacional do Saneamento Básico – LNSB, a qual estabelece as diretrizes
nacionais para o saneamento básico no Brasil, determinando que a União
elabore o Plano Nacional de Saneamento Básico (PNSB).
Com a aprovação da Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB) pela Lei
11.445, em 5 de janeiro de 2007, e seu Decreto de Regulamentação nº 7.217,
de 21 de junho de 2010, o setor saneamento vem
trabalhando no sentido de implantá-la. O processo

GUARDE BEM ISSO! de construção da PNSB uniu diversos segmentos
em torno da noção de saneamento no que se
Os municípios, por sua vez,
devem elaborar seus planos
municipais, definindo horizontes
de universalização da prestação de
serviços para que possam usufruir
dos benefícios estabelecidos pela
Lei nº 11.445/07 (AEGEA, 2015).
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refere à ação de saúde e não mera implantação de
infraestrutura.
A partir disso, os municípios passaram a se estruturar
como poder concedente e as empresas privadas
ampliaram sua participação no setor de saneamento,
atingindo 10% em 2014 e com expectativa de

30% para o ano de 2017, quando o marco regulatório completará 10 anos,
segundo à ABCON (Associação das Concessionárias Privadas de Água e
Esgoto) (AEGEA, 2015).
Na figura a seguir, você pode visualizar o histórico do Saneamento Público no
Brasil de 1561 até o ano de 2010.
Figura 2: Histórico do Saneamento Público no Brasil

Fonte AECESA

A U L A 1 - TÓ P I C O 1

11

1.1 POLÍTICA NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO
A Política Nacional de Saneamento Básico tem como principal objetivo a
promoção do avanço e a articulação entre os Municípios, Estado e União,
no tocante às ações de saneamento básico, cabendo aos Municípios o
planejamento destes serviços através da elaboração do Plano Municipal de
Saneamento Básico (PMSB), compatibilizando-o aos demais planos correlatos
(Plano Diretor, Plano de Habitação, Plano de Bacia Hidrográfica), com vistas
à ocupação racional do espaço urbano e rural.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
(2010), a abrangência dos serviços de saneamento básico no país ainda é
caracterizada por desigualdades regionais, sendo as Regiões Norte e Nordeste
as que apresentam níveis mais baixos de atendimento. Em consequência
disso, os municípios localizados nessas regiões são marcados por elevados
índices de doenças relacionadas à inexistência ou ineficiência de serviços de
saneamento básico.
A Lei Federal nº 11.445/07 estabelece, entre seus princípios fundamentais, a
universalização e a integralidade da prestação dos serviços (art. 2º).
•
•

A universalização é conceituada como a ampliação progressiva
do acesso de todos os domicílios ocupados.
A integralidade é compreendida como o conjunto de todas as
atividades e componentes de cada um dos serviços de saneamento
básico, propiciando à população o acesso aos mesmos em
conformidade com suas necessidades e maximizando a eficácia
das suas ações e resultados.

Dessa forma, estabelece-se a premissa de investimentos contínuos, de modo
a alcançar o acesso universal e a oferta integral aos serviços de saneamento
básico, em conformidade com o contexto local da população atendida.
Portanto, a política pública de saneamento básico de qualquer município
deve ser formulada, visando à universalização e à integralidade da prestação
dos serviços, tendo o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) como
instrumento de definição de diretrizes e estratégias.
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Conforme o art. 3º da Lei Federal nº 11.445/07, o saneamento básico
é entendido como conjunto de serviços, infraestruturas e instalações
operacionais. Esse conjunto é definido da seguinte forma:
•

•

•

•

Abastecimento de água potável: constituído pelas atividades,
infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento
público de água potável, desde a captação até as ligações
prediais e os respectivos instrumentos de medição.
Esgotamento sanitário: constituído pelas atividades,
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte,
tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários,
desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio
ambiente.
Limpeza urbana e manejo de resíduos: conjunto de atividades,
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte,
transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo
originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas.
Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto
de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de
drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou
retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento
e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.

Nesse contexto, a Lei Federal nº 11.445/07 ampliou o conceito de saneamento
básico, passando a abranger não somente o abastecimento de água potável
e o esgotamento sanitário, mas também, a limpeza urbana e o manejo de
resíduos sólidos e o manejo e a drenagem de águas pluviais urbanas.

A U L A 1 - TÓ P I C O 12
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TÓPICO 2

Sistema de Abastecimento e
Tratamento de Água: Aspectos
sanitários, sociais e econômicos
OBJETIVOs
•

•

N

Compreender a relação entre o
saneamento básico, principalmente
em termos de abastecimento de
água e a qualidade de vida
Entender o papel do saneamento
básico para o desenvolvimento
social e economia de uma região
ou país

este tópico, estudaremos a importância dos sistemas de
abastecimento de água para a qualidade de vida de uma população,
no que se refere à saúde. Veremos também de que maneira as ações

de saneamento podem influenciar na economia de uma região.
A busca do homem por água em qualidade e quantidade suficiente para
suas necessidades vai além da busca pela proteção a sua saúde, e leva em
consideração também o seu desenvolvimento econômico. Nesses termos,
tem-se que a importância do abastecimento de água que vai além dos
aspectos sanitários, preconiza também os aspectos sociais e econômicos.
No que se refere aos aspectos sanitários, vale salientar que o tratamento de
água promove uma rápida e sensível melhoria na saúde e nas condições de
vida da população, principalmente no que concerne ao controle e prevenção
de doenças, promoção de hábitos higiênicos, desenvolvimento de esportes,
limpeza pública, etc. A implantação do sistema de abastecimento de água
associada a uma rede de coleta de esgoto diminui consideravelmente a
incidência de doenças relacionadas à água.
De acordo com Garcez (1976), a importância sanitária pode ser classificada como:
•

14

Importância Primária (adquirida por via oral): são as doenças
epidemiologicamente mais comuns, para as quais a água

S I S T E M A S D E A B A S T E C I M E N TO D E Á G U A

•

desempenha papel crucial na transmissão, tais como: Cólera,
Febres tifóide e paratifoide, Desinterias, Amebíases, Hepatite
infecciosa, Poliomielite, etc.
Importância Secundária (adquirida por via cutânea): são as
doenças de incidência relativamente pequena e aquelas para as
quais a transmissão por via da água no abastecimento se dá de
maneira secundária, tais como: Esquitossomose, Leptospirose,
Infecção de olhos, ouvidos, nariz e garganta.

Em termos dos aspectos socioeconômicos, o investimento em infraestrutura
de saneamento básico urbano promove um acréscimo na vida média da
população servida, diminuindo consequentemente a mortalidade em geral
e, em especial, a infantil, o que repercute no aumento da eficiência nas
atividades econômicas, em virtude da diminuição da quantidade de horas
perdidas com diversas doenças, possibilitando assim o aumento da renda
per capta nacional. Dessa maneira, a prevenção de doenças implica ainda na
redução dos gastos com o tratamento das mesmas.
2.1 COMPONENTES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA
A captação da água “bruta”, ou seja, extraída diretamente do meio ambiente,
constitui-se da primeira etapa de um Sistema de Abastecimento de Água,
sendo seguida pela etapa de tratamento adequado, de maneira a torná-la
potável. Por fim, tem-se a distribuição até os consumidores, em quantidade
suficiente para suprir suas necessidades de consumo. Esse sistema pode
ser dimensionado para pequenas populações ou para grandes metrópoles,
dependendo da necessidade da localidade.
De acordo com Azevedo Netto et al. (1998), o Sistema de Abastecimento de
Água consiste em um 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.
Esse sistema é composto por várias etapas até que a água chegue às
torneiras dos consumidores. As etapas estão dispostas a seguir, de acordo
com Tsutiya (2006):
1.

Captação: é o conjunto de estruturas e dispositivos, construídos ou

A U L A 1 - TÓ P I C O 2
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montados junto ao manancial, para a retirada de água destinada ao
sistema de abastecimento. A água bruta é captada em mananciais
superficiais (barragens, lagos, etc) ou subterrâneos (poços).
2.

Estação elevatória: é um sistema de recalque ou elevatório composto
por um conjunto de tubulações, acessórios, bombas e motores
necessários para transportar certa vazão de um reservatório inferior para
um reservatório superior. Em geral, é composto por três partes, a saber:
a) tubulação de sucção: canalização que liga o reservatório
inferior à bomba;
b) conjunto elevatório: constituído por uma ou mais bombas
e respectivos motores;
c) tubulação de recalque: canalização que liga a bomba ao
reservatório superior.

3.

Adução: é um conjunto de canalizações do sistema de abastecimento
e destina-se a conduzir água entre unidades que precedem a rede de
distribuição. Não distribuem a água aos consumidores, mas podem
existir derivações que são as sub-adutoras.

Quanto à natureza da água transportada, as adutoras podem ser classificadas
em adutoras de água bruta e adutoras de água tratada (figura 3).
Figura 3: Adutoras de água bruta e adutora de água tratada

Fonte: Corbis Images

Segundo Tsutiya (2006), sob o ponto de vista hidráulico, existem os seguintes
tipos de adutoras:
a.

16

adutoras por gravidade: transportam a água de uma cota mais
elevada para a cota mais baixa.
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Figura 4: Adutora por gravidade

Fonte: Adaptado de http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAXCMAF/sistema-aducao

b.

adutoras por recalque: transportam a água de um ponto a outro
com cota mais elevada, através de uma estação elevatória.
Figura 5: Adutora por recalque

Fonte: Adaptado de http://www.engenhariaambiental.unir.br/admin/prof/arq/AulaAduto.pdf

c.

adutoras mistas: trechos por gravidade e trechos por recalque.
Figura 6: Adutora mista

Fonte: Adaptado de http://www.engenhariaambiental.unir.br/admin/prof/arq/AulaAduto.pdf
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4.

5.

6.

Tratamento: através de uma série de processos químicos e físicos,
a água bruta é tornada potável para que possa ser distribuída à
população. Barros (1995) ressalta que o abastecimento publico de
água deve garantir a qualidade da água tratada de maneira:
•
a atender aos padrões de qualidade exigidos pelo Ministério da
Saúde e aceitos internacionalmente.
•
a prevenir o aparecimento de doenças de veiculação hídrica,
protegendo a saúde da população.
•
a tornar a água adequada a serviços domésticos.
•
a prevenir o aparecimento da cárie dentária nas crianças, através
da fluoretação.
•
a proteger o sistema de abastecimento de água, principalmente,
tubulações e órgãos acessórios da rede de distribuição, dos
efeitos danosos da corrosão e da deposição de partículas no
interior das tubulações.
Reservação: depois de tratada, a água é bombeada até reservatórios
para que fique à disposição da rede distribuidora.
Distribuição: constitui a parte final do sistema, em que a água é
efetivamente entregue ao consumidor, pronta para ser consumida. Na
rede de distribuição, distinguem-se dois tipos de condutos:
a.
condutos principais são as canalizações de maior diâmetro,
responsáveis pela alimentação de condutos secundários, e são
dispostas obedecendo a diferentes traçados, tais como: redes
ramificadas; redes malhadas; e redes mistas.
b.
condutos secundários de menor diâmetro abastecem os
consumidores a serem atendidos pelo sistema.
Animação 1: Tratamento de água

Fonte: Adaptado de http://site.sabesp.com.br/uploads/file/flash/tratamento_agua.swf

O tratamento de água é feito para que esta tenha condições adequadas para o
consumo, ou seja, para que a água se torne potável. Para isso, é aplicada uma
série de processos livrando a água de qualquer tipo de contaminação e evitando
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a transmissão de doenças. Esses processos ocorrem em etapas, dentro de
uma estação de tratamento denominada ETA, conforme apresentado a seguir:
1. Coagulação: quando a água na sua forma natural (bruta) entra na
ETA, ela recebe, nos tanques, uma determina quantidade de sulfato
de alumínio. Esta substância serve para aglomerar partículas sólidas
que se encontram na água, como, por exemplo, a argila.
2. Floculação: em tanques de concreto com a água em movimento,
as partículas sólidas se aglutinam em flocos maiores.
3. Decantação: em outros tanques, por ação da gravidade, os
flocos com as impurezas e partículas ficam depositados no fundo
dos tanques, separando-se da água.
4. Filtração: a água passa por filtros formados por carvão, areia
e pedras de diversos tamanhos. Nesta etapa, as impurezas de
tamanho pequeno ficam retidas no filtro.
5. Desinfecção: é aplicado na água cloro ou ozônio para eliminar
micro-organismos causadores de doenças.
6. Fluoretação: é aplicado flúor na água para prevenir a formação
de cárie dentária em crianças.
7. Correção de PH: é aplicada na água uma certa quantidade de
cal hidratada ou carbonato de sódio. Esse procedimento serve
para corrigir o PH da água e preservar a rede de encanamentos
de distribuição.
Figura 7: Etapas da ETA

Fonte: http://wmnett.com.br/quimica/agua-que-bebemos-tratamento-da-agua-2/

Nesse tópico, aprendemos um pouco mais sobre a relação saneamento/
saúde/economia. Conhecemos também sobre os componentes de um
sistema de abastecimento e tratamento de água. No próximo tópico,
abordaremos sobre os principais usos da água.
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Usos da Água:
Introdução

TÓPICO 3

OBJETIVOs
•
•

E

Conhecer os principais usos da
água e a necessidade de padrões
de qualidade
Compreender sobre os principais
usos da água em ambientes rurais
e urbanos

m conformidade com o tipo de demanda local tem-se, em média, que
a distribuição do uso da água divide-se em: 1/3 do total corresponde
ao consumo humano (urbano e rural) e 2/3 do consumo para atividades

produtivas (irrigação, industrial e criação animal) (GEO Brasil, 2007).
De acordo com o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH, 2003) o
Brasil está dividido hidrograficamente em 12 grandes regiões: Rio Amazonas,
Rio Tocantins, Atlântico Nordeste Ocidental e Nordeste Oriental, Rio São
Francisco, Rio Paraíba, Atlântico Sul e Sudeste, Atlântico Leste, Rio Paraná e
Paraguai, Rio Uruguai.
Figura 8: Mapa das Bacias Hidrográficas

Fonte: CNRH (2003)
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A região do Paraná é a que mais se destaca em
termos de uso, exceto em termos de uso de água
para irrigação, em que as regiões do Atlântico

ATENÇÃO!

Sul e do Uruguai ganham maior destaque em
decorrência do cultivo de arroz irrigado por
inundação (GEO Brasil, 2007).

Vazão de consumo é a parcela
efetivamente consumida da vazão
de retirada.

Em virtude das suas grandes metrópoles, a região
do Atlântico Sudeste se sobressai no abastecimento
humano urbano e industrial. As únicas regiões do país onde a indústria, baseada
no uso da água, prepondera sobre as demais atividades econômicas, com a
irrigação apresentando intensidade próxima, são as regiões do Atlântico Sudeste
e Paraná. A região do Atlântico

VOCÊ SABIA?

Nordeste Ocidental apresentou um
menor nível de uso de água para
atividades

Usos Consuntivos são aqueles
em que, durante o uso, é retirada
uma determinada quantidade de
água dos mananciais, e, depois
de utilizada, uma quantidade
menor e(ou) com qualidade
inferior é devolvida, ou seja, parte
da água retirada é consumida
durante seu uso.

econômicas

quando

comparado ao consumo humano.
O uso de água para a agropecuária
se destaca na região do Paraguai,
essa tem sido a única região em
que a atividade de criação animal
se destaca em relação aos demais
(GEO BRASIL, 2007).
Em termos de usos consuntivos
da água, a irrigação apresentou

maior vazão de retirada de água no Brasil, atingindo um total de 54%, sendo
seguida pelo abastecimento humano urbano, com uma vazão de retirada de 22%.
A vazão de consumo corresponde à vazão retirada
que foi efetivamente utilizada, esta atingiu um valor
de 51%, desta tem-se que 72% correspondeu à

VOCÊ SABIA?

demanda de irrigação, 11% dessedentação animal,
9% abastecimento urbano, 7% abastecimento
industrial e 1% abastecimento rural (Conjuntura
ANA - Informe 2012).

Vazão de retirada são as vazões
captadas nos mananciais para
atividades de uso consuntivo da água.
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Figura 9: Gráfico da Vazão retirada e Vazão consumida em 2010 no Brasil

Fonte: ANA (2012)

A área urbana (abastecimento urbano e uso industrial), apresentou os maiores
índices de desperdício, atingindo valores em torno de 80%. Já o ambiente
rural, apesar de representar o maior volume consumido, atingiu índices bem
menores de desperdício, algo em torno de 49%, sendo que estes se dividem
em 32% para uso na irrigação e 7% na dessedentação de animais.
A irrigação é a atividade na atualidade que mais demanda por recursos hídricos
no mundo todo, algo em torno de 70%. Os 30% restante se dividem entre a
indústria (20%) e abastecimento da população (higiene e consumo direto) (10%).
Esse valor pode ser maior ainda em países desenvolvidos, podendo atingir 80%.
3.1 USOS MÚLTIPLOS DA ÁGUA
A discrepância em termos de disponibilidade da água é agravada pelos usos
múltiplos, cujas demandas são geralmente desconexas com as ofertas, tanto
em nível espacial quanto temporal. Além disso, aspectos como a qualidade
das águas atuam como fatores restritivos aos usos múltiplos.

3.1.1 A mbiente R ural
A agricultura é a atividade que mais demanda por água no ambiente rural,
sobretudo na irrigação, na aplicação de insumos agrícolas e na criação de
animais. Dentre essas citadas a irrigação é a principal consumidora. Sabendose que a água é fundamental para o desenvolvimento do ambiente rural deve-
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se priorizar urgentemente o consumo sustentável
e a gestão dos efluentes agrícolas, de maneira
a evitar a contaminação dos lenções freáticos e

VOCÊ SABIA?

melhorar a eficiência no setor de irrigação.
Com a simples redução de 1% do uso da água
com irrigação nos países desenvolvidos, onde o
clima é árido, seria possível economizar 200 mil
litros de água a cada ano. O que corresponderia
ao consumo de 150 pessoas em igual período.

Diariamente um adulto precisa ingerir
4 litros de água. No entanto, no
consumo de água para produção de
seu alimento diário, de acordo com o
ciclo produtivo, desde o preparo do
solo até o consumo, são utilizados de
2 a 5 mil litros (ANDREOLI, 2014).

(ANDREOLI et al, 2014).
Apesar de tudo que já foi dito, estima-se que nos próximos 30 anos haverá um
crescimento na ordem de 15% a 20% do consumo de água para a agricultura
de irrigação, o qual é motivado pelo aumento da população mundial (estimada
em 8 bilhões de pessoas) e do consumo de produtos agrícolas de maior valor
agregado (MARCUZZO e WENDLAND, 2010).
Sabendo-se que a produção agrícola requer bastante água, pode-se concluir
que produzir grãos em território alheio significa poupar água no próprio
território. A segurança alimentar está associada à disponibilidade de água.
De acordo com Malvezzi (2004), a exportação de grãos significa, em última
caso, exportação de água.
Ao entendermos que a água é um bem, podemos entender que todas as
fontes de água, chuva, canais de irrigação, águas subterrâneas e águas
servidas são importantes. Todas podem ser desenvolvidas em condições
adequadas, e a melhor combinação de uso do solo, tipo de cultivo e fonte
de água devem responder às características de cada ecossistema. De posse
desse conhecimento, podemos evitar o desperdício. Outro aspecto é que a
utilização adequada de tecnologia pode contribuir para atender à demanda
por alimentos e minimizar assim os impactos ambientais, tais como: a
degradação dos solos, dos aquíferos ou os processos de salinização.
Além do elevado consumo de água pela irrigação, a agricultura é tida como
a segunda maior fonte de poluição do país. Isso se deve ao manejo agrícola
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inadequado, que vai desde o assoreamento dos

SAIBA MAIS

rios causado pela devastação de matas ciliares,
a compactação do solo, impossibilitando infiltração
de água superficial e ocasionando rebaixamento do

São florestas, ou outros tipos de
cobertura vegetal nativa, que ficam
às margens de rios, igarapés,
lagos, olhos d´água e represas.
O nome “mata ciliar” vem do fato
de serem tão importantes para a
proteção de rios e lagos como são
os cílios para nossos olhos. Acesse
o site e obtenha mais informações
http://www.wwf.org.br/natureza_
brasileira/questoes_ambientais/
matas_ciliares/

lençol freático, até a contaminação pelo uso excessivo
de agrotóxicos, diminuindo a disponibilidade hídrica.
Dentre os insumos agrícolas que mais poluem, temse os fertilizantes e pesticidas devido ao seu elevado
consumo, tendo como fertilizantes mais utilizados o
fósforo, a amônia e o potássio, bem como esterco
de gado. Estes elementos suspensos em água
superficiais provocam a eutrofização da água e
outros desequilíbrios ecológicos.
Nas últimas décadas, o Brasil se tornou um dos maiores
consumidores mundiais de agrotóxicos do mundo,
utilizando cada vez mais pesticidas químicos, que

VOCÊ SABIA?

usados inadequadamente, desrespeitando os princípios
do controle integrado, podem causar graves problemas.

Eutrofização é o enriquecimento
de um ECOSSISTEMA aquático ou
terrestre pela adição de nutrientes,
especialmente nitrogênio e fósforo,
que resulta em um crescimento
excessivo de plantas, ALGAS
ou outros produtores primários.
Pode ser um processo natural ou
o resultado da atividade humana,
tal como resíduos de agricultura
ou poluição pelo escoamento
de esgoto. Em ecossistemas
aquáticos, um aumento na
população de algas é denominado
de floração de algas (AZEVEDO
NETTO, 1988).

3.1.2 A mbiente urbano
Ao contrário do ambiente rural, no ambiente urbano
os principais usos da água são para o abastecimento
urbano e uso industrial, os quais correspondem
a 22% e 17% das vazões totais de retirada dos
mananciais, respectivamente. O crescimento no
consumo de água aliado a urbanização desenfreada,
que compromete a qualidade dos mananciais, mais
o desperdício representam os maiores problemas
relacionados ao abastecimento de água nos centros
urbanos, com valores na ordem de 80%. Como
consequência disso tem-se que as vazões atingem
9% para o abastecimento urbano e 7% para o uso
na indústria (ANDREOLI et al, 2014).
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Em virtude da necessidade de água para os mais variados usos nas indústrias
(fabrica de produtos, geração de energia, etc.), estas vêm buscando soluções
alternativas para atendimento a demanda de água, tais como: reutilização de
efluentes após tratamento, aproveitamento da água de chuva, dentre outros.
O uso da água em ambiente urbano, conhecido também como uso doméstico
ou público, se faz a partir da captação de água e lançamentos de efluentes
oriundos das concessionárias de abastecimento de água e esgotamento
sanitário que atendem as populações dos municípios.
A água potável distribuída para os mais diversos usos humanos ou domésticos
no ambiente urbano é utilizada na alimentação, na higiene pessoal e na
limpeza da casa, na lavagem de automóveis e na irrigação de jardins. Todos
esses consumos somados correspondem em média a mais ou menos de
120 litros diários por pessoa.
O gráfico a seguir apresenta uma estimativa do consumo médio diário de
água, por pessoa.
Gráfico 1: Consumo médio diário de água

Fonte: Adaptado de http://www.agrinho.com.br/site/wp-content/uploads/2014/09/30_A-relacao-da-qualidade-e-quantidade.pdf

É possível concluir que as ações humanas no meio urbano, a partir de seus
usos múltiplos da água, constituem um subciclo o qual é denominado Ciclo
Urbano da Água, onde este se inicia com a captação de água nos mananciais

A U L A 1 - TÓ P I C O 3

25

de abastecimento, para atendimento aos usos múltiplos da população, e sua
posterior reinserção na natureza. A figura a seguir ilustra o Ciclo Urbano da
Água, ora mencionado.
Figura 10: Ciclo Urbano da Água

Fonte: http://aguasdivertidas.ccems.pt/AguasDivertidas/CicloUrbano/CicloUrbano_AdP.swf

A água, após sua captação à partir de fontes superficiais ou subterrâneas, segue
para a etapa de tratamento em uma Estação de Tratamento de Água (ETA),
cuja configuração varia em função do uso a qual se destina (consumo humano,
industrial etc.). A água tratada é encaminhada para distribuição nos pontos de
consumo, após consumida e com os mais variados compostos presentes ela
retorna à uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), somente podendo ser
lançada em corpo hídrico receptor após atingir os padrões de lançamentos
definidos nos dispositivos legais (CONAMA no 357/05 e CONAMA no 430/11).
Também é parte constituinte do ciclo urbano da água as águas pluviais
coletadas em galerias de águas pluviais e o respectivo escoamento em
corpos d’água receptores.

P adrões de qualidade da água para abastecimento público
Os teores máximos de impurezas permitidos na água são estabelecidos em
função de seus usos. Esses teores constituem os padrões de qualidade, os
quais são fixados por entidades públicas, com o objetivo de garantir que a
água a ser utilizada para um determinado fim não contenha impurezas que
venham a prejudicá-lo (MOTA, 2000).
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Os padrões de qualidade da água variam para cada tipo de uso. Assim, os
padrões de potabilidade (água destinada ao abastecimento humano) são
diferentes dos de balneabilidade (água para fins de recreação de contato
primário), que por sua vez, não são iguais aos estabelecidos para a irrigação ou
para a indústria. Mesmo na indústria, existem requisitos variáveis de qualidade,
dependendo do tipo de processamento e dos seus produtos (MOTA, 2000).
Os padrões de potabilidade estão estabelecidos na Portaria nº 2.914/2011
do Ministério da Saúde. Essa Portaria fixa os valores máximos permissíveis
para as características físicas, organolépticas, químicas e bacteriológicas da
água potável, ou seja, a que pode ser consumida sem causar prejuízos à
saúde do homem. Além disso, define critérios para a coleta de amostras e
outros requisitos a serem atendidos pela água potável.
Na atualidade, o abastecimento de água em termos de quantidade e qualidade
constitui numa grande preocupação para a humanidade, principalmente, pela
escassez desse recurso e pela deterioração das águas dos mananciais.
Nesse sentido, Freitas et al (2002, p. 62) acrescentam que:
[...] a garantia da qualidade da água de abastecimento público tem despertado
o interesse dos mais diversos setores, motivando-os a elaborarem modelos de
uso e gestão capazes de compatibilizar as demandas crescentes com a relativa
escassez do produto na qualidade desejada.

As necessidades relativas à água potável determinaram a elaboração de
padrões para sua classificação, bem como, de métodos de tratamento,
visando eliminar as impurezas e todos e quaisquer agentes que possam causar
alguma alteração na saúde humana. A água, da forma que é encontrada na
natureza, jamais é pura, e suas impurezas são os fatores de preocupação no
tratamento de água para abastecimento público.
Abordando o padrão físico-químico da água que deve ser destinada ao
abastecimento público, Freitas et al (2002, p. 62) destacam que
A água é essencial para a existência e bem-estar do ser humano, devendo
ser disponível em quantidade suficiente e boa qualidade como garantia da
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manutenção da vida. Além de ser ingerida pelo ser humano em quantidade
superior a todos os outros alimentos, ela é imprescindível para a sua higiene.
Para tanto, é necessário que atenda ao padrão de potabilidade, que são as
quantidades limites que, com relação aos diversos elementos, podem ser
toleradas nas águas de abastecimento, quantidades definidas geralmente por
decretos, regulamentos ou especificações.

ATENÇÃO!

Toda água destinada ao ser humano deve estar de
acordo com os padrões estabelecidos pelo Ministério

Macedo (2001) esclarece que a
contaminação
pode
acontecer
em diferentes momentos de sua
distribuição,
comprometendo
alimentos e objetos que mantém
contato com a boca e outras mucosas.

da Saúde, a partir da Portaria nº 2.914/2011, visando
à preservação de sua qualidade, que é vulnerável
às condições ambientais a qual está exposta. No
entanto, na maioria das vezes, essa água necessita
de um tratamento para torná-la potável.
Diante disso, Foster (1993) apresenta como as
principais ameaças de contaminação dos mananciais

superficiais e subterrâneos, as seguintes:
a.
b.
c.
d.

o desenvolvimento industrial;
o crescimento demográfico;
a modernização da agricultura;
a expansão urbana.

Nota-se que as ameaças elencadas por Foster são resultado do
desenvolvimento econômico, que muito tem contribuído para agravar o
problema da qualidade da água, principalmente, porque não se leva em
consideração os cuidados que se devem ter com o meio ambiente. Por essas
razões, a qualidade da água tem sido
comprometida desde o manancial,
pelo lançamento de efluentes e
resíduos,

geralmente

ligados

à

produção agrícola.
Sá et al (2005) abordam o crescimento
demográfico

como

causa

da

contaminação e degradação dos
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ATENÇÃO!
Amaral et al (2003) registram que a água
de escoamento superficial, durante o
período de chuva, é o fator que mais
contribui para a mudança da qualidade
microbiológica da água.

ecossistemas aquáticos superficiais e subterrâneos. Ainda destacam que a
progressiva e desordenada urbanização das cidades resulta na ocupação de
áreas inadequadas para moradia, sem infraestrutura mínima e saneamento
básico necessários. Acrescentam que esses problemas contribuem de
diversas formas para a degradação da qualidade dos recursos hídricos
disponíveis, visto que aumentam o índice de doenças provocadas pelos baixos
índices de salubridade, agravando, ainda mais, a degradação ambiental em
geral.
Nas áreas de grande densidade demográfica, são comuns a ausência ou a
precária proteção dos recursos hídricos. Nessas áreas, as excretas humanas
e/ou de animais não possuem um destino apropriado, ficando geralmente
expostas e depositadas nas margens dos cursos d’água ou em terrenos
baldios, introduzindo, assim, no meio ambiente, uma série de organismos
patogênicos (vírus, bactérias, protozoários ou helmintos de origem intestinal),
que tornam a água um veículo de transmissão de doenças.
Até aqui, discutimos sobre os usos múltiplos da água e fizemos uma
breve introdução sobre padrões de qualidade da água. No próximo
tópico, discutiremos sobre os padrões de qualidade da água para
abastecimento público que devem atender aos requisitos estabelecidos na
Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde.
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TÓPICO 4

Portaria nº 518/2004 e Portaria
nº 2914/2011 do Ministério da
Saúde
OBJETIVOs
•

•

Conhecer os principais avanços em
termos de parâmetros e padrões de
qualidade da água obtidos a partir
da Portaria nº 2.914/2011
Identificar os diferentes tipos de uso
da água e os fatores que afetam
seu consumo

E

m dezembro de 2011, o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº
2.914/2011, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância
da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

Essa nova portaria é a quinta versão da norma brasileira de qualidade da água para
consumo. Desde 1977, essa norma vem passando por revisões periódicas, com
vistas à sua atualização e à incorporação de novos conhecimentos, oriundos dos
avanços científicos conquistados em termos de tratamento, controle e vigilância
da qualidade da água e de avaliação de risco à saúde. Essas revisões acomodam,
também, possibilidades técnicas e institucionais próprias de cada momento de
revisão da norma. A cada revisão nota-se a preocupação do Ministério da Saúde
e do setor do saneamento em inovar e aprimorar tanto o processo participativo de
revisão, como as exigências impostas aos entes federados quanto ao controle e a
vigilância da qualidade da água em seus territórios.
Esta última publicação é resultado de um amplo processo de discussão
para revisão da Portaria MS nº 518/2004. As discussões foram realizadas no
período de 2009 a 2011, sob a coordenação do Departamento de Vigilância
em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, da Secretaria de Vigilância em
Saúde do Ministério da Saúde.
A Portaria nº 518/2004 regulamentava 74 substâncias características da água, e
esse número foi elevado para 87 na Portaria nº 2914/2011.
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O artigo 40 da Portaria nº 2914/2011 traz avanços
importantes com relação ao monitoramento de
cianobactérias, introduzindo a necessidade de

VOCÊ SABIA?

identificação dos gêneros com a finalidade de se
avaliar a presença de algas produtoras de toxinas.
A Portaria nº 2914/2011 restringiu ainda mais
o padrão de turbidez, como parte do padrão
microbiológico, passando de 1uT para 0,5uT.

O processo de revisão foi desenvolvido
por um grupo de trabalho composto
por representantes do setor da saúde,
de instituições de ensino e pesquisa,
das associações das empresas de
abastecimento de água e dos órgãos
de meio ambiente e recursos hídricos.

Antes vago e subjetivo, o padrão de controle de
gosto e odor da água, agora passa a ser medido
em termos de intensidade máxima de percepção por meio de técnicas
padronizadas de avaliação sensorial.
O padrão microbiológico traz a obrigatoriedade da análise de E.coli.,
considerado o melhor indicador bacteriano para contaminação fecal. Além
disso, tem-se a exigência de análise periódica de cistos de Giardia e cistos de
Cryptosporidium nos pontos de captação dos mananciais de água superficial
com média geométrica anual igual ou superior a 1.000 E.coli /100 mL.
A Portaria nº 2.914/2011 passou a não exigir mais realização de análises
de flúor na Rede de Distribuição. Apenas os resultados da produção serão
suficientes para a Vigilância Sanitária.
4.1 CONSUMO DE ÁGUA: CLASSIFICAÇÃO DOS CONSUMIDORES
Os consumidores de água são classificados em quatro categorias de consumo
pelas prestadoras de serviços de saneamento: doméstico, comercial, industrial
e público. A divisão dos consumidores baseia-se no fato de que essas
categorias são claramente identificáveis, e também devido à necessidade de
estabelecimento de políticas tarifárias e de cobranças diferenciadas.
A categoria de economias residenciais (uso doméstico) é a mais homogênea,
apresentando uma variabilidade de consumo relativamente pequena, quando
comparada à variabilidade das outras. As categorias comercial e industrial
são mais heterogêneas.
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4.1.1 Á gua para uso doméstico
Corresponde à sua utilização residencial, tanto na área interna como na
área externa da habitação. Na área interna, a água pode ser utilizada para
bebida, higiene pessoal, preparo de alimentos, lavagem de roupa, lavagem
de utensílios domésticos e limpeza em geral. Para área externa, usa-se a
água para rega de jardins, limpeza de piso e fachadas, piscinas, lavagem de
veículos etc. Para a área interna, o consumo mínimo varia de 50 a 90 litros de
água por habitante ao dia (YASSUDA e NOGAMI, 1976).
O consumo de água em uma habitação depende de um grande número de
fatores, que podem ser agrupados em seis classes: características físicas; renda
familiar; características da habitação; características do abastecimento de água;
forma de gerenciamento do sistema de abastecimento; e características culturais
da comunidade. Dentre as variáveis que afetam a demanda doméstica de água,
uma das mais importantes é o preço, pois é uma das poucas sob total controle
dos responsáveis pelo sistema de abastecimento. Geralmente, elevações no
preço da água acarretam diminuição no consumo, até um limite correspondente
ao essencial. Já reduções no preço causam aumento no consumo.

4.1.2 Á gua para uso comercial
Várias são as atividades comerciais que utilizam a água, de modo que, nessa
categoria, estão inseridos desde pequenos até grandes consumidores,
como: bares, padarias, restaurantes, lanchonetes, hospitais, hotéis, postos
de gasolina, lava-rápidos, clubes, prédios comerciais, shoppings centers,
entre outros. Portanto, os consumos de água em atividades comerciais são
variáveis e dependem de estudo caso a caso.

4.1.3 Á gua para uso industrial
O uso da água em uma instalação industrial pode ser classificado em cinco
categorias:
•
•
•
•
•
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Uso humano
Uso doméstico
Água incorporada ao produto
Água utilizada no processo de produção
Água perdida ou para usos não rotineiros
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De modo semelhante ao uso comercial, o consumo de água para uso
industrial deve ser estabelecido caso a caso.

4.1.4 Á gua para uso público
Inclui nesta classificação a parcela de água utilizada na irrigação de parques
e jardins, lavagem de ruas e passeios, edifícios e sanitários de uso público,
fontes ornamentais, piscinas públicas, chafarizes e torneiras públicas,
combate a incêndio etc. De modo geral, os consumos públicos são de difícil
mensuração e dependem, também, de caso a caso.
4.2 FATORES QUE AFETAM O CONSUMO DE ÁGUA
O consumo de água sofre influência de diversos fatores, que podem ser de
caráter geral, relacionados com hábitos e comportamento da população; ou
de caráter específico, relacionados às características da água utilizada para
o abastecimento humano.
O quadro 1 mostra os principais fatores que afetam o consumo de água.
Quadro 1: Fatores que afetam o consumo de água
Fatores de influência

Observações

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.

Porte das comunidades

Cidades maiores geralmente possuem Quota Per Capita
(QPC).

Nível econômico das
comunidades

Uma maior condição econômica associa-se a um maior
consumo.

Grau de industrialização

Locais industrializados apresentam o maior consumo.

Medição do consumo
residencial

A medição inibe um elevado consumo.

Disponibilidade de água

Onde há escassez de água o consumo tende a diminuir.

Custo da água

Custo elevado tende a diminuir o consumo.

Pressão da água

Elevada pressão no sistema de distribuição induz a maiores
gastos.
Fonte: Adaptado Von Sperling (2005)
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Além dos fatores descritos no quadro acima, a seguir serão discutidos outros
aspectos que também podem influenciar o consumo de água, conforme
Guimarães; Carvalho e Silva (2007).

4.2.1 C rescimento da população
O consumo per capito e o crescimento da população são diretamente
proporcionais ao consumo da água, ou seja, o consumo tende a aumentar à
medida que cresce a população da cidade. A demanda comercial e industrial
são aspectos determinantes nesse fato.

4.2.2 I nfluência dos hábitos da população
Os hábitos da população se refletem no uso direto ou indireto da água, em
ações como: lavagem de pisos, banhos, irrigação de jardins e de gramados
particulares e públicos. A respeito da influência do nível de vida, tem-se notado
que, quanto mais elevado o nível econômico e social da população, maior o
consumo. Isso se dá devido a uma maior utilização da água, resultante do uso
de máquinas de lavar roupa, de lavagem de automóveis e de outras aplicações.

4.2.3 P ressão na rede
Quando as torneiras e aparelhos de uma instalação predial são alimentados
diretamente pela rede pública na qual há uma pressão muito elevada, o consumo
médio aumenta devido à maior vazão, o que implica em maiores perdas na própria
rede. Se a alimentação for indireta, isto é, por meio de reservatórios domiciliares,
os defeitos de registros de boia serão mais frequentes e ocasionarão, também,
perdas de água e, portanto, maior consumo. Por isso, as redes de distribuição
devem trabalhar com pressão reduzida, desde que assegure o abastecimento
adequado a todos os consumidores atendidos.

4.2.4 V ariações de consumo
No sistema de abastecimento de água, ocorrem variações de consumo significativas,
que podem ser anuais, mensais, diárias, horárias e instantâneas. No projeto do
sistema de abastecimento de água, algumas dessas variações de consumo são
levadas em consideração no cálculo do volume a ser consumido. São elas:
a.
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variações anuais: o consumo per capita tende a aumentar com o
passar do tempo e com o crescimento populacional. Em geral, aceitase um incremento de 1% ao ano no valor desta taxa.
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b.

variações mensais: as variações climáticas (temperatura e precipitação)
promovem uma variação mensal do consumo. Quanto mais quente e
seco for o clima, maior é o consumo verificado. O consumo médio do
inverno é aproximadamente 80% da média diária anual e do verão de
mais de 25% desta média.

c.

variações diárias: o volume distribuído num ano dividido por 365
permite conhecer a vazão média diária anual. A relação entre o maior
consumo diário verificado e a vazão média diária anual fornece o
coeficiente do dia de maior consumo (k1). Assim:

Seu valor varia entre 1,2 e 2,0 dependendo das condições locais (o valor
usualmente adotado no Brasil para k1 é 1,20). 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.
d.

variações horárias: ao longo do dia,
tem-se valores distintos de pico de vazões
horária. Entretanto haverá uma determinada
hora do dia em que a vazão de consumo
será máxima. É utilizado o coeficiente da
hora de maior consumo (k2), que é a relação
entre o máximo consumo horário verificado
no dia de maior consumo e o consumo
médio horário do dia de maior consumo. O
consumo é maior nos horários de refeições
e menor no início da madrugada.

GUARDE BEM ISSO!
Observações
realizadas
em
diversas cidades mostram que
seu valor também oscila bastante,
podendo variar entre 1,5 e 3,0. No
entanto, é usual adotar, para fins
de projeto, o valor 1,5.

Para o traçado dessa curva, é necessário que haja
um medidor instalado na saída do reservatório de água para a cidade, capaz
de registrar ou permitir o cálculo das vazões distribuídas em cada hora. 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:
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A equação a seguir permite estimar a vazão de abastecimento, considerando
o consumo médio per capta com suas respectivas variações:

em que:
Q = vazão média anual, em L.s-1;
P = população da área abastecida; e
q = consumo médio diário per capta, em L.hab-1.d-1.
O coeficiente K1 é utilizado no cálculo de todas as unidades do sistema,
enquanto K2 é usado apenas no cálculo da rede de distribuição.

4.2.5 V azões de dimensionamento das principais unidades de um SAA
O diagrama apresentado na Figura 11 destaca as vazões a serem consideradas
em cada uma das unidades de um sistema de abastecimento de água.
Observa-se que todas elas derivam da vazão média (Q), dada por:
, onde 86400 é quantidade de segundos de um dia.
Figura 11: Vazões em cada unidade do sistema

Fonte:http://www.ufrrj.br/institutos/it/deng/leonardo/downloads/APOSTILA/Apostila%20IT%20179/Cap%204%20parte%201.pdf
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em que:
Q = vazão média, em L.s-1
P = população da área abastecida; em hab
q = consumo médio diário per capta, em L.hab-1.d-1
QPROD = vazão de captação e da ETA, em L.s-1
QAAT = vazão da adutora de água tratada, em L.s-1
QDIST = vazão total de distribuição, em L.s-1
t = período de funcionamento da produção, em h
qETA = consumo de água na ETA, em %
K1 = coeficiente do dia de maior consumo
K2 = coeficiente da hora de maior consumo
Qs = vazão singular de grande consumidor, em L.s-1.

PRATIQUE
1. Calcule a vazão das unidades de um sistema de abastecimento de água,
considerando os seguintes parâmetros:
P para dimensionamento das unidades de produção, exceto adutoras (alcance = 10 anos)
= 20000 habitantes;
P para dimensionamento das unidades de produção, exceto adutoras (alcance = 20 anos)
= 25000 hab.
Dados:
q = 200 L.hab-1.d-1;
t = 16 horas;
qETA = 3%
k1 = 1,2;
k2 = 1,5; e
Qs = 1,6 L.s-1.
2. Em nossa aula, estudamos diversos aspectos que têm influenciado no
abastecimento de água em todo o mundo. Diante disso, responda: Qual o maior
problema enfrentado pela população mundial com relação à água?
3. Como vimos, a adequação da água para o consumo humano requer a
aplicação de inúmeros processos químicos. A quantidade de água disponível
versus o elevado consumo tem sido pauta de diversas discussões acadêmicas
e governamentais. Pensando nisso, elenque as principais causas para a crise da
água vivenciada atualmente?
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Escoamento de águas
subterrâneas e mecânicas dos poços

Fonte: http://upload.wikimedia.com/

AULA

Caro (a) cursista,
Nesta aula, abordaremos a importância das águas subterrâneas e sua ocorrência
em termos do ciclo hidrológico, com enfoque nas etapas de evapotranspiração
real, deflúvio e infiltração. Estudaremos também o balanço hídrico, a geologia das
águas subterrâneas e o processo de captação de águas subterrâneas.

Objetivos
•
•
•
•

Estudar o processo de captação de água subterrânea
Compreender a importância das águas subterrâneas para o abastecimento
de água
Entender como o ciclo hidrológico pode influenciar na qualidade da água
Conhecer o balanço hídrico e as varáveis que influenciam o armazenamento
de água no solo

AULA 2
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TÓPICO 1

Processo de captação de água
subterrânea
OBJETIVO
•

A

Conhecer os principais conceitos
sobre a captação de águas
subterrâneas para o abastecimento
de água

população mundial é abastecida, em grande parte, por águas
subterrâneas, a qual é consumida tanto para o abastecimento
humano como também para a irrigação.

A falta de um censo rigoroso do uso da água subterrânea no Brasil impossibilita
uma estimativa mais precisa, sem erros significativos, do percentual de água
subterrânea utilizada como suprimento hídrico (FEITOSA e JOÃO FILHO, 2000).
Apesar disso, o Atlas da Agência Nacional das Águas (ANA) de 2010 mostrou
que 47% dos municípios brasileiros utilizam exclusivamente como fonte de
abastecimento mananciais superficiais, 39% utilizam água subterrâneas e
14% são abastecidos pelos dois tipos de mananciais (abastecimento misto).
Os estados que mais utilizam águas superficiais (75% dos municípios) são
os estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Paraíba. Os
dados da ANA (2010) mostraram ainda que mais de 50% dos municípios,
principalmente localizados no Oeste dos estados de São Paulo, Paraná e Rio
Grande do Sul, são abastecidos, exclusivamente, por águas subterrâneas.
Em virtude da constante influência dos fatores climáticos, como temperatura,
ar, ventos, umidade relativa e outros, as águas superficiais são frequentemente
renovadas e por tempos relativamente curtos, sendo seu aporte devido às
chuvas e as perdas devido à evaporação.
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Os aquíferos subterrâneos têm suas águas acumuladas ao longo de anos e,
em condições naturais, encontram-se numa situação de equilíbrio, o qual é
governado pelos mecanismos de carga e descarga. Outro fato importante é
que essas águas não são influenciadas diretamente pelos fatores climáticos,
logo o seu movimento é relativamente lento, acarretando em um tempo de
trânsito longo.
Existem muitos casos de ligações entre os corpos

SAIBA MAIS!

d’água superficiais e subterrâneos. Dependendo
da permeabilidade do leito do rio e da diferença
de carga potenciométrica entre o aquífero e o
rio, a água pode fluir do aquífero para o rio ou
vice-versa, ocorrendo dessa maneira o controle
dos níveis de água. Pode-se então dizer que, no
período de estiagem, a recarga do rio é garantida
pelo aquífero, e que o inverso ocorre no período
chuvoso.

Aquífero
é
toda
formação
geológica subterrânea capaz de
armazenar água e que possua
permeabilidade suficiente para
permitir que esta se movimente.
Para mais informações acesse
o site http://www.oeco.org.br/
dicionario-ambiental/28001-oque-e-um-aquifero

Para uma melhor compreensão de como se dá
a captação das águas subterrâneas, precisamos entender de que maneira a
água é distribuída verticalmente no subsolo.
1.1 DISTRIBUIÇÃO VERTICAL DA ÁGUA SUBTERRÂNEA
Toda água que se encontra abaixo da superfície terrestre e assim ocupa
os espaços vazios ou poros intergranulares das rochas sedimentares, das
fraturas, das falhas ou das fissuras das rochas compactas desempenha um
papel essencial na manutenção da umidade do solo, do fluxo dos rios, dos
lagos e dos brejos. As águas subterrâneas, portanto, preenchem uma fase do
ciclo hidrológico, uma vez que constituem uma parcela da água precipitada.
Após uma dada precipitação, a parcela de água que infiltra e percola no
interior do subsolo durante intervalos de tempo significativamente variáveis
é influenciada por diversos fatores, conforme listados abaixo (ABAS, 2015):
•

Porosidade do subsolo – a presença de argila no solo diminui
sua permeabilidade, não permitindo uma grande infiltração.
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•
Cobertura vegetal – um solo coberto por
vegetação é mais permeável do que um solo
desmatado, já que este último favorece o escoamento
superficial.
•
Inclinação do terreno - em declividades
acentuadas a água corre mais rapidamente,
diminuindo a possibilidade de infiltração.
•
Tipo de chuva - chuvas intensas saturam
rapidamente o solo, ao passo que chuvas finas e
demoradas têm mais tempo para se infiltrarem.

VOCÊ SABIA?
A cobertura vegetal aumenta
a infiltração da água no solo,
sobretudo quando se tem chuva
fina e prolongada, o que aumenta
consideravelmente o risco de
deslizamento em encostas.

Em função da força de capilaridade ou adesão, uma
parcela da água que infiltra fica retida nas regiões
subsuperficiais do solo – a zona não saturada. Por ação da gravidade, outra
parcela atinge as zonas mais profundas do subsolo, originando assim a zona
saturada (veja figura 15).
Figura 15: Caracterização esquemática das zonas não saturada e saturada no subsolo

Fonte: DEaD/IFCE adaptado de USGS https://water.usgs.gov/

A Zona não saturada ou de aeração ou vadosa constitui a parcela do
solo parcialmente ocupada por água, onde as superfícies dos grãos do solo
estão envoltos por uma pequena quantidade de água que estão distribuídas
uniformemente. A transpiração realizada pelas raízes das plantas, a filtração e
a autodepuração da água ocorre nessa zona.
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A Franja de capilaridade localiza-se próxima à zona saturada (lençol freático),
e, por essa razão, apresenta maior teor de umidade do que a zona não saturada.
Na Zona saturada, todos os poros ou fraturas estão preenchidos por água. É
pela ação da gravidade que a água atravessa os poros ou fraturas, alcançando
uma profundidade limite. Nesse ponto, as rochas já saturadas não permitem
que a água penetre mais. A infiltração até a zona saturada somente acontece
quando as necessidades da força de capilaridade na zona não saturada são
satisfeitas. A água que ai se encontra corresponde ao excedente de água
da zona não saturada que se move lentamente a uma velocidade na ordem
de metros por dia (m/dia), originando o manancial subterrâneo propriamente
dito. É a partir dessa água que fontes e olhos d’água são formados. Durante a
estiagem, é uma parcela dessa água que forma o escoamento base que deságua
nos rios, perenizando-os (PEIXOTO e OORT, 1990, citado por REBOUÇAS,
1996), ou deságua diretamente nos lagos e oceanos.
Chama-se nível freático aquele que separa a zona saturada da zona de
aeração. Este nível está localizado no topo da zona saturada (IGM, 2001).
A permanência desse nível em grandes profundidades ou a aproximação da
superfície horizontal do terreno depende das características climatológicas
da região ou do volume de precipitação e escoamento da água.
1.2 AQUÍFEROS
Os

aquíferos

são

formações

geológicas
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compostas por rochas permeáveis, ou seja,
capazes de armazenar e transmitir quantidades
significativas de água (REBOUÇAS et al, 2002).
Em termos de extensão, esses reservatórios
naturais subterrâneos podem ser de variados
tamanhos. Isso também acontece em termos
de suas espessuras, que podem ser de poucos
metros a centenas de metros de profundidade. A
Resolução nº 396/08 do CONAMA define aquífero
“como um corpo hidrogeológico com capacidade
de acumular e transmitir água através dos seus

No
documento
“Panorama
da
Qualidade
das
águas
subterrâneas no Brasil”, é possível
conhecer alguns dos principais
aquíferos brasileiros. Destacamos
pelo volume acumulado (entre os
maiores aquíferos do mundo) o
ater do chão e o guarani.
h t t p : / / a r q u i v o s . a n a . g o v.
br/planejamento/planos/
pnrh/VF%20Qualidade%20
AguasSubterraneas.pdf
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poros, fissuras ou espaços resultantes da dissolução e carreamento de
materiais rochosos”. Dentre os vários tipos de aquíferos existentes, podemos
destacar aquíferos porosos, fraturados ou fissurados, e os cársticos. Veremos
na figura 16 alguns exemplos deles.
Figura 16: Tipos de aquíferos quanto à porosidade

Fonte: Borghetti et al. (2004)

a.

b.

c.

Aquíferos porosos: tem sua ocorrência nas chamadas rochas
sedimentares, em virtude da sua elevada capacidade de
armazenamento e da grande área de ocorrência. Constituem os
mais importantes aquíferos. Exemplo disso é o Aquífero Guarani.
Aquíferos fraturados ou fissurados: sua ocorrência se dá em
rochas ígneas e metamórficas. Sua capacidade de armazenamento
é dada em função da quantidade de fraturas que possui. Dessa
maneira, a produtividade de um poço dependerá tão somente de
ele interceptar fraturas capazes de conduzir a água. Exemplos desse
aquífero se encontram no sertão semiárido do Nordeste Brasileiro.
Geralmente a água extraída possui grande quantidade de sais.
Aquíferos cársticos: tem sua ocorrência em rochas carbonáticas.
É um tipo distinto de aquífero fraturado. Essas fraturas podem atingir
grandes aberturas (cavernas) em virtude da dissolução do carbonato
pela água, originando verdadeiros rios subterrâneos. Esse tipo de
aquífero ocorre em regiões com grutas calcárias, por exemplo,
Aquífero Gruta do Lago Azul em Bonito Mato Grosso do Sul.

De acordo com a pressão de água, os aquíferos podem ser classificados em
dois tipos: Aquífero livre ou freático, e Aquífero confinado ou artesiano.
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O Aquífero livre ou freático apresenta apenas
sua base impermeável. Sua superfície superior da
zona saturada encontra-se em equilíbrio com a
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pressão atmosférica. Apresenta formação geológica
permeável e superficial. A variação do nível da água
nesse tipo de aquífero é influenciada pelas estações
chuvosas. Esses aquíferos recebem a chamada
recarga direta. Por essa razão, são também os

O termo “artesiano” tem origem no
nome da cidade francesa Artois, onde
em 1126 a.D. foram perfurados poços
que jorraram água acima do solo.

mais suscetíveis à contaminação. Por estarem mais
acessíveis, estes aquíferos são os mais explorados pela população.
Os Aquíferos confinados ou artesianos encontram-se presentes entre duas
camadas impermeáveis (aquiclude) ou semipermeáveis. A pressão da água na
superfície da zona saturada é superior à pressão atmosférica, possibilitando
a ascensão da água no poço para além da zona aquífera. Os locais onde a
formação aflora à superfície são os principais pontos de reabastecimento ou
recarga a partir da água das chuvas. Neles, o nível da água encontra-se sob
pressão, podendo causar artesianismo nos poços que captam suas águas. Os
aquíferos confinados têm a chamada recarga indireta e quase sempre estão em
locais onde ocorrem rochas sedimentares profundas (bacias sedimentares).
O aquífero pode ainda ser semi-confinado, isto é, limitado na base, no
topo, ou em ambos, por camadas cuja permeabilidade é menor do que a do
aquífero em si. Por esta razão, o fluxo preferencialmente ocorre ao longo da
camada aquífera. Esse fluxo pode, em segundo plano, se dar por meio das
camadas semi-confinantes. Isso ocorre à medida que haja uma diferença
de pressão hidrostática entre a camada aquífera e as camadas subjacentes
ou sobrejacentes. Em certas circunstâncias, um aquífero livre poderá ser
abastecido por água oriunda de camadas semi-confinadas subjacentes,
ou vice-versa. Zonas de fraturas ou falhas geológicas poderão, também,
constituir-se em pontos de fuga ou recarga da água da camada confinada.
No caso de uma perfuração em aquíferos confinados, a água subirá acima
do topo do aquífero, devido à pressão causada pelas camadas confinantes
sobrejacentes – tendendo a alcançar o nível potenciométrico.
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Figura 17: Representação esquemática do nível de pressão nos aquíferos

Fonte: Borghetti et al (2004)

Até aqui, compreendemos um pouco mais sobre os fatores que influenciam a
infiltração e percolação da água e como essa água se distribui no solo. Além
disso, conhecemos os tipos de aquíferos e compreendemos como a pressão
se comporta em cada um deles. A seguir discutiremos um pouco sobre o
movimento das águas subterrâneas.
1.3 MOVIMENTO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
O fluxo da água subterrânea pode ser bastante
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complexo, uma vez que ele é dependente das
irregularidades dos poros e canalículos por onde a água
passa. Para entender melhor esse movimento em termos

O estudo da hidrogeoquímica
tem por finalidade identificar
e
quantificar
as
principais
propriedades
e
constituintes
químicos das águas subterrâneas,
procurando
estabelecer
uma
relação com o meio físico (FEITOSA
e MANOEL FILHO, 2000).

macroscópicos, faz-se necessário tanto compreender a
Lei de Darcy, que traz uma relação entre o fluxo de água
que atravessa um meio poroso e o gradiente hidráulico,
como os conceitos de condutividade hidráulica e
transmissividade.

1.3.1 N oções de H idroquímica
Para determinados tipos de uso, não basta apenas
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a disponibilidade dos recursos hídricos subterrâneos, mas também a
qualidade físico-química, biológica e radioativa desses recursos hídricos.
Dessa forma, podemos concluir que a qualidade da água está relacionada à
sua composição. É possível então estabelecer um padrão de qualidade da
água a partir de um conjunto de elementos que a compõem, classificando-a,
assim, de acordo com os seus limites e seus usos para o consumo (humano,
agrícola, industrial etc.).
À medida que a água subterrânea percola nos diferentes aquíferos, esta
incorpora mais substâncias dissolvidas, aumentando assim sua concentração.
Porém esses não são os únicos fatores a serem considerados. Há ainda os
fatores clima, composição da água de recarga, tempo de contato da água/
meio físico, etc., além da contaminação causada pelo homem.

1.3.2 P rincipais P ropriedades e C onstituintes das Á guas
A água é o solvente mais abundante, sendo capaz de incorporar grandes
quantidades de substâncias ao entrar em contato com os minerais
constituintes dos solos e rochas nos quais circula. Ela é uma substância
quimicamente muito ativa, que tem grande facilidade de dissolver e reagir
com outras substâncias orgânicas e inorgânicas (FEITOSA e MANOEL FILHO,
2000). Não é possível encontrar na natureza uma água completamente pura
(apenas em laboratórios).
As substâncias dissolvidas no contato com água podem estar sob a forma
molecular ou iônica, porém, nas águas subterrâneas, esta última é predominante.
A água subterrânea, ao lixiviar os solos e as rochas,
enriquece-se com sais minerais em solução,
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proveniente da dissolução de seus minerais. Essas
reações são favorecidas pelas baixas velocidades
de circulação das águas subterrâneas, maiores
pressões e temperatura a que estão submetidas e
a facilidade de dissolver CO2 ao percolar o solo não
saturado. Por estas razões, as águas subterrâneas
têm concentrações de sais superiores as das
águas superficiais em geral.

A água em geral apresenta
coloração azulada quando pura
e com grandes espessuras;
arroxeada quando rica em ferro;
negra quando rica em manganês;
e amarelada quando rica em
ácidos húmicos.
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1.3.3 P ropriedades F ísicas
Enquadram-se nas características de propriedades físicas os seguintes
aspectos: temperatura, cor, odor, sabor, turbidez e sólidos dissolvidos ou em
suspenção. A seguir, serão apresentadas as características em termos das
propriedades físicas das águas subterrâneas.
Quadro 1: Características das propriedades físicas
Característica

Definição

Temperatura

A variação térmica anual das águas subterrâneas em geral é baixa, variando
entre 1 a 2o C. Esta independe da temperatura atmosférica, a não ser nos
aquíferos freáticos pouco profundos, onde a temperatura é um pouco superior
à da superfície. Em profundidade, depende do grau geotérmico (1oC/30m em
média), podendo sofrer maiores elevações provocadas por gêiser, vulcanismo,
radioatividade, etc.

Cor

A cor é o resultado das substâncias dissolvidas na água, provenientes
principalmente da lixiviação da matéria orgânica. Sua unidade padrão é ppm de Pt.

Odor e Sabor

O odor e sabor estão intimamente relacionados e frequentemente o que se chama
de gosto é realmente percebido como odor.

Turbidez

É a dificuldade da água para transmitir a luz, provocada pelos sólidos em
suspensão (silte, argila, matéria orgânica etc.) que sujam a água, dificultando
a passagem da luz. Sua medida é dada normalmente em UNT (Unidade
Nefelométrica de Turbidez).

Sólidos em
suspensão

Corresponde à carga sólida em suspensão (silte, argila, matéria orgânica) medida
em termos de mg/L. As águas subterrâneas, na sua maioria, praticamente não
têm sólidos em suspensão, excetuando-se as águas que circulam em aquíferos
cárstico-fissurais ou em poços mal desenvolvidos com produção de argila, silte e
areia.
Fonte: Feitosa e Manoel Filho (2000, p 87-94).

1.3.4 P ropriedades iônicas
No quadro abaixo, você encontrará uma lista das principais propriedades
iônicas presentes na água.
Quadro 2: Características das propriedades iônicas
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Característica

Definição

Condutividade elétrica
(CE)

É a medida de facilidade de a água conduzir a corrente elétrica, estando
diretamente ligada com o teor de sais dissolvidos na forma de íons. Sua
unidade de medida é Mho, inverso de Ohm, unidade de resistência elétrica.

Dureza

É definida como o poder de consumo de sabão por determinada área ou
a capacidade da água de neutralizar sabão pelo efeito do cálcio, magnésio
e outros elementos como Fe, Mn, Cu, Ba etc. Em geral, usa-se o teor de
cálcio e magnésio de uma água, expresso em teores de carbonato de cálcio,
para definir a dureza. É expressa em mg/L de CaCO3, devido ao sulfato de
magnésio MgSO4 (anidro).
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Alcalinidade

É definida como a capacidade de uma água neutralizar ácidos, sendo
uma consequência direta da presença e/ou ausência de carbonatos e
bicarbonatos, sendo expressa em termos de CaCO3.

pH

O pH é essencialmente uma função do gás carbônico dissolvido e da
alcalinidade da água. Varia de 1 a 14, sendo neutro com valor 7, ácido com
valores inferiores a 7, e básico com valores maiores que 7. A maioria das
águas subterrâneas têm pH entre 5,5 e 8,5.

Resíduos Secos

Trata-se do peso dos sais resultantes da evaporação de um litro de água,
após a filtragem para remoção de sólidos suspensos em mg/L. Em uma
análise química, a soma de todos os cátions, ânios e colóides subtraídos da
metade do bicarbonato deve ser aproximadamente igual ao resíduo

Demanda Química de
Oxigênio (DQO)

Mede a capacidade de uma água de consumir o oxigênio durante processos
químicos. É indicada para medir o teor de matéria orgânica oxidável e de
substâncias capazes de consumir oxigênio (Fe+2, Mg+2, NH4+ etc.). Nas águas
subterrâneas, os valores comumente se situam na faixa de 1 a 5 mg/L de O2.
Os valores acima de 10 mg/L de O2 podem ser um claro indicativo de poluição.

Demanda Bioquímica de
Oxigênio (DBO)

Quantidade de oxigênio necessária para consumir a matéria orgânica
na água, mediante processos biológicos aeróbios. É uma medida muito
importante de poluição da água e deve referir-se a certo tempo. O tempo de
referência mais usual é de 5 dias. Nas águas subterrâneas, em geral, a DBO
é inferior a 1 mg/L de O2. Valores mais elevados podem indicar poluição.
Fonte: Feitosa e João Filho (2000)

A dureza pode ser expressa em dureza temporária,
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permanente ou total. A dureza temporária é causada
pelos íons de cálcio e magnésio que se ligam com o
carbonato e o bicarbonado, podendo ser eliminada
com a ebulição da água. A dureza permanente ou
dureza de não carbonato (cloretos ou sulfatos) persiste
após a fervura da água. É a dureza de cálcio e magnésio
que se ligam com os íons de sulfato, cloreto, nitratos e

Para saber mais sobre a
classificação da dureza da
água, acesse o site http://
www.explicatorium.com/CFQ8/
Dureza_da_agua.php

outros. A dureza total é a soma das duas.
Para separar a dureza de carbonatos da dureza de não carbonatos, basta determinar
a alcalinidade, visto que esta mede a dureza de carbonato. Dessa maneira, a dureza
que excede o valor da alcalinidade corresponde à dureza de não carbonato.
O quadro abaixo apresenta a classificação da dureza em mg/L de CaCO3, de
acordo com Custódio e Llamas (1983).
TIPO

TEOR DE CaCO3
(mg/L)

Branda

<50

Pouco Dura

50-100

Dura

100-200

Muito Dura

>200
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1.3.5 P rincipais C onstituintes I ônicos
Nas águas subterrâneas, a maioria das substâncias dissolvidas encontra-se
no estado iônico, no qual estão presentes átomos positivos (cátion) e átomos
negativos (ânion). Alguns destes constituintes iônicos estão presentes em
quase todas as águas subterrâneas e a sua soma representa quase que a
totalidade dos constituintes iônicos presentes na água.
No quadro a seguir, apresentaremos as concentrações mais frequentes desses cátions.
Quadro 3: Concentração de cátions
Cátion

Teores em mg/L
0,1 a 100 – nas águas subterrâneas

Sódio (Na+)

1 a 150 nas águas naturais doces
Até 11.100 em águas do Oceano Atlântico
Até 100.000 em salmouras naturais

Potássio (K+)

0,1 a 4 em águas meteóricas
<10 águas subterrâneas (frequentemente entre 1 e 5)
0,1 a 10 em águas meteóricas

Cálcio (Ca+2)

Média de 480 em águas do Oceano Atlântico
10 a 100 em águas subterrâneas
0,4 a 1,6 em águas meteóricas

Magnésio (Mg+2)

Média de 1.410 em águas do Oceano Atlântico
1 a 40 em águas subterrâneas

Ferro (Fe)

<0,3 mg/L em águas subterrâneas
Fonte: Feitosa e João Filho (2000)

Dentre os cátions apresentados, o sódio (Na+) é o metal alcalino mais
abundante nas águas subterrâneas, devido sua ampla distribuição nas
fontes minerais, baixa estabilidade química, elevada solubilização e difícil
precipitação em solução. O Cálcio (Ca+2) é o elemento mais abundante na
maioria das águas subterrâneas. O potássio (K+) é o sexto colocado na escala
de abundância entre os metais presentes nas rochas ígneas. Ele ocorre em
pequena quantidade ou está ausente nas águas subterrâneas, em virtude
da sua elevada participação na troca iônica e da facilidade em ser adsorvido
pelos argilos minerais e seus sais serem bastante utilizados pelos vegetais. O
magnésio (Mg+2) apresenta propriedade semelhantes ao cálcio, porém é mais
solúvel e tem maior dificuldade de precipitar. O enriquecimento desse cátion
em águas oceânicas se deve ao fato da tendência deste de permanecer em
solução. O ferro (Fe) pode estar presente em baixas concentrações na maioria
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das águas. Normalmente está associado ao manganês e ocorre em diversas
formas químicas. A avaliação do ferro nas águas subterrâneas utilizadas para
consumo humano se deve a sua propriedade organoléptica, ou seja, que
possui propriedades que atuam sobre os sentidos e/ou órgãos.
No quadro a seguir, apresentaremos as concentrações dos principais ânions
presentes nas águas.
Quadro 4: Concentração de ânions
Ânions

Concentrações em mg/L
10 a 250 em Águas naturais

Cloreto (Cl-)

<100 em águas subterrâneas
18.000 e 21.000 em águas dos mares
Até 220.000 em salmouras
Até 1.500 em águas doces

Sulfatos (SO4-2)

Até 7.200 em águas salinas
<100 em águas subterrâneas

Bicarbonato (HCO3-)

50 a 350 em águas doces (podendo chegar até 800)
Na ordem de 100 em água do mar

Carbonato (CO3-2)

Varia em função do pH

Nitrato (NO3-)

0,1 a 10 em águas subterrâneas (podendo chegar até 1.000 em águas
poluídas)
Em torno de 1 em água do mar
Fonte: Feitosa e João Filho (2000)

Dentre os ânions, o Cloreto (Cl-) está presente em todas as águas subterrâneas,
por ser muito solúvel este dificilmente precipita. Não é reduzido nem oxidado
em águas naturais. Sua alta solubilidade e lento movimento provocam um
aumento gradativo deste nas águas subterrâneas. O cloreto é um bom
indicador de contaminação por aterros sanitários e lixões.
Os ânions de sulfato (SO4-2) são moderadamente solúveis em águas, com
exceção dos sulfatos de estrôncio (Sr SO4) e os de bário (BaSO4). Já o
bicarbonato não se oxida nem reduz em águas naturais, no entanto precipita
facilmente na forma de bicarbonato de cálcio (CaCO3-). O carbonato tem
sua quantidade relativa de íons influenciada pelo pH e pelo conteúdo de gás
carbônico. Apresenta concentrações inferiores às de bicarbonato em águas
naturais doces.
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O nitrato (NO3-) ocorre geralmente com teor baixo,

ATENÇÃO!

podendo ser removido das camadas superiores
do solo pela água (BOWER, 1978). A presença de
nitrato na água subterrânea indica uma poluição

Deve-se
ter
um
cuidado
especial com os ânions tóxicos
e carcinogênicos, dentre esses
têm-se: Arsênio (As), Bário (Ba+2),
Cádmio (Cd+2), Chumbo (Pb),
Fluoretos (F) e Selênio (Se).

antiga e de nitrito (NO2-) indica poluição recente.
Os constituintes iônicos secundários são inúmeros
e em concentrações inferiores a 1%, em relação
aos descritos anteriormente, no entanto alguns
são encontrados nas águas subterrâneas como
boro, brometo, sílica, compostos fenólicos, fosfato,

manganês, zinco e cobre. Estes são analisados apenas em condições
especiais, quando há indícios de sua presença. Eles podem atingir valores
semelhantes aos principais em águas contaminadas.
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TÓPICO 2

Projeto e construção de poços
tubulares
OBJETIVO
•

A

Conhecer os métodos para
construção de poços tubulares

maneira mais prática e eficiente de captar água de uma formação
aquífera é por meio de poços tubulares. Diversos são os métodos
de perfuração para construção de poços tubulares, porém os mais

utilizados são os métodos de percussão, rotativo e rotopneumático (FEITOSA
e MANOEL FILHO, 2000).
2.1 MÉTODO DE PERCUSSÃO
Esse método se baseia no movimento contínuo de subida e descida de uma ferramenta
pesada, golpeando a formação rochosa, desagregando-a e/ou fragmentando-a.
Figura 18: Máquina Percussora

Fonte: Disponível em http://aguasamericanas.com.br/media/imagens/anuncios/dsc02253.jpg
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2.2 MÉTODO ROTATIVO
O método rotativo baseia-se na trituração e/ou desagregação da rocha pelo
movimento giratório de uma broca.
Figura 19: Método Rotativo

Fonte: Disponível em http://www.piling-equipment.com.br/products/16-3.jpg

Um poço de pouca profundidade pode ser escavado manualmente usando
um trado em rochas pouco duras.
Figura 20: cabeça de escavação do trado – extensores – escavação manual

Fonte: Internet

2.3 MÉTODO ROTOPNEUMÁTICO
Este método consiste na fragmentação da rocha através da combinação
de uma percussão em alta frequência com pequeno curso e rotação. O
fluido utilizado e principal agente de operacionalidade deste método é o
ar comprimido procedente de compressores de alta potência. Em geral, é
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utilizado para a perfuração de rochas compactas (cristalino) com excelente
rendimento. A coluna de perfuração consiste em uma broca (bit) e uma peça
denominada “martelo”, que conecta o bit ao hasteamento e proporciona, em
função da passagem do ar, a frequência de percussão.
2.4 PROJETO DE POÇOS TUBULARES
Para dimensionar poços tubulares, é necessário que o técnico responsável
tenha bom conhecimento da hidrogeologia da área, de modo a adequar um
projeto de poço para as características específicas do local.
Quando se elaboram projetos de poços, alguns objetivos devem ser
alcançados, entre eles destacam-se:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O poço deverá ter a maior descarga possível, para um menor
rebaixamento – indicado no teste de vazão ou de aquífero
Menor custo possível
Manter a boa qualidade da água, prevenindo-se de possíveis
contaminações
Ter longa vida útil de serviço (pelo menos de 25 anos).
Para alcançar os objetivos acima, as seguintes informações são
importantes na elaboração do projeto do poço:
Demanda a ser atendida
Conhecimento o mais detalhado possível da sequência litológica
e respectivas espessuras
Valores dos parâmetros hidrodinâmicos do aquífero a serem
captados
Análises granulométricas dos pacotes arenosos atravessados
Qualidade da água a ser bombeada.

Estas informações normalmente são obtidas através de outros poços
existentes no local. Em áreas desprovidas dessas informações, a perfuração
de poços geralmente faz-se em caráter pioneiro, de reconhecimento ou
de pesquisa, utilizando-se pequenos diâmetros de perfuração. A partir das
informações obtidas, prepara-se o projeto definitivo do poço produtor. A
princípio, não existe uma regra básica para elaboração de um projeto de um
poço. O projeto final dependerá muito das características de cada local e da
experiência do projetista.
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Figura 21: Perfil de um poço

Fonte: Internet

Até aqui, estudamos as águas subterrâneas, seu movimento, sua característica
e sua forma de captação. A seguir, discutiremos sobre a captação de água
em mananciais superficiais.
2.5. POÇO AMAZONAS, CISTERNA OU CACIMBA
A utilização de poços de grandes diâmetros (1 metro ou mais) é bastante
comum quando se pretende abastecer pequenas comunidades isoladas.
Esse tipo de poço é escavado manualmente e revestido com tijolos ou anéis
de concreto. A água captada em poços amazonas vem do lençol freático,
cujas profundidades se encontram na ordem de até 20 metros.
A retirada de água pode ser feita por bombas ou manualmente.
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Figura 22: Poços Amazonas

Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAguQsAL/poco-cacimba-tubular-sedimentar-fracturado e http://www.oestadoce.com.br/
noticia/comite-debate-perfuracao-de-pocos
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TÓPICO 3

Captação de água superficiais
OBJETIVO
•

A

Compreender o processo de
captação das águas superficiais
(rios, barragens, etc)

captação de águas superficiais deve ser cuidadosamente planejada
e projetada, pois ela deverá atender em qualidade e quantidade a
demanda atual e futura da população.

A seguir, serão apresentados alguns fatores que devem ser considerados
quando da definição das obras de captação (BRASIL, 2006):
•
•
•
•
•
•
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Dados hidrológicos da bacia de estudo ou de bacias da mesma
região
Nível de água nos períodos de estiagem e enchente
Qualidade da água
Monitoramento da bacia, para localização de fontes poluidora em
potencial
Distância do ponto de captação ao ponto de tratamento e
distribuição
Desapropriações
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•
•
•

Necessidade de elevatória
Fonte de energia
Facilidade de acesso

Após avaliação prévia dos fatores que exercem influência sobre as obras de
captação, deve ser estabelecida a composição desse sistema, dentre os quais há
•
•
•
•
•

Barragens ou vertedores para manutenção do nível ou para
regularização da vazão
Órgãos de tomada d’água com dispositivos para impedir a
entrada de materiais flutuantes
Dispositivos para controlar a entrada de água
Canais ou tubulações de interligação e órgãos acessórios
Poços de sucção e casa de bombas para alojar os conjuntos
elevatórios, quando necessário.

A seguir, serão apresentados os dispositivos encontrados na captação das
águas superficiais, conforme Brasil (2006):
Quadro 4: Dispositivos para captação das águas
Dispositivo

Descrição

Barragem de nível

Trata-se de obras executadas em um rio ou córrego, ocupando toda sua largura,
com a finalidade de elevar o nível de água do manancial, acima de um mínimo
conveniente e predeterminado.

Grades

São dispositivos que impedem a passagem de materiais flutuantes e em suspensão, bem como sólidos grosseiros, às partes subsequentes do sistema.

Caixas de areia

São dispositivos instalados na captação destinados a remover da água as partículas por ela carregadas com diâmetros acima de um determinado valor.
Fonte: Brasil (2006)

3.1 ALGUMAS SOLUÇÕES PARA TOMADA DE ÁGUA EM MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE
Conheceremos agora algumas alternativas para tomada de água de
mananciais superficiais.
a . T omada de água com barragem de nível

Esse tipo de tomada de água é usado para captação de água em pequenos
canais, onde a vazão do rio é maior que a vazão captada. A barragem não
tem finalidade de acumular água, mas sim de elevar o nível dela. A figura a
seguir apresenta os elementos que compõem esse tipo de sistema.
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Figura 23: Tomada de água com barragem de nível

Fonte: Brasil (2006) apud Barros et al. (1995)

b . T omada direta com proteção

Dentre as alternativas de tomada direta com proteção, têm-se Poço de tomada,
canal de derivação, torre de tomada, tomada de água flutuante.
Figura 24: Poços de tomada de água de manancial superficial

Fonte: Cetesb (1981)
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3.2 CANAL DE DERIVAÇÃO
Esse tipo de tomada de água se dá por meio de um desvio parcial das águas,
conforme apresentado abaixo:
Figura 25: Canal de derivação

Fonte: Cetesb (1981)

3.3 TORRE DE TOMADA
A torre de derivação é utilizada para captação de água em represas e
lagos, em que ela fica totalmente envolvida por água e composta por
várias comportas por onde a água entra. A tomada de água é feita por uma
comporta, enquanto que as outras ficam fechadas, permitindo assim que a
água de melhor qualidade seja captada. As comportas não são dispostas
próximas à superfície, onde a água contém muitas algas, e nem próximas do
fundo, onde há muito lodo, visto que ele dificulta o tratamento da água.
Figura 26: Torre de tomada

Fonte: Cetesb (1981)
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3.5. TOMADA DE ÁGUA FLUTUANTE
Esse tipo de tomada é recomendado nos casos em que a Estação de
Tratamento de Água está próxima ao manancial. Dessa maneira, adota-se
um único recalque.
Figura 27: Esquema de tomada de água flutuante

Fonte: Bohnenberger (1993)

Estudamos até aqui as técnicas para captação de águas superficiais, porém,
em alguns casos, faz-se necessária a construção de barragens para garantir
o fornecimento de água em quantidade suficiente para o atendimento da
população abastecida.
3.6 BARRAGENS
São reservatórios hídricos em superfície construídos a partir de obras
hidráulicas. Os usos múltiplos das águas de barragens, do ponto de vista da
gestão, podem ser classificadas em:
•
•
•
•
•
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abastecimento humano
dessedentação animal
irrigação
geração de energia
abastecimento industrial
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•
•
•
•
•

pesca
lazer
transporte hidroviário
paisagismo
preservação ambiental

A importância desse tipo de reservatório está na capacidade que este tem de
acumular água nas estações chuvosas para disponibilizá-la nos períodos em que as
chuvas se cessam (estiagem), o qual é altamente relevante em regiões semiáridas
em que os rios são intermitentes (ANDRADE, PEREIRA e DANTAS, 2010).

3.6.1 E scolha do T ipo
Dois aspectos devem ser considerados no momento da escolha do tipo mais
apropriado de barragem em um dado trecho do curso d’água:
1.

2.

Segurança da Obra - ligada às características inerentes do
próprio local: condições geológicas, configuração do vale e
dimensões da obra.
Custo da obra - em função do preço e disponibilidade do
material. A ausência, por exemplo, de rocha resistente do
tipo granito, gnaisse, basalto ou diabásio, para ser usada
como agregado para concreto, “rip-rap” ou enrocamento, ou
de cascalho, para os mesmos fins, pode causar alterações
profundas no custo da obra.

Normalmente, o maior fator que determina a escolha final é o custo da
construção e são determinados em grande medida pelos fatores físicos,
expostos a seguir.
À primeira vista, a topografia determina as primeiras alternativas para o tipo
de barragem. Se o local estudado estiver localizado em um vale estreito
com paredes rochosas, a sugestão será de uma barragem de concreto. É o
caso da barragem do Funil, no Rio Paraíba. Porém, em áreas de topografia
aplainada e vales bastante abertos, indica-se normalmente a barragem de
terra. É o exemplo das barragens de Jupiá e Ilha Solteira, no Rio Paraná ou
de Promissão, no Rio Tietê. Existem, é claro, os casos intermediários.
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Figura 28: Exemplos de Barragens

Barragem em Itaipu

Barragem Jurumirim

Barragem Hoover (Colorado)

Fonte: https://upload.wikimedia.org/wiki-

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Barra-

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Barra-

pedia/commons/3/3a/Itaipu_Dam.jpg

gem#/media/File:Barragem_Jurumirim_1.jpg

gem#/media/File:Hoover_dam.jpg

As condições das fundações dependem da espessura e características
físicas, químicas e minerológicas da rocha, que suportará o peso da barragem.
Aquelas características incluem a permeabilidade, a presença ou não de
determinadas estruturas, como acamamento, xistosidade, dobras, fraturas,
etc. As condições estão diretamente ligadas à altura da barragem, isto é, as
considerações diferem para uma barragem baixa e para uma alta.
Normalmente, são encontradas as seguintes condições de fundações:
1.

2.

Rocha Sã e Sólida - normalmente aceita qualquer tipo de
barragem. Inclui geralmente a escavação da camada superficial
quando alterada (mesmo sendo rocha) e tratamento eventual por
injeção de concreto, para consolidação.
Sedimentos (Aluviões) - incluem os cascalhos, areias, siltes e
argilas. Os cascalhos estão sujeitos à intensa percolação. Os siltes
e as areias ocasionam recalques e percolação, e as argilas sofrem
recalques, principalmente quando saturadas de água. Dependendo
do tipo de barragem, da sua altura e com aplicação de tratamentos
adequados, qualquer desses materiais poderá ser utilizado.

3.6.2 M ateriais de C onstrução
Os materiais necessários para a construção de uma barragem são vários e
devem estar localizados o mais próximo possível do local da barragem. Esses
materiais são os seguintes:
a.
b.
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Solos - para os diques de terra.
Rocha - para dos diques de enrocamento e proteção dos taludes.
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c.
d.

Agregado - para concreto, que inclui areia, cascalho natural e
pedra britada.
Areia - para filtros e concretos.

3.6.3 E lementos de uma barragem
Figura 29: Barragem de terra

Fonte: Disponível em http://www.ufjf.br/nugeo/files/2009/11/togot_unid05.pdf

Os principais elementos encontrados na composição de uma barragem são
a.

b.
c.

Coroamento ou Crista – é a superfície superior da barragem,
onde esta atinge a cota máxima da obra – ocasionalmente é por
onde trafegam pessoas e veículos.
Embasamento rochoso – base de rocha inalterada ou pouco
alterada localizada sob o solo.
Taludes – são os lados inclinados do maciço e tem a função de
manter a estabilidade da obra – Talude de Montante (antes do
barramento do curso de água – lado do reservatório) e Talude de
jusante (após o barramento do curso de água).
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d.
e.

f.

g.

h.

i.

Rip Rap – Proteção do talude a montante, geralmente feita de
pedras, ocasionalmente pode ser usado no taludo a jusante.
Vertedouro - seu objetivo é funcionar como um dispositivo de
segurança, quando a vazão do curso d’água assumir valores que
tornem a estabilidade da barragem perigosa, ou impedir que o
nível máximo estabelecido para a barragem cause prejuízos às
propriedades agrícolas ou industriais a jusante da barragem. A
capacidade do vertedor é calculada para permitir o escoamento
máximo (enchente catastrófica), que poderia ocorrer na secção
da barragem – a cota do vertedor deve ser menor que a cota
limite da barragem.
Tomada d’água - representa o conjunto de obras que permite
a retirada, do reservatório, da água a ser utilizada, seja para a
obtenção de energia ou para outros fins. O tipo de tomada
d’água varia com o tipo de barragem. Assim, as barragens de
concreto, a tomada d’água consiste geralmente em um conduto
que pode se desenvolver através do maciço da barragem ou em
sua proximidade, enquanto na barragem de terra, aparece nas
ombreiras do reservatório.
Volume morto – volume de água do reservatório que não pode ser
captado pela tomada de água, reserva hídrica estratégica operacional
e geralmente corresponde a 5% a 10% do volume máximo.
Filtro de pé – estruturas compostas de areia, blocos de rochas
e pedregulho, geralmente colocados a jusante do maciço para
drenar a água percolada. Podemos ainda ter filtros em diferentes
pontos da barragem, na vertical e horizontal – sempre com o
objetivo de drenar a percolação comum em barragens de terra.
Maciço – Corpo principal da barragem de terra, responsável pela
contenção das águas do curso d’água. O maciço pode ter por
predominância um único tipo de material ou possuir diferentes
camadas que, por sua vez, objetivam dar maior estabilidade ao
maciço, além de contribuir para conter e/ou direcionar da água
percolada.

Abaixo seguem alguns exemplos de seções de barragens com especial
destaque para as camadas formadoras do maciço e alguns outros elementos.
Observe que o uso de diferentes camadas de material varia da parte externa
com enrocamento para prevenir erosão até um núcleo impermeável de argila.
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Figura 30: Barragem de Entremontes

Fonte: DNOCS

Figura 31: Açude Caldeirão - Piripiri PI

Fonte: DNOCS

Figura 32: Açude Orós - CE

Fonte: DNOCS
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Figura 33: Açude Serrote - Santa Quitéria CE

Fonte: DNOCS

Outros elementos utilizados durante a construção:
a. Ensecadeira - destinada a desviar as águas do leito do rio, total ou
parcialmente, com o objetivo de permitir o tratamento das fundações nessas
áreas e, às vezes, nas áreas das planícies de inundação, possibilitando a
construção em seco dos diques de terras ou estrutura de concreto. As
ensecadeiras mais comuns são aquelas construídas com terras e blocos de
rocha. Em alguns casos, é necessária a utilização de chapas metálicas ou
diafragmas impermeáveis (veja figura 34).
Figura 34: Fases da construção de uma ensecadeira

Fonte: http://www.ufjf.br/nugeo/files/2009/11/togot_unid05.pdf
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b. Túneis de desvio - possuem a mesma finalidade das ensecadeiras,
sendo, porém, construídos em cursos d’água com vales íngremes e, quando
possível, nos locais onde existam curvas. Em muitos casos, o túnel de desvio
é usado posteriormente como túnel de adução, para transportar as águas do
reservatório para a casa das máquinas (figura 35).
Figura 35: Localização do túnel de desvio

Fonte: http://www.ufjf.br/nugeo/files/2009/11/togot_unid05.pdf

Conforme a natureza de seu maciço, as barragens podem ser classificadas
em diferentes tipos:
1. Concreto
a) Gravidade
b) Arco
2. Terra
3. Enrocamento

3.6.4 B arragens de C oncreto
Os tipos mais comuns de barragens de concreto são barragem de concreto gravidade;
barragem de concreto em arco; e barragem de contrafortes. Estas barragens podem
ser construídas tanto em concreto armado como em concreto rolado.
As barragens construídas em concreto armado utilizam formas, armação e
lançamento de concreto semelhante à construção de outras estruturas civis
tais como pontes e outras.
As barragens construídas em concreto rolado (ou compactadas a rolo - CCR)
utilizam concreto com traço especial (seco), lançado e compactado com
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os mesmos equipamentos utilizados na construção de barragens de terra e
enrocamento. Exigem fundações e ombreiras em maciços rochosos.

3.6.5 B arragens de C oncreto - G ravidade
É o tipo de barragem mais resistente e de menor custo de manutenção. Este
tipo pode ser adaptado para todos os locais, mas a sua altura é limitada pela
resistência das fundações. Quando são constituídas de material de aluvião
incoerente, a altura dessas barragens tem sido limitada a 20m. No caso da
fundação ser de rocha sã, porém situada à considerável profundidade da
superfície do terreno, é mais adequado e econômico construir-se uma barragem
de terra, porque ela não necessita repousar sobre fundação em rocha e assim
se evita uma quantidade de escavação. Comparadas com as barragens de
terra ou de enrocamento, as de concreto tipo gravidade são as de maior custo.
Figura 36: Barragem de concreto - gravidade

Fonte: pt.wikipedia.org

3.6.6 B arragens de concreto – A rcos
São mais raras, uma vez que o comprimento dessas barragens deve ser
pequeno em relação à sua altura, o que exige a presença, nas encostas
do vale, de material rochoso adequado e de grande resistência, capaz de
suportar os esforços a elas transmitidos. Essas barragens são mais comuns
na Europa, onde os vales são profundos e fechados.
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Figura 37: Barragem de concreto - Arcos

Fonte: pt.wikipedia.org

3.6.7 B arragens de T erra
Desde os tempos antigos, barragens de terra foram construídas com a
finalidade de armazenar água para irrigação, sendo algumas das estruturas
de tamanho considerável, como uma construída no Ceilão no ano 504 a.C.,
que possuía 17 quilômetros de comprimento, 21 metros de altura e cerca de
15 milhões de metros cúbicos de material.
Antigamente todas as barragens de terra eram projetadas por métodos
empíricos. A literatura de Engenharia está repleta de registros de ruptura
e acidentes dessas barragens. Somente a partir de 1907, surgiram os
primeiros procedimentos racionais para projeto dessas obras. Atualmente
tais procedimentos permitem a construção de barragens de terra com mais
de 150 m de altura. No Estado de São Paulo, a barragem de Xavantes no Rio
Paranapanema atinge 90 m de altura.
As barragens de terra são as mais elementares obras de barragens e
normalmente se prestam para qualquer tipo de fundação, desde a rocha
compacta, até terrenos construídos de materiais inconsolidados. Esses
últimos, aliás, são seu campo típico de aplicação. Existe certa variabilidade
no tipo de barragem de terra, que poderá ser homogêneo ou zonado.
a. Homogêneo - é aquele composto de uma única espécie de material, excluindose a proteção dos taludes. Nesse caso, o material necessita ser suficientemente
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impermeável, para formar uma barreira adequada contra a água, e os taludes
precisam ser relativamente suaves, para uma estabilidade adequada.
Figura 38: Perfil Homogêneo

Fonte: www.ebah.com.br

b. Zonado - esse tipo é representado por um núcleo central impermeável,
envolvido por zonas de materiais consideravelmente mais permeáveis, zonas
essas que suportam e protegem o núcleo. As zonas permeáveis consistem
em areia, cascalho ou fragmentos de rocha, ou uma mistura desses materiais.
Figura 39: Barragem Zonada com Núcleo Interno

Fonte: www.ebah.com.br

Figura 40: Barragem Zonada com Talude de Montante Impermeável e Talude de
Jusante de Enrocamento

Fonte: www.ebah.com.br

3.6.8 B arragens de E nrocamento
Esse tipo de barragem é aquele em que são utilizados blocos de rocha de
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tamanho variável e uma membrana impermeável
na face de montante. O custo para a produção de
grandes quantidades de rocha, para a construção

GUARDE BEM ISSO!

desse tipo de barragem, somente é econômico
em áreas onde o custo do concreto fosse elevado
ou onde ocorresse escassez de materiais terrosos
e houvesse, ainda, excesso de rocha dura e

Devemos lembrar que a rocha de
fundação adequada para uma
barragem de enrocamento pode não
ser aceitável para uma de concreto.

resistente.
A rocha que deve preencher a maior parte
da

barragem

intemperismo,

precisa
não

ser

inalterada

sendo

pelo

facilmente

SAIBA MAIS!

desintegrada ou quebrada. Rochas que, quando
sujeitas à ação de explosivos, fragmentamse facilmente em pedaços muito pequenos,
com elevada porcentagem de lascas e pó, são
igualmente inadequadas. Os blocos de rocha são
colocados de modo a se obter o maior contato
entre suas superfícies e os vazios entre elas, que

Intemperismo é um processo
que altera física e quimicamente
as rochas e seus minerais, tendo
principais fatores o clima e o
relevo. Mais informações no site
http://www.brasilescola.com/
geografia/intemperismo.htm

são preenchidos por material de menor tamanho.
Além das alternativas tradicionais apresentadas, têm-se ainda as soluções
alternativas de abastecimento para o ambiente rural, tais como:
a. Barragens subterrâneas
As barragens subterrâneas são uma alternativa para armazenar as águas de
chuva no próprio solo, possibilitando a agricultura de vazante e, eventualmente,
a subirrigação. Essas barragens forçam a infiltração de água na terra. Para isso,
abre-se uma vala no chão, cortando o caminho pelo qual corre a água em época
de chuva (pode ser um córrego ou mesmo um declive do terreno). A vala é
forrada com um material impermeável – geralmente lona plástica – e tampada.
Esse trabalho recebe o nome de chumbamento. A mancha de umidade que
corre por baixo desse “caminho da água” bate contra a barreira imperméavel e
se espalha ao longo da barragem subterrânea, deixando o terreno molhado por
um longo período, mesmo após o fim da época chuvosa (veja na figura 41).
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Um cacimbão ou poço amazonas permite retirar a água. A construção desse tipo
de barragem é feita nos leitos de rios, riachos e córregos, assim como em declives
por onde corre água. Segundo a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária), existem cerca de 1.000 barragens subterrâneas no Semiárido.
Figura 41: Barragem subterrânea

Fonte: DEaD/IFCE adaptado de comcultura.org.br

As barragens subterrâneas são uma boa solução para o Semiárido, pois permitem
a captação e o armazenamento de água das chuvas debaixo da terra, sem inundar
áreas de plantio. Por outro lado, elas têm baixo custo de construção, particularmente
se houver possibilidade de realizar a escavação da vala em regime de mutirão
(o trabalho é de fato bastante pesado, proporcional
à largura da parede da barragem subterrânea). A

SAIBA MAIS!

barragem subterrânea faz subir o nível do lençol de
água, possibilitando sua utilização para o consumo

O vídeo disponível no link
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=5LshSO0Ldkg apresenta
um trabalho realizado pela UFPB
sobre as “Técnicas agrícolas para
contenção do solo”.
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humano e ainda para os plantios tradicionais (como
milho e feijão) e para a produção de frutas. Dessa
forma, ajuda a garantir a segurança alimentar das
famílias e pode ainda gerar renda, com a venda dos
excedentes agrícolas e a criação de animais. Outra
vantagem desse tipo de barragem é que evita a

erosão, pois diminui a quantidade de água que escorre pela superfície, “lavando”
o solo. Entretanto, deve-se procurar um manejo das águas correto de forma a
evitar a salinização do solo.
b. Microbarramentos sucessivos de pedras
As barragens sucessivas são uma série de paredes de alvenaria e/ou pedra
construídas uma após a outra, barrando o leito de um rio ou riacho. A água
armazenada em uma barragem encosta na parede da barragem anterior. Isso
aumenta a quantidade de água acumulada.
Figura 42: Microbarragem sucessiva de parede de alvenaria

Fonte: DEaD/IFCE adaptado de comcultura.org.br

As barragens construídas de forma sucessiva retêm a água só no leito do
rio, evitando a inundação das terras férteis das margens. Essa é uma das
grandes vantagens dessa tecnologia. A disponibilidade de água durante o ano
todo permite aproveitar melhor as terras para cultivos irrigados de fruteiras,
hortaliças, milho, feijão, forragens (plantas que servem para a alimentação
dos animais), entre outros. Elas permitem, ainda, a criação de peixes. Além
disso, as barragens sucessivas provocam o aumento do lençol de água, que
abastece os cacimbões. Outra vantagem das barragens sucessivas é o baixo
custo, devido, entre outros fatores, à pouca necessidade de manutenção.
Diversas bacias de rio de médio porte que cortam o Nordeste são propícias
para a construção de barragens sucessivas.
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Figura 43: Microbarragem sucessiva de leito de pedras

Fonte: Padilha (1997)

Existem também os barramentos com pneus para contenção do solo e água
(Bapucosa) e o Terraceamento com tiras de pneus (Tetip). A primeira forma de
barragem consiste em criar obstáculos superficiais e transversais no leito do
rio, constituído de pneus de grande porte (caminhão, ônibus e caminhoneta),
contendo pedras de menor porte no seu interior e de maior porte ao final da
última camada de pneus. Esses pneus deverão estar ancorados com varas
de ferro de ½” e comprimento variando entre 2,40 a 3,0 metros, sendo fixadas
no interior dos pneus (face montante) com a sua extremidade “grampeada”
para promover maior estabilidade do barramento, (BARACUHY et al., 2001) A
segunda forma é semelhante aos terraceamentos convencionais, porém possui
como material de contorno pneus usados e descartados de automóveis de
pequeno porte, sendo utilizadas as faces laterais e a bandagem da rodagem
cortada através de máquina projetada para este fim.
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3

Sistemas de tratamento de água

Fonte: https://download.unsplash.com/

AULA

Caro(a) cursista,
Nesta aula, abordaremos alguns conceitos pertinentes ao tratamento da água para
abastecimento público. Discutiremos a tecnologia de tratamento convencional da
água, em que conheceremos as etapas de coagulação, floculação, decantação,
flotação, filtração e desinfecção da água.

Objetivos
•
•
•

Compreender o tratamento da água para abastecimento por ciclo completo
e suas possíveis variações
Identificar os parâmetros operacionais pertinentes ao tratamento da água
Identificar a melhor tecnologia de tratamento em função da qualidade da
água bruta

AULA 3
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TÓPICO 1

Estação de tratamento
de água – ciclo completo
OBJETIVO
•

A

Identificar as etapas constituintes
de uma estação de tratamento de
água

s Estações de Tratamento de Água (ETA) para abastecimento público
têm por finalidade transformar a água bruta captada em mananciais
(superficiais ou subterrâneos), que normalmente é imprópria para o

consumo humano, em água potável. Segundo Richter (2001), as ETAs de
ciclo completo são compostas pelas etapas de coagulação, floculação,
decantação, filtração e desinfecção, antes de ir para a rede de distribuição.
Em alguns arranjos, a decantação é substituída pela flotação (Figura 43),
veremos cada uma dessas etapas mais a frente.
As ETAs atuam, principalmente, na clarificação da água e na remoção de cor,
turbidez e organismos patogênicos.
Figura 43: Sistema de tratamento de água em ciclo completo

Fonte: Adaptado de Costa (2003)
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O tratamento de ciclo completo (convencional) é o mais utilizado no Brasil
(CORDEIRO, 1999). Para alcançar uma boa eficiência nesse tratamento, é
necessária a adição de produtos químicos, que são capazes de provocar a
desestabilização de partículas. A figura a seguir apresenta as técnicas mais
usuais de tratamento de água no Brasil.
Figura 44: Variantes do ciclo completo de tratamento de água mais empregadas no Brasil

Fonte: Disponível em: http://jorcyaguiar.blogspot.com.br/2012/08/selecao-de-tecnicas-de-tratamento-de.html

A qualidade da água bruta é um dos fatores determinantes no momento
da definição da técnica de tratamento. Para baixos valores de turbidez, cor
verdadeira e coliformes totais, as ETAs com filtração lenta ou filtração direta são
as mais recomendadas. Por outro lado, quando esses parâmetros apresentam
valores elevados, recomenda-se optar por ETAs de ciclo completo.
Nos casos em que a água pode ser tratada por mais de uma técnica, deve-se
levar em consideração outros fatores, tais como: complexidade operacional,
custo de implantação e de operação e tamanho da instalação, haja vista
que o projeto das ETAs não se restringe apenas ao dimensionamento das
unidades de tratamento. Havendo, portanto, a necessidade de laboratório
bem equipado e de áreas convenientemente projetadas para armazenamento
e preparo de produtos químicos, que sejam garantidas condições adequadas
de trabalho e treinamento para os funcionários, prevendo-se cursos periódicos
de capacitação. Muitos problemas observados nas ETAs brasileiras, que
levam à produção de água não adequada ao padrão de potabilidade e ao
aumento dos custos operacionais, estão relacionados com o baixo nível de
qualificação de parte dos operadores.
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A

GUARDE BEM ISSO!

Figura

45

apresenta

a

relação

entre

a

concentração de partículas, o diâmetro médio e
tecnologias de tratamento que utilizam coagulantes.
É importante observar que mesmo quando a

De acordo com Pádua e Di
Bernardo (2000), o tamanho
das partículas presentes na
água pode ser um parâmetro
relevante na avaliação e previsão
do desempenho de processos
e operações unitárias de uma
ETA, assim como na definição da
tecnologia de tratamento.

concentração de partículas na água bruta é baixa,
a unidade de floculação pode ser necessária, pois
se tem observado que em geral partículas menores
acarretam perda de carga mais elevada nos filtros
do que partículas de maior tamanho, nos casos de
mesma concentração de material em suspensão.
Simulações feitas por Wiesneret al (1987) mostraram
que uma água com 10 mg/L de partículas com

diâmetro médio de 3,82 mm pode
ser tratada por filtração direta sem

VOCÊ SABIA?

necessidade de floculação e com
custo inferior ao requerido para tratar
uma água com metade daquela
concentração, mas que contenha
partículas cujo diâmetro médio é de

Perda de carga é a energia perdida
pela unidade de peso do fluido
quando este escoa.

0,59 mm.
Figura 45: Relação entre a concentração de partículas, o diâmetro médio e
tecnologias de tratamento que utilizam coagulantes

Fonte: DEaD/IFCE (2015)
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Trabalhos realizados por Amirtharajah (1988) mostraram que existe um
tamanho crítico de partícula, da ordem de 1 µm para as condições usuais
de filtros de areia utilizados em ETAs, para o qual ocorrem as condições
mais desfavoráveis para a filtração em meio granular devido à ineficiência
dos mecanismos de transporte em conduzir essas partículas até os grãos do
meio filtrante.
Para partículas menores em que o tamanho é crítico, o transporte por difusão
é eficiente, ao passo que, para partículas maiores, a sedimentação passa
a ser o principal mecanismo responsável por assegurar o transporte até a
superfície dos grãos. Assim, dependendo da distribuição de tamanho de
partículas na água bruta, pode ser necessária a construção de unidades de
floculação antecedendo a filtração direta.
A introdução da unidade de floculação pode implicar em aumento de
construção das ETAs. No entanto, os custos de operação são reduzidos em
consequência ao aumento das carreiras de filtração, além de facilitarem a
produção de água com melhor qualidade. Com base no exposto, tem-se que
o tamanho das partículas pode ser considerado o parâmetro mais adequado
do que a turbidez em se tratando da análise dos processos e das operações
envolvidas no tratamento de água. Sabe-se também que a desinfecção é
mais eficiente quando se têm partículas de menor tamanho.
Nesse tópico discutimos sobre o tratamento convencional da água por
ciclo completo e suas possíveis variações. Vimos também que o tamanho
das partículas e suas concentrações podem servir como parâmetro para a
escolha da tecnologia de tratamento. A seguir discutiremos as etapas de
tratamento que constituem o tratamento convencional por ciclo completo.
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TÓPICO 2

Etapa de Coagulação
OBJETIVOs
•
•
•

Compreender os mecanismos de
coagulação
Conhecer os dispositivos usados
para efetuar a mistura rápida
Entender a definição dos parâmetros
operacionais e concentração de
produtos químicos

2.1 COAGULAÇÃO

SAIBA MAIS

A coagulação é a primeira etapa do processo de
tratamento. A água em estado bruto recebe o
agente coagulante para iniciar a aglomeração e

Os polímeros não são apenas os
plásticos, eles também entram
na constituição do nosso corpo.
Por exemplo, o ADN, que contém
o código genético que define as
características das pessoas e
outros seres vivos, é um polímero.
Também são polímeros as
proteínas e o amido nos alimentos.
Mais informação no site http://
www.cienciaviva.pt/projectos/
pulsar/infopolimeros.asp

a desestabilização de suspensões coloidais de
partículas sólidas. Essa é uma operação unitária
que tem por finalidade a obtenção de um maior
grau possível de homogeneização de dois ou mais
compostos, de maneira que as taxas de reação
ocorram de forma uniforme em todo o volume
considerado. Esse processo se dá por meio de
uma mistura rápida, a qual busca uma distribuição
uniforme dos coagulantes na água, de forma que
todas as partículas tenham contato com os sais de
ferro e alumínio ou com os polímeros.

Nesta fase, as impurezas na água são encontradas de duas formas:
dissolvidas ou em suspensão. As suspensões podem ser grossas, que são
as fáceis de flutuar ou decantar, como no caso de folhas e restos vegetais;
finas, representadas pela turbidez e bactérias; e coloidais, como emulsões
(CO2), ferro e manganês oxidado. Já as impurezas dissolvidas são sais de
cálcio e magnésio, ferro e manganês não oxidados. A coagulação é utilizada
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com o objetivo de remoção de material em suspensão ou coloidal, conforme
apresentado na Figura 46.
Figura 46: Distribuição dos sólidos pelo tamanho das partículas

Fonte: DEaD/IFCE (2015)

Por serem tão pequenas, essas partículas ficam constantemente em movimento
browniano (um movimento aleatório causado pelo bombardeamento
das moléculas de água ver vídeo https://www.youtube.com/watch?v=_
ri398BViQk), assim não sedimentam e não podem ser removidas por processos
de tratamento físicos convencionais. Os coloides são partículas eletricamente
carregadas, sendo que a maioria dos coloides presentes nas águas naturais
são carregados negativamente, portanto criam uma força de repulsão que
impossibilita a formação de flocos (aglomeração) e consequentemente a
sedimentação desses coloides. Faz-se necessário então uma alteração de
suas cargas, caso contrário, estes permanecerão no meio líquido. Para que
as impurezas possam ser removidas, é preciso alterar algumas características
por meio da coagulação, floculação, sedimentação (ou flotação) e filtração.
A coagulação é resultado de dois fenômenos:
•

•

Químico que consiste nas reações do coagulante com a água
e na formação de espécies hidrolisadas com carga positiva e
depende da concentração do metal e pH final da mistura.
Físico que consiste no transporte das espécies hidrolisadas para
que haja contato entre as impurezas presentes na água.
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A etapa de coagulação é muito rápida, variando desde décimos de segundo
acerca de 100 segundos, dependendo das demais características (pH,
temperatura, condutividade elétrica, concentração de impurezas, etc.). Daí em
diante, há necessidade de agitação lenta, para que ocorram choques entre
as impurezas, que se aglomeram formando partículas maiores denominadas
flocos, que podem ser removidos por sedimentação, flotação ou filtração
rápida. Essa etapa é denominada floculação (DI BERNARDO; DANTAS, 2005).
A coagulação é, portanto, um processo de desestabilização das partículas
coloidais de maneira a permitir, por meio das colisões entre essas e da redução
das forças repulsivas, a agregação das partículas e, consequentemente, o
crescimento das mesmas (METCALF; EDDY, 2003).

2.1.1 T ipos de coagulante
O processo de coagulação aglomera as impurezas suspensas ou coloidais e aquelas
dissolvidas em partículas maiores que possam ser removidas por decantação
ou filtração. Em geral são utilizados sais de alumínio e ferro. O coagulante é um
produto químico, geralmente orgânico, adicionado para acentuar o processo de
floculação (METCALF & EDDY, 2003). O Quadro 6 mostra os agentes coagulantes
mais utilizados e o intervalo de pH ideal para sua coagulação.
Quadro 6: Principais Coagulantes utilizados no tratamento de água e o intervalo de
pH recomendado.
Coagulante

Fórmula

pH

Sulfato de alumínio

Al2(SO4)3.18H2O

5,0 a 8,0

Policloreto de Alumínio - PAC

Aln(OH)m.Cl3n-m

5,0 a 10

Sulfato Ferroso

FeSO4.7H2O

8,5 a 11,0

Sulfato Ferroso Clorato

FeSO4.7H2O.(1/2Cl2)

Acima de 4,0

Sulfato Férrico

Fe2(SO4)3

5,0 a 11,0

Cloreto Férrico

FeCl3.6H2O

5,0 a 11,0

n – número de átomos de alumínio; m- número de moléculas de hidroxila

2.1.2 M ecanismos de coagulação
Dependendo das propriedades físicas e químicas da solução, do poluente
e do coagulante, um número de mecanismos de coagulação (por exemplo,
neutralização da carga, compressão da dupla camada, formação de pontes e
varredura) foi hipoteticamente definido, conforme veremos a seguir.
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a. Mecanismo de dupla camada elétrica (DCE)
Em decorrência da carga superficial negativa do coloide, ocorre um balanço
com íons de carga contrária presentes na água. Segundo Williams (1994),
a carga superficial, associada ao movimento Browniano, origina a Dupla
Camada Elétrica (DCE), formada pelas cargas superficiais e pelos contra-íons
(íons excedentes com cargas oposta) adsorvidos na partícula, neutralizando
assim o meio em volta e mais próximo da superfície, e por co-íons (íons de
mesma carga) distribuídos de maneira difusa no meio polar (Figura 47).
Figura 47: Adaptação esquemática da formação de um coloide pelo modelo da
Dupla Camada Elétrica

Fonte: Ravina e Moramarco (1993)

b. Mecanismo de Adsorção e Neutralização da carga
A desestabilização de uma dispersão coloidal consiste nas interações entre
o coagulante, a partícula coloidal e a fase contínua do sistema (nesse caso
água) (DI BERNARDO; DANTAS, 2005). Coagulantes inorgânicos e polímeros
catiônicos são normalmente utilizados para promover a neutralização das
cargas das partículas, reduzindo assim a barreira energética que impedi
a formação dos flocos estáveis. É importante enfatizar que o coagulante
utilizado deve possuir carga contrária à partícula coloidal. Assim sendo, a
adsorção promove a neutralização de cargas entre o coloide e o coagulante
possibilitando a aglutinação.
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c. Mecanismo de Compressão da dupla camada
A compressão da dupla camada elétrica está associada à elevada adição de
um eletrólito qualquer, visto que sua natureza não interferirá no processo de
neutralização das cargas, pois o eletrólito não atua diretamente na partícula
coloidal, não sendo, dessa maneira, adsorvido pela partícula, mas sim pela camada
difusa que a envolve. O eletrólito adsorvido promove um aumento da densidade
de cargas na camada difusa, diminuindo o diâmetro de influência das partículas,
dessa maneira tem-se a coagulação por compressão da dupla camada.
A ocorrência da coagulação se deve em razão das elevadas concentrações
de íons de cargas contrárias na camada difusa. Assim, as forças de Van der
Walls passam a prevalecer sobre o sistema, provocando a repulsão entre os
contra-íons. Dessa maneira, o volume da dupla camada é reduzido para se
manter eletricamente neutro.
No mecanismo de compressão da dupla camada elétrica, a quantidade de
eletrólitos necessária para se alcançar a coagulação não está relacionada
à concentração de coloides do meio. É importante considerar ainda que,
uma vez adicionada qualquer quantidade de eletrólitos, não é possível
reestabelecer as condições iniciais, implicando em um processo não reversível
(DI BERNARDO, 2000).
d. Mecanismo de Adsorção e formação de pontes (interparticle bridging)
Nesse tipo de mecanismo usa-se polímeros de grandes cadeias moleculares,
com massa molar maior que 106u, esses polímeros atuam como pontes
ligando a superfície da partícula à qual estão aderidos e outras partículas.
A sedimentação pode ser mais efetiva quando o mecanismo de pontes é utilizado
em conjunto com o mecanismo de adsorção e neutralização de cargas. Como
exemplo, tem-se a adição de alumínio ou um polímero catiônico com baixo
peso molecular sob intensa agitação para redução de cargas e consequente
formação de microflocos. Em seguida, adiciona-se um polímero de elevado peso
molecular, geralmente, um aniônico que formará pontes com os microflocos.
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e. Mecanismo de Arraste ou varredura
O mecanismo de arraste ou varredura está associado à adição de elevadas
concentrações de coagulantes, normalmente sais de alumínio ou ferro, o
que propicia a obtenção de flocos maiores que sedimentam ou flotam com
maior facilidade quando comparado aos flocos obtidos quando a coagulação
realizada pelo mecanismo de adsorção ou neutralização de cargas.
Nesse tipo de mecanismo a quantidade de coagulante utilizada é bem maior que
a quantidade requerida para neutralizar a carga em um sistema coloidal. Apesar
de haver alguma neutralização de carga, a maior parte das partículas é totalmente
varrida da fase contínua por tornar-se envolvida no processo de sedimentação
dos hidróxidos (gel) formados pela reação do coagulante com a água.
No Brasil, o sulfato de alumínio é o coagulante mais utilizado. Sua aplicação
está normalmente condicionada a pHs alcalinos, em que há a formação
do hidróxido de alumínio, de baixa solubilidade e de aspecto gelatinoso,
responsável pela formação de complexos que são arrastados para a formação
de pequenos coágulos.
2.2 DISPOSITIVOS DE MISTURA RÁPIDA

VOCÊ SABIA?

A dispersão do coagulante na água pode ser feita
por meios de dispositivos de agitação hidráulicos
ou mecânicos, sob um gradiente de velocidade
da ordem de 700 a 1100s-1, conforme descrito
pela NBR 12.216. Essa mistura tem que acontecer
no menor intervalo de tempo possível de maneira
a não possibilitar a reação dos íons coagulantes
com as do ânion (OH-) presentes na água e, assim,

O
gradiente
de
velocidade
representa, em termos físicos,
o número de oportunidades de
colisões em um determinado tempo,
que duas partículas experimentam,
em função de uma energia externa
fornecida ao sistema, o qual se
encontram as partículas.

não se atingir o objetivo, que é a neutralização das
cargas de repulsão entre as partículas.
Atualmente, recomenda-se um tempo de dispersão igual a um segundo ou
menos, com máxima tolerância de cinco segundos. Por essa razão, a escolha
do ponto de aplicação do coagulante em relação ao ponto de agitação da
água é de extrema relevância. O tempo e o gradiente de velocidade médio
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na mistura rápida devem ser determinados em
ensaios de Jar test. Isso porque valores incorretos

SAIBA MAIS

desses parâmetros podem prejudicar a eficiência do
sistema e influenciar negativamente a qualidade da

O “Jar-Test”, ou Teste de Jarros, é
um ensaio feito em bancada, que
reproduz as condições do processo
de
coagulação/floculação
de
uma ETA, em busca da condição
operacional que resulte na melhor
eficiência possível, considerandose as características da água a ser
tratada, com a aplicação de reagentes
e controle dos parâmetros envolvidos
no processo. Mais informações em:
http://www.licenciamentoambiental.
e n g . b r / j a r- t e s t - o u - t e s t e - d e jarros/#sthash.SYsGoCCj.dpuf

água produzida na ETA, além de aumentar o custo
de construção e de operação, devido ao maior
consumo de produto químico, maior volume de
lodo gerado na ETA ou a redução do volume efetivo
de água produzida, em decorrência de se terem
carreiras de filtração (intervalo entre as lavagens dos
filtros) mais longas.
Em

princípio,

qualquer

dispositivo

capaz

de

provocar intensa agitação, isto é, turbulência na
água, mecanizado ou não, pode ser utilizado para
a mistura rápida, tais como: bombas, ressaltos
hidráulicos, agitadores mecânicos, vertedores etc.

a. Misturador hidráulico
No caso dos misturadores hidráulicos, o mais adequado é o emprego de
um ressalto hidráulico de grande turbulência. Em muitas ETAs brasileiras,
o dispositivo empregado é uma calha Parshall (um medidor de vazão) com
características adequadas para promover a mistura do coagulante com
a água. Além de promover a mistura em um tempo apropriado, também
possibilita a medição da vazão. Nas figuras a seguir, percebe-se que
o coagulante em solução com água é despejado na corrente de água
através de uma canaleta vazada com vários furos (tubo verde no detalhe
à direita) e logo em seguida ocorre a dispersão hidráulica na turbulenta
passagem para o regime de escoamento subcrítico. Ou seja, um ressalto
hidráulico de grande turbulência, provocado na saída da calha Parshal
(Figura 48), promove condições adequadas para a dispersão homogênea
e rápida do coagulante (HELLER; PÁDUA, 2006).
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Figura 48: Calha Parshall em operação como misturador rápido em uma ETA

Fonte: Disponível em http://www.dec.ufcg.edu.br/saneamento/Tratam03_coag.htm

E xemplo de misturadores hidráulicos

Figura 49: Calha Parshall

Fonte: Disponível em http://www.dec.ufcg.edu.br/saneamento/PARSHALL.html
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Figura 50: Ressalto Hidráulico ou Vertedouro

Fonte: Disponível em http://conhecendofluidos.blogspot.com.br/2011_05_01_archive.html

Figura 51: Difusores ou Malhas Difusoras

Fonte: Disponível em http://www.snatural.com.br/PDF_arquivos/Agua-Potavel-Consumo-Humano.pdf

b. Misturador mecânico
Nas câmaras mecanizadas, a água que nelas escoa é intensamente agitada
por meio de hélices, turbinas, rotores ou palhetas giratórias e essas câmaras
são geralmente de seção horizontal. Os misturadores mecânicos modernos,
em geral, são do tipo de turbina e pouco comuns no Brasil.

E xemplo de misturadores mecanizados
O Escoamento radial se apresenta de duas formas: Turbinas de paletas planas
e Turbinas de paletas curvas. Nesse tipo de escoamento o fluxo a água se
movimenta perpendicularmente ao eixo da turbina. Já o escoamento axial se
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divide em: Turbinas de paletas inclinadas e Hélice propulsora, sendo que o
fluxo da água se movimenta paralelamente ao eixo da turbina (Figura 52).
Figura 52: Escoamento axial e radial em turbina

Fonte: DEaD/IFCE (2015)

2.3 APLICAÇÃO DO COAGULANTE
A aplicação da solução de coagulante deve ser feita imediatamente antes do
ponto de maior dissipação de energia. As unidades mecanizadas de mistura
rápida são mais versáteis que as hidráulicas, pois possibilitam a variação do
gradiente de velocidade médio, se isso se fizer necessário, o que não é possível
nas unidades hidráulicas. Por outro lado, as unidades hidráulicas apresentam
menor custo de implantação e manutenção. Ao decidir pelo tipo de unidade de
mistura rápida, deve-se levar em conta também as dificuldades locais no que
se refere à manutenção de equipamentos mecanizados. É bastante comum
encontrar equipamentos fora de uso por falta de pessoal especializado para
manutenção e isso acaba por comprometer a eficiência da ETA.
A adição do coagulante deve ocorrer em condições adequadas de pH e
na concentração determinada em ensaios com Jar Test. Normalmente, é
usada uma solução aquosa de cal para tamponar (manter constante) o pH. É
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importante considerar também que o coagulante reduz o pH, que estando fora
da faixa determinada causa uma perda de eficiência. Assim, a solução reguladora
deve ser lançada a montante da dosagem do coagulante como mostrado na
Figura 53. Observe a posição dos canos que trazem as soluções dos reservatórios
da casa de química (fluxo), em relação às canaletas de distribuição.
Figura 53: Dosador de cal e de coagulante em calha parshall

Fonte: Disponível em http://www.dec.ufcg.edu.br/saneamento/Tratam03_coag.htm

O sulfato de alumínio pode ser fornecido em pedras ou granular, ou líquido
(em solução). Quando em solução, é um ácido e é corrosivo, devendo ser
armazenado em tanques de madeira, chumbo, ou com revestimento de:
borracha, plástico, epóxi ou aço inoxidável. O produto seco tem o conteúdo de
óxido de alumínio (Al2O3) entre 14% e 18%. O produto líquido apresenta um teor
de Al2O3 padronizado em 8%, equivalente a 49% (36 oBe) do produto seco ou
uma concentração de 660 kg/m3 com uma densidade de 1,33 (RICHTER, 2009).
2.4 REAÇÕES DE SULFATO DE ALUMÍNIO NA ÁGUA
Para o uso de sulfato de alumínio alguns aspectos importantes devem ser
considerados:
•
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Com sulfato de alumínio comercial Al2(SO4)3 , 14H2O, 1 mg/L
deste produto destrói 0,5 mg/L de alcalinidade produz 0,44 mg/L
de gás carbônico, ambos em termos de CaCO3. Portanto, deve
haver alcalinidade suficiente para reagir com o sulfato de alumínio
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•
•

de modo a resultar uma coagulação satisfatória e também para
manter um residual adequado na água tratada.
1 mg/L de sulfato de alumínio equivale a 0,0091 mg/L em termos de Al+3.
1 mg/L de sulfato de alumínio produz 0,26 mg/L de Al(OH)3.

A solução de sulfato de alumínio é função do pH e é mais baixa em pH entre
5 e 7. Fora dessa faixa é impraticável a coagulação com sulfato de alumínio.
2.5 JAR TEST
Ensaios realizados em Jar Test são bastante empregado em ETAs para a definição
das dosagens ótimas dos coagulantes e alcalinizantes a serem empregados,
bem como para definir qual deve ser o pH ótimo para ação do coagulante.
Esse tipo de ensaio vem sendo empregado também para a determinação de
parâmetro básico na elaboração do projeto de uma ETA. Na etapa de floculação,
esse ensaio é empregado para definir o tempo e o gradiente de velocidade
necessário para formação dos flocos. Por fim o ensaio avalia se a floculação
propicia uma redução significativa da turbidez após sedimentação.
O ensaio com Jart-test permite a determinação das condições ótimas de
coagulação/floculação/sedimentação a partir da comparação entre as análises feitas
nos diferentes jarros, num máximo de seis jarros simultaneamente (Figura 54). Para
realização do ensaio deve-se captar água bruta, antes da adição do coagulante.
Figura 54: Jar Test de 6 jarros

Fonte: Disponível em <http://www.splabor.com.br/blog/jar-test-2/aparelho-jar-test-e-o-ensaio-de-floculacao-saiba-mais/>
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A agitação inicial deve ser rápida, simulando a etapa de coagulação
para completa homogeneização do coagulante com a água tratada. Em
seguida, a velocidade deve ser moderada para boa constituição dos
flocos e agregação das impurezas, o que constitui a etapa de floculação.
Terminada essa etapa, a agitação é interrompida e inicia-se o tempo para
sedimentação das partículas em suspensão.
Entendidos os mecanismos envolvidos no momento da adição do coagulante,
passaremos a compreensão das condições necessárias para a formação dos
flocos, na etapa de floculação apresentada no tópico seguinte.
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TÓPICO 3

Etapa de Floculação
OBJETIVO
•

A

Compreender
as
necessárias
para
formação dos flocos

condições
completa

s reações químicas iniciadas na coagulação fazem com que as
impurezas na água possam se aglomerar, consequentemente,
formando flocos na etapa de floculação. A finalidade dessa etapa é

apenas o condicionamento da água para formação dos flocos, aumentando
o tamanho das partículas, não ocorrendo a remoção das impurezas, visto
que essa remoção se dará na próxima etapa pela decantação ou flotação, ou
mesmo na filtração (HELLER; PÁDUA, 2006).
Segundo a NBR 12.216 da ABNT (1992), os floculadores são denominados
unidades incumbidas de realizar a agregação de partículas (micro-coloides)
formadas na etapa de mistura rápida, ficando estabelecido que os parâmetros
operacionais, o tempo de detenção e o gradiente de velocidade devem ser
pré-estabelecidos após o ensaio com jar test realizados com a água bruta.
Ainda conforme a NBR 12.216/92 , não sendo possível a realização de tais
ensaios e dependendo do porte da ETA e a critério do contratante, o tempo
de detenção pode ser compreendido entre 20 e 30 minutos para floculadores
do tipo hidráulicos e entre 30 e 40 min para os floculadores mecanizados.
A unidade de floculação deve ter entre três e cinco compartimentos dispostos
em ordem decrescente de gradiente de velocidade, separados por cortinas
ou paredes, interligados, porém, por aberturas localizadas de forma a reduzir
a possibilidade de passagem direta da água de uma abertura para outra.
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No primeiro compartimento, deve ser previsto o gradiente de velocidade
máxima de 70 s-1 e, no último, um mínimo de 10 s-1. É importante salientar
que quando houver a filtração direta, as condições de floculação (tempo e
gradiente de velocidade) podem variar bastante dessas recomendadas pela
NBR 12.216/92. Neste caso, é recomendado que as unidades de floculação
sejam projetadas com baixo tempo de detenção, na ordem de 10 min, e com
elevado gradiente de velocidade, de até 100s-1. Também conforme a NBR
12.216/92, o sistema deve ser flexível em termos do gradiente de velocidade
aplicado, de maneira a permitir uma variação de pelo menos 20% a mais e a
menos do fixado para o compartimento (WAJSMAN, 2014).
Para a definição do melhor local de entrada da água, de maneira a evitar a
passagem direta (curto circuito), devem ser levados em conta as direções de
fluxo impostas pelo sistema de agitação e pela própria entrada da água no
tanque. Nos casos em que o fluxo de água incide diretamente sobre a abertura,
deve-se colocar um anteparo capaz de desviá-lo. No caso da filtração direta,
os efeitos negativos devido a curtos-circuitos hidráulicos podem ser menos
acentuados do que no caso do tratamento de ciclo completo, de modo que
se admite um menor número de câmaras de floculação.
As câmaras de passagem da água devem ser calculadas com bastante critério,
pois podem haver ruptura dos flocos quando o gradiente de velocidade na
passagem for superior ao aplicado na câmara de floculação, o que implicaria
em redução da velocidade de sedimentação pela diminuição do tamanho
ou da massa específica dos flocos, comprometendo dessa maneira o
desempenho dos decantadores. O mesmo deve ser observado ao projetar o
canal que conduz a água da última câmara de floculação até a entrada dos
filtros, no caso da filtração direta.
Existem, basicamente, duas formas de efetuarmos essa agitação:
1.
2.
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Fazendo com que a água percorra um caminho cheio de
mudanças de direção;
Introduzindo equipamentos mecânicos, capazes de manter a
água em constante agitação.
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No primeiro caso, temos os floculadores hidráulicos. No segundo, temos os
floculadores mecanizados, os quais serão vistos mais adiante.
Os floculadores hidráulicos podem ser dos tipos: chicana horizontal, chicana
vertical, Alabama e de meio poroso.
Figura 55: Chicana de fluxo horizontal

Figura 56: Chicana de fluxo vertical

Fonte: Internet

Fonte: Internet

Figura 57: Floculador do tipo Alabama

Figura 58: Floculador de meio poroso

Fonte: Internet

Fonte: Internet

Os floculadores de meio poroso usam um leito granular (pedras) para
promover a mudança de direção da água e com isso a agitação suficiente
para que haja o contato entre as partículas e consequentemente a formação
dos flocos. Esse tipo de floculador não é utilizado no Brasil.
Nos floculadores hidráulicos, a agitação deve ser obtida por meio de
dispositivos direcionais de fluxo que confiram à água movimento horizontal,

A U L A 3 - TÓ P I C O 3

101

vertical ou helicoidal; a intensidade de agitação resulta da resistência hidráulica
ao escoamento e é medida pela perda de carga.
Para que essa condição seja atendida, de forma que os canais de floculação
não sejam muito estreitos, costuma-se construir floculadores de chicanas
horizontais somente para o tratamento de vazões mais elevadas. Assim sendo,
no caso de vazões menores, é preferível utilizar floculadores de chicanas
verticais. No quadro a seguir, você encontra as vantagens e desvantagens
dos Floculadores Hidráulicos.
Quadro 7: Vantagens e desvantagens dos Floculadores Hidráulicos
Vantagens
•

•

Desvantagens

Não dependem de energia elétrica para o seu
funcionamento, levando à redução de custos
de operação e manutenção.

•

Pouca flexibilidade em relação à variação de
vazão;

•

Perda de carga elevada;

•

Impossibilidade de variação de velocidade
(gradiente);

•

Agitação de forma não homogênea.

Não exigem mão de obra qualificada.

Fonte: Autora (2015)

Nos floculadores mecânicos, a energia utilizada é fornecida por agitadores, acionados
por sistema eletromecânico, os tipos mais comuns são: eixo vertical e horizontal,
agitadores de paleta, agitadores tipo hélice e agitadores tipo turbina de fluxo axial.
No Brasil, dois tipos básicos de floculadores mecanizados são os mais
utilizados: os que utilizam paletas, que giram em torno de um eixo, e os que
empregam turbinas ou hélices.
Floculadores mecanizados (paletas), conforme a sua forma de construção, se
dividem em: Floculadores de paleta de eixo vertical; Floculadores de paleta de
eixo horizontal; e Floculadores de paleta única, de eixo vertical.
A aplicação dos Floculadores mecanizados é limitada para instalações
de pequeno e grande porte, devendo ser compartimentada. A separação
entre compartimentos deve ser feita por paredes de distribuição, em que
a velocidade de escoamento nas passagens dessas paredes deve estar
compreendida entre 0,15 m/s e 0,30 m/s.
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Figura 59: Floculador paleta de eixo vertical

Figura 60: Floculador paleta de eixo horizontal

Fonte: Internet

Fonte: Internet

No quadro a seguir você encontra as vantagens e desvantagens dos
Floculadores mecânicos.
Quadro 8: Vantagens e desvantagens dos Floculadores Mecânicos

Vantagens
•

Perda de carga quase nula;

•

Possiblidade de alteração da agitação;

•

Agitação de forma homogênea.

Desvantagens

•

Consumo de energia elétrica.

Fonte: Autora (2015)

Terminada a formação dos flocos, a água deve ser conduzida para a etapa de
decantação, onde serão removidos pela ação da gravidade. Essa etapa será
estudada no próximo tópico.
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TÓPICO 4

A

Etapa de Decantação
OBJETIVO
•

Conhecer
as
técnicas
de
decantação convencional e de alta
taxa

decantação é uma das técnicas mais antigas e simples de clarificação
da água. Consiste na utilização das forças gravitacionais para separar
partículas de densidade superior a da água, depositando-as em

superfície de zona de armazenamento. (RICHTER,1991).
Como vimos anteriormente, as etapas de coagulação e a floculação
possibilitam a obtenção de partículas maiores e mais densas, portanto com
maior velocidade de sedimentação. Com isso, é possível a construção de
menores unidades de decantação. No estudo da sedimentação, distinguese dois tipos de partículas: partícula discreta e partícula floculenta. As
partículas floculentas, predominantes quando usada
coagulação química, sofrem alteração de tamanho

GUARDE BEM ISSO! ou de forma durante a sedimentação, por outro lado,
as partículas discretas permanecem inalteradas.
Segundo Richter (1991), a taxa
de escoamento superficial é
numericamente igual à velocidade
crítica de sedimentação.

A taxa de aplicação superficial (TAS), relação
entre a vazão e a área superficial (Q/A), é o
parâmetro utilizado para dimensionar as unidades
de decantação, sendo que TAS está diretamente
relacionada com a velocidade de sedimentação

das partículas suspensas na água. Logo, quanto maior a velocidade de
sedimentação, maior a taxa de aplicação superficial, e, consequentemente,
menor o tamanho do decantador. Usualmente a TAS é dada em m³/m² dia.
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As partículas que apresentam velocidade de sedimentação maior ou igual ao valor da
taxa de aplicação superficial serão teoricamente removidas, em um tanque ideal. No
entanto, em condições reais, outros fatores podem afetar a taxa de sedimentação
da partícula, como densidade de corrente, ação de vento e resuspensão de lodo.
Uma parte das partículas com velocidade de sedimentação inferior àquela que
corresponde à TAS poderão ser removidas, dependendo da posição em que entram
no decantador e da intensidade da floculação adicional que ocorre no interior da
unidade.A redução na TAS possibilita melhoria na qualidade da água decantada.
Contudo, implica na construção de unidades maiores (WAJSMAN, 2014).
Para prever o desempenho de unidades de decantação, são utilizadas
formulações matemáticas limitadas a partículas não-floculentas. Dessa
maneira, não é possível prever satisfatorimante o efeito da floculação que
ocorre durante a sedimentação. Os resultados teóricos são, portanto, de
natureza qualitativa, logo se fazem necessários estudos experimentais para
se obter informações de projeto e operação dessas unidades, nas quais se
tem a sedimentação de suspensões floculentas (WAJSMAN, 2014).
No Brasil, o tipo mais comum de decantador é o convencional. Nessa unidade,
a água floculada é distribuída em toda a seção transversal retangular através de
uma cortina distribuidora, para então percorrer toda a extensão do decantador
com velocidade muita baixa até atingir a zona de saída, onde a água é recolhida
através de calhas coletoras ou canalizações perfuradas (ver Figura abaixo).
Figura 61: Decantador horizontal convencional

Fonte: Disponível em http://o2engenharia.com.br/index.php/atuacao/projetos

Conforme apresentado na figura 61, o decantador está dividido em quatro zonas:
1.
2.

Zona de turbilhonamento
Zona de Decantação
A U L A 3 - TÓ P I C O 4
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3.
4.

Zona de Ascensão
Zona de Repouso

O dispositivo comumente usado para dispersar melhor a água, na entrada
do decantador, é chamado cortina de distribuição, na qual são abertos
orifícios acima do primeiro terço, a partir do fundo, geralmente em três fileiras,
favorecendo, assim, a melhor distribuição do líquido. É nesse local que se tem
a zona de turbilhonamento, cuja velocidade deve ser controlada de maneira a
não permitir a quebra dos flocos formados.
Na década de 60, com o objetivo de aumentar a TAS, foram introduzidos
módulos (dutos ou placas) no interior do decantador, dando origem assim
aos chamados decantadores de alta taxa. Os decantadores convencionais de
escoamento horizontal apresentam TAS geralmente inferiores a 50 m3m-2d-1.
De acordo com Azevedo Neto (1987), as taxas de aplicação de decantadores
tubulares estão compreendidas entre 180 e 240 m3m-2d-1. Isso corresponde
a aproximadamente cinco vezes as taxas adotadas em decantadores
convencionais.. Por esta razão, o espaço físico ocupado pelas ETAs pode ser
reduzido quando utilizados decantadores de alta taxa. Por outro lado, quando é
necessária a aplicação de produtos químicos que necessitam de maior tempo
de contato, os decantadores de alta taxa podem ser inadequados, em virtude
do tempo de detenção neste tipo de unidade, em geral, ser inferior a 60 minutos,
enquanto nos decantadores convencionais é de 2 a 4horas. O maior tempo
de detenção também possibilita que eventuais problemas durante o tratamento
sejam detectados e corrigidos, antes que a água seja enviada à população.
Figura 62: Decantadores tubulares

Fonte: Disponível em http://o2engenharia.com.br/index.php/atuacao/projetos
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Nos dois tipos de decantadores, a remoção do lodo depositado no fundo da
unidade pode ser feita mecânica ou manualmente. A frequência dessa operação
dependerá da concentração de sólidos suspensos presentes na água. Em todo
caso, o intervalo decorrido entre duas remoções de lodo não deve ser longo a
ponto de possibilitar a solubilização de metais e outras substâncias prejudiciais à
saúde humana que estejam presentes na forma de precipitado no lodo da ETA.
A eficiência da unidade de decantação é diminuída quando ocorre mal
funcionamento das unidades de coagulação e floculação, o que pode
acontecer por problemas operacionais ou quando a água bruta apresenta
baixa concentração de partículas. Esse fato dificulta a coagulação, uma vez
que resulta em uma menor taxa de contato entre as partículas e os produtos
da hidrólise do coagulante, limitando o transporte de massa.
A limpeza do decantador deve ser feita periodicamente,
dependendo da regularidade da natureza da água,

ATENÇÃO!

da quantidade de coagulante gasto e da estação do
ano, pois na época das chuvas a limpeza deve ser
bem mais frequente. Nos sistemas em que a limpeza
não é mecanizada ou automática, é feita esvaziandose o decantador e removendo-se a sujeira com jato
de água, de preferência com bastante pressão.
Para o eficiente funcionamento do decantador,

A falta de uma limpeza periódica
faz com que o período de detenção
se torne menor, prejudicando
as condições de operação, e
faz com que o lodo do fundo se
decomponha, conferindo sabor
desagradável à água.

são necessários, portanto, os seguintes cuidados:
•
•
•
•

aplicação correta de coagulante no pH ótimo (com aplicação de
álcali, se necessário);
mistura rápida eficiente;
mistura lenta suficientemente longa para a produção dos flocos;
lavagem quando necessária, dos decantadores.

Após a remoção dos flocos produzidos pela coagulação e floculação na
unidade de decantação, a água é conduzida para os filtros, conforme veremos
a seguir, onde as partículas menores que não apresentam características
suficientes para sedimentação serão então removidas até que a água
apresente cor e turbidez que atendam às exigências legais.

A U L A 3 - TÓ P I C O 4

107

TÓPICO 5

A

Etapa de Filtração
OBJETIVO
•

Conhecer os tipos de filtros e seus
princípios de funcionamento

filtração constitui um processo de separação sólido-liquido, no qual
envolve os fenômenos físicos, químicos e, às vezes, biológicos. Nesta
etapa, busca-se a remoção das impurezas da água a partir da sua

passagem por um meio poroso (RICHTER,1991). Esta pode vir precedida ou
não das etapas de coagulação, floculação e decantação.
Os filtros são classificados em lentos ou rápidos, conforme a vazão tratada
por unidade de área do filtro. Os filtros lentos são recomendados quando se
pretende tratar pequenas vazões e água com baixa turbidez, sendo, neste
caso, predominante o processo de filtração biológico. Já os filtros rápidos
são empregados quando se pretende tratar grandes vazões e quando a
água apresentar elevada cor e turbidez.Nesse tipo de filtro, o processo é
predominantemente físico e químico. Assim sendo, o tratamento químico
prévio da água a ser filtrada, dispensável nos filtros lentos (que, por seu turno,
só se aplica a mananciais cuja água seja de boa qualidade) é indispensável
nos filtros rápidos (VIANNA, 2002).
Devido à degradação cada vez maior dos mananciais e também à elevada
demanda de área (a superfície filtrante é de 40-120 vezes superior à dos filtros
rápidos), aplicação de filtros lentos vem se tornando cada vez mais limitada, o
que favorece o uso dos filtros rápidos, que constituem a opção mais utilizada
nas estações de tratamento (VIANNA, 2002).
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De acordo com Habibian e O’Melia (1975), a eficiência de transporte de
partículas na filtração independe da sua concentração, o contrário do que
observamos para a coagulação. Assim sendo, a água bruta com pouca
turbidez pode ser filtrada de maneira satisfatória. Nessas condições, pode-se
dispensar a etapa de sedimentação, caracterizando, portanto, a tecnologia
de filtração direta a qual resulta em maior economia.
Dentre as vantagens da filtração direta, pode-se destacar:
•
•
•
•
•

Menor custo de implantação;
Menor exigência de espaço físico;
Menor produção de lodo;
Oferta de grande redução no consumo de coagulante;
Redução dos custos operacionais da ETA.

Por outro lado, a filtração direta não é recomendada para água bruta com
elevada cor ou turbidez, já que neste caso a elevada dosagem de coagulante
resulta em elevada produção de lodo, o que pode reduzir a duração das
carreiras de filtração caso não haja unidade de decantação ou de flotação
para atenuar a carga de sólidos nos filtros (ver Figura abaixo).
Figura 63: Detalhes de um filtro rápido

Fonte: DEaD/IFCE (2015)

Segundo Richter (1991), a tecnologia de filtração direta é mais sensível a
variações na qualidade da água bruta, exigindo um maior controle operacional.
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Nesse tipo de tecnologia, os filtros são as únicas unidades responsáveis pela
retenção dos sólidos em suspensão presente na água, enquanto nas ETAs de
ciclo completo eles retêm parte do material não removido nos decantadores
ou flotadores. De qualquer modo, o desempenho do filtro está condicionado
ao bom desempenho das etapas anteriores, uma vez que se o afluente
apresentar excesso de partículas não neutralizadas, principalmente no caso
da filtração direta, ou a sobrecarga de sólidos, ocorre redução na duração da
carreira ou há produção de água com qualidade insatisfatória, o que aumenta
os custos operacionais da ETA e os riscos sanitários da água produzida
(WAJSMAN, 2014).
O mecanismo da filtração é altamente complexo e envolve fenômenos de
natureza física (transporte, sedimentação, difusão, etc.) e físico-química
(aderência por forças intermoleculares e/ou eletrostáticas, ponte química etc.)
– entre as partículas e os grãos do meio filtrante.
Na filtração, as partículas depositadas no meio filtrante são removidas pela
ação de um ou mais dos fenômenos citados anteriormente. À medida que os
poros vão sendo obstruídos pelo aumento do volume de sólidos retidos, a
velocidade intersticial aumenta e, como consequência, tem-se um aumento
da perda de carga e das forças hidrodinâmicas de cisalhamento, arrastando,
em consequência, certa quantidade de partículas para o interior do leito
filtrante. Essas partículas podem ser retidas nas camadas mais profundas ou
serem carreadas pelo efluente.
Em filtros de taxa declinante, é possível controlar a velocidade de filtração
e consequentemente diminuir o arraste de sólidos no efluente, melhorando a
qualidade da agua filtrada. Nesse caso, a velocidade de filtração é diminuída
com o aumento de depósitos no meio filtrante, ou seja, com a diminuição da
porosidade.
A remoção de sólidos suspensos em filtros descendentes de areia faz-se,
sobretudo, na superfície do leito filtrante, o que provoca uma perda de carga
que aumenta em um curto intervalo de tempo.
O antracito (variedade compacta e dura do mineral carvão que contém pouco
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ou nenhum betume), com tamanho efetivo próximo ao dobro da areia, tem
sido bastante empregado com o objetivo de aumentar a capacidade de
armazenamento do leito filtrante, de maneira a distribuir mais uniformemente
os sólidos removidos entre as camadas mais profundas do leito. A disposição
das camadas de antracito e areia (filtro de dupla camada), sobrepostas com
granulometrias diferentes, representa uma aproximação da filtração ideal,
na qual a água deveria passar no leito filtrante através de grãos cada vez
mais finos, no sentido da diminuição da porosidade. Com esse tipo de
configuração, é possível uma maior deposição de lodo e, consequentemente,
uma maior carreira de filtração.
A granulometria do antracito e da areia deve ser cuidadosamente selecionada.
Segundo Wajsman (2014), é preferível um carvão de granulometria mais
uniforme para:
a.

b.
c.

Evitar a acumulação de floco na superfície e, consequentemente,
os problemas relacionados com esta acumulação, já relatados,
os quais mesmo ocorrendo em menor grau do que em um leito
filtrante constituído somente por areia fina, podem também surgir
no antracito;
Diminuir ou evitar a perda dos grãos finos na lavagem;
Impedir uma intermescla excessiva ou total entre os meios.

A lavagem do filtro rápido é feita com inversão de
corrente (contra-corrente), onde a areia é posta
em suspensão ou expansão na água.
Nesse sentido, o filtro passa a funcionar
deficientemente quando as condições normais
não são corretas. As principais causas de
perturbações no leito filtrante podem ser devido:
•
•

•

ATENÇÃO!
A velocidade ascensional da
água de lavagem deverá ser
suficiente para expandir a areia,
mas insuficiente para carreá-la
para a calha de coleta de água de
lavagem.

à dosagem incorreta de coagulantes;
à má floculação e má decantação,
fazendo com que o filtro receba material gelatinoso e matéria
orgânica que vão obstruir o leito filtrante;
ao desprendimento de ar, que normalmente está dissolvido na
água, sob a forma de bolhas.
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•
•

•

à formação de bolsas de lodo que são agregados de materiais
gelatinosos (organismos, hidróxido de alumínio e areia).
à dosagem incorreta, à lavagem defeituosa dos filtros, e à perda
de carga excessiva, durante seu funcionamento, ocasionando a
compressão do leito filtrante e a consequente compactação do
lodo na superfície do leito filtrante;
à ocorrência de algas e outros microrganismos que atingem os
filtros e neles processam o seu desenvolvimento.

A seguir, são apresentadas algumas possíveis configurações dos filtros.

GUARDE BEM ISSO!

a. Filtração direta ascendente - FDA
Este tipo de filtro é composto por uma câmara

Na filtração direta, 100% dos
sólidos removidos são retidos no
filtro e, assim, para proporcionar
carreira de filtração adequada
(≥ 24 horas), a camada filtrante
deverá ser bastante espessa (de
1,6 a2,0 m).

com fundo falso, onde acima deste é colocada a
camada suporte e, em seguida, a camada filtrante
de um único material (normalmente areia). A água
a ser filtrada escoa de baixo para cima, no sentido
ascendente, e é coletada na superfície por uma
calha que também é utilizada para coletar a água
de lavagem.

O material filtrante expande durante as lavagens, dessa maneira os grãos de
maior granulometria ficam embaixo e os menores em cima. Essa configuração
permite que, durante a filtração, todo o material filtrante participe da filtração,
onde a subcamada inferior retém as impurezas de maiores diâmetros e o
material de menor granulometria remove as impurezas menores.
As principais vantagens do FDA em relação ao sistema de tratamento
completo são (WAJSMAN, 2014):
•
•
•

Custo da construção 50% menor, tendo em vista que não há
necessidade de unidades adicionais de floculação e decantação;
Menor custo de operação e manutenção;
Menor produção de lodo.

Como desvantagens em relação ao tratamento em ciclo completo, destacamse (WAJSMAN, 2014):
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•
•

•

•

•

•
•

Exigência de controle mais rigoroso da dosagem de produtos
químicos;
Limitações relativas à qualidade da água bruta, principalmente
a biológica (como as totalidades dos sólidos ficam retidas no
filtro, a qualidade da água bruta limita sua aplicação), a presença
de algas e outros organismos microscópicos são amplamente
restritivos ao uso dessa tecnologia;
A mudança na qualidade da água afetará a carreira de filtração –
como100% dos sólidos ficam retidos no filtro, a variação em sua
distribuição modifica a duração das carreiras de filtração, para
mais ou para menos;
O tempo de contato na unidade é relativamente curto, exigindo ação
rápida nas dosagens de produtos químicos durante a mudança da
qualidade da água bruta – como não há unidades de floculação
nem de decantação, o tempo de detenção é bem menor;
Possibilidade de contaminação do reservatório de água filtrada
após a lavagem do filtro – nos sistemas em que a mesma calha é
usada para coleta da água filtrada e de lavagem, após recolocar
o filtro em operação, é necessário descartar por alguns minutos
a água produzida, pois esta promoverá certa limpeza das
superfícies que tiveram contato anterior com a água de lavagem;
Necessidade de cobertura do filtro, pois a água filtrada fica
exposta ao ar livre.
Tempo de contato na unidade é relativamente curto, exigindo ação
rápida nas dosagens de produtos químicos durante a mudança da
qualidade da água bruta – como não há unidades de floculação
nem de decantação, o tempo de detenção é bem menor.

b. Filtração direta descendente - FDD
Esse tipo de filtração possui as mesmas etapas da FDA, sua diferença está
no sentido do fluxo da água coagulada, que, neste caso, é de cima para
baixo e no meio granular, pois seus grãos são menores.
A principal vantagem da FDD em relação à FDA está relacionada à segurança
sanitária da água filtrada produzida imediatamente após a lavagem dos filtros,
já que, na FDD, não há a possibilidade de contaminação direta da água filtrada
pela mistura com o volume final de água de lavagem que permanece no
interior da câmara do filtro, além de permitir a adoção da operação segundo
o princípio da taxa declinante e de maiores taxas de filtração.
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c. Filtração direta descendente com floculação
A definição quanto à utilização ou não da floculação na filtração direta
descendente é dependente da qualidade da água a ser tratada. A floculação
prévia à filtração descendente aumenta a eficiência do processo, pois a
mesma proporciona um aumento do tamanho das partículas encaminhadas
ao filtro e com isso reduz a perda de carga desenvolvida no mesmo. Para um
mesmo volume de sólidos retidos, a perda de carga será tanto menor quanto
maior for o tamanho das partículas que chegam à unidade, o que a princípio,
permitiria adotar taxas de filtração mais elevadas.
d. Dupla filtração
A dupla filtração é composta por dois filtros associados para compor uma
instalação que consegue somar as características particulares de cada uma
delas: a filtração direta ascendente e a filtração direta descendente. O filtro
ascendente é utilizado na primeira etapa do sistema de dupla filtração e
posteriormente seu efluente é encaminhado ao filtro descendente.
•
•

•
•
•

•

Tem as seguintes características (Di Bernardo, 2003):
Maiores custos de implementação, operação e manutenção
que a Filtração Direta Ascendente (FDA), mas menores quando
comparados à tecnologia convencional (ciclo completo);
Possibilidade de tratamento de água bruta de pior qualidade
relativamente a FDA;
Permitido o uso de taxas de filtração mais elevadas;
Atenuação de picos ou variações da qualidade da água bruta em
virtude da associação com o filtro descendente que caracteriza
esta tecnologia;
Redução do descarte da água de início de carreira oriunda do
filtro ascendente nas FDA.

Esses fatores tornam a tecnologia da dupla filtração mais econômica,
proporcionando redução no tamanho da estação de tratamento e sua
operação mais simplificativa, o que faz com que este tipo de tecnologia seja
uma alternativa atrativa.
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A dupla filtração (DF) destaca-se por oferecer maior segurança ao tratar uma
água bruta com variações bruscas de qualidade, dispensando o descarte de
água filtrada do filtro ascendente no início da carreira de filtração e apresentando
maior remoção global de microrganismos e menor risco sanitário.
Mesmo filtrada, a água ainda pode conter microrganismos patogênicos que
devem ser eliminados. Por isso, precisa-se, após a clarificação da água,
realizar a sua desinfecção. Nessa etapa, deve-se manter um residual do
agente desinfetante para prevenir a contaminação que pode ocorrer durante
o trajeto da água pelas redes e reservatórios.
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TÓPICO 6

A

Etapa de Desinfecção
OBJETIVO
•

Conhecer a importância da
desinfecção e dos tipos de
desinfetantes mais utilizados em
ETAs convencionais

desinfecção tem por finalidade a destruição de microrganismos
patogênicos presentes na água (bactérias, protozoários, vírus e
vermes). É importante salientar que desinfecção é diferente de

esterilização. A esterilização compreende a destruição de todos os organismos,
patogênicos ou não; enquanto que a desinfecção é a destruição de parte
ou todo um grupo de organismos patogênicos. Os vírus da hepatite e da
poliomielite, por exemplo, não são completamente destruídos ou inativados
pelas técnicas usuais de desinfecção.
A desinfecção é necessária porque não é possível assegurar a remoção total
dos microrganismos pelos processos físico-químicos, usualmente utilizados
no tratamento da água.
Entre os agentes da desinfecção (desinfetantes), o mais largamente empregado
na purificação da água é o cloro, pois, segundo Wajsman (2014),
a.
b.
c.
d.
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é facilmente disponibilizado como gás, líquido ou sólido
(hipoclorito);
é barato;
é fácil de aplicar devido a sua alta solubilidade;
deixa um residual em solução, de concentração facilmente
determinável, que, não sendo perigoso ao homem, protege o
sistema de distribuição;
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e.
f.

é capaz de destruir a maioria dos
microrganismos patogênicos;
não deve produzir sabor e odor nas
águas em dosagens usuais.

Apesar de todas as vantagens apresentadas, o
cloro também apresenta algumas desvantagens,
porquanto é um gás venenoso e corrosivo,
requerendo cuidado no manejo e pode causar
problemas de gosto e odor, particularmente na
presença de fenóis.

SAIBA MAIS!
Os
fenóis
são
compostos
orgânicos que contêm o grupo
funcional Hidroxila (-OH) ligado
diretamente a um carbono de anel
aromático. São antibacterianos e
fungicidas. Mais informação no
site http://www.brasilescola.com/
quimica/fenois.htm

O cloro age de duas formas na água:
a.

como desinfetante, para destruir ou inativar os microrganismos
patogênicos ou vírus.

b.

como oxidante de compostos orgânicos e inorgânicos presentes
na água.

Os compostos de cloro mais utilizados em ETAs são o cloro gasoso (Cl2), o
hipoclorito de sódio (NaOCl), o hipoclorito de cálcio (Ca(OCl)2) e o dióxido de
cloro (ClO2).
Quando o Cl2 é adicionado à água livre de impurezas, são desenvolvidos dois
tipos de reações: hidrolise e ionização. A hidrólise origina o ácido hipocloroso
(HOCl) e a ionização o íon (OCl–), estão são portanto denominados de cloro
residual livre. A eficiência da desinfecção do HOCl é cerca de 40 a 80 vezes
superior ao do OCl–.
Por outro lado, quando a água contém amônia ou produtos de compostos
amoniacais, o ácido hipocloroso reage com tais substancias formando as
monocloraminas. O teor de cloro nessa forma é denominado cloro residual
combinado. De modo geral, com a diminuição do pH e o aumento da relação
cloro/amônia (Cl2 – NH3), a molécula de amônia torna-se mais clorada, isso
porque em pH baixo a reação de ionização do ácido hipocloroso não acontece
e este fica então disponível para reagir com a amônia presente na água. O
poder de desinfecção das cloraminas é relativamente baixo.
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Aumentando-se a dosagem de cloro, há oxidação dos compostos amoniacais
até que, para certa dosagem de cloro aplicada, resulte somente cloro residual
livre. Dessa situação em diante, a cada aumento da dosagem de cloro aplicada
corresponde a um mesmo aumento de cloro residual livre. O ponto corresponde
ao teor de residual mínimo de cloro conhecido como “break-point”.
Figura 64: Reações do cloro com a amônia presente na água

Fonte: DEaD/IFCE (2015)

A figura a seguir mostra um resumo de todas as reações do cloro com a água
a ser desinfetada.
Figura 65: Formas disponíveis do cloro quando adicionado na água

Fonte: DEaD/IFCE (2015)

Quando o cloro utilizado é o dióxido de cloro (ClO2), deve-se tomar cuidado,
pois este oferece riscos de explosão, devendo ser produzido no próprio local
de uso. O ClO2 é um excelente desinfetante para bactérias e vírus, tendo
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maior eficiência em pH alto e deixando residual do agente desinfectante na
rede de distribuição. Não forma trihalometano (THM), porém forma outros
compostos (cloretos e cloratos) que são tóxicos e cancerígenos.
O ozônio é o mais próximo competidor do cloro, sendo utilizado em larga
escala somente na Europa O ozônio é produzido através de descarga elétrica
em uma abertura no qual escoa um gás contendo oxigênio. De difícil transporte
e armazenamento o ozônio deve ser produzido próximo ao local de uso.
As principais considerações sobre o ozônio estão relacionadas às finalidades
do seu uso, aos custos de implantação, operação e a formação de
subprodutos. É um excelente desinfetante, não há formação de THM e não
deixa residual na rede.
A radiação ultravioleta (UV) é outra alternativa de desinfecção. A água e
suas impurezas são responsáveis pela absorção da radiação UV incidente.
A radiação UV pode ser transmitida por lâmpadas específicas. A radiação
UV é um bom desinfetante, não sofre influência do pH, não deixa residual no
sistema, é improvável a formação de THM e outros compostos. No entanto,
é limitada a pequenas vazões, pois precisam penetrarem toda lâmina d’água.
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TÓPICO 7

Dessalinização por osmose
reversa e troca iônica
OBJETIVO
•

V

Conhecer
outras
tecnologias
empregadas para o tratamento da
água

eremos agora um pouco sobre as tecnologias de tratamento da
água que têm por objetivo a remoção de sais. Essas são tecnologias
mais caras, mas que apresentam ótimos resultados em termos de

qualidade da água tratada.
7.1 OSMOSE REVERSA
Segundo Schneider (2001), a osmose reversa é empregada para dessalinizar
águas marinhas, águas salobras e águas de superfície. O processo de
osmose consiste na transferência de um solvente puro ou uma solução
diluída para uma solução concentrada (ver Figura 66). Quando se aplica uma
pressão no lado da solução mais concentrada, o fluxo será invertido, ou seja,
a água da solução mais concentrada (salina) passará para a região de menor
concentração de sais, retendo-se os íons na membrana que separam as duas
soluções, tem-se então a osmose reversa (ver Figura 66).
A pressão aplicada deve superar a pressão osmótica da solução para separar
os sais da água. Na prática, a pressão de operação deve superar também a
resistência da membrana, a resistência da zona de concentração-polarização
e a resistência interna do equipamento. As pressões de operação reais são,
portanto, mais elevadas do que a pressão osmótica da solução. Nesse
processo, empregam-se membranas sintéticas porosas com tamanhos de
poros tão pequenos que filtram os sais dissolvidos na água. Para que a água

120

S I S T E M A S D E A B A S T E C I M E N TO D E Á G U A

passe pelas membranas é necessário pressurizar a água com pressões
maiores de 10 kgf/cm2. Os fabricantes de membrana esforçam-se com
sucesso para desenvolver novos produtos/ membranas que filtrem mais sais
com pressões menores, ou seja, mais eficientes (SCAPINI, 2007).
Figura 66: Representação esquemática dos processos de osmose e osmose reversa

Osmose

Osmose Reversa
Fonte: DEaD/IFCE (2015)

A dessalinização é aplicada em vários ramos de atividades e processos dentro
da indústria, no entanto seu custo é bastante elevado. Eventualmente, a
osmose reversa pode ser utilizada na dessalinização de águas muito salobras
para produzir água potável, caso não exista outra fonte bruta disponível.
Quando uma água muito pura é solicitada, emprega-se osmose reversa
seguida de troca iônica.
7.2 TROCA IÔNICA
O processo de desmineralização consiste em eliminar os íons presentes na
água. Este processo baseia-se no emprego de resinas sintéticas de troca
iônica. As resinas sequestram os sais dissolvidos na água por meio de
uma reação química, acumulando-se dentro de si mesma. Por este motivo,
periodicamente, as resinas precisam ser regeneradas com ácido clorídrico e
hidróxido de sódio para remover os sais incorporados, permitindo o emprego
das resinas em um novo ciclo de produção, e assim sucessivamente por anos.
As resinas de troca iônica são substâncias granulares insolúveis possuidoras,
em sua estrutura molecular, de radicais ácidos ou básicos capazes de
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propiciar a substituição dos cátions ou ânions fixados previamente nesses
radicais, por outros cátions ou ânions presentes no afluente, promovendo
assim a remoção desejada. Durante esse processo, não deve ocorrer a
solubilização ou alteração permanente da resina pelo efluente. Esse fato
possibilita a regeneração das resinas toda vez que a eficiência da troca
iônica cair (CLAAS, 1994).
As resinas de troca iônica podem ser tipo gel ou macro poros (ver Figura
67). A estrutura molecular é obtida por polimerização e a diferença
apenas em porosidade. O tipo gel tem porosidade reduzida à distância
intermolecular (microporo) e o tipo macroporo é formado adicionando
uma substância que produz o efeito.
Figura 67: Resina de troca iônica em gel

Fonte: Disponível em <http://www.naturaltec.com.br/Filtro-desmi-abrandamento-resinas-troca-ionica.html>

As resinas de troca iônica podem ser monofuncionais, se tiverem apenas um
tipo de radical ou polifuncionais se a molécula tiver vários tipos de radicais
intercambiáveis. As resinas podem ainda ser classificadas quanto aos cátions
e ânions utilizados, conforme apresentado a seguir:
Resinas catiónicas de ácido forte trabalham em qualquer pH, separam
todas os sais e requerem de uma quantidade elevada de regenerante.
Esta é a resina que é escolhida para quase todas as aplicações de
abrandamento de água.
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A resina catiônica forte (em ciclo sódio) habitualmente utilizada nos
abrandadores pode remover ferro e manganês quando presentes sob a
forma iônica (dissolvida). No entanto, só se deve utilizar esse método se
as concentrações presentes forem reduzidas, tendo sempre o cuidado de
eliminar qualquer contato com o ar (para evitar formação de precipitados). O
sistema deve ser regenerado antes que atinja a exaustão da capacidade de
troca iônica do leito de resinas. Existem dados de fabricantes que colocam o
limite em 5ppm de ferro dissolvido (ou de ferro mais manganês).
Resinas catiónicas de ácido fraco são altamente eficientes e não precisam
de uma quantidade elevada de regenerante. Essas resinas têm uma menor
capacidade de troca iônica devido à variação na velocidade do fluxo e a
baixas temperaturas
Resinas aniônicas de base forte são sais de amônio quaternário. Os dois
grupos principais destas resinas podem ser Tipo 1 (tem três grupos metilo) e
as de tipo 2 (um grupo etanol substitui um dos grupos metil).
Resinas aniônicas de base fraca podem ser aplicadas na adsorção
de ácidos fortes com boa capacidade, mas sua cinética é lenta. Resinas
Quelantes são seletivas, mas são pouco utilizadas por ser custosas e
cineticamente lentas.
As resinas catiônicas e aniônicas podem ser empregadas quando se pretende:
•
•
•

polimento final da água desmineralizada;
reter os cátions e os ânions que passam pelo sistema de osmose
reversa;
garantir os limites de especificações da água para caldeiras.

Nessa aula, aprendemos um pouco sobre as tecnologias de tratamento da
água para abastecimento, com ênfase no tratamento convencional da água
e suas variações operacionais. Finalizamos nossa aula conceituando outras
tecnologias de tratamento voltadas à dessalinização da água.
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Sistema de Distribuição de Água
Caro(a) cursista,
Nesta aula, conheceremos um pouco mais sobre os sistemas de distribuição de
água para abastecimento público. O sistema de distribuição de água é o conjunto
formado pelos reservatórios e rede de distribuição, adutoras e estações elevatórias
que recebem água tratada de reservatórios de distribuição. Abordaremos apenas
os reservatórios e redes de distribuição, visto que os outros itens do sistema já
foram abordados em aulas anteriores.
Bons estudos.

Objetivo
•

126

Conhecer os tipos de reservatórios e os componentes de uma rede de
distribuição de um sistema de abastecimento de água
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Fonte: http://www.saopauloantiga.com.br/largo-da-memoria/

AULA

TÓPICO 1

Reservatórios de
distribuição de água
OBJETIVO
•

A

Conhecer as funcionalidades dos
reservatórios de distribuição de
água

NBR 12217/1994 estabelece os critérios de projeto de reservatório
de distribuição de água para o abastecimento público, definido como
sendo o elemento do sistema de abastecimento de água destinado a

regularizar as variações entre as vazões de adução e distribuição e condicionar
as pressões na rede de distribuição.
De acordo com Tsutiya (2006), os reservatórios de distribuição têm como
principais finalidades:
a.
Regularizar a vazão: para atender as variações de consumo,
o reservatório recebe uma vazão constante que corresponde
à demanda média do dia de maior consumo de sua área de
influência, a água ficará acumulada nas horas em que o consumo
é menor que a média e fornecerá vazões complementares quando
a vazão de consumo for superior à média. Na figura a seguir, você
encontra um gráfico com a relação entre a vazão e horas do dia.
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Figura 68: Demanda média do dia de maior consumo

Fonte: Adaptado de http://slideplayer.com.br/slide/366613/

b.

c.

d.

Condicionar as pressões na rede de distribuição: com a
função de manter a pressão mínima ou constante, as condições
de pressão na rede podem ser influenciadas pela localização
geográfica dos reservatórios de distribuição, diminuindo,
principalmente, as variações de pressões.
Segurança ao abastecimento: garantir por um determinado
tempo o fornecimento de água quando houver: interrupção
no funcionamento normal da adução em virtude da ruptura da
mesma, paralisação da captação ou estação de tratamento, falta
de energia elétrica, etc
Reserva para emergências: Atender vazões extras para
acontecimentos emergenciais (exemplo: o combate a incêndio).

No quadro a seguir, são identificadas algumas das vantagens e desvantagens
da utilização de reservatórios de distribuição de água.
Quadro 8: Vantagens e desvantagens da utilização de reservatórios de distribuição de água
Vantagem

Desvantagem

Bombeamento de água fora do horário de pico
elétrico: com uso de reservatório, é possível fazer
bombeamento de água fora dos horários de pico elétrico, permitindo assim economia de energia elétrica.
Aumento no rendimento nos conjuntos elevatórios: é possível operar com conjunto motor-bomba
próximo ao seu rendimento máximo. Para tanto, faz-se
necessário trabalhar com valores de altura manométrica e vazão aproximadamente constantes.

Custo elevado de implantação;
Ocupação de espaço;
Impactos ambientais, dependendo do local de implantação;
Possível deterioração da qualidade da água, principalmente, em grandes reservatórios com baixa circulação de água, com perda do agente desinfetante
e reaparecimento de microrganismos e formação de
trihalometanos.

Fonte: (TISUTIYA, 2006)
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1.1 CLASSIFICAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS
Os principais critérios de classificação dos reservatórios são quanto: à
localização no sistema; à localização no terreno; à forma; e aos materiais
utilizados para sua construção (TISUTIYA, 2006), conforme apresentado no
Quadro a seguir.
Quadro 9: Classificação dos reservatórios de distribuição de água
Classificação dos reservatórios de distribuição
Localização

Posição no terreno

Forma

•

Enterrado

•

Retangular

•

Montante

•

Semi-enterrado

•

Circular

•

Jusante

•

(Semi-apoiado)

•

Hexagonal

•

Intermediário

•

Apoiado

•

Octagonal

•

Elevado

•

Outras

Materiais
•

Concreto armado

•

Aço

•
Poliéster armado com
fibra de vidro
•
Outros
matérias
(madeira, borracha, alvenaria,
etc.)

Fonte: Tsutiya (2006)

1.2 LOCALIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO NO SISTEMA
Os reservatórios podem ser classificados em relação a sua posição na rede
de distribuição, conforme vimos no Quadro 9, em: reservatório de montante;
reservatório de montante; e reservatório intermediário. A seguir, vejamos a
descrição de cada uma desses reservatórios.
O reservatório de montante é o tipo mais usado nas redes de distribuição
de água. Fica localizado à montante da rede e projetado para garantir
o fornecimento constante de água. Pode haver múltiplos reservatórios,
dependendo da área a ser atendida ou do escalonamento para atender
limites de pressão.

A U L A 4 - TÓ P I C O 1

129

Figura 69: Representação esquemáticas das linhas de pressão a partir de um
reservatório de distribuição

Fonte: Adaptado de http://automoveiseletricos.blogspot.com.br/2014_08_01_archive.html

São comuns variações acentuadas nas cargas da linha piezométrica nos
extremos das redes de distribuição e em períodos de baixo consumo de
água, em razão da elevada extensão da rede de distribuição a que servem
os reservatórios de montante. Para solucionar esse tipo de situação, é
recomendada a instalação desse tipo de reservatório no centro das zonas
de consumo, no entanto, isso nem sempre é tecnicamente viável. Outro fato
importante é que, dependendo da topografia onde a rede é assentada, pode
haver necessidade de reservatórios secundários, em geral elevados, que
dividam as cargas piezométricas, diminuindo as pressões nas áreas de menor
cota, desenhando diferentes zonas de pressão numa rede de distribuição.
Figura 70: Rede de distribuição operando com e sem reservatório e controle de pressão.
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Fonte: http://automoveiseletricos.blogspot.com.br/2014_08_01_archive.html

O reservatório de jusante fica localizado à jusante da rede de distribuição
de água, sua principal função é armazenar água durante as horas de
menor consumo e fornecer água durante as horas de maior consumo. Este
reservatório possibilita uma menor oscilação de pressão nas zonas de jusante
da rede. É também denominado de reservatório de sobra.
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Figura 71: Reservatório de jusante

Fonte: http://automoveiseletricos.blogspot.com.br/2014_08_01_archive.html

Nos reservatórios de montante, a entrada da água se dá pelo nível máximo
de água e a saída pelo nível mínimo, já em reservatórios de jusante, tanto
a entrada como a saída, se dão pelo menor nível da água no reservatório,
conforme apresentado na Figura 72.
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Figura 72: Entrada e saída de água nos reservatórios
de montante e jusante ou sobra

Fonte: http://www.dec.ufcg.edu.br/saneamento/Reserv01.html

ATENÇÃO!
Por vezes, em função da escala
do sistema de distribuição ou
das
condições
topográficas,
faz-se necessário mais de um
reservatório, sendo cada um
responsável pela garantia de
adequada
pressurização
em
respectivas zonas de pressão.

Os reservatórios devem ser localizados de forma
a manter o funcionamento da rede de distribuição entre pressões estáticas
máximas e pressões dinâmicas mínimas. Essas pressões podem ser definidas
da seguinte forma:
•

•

Pressões estáticas: correspondem ao nível máximo de água
no reservatório quando a rede não está em funcionamento, cuja
pressão máxima deve ser de 500kPa (50 mH2O);
Pressões dinâmicas: neste caso, as pressões nos pontos da
rede de distribuição são medidas a partir do nível mínimo do
reservatório, onde são subtraídas as perdas de carga ocorridas
durante o escoamento da água nas tubulações.

1.3 POSIÇÃO
Os reservatórios podem ainda ser identificados conforme sua posição em
relação ao solo, segunda a classificação:
•
•

•

•

Enterrado: este tipo de reservatório encontra-se totalmente em
cota inferior à do terreno em que está localizado.
Semi-enterrado (Semi-apoiado): encontra-se com no mínimo
um terço de sua altura total situado abaixo do nível do terreno no
qual está localizado.
Apoiado: tem sua base localizada a uma profundidade
correspondente a menos que um terço de sua altura total abaixo
do nível do terreno em que se localiza.
Elevado: é o reservatório cuja cota de fundo é superior à cota do
terreno onde se localiza.
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Figura 73: Posição dos reservatórios em relação ao terreno

Fonte: http://www.dec.ufcg.edu.br/saneamento/Reserv01.html

1.4 FORMA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Os reservatórios podem ser classificados também quanto à sua forma e
material de construção.
a.

Q uanto à forma

Nos três tipos de reservatórios apresentados (enterrados, semi-enterrados
e apoiados), as formas predominantes são circulares e retangulares, no
entanto não existe restrição quanto à forma dos reservatórios. Apesar de não
haver restrição em relação à forma, normalmente, utiliza-se forma circular
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para os reservatórios apoiados, já a forma retangular é mais empregada
para reservatórios enterrado, semi-enterrado e apoiado. Os reservatórios
retangulares podem, ainda, ser construídos com uma parede interna, ficando
divididos em duas câmaras, sendo geralmente a primeira câmara construída
na primeira etapa do projeto e a segunda posteriormente (TSUTIYA, 2006).
b.

Q uanto aos materiais

Diversos são os materiais utilizados na construção dos reservatórios:
alvenaria, concreto, aço, fibra de vidro, madeira, outros. No Brasil, é mais
comum o emprego de concreto armado. No entanto, é importante salientar
que sempre é possível buscar uma solução simplificada que atenda às
orientações técnicas e que, ao mesmo tempo, diminua os custos com a
construção de um reservatório. Dependendo de sua localização e arquitetura,
os reservatórios podem constituir-se em marcos referenciais da cidade,
harmonizando-se com a paisagem urbana.
Após definidos os materiais, a forma e a capacidade dos reservatórios,
devem-se determinar as dimensões que garantam o menor custo, em
especial para os reservatórios de concreto armado que são mais onerosos
(MARTINS, 1976).
Segundo Tsutiya (2006), um reservatório em planta terá o menor comprimento
das paredes se as dimensões apresentarem as seguintes relações:
Figura 74: Relação entre as dimensões de um reservatório (em planta)

Fonte: DEaD/IFCE (2015)

As Figuras a seguir apresentam alguns tipos de reservatórios semienterrados,
apoiados e elevados construídos em cidades brasileiras.
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Figura 75: Reservatórios apoiados
Reservatório do
sistema produtor
Alto Tiete, RMSP

Reservatório da cidade
de Riolândia

Reservatório da cidade
de Jales

Fonte: http://www.engenhariaambiental.unir.br/admin/prof/arq/Aula10.pdf

Figura 76: Reservatório Semienterrado
Reservatório da cidade
de Lins

Reservatório semi-enterrado e
apoiado da cidade de Lins
Fonte: http://www.engenhariaambiental.unir.br/admin/prof/arq/Aula10.pdf

Figura 77: Reservatórios elevados
Reservatório da cidade
de Jales

Reservatório da cidade
de Lins

Fonte: http://www.engenhariaambiental.unir.br/admin/prof/arq/Aula10.pdf
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Segundo Barros et al (1995), devem-se adotar algumas medidas para
conservação dos reservatórios de modo a evitar que se tornem pontos de
recontaminação da água. Alguns desses cuidados são:
•
•
•
•
•

Impermeabilização cuidadosa das paredes;
Localização em áreas onde não ocorram inundações;
Afastamento das águas de chuvas;
Proteção dos acessos;
Proteção dos dispositivos de descarga e extravasão para impedir
entrada de animais ou de águas poluídas provenientes de
atividades das vizinhanças.

1.5 NÍVEL DO RESERVATÓRIO
O dimensionamento dos reservatórios de distribuição deve ser feito de modo
a garantir a capacidade de acumular um volume útil que atenda às demandas
de equilíbrio (adução constante), de emergência e anti-incêndio.

1.5.1 R eserva de equilíbrio
Essa reserva é assim chamada porque tem por finalidade acumular o excedente
de água nas horas de menor consumo, de maneira a suprir as demandas nas
horas de maior consumo. Isso acontece porque o consumo de água na rede
é flutuante, no entanto, a vazão de adução é constante, especialmente nas
aduções por recalque. Tem-se então o enchimento do reservatório nas horas
em que o consumo for inferior à demanda para que nas horas em que o
consumo na rede for maior, o volume previamente acumulado compensará o
déficit em relação à vazão de entrada, como mostra a Figura 78.
Figura 78: Curva de consumo e adução contínua

Fonte: http://www.engenhariaambiental.unir.br/admin/prof/arq/Aula10.pdf
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De posse da curva de consumo, é possível calcular o volume útil do reservatório.
No caso em que não se dispõe da curva de consumo, é feita uma hipótese de
variação da curva de consumo, admitindo-se, por exemplo, que a curva tenha
forma senoidal. O cálculo do volume útil baseado na curva de consumo pode
ser realizado considerando-se a adução contínua ou intermitente ao reservatório.
Observe na Figura 78 que, no tempo t1, a vazão de consumo começa a
superar a vazão de adução, de modo que o nível de água no reservatório
começa a baixar, terminando no tempo t2.
Nas situações em que se tem adução contínua, ou seja, em que a vazão é
constante durante 24 horas do dia, observa-se que entre os intervalos t2 e
24 horas e 24 horas e t1, a adução supera a demanda e assim o reservatório
vai acumulando água em excesso até que seu nível atinja um valor máximo,
para garantir o fornecimento de água no intervalo de tempo t1 e t2. Observe
na Figura 78 que as áreas hachuradas e não hachuradas em tracejado são
iguais, representando cada uma delas a capacidade mínima do reservatório
para atender o consumo normal no dia de máximo consumo.
No caso de adução durante um intervalo de algumas horas consecutivas
do dia (situação comum para pequenos sistemas em cidades do interior
em virtude dos custos operacionais e da indisponibilidade de operadores
qualificados) a reserva mínima será o volume necessário para suprimento do
consumo durante as horas em que não houver adução (Figura 79).
Figura 79: Curva de consumo e adução intermitente

Fonte: http://www.engenhariaambiental.unir.br/admin/prof/arq/Aula10.pdf
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Nessa situação, tem-se que, ao iniciar o funcionamento da adução, no tempo
t1, serão acumulados volumes de água no reservatório até o fim do tempo de
funcionamento no instante t2. Nesse momento, a água do reservatório atinge
o seu nível máximo.
Para que a reserva de equilíbrio seja a menor possível, devemos colocar a
adução no intervalo em que o consumo for mais intenso, de modo que a
quantidade de água que saia permita o menor acúmulo possível no reservatório.
Observe na Figura 79 que a área hachurada em traços contínuos corresponde
ao volume que deve ser armazenado no reservatório para suprir o consumo de
água durante os intervalos de tempo t2 a 24 horas e 24 horas a t1.

1.5.2 R eserva anti - incêndio
O Corpo de Bombeiros (CB), responsável pela segurança contra incêndios na
localidade onde o reservatório será instalado, deve ser acionado no momento
da determinação da reserva anti-incêndio. De posse das normas oficiais do CB,
as normas da ABNT e as recomendações da Tarifa de Resseguros do Brasil, é
possível, a partir da definição da ocupação urbana da área, estimar o volume
a armazenar no reservatório destinado ao combate a incêndios na localidade.
Diante disso, é importante considerar as características da ocupação urbana,
pois uma área residencial com casas muito distantes entre si dispõe de um
tratamento diferente de uma área de edifícios de apartamentos; da mesma
maneira que uma área industrial é diferente de uma área comercial, uma
comercial de tecidos e uma de eletrodomésticos, uma residencial com casas
de alvenaria comparada a uma com casas de madeira, etc. Em média, adotase uma Q a partir de 30 L.s-1 para densidades superiores a 150 hab.ha-1 e
15 L.s-1 para as demais situações.
No Brasil, as cidades de pequeno e médio porte, normalmente, dispensam
esse tipo de reserva, em consequência de suas características urbanas e
pela ausência de CB na localidade.

1.5.3 R eserva de emergência
Esse tipo de reserva é destinado a atender à demanda de água quando
houver um colapso, ou seja, sempre que houver acidentes com o sistema de
adução (falta de energia, rompimento da canalização adutora, etc.). Assim
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sendo, enquanto se resolve o problema, a reserva de emergência irá suprir
a falta de entrada de água no reservatório, evitando que os consumidores
fiquem sem água. Normalmente, essa reserva corresponde à terça parte do
volume de equilíbrio mais o de combate a incêndios, ou seja:
Va= ((Ve + Vi)/3)
Onde:
Ve – reserva de emergência (m3)
Vi – reserva de equilíbrio (m3)
Va – reserva de anti-incêndio (m3)

1.5.4 Ó rgãos A cessórios
Os órgãos acessórios de um reservatório de distribuição são:
a.
b.

Tubo de ventilação - destinado à circulação do ar para a saída de ar
quando a lâmina de água sobe, e entrada de ar quando a lâmina desce;
Indicador de nível - para acompanhar variações de consumo,
geralmente, não se usa boia quando a água é proveniente de
uma adutora por recalque, nesse caso recomenda-se usar os
sensores ultrassônicos que medem a variação do nível de água
por meio do tempo necessário para que um sinal ultrassónico
emitido reflita na água e volte ao sensor.
Figura 80: Medidor de nível ultrassônico

Fonte: Tsutiya (2006)

c.
d.
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Registros - a fim de regular a entrada e saída de água;
Extravasor – O reservatório deve ser provido de um extravasor
com capacidade para a vazão máxima, a água de extravasão
deve ser conduzida por uma tubulação vertical para uma caixa de
passagem e posteriormente encaminhada por um conduto livre
para um corpo receptor.
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TÓPICO 2

Redes de distribuição
de água potável
OBJETIVO
•

Compreender a classificação das
redes de distribuição de um sistema
de abastecimento de água

2.1 DEFINIÇÃO
Conforme a NBR 12218/1994, a rede de distribuição de água potável é parte
do sistema de abastecimento formada de tubulações e órgãos acessórios,
destinada a colocar água potável à disposição dos consumidores, de forma
contínua, em quantidade e pressão recomendadas. É o componente do
sistema de abastecimento de água que demanda maior custo. Segundo
Tsutiya (2006), cerca de 50 a 75% do custo total de todas as obras de
abastecimento é relativa à rede de distribuição.
Por serem de difícil acesso, pois são obras enterradas que se distribuem sob
as vias públicas, as redes de distribuição são normalmente negligenciadas.
Entretanto, por ser a parte do sistema mais próximo, a população abastecida
merece uma atenção especial, de maneira a garantir água de qualidade e
diminuir perdas de água.
2.2 CLASSIFICAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO
As redes de distribuição são geralmente compostas por tubulações
principais (tubulações tronco ou mestras), essas redes são abastecidas por
um reservatório de montante, ou por um sistema de reservatórios misto (um
reservatório de montante e um de jusante), ou, ainda, diretamente da adutora
com um reservatório de jusante (TSUTIYA, 2006). A partir dessas tubulações,
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partem as secundárias, as quais são de menor diâmetro e têm por finalidade
o abastecimento de água dos ramais prediais.
As redes podem ser classificadas nos seguintes grupos:

2.2.1 D e acordo com o traçado
a. Ramificada
Nesse tipo de rede, o abastecimento se dá a partir de uma tubulação tronco,
sendo este alimentado por um reservatório ou por meio de uma estação
elevatória, onde a distribuição da água é feita diretamente de uma tubulação
secundária. É possível conhecer o sentido da vazão em qualquer trecho da rede.
O inconveniente desse tipo de rede se deve ao fato de que qualquer
interrupção em um trecho da rede prejudica todo o abastecimento nas
tubulações situadas à jusante desta. Portanto, estas somente devem ser
utilizadas quando a topografia local e os pontos de abastecimento não
permitem o traçado com redes de malhas. Esse tipo de traçado é utilizado
em pequenas cidades, pequenas áreas, comunidades de desenvolvimento
linear, pouca largura urbana, etc.
Figura 81: Esquema de uma rede ramificada

Fonte: Tsutiya (2006)

As redes ramificadas podem ainda ser classificadas conforme a disposição
das suas tubulações principais em:
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•

•

Redes em espinha de peixe: onde a partir de uma tubulação
principal central são derivadas, em outras formas de ramificação,
as outras tubulações principais. Esse traçado é normalmente
utilizado em áreas com desenvolvimento linear (Figura 82a).
Redes em grelha: apresentam suas tubulações principais
ordenadas em paralelo, onde são ligadas em uma extremidade a
uma outra tubulação principal que a alimenta (Figura 82b).

Figura 82: Rede ramificada com traçado em espinha de peixe (a) e com traçado em grelha (b)

(a)

(b)
Fonte: Tsutiya (2006)

b. Malhada
Nesse tipo de rede, suas tubulações principais formam anéis ou blocos,
dessa maneira existem mais de um caminho para que se possa abastecer
qualquer ponto do sistema e, assim, é possível uma maior flexibilidade quanto
à demanda e eventual manutenção na rede e, dessa forma, com o mínimo de
interrupção no fornecimento de água.
Esse tipo de rede é normalmente utilizado em grandes cidades, grandes
áreas, comunidades com desenvolvimento concêntrico, etc.
•

Rede malhada em anéis é o tipo de rede utilizada na maioria
das cidades, seu funcionamento pode ser muito bom, desde que
tenha sido bem projetada, após análise detalhada da circulação
de água (Figura 83). Sua medição de vazão é mais trabalhosa
que nas redes em blocos, por necessitarem de um maior número
de registros.
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Figura 83: Esquema de uma rede malhada com quatro anéis ou malhas

Fonte: Porto (1998)

•

Rede malhada em blocos, sua facilidade quanto ao controle
de perdas se deve ao fato de as redes internas, dispostas em
blocos, serem alimentadas apenas por dois pontos, favorecendo
sua medição (Figura 84).
Figura 84: Esquema de uma rede em blocos

Fonte: JWWA (1978)

No quadro a seguir, você pode observar as demais classificações das redes
de distribuição.
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Quadro 10: Classificação das redes de distribuição

De acordo com a alimentação
dos reservatórios

De acordo com a água
distribuída

De acordo com o número de
zonas de pressão

De acordo com o número de
condutos distribuidores numa
mesma rua

•

Com reservatório de montante; ou com reservatório de jusante (pequenos recalques ou adução por gravidade);

•

Com reservatórios de montante e de jusante (grandes cidades);

•

Sem reservatórios, alimentada diretamente da adutora
(pequenas comunidades).

•

Rede simples (rede exclusiva de distribuição de água potável);

•

Rede dupla (uma rede de água potável e uma outra de água
sem tratamento, principalmente quando há dificuldades de
obtenção de água de boa qualidade).

•

Zona única;

•

Múltiplas zonas (comunidades urbanas com desníveis geométricos acentuados - mais de 50m ou muito extensas).

•

Distribuidor único;

•

Com distribuidores auxiliares (conduto principal com diâmetro mínimo de 400 mm);

•

Dois distribuidores laterais (ruas com tráfego intenso, largura
superior a 18 m e dependendo do custo da reposição do
pavimento).
Fonte: Tsutiya (2006)

2.3 ZONAS DE PRESSÃO
Zonas de pressão em redes de distribuição são cada uma das partes em
que a rede é subdividida, visando impedir que a pressão dinâmica mínima e
estática máxima ultrapassem os limites recomendados e preestabelecidos.
Nota-se, então, que uma rede pode ser dividida em quantas zonas de
pressão forem necessárias, a fim de satisfazer as condições técnicas das
redes de distribuição.
Convencionalmente, as zonas de pressão em redes de abastecimento de
água potável estão situadas entre 15 e 50 mca (metros de coluna d’água),
tolerando-se até 60 mca em até 10% da área e até 70 mca em até 5%
da mesma zona, como pressão estática máxima, e até 10 mca em 10%
e até 8 mca em até 5% da mesma zona para pressão dinâmica mínima.
Em circunstâncias especiais, para populações de até 5000 hab, pode-se
trabalhar com até 6 mca com justificativas, garantindo que não ocorrerá
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riscos de contaminação da rede.

2.4 ALTERNATIVAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ÀS REDES

2.4.1 C ontrole e estimativa de perdas
Ainda é muito comum as concessionárias de abastecimento de água
negligenciarem o controle de perdas em relação à operação e manutenção
dos sistemas de abastecimento de água. Erroneamente, idealizam um
sistema que funciona perfeitamente com equipamentos e materiais com vida
útil infinita e operadores experientes. Dessa maneira, em pouco tempo, é
observada a deterioração desses sistemas. Assim sendo, as perdas de água,
desde a capitação no manancial até o consumidor, são diversas e inevitáveis.
Por outro lado, não se pode esperar por um sistema que opere com perdas
zero, uma vez que se trata de um sistema com tubulações enterradas,
pressurizadas e medidores de volumes ou vazão que operam com certo grau
de imprecisão inerente. Dessa forma, faz-se necessário trabalhar com um
nível de perdas aceitável.
Entendido agora a importância de uma operação e manutenção adequadas
para um eficiente funcionamento dos sistemas de abastecimento, discutiremos
no próximo tópico sobre as possíveis perdas inerentes ao sistema.
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TÓPICO 3

Perdas em sistemas de
abastecimento de água
OBJETIVO
•

A

Compreender as possibilidades
de perdas em um sistema de
abastecimento de água

princípio quando pensamos em perdas nos vem à mente as perdas
com a água tratada durante o percurso desde a estação de tratamento
de água até o consumidor final, essa é, portanto, uma perda física ou

concreta. No entanto, existem outros tipos de perdas, por exemplo, a perda
pelo não faturamento da água fornecida e, assim sendo, não contabilização
na receita da companhia, significando prejuízos.
Pode-se então identificar dois tipos de perdas em uma companhia de
abastecimento de água, vejamos.
a . P erda física ou real

Relativa ao volume de água perdido ao longo do caminho até a chegada
ao consumidor final. As causas mais comuns são devido: à ocorrência de
vazamento nas adutoras, nas redes de distribuição e nos reservatórios; ou
ainda ao extravasamento em reservatórios setoriais.
É importante salientar que esse tipo de perda implicará em maior exploração e
captação de água, o que acarreta em maiores impactos ambientais provenientes
também da crescente necessidade de ampliação do sistema com a construção
de barragens, represas, importação de águas de outras bacias e etc.
Somado a isso, tem-se também a preocupação com a saúde da população,
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pois um vazamento pode implicar em despressurização do sistema, podendo
levar à contaminação da água pela entrada de microrganismos patogênicos
ou outras substâncias nocivas.
b . P erda não - física ou aparente

Relativa ao volume de água que foi consumido, mas que não foi faturado
pela companhia de abastecimento de água. As principais causas são: erros
na medição nos hidrômetros e demais tipos de medidores, fraudes, ligações
clandestinas e falhas no cadastro comercial.
Como já foi dito anteriormente, as perdas podem ocorrer em todas as fases
do sistema (captação, adução, tratamento, reservação e distribuição). Sendo
que, em cada fase, predomina uma ou outra e assim definem-se as ações para
prevenir ou corrigir os fatores que levaram a tais perdas. O quadro a seguir
apresenta um resumo das principais perdas observadas em um sistema de
abastecimento de água.
Quadro 11: Principais perdas do sistema de abastecimento de água
Item

Características Principais
Perdas Reais

Perdas Aparentes

Tipo de ocorrência mais comum

Vazamento

Erro de medição

Custos associados ao volume de
água perdido

Custo de produção da água tratada

Valor cobrado no varejo ao
consumidor

Desperdício de recursos naturais
Efeito no meio ambiente

Maiores impactos ambientais devido
à necessidade de ampliação da
exploração dos mananciais

Não é relevante

Efeito na saúde pública

Riscos de contaminação

Não é relevante

Ponto de vista empresarial

Perda de produção “industrializada”

Perda elevada de receita

Ponto de vista do consumidor

Imagem negativa da empresa, associada ao desperdício e ineficiência

Não é uma preocupação
imediata
Repasse de custo à tarifa

Efeitos finais no consumidor

Repasse de custo à tarifa
Desincentivo ao uso racional da água

Incitamento ao roubo e
fraudes

Fonte: Tsutiya (2006)

A avaliação das perdas é normalmente feita por meio da medida da vazão ou
do volume de água na saída no ponto inicial (como uma estação de tratamento
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de água - ETA) e chegada ao ponto final (rede de distribuição) de uma fase.
Assim, a diferença entre as medidas constitui a perda. Nesse caso, não se
distinguem as Perdas Reais das Aparentes. A Figura 85 mostra um esquema
simplificado das perdas em um sistema de abastecimento de água, tendo
como base o volume produzido em uma ETA.
Figura 85: Avaliação geral das perdas

Fonte: SABESP (1997)

3.1 BALANÇO HÍDRICO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
O balanço hídrico de um sistema de abastecimento de água representa a
quantificação de todos os usos da água desde sua captação no manancial até
o momento em que é disponibilizada ao consumidor final, sendo uma maneira
bem estruturada de avaliar componentes e usos da água no sistema, com
seus valores absolutos e relativos. É, portanto, uma ferramenta indispensável
para o acompanhamento do desempenho de um sistema de abastecimento
de água, a partir de indicadores por ele gerados. Esses indicadores permitem
desenvolver estratégias por parte das concessionárias de abastecimento
para ações técnicas, operacionais e empresariais.
O Quadro 12 apresenta as variáveis mais importantes para a composição dos
fluxos e usos da água de acordo com a IWA (International Water Association)
e descrito por Alegre et al (2000). As informações apresentadas tomam
como base um sistema que se inicia no momento em que a “Água entra no
sistema”. Essa fase pode ser denominada como captação, ETA, reservatório,
e até mesmo como derivação de uma adutora. Dessa maneira, a estrutura
pode se dar por um sistema que se quer avaliar ou por parte dele.
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Quadro 12: Matriz do balanço hídrico
Consumo
autorizado
faturado
Consumo
autorizado

Consumo
autorizado nãofaturado

Perdas

No sistema de
abastecimento
de água

aparentes

Consumo faturado medido (inclui
água exportada)
Consumo faturado não medidos
(estimados)
Consumo não-faturado medido
(usos próprios, caminhão-pipa, etc.)
Consumo não-faturado não-medido
(combate à incêndio, favelas, etc.)
Uso não autorizado (fraudes e
falhas de cadastro)
Erros de medição (macro e
micromedição)
Perdas reais nas tubulações
de água bruta e no tratamento
(quando aplicável)

Perdas de
água
Perdas reais

Água faturada

Água nãofaturada

Vazamento nas adutoras e/ou
redes de distribuição
Vazamento e extravasamento
nos reservatórios de adução e/ou
distribuição
Vazamento nos ramais (a montante
do ponto de medição)

Fonte: Tsutiya (2006)

Para que um balanço hídrico se aproxime ao máximo da realidade, as medições devem
ser criteriosas em cada ponto do sistema. Normalmente, o período de avaliação das
informações que compõem um balanço hídrico é de 12 meses, representando assim
uma anualidade dos componentes avaliados e considerada a sazonalidade.
De acordo com a IWA, os componentes do sistema são:
•
Água que entra no sistema: volume anual de água introduzido
na parte do sistema de abastecimento que é objeto do cálculo
do balanço hídrico, incluindo “água importada”. Ex: a partir do
volume produzido na ETA, ou a partir de um volume entregue em
um ponto (reservatório setorial) ou derivação de adutora (antes da
entrada às redes).
•
Consumo autorizado: volume anual medido, e/ou não-medido,
fornecido a consumidores cadastrados, à própria companhia de
saneamento (usos administrativos ou operacionais) e às outras
companhias que estejam implícita ou explicitamente autorizadas
a fazê-lo, para usos domésticos, comerciais ou industriais (inclui
“ÁGUA EXPORTADA”).
•
Perdas de água: volume referente à diferença de água que entra
no sistema e o consumo autorizado.
•
Consumo autorizado faturado: volume que a companhia de
saneamento comporta arrecadar, representa a totalidade dos
volumes que compõem as contas emitidas aos consumidores.
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•

•

•

•

Constitui-se dos volumes medidos nos hidrômetros e dos volumes
estimados nos locais onde não há hidrômetros instalados.
Consumo autorizado não-faturado: volume que não
implica em arrecadação para a companhia de saneamento,
são provenientes de usos autorizados da água no sistema
de distribuição. Compõe-se de volumes medidos (exemplo:
consumo pela própria companhia, fornecimento controlado em
caminhões-pipa) e volumes não-medidos, os quais devem ser
estimados (exemplo: volume gasto em combate a incêndios,
lavagem de ruas, rega de espaços públicos e a água empregada
em algumas atividades operacionais na própria companhia de
saneamento, tais como: lavagem de redes de água e de esgoto,
lavagem de reservatórios).
Perdas aparentes: esses volumes são consumidos de alguma
maneira. Essas perdas estão relacionados a erros de medição, fraudes
e falhas no cadastro comercial da companhia de saneamento.
Perdas reais: estão relacionadas aos volumes de água perdidos
através de vazamentos e extravasamentos nos reservatórios.
Águas faturadas: correspondem ao volume de água vendido,
traduzidas no faturamento da distribuição de água ao consumidor.
Águas não-faturadas: correspondem à diferença entre os totais
anuais da água que entra no sistema e do consumo autorizado
faturado. Esses volumes incorporam as perdas reais e perdas
aparentes, bem como o consumo autorizado não-faturado.

É importante salientar que as perdas ora mencionadas não consideram as
perdas ocorridas após os medidores instalados nas residências (perdas
residenciais) tampouco o desperdício. Outra observação importante é que
não se pode confundir água não-faturada com perdas, pois como vimos
anteriormente, em alguns casos, esse volume não faturado (vendido) foi
concedido pezla própria companhia e não perdido, já a inadimplência
corresponde a um volume faturado fornecido ao consumidor.
Quanto mais detalhado for modelo de balanço hídrico adotado mais confiável
serão seus resultados.
3.2 INDICADORES DE PERDAS
Os indicadores são instrumentos utilizados para gerenciar sistemas de
abastecimento de maneira a acompanhar a evolução dos volumes perdidos,
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redirecionar ações de controle e comparar sistemas diferentes dos sistemas de
abastecimentos. Inúmeros são os indicadores utilizados para controlar perdas,
a seguir, são apresentados aqueles mais importantes (TSUTIYA, 2006).

3.2.1 I ndicador percentual
O mais utilizado entre os indicadores e de melhor compreensão. Faz a relação
entre o volume de água perdido, perdas reais somadas às aparentes, com o
volume total produzido ou disponibilizado ao sistema, volume fornecido, em
termos anuais, conforme apresentado na equação a seguir.

Em termos da matriz do balanço hídrico, pode-se ter ainda:

Onde:
vol.forn = volume fornecido
vol.autoriz.med = volume autorizado medido
vol.autoriz.não-med = volume autorizado não-medido
O indicador percentual é o mais indicado para apuração sistemática do
desempenho de um mesmo sistema, não sendo indicado quando se pretende
comparar sistemas distintos, pois sistemas com o mesmo volume podem
apresentar índices diferentes em virtude de algumas peculiaridades, tais como:
•
•
•

predominância de grandes consumidores em um sistema em
contrapartida a um padrão de consumidores residenciais em outro;
consumo “per capta” em um sistema em relação ao outro;
existência de intermitência de água.

O Quadro 13 mostra uma classificação dos sistemas de abastecimento em
relação às perdas, tendo como base os indicadores percentuais.
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Quadro 13: Classificação dos sistemas de abastecimento em relação às perdas
Índice total de Perdas (%)

Classificação do sistema

Menor do que 25

Bom

Entre 25 e 40

Regular

Maior do que 40

Ruim

Fonte: Tsitiya (2006) adaptado de Weimer (2001) e Baggio (2002)

3.2.2 I ndicador de perdas por ramal
Este indicador faz a relação entre o volume perdido total anual com o número
médio de ramais existentes na rede de distribuição de água (fator de escala),
conforme equação abaixo. Assim, foca os ramais, ficando muito dependente
da densidade dos mesmos. É recomendado quando a densidade de ramais é
maior que 20 ramais/km, pois tende a dar valores muito elevados para baixas
densidades urbanas. A não inclusão da pressão de operação no sistema
compromete a comparação do seu desempenho.

3.2.3 I ndicador de perdas por extensão de rede
Neste indicador, há uma relação entre o volume perdido total anual com o
comprimento da rede (fator de escala). Nesse caso, é feita uma distribuição
das perdas ao longo da extensão da rede, sendo recomendado quando a
densidade urbana é inferior a 20 ramais/km, pois densidades muito elevadas
levam a indicadores muito elevados. A não inclusão da pressão de operação
no sistema compromete a comparação do seu desempenho.

3.2.4 I ndicador infra - estrutural de perdas
O mais recente indicador utilizado para avaliar o desempenho e comparar
sistemas. Este indicador relaciona o nível atual de perdas encontrado
num sistema e o nível mínimo de perdas esperado para o sistema (perdas
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inevitáveis). Assim sendo, quanto mais distante do valor mínimo, pior é o
desempenho do sistema.

No entanto, as aplicações do indicador infra-estrutural de perdas têm sido focadas
para as Perdas Reais. Estudos recentes estão avaliando a extensão desse indicador
às Perdas Aparentes. Para esse caso, pode representar uma desvantagem o uso
desse tipo de indicador quando se pretende fazer uma avaliação universal.

SAIBA MAIS!

3.3 EPANET
É possível encontrar vários programas comerciais
ou de uso livre para o cálculo do fluxo em redes de

O software com uma descrição
detalhada e os manuais de uso
podem ser acessados nas páginas:
http://www.epa.gov
http://epanet.lnec.pt/
http://www.lenhs.ct.ufpb.br/

abastecimento de água, dentre esses, destacamos
o programa computacional EPANET.
Desenvolvido pela U.S. Environmental Protection Agency,
Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, é
um programa computacional de uso público que conta
com ferramentas e aplicações em redes pressurizadas
de distribuição de água (LNEC, 2002, p.1).

ATENÇÃO!

Basicamente, conta com dois módulos: o primeiro trata
da simulação hidráulica estática e hidráulica dinâmica
da rede; e o segundo trata do comportamento da

O EPANET pode trabalhar com
reservatórios de nível fixo ou
variável e com perdas de cargas
localizadas.

qualidade da água no interior da rede de distribuição.
Do ponto de vista hidráulico, a partir dos dados
topográficos, tais como comprimentos dos trechos
e cotas topográficas dos nós, juntamente com as

características da tubulação: diâmetro dos tubos, tipo de material utilizado
na tubulação em cada trecho e demandas efetivas nos nós, é feita toda a
simulação das condições hidráulicas da rede, fornecendo como resultado o
valor da vazão em cada trecho e a pressão piezométrica em cada nó.
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O EPANET trabalha ainda com a possibilidade de uma série de demandas
ao longo de um período específico de tempo para o cálculo hidráulico com
ênfase nos períodos de pico e de baixa do consumo – com a consequente
oscilação da demanda nos nós.
Na figura a seguir, você pode visualizar a tela do EPANET e logo em seguida uma
rede simulada através do programa da cidade de Forquilha no estado do Ceará.
Figura 86: Tela do Epanet

Fonte: autora (2015)

Figura 87: Rede simulada da cidade de Forquilha

Fonte: Costa (2014)
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O Epanet tem se mostrado bastante robusto e eficaz como auxílio ao projetista
de redes de distribuição de água, principalmente quando acoplado a softwares
CAD que possibilitem a transposição do traçado de uma rede real para o
módulo de cálculo do sistema.
Com esse tópico terminamos a disciplina de Sistemas de Abastecimento de
água que abordou o caminho da água para abastecimento urbano desde a
captação e tratamento até a sua distribuição para as unidades de consumo.
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