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4.5. Captação  

 

4.5.1. Fontes de água para abastecimento  

O homem possui dois tipos de fontes para seu abastecimento que são as águas 

superficiais (rios, lagos, canais, etc.) e subterrâneas (lençóis subterrâneos). 

Efetivamente essas fontes não estão sempre separadas. Em seu deslocamento pela 

crosta terrestre a água que em determinado local é superficial pode ser subterrânea em 

uma próxima etapa e até voltar a ser superficial posteriormente.  

As águas de superfície são as de mais fácil captação e por isso havendo, pois, 

uma tendência a que sejam mais utilizadas no consumo humano. No entanto temos 

que menos de 5% da água doce existente no globo terrestre encontram-se disponíveis 

superficialmente, ficando o restante armazenado em reservas subterrâneas.  

Logicamente que nem toda água armazenada no subsolo pode ser retirada em 

condições economicamente viáveis, principalmente a localizada em profundidades 

excessivas e confinada entre formações rochosas.  

Quanto a sua dinâmica de deslocamento as águas superficiais são 

frequentemente renovadas em sua massa enquanto que as subterrâneas podem ter 

séculos de acumulação em seu aqüífero, pois sua renovação é muito mais lenta pelas 

dificuldades óbvias, principalmente nas camadas mais profundas.  

 

4.5.2. Tipos de mananciais  

A captação tem por finalidade criar condições para que a água seja retirada do 

manancial abastecedor em quantidade capaz de atender o consumo e em qualidade tal 

que dispense tratamentos ou os reduza ao mínimo possível. É, portanto, a unidade de 

extremidade de montante do sistema.  

Chama-se de manancial abastecedor a fonte de onde se retira a água com 

condições sanitárias adequadas e vazão suficiente para atender a demanda. No caso 

da existência de mais de um manancial, a escolha é feita considerando-se não só a 

quantidade e a qualidade mas, também, o aspecto econômico, pois nem sempre o que 

custa inicialmente menos é o que convém, já que o custo maior pode implicar em custo 

de operação e manutenção menor.  
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Na escolha de manancial, também deve-se levar em consideração o consumo 

atual provável, bem como a previsão de crescimento da comunidade e a capacidade ou 

não de o manancial satisfazer a este consumo. Todo e qualquer sistema é projetado 

para servir, por certo espaço de tempo, denominado período de projeto. Estes 

reservatórios podem dos seguintes tipos: superficiais (rios e lagos), subterrâneos 

(fontes naturais, galerias filtrantes, poços) e águas pluviais (superfícies preparadas). 

Embora, como citado anteriormente, os mananciais de superfície pareçam de mais fácil 

utilização, as águas subterrâneas são aproveitadas desde a antiguidade. Egípcios e 

chineses já eram peritos na escavação do solo com a finalidade exclusiva de obterem 

água, a mais de 2000 anos antes de Cristo. A própria Bíblia Sagrada do Cristianismo 

revela fatos como o bíblico poço de José, no Egito, com cerca de 90 metros de 

profundidade cavado na rocha, e o gesto de Moisés criando uma fonte na rocha.  

 

4.5.3. Águas superficiais  

Devido à água ser essencial para subsistência humana (nosso organismo 

necessita ser reabastecido com cerca de 2,5 litros desse líquido por dia) normalmente 

temos as comunidades urbanas formadas às margens de rios ou desembocaduras 

destes. Quando estudamos dados geográficos ou históricos das grandes cidades 

percebemos sua associação com um ou mais rios, por exemplo, Londres-Tâmisa, 

Paris-Sena, Roma-Pó, Lisboa-Tejo, Nova Iorque-Hudson, Buenos Aires-Prata, São 

Paulo-Tietê, Recife-Capibaribe/Beberibe, Manaus-Negro, Belém-Amazonas, Teresina-

Parnaíba, Natal-Potengi, etc. 

Ruínas de comunidades de mais de 5000 anos, escavadas na Índia, revelaram a 

existência de sistemas de abastecimento de água e de drenagem construídos com 

alvenaria de pedras trabalhadas, que incluíam inclusive piscinas para banhos coletivos 

e práticas de natação. Os egípcios, também por volta de 3000 anos antes de Cristo, já 

construíam barragens de pedras com até mais de dez metros de altura para 

armazenamento de água potável para abastecimento doméstico e irrigação. Também 

historicamente é registrado que o rei Salomão, biblicamente famoso, promoveu de 

forma intensa a construção de aquedutos. Agricultores árabes aproveitavam as águas 

armazenadas em crateras de vulcões extintos como reservatórios para irrigação.  
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4.5.3.1. Condições para captação  

 

4.5.3.1.1. Condições a serem analisadas  

As águas superficiais empregadas em sistemas de abastecimento geralmente são 

originárias de um curso de água natural. Opções mais raras seriam captações em 

lagos naturais ou no mar com dessalinização posterior. As condições de escoamento, a 

variação do nível d’água, a estabilidade do local de captação, etc, é que vão implicar 

em que sejam efetuadas obras preliminares a sua captação e a dimensão destas 

obras. Basicamente as condições a serem analisadas são:  

• quantidade de água;  

• qualidade da água;  

• garantia de funcionamento;  

• economia das instalações; e 

• localização.  

 

4.5.3.1.2. Quantidade de água  

São três as situações que podemos nos deparar quando vamos analisar a 

quantidade de água disponível no possível manancial de abastecimento:  

• a vazão é suficiente na estiagem;  

• é insuficiente na estiagem, mas suficiente na média; e 

• existe vazão, mas inferior ao consumo previsto.  

 

A primeira situação é a ideal, pois, havendo vazão suficiente continuamente, o 

problema seguinte é criar a forma mais conveniente de captação direta da correnteza. 

Esta é a forma mais comum onde os rios são perenes (ou perenizados artificialmente). 
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A segunda situação significa que durante determinado período do ano não vamos 

encontrar vazão suficiente para cobertura do consumo previsto. Como na média a 

vazão é suficiente, então durante o período de cheias haverá um excesso de vazão 

que se armazenado adequadamente poderá suprir o déficit na estiagem. Este 

armazenamento normalmente é conseguido por meio das barragens de acumulação 

que são reservatórios construídos para acumularem um volume tal que durante a 

estiagem compensem as demandas com o volume armazenado em sua bacia 

hidráulica. Esta é a forma mais frequente para sistemas com vazões de consumo para 

comunidades superiores a 5000 habitantes, no interior do Nordeste Brasileiro, onde é 

comum o esvaziamento completo dos rios nos períodos de seca.  

A terceira situação é a mais delicada quanto ao aproveitamento do manancial. 

Como não temos vazão suficiente, a solução mais simplista é procurarmos outro 

manancial para a captação. Se regionalmente não podemos contar com outro 

manancial que supra a demanda total, então poderemos ser obrigados a utilizarmos 

mananciais complementares, ou seja, a vazão a ser fornecida pelo primeiro não é 

suficiente, mas reunida com a captada em um manancial complementar (ou em mais 

de um) viabiliza-se o abastecimento, dentro das condições regionais. É a situação mais 

comum no abastecimento dos grandes centros urbanos.  

 

4.5.3.1.3. Qualidade da água  

Na captação de águas superficiais parte-se do princípio sanitário que é uma 

água sempre suspeita, pois está naturalmente sujeita a possíveis processos de 

poluição e contaminação. É básico, sob o ponto de vista operacional do sistema, captar 

águas de melhor qualidade possível, localizando adequadamente a tomada e 

efetivando-se medidas de proteção sanitária desta tomada, como por exemplo, no caso 

de tomada em rios, instalar a captação à montante de descargas poluidoras e da 

comunidade a abastecer.  

Especificamente, as tomadas em reservatórios de acumulação não devem ser 

tão superficiais nem também tão profundas, para que não ocorram problemas de 

natureza física, química ou biológica. Superficialmente ações físicas danosas podem 

ter origem através de ventos, correntezas (principalmente durante os períodos de 

enchentes com extravasão do reservatório) e impactos de corpos flutuantes. Nas 
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partes mais profundas sempre teremos maior quantidade de sedimentos em 

suspensão, dificultando ou encarecendo a remoção de turbidez nos processos de 

tratamento.  

Agentes químicos poderão está presentes a qualquer profundidade mas há uma 

tendência das águas mais próximas da superfície terem maiores teores de gases 

dissolvidos (CO2 , por exemplo), de dureza e de ferro e manganês e seus compostos.  

Biologicamente, nas camadas superiores da massa de água, temos maior 

proliferação de algas. Essa ocorrência dá gosto ruim e odor desagradável a estas 

águas, dificultando o tratamento, principalmente em regiões de clima quente e 

ensolarado. A profundidade desta lâmina, a partir da superfície livre, dependerá da 

espessura da zona fótica, que por sua vez vai depender da transparência da água 

armazenada, visto que o desenvolvimento algológico depende da presença de luz no 

ambiente aquático, isto é, a espessura da camada vai depender de até onde a luz solar 

irá penetrar na água. Enquanto isso no fundo dos lagos gera-se uma massa biológica, 

chamada de plâncton, que também confere características impróprias para utilização 

da água ali acumulada.  

 

4.5.3.1.4. Garantia de funcionamento  

Para que não hajam interrupções imprevistas no sistema decorrentes de 

problemas na captação, devemos identificar com precisão, antes da elaboração do 

projeto da captação, as posições do nível mínimo para que a entrada de sucção 

permaneça sempre afogada e do nível máximo para que não haja inundações danosas 

às instalações de captação. A determinação da velocidade de deslocamento da água 

no manancial também é de suma importância para dimensionamento das estruturas de 

captação que estarão em contato com a correnteza e ondas e sujeitas a impactos com 

corpos flutuantes.  

Além da preocupação com a estabilidade das estruturas, proteção contra 

correntezas, inundações, desmoronamentos, etc., devemos tomar medidas que não 

permitam obstruções com a entrada indevida de corpos sólidos, como peixes, por 

exemplo. Esta proteção é conseguida com emprego de grades, telas ou crivos, 

conforme for o caso, antecedendo a entrada da água na canalização (Figura 15).  
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Figura 15 - Exemplo de captação com grade e crivo. 

 

4.5.3.1.5. Economia nas instalações  

Os princípios básicos da engenharia são a simplicidade, a técnica e a economia. 

A luz destes princípios o projeto da captação deve se guiar por soluções que envolvam 

o menor custo sem o sacrifício da funcionalidade. Para que isto seja conseguido 

devemos estudar com antecedência, a permanência natural do ponto de captação, a 

velocidade da correnteza, a natureza do leito de apoio das estruturas a serem 

edificadas e a vida útil destas, a facilidade de acesso e de instalação de todas as 

edificações necessárias (por exemplo, a estação de recalque, quando for o caso, 

depósitos, etc.), a flexibilidade física para futuras ampliações e os custos de aquisição 

do terreno.  

 

4.5.3.1.6. Localização  

A princípio, a localização ideal é aquela que possibilite menor percurso de 

adução compatibilizado com menores alturas de transposição pela mesma adutora no 

seu caminhamento. Partindo deste princípio, o projetista terá a missão de otimizar a 

situação através das análises das várias alternativas peculiares ao manancial a ser 

utilizado.  

Para melhor rendimento operacional, é importante que, além das medidas 

sanitárias citadas anteriormente, a captação em rios seja em trechos retos, pois nestes 

trechos há menor possibilidade de assoreamentos. Quando a captação for em trecho 

curvo temos que na margem côncava haverá maior agressividade da correnteza, 

enquanto que na convexa maiores possibilidades de assoreamentos, principalmente de 

areia e matéria orgânica em suspensão. É, portanto, preferível a captação na margem 
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côncava, visto que problemas erosivos podem ser neutralizados com proteções 

estruturais na instalação, enquanto que o assoreamento seria um problema contínuo 

durante a operação do sistema.  

A captação em barragens deve situar-se o mais próximo possível do maciço de 

barramento considerando que nestes locais há maior lâmina disponível, correntezas de 

menores velocidades, menor turbidez, condições mais favoráveis para captação por 

gravidade, etc.  

Em lagos naturais as captações devem ser instaladas, de preferência, em 

posições intermediárias entre as desembocaduras afluentes e o local de extravasão do 

lago.  

 

4.5.3.2. Exemplos de captação (com figuras auto-explicativas)  

 

4.5.3.2.1. Captação em cursos de água com pequenas vazões e baixa flutuação de 

nível  

a) Margens estáveis  

 

 

b) Margens sujeitas a erosão  
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c) Margens instáveis  

 

 

d) Leitos rochosos com lâmina líquida muito baixa  

 

 

e) Leitos arenosos com lâmina líquida muito baixa  

 

1- Barramento com enrocamento  
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2- Barramento com vertedor móvel  

 

 

 

f) Leitos arenosos com areia em suspensão  
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4.5.3.2.2. Com pequenas vazões e grande oscilação de nível  

 

a) em leitos rochosos  

 

 

 

b) Leitos arenosos  

 

 

 

 

4.5.3.2.3. Com grandes vazões e pequena oscilação de nível  

Neste caso as instalações de captação são similares às de captações mostradas 

em 4.5.3.2.1. a, b e c, provavelmente, com as bombas instaladas afogadas quando as 

vazões a serem captadas, também, forem significativas.  
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4.5.3.2.4. Com grandes vazões e grande oscilação de nível  

 

 

 

4.5.3.2.5. Captação em reservatórios de acumulação  

Se há necessidade de reservatório de acumulação significa haver variação do 

nível da água na captação, pois durante o período de estiagem a vazão de entrada 

será inferior a de saída. Quando a captação é prevista no projeto do reservatório é 

comum a construção de torres de tomada com saída através do maciço da barragem. 

Em caso contrário emprega-se o poço seco de derivação e, para vazões pequenas, 

sifonamento por sobre o maciço ou a captação com os conjuntos sobre balsas e com a 

sucção e a parte móvel do recalque em mangotes flexíveis.  
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4.5.4. Águas subterrâneas  

 

4.5.4.1. Mananciais  

Os reservatórios de águas subterrâneas são chamados de lençóis. Essas águas 

podem estar acumuladas em dois tipos de lençóis: o freático ou o artesiano. O lençol 

freático caracteriza-se por está assentado sobre uma camada impermeável de sub-
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solo, rocha, por exemplo, e submetido a pressão atmosférica local. O lençol artesiano 

caracteriza-se por está confinado entre duas camadas impermeáveis de crosta 

terrestre e submetido a uma pressão superior a pressão atmosférica local.  

 

 

4.5.4.2. Captações em lençol freático  

 

A captação do lençol freático pode ser executada por galerias filtrantes, drenos, 

fontes ou poços freáticos. O emprego de galerias filtrantes é característico de terrenos 

permeáveis (Figura 16), mas de pequena espessura (aproximadamente de um a dois 

metros) onde há necessidade de se aumentar a área vertical de captação para coleta 

de maior vazão (Figura 17). Estas galerias em geral são tubos furados, que convergem 

para um poço de reunião, de onde a água é retirada em geral por bombeamento, não 

sendo incomum outros métodos mais rudimentares.  

 

 

Figura 16 - Posição da Galeria Filtrante.  
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Figura 17 - Detalhe para construção da galeria filtrante. 

 

Quando o lençol freático é muito superficial, as canalizações coletoras ficam na 

superfície ou a pequenas profundidades de aterramento, então temos os chamados 

drenos. Podem ser construídos com tubos furados ou simplesmente com manilhas 

cerâmicas não rejuntadas. As galerias são mais comuns sob leitos arenosos de rios 

com grande variação de nível, enquanto que os drenos são mais comuns em áreas 

onde o lençol é aflorante permanecendo praticamente no mesmo nível do terreno 

saturado ou sob leitos arenosos de rios com pequena variação de nível.  

Os poços são mais frequentes porque normalmente o lençol freático tem grande 

variação de nível entre os períodos de chuvas, ou seja, durante os períodos de 

estiagem, necessitando de maiores profundidades de escavações para garantia da 

permanência da vazão de captação. Logicamente as camadas permeáveis também 

são de espessuras consideráveis, podendo em algumas situações ser necessário o 

emprego de captores radiais partindo da parte mais profunda do poço para que este 

tenha rendimento mais efetivo. 

Os tipos de poços empregados na captação de água do lençol freático são o 

raso comum, o amazonas e o tubular. O poço raso, popularmente chamado de cacimba 

ou cacimbão, é um poço construído escavando-se o terreno, em geral na forma 

cilíndrica, com revestimento de alvenaria ou com peças pré-moldadas (tubulões), com 

diâmetro da ordem de um a quatro metros por cinco a vinte de profundidade em média, 

a depender da posição do lençol freático. A parte inferior, em contato com o lençol deve 
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ser de pedra arrumada, de alvenaria furada ou de peças cilíndricas pré-moldadas 

furadas quando for o caso. Dependendo da estabilidade do terreno o fundo do poço 

pode exigir o não revestimento (Figura 18).  

 

 

Figura 18 - Estrutura típica de um poço raso comum. 

 

Para evitar o carreamento de areia para o interior dos poços ou mesmo dos 

orifícios pode-se envolver a área de drenagem com uma camada de pedregulho e areia 

grossa, externamente. A retirada da água do seu interior deve ser por meio de 

bombeamento por medida de segurança sanitária, mas para abastecimentos singelos 

são frequentes o uso de sarilhos e outras bombas manuais.  

O poço amazonas é uma variável do escavado, próprio de áreas onde o terreno 

é muito instável por excesso de água no solo (areias movediças). Seu método 

construtivo é que o caracteriza, pois sua construção tem de ser executada por pessoal 

especializado, empregando peças pré-fabricadas à medida que a escavação vai 

desenvolvendo-se. Sua denominação deve-se ao fato de ser muito comum na região 
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amazônica em função de que os terrenos terem este comportamento, principalmente 

nas épocas de enchentes. São poços para pequenas vazões, destinados a 

abastecerem pequenas comunidades. Dependendo da vazão solicitada e da 

capacidade do lençol abastecedor os poços freáticos podem ser classificados da 

seguinte maneira:  

a) quanto a modalidade de construção: 

• escavados (profund. até 20 m, diâmetros de 0,80 a 3,00 m, vazão até 20 L.s-1);  

• perfurados; e 

• cravados.  

 

b) quanto ao tipo de lençol: 

• rasos; e 

• profundos.  

 

4.5.4.2. Captações em lençol artesiano  

 

A captação de lençóis artesianos normalmente é feita através de poços 

artesianos e, mais raramente, por fontes de encosta.  

 

NOTA: A designação artesiano é datada do século XII, derivada do nome da cidade de 

Artois, França, onde historicamente em 1126, foi perfurado com sucesso pela primeira 

vez, um poço desta natureza. Um dos poços artesianos mais famosos da história, 

principalmente pelo seus registros de sondagens, etapas de perfuração e métodos de 

recuperação de ferramentas, é o de Grenelle, próximo a Paris, perfurado de 1833 a 

1841, com 549 metros de profundidade, permaneceu por mais de 15 anos como o mais 

profundo do mundo; outro famoso poço próximo a Paris é o de Passy, concluído em 

1857, com 0,70m de diâmetro e produção de 21.150 m3.d-1 a uma altura de 16,50 

metros acima do solo. 
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4.6. Adução 

 

4.6.1. Definição  

 

É o conjunto de encanamentos, peças especiais e obras de arte destinados a 

promover o transporte da água em um sistema de abastecimento entre: 

• captação e reservatório de distribuição;  

• captação e ETA;  

• captação a rede de distribuição;  

• ETA e reservatório;  

• ETA e rede;  

• reservatório à rede; e 

• reservatório a reservatório.  

 

4.6.2. Classificação  

• de acordo com a energia de movimentação do líquido: gravidade, recalque e 

mista;  

• de acordo com o modo de escoamento do líquido: livre, forçada e mista;  

• de acordo com a natureza da água: bruta e tratada.  

 

4.6.3. Vazão de dimensionamento 

 

• adução contínua sem reservatório: 

86400
q . P

 . 2k . 1kQ =  
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• adução contínua com reservatório: 

86400
q . P

 . 1kQ =  

• adução descontínua com reservatório: 

3600 . n
q . P

 . 1kQ =  

em que: 

 Q = vazão média anual, em L.s-1; 

 P = população da área abastecida; 

 q = consumo médio diário per capta, em  L.hab-1.d-1; e 

 n = horas de funcionamento diariamente. 

 

4.6.4. Dimensionamento hidráulico para escoamento livre (líquido escoando com 

superfície livre a pressão atmosférica local - canais a céu aberto, galerias, etc)  

 

2/13/2 S . Rh . 
n
1

v =  

 

 
P
A

Rh =  

 

 v . A Q =  

 

2/13/2 S . Rh . A . 
n
1

Q =  

 

em que: 

 v = velocidade de escoamento, em m.s-1; 

 n = coeficiente de rugosidade de Manning; 

 Rh = raio hidráulico, em m; 

 S = declividade do canal, m.m-1; 

 A = área da seção do canal, em m2; 
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 P = perímetro molhado, em m; e 

 Q = vazão em m3.s-1. 

 

Os limites de velocidade são função da qualidade do líquido e do material de 

revestimento das paredes do conduto, por exemplo mínimas de 0,45 m.s-1 para água 

bruta e de 0,15 m.s-1 para água limpa (tratada). Para outros limites consultar Tabelas 

15.10.1 e 15.10.2 do Manual de Hidráulica de Azevedo Netto, 8a edição.  

 

4.6.5.  Dimensionamento hidráulico para escoamento forçado  

 

Com o líquido escoando a pressão diferente da atmosférica externa ao conduto, 

por exemplo nos recalques, sucções, sifões, trechos com ponto final mais alto etc, 

recomenda-se trabalhar com velocidades entre 0,60 m.s-1 e 0,90 m.s-1. Quando a 

pressão interna for maior, velocidades superiores a 1 m.s-1 em geral requerem 

justificativas técnicas, especialmente com rigoroso cálculo do golpe de aríete e seus 

dispositivos de amortecimento. 

 

- Linha piezométrica 

 

a) Fórmula de Darcy     (Equação Universal de Perda de Carga) 

 

52

2

D . g . 

Q . f . 8
J

π
=  

 

em que: 

 f = coeficiente que depende do material e estado de conservação das paredes, é 

determinado pela expressão semi-empírica de C. F. Colebrook, divulgada em 1938,  
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+=

f . Re

2,51
  

D
e . 0,27

 log . 2 -  
f

1
 

 

em que: 

e =  é a rugosidade equivalente, ou seja, tamanho das asperezas, e  e/D  é a 

rugosidade relativa, grandeza esta de grande significado para se analisar a 

confiabilidade de uma expressão para cálculo das perdas.  

 

 

b) Opicionalmente, em predimensionamentos, Hazen-Williams (aplicada 

tradicionalmente para diâmetros de 50mm a 3500mm)  

 

87,485,1

85,1

D .C

Q.641,10
J =  

 

em que: 

C = coeficiente que depende da natureza das paredes e estado de conservação de 

suas paredes internas. 

 

- Predimensionamento para recalque  

 

• para adução contínua:         (fórmula de Bresse ) 

 

Q . 3,1D =                   
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em que: 

D = diâmetro, em m; e   

Q = vazão, em m3.s-1. 

 

 

• para adução descontínua:             (fórmula de Forchheimer ) 

 

Q . 
24
T

 . 3,1D
25,0









=             Fórmula da ABNT (NB – 92/66) 

 

em que: 

D = diâmetro, em m; 

Q = vazão, em m3.s-1; e 

 T = número de horas de funcionamento da bomba por dia. 

 

Notas: 

- Jaques Antoine Charles Bresse (1822-1883), nascido em Vienne, Isère, professor de 

Matemática em Paris.  

- Philipp Forchheimer (1852-1933), natural de Vienna, Áustria, professor de Hidráulica 

em Aachen e Graz.  

 

- Potência  

 

   
 . 75
H . Q . 

Pot m
η

γ
=  

 

em que: 

Pot = potência, em cv; 

Q = vazão, em m3s-1;  
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Hm = altura manométrica, em m; e 

N = rendimento do conjunto motobomba. 

 

4.6.6. Exemplos  

1. De um lago com NA 1480,00 m, parte uma adutora em ferro fundido velho em 100 

mm de diâmetro e 650 m de extensão para um reservatório com a cota de entrada 

1465,65 m. Determinar a vazão e a velocidade média de escoamento.  

a) Para Darcy 

b) Para Hazen-Williams 

 

2. Que altura líquida terá um canal triangular em concreto liso com paredes inclinadas 

de 45o transportando 2,0 m3.s-1 de água? I = 0,008 m.m-1.  

 

3. Traçar a linha piezométrica para a adutora esquematizada na Figura abaixo (C = 

120). Determinar ainda as pressões estática e dinâmica em "C".  

 

 

4. Se houver necessidade de um reforço de 15,0 L.s-1, verificar a velocidade, calcular a 

potência dos conjuntos elevatórios e esboçar o novo traçado da linha piezométrica.  
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4.7. Materiais e Peças especiais das canalizações  

 

4.7.1. Categorias  

Os materiais empregados nas canalizações de adução costumam ser agrupados 

em três categorias principais, a saber:  

• tubulações;  

• conexões; e 

• peças especiais.  

Na realidade estes materiais são utilizados em todas as unidades do sistema, de 

acordo com suas características específicas. O projetista deve estar atualizado com as 

potencialidades e novidades do mercado, especialmente por meio de catálogos 

convencionais ou eletrônicos dos fabricantes e com as normas técnicas em vigor. 

 

4.7.2. Tubulações  

As tubulações (canalizações construídas com tubos) são classificadas segundo o 

material de fabricação dos tubos, do tipo de junta e da pressão de serviço. Os tubos, as 

peças pré-moldadas que vão constituir as canalizações, podem ser de:  

• polietileno de alta densidade (PAD);  

• cloreto de polivinil (PVC);  

• ferro fundido dúctil (FºFº);  

• aço soldado ou rebitado;  

• concreto simples ou armado;  

• fibra de vidro; e 

• fibro-cimento (em desuso). 

 

A escolha do material dos tubos depende primariamente das pressões de serviço (a 

pressão interna quando em funcionamento hidráulico) que as tubulações vão ser 
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submetidas. Além dos diversos materiais, os fabricantes oferecem, para um mesmo 

material, diversas opções para pressões de serviço e de ruptura, em geral mediante 

condições normalizadas oficialmente. Esses tubos de diferentes resistências estão 

divididos em grupos geralmente denominados de classes. Por exemplo: PVC Classe 20 

significa que este tubo deve trabalhar a uma pressão máxima de 100 kgf.cm-2. Outros 

aspectos também podem ser bastante relevantes na especificação do tubo, tais como:  

• facilidade de montagem (transporte, armazenagem, peso, corte, número de 

juntas e rapidez na sua execução etc);  

• resistência aos esforços externos (reaterros, cargas, pancadas acidentais etc);  

• funcionamento hidráulico, manutenção e durabilidade; e 

• custos de aquisição e montagem.  

As juntas podem ser do tipo flexível ou elástica com anéis de boracha (as mais 

comuns, especialmente para tubulações enterradas), soldadas (para PVC embutidas e 

com adesivo próprio), soldadas com solda elétrica em tubulações de aço, e flangeadas 

(Figura 19), travadas ou mecânicas para tubos de ferro fundido. Tubos metálicos 

normalmente são empregados para trechos de alta pressão e, obrigatoriamente, para 

trechos expostos e sujeitos a cargas acidentais.  

 

 

Figura 19 - Junta de dilatação para tubos de fºfº com juntas de flanges. 

 

4.7.2.1. Tubos de PVC  

Sendo materiais bem mais econômicos e muitas vezes mais adequados que os 

tubos metálicos, os tubos de PVC são fabricados a partir de matérias-primas como 
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carvão, cal e cloreto de sódio. O processo químico que envolve a fabricação do PVC é 

a seguinte: o carvão, agindo com a cal, forma o carbureto de cálcio e este, com a água, 

o acetileno que se combinado com o ácido clorídrico produzido pela eletrólise do 

cloreto de sódio vai formar o cloreto de vinila e este o de polvilina. Trabalhando-se este 

material obtem-se os tubos propriamente ditos.  

Segundo as normas brasileiras, os tubos de plástico rígidos (PVC) podem ser 

fabricados para as classes 8, 10, 12, 15, 20, cujas pressões de ensaio são os mesmos 

número de kgf.cm-². As pressões de trabalho, que devem ser a metade daquelas 

pressões quando transformadas em colunas de água, transformam-se nos valores a 

seguir (Quadro 11): 

 

Quadro 11 – Classes e pressões correspondentes para tubulações de PVC. 

Classe Pressão de Serviço (kgf.cm-2) 

8 40 

10 50 

12 60 

15 75 

20 100 

 

Os valores das pressões máximas de serviço decrescem com o aumento da 

temperatura na base de 20% para cada acréscimo de 10oC na temperatura.  

Possuem ótima resistência à corrosão, pois sendo compostos por matérias 

essencialmente não corrosivos, a tubulações de plástico, são sem dúvida alguma, as 

que menos ficam sujeitas ao ataque da água e de terreno agressivos. Todavia, esta 

afirmação só é válida para temperaturas até 60ºC no máximo. Vale salientar que esses 

tubos também são imunes à corrosão eletrolítica. 
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As suas paredes lisas beneficiam a sua capacidade de escoamento, sendo, sob 

as mesmas condições de trabalho e para mesmo diâmetro, capaz de fornecer uma 

vazão 1,4 vezes maior que o ferro fundido.  

Normalmente são fabricados com juntas elásticas, sendo estas, para 60 e 300 

mm de diâmetro, os mais comuns nos sistemas públicos de abastecimento de água. 

Essas juntas compõem-se de um anel de borracha que fica comprimido entre a ponta 

de um tubo e a bolsa do outro com o qual se une.  

 

4.7.3. Conexões  

 

Estas peças são destinadas a ligarem tubos ou seguimentos de tubos entre si, 

permitindo mudanças de direção, derivações, alterações de diâmetros etc, e são 

fabricadas nas classes e juntas compatíveis com a tubulação. As mais comuns são:  

• curvas (mudanças de direção);  

• tês (derivação simples);  

• cruzetas derivação dupla;  

• reduções (mudanças de diâmetro);  

• luvas (ligação entre duas pontas);  

• caps (fechamento de extremidades);  

• junções (derivações inclinadas); etc.  

 

4.7.3. Peças especiais  

 

São peças com finalidades específicas, tais como controle de vazões, esgotamento 

de canalizações, retirada de ar ou reenchimento de trechos de tubulação etc. Entre 

elas as mais comuns são:  

• válvulas de manobra para controle do fluxo (Figura 20);  
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• válvulas de retenção para impedir retorno do fluxo;  

• ventosas para aliviar o ar das canalizações;  

• crivos par impedir a entrada de material grosseiro nos condutos;  

• válvulas de pé para manter o escorvamento dos conjuntos elevatórios;  

• comportas e adufas para controle das entradas e saídas de vazão; e 

• hidrante para fornecimento de água para combate a incêndios.  

 

 

Figura 20 - Registro de gaveta com cabeçote e volante. 

 

 

4.7.4. Exercícios  

 

1. Um canal trapezoidal com paredes inclinadas de 45°, base duas vezes a altura, 

revestido com cimento liso, descarrega uma vazão de 4,5 m³.s-1. Se sua declividade 

longitudinal de 0,20% calcular a altura da água nesse canal.  

 

2. Que diâmetro dever-se-ia indicar para construção de uma galeria em concreto 

armado, com o acabamento da forma, que fosse capaz de transportar 182 L.s-1 a 0,005 

m.m-1, para uma lâmina molhada máxima de 1/2 seção?  
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3. Calcular a capacidade de uma galeria funcionando a seção plena, sem carga, de 

diâmetro de 1500 mm sob 0,08% de declividade.  

 

4. De um reservatório com NA1 na cota 1220,80 m, parte uma adutora de tubos de fºfº 

velhos com 1650 m de extensão e 200 mm de diâmetro conduzindo água para um 

outro reservatório com NA2 na cota 1185,65 m. Determinar a vazão e a velocidade 

média do escoamento empregando a expressão de a) Darcy e b) Hazen-Williams. 

Compare e comente os resultados.  

 

5. Para projetar o abastecimento d'água de uma pequena cidade foram colhidos os 

seguintes dados:  

. população no final do plano = 15000 habitantes;  

. consumo médio per capita = 200 L.hab-1.dia-1;  

. coeficiente de reforço (K1. K2) = 2,00;  

. comprimento da adutora (adução por gravidade) = 5,30 km;  

. cota do NA do manancial = 980,65 m;  

. cota do NA do reservatório de distribuição = 940,30 m.  

Pede-se predeterminar o diâmetro da adutora e verificar a velocidade.  

 

6. Dimensionar uma adutora para abastecimento de um conjunto habitacional 

composto de 2500 casas populares. São conhecidos: L = 3400 m, NAm = 876,45 m e 

NAj = 841,56 m. Adotar demais parâmetros.  
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7. Dimensionar as adutoras esquematizadas nas figura 1 e figura 2, inclusive as 

potências instaladas se necessário, e desenhar o traçado esquemático das linhas 

piezométricas.  

 

8. No caso da figura 1 qual seria a potência instalada necessária para se aumentar a 

vazão em mais 25%? 
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4.8. Noções sobre Tratamento 

 

4.8.1. Introdução  

Classicamente quando se define o tratamento de água descreve-se como uma 

sequência de operações que conjuntamente consistem em melhorar suas 

características organolépticas, físicas, químicas e bacteriológicas, a fim de que se torne 

adequada ao consumo humano.  

Nem toda água requer tratamento para abastecimento público. Depende da sua 

qualidade em comparação com os padrões de consumo e também da aceitação dos 

usuários. Normalmente as águas de superfície são as que mais necessitam de 

tratamento, porque se apresentam com qualidades físicas e bacteriológicas impróprias, 

em virtude de sua exposição contínua a uma gama muito maior de processos de 

poluição. Apenas na captação superficial de águas de nascentes, a simples proteção 

das cabeceiras e o emprego de um processo de desisnfecção, podem garantir uma 

água de boa qualidade do ponto de vista de potabilidade. Também pode-se comentar 

que águas de grandes rios, embora não satisfazendo pelo seu aspecto físico ou em 

suas características organolépticas, podem ser relativamente satisfatórias, sob os 

pontos de vista químico e bacteriológico, quando a captação localiza-se em pontos 

menos sujeitos à contaminação.  

O tratamento da água destinada ao consumo humano tem a finalidade básica de 

torná-la segura do ponto de vista de potabilidade, ou seja, tratamento da água tem a 

finalidade de eliminar as impurezas prejudiciais e nocivas à saúde. Quanto mais 

poluído o manancial, mais complexo será o processo de tratamento e, portanto, mais 

cara será a água. Não é raro, porém, sistemas públicos de abastecimento que não 

requerem o tratamento das suas águas. São casos normalmente em que se aproveitam 

águas de bacias protegidas ou se abastecem com águas de poços profundos. A cidade 

do Rio de Janeiro somente iniciou o tratamento de sua água de abastecimento público 

em 1955, quando começaram a serem aduzidas as águas do rio Guandu. 

Assim o processo de tratamento para abastecimento público de água potável tem 

as seguintes finalidades básicas:  

• higiênicas - eliminação ou redução de bactérias, algas, protozoários e outros 

microrganismos, substâncias venenosas, mineralização excessiva, teor 

excessivo de matéria orgânica;  
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• estético - remoção ou redução de cor, turbidez, dureza, odor e sabor; e 

• econômico - remoção ou redução de dureza, corrosividade, cor, turbidez, odor, 

sabor, ferro, manganês, etc.  

 

4.8.2. Processos de tratamento físico-químicos e de desinfecção  

O procedimento convencional começa pelos ensaios de turbidez, cor e pH. A 

turbidez ou turvação da água é ocasionada pela presença de argilas, matéria orgânica 

e microrganismos, mono e policelulares. A cor se deve à presença de tanino, oriundo 

dos vegetais e, em geral, varia de incolor até o castanho intenso.  

A etapa seguinte consiste em ligar esses ensaios às operações de floculação, 

decantação e filtração. Na estação de tratamento de água chega a água bruta. Em 

geral o primeiro produto químico colocado na água é o coagulante, assim chamado em 

virtude de sua função. No Brasil comumente emprega-se o sulfato de alumínio líquido 

ou liquefeito com água. A função do sulfato de alumínio é justamente agregar as 

partículas coloidais, aquele material que está dissolvido na água, ou seja, a sujeira, 

iniciando um processo chamado de coagulação-floculação. 

Na floculação, em seguida, ocorre um fenômeno complexo, que consiste 

essencialmente em agregar em conjuntos maiores, chamados flocos, as partículas 

coloidais que não são capazes de se sedimentar espontaneamente. Essa agregação, 

que diminui a cor e a turbidez da água, é provocada pela atração de hidróxidos, 

provenientes dos sulfatos de alumínio e ferro II, por íons cloreto e sulfatos existentes na 

água.  

Não há uma regra geral para prever o melhor floculante. O que se faz 

normalmente é averiguar, por meio de ensaios de laboratório, se determinado 

floculante satisfaz às exigências previstas. O floculante mais largamente empregado é 

o sulfato de alumínio, de aplicação restrita à faixa de pH situada entre 5,5 e 8,0. 

Quando o pH da água não se encontra nessa faixa, costuma-se adicionar cal ou 

aluminato de sódio, a fim de elevar o pH, permitindo a formação dos flóculos de 

hidróxido de alumínio. O aluminato de sódio, empregado juntamente com o sulfato de 

alumínio, tem faixa de aplicação restrita a pHs elevados, onde se salienta, em certos 

casos, a remoção do íon magnésio.  
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Removidas a cor e a turbidez, pelas operações de floculação, decantação e 

filtração, faz-se uma cloração. Nessa operação, o cloro tem função bactericida e 

clarificante, podendo ser utilizado sob várias formas: cloro gasoso, hipoclorito de cálcio 

(35 a 70% de cloro), hipoclorito de sódio (dez por cento de cloro) e monóxido de dicloro 

ou anidrido hipocloroso.  

Assim uma Estação de Tratamenmto de Água, ETA, comporta os seguintes 

processos:  

• remoção de substâncias grosseiras flutuantes ou em suspensão - grades, crivos 

e telas;  

• remoção de substâncias finas em suspensão ou em solução e de gases 

dissolvidos - aeração, sedimentação e filtração;  

• remoção parcial ou total de bactérias e outros microrganismos - desinfecção;  

• correção de odor e sabor - tratamentos químicos e leitos de contato com carvão 

ativado;  

• correção de dureza e controle da corrosão - tratamentos químicos; e 

• remoção ou redução de outras presenças químicas.  

 

4.8.3. Esquema de uma ETA convencional  

• com filtros lentos (Figura 21)  

 

 

Figura 21 - Esquema fluxométrico de ETA com filtros lentos. 
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• com filtros rápidos - convencional (Figura 22)  

 

 

Figura 22a - Esquema fluxométrico de ETA com filtros rápidos. 

 

 

Figura 22b - Esquema do posicionamento das unidades de uma ETA convencional. 

(percebe-se sua construção em duas etapas com projetos indepedentes) 
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4.8.4. Tratamentos Preliminares  

 

4.8.4.1. Grades e crivos  

Impedem a entrada de suspensões grosseiras na ETA. Finas: 1/8" ≤ φ ≤  1/4" e 

grosseiras 2,5 ≤ φ ≤  5,0 cm, velocidade 0,5 m.s-1. 

 

4.8.4. 2. Aeração  

 

4.8.4.2.1. Finalidades  

Para remoção de gases dissolvidos, de odor e sabor e ativação dos processos 

de oxidação da matéria orgânica, particularmente porque os processos aeróbicos de 

oxidação são mais rápidos e produzem gases inodoros, emprega-se a introdução de ar 

no meio aquoso de modo a oxigenar  o líquido. Este procedimento é denominado de 

aeração. 

No caso de águas retiradas de poços, fontes ou de pontos profundos de grandes 

represas, estas podem conter ferro e outros elementos dissolvidos, ou ainda ter perdido 

o oxigênio em contato com as camadas que atravessou e, em conseqüência, ter por 

exemplo, um gosto desagradável. Assim, embora não seja prejudicial à saude do 

consumidor, torna-se necessário arejá-la para que melhore sua condição de 

potabilidade. 

Em águas superficiais a aeração é também usada para a melhoria da qualidade 

biológica da água e como parte preliminar de tratamentos mais completos. Para as 

pequenas instalações, a aeração pode ser feita na entrada do próprio reservatório de 

água; bastando que este seja bem ventilado e que essa entrada seja em queda livre.  

 

4.8.4.2.2. Métodos de Aeração   

Nos aeradores mais simples a água sai de uma fonte no topo do aerador, que 

pode ser constituído por um conjunto de bandejas, sobrepostas, espaçadas e fixadas 

na vertical por um eixo, ou um tabuleiro de vigas arrumadas em camadas transversais 
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às vizinhas. A água cai atravessando os degraus sucessivamente sobre um efeito de 

cascata, que permite a entrada de ar oxigenado em seu meio, até ser recolhida na 

parte inferior da estrutura (Figura 23). As bandejas ou tabuleiros ainda podem conter 

cascalho ou pedra britada. 

 

Figura 23a - Aerador de Cascata. 
 

Figura 23b - Aerador de bandejas. 

 

Figura 23c - Aerador de Tabuleiro. 

 

Também se pode empregar um simples sistema de cascatas, fazendo a água 

tombar sucessivamente sobre diversos degraus ou levando a água a sair de bocais sob 

a forma de jato, recebendo oxigênio quando em contato com o ar. 

Outra maneira de aeração pode ser desenvolvida através de aeradores por 

borbulhamento que consistem, geralmente, de tanques retangulares, nos quais se 

instalam tubos perfurados, placas ou tubos porosos difusores que servem para 
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distribuir ar em forma de pequenas bolhas. Essas bolhas tendem a flutuar e escapar 

pela superfície da água. A relação largura-profundidade deve manter-se inferior a dois, 

sendo que a profundidade varia entre 2,70 e 4,50 metros. O comprimento do tanque é 

calculado em função do tempo de permanência que varia entre 10 a 30 minutos. A 

quantidade de ar varia entre 75 e 1.125 litros por metro cúbico de água aerada. Este 

processo deve requerer projetos mais sofisticados e provavelmente um consumo maior 

de energia, o que implica em melhores estudos sobre a dualidade custo-benefício.  

 

4.8.4.3. Sedimentação simples  

Como a água tem grande poder de dissolver e de carrear substâncias, esse 

poder aumenta ou diminui com a velocidade da água em movimento. Quanto menor a 

velocidade de escoamento da água, menor será seu poder de carreamento, e as 

substâncias mais grosseiras sedimentáveis e partículas mais pesadas tendem a se 

depositarem no fundo do canal. O material sólido ao se depositar arrasta consigo 

microorganismos presentes na água, melhorando sua qualidade. Artificialmente obtém-

se a sedimentação, fazendo passar ou detendo a água em reservatórios, reduzindo sua 

velocidade de escoamento. Quando a água for captada em pequenas fontes 

superficiais, deve-se ter uma caixa de areia antes da tomada. A função dessa caixa é 

decantar a areia, protegendo a tubulação, as bombas etc, contra o desgaste excessivo 

que seria promovido por efeitos abrasivos. O próprio manancial de captação pode 

funcionar naturalmente como um grande reservatório de sedimentação simples, como 

no caso de barragens onde no tempo de chuvas em geral apresenta-se com um grau 

de turbidez bem superior ao registrado durante a estiagem. A sedimentação simples, 

desde simples caixas de areia até um tanque de decantação, como processo preliminar 

é muito empregada nos casos de emprego de filtros lentos (Figura 24).  

 

 

Figura 24 - Esquema típico de uma ETA com sedimentação simples. 
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4.8.5. Sedimentação com coagulação química  

 

As águas para abastecimento público, notadamente as procedentes de 

mananciais superficiais, necessitam na sua transformação em água potável, passarem 

por um processo de sedimentação precedido de coagulação química, tendo em vista 

que as águas com cor e turbidez elevadas, características especialmente de águas no 

período chuvoso, exigem esse tipo de tratamento químico, seguido de filtração rápida e 

a indispensável desinfecção. Na literatura técnica de saneamento público de água esse 

tratamento é dito convencional. Assim uma estação convencional de tratamento de 

água compreende as seguintes unidades: mistura rápida, floculação, decantação, 

filtração e desinfecção.  

Para desenvolvimento da etapa do tratamento convencional são necessários os 

seguintes órgãos constituintes: casa de química, câmara de mistura rápida, câmara de 

floculação e decantador. 

O emprego da coagulação química promove redução de turbidez, colóides, 

bactérias, cor, ferro e manganês oxidados e alguma dureza. Os coagulantes mais 

empregados são sulfato de alumínio e sais de ferro, especialmente no Brasil o sulfato 

de alumínio por ser o de menor custo.  

 

4.8.5.1. Mistura rápida ou Coagulação  

A mistura rápida tem a finalidade de dispersar os coagulantes rápida e 

uniformemente na massa líquida, de tal maneira que cada litro de água a tratar receba 

aproximadamente a mesma quantidade de reagente no menor tempo possível, já que o 

coagulante se hidrolisa e começa a se polimerizar em fração de segundo após o seu 

lançamento na água. Essa dispersão pode ser feita por meios hidráulicos ou 

mecânicos, sob um gradiente de velocidade da ordem de 700 a 2000 s-1, mais 

comumente 1500 s-1. Essa mistura tem de ser desenvolvida no menor espaço de 

tempo possível de modo a não possibilitar a reação dos íons coagulantes com as OH- 

presentes na água e, assim, não se atingir o objetivo. A prática moderna recomenda o 

tempo de dispersão igual a um segundo, ou menos, tolerando-se o máximo de cinco 
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segundos. Por isso mesmo, assume grande importância a escolha do ponto de 

aplicação do coagulante em relação àquele onde se promove a agitação da água.  

Em princípio, qualquer dispositivo capaz de provocar intensa agitação, isto é, 

turbulência na água, mecanizado ou não, pode ser utilizado para a mistura rápida, 

como bombas, ressaltos hidráulicos, agitadores mecânicos, vertedores etc.  

 

4.8.5.1.1. Misturador hidráulico  

No caso dos misturadores hidráulicos, o mais adequado é o emprego de um 

ressalto hidráulico de grande turbulência. Em geral o dispositivo empregado é uma 

calha Parshall* com características adequadas. Além promover a mistura em um tempo 

adequado também possibilita a medição da vazão (Figura 25). Nessas figuras 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 a 

seguir 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 Parshall, promove condições adequadas para a dispersão 

homogênia e rápida do coagulante. 

  

Figura 25 - À esquerda foto de uma Calha Parshall em operação como misturador 

rápido e a direita um detalhe do misturador. 

 

O lançamento do coagulante ocorre em condições adequadas de pH e na 

dosagem determinada em laboratório. Geralmente usa-se o lançamento de solução 
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aquosa de cal para regular esse pH, considerando-se também o coagulante reduz o pH 

e que fora da faixa determinada ele perde eficiência. Assim a solução reguladora deve 

ser lançada a montante da dosagem do coagulante como mostrado na Figura 26. 

Observe-se a posição dos canos que trazem as soluções dos reservatórios na casa de 

química, em relação as canaletas de distribuição.  

 

Figura 26 - Dosador de cal e de coagulante em calha Parshall. 

 

4.8.5.1.2. 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. No caso de agitação mecânica, Camp 

estabeleceu a seguinte fórmula para determinação do gradiente de velocidade (G):  

 

T
P

 . 827  G =  

 

em que: 

P = potência introduzida no líquido por mil metros cúbicos por dia, em HP; e  

T = período de detenção em minutos.  
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4.8.5.1.3. Misturadores Tipo Turbina  

Segundo normas da ABNT os agitadores mecanizados devem obedecer às 

seguintes condições:  

• a potência deve ser estabelecida em função do gradiente de velocidade;  

• períodos de detenção inferiores a 2 s exigem que o fluxo incida diretamente 

sobre as pás do agitador; e 

• o produto químico a ser disperso deve ser introduzido logo abaixo da turbina ou 

hélice do agitador.  

Evidentemente cada misturador tipo turbina, por suas características físicas, tem 

comportamento hidráulico peculiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relações geométricas do reator de turbina mostrado na figura acima:  

• 2,70 <L/D < 3,30;  

• 2,70 <H/D < 3,90;  

• 0,75 <h/D < 1,30;  

• B = D/4;  
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• b = D/5;  

• x / D = 0,10.  

 

O número de Reynolds dessas turbinas é calculado por meio da expressão: 

 















µ

ρ
=

2D .  . N
  R  

 

em que:  

N= número de rotações por segundo da turbina; 

ρ = massa específica da água (102 kgf.s2.m-4);  

D = diâmetro da turbina, em metros; e 

µ = viscosidade absoluta da água (a 20°C = 10-4 kgf.m-2.s-1).  

 

Sabendo-se que:           
v . 

P
  G

µ
=  ,            então  

v . 
D . N

 . 10 . 4,86  G
53

2-

µ
=  

 

Expressão que permite calcular o valor do gradiente de velocidade 

correspondente a esse tipo de turbina. 

 

* Ralph Leroy Parshall (1881-1960). Engenheiro americano, professor da Colorado 

State University, localizada em Fort Collins, que inventou (1922-1925), com base nos 

estudos de Venturi, um revolucionário medidor de vazões no campo da irrigação, que 

passou a ser denominado de Calha Parshall. Hoje é largamente empregada em todo o 

mundo, além de medidor de descargas industriais e de vazões de água de irrigação, 

também como medidor de vazões e efetivo misturador de soluções químicas nas 

estações de tratamento de água. 
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4.8.5.2. Mistura lenta ou Floculação  

 

O fundamento da mistura lenta, também chamada de floculação é a formação de 

flocos sedimentáveis de suspensões finas por meio do emprego de coagulantes. A 

floculação tem por finalidade aumentar as oportunidades de contato entre as impurezas 

das águas e os flocos que se formam pela reação do coagulante, pois os flocos até 

então formados bem como as impurezas ainda dispersas não têm peso suficiente para 

se sedimentarem por peso próprio. 

Depois da adição do sulfato de alumínio, a água chega aos floculadores, onde 

pode receber cloro para uma desinfecção preliminar e polieletrólito, um produto químico 

que vai ajudar na floculação. Os flocos formados têm aspecto gelatinoso o que facilita o 

agregamento de partículas na superfície do floco original. Com esses encontros e ao 

longo do tempo os flocos aumentam de tamanho (acima de 1 mm de diâmetro) e 

tornam-se mais sedimentáveis na fase seguinte, a decantação.  

Os seguintes parâmetros intervêm no processo:  

• velocidade de escoamento, em m.s-1;  

• tempo de detenção, em minutos; e 

• gradiente de velocidade, em s-1.  

A velocidade de escoamento deve ser maior que 0,10 m.s-1 para evitar a 

sedimentação de flocos no próprio floculador. Por outro lado não pode ser muito 

elevada para não quebrar ou romper os flocos já formados. Uma grandeza fundamental 

no dimensionamento hidráulico de floculador é o tempo de detenção, que depende, 

inclusive, muito da temperatura da água. No Brasil costuma-se trabalhar valores de 15 

a 20 minutos. Também o gradiente de velocidade é um parâmetro usual no projeto de 

floculadores e, tradicionalmente pode-se empregar as seguintes expressões:  

 

• agitação hidráulica - 
t

hf
 . 3115  G =  

• agitação mecânica - 
Q
P

 . 685  G =  
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em que: 

G = gradiente, em s-1; 

hf = perda de carga, em m; 

t = período de detenção, em segundos;  

P = potência aplicada, em HP; e 

Q = vazão, em m3.s-1.  

 

Há vários tipos de floculadores hidráulicos, o mais comum sendo constituído por 

chicanas, conjunto de cortinas verticais formando compartimentos em série. 

Dependendo da disponibilidade dessas cortinas o fluxo da água pode ser vertical ou 

horizontal (Figura 27). É preferível o movimento vertical da água, para cima e para 

baixo, alternadamente. Nos floculadores de chicanas costuma-se projetar seções 

variáveis no espaçamento entre cortinas, não necessariamente em um espaçamento 

variável e continuamente crescente. Muito se projeta em conjuntos de três secções, 

adotando os valores de G decrescente (80 s-1 até 15 s-1 ) e t de 15 a 20 minutos. A 

perda de carga em cada chicana pode ser calculada pela expressão: 

 

g . 2
v

 . 1,5  hf
2

=  

 

 

 

Figura 27 - Floculador em chicanas verticais (seco) e o vertedor para medição de 
vazão. 
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Os floculadores mecânicos devem ser projetados com flexibilidade com três 

compartimentos em série, para reduzir curto-circuitos. A agitação pode ser conseguida 

com pás rotativas ou com turbinas verticais, de tipo especial (Figura 28). 

 

 

Figura 28a - Floculador mecânico vendo-se as tampas (amarelas), para proteção do 

motor de acionamento do misturador. 

 

 

Figura 28b - Corte esquemático de um floculador mecanizado. 

 

Lembrar que nesta unidade não interessa que ocorra sedimentação de 

partículas. Todo o material floculado deverá ser escoado e retido na etapa seguinte, a 

decantação. 
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4.8.5.3. Decantação  

 

No floculador, mecânica ou hidraulicamente a água é agitada em velocidade 

controlada para aumentar o tamanho dos flocos para, em seguida, a água passar para 

os decantadores, onde os flocos maiores e mais pesados possam se depositar. Essas 

águas, ditas floculadas, são encaminhadas para os decantadores, onde após 

processada a sedimentação, a água já decantada (o sobrenadante) é coletada por 

calhas superficiais separando-se do material sedimentado junto ao fundo das unidades 

constituindo o lodo, onde predominam impurezas coloidais, matéria orgânica, hidróxido 

de Alumínio (ou de Ferro) e impurezas diversas.  

 

4.8.5.3.1. Esgotamento  

Esses lodos são mais ou menos instáveis, dependendo principalmente da fração 

de matéria orgânica de que ele seja composto, e precisam ser retirados, em geral por 

gravidade por meio de adufas de fundo, e dispostos adequada e periodicamente. 

Quando se trata de água bruta de má-qualidade, especialmente por excesso de 

matéria orgânica, o lodo deve ser retirado antes que entre em processo de 

fermentação. Os processo de retirada de lodo dos decantadores podem ser 

mecanizados ou não. No caso de instalações de grande capacidade e que produzem 

grandes quantidades de lodo, ou em casos em que se deseja economizar água com o 

descarte do lodo, prevalecem os mecanizados. Em pequenas instalações ou onde a 

perda de água não é tão importante costuma-se usar o esgotamento automático pelas 

adufas de fundo. A saída de água pela adufa arrasta o lodo depositado.  

 

4.8.5.3.2. Dimensionamento hidráulico 

No dimensionamento hidráulico os parâmetros principais a serem considerados são:  

• taxa de escoamento superficial, relacionando-se o fluxo com a superfície 

horizontal, em m3.m-2.d-1;  

• período de detenção ou tempo de residência, em horas; e 

• velocidade de escoamento, em cm.s-1. 
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A velocidade de água nos decantadores deve ser limitada para evitar o 

arrastamento de flocos, impedindo-os de serem retidos nos tanques de decantação. 

Quanto ao aspecto hidráulico da sedimentação devem ser considerados dois tipos de 

decantação:  

• decantação turbulenta ou convencional; e 

• decantação laminar ou de alta taxa. 

 

No primeiro caso, o escoamento se realiza em regime turbulento com números de 

Reynold acima de 2.000. Para conseguir o escoamento laminar são utilizados módulos 

na área de escoamento junto à saída de água, para reduzir consideravelmente o 

número de Reynolds.  

A taxa de escoamento superficial antes limitada a 30 m3.m-2.d-1 atualmente, desde 

que seja assegurada uma boa operação, poderá elevar-se até 45 m3.m-2.d-1 nos 

decantadores convencionais de fluxo horizontal e até 60 m3.m-2.d-1, no caso de 

escoamento vertical. O período de detenção em decantadores com escoamento 

turbulento geralmente fica compreendido entre 2,5 e 4,0 horas (Figura 29). 

 

 

Figura 29 - Decantador convencional de fluxo horizontal  
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4.8.5.3.3. Decantadores de alta taxa 

As pesquisas dos engenheiros em busca de novas técnicas, visando a redução 

dos custos de implantação, manutenção e sobretudo o aperfeiçoamento das ETA, 

resultaram no desenvolvimento dos módulos de decantação tubulares ou decantadores 

com regime laminar e também chamados de decantadores de alta taxa. Utilizando 

então, perfis tubulares, os projetistas têm sido muito bem sucedidos na redução do 

tempo de detenção da água floculada nos decantadores. No caso de decantadores 

com regime laminar, a taxa de escoamento pode atingir 200 m3.m-2.d-1 ou pouco mais, 

em relação à área coberta por módulos, tubos ou placas, que vão possibilitar o fluxo 

laminar, e o tempo de detenção se reduz à metade (Figura 30). Assim com a 

necessidade de aumento de produção de água tratada, em vez de se construir novos 

decantadores ou se ampliar os existentes, transformam-se os existentes em 

decantadores com regime laminar e a aumento de produção é resolvido com um 

mínimo de investimentos.  

.  

Figura 30 - Corte esquemático de um decantador de placas paralelas. 

 

 

4.8.5.3.4. Forma  

Quanto à forma, os decantadores retangulares em planta funcionam melhor 

quando a relação comprimento/largura é maior do que 5:1, por reduzirem curto-

circuitos, com 4 a 6 m de profundidade. O número de decantadores em uma estação 

depende, essencialmente, da capacidade da instalação, bem como do número de 

etapas de construção, ao longo do período de projeto. As menores estações têm pelo 

menos duas, em geral três unidades. As maiores podem ser projetadas com até mais 

de dez decantadores.  
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4.8.5.3.5. Informações complementares  

 

a) Dispositivos de entrada 

A finalidade de tais dispositivos é criar condições para que o fluxo horizontal da 

água seja o mais uniforme possível, aproximando-se daquele concebido para a bacia 

ideal de sedimentação. É mais comum o emprego de uma cortina de madeira ou de 

concreto perfurada, cujos orifícios devem ser dimensionados para velocidades de 0,12 

a 0,24 m.s-1. 

 

b) Dispositivos de saída. 

É mais comum o emprego de vertedores e canaletas, colocados no extremo de 

jusante dos decantadores retangulares ou na periferia dos tanques circulares com 

entrada central (Figura 31). A vazão por metro linear do vertedor ou borda da canaleta 

não deve ultrapassar 15 L.s-1, recomendando-se valores de 2 a 7 L.s-1.  

 

Figura 31 - Um detalhe da calha coletora de água decantada. 

 

c) Eficiência. 

O decantador é tanto mais eficiente quanto maior o seu tempo de escoamento Ti 

se aproximar do tempo de detenção T. A eficiência é caracterizada pelo fator de 

deslocamento f, expresso em percentagem, ou seja, f = 100Ti/T, onde o valor de f não 

deve ser inferior a 40%. Na prática a eficiência dos decantadores é medida pela 

turbidez da água decantada que é conduzida para os filtros. A turbidez deve ser inferior 

a 5 unidades.  
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4.8.6. Filtração 

A filtração é um processo físico em que a água atravessa um leito filtrante, em 

geral areia ou areia e carvão, de modo que partículas em suspensão sejam retidas 

produzindo um efluente mais limpo. Tradicionalmente existem dois processos distintos 

de filtração: filtração lenta e filtração rápida. A opção por um dos métodos depende 

principalmente da qualidade da água bruta e do volume a ser tratado o que implica em 

profundas diferenças no projeto da ETA.  

O processo de filtração lenta é um pouco estático em suas alternativas de 

projeto. O processo de filtração rápida é bastante dinâmico em termos de alternativas 

de desenhos, podendo ser projetado com materiais diferentes no leito filtrante, 

dispositivos para aumento da capacidade de filtração, bem como fluxos por gravidade 

ou forçados, ascencionais ou descendentes. 

 

4.8.6.1. Filtração lenta  

A filtração lenta é um processo simples e de grande eficiência. O inconveniente 

é que ele funciona com taxas de filtração muito baixas, sendo aplicável apenas às 

águas de pouca turbidez (até 50 ppm), exigindo, por isso, grandes áreas de terreno e 

volume elevado de obras civis. 

A velocidade ou taxa de filtração pode ser determinada a partir de exames de 

observações em instalações semelhantes que tratam água de qualidade comparável. 

Geralmente essa taxa varia entre 3 e 9 m3.m-2.d-1, sendo mais frequente entre 3 e 4 

m3.m-2.d-1. Acima dessa taxa pode resultar em uma água de qualidade insatisfatória.  

A estrutura vertical dos filtros lentos compreende as seguintes camadas: 

• altura livre sobre a água de 0,25 - 0,30 m; 

• altura da coluna de água de 0,85 -1,40 m; 

• camada de areia de 0,90 -1,10 m; 

• camada de pedregulho de 0,25 - 0,35 m; e 

• drenos de 0,25 - 0,45 m. 

Essa distribuição resulta em uma altura total da ordem de 2,50 a 3,60 m. 
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A areia deve ter as seguintes características:  

• ser isenta de materiais orgânicos; 

• situar-se entre as peneiras de 0,15 mm a 1,41 mm; e 

• obedecer os parâmetros de caracterização com Def = 0,30 mm. 

 

O fundo de filtro geralmente é constituído por drenos compreendendo uma 

tubulação principal ao longo da linha central, alimentado por laterais igualmente 

espaçadas e perfuradas, nos seguintes diâmetros: 

• no principal, de 0,20 a 0,60 m; e 

• nas laterais de 0,05 a 0,15 m, dependendo do tamanho do filtro. 

 

Os drenos devem ser projetados com velocidades baixas, da ordem de 0,30 m.s-

1 no principal e 0,20 m.s-1 nas laterais. Também podem ser construídos empregando-se 

manilhas com juntas abertas.  

A limpeza, ou recuperação da taxa de filtração, consiste na remoção de 2 a 4 cm 

da camada superior a medida que o filtro perder sua capacidade de produção. Quando 

a altura do leito arenoso estiver reduzida a espessura de 0,60 m, devido às sucessivas 

operações de limpeza, deve-se providenciar a reposição da areia até o 

restabelecimento da altura do leito original.  

Quanto aos resultados os filtros lentos têm um excelente desempenho na remoção 

de bactérias, superiores aos filtros rápidos quanto à uniformidade dos resultados. Em 

geral pode-se apresentar como expectativa os seguintes valores: 

• remoção de turbidez - 100%; 

• remoção de cor (baixa) - < 30%; 

• remoção de ferro - até 60%; 

• boa remoção de odor e sabor; e 

• grande remoção de bactérias - > 95%. 
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A operacionalmente tem as vantagens de facilidade e simplicidade de operação e 

fácil controle, porém são importantes desvantagens a sua inviabilidade para turbidez 

superior a 40 ppm ou para turbidez + cor acima de 50 ppm e, também, sua baixa 

velocidade de filtração, o que implica em grandes áreas de ocupação. Assim os filtros 

lentos têm sua aplicabilidade restrita a tratamento de pequenas vazões de consumo, 

águas pré-sedimentadas ou de baixa turbidez, e para localidades onde os terrenos não 

sejam muito valorizados.  

 

Figura 32 - Esquema vertical de um filtro lento. 

 

4.8.6.2. Filtração rápida  

 

Cinquenta a sessenta por cento das impurezas ficam retidas no decantador. A 

água com o restante das impurezas, flocos mais leves e partículas não floculadas, sai 

dos decantadores e segue para o processo de filtragem, para retirada desse restante 

das impurezas. Nesta fase os filtros rápidos tornam-se unidades essenciais em uma 

estação convencional, e por isso exigem cuidadosa operação. Eles constituem uma 

"barreira sanitária" importante, podendo reter microrganismos patogênicos que 

resistem a outros processos de tratamento. 

São projetados a partir da taxa de filtração geralmente compreendida entre 120 

(com leito simples de areia) e 300 m3.m-2.d-1, dependendo da qualidade de operação, 

do sentido do fluxo, se de leito simples ou duplo etc. Unidades com capacidade de 

filtração além de 150 m3.m-2.d-1, em geral são denominadas de filtros de alta taxa, 
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sendo por emprego de mecanismos ou recursos que promovam o aumento da 

produção de água; e que têm por objetivo a redução da área filtrante. 

O número de filtros em uma estação depende da magnitude da instalação, do 

número de etapas de construção, do arranjo geral e tamanho das tubulações e de 

fatores econômicos (Figura 33). Tradicionalmente sugere-se um mínimo de três 

unidades para vazões de até 50 L.s-1, 4 para 250, 6 para 500, 8 para 1000, 10 para 

1500 como exemplos. Quando os filtros forem lavados diretamente com a água por 

eles produzida o número mínimo é quatro. Por medida prática geralmente se adota um 

número par de filtros (além de três).  

 

Figura 33 - Vista parcial da bateria de filtros. 

 

O tamanho dos filtros varia desde alguns metros quadrados até área de 40 m2. 

Além disso, em estações grandes geralmente adotam-se filtros duplos por razões 

econômicas. Atualmente reconhecem-se as grandes vantagens dos filtros de dupla 

camada: carvão antracito e areia. São mais seguros e mais eficientes.  

À medida que o filtro vai funcionando acumula impurezas entre os interstícios do 

leito filtrante, aumentando progressivamente a perda de carga e redução na sua 

capacidade de filtração. Quando essa perda atinge um valor preestabelecido ou a 

turbidez do efluente atinge além do máximo de operação, deve ser feita a lavagem. O 

tempo em que o filtro passa trabalhando entre uma lavagem e outra, consecutivas é 

chamado de carreira de filtração. Ao final desse período, deve ser lavado para a 

retirada da sujeira que ficou retida no leito de filtragem. Uma carreira de filtração fica 

em torno de 20 a 30 horas, podendo em situações esporádicas, principalmente no 
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início do período chuvoso, ocorrer mais de uma lavagem por dia. Esta lavagem tem 

aspectos bem peculiares.  

Os filtros rápidos são lavados contracorrente com velocidade e vazão suficientes 

para criar turbulência que permita o desprendimento das impurezas retidas e 

naturalmente grudadas nos grãos do leito filtrante. Neste processo ocorre a expansão 

do leito filtrante e o transporte da sujeira antes retida pela água de lavagem. Essa água 

suja efluente deve ter um destino adequado e, dependendo da escassez de água, 

recuperada para novo tratamento (Figura 34).  

Para filtros de fluxo operacional descendente, durante a lavagem a água deve 

atingir taxas da ordem de 800 a 1300 m3.m-2.d-1, durante 6 a 10 minutos, conforme a 

necessidade de limpeza e a quantidade de sujeira. Emprega-se água completamente 

tratada, de preferência com o mesmo pH da encaminhada aos filtros para filtração, 

proveniente de um reservatório em cota mais alta, ou impulsionada por bombas, em 

situações menos comuns. 

 

 

Figuras 34 - Lavagem de filtros (observar o funcionamento das calhas coletoras). 

 

A experiência tem demonstrado a conveniência de complementar a lavagem 

contracorrente por um sistema adicional de lavagem superficial dos filtros. Há dois tipos 

de lavagem auxiliar: o sistema fixo com jatos produzidos por bocais regularmente 

espaçados (Figura 35) e o sistema móvel rotativo, com bocais espargidores.  
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Figura 35 - Fotografia de um filtro seco onde se vê a malha de tubos do sistema fixo de 

contracorrente ou lavagem auxiliar. 

 

4.8.6.2.1. Filtro rápido convencional de areia (Figura 36) 

 

Os filtros rápidos convencionais de areia, fluxo descendente, apresentam as 

seguintes características:  

• taxa de filtração: 120 m3.m-2.d-1; 

• lavagens 1 a 2 vezes por dia,  com duração de 10 minutos, taxa de 800 a 1300 

m3.m-2.d-1, consumo aproximado de 6% da água produzida; 

• características da areia: 0,60mm < D < 1,41mm com 0,40mm < De < 0,60mm e 

coeficiente de uniformidade inferior a 1,55; e 

• a camada de pedregulho, suporte do leito filtrante, deve ter uma altura 

aproximada de 50 cm e ser contituída na seguinte granulometria de cima para 

baixo:  

3/16 e 3/32" numa espessura de cerca de 0,06 m;  

1/2 e 3/16" numa espessura de cerca de 0,07 m;  

3/4 e ½" numa espessura de cerca de 0,10 m; 

1 1/2 e ¾" numa espessura de cerca de 0,12 m; 

2 1/2 e 1 ½" numa espessura de cerca de 0,15 m.  
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Sob a camada de pedregulho fica o sistema de fundo com dimensões e forma que 

dependem do tipo selecionado pelo projetista, inclusive algumas padronizaddas 

tradicionais como o tipo Manifold. 

 

 

 

 

Figura 36 - Esquema vertical de um filtro rápido. 

 

Como resultados apresentam uma boa remoção de bactérias (90 a 95%), grande 

remoção de cor e turbidez, pouca remoção de odor e sabor. Como vantagens são 

citadas: maior rendimento, menor área, aproveitamento de águas de pior qualidade, e 

como desvantagens requerem um controle rigoroso da ETA, pessoal habilitado e 

especializado, casa de química, laboratório de análise, além de um significativo 

consumo de água tratada. Esse consumo pode atingir cerca de 8% da produção diária 

de água tratada em uma ETA.  
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4.8.6.2.2. Filtração em leitos duplos (areia + antracito) 

 

A estrutura dos filtros compreende as seguintes camadas:  

• altura livre acima da água   0,20 a 0,40 m;  

• camada de água a filtrar      1,40 a 1,80 m;  

• camada de antracito             0,45 a 0,60 m;  

• camada de areia                    0,20 a 0,30 m;  

• camada de pedregulho        0,20 a 0,50 m; e 

• altura total                            2,45 a 3,60 m. 

 

Sob a camada de pedregulho fica o sistema de fundo com dimensões que 

dependem do tipo selecionado. Os materiais filtrantes devem seguir a seguintes 

especificações:  

• tamanho efetivo da areia: 0,4 a 0,5 mm;  

• coeficiente de uniformidade: inferior a 1.55; e 

• tamanho efetivo do antracito: 0,8 a 1,0 mm.  

 

4.8.6.2.3. Filtração direta 

Excepcionalmente, em situações em que certas águas apresentam condições 

favoráveis o tratamento de pode-se prescindir da decantação, procedendo-se 

diretamente à filtração rápida. São casos em que a turbidez não ultrapassa as 40 

unidades e a cor não exija dosagens significantes de coagulante. As águas 

provenientes de reservatórios de acumulações, com baixa turbidez e pequena variação 

de qualidade durante o ano, são as mais indicadas para esse tipo de tratamento. 

Nestes casos, após a mistura rápida pode-se proceder à coagulação em floculadores 

de detenção relativamente curta, com cerca de 15 minutos, e a taxa de filtração pode 

ser maior do que a usual e o consumo de água para lavagem dos filtros é mais 

elevado. Porém a filtração direta possibilita economia de 20% a 40% na construção de 

estações de tratamento.  
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4.8.7.  Desinfecção 

 

Depois de filtrada, a água deve receber a adição de cal para correção do pH, a 

desinfecção por cloro e a fluoretação. Nesta fase a desinfecção por cloro é 

frequentemente chamada de pós-cloração. Só então ela está própria para o consumo, 

garantindo a inexistência de bactérias e partículas nocivas à saúde humana que 

poderiam provocar surtos de epidemias, como de cólera ou de tifo. É essencial o 

monitoramento da qualidade das águas em seus laboratórios, durante todo o processo 

de produção e distribuição. A desinfecção é o processo de tratamento para a 

eliminação dos microrganismos patogênicos eventualmente presentes na água. Quase 

todas as águas de abastecimento são desinfetadas para melhoria da qualidade 

bacteriológica e segurança sanitária.  

A ação por oxidação consegue-se empregando MnO4K, H2O2 e O3 e a ação por 

envenenamento tratando-se com halogênios: Fl, Cl, Br e I ou compostos destes como, 

por exemplo, o hipoclorito de cálcio. O tratamento com ultra violeta defini-se como ação 

física, embora este tratamento seja mais empregado na esterilização.  

 

4.8.7.1. Cloração  

 

A cloração é considerada, aqui, um processo de desinfecção aplicável a todas 

as águas. Por razões econômicas e de operação, deve-se adotar em cada caso 

sempre os processos mais simples: Em ordem de complexidade os processos de 

tratamento são:  

• simples desinfecção;  

• processos sem coagulação química: filtração lenta;  

• processos que envolvem coagulação química, filtração rápida e desinfecção; e 

• processos complementares e especiais.  
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4.8.7.1.1. Simples desinfecção  

A simples desinfecção somente é admitida no caso de águas que sempre 

permanecem com um número baixo de bactérias do tipo coliforme: NPM ou Número 

Mais Provável inferior a 50 por 100 mL, ou seja, aplicável às águas de qualidade 

relativamente boa. No caso de cloração simples, o processo mais usual, ela será tanto 

mais efetiva quanto mais baixo for o pH e quanto mais elevada for a temperatura da 

água. 

 

4.8.7.1.2. Desinfecção da água pelo cloro  

O método mais econômico e usual para a desinfecção da água em sistemas 

públicos é a cloração. Em instalações médias e grandes emprega-se o cloro gasoso, 

obtido em cilindros de aço contendo líquido e gás. Em instalações pequenas, menos de 

40 L.s-1, o emprego de soluções de hipoclorito pode ser mais vantajoso.  

O cloro aplicado à água reage, podendo produzir vários compostos, com 

capacidades diferentes de desinfecção, inclusive inativos. É muito importante verificar 

quais compostos serão formados.  

• HOCI excelente desinfetante predomina em pH abaixo de 6,0;  

• OCI desinf. menos ativo predomina em pH acima de 7,5;  

• dicloroamina bom desinfetante predomina em pH abaixo de 6,0; e 

• monocloroamina desinfetante pouco ativo predomina em pH acima de 7,5. 

Assim verifica-se a conveniência de realizar a desinfecção em pH relativamente 

baixo, onde ser formam desinfetantes mais ativos.  

 

4.8.7.1.3. Métodos de cloração da água  

Há diversos métodos de cloração da água, os quais na prática devem ser 

examinados para que se adote a solução mais vantajosa do ponto de vista técnico-

econômico. A qualidade da água e a segurança que se deve ter são fatores 

predominantes nessa seleção. Outros fatores são os problemas de cheiro e gosto e o 

tempo disponível para contato com o desinfetante. Conforme o método utilizado pode-
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se empregar mais ou menos cloro e deve-se exigir maior ou menor tempo de contato, 

podendo-se, ainda, evitar a não formação de compostos clorados indesejáveis.  

Os métodos mais usuais de acordo com a ordem crescente de quantidade e a 

segurança necessária são:  

• cloração simples (processo mais usual);  

• pré e pós-cloração;  

• cloração ao ponto de quebra;  

• supercloração;  

• amônio-cloração; e 

• cloração com bióxido de cloro. 

 

A cloração simples é aplicável às águas de qualidade relativamente boa e 

normalmente é feita como última (podendo ser a única) etapa do tratamento.  

A pré-cloração é feita no caso de águas cuja poluição recomenda maiores 

cuidados e deve ser realizada antes da filtração, de preferência após decantação.  

A chamada cloração ao ponto de quebra é um processo mais seguro, aplicável 

para águas muito poluídas e que exige, portanto, doses bem mais elevadas de cloro. 

São produzidos residuais livres e mais estáveis, após a oxidação total de amônia, 

cloraminas e outros compostos.  

A supercloração, mais raramente empregada, é aplicável às águas ainda de pior 

qualidade. Ela é feita com dosagens bastante elevadas de cloro, para assegurar 

residuais da ordem de 3 ppm, sendo posteriormente seguida da remoção do excesso 

de cloro mediante a aplicação de bissulfito de sódio.  

A amônio-cloração pode ser adotada em substituição a outras formas de 

cloração que possam produzir mau cheiro e mau gosto devido a interferência com 

impurezas que reagem desfavoravelmente ao cloro, como os fenóis que formam 

clorofenóis. É uma opção para a desinfecção com cloraminas, produzindo-se, portanto, 

residuais combinados. Os residuais combinados são menos ativos e mais lentos do 

que os residuais de cloro livre, sendo, porém, mais estáveis.   
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No caso em que o propósito é simplesmente de eliminar cheiro e gosto 

desagradável da água clorada indica-se a cloração com o dióxido de cloro. O dióxido 

também é recomendado nos casos em que a cloração venha a produzir compostos 

clorados indesejáveis na água, como os perigosíssimos trihalometanos. O dióxido de 

cloro normalmente é preparado na própria estação de tratamento, fazendo-se a reação 

de uma solução concentrada de cloro com o clorito de sódio (NaCIO2), em pH bem 

baixo.  

 

4.8.7.1.4. Procedimentos iniciais do processo de desinfecção pelo cloro 

• exame da qualidade da água a desinfetar e sua variação;  

• análise de eventuais problemas relativos a odor e sabor após a cloração;  

• estimativa da temperatura mínima da água;  

• verificação de pH da água no ponto a ser aplicado o cloro;  

• avaliação do tempo de contato que se precisa ter ou que se pode ter;  

• verificação da demanda de cloro pela água, em diferentes ocasiões;  

• seleção do método de cloração e realização de ensaios;  

• fixação do residual de cloro a ser mantido;  

• previsão da dosagem máxima de cloro e cálculo da quantidade;  

• projeto do sistema de dispersão e mistura do cloro na água;  

• estudo, especificações e dimensionamento dos aparelhos, equipamentos e 

instrumentos necessários, inclusive balanças e material de segurança; e 

• determinação das reservas de cloro (estoques) a serem mantidas.  

 

Os sistemas de empregados para se efetivar a cloração, incluindo aparelhos, 

equipamentos, tubos e instrumentos necessários, inclusive balanças e o clorador 

propriamente dito, é denominado de sistema de cloração. Na figura abaixo (Figura 37) 

observa-se um esquema para um clorador de gás.  
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Figura 37 - Esquema típico de um clorador com cloro gasoso. 

 

4.8.7.1.5. Residuais mínimos e tempos de contato 

Os residuais mínimos de cloro a serem mantidos na água logo após a cloração e 

o tempo do contato a prevalecer antes do consumo da água são de 0,2 ppm livre por 

20 min e combinados (pH 6 a 7) de 1,0 ppm por 120 min.  

 

4.8.7.1.6. Medida do pH e do cloro residual 

Muitas determinações podem ser feitas com outras escalas e outros reativos 

para determinação da qualidade da água, porém as mais comuns são o controle do pH 

e da presença de cloro residual. A medida aproximada do pH da água e do cloro livre 

ou combinado pode ser feita com facilidade em quaisquer locais por processos 

especialmente colorimétricos. Para isso é necessário que se tenha um comparador, 

com escala de cores, reativos especiais e instruções para emprego.  

No comércio existem estojos contendo o aparelho e os reativos necessários, 

com instruções próprias para emprego. Comparando-se a intensidade de cor obtida na 

amostra de água após a aplicação do reativo específico encontra-se a cor da escala 

que mais se aproxima da resultante na amostra, podendo-se, então, ler o resultado 

encontrado. As determinações normalmente feitas compreendem:  
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• determinação do pH da água, de 4 a 11;  

• determinação do cloro livre, de 0,1 a 3,0 ppm; e 

• determinação do cloro total, igual a cloro livre + cloro combinado (cloraminas).  

 

Se forem produzidas cloraminas deve-se ter em mente que a dicloramina é 

menos eficiente do que o ácido hipocloroso, sendo, porém, mais estável e de ação 

mais lenta. A dicloramina chega a ser três vezes mais ativa do que a monocloramina. A 

distribuição das cloraminas formadas depende do pH da água. Por exemplo, para pH 

igual a 5 a produção de dicloramina é de 70% contra 30% de monocloramina, enquanto 

que pH igual a 7 a produção de dicloramina é de monocloramina chega a 96%, o que 

mostra a importância de se fazer a cloração em pH baixo, de preferência antes da 

correção do pH.  

 

4.8.7.1.7. Instalações de cloração (com gás)   

As salas de cloração devem ter acesso fácil e duplo, de preferência com uma 

porta para o exterior e janelas com abertura total para o exterior. Na sala onde ficam os 

cilindros de cloro em uso e sua balança de controle (Figura 38), devem ser mantidos 

equipamentos de segurança, máscaras, conjuntos para primeiros socorros, instruções 

gerais e manuais básicos de operação e de procedimentos em situações de 

emergência. A vazão que sai de um cilindro varia em função de pressão do sistema.  

 

 

Figura 38 - Balança de cloração para cilindro de cloro gasoso. 
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4.8.7.1.8. Demanda de cloro  

O cloro, sendo um forte oxidante, reage com diversas substâncias produzindo 

cloretos inorgânicos e orgânicos estáveis sem o poder desinfetante. As reações 

ocorrem com Ferro, Manganês, NO2, H2S etc. A quantidade de cloro que se consome 

nessas reações constitui o que se denomina demanda de cloro. Ela varia em função 

das impurezas da água a ser desinfetada e deve ser determinada experimentalmente.  

 

4.8.7.1.9. O Cloro  

A cloração de águas de abastecimento constitui o processo mais comum e 

eficiente para a produção de água de boa qualidade. O cloro é um halogêneo gasoso 

que foi isolado pela primeira vez em 1774 pelo químico e farmacêutico sueco Karl 

Wilhem Scheele (1742-1786), que o imaginou um ácido. Somente em 1810 Humphry 

Davy, químico inglês, reconheceu a natureza elementar do cloro, dando-lhe esse nome 

pela sua cor. Composto, ele totaliza 0,02% da crosta terrestre e 0,15% do corpo 

humano.  

De cor amarela-esverdeada e daí o seu nome, que em grego significa essa cor, 

é o mais denso dos gases e não se encontra em estado livre na natureza. É um gás 

irritante e sufocante e não corrosivo em estado puro e em ambientes sem umidade. 

Comprimindo-se o cloro em recipientes metálicos ele passa ao estado líquido, 

em condições de liberar o gás. Assim o cloro é transportado em forma líquida 

(pressurizado) e suas principais características são: grande poder oxidante, alvejante e 

desinfetante e é largamente empregado na produção de celulose e de papel, nas 

indústrias químicas de solventes e de corantes, na indústria têxtil, na Engenharia 

Sanitária etc.  
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4.8.8. Tratamentos Especiais  

 

4.8.8.1. Fervura  

O método mais seguro de tratamento para a água de beber, em áreas 

desprovidas de outros recursos, é a fervura. Ferver a água para beber é um hábito que 

se deve infundir na população para ser adotado quando sua qualidade não mereça 

confiança e em épocas de surtos epidêmicos ou de emergência. A água fervida perde o 

ar nela dissolvido e, em consequência, torna-se de sabor desagradável. Para fazer 

desaparecer esse sabor, é necessário arejar a água, fazendo-a passar o líquido de um 

recipiente para outro com agitação suficiente de modo que o ar atmosférico penetre na 

massa de água.  

 

4.8.8.2. Correção da dureza  

A dureza da água é devida à presença de cátions metálicos divalentes, os quais 

são capazes de reagir com sabão formando precipitados e com certos ânions 

presentes na água para formar crostas. Os principais íons causadores de dureza são 

cálcio e magnésio, sob forma de carbonatos, bicarbonatos e sulfatos, tendo um papel 

secundário o zinco e o estrôncio. Algumas vezes, alumínio e ferro férrico são 

considerados como contribuintes da dureza. É chamada de temporária quando 

desaparece com o calor, e permanente, quando não desaparece sob aquecimentos. 

Quando a dureza é numericamente maior que a alcalinidade total, a fração da dureza 

igual a esta última é chamada de dureza de carbonato e a quantidade em excesso é 

chamada de dureza de não carbonato. Quando a dureza for menor ou igual à 

alcalinidade total, toda a dureza presente é chamada de dureza de carbonato e a 

dureza de não carbonato estará ausente.  

Domesticamente reconhece-se que uma água é mais dura ou menos dura, pela 

maior ou a menor facilidade que se tem de obter, com ela, espuma de sabão. A água 

dura tem uma série de inconvenientes:   

• é desagradável ao paladar;  

• gasta muito sabão para formar espuma e dificulta atividades de higiene;  

• dá lugar a depósitos perigosos nas caldeiras e aquecedores;  



IT 179 – Saneamento Básico                                                                                    Agosto/2007 
 

Guimarães, Carvalho e Silva                                                                                                                 141

• deposita sais em equipamentos e vasilhames empregados no cozimento de 

alimentos ou no aquecimento de água; e 

• mancha louças.  

 

Os processos de remoção de dureza da água são muito dispendiosos. Os 

sistemas de abastecimento distribuem água com teores superiores aos convencionais 

de potabilidade, quando não há mananciais alternativos, considerando-se sua 

tolerância pelo organismo humano e os custos finais de produção, o que resultaria em 

um produto mais caro para o consumidor.  

Os principais processos de remoção de dureza da água são o da cal-solda, de 

zeólitos ou o de osmose inversa. Na prática do tratamento a dureza é um parâmetro de 

utilização limitada a certos métodos baseados em reações de precipitação como é o 

caso do tratamento com cal. Em situações específicas convém conhecerem-se as 

durezas devidas ao cálcio e ao magnésio, individualmente. Este é o caso do processo 

cal-soda de abrandamento de água no qual se tem necessidade de conhecer a fração 

da dureza de magnésio para estimar a demanda de cal.  

Os zeolitos têm a propriedade de trocar o sódio, que entra na sua composição, 

pelo cálcio ou magnésio dos sais presentes na água dura, reduzindo a sua dureza. A 

tecnologia de osmose inversa teve origem na década de 60, para a produção de água 

de qualidade superior, disseminando-se seu uso na produção industrial a partir da 

década seguinte e popularizou-se a partir do início da década de 80 com a descoberta 

da segunda geração de membranas, as membranas de película fina compostas, 

enroladas em espiral, descobertas em 1978. Estas membranas operam com baixa 

pressão e, consequentemente, com reduzido consumo de energia.  

A osmose é um fenômeno natural físico-químico que ocorre quando duas 

soluções, com diferentes concentrações, são colocadas em um mesmo recipiente 

separado por uma membrana semi-permeável, onde ocorre naturalmente a passagem 

do solvente da solução mais diluída para a solução mais concentrada, até que se 

encontre o equilíbrio. A coluna de solução mais concentrada estará acima da coluna da 

solução mais diluída e esta diferença se denomina de pressão osmótica. O processo 

de osmose inversa consiste na aplicação mecânica de uma pressão superior à pressão 

osmótica do lado da solução mais concentrada.  
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4.8.8.3. Remoção de ferro  

A água que passa por camadas ferruginosas, na falta de oxigênio suficiente, 

dissolve sais de ferro sob forma de sais ferrosos. Quando por exemplo, retirada de um 

poço, essa água apresenta o inconveniente de manchar a roupa, as pias e de corroer 

as tubulações. O processo utilizado para a remoção do ferro depende da forma como 

as impurezas de ferro se apresentam. Para águas limpas que prescindem de 

tratamento químico, como as águas de poços, fontes, galerias de infiltração, contendo 

bicarbonato ferroso dissolvido (na ausência de oxigênio), utiliza-se a simples aeração. 

Se o ferro estiver presente junto com a matéria orgânica, as águas, em geral, não 

dispensarão o tratamento completo com aeração inicial (aeração, coagulação, 

floculação, decantação e filtração). 

 

4.8.8.4. Correção de acidez excessiva  

É obtida pelo aumento do pH, com a adição de cal ou carbonatos. Na prática 

rural, consegue-se a remoção fazendo-se a água passar por um leito de pedra calcária.  

 

4.8.8.51. Remoção de odor e sabor desagradáveis  

Depende da natureza das substâncias que os provocam. Como métodos gerais, 

usam-se:  

• carvão ativado;  

• filtração lenta; e 

• tratamento completo.  

 

Em algumas águas subterrâneas, o odor de gás sulfídrico desaparece com a 

aeração. 
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4.8.8.6. Fluoretação das águas  

Com a descoberta da importância dos sais de flúor na prevenção da cárie dental, 

quando aplicados aos indivíduos na idade suscetível, isto é, até aos 14 anos de idade, 

e em ordem decrescente de efetividade à medida que aumenta a idade da criança, 

generalizou-se a técnica de fluoretação de abastecimento público como meio mais 

eficaz e econômico de controle da cárie dental. As aplicações no abastecimento de 

água fazem-se por meio de aparelhos dosadores, sendo usados o fluoreto de sódio, o 

fluossilicato de sódio e o ácido fluossilicico.   

Os sistemas públicos de abastecimento de água fluoretada deverão obedecer os 

seguintes requisitos mínimos:  

• abastecimento contínuo da água distribuída à população, em caráter regular e 

sem interrupção;  

• a água distribuída deve atender os padrões de potabilidade;  

• sistemas de operação e manutenção adequados; e 

• controle regular da água distribuída.  

 

A concentração de íon fluoreto varia, em função da média das temperaturas 

máximas diárias, observadas durante um período mínimo de um ano, recomendando-

se cinco anos. A concentração ótima situa-se em torno de 1,0 mg.L-1. Após dez a 15 

anos de aplicação do fluor na água, para cada criança é efetuado um levantamento dos 

dentes cariados, perdidos e obturados, denominado índice cpo, para avaliação da 

redução de incidência de cáries. No final da década de 70 iniciou-se, iniciou a 

fluoretação experimental de água no Brasil, nas capitais e nas maiores cidades do 

interior, a cargo da extinta Fundação SESP. A fundação então foi a pioneira na 

aplicação da fluorita, sal encontrado no Brasil e de fácil aplicação onde no tratamento 

de água emprega-se sulfato de alumínio, e usando o dispositivo mostrado na Figura 39. 

Com a comprovação do sucesso do tratamento do ponto de vista de seus objetivos, no 

início da década de 80 foi tornado obrigatório o emprego da fluoretação nas estações 

de tratamento, porém na prática isto não aconteceu.  
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Figura 39 - Cone de saturação ou dosador de flúor. 

 

4.8.8.7. Dessalinização de água  

A água salobra ou do mar transforma-se em água potável por meio da tecnologia 

de osmose inversa para dessalinização da água. A osmose é um fenômeno natural 

físico-químico, é o nível final de processos de filtração disponíveis com a utilização de 

membranas. Na Região Nordeste, muitas localidades têm empregado dessalinizadores 

para produção de águas de abastecimento, tanto para processar águas salobras de 

origem superficial ou subterrânea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


