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RESUMO 

 

O Nordeste vem vivenciando a maior seca já registrada no estado do Ceará, sendo 

a região da Bacia do Alto Jaguaribe uma das áreas mais afetadas, especificamente 

a cidade de Acopiara. Além dos aspectos quantitativos, a qualidade dos mananciais 

também preocupa o abastecimento público de água. Para possibilitar que os 

sistemas existentes de tratamento de água sejam capazes de ter eficiência no 

tratamento das águas de baixa qualidade há uma necessidade urgente de 

adequações e investimentos no setor. O objetivo desse trabalho é propor melhorias 

estruturais para a Estação de Tratamento de Água de Acopiara, a fim de melhorar 

o tratamento da água e verificar a possibilidade de aumento da produção com o 

sistema atual, objetivando o atendimento aos parâmetros físicos, químicos e 

microbiológicos estabelecidos pela portaria vigente. Foram realizados alguns testes 

e coleta de dados no local, assim como elaboração de cálculos para 

dimensionamento e verificação da capacidade real do sistema. Foi identificado que 

a atual vazão não atende a demanda do sistema, e que os filtros existentes 

necessitam de intervenção em relação à operação, e estrutural no que se refere a 

conserto de difusores e substituição do leito filtrante. Verificou-se ainda que há 

possibilidade de melhorar a eficiência do tratamento instalando dois filtros 

descendente, adotando o sistema de dupla filtração. Sendo a proposta de 

adequação uma sugestão eficiente e com baixo custo de instalação de comparada 

a outras tecnologias disponíveis, além de se adequar a variações de qualidade da 

água bruta, contribuindo para melhoria da saúde da população e atendendo 

também as demandas da legislação e da agência reguladora.  

 

Palavras-Chave: Qualidade da água, consumo humano, dupla filtração. 
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ABSTRACT 

 

The Northeast has been experiencing the largest drought ever recorded in the state 

of Ceará, and the Alto Jaguaribe Basin region is one of the most affected areas, 

specifically the city of Acopiara. In addition to the quantitative aspects, the quality of 

water sources also concerns public water supply. To make it possible for existing 

water treatment systems to be efficient in the treatment of low quality water, there is 

an urgent need for adjustments and investments in the sector. The objective of this 

work is to propose structural improvements for the Acopiara Water Treatment 

Station in order to improve water treatment and to verify the possibility of increasing 

production with the current system, aiming to meet the established physical, 

chemical and microbiological parameters by the current ordinance. Some tests and 

data collection were carried out at the site, as well as the preparation of calculations 

for sizing and verifying the actual capacity of the system. It was identified that the 

current flow does not meet the demand of the system, and that the existing filters 

need intervention in relation to the operation, and structural in regard to repair of 

diffusers and replacement of the filter bed. It was also verified that it is possible to 

improve the efficiency of the treatment by installing two descending filters, adopting 

the double filtration system. Being the proposal of adequacy an efficient suggestion 

with a low installation cost compared to other available technologies, besides being 

adapted to changes in the quality of raw water, contributing to the improvement of 

the health of the population and also meeting the demands of the legislation and 

agency regulatory. 

 

Key words: Water quality, human consumption, double filtration 
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INTRODUÇÃO 

 

O Nordeste é uma região carente em termo de quantidade de água, com 

baixa pluviosidade anual, em média 750mm, além de distribuição irregular e das 

altas temperaturas, com média de 28° C, chegando até 40°C em alguns estados 

(INPE, 2018). A região tem sofrido por conta das grandes secas, somadas às 

dificuldades que famílias do interior enfrentam para ter acesso ao recurso hídrico, 

o que prejudica tanto a saúde da população, como suas fontes de renda, sobretudo 

as atividades de agricultura e pecuária.  

No estado do Ceará, de acordo com os dados da Fundação Cearense de 

Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME), desde 2012, o Nordeste vem 

vivenciando a maior seca já registrada no estado. Dessa forma, a estiagem, muitas 

vezes restrita às populações rurais, chegou até as sedes municipais. (Adaptado, 

Governo do Estado do Ceará e FUNCEME, 2017).   

Na região do Alto Jaguaribe, uma das mais afetadas com a estiagem existe 

municípios que já se encontram há oito anos com chuvas abaixo da média anual 

que é de 500mm a 700mm. Na cidade de Acopiara desde 2014, as chuvas têm sido 

abaixo da média histórica que é de 800 mm. (FUNCEME, 2018). 

Além dos aspectos quantitativos, a qualidade dos mananciais também 

preocupa o abastecimento público de água. De acordo com o Relatório de 

Qualidade das Águas dos Açudes Monitorados pela Companhia de Gestão dos 

Recursos Hídricos (COGERH), realizado em novembro de 2017, 83,19% das 

amostras de água dos açudes analisados pela companhia apresentaram elevado 

nível de eutrofização. (COGERH, 2017). 

Ainda conforme este relatório, os principais geradores da contaminação 

para os reservatórios são descargas de esgotos domésticos e industriais, afluência 

de partículas dos solos em decorrência de erosão hídrica, presença de gado no 

entorno dos açudes e piscicultura intensiva. Além dos impactos causados pela ação 

humana, há um agravante natural, pois os reservatórios do Estado são formados 

por rios intermitentes e submetidos à interanualidade das chuvas, assim como 

baixos índices pluviométricos anuais. Estas condições dificultam a renovação da 

massa de água contida nos mesmos, o que contribui com a degradação natural da 

qualidade das águas. (COGERH, 2018).  

Para enfrentamento da crise, o Governo do Estado do Ceará, em parceria 
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com a Superintendência de Obras Hidráulicas (SOHIDRA), Companhia de Água e 

Esgoto do Ceará (CAGECE) e Companhia de Gestão dos Recurso Hídricos 

(COGERH), tem investido em obras hidráulicas e de saneamento, com objetivo de 

minimizar o impacto da seca no estado, dentre elas estão: a construção de adutora 

de montagem rápida (AMR’s); construção de barragem e do “cinturão das águas”; 

busca de novas fontes hídricas, dentre elas a perfuração de poços tubulares e 

medidas de redução de perdas. (CEARÁ, 2018). Além destas medidas, faz-se 

necessário investimento e adequação das Estações de Tratamento de Água para 

que o recurso receba tratamento adequado e distribuição dentro dos padrões de 

qualidade para abastecimento humano.  

Com a alteração da qualidade da água dos mananciais, realizar 

investimentos e adequação nas estações de tratamento é de extrema importância 

e deve ser visto como ação conjunta no enfrentamento à seca, assim como o 

monitoramento e rigorosa fiscalização dos mananciais e obras públicas de 

saneamento, principalmente no que se refere à coleta e tratamento de esgoto.  

Em Acopiara - Ceará, a atual Estação de Tratamento de Água foi projetada 

para operar através do açude Quincoê, que hoje encontra-se seco devido a 

estiagem. Como forma de suprir a demanda da população, outros dois açudes 

foram incluídos ao sistema. Todas estas alterações demandam investimento no 

tratamento de água com objetivo de adequá-la aos parâmetros exigidos pelo Anexo 

XX da Portaria de Consolidação N° 5 do Ministério da Saúde de 2017 (Antiga 

Portaria 2914/2011, também do Ministério da Saúde), reduzindo assim a 

probabilidade de riscos à saúde humana deste município.  
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2. OBJETIVOS  

2.1 Geral 

• Propor melhorias estruturais para a ETA de Acopiara - CE, a fim de melhorar 

o tratamento da água e verificar a possibilidade de aumento da produção com 

o sistema atual, objetivando o atendimento aos parâmetros físicos, químicos 

e microbiológicos estabelecidos pela portaria vigente.  

 

2.2  Específicos 

 

• Garantir a qualidade dos recursos hídricos aos habitantes desta região do 

Estado do Ceará; 

• Promover a recuperação e o controle da qualidade dos recursos hídricos, 

através do tratamento e da redução das cargas poluentes e da poluição 

difusa; 

• Dimensionar: tubulações de lavagem de filtro; vazões para abastecimento 

atual; população projetada e adução; vazões e velocidades ideais para 

lavagem dos filtros; capacidade de filtração ideal e máxima dos filtros existentes 

na ETA de Acopiara; 

• Calcular a capacidade da adutora (velocidade, diâmetro e vazão) verificando a 

possibilidade de aumentar a demanda do sistema; 

• Dimensionar os filtros descendentes (capacidade de filtração, diâmetro, 

tubulações, alturas e leito filtrante) de forma a adequá-los a ETA existente; 

• Elaborar de Termo de referência para obra de adequação da ETA contendo: 

justificativa, objetivo, obrigações das partes, orçamento, projeto básico, normas 

e referências, forma de pagamento e cronograma de atividades.  
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 – Estiagem no Estado do Ceará  
 

O Estado de Ceará vem passando por uma das maiores secas da história, 

conforme gráfico abaixo, podemos verificar que desde o ano de 2012 não houve 

precipitações dentro ou acima da média histórica.  

Figura 1 – Precipitação Média no Ceará 

 

Fonte: Adaptado FUNCEME, 2018 

 

Os dados do ano de 2018 são apresentados apenas como prévia do que tem 

se observado até o mês atual neste Estado, no entanto já verificamos que o mesmo 

encontra-se bem abaixo da média histórica.  

Para enfrentamento da crise, o Governo do Estado do Ceará, em parceria 

com a Superintendência de Obras Hidráulicas- SOHIDRA, Companhia de Água e 

Esgoto do Ceará- CAGECE e Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos- 

COGERH têm investido em várias obras, com objetivo de minimizar o impacto da 

seca no estado, dentre elas estão:  

✓  Construção de Adutora de Montagem Rápida (AMR’s);  

✓ Construção de barragem e do Cinturão das águas;  

✓ Busca de novas fontes hídricas, dentre elas a perfuração de poços tubulares.  

Foram 4 mil poços em dois anos e meio. No entanto o sertão cearense é pobre 
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em água subterrânea, além de grande parte ter qualidade comprometida 

devido a elevado teor de sais.  

✓ Medidas de redução de perdas. 

✓ Aplicação de sistema de rodízio no abastecimento das cidades. 

✓ Campanhas e palestras educativas 

✓ Adoção da Tarifa de Contingência implantada na região metropolitana de 

Fortaleza, por meio da qual o usuário de água tratada é sujeito a multa se não 

reduzir seu consumo;  

✓ Reuniões de alocação das águas, onde eram discutidas as vazões de 

operação dos açudes Orós e Castanhão. Assim como reunião mensal do 

grupo que continência onde são apresentadas todas as cidades do estado e 

as ações direcionadas por nível de criticidade.   

✓ Captação de água dos leitos secos de rios e açudes, explorando aluviões nos 

períodos de maior escassez. Às vezes, a abertura destes aluviões, realizadas 

com auxílio de máquina ou utilização de ponteiras para rebaixamento do 

lençol freático, na obtenção da última água do manancial. (Governo do Estado 

do Ceará, 2017).  

 

3.2 Potencial Hídrico da Bacia do Alto Jaguaribe  

 

Correspondente a 16,56% do território cearense. Localiza-se a montante do 

açude Orós. Esta bacia é composta por 24 municípios e apresenta a capacidade de 

acumulação de águas superficiais de 2.792.563.000 bilhões de m³, num total de 18 

açudes públicos monitorados quantitativamente e qualitativamente pela COGERH.  

- Capacidade total do maior reservatório (Açude Orós) de 1.940.000.000 milhões de 

m³. 

- Esta Sub-Bacia tem aproximadamente 993 açudes. (Fonte: 

CEARÁ,2009).  
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Figura 02 – Bacia do Alto Jaguaribe 

 

Fonte: Adaptado da Revista Ciência Agronômica, 2015. 

 

As suas drenagens são internas e não possuem escoamento até o mar, 

desaguando em lagos. A Sub-bacias do Alto Jaguaribe é uma das responsáveis 

pelas recargas dos açudes Orós e Castanhão, os quais abastecem a região 

metropolitana de Fortaleza e os canais e adutoras que atendem o complexo 

portuário do Pecém, no litoral cearense.  

O Rio Jaguaribe, presente nessa bacia, tem características intermitentes, o 

escoamento só se dá no período em que ocorrem as precipitações com um fluxo 

mais intenso, e à medida que o período de estiagem se prolonga o mesmo cessa. 

Figura 3 – Drenagem da Bacia do Alto Jaguaribe 
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- Principais 

rios desta 

região: 

Principal: 

Rio Jaguaribe, comprimento total 633km, no entanto este Rio faz parte de outras 

sub-bacias.  

Secundários: Jucá, Batiões, Cariús, Conceição. (CEARÁ, 2009) 

 

3.2.1 Disponibilidade de águas superficiais e subterrâneas 

3.2.1.1 Superficial: 

Quadro 1 – Volume dos reservatórios da Bacia do Alto Jaguaribe 
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Fonte: COGERH, 2017. 

 

3.2.1.2 Subterrânea: 

 

A quantificação e caracterização das captações de água subterrânea na 
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sub-bacia, geradas a partir da sistematização do cadastro dos pontos d’água da 

CPRM e nos cadastros de poços da Funceme, Sohidra, Cogerh, DNOCS, Funasa, 

SDR e empresas privadas, até 2006, mostram a existência de 2.662 pontos d’água, 

sendo: 2.304 poços tubulares; 306 poços amazonas e 52 fontes naturais (Figura 

10), captando água tanto em rochas sedimentares como cristalinas. 

 

Figura 4 – Tipos de Captação de água subterrâneos cadastrados na sub-bacia do 

Alto Jaguaribe. 

 

3.3 Caracterização do Município de Acopiara  
 

Acopiara é um município brasileiro do estado do Ceará, localizado na região 

Centro-Sul do estado, possui população estimada de 51.160 habitantes, sendo 25.228 

na zona urbana e 25.932 na zona rural. O número de domicílios é de 7.887 na zona 

urbana e 7.156 na zona rural. (IBEGE, 2010). 

O clima da cidade é tropical quente semiárido, a temperatura média estar 

entre 26°C a 28°C, e o período chuvoso acontece entre os meses de fevereiro a abril 

com precipitação média anual de 788,8 mm. (IPECE, 2010). 

Em 2012 e 2013 as chuvas da cidade foram abaixo da média, com uma 

recarga um pouco acima da média em 2014, não sendo esta necessária para 

amenizar os dois anos de seca seguidos, e a partir de 2014 o município tem sofrido 

até o presente ano com as chuvas bem abaixo da média, como pode ser verificado no 

gráfico abaixo.  
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Figura 5 – Histórico de Precipitação em Acopiara 

 

 

Fonte: Adaptado FUNCEME, 2018. 

 

3.4 Sistema de Abastecimento de Água de Acopiara. 

Um sistema de abastecimento de água deve fornecer e garantir água à 

população em condições adequadas de quantidade e de qualidade do ponto de vista 

físico, químico, biológico e bacteriológico, sem impurezas prejudiciais à saúde. 

Portanto, Se ocorre o tratamento, via aspectos econômicos, o investimento na 

melhoria da água, consequentemente, aumenta a vida média e reduz a mortalidade 

dos habitantes, como também, aumenta a vida produtiva do deles, tendo em vista a 

redução do tempo perdido com doenças, além de contribuir para o avanço das cidades 

com a instalação de indústrias, escolas, hospitais, etc.  

O atual sistema de abastecimento de água de Acopiara – CE tem em média 

15 a 20 anos de operação, e é constituído por unidades de captação, adução, 

tratamento, reservatório e distribuição, como pode ser observado na Figura 06. 

 

Figura 06 – Sistema abastecimento de água de Acopiara 
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Fonte: Adaptado CAGECE, 2017 

 

3.4.1 Captações de água 

 

A principal captação de água para abastecimento humano na cidade de 

Acopiara - CE era a Barragem Dr. Tibúrcio Soares, também conhecida como barragem 

do Quincoê (Figura 07).  

Outra opção de abastecimento era o açude particular, Raimundo Morais, que 

foi utilizado durante certo período crítico, mas que também se encontra exaurido. 

Hoje as captações citadas encontram-se paralisadas, pois devido aos longos 

anos com precipitação abaixo da média e ausência de recarga como pode ser verificar 

na Figura 07, a quantidade de água existente no manancial não apresentam 

condições de tratabilidade. 

 

Figura 07 – Açude Quincoê 
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Fonte: COGERH/Funceme, 2018 

 

No gráfico abaixo pode-se observar que desde 2012 o açude apresenta 

recarga total, mesmo após a quadro chuvosa de 2014 ter tido valor médio anual de 

846,2 mm, acima da média histórica, não foi necessário para recarga do volume total 

do manancial, tendo o mesmo a total exaustão em setembro de 2013, julho de 2015 

e maio de 2017. Em todas estas ocorrências de exaustão o abastecimento da cidade 

foi socorrido de forma emergência pela Barragem particular Raimundo de Morais, que 

não é monitorada pela COGERH, e pelo sistema emergência do açude Trussu 

localizado na cidade de Iguatu, há 24 km da sede de Acopiara.  

 Em 2015, a Barragem Raimundo Morais exauriu-se totalmente, e a pequenas 

recargas ocorridas no decorrer dos anos não foi suficiente para reativação da mesma.  

Atualmente, o abastecimento é garantido apenas através do açude Trussu, 

localizado no município de Iguatu - CE, com 7,62% de sua capacidade, sendo este o 

menor volume disponível desde o acompanhamento dos dados em 2004, conforme 

gráfico da Figura 08, abaixo: 

 

Figura 8 – Açude Trussu 
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Fonte: COGERH/Funceme, 2018 

 

3.4.2 Adução 

 

A adução da água até o município de Acopiara - CE é realizado da seguinte 

forma: 

✓ Açude Trussu 

I- Conjunto Moto Bomba apoiado em um flutuante no açude Trussu. 

II- Adução em adutora de montagem rápida (AMR) em aço corten com trecho de 

300 e 200mm por 12km. 

III - Elevatória de água bruta com reservatório e conjunto moto bomba. 

IV - 5,4 km de adutora de 200 mm de ferro fundido até a ETA, este último trecho é 

o mesmo em que está conectada a adutora do açude Raimundo Morais, conforme 

Figura 03.   

 

✓ Açude Raimundo Morais 

A adutora do Raimundo Morais tem em média 12km de 200mm de ferro fundido. 

Há 5,4 km da ETA a adutora do Trussu foi conectada a do Raimundo Morais, logo 

as duas captações não podem operar juntas. 

 

✓ Açude Quincoê 

A adutora do Quincoê é de ferro fundido de 250mm e encontra-se a uma 

distância de 2,4 km da ETA. A adutora é independente pode operar juntamente com 
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uma das duas captações citadas acima.  

 

3.4.3 Qualidade da água bruta 

 

Atualmente, a única fonte de captação tem sido através de açudes, dessa 

forma para apontamento de melhoria ou de alterações no tratamento, é de 

fundamental importância conhecer a qualidade da água bruta captada. No entanto, 

conforme supracitado em caso de recarga, outros mananciais podem ser utilizados. 

Logo, a proposta de solução precisaria atender ao tratamento de vários tipos de 

características e parâmetros da água bruta.   

A COGERH realiza mensalmente o acompanhamento do estado trófico dos 

mananciais por ela monitorados. Segue abaixo o histórico dos açudes Quincoê e 

Trussu.  

 

Quadro 02 – Estado de trofia e significado 

Estado de trofia Significado 

 

Oligotrófico 

Possuem água limpas, de baixa produtividade, em que não ocorrem 

interferências indesejáveis sobre os usos da água, decorrentes da 

presença de nutrientes. 

 

Mesotrófico 

São águas com produtividade intermediária, com possíveis 

implicações sobre a qualidade. 

 

 

Eutrófico 

São os corpos de água com alta produtividade, com redução de 

transparência, em geral afetados por atividades antrópicas, nos quais 

ocorrem alterações indesejáveis na qualidade da água e interferências 

nos usos múltiplos.  

 

 

Hipereutrófico 

Águas afetadas significantemente pelas elevadas concentrações de 

matéria orgânica e nutrientes, com comprometimento acentuado nos 

seus usos, associados a episódios de floração de algas ou 

mortandade de peixes, com comprometimento acentuado dos seus 

usos.  

 

Fonte: ANA (2015), adaptado COGERH. 
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Figura 9 – Estado trófico do Açude Trussu 

Fonte: COGERH, 2017 

 

 

Figura 10 – Estado trófico do Açude Quincoê 

Fonte: COGERH, 2017 

 

 

Quadro 3 – Qualidade da Água Bruta do Açude Trussu, Raimundo Morais e 
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Quincoê. 

Captação Trussu/ Raimundo Morais e Quincoê* 

Parâmetro Valor Médio - Jan/2017 

pH Bruto 8,14 uT 

Cor Bruta 80,88 uT 

Turbidez Bruta 10,16 uT 
 

Fonte CAGECE,2017. 

 

A qualidade mostrada acima é referente à média das análises das três 

captações, pois neste período estavam trabalhando em paralelo para complementar 

a vazão do sistema. Quando os açudes Raimundo Morais e Quincoê foram 

desativados devido à exaustão, apenas o açude Trussu permaneceu em operação. 

Segue abaixo no Quadro 04 a análise da saída do tratamento apenas do açude 

Trussu.  

 

 

Quadro 4 – Qualidade da Água Bruta do Açude Trussu 

 

Captação Trussu 

Parâmetro Valor Médio - Jul/2017 Valor Médio - Set/2017 

pH Bruto 8,05 uT 8,96 uT 

Cor Bruta 33,16 uT 32,60 uT 

Turbidez Bruta 8,40 uT 6,18 uT 

Fonte CAGECE,2017. 

 

 

3.4.4 – Estação de Tratamento de Água (ETA). 

 

A chegada das duas adutoras de água bruta na torre de equilíbrio são 

independentes. A tecnologia utilizada no tratamento da água é Filtração Direta com 

dois filtros ascendes.  

 

Filtro 01: 

Área: 16m² (São filtros quadrados 4x4, altura: 4m); 

Filtro 02: 
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Área: 16m² (São filtros quadrados 4x4, altura: 4m). 

 

Característica atuais do Sistema:  

Vazão atual de operação: 160 m³/h 

Lavagem de filtro de 3 em 3 dias. 

Tubulação de lavagem: 350mm 

Remoção turbidez: 54%.  

Remoção de cor: 42,35 %   

Dosagem: 

- PAC (Policloreto de Alumínio) : 7 ppm  

- Polímero catiônico líquido: 1,5 ppm 

O tratamento é iniciado com a aplicação de PAC e Polímero, depois a água 

passa por 2 filtros ascendes e na saída do tratamento recebe a aplicação de cloro 

gasoso e flúor.  

A lavagem do filtro é realizada através de fluxo advindo de um reservatório 

elevado. A perda de água para produção está em torno de 4 a 6% (CAGECE, 2017). 

 

3.4.5 Reservação 

 

A reservação inicia-se dentro da ETA (Estação de Tratamento de Água), com 

um reservatório semienterrado de 1.000m³ e um reservatório elevado de 227m³. Os 

demais reservatórios na cidade são utilizados no sistema de distribuição. 

 

3.4.6 Distribuição 

 

A distribuição é realizada através de reservatórios elevados, estações 

elevatórias de água tratada ou booster (bombas que injetam pressão na água sem a 

utilização de reservatórios).  

A distribuição ocorre através de redes tronco de 200mm, 150mm, 100mm, 75mm 

e 60mm. E as ligações prediais são realizadas através de injetamentos de ramais 

prediais de 25mm. (Ver croqui do sistema disponibilizado pela Cagece). 

O índice de perda na distribuição está por volta dos 30%. (CAGECE,2017). 

 

3.5 Tratamento e Qualidade da Água x Saúde Humana 
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A água é um elemento essencial para o planeta e para todos os seres vivos. 

Sendo, portanto, fundamental para a manutenção da saúde e para a nossa 

sobrevivência. Este recurso é um dos importantes veículos de enfermidades 

diarréicas de natureza infecciosa, o que torna primordial a avaliação de sua 

qualidade microbiológica (Isaac- Marquez et al, 1994). 

 As doenças de veiculação hídrica são causadas principalmente por 

microrganismos patogênicos de origem entérica, animal ou humana, transmitidas 

basicamente pela rota fecal-oral, ou seja, são excretados nas fezes de indivíduos 

infectados e ingeridos na forma de água ou alimento contaminado por água poluída 

com fezes (Grabow, 1996). 

Segundo o relatório Mundial das Nações Unidas (ONU) cerca de 5 milhões 

de pessoas viverão em áreas com baixo acesso a água em 2050, caso o padrão 

de uso da água não seja alterado.  

As principais causas da redução da qualidade da água bruta disponibilizada 

hoje no estado do Ceará para abastecimento humano são contaminação e a 

ausência de coleta e tratamento de esgoto nos municípios, fator este, que é 

intensificado devido aos prolongados anos sem recarga nos mananciais.  

No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) mostra que 80% das internações 

hospitalares do país são devidas a doenças de veiculação hídrica, ou seja, doenças 

que ocorrem devido à qualidade imprópria da água para consumo humano.  

 Segue abaixo algumas das doenças relacionadas a essa problemática: 

3.5.1 Amebíase 

A amebíase é uma infecção mais comum em áreas tropicais com más 

condições de saneamento. Ela é disseminada pela ingestão de alimentos crus, 

como frutas, que podem ter sido lavados com água local contaminada. 

 Propaga-se por água ou alimento contaminado. No Brasil são mais de 1508 

mil casos por ano.  (Hospital Israelita A. Einstein, 2017). 

 

3.5.2 Disenteria bacteriana 

  Essa infecção é uma forma de intoxicação alimentar que ocorre por água e 

alimentos contaminados e pode ser transmitida por contato pessoal.  

 Nos países desenvolvidos ela é responsável por cerca de 7% dos casos de 

intoxicação alimentar. 
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 As medidas preventivas são: ingerir somente água tratada, fazer higiene 

pessoal e dos alimentos.  (DANTAS, 2007).  

 

3.5.3 Cólera 

 O vibrião é encontrado nas fezes de pessoas infectadas onde a doença se 

manifestou ou não, em água e em alimentos infectados. 

 Caso não seja devidamente tratada, a vítima pode morrer num período de 

14 a 48 horas.  

 O processo de informar as pessoas principalmente as mais carentes é de 

extrema importância, pois a higiene básica contribui para a não proliferação do 

vibrião. (CABRAL, 2007) 

 

3.5.4 Giárdia  

 A giardíase se espalha por alimentos ou água contaminada ou por contato 

pessoal. É mais comum em áreas com más condições de saneamento e água 

contaminada. 

 Apesar de ser uma doença considerada rara, com menos de 150 mil casos 

por ano no Brasil, sua propagação ocorre facilmente. (Hospital Israelita A. Einstein, 

2017). 

Considerando-se que a água é um dos principais veículos de transmissão 

de doenças, torna-se necessário o seu tratamento e monitoramento, quanto a sua 

qualidade.  

Dessa forma, o consumo de água tratada evita inúmeras doenças causadas 

por bactérias e microrganismos patogênicos. Para possibilitar a distribuição da 

água para consumo humano dentro dos padrões de qualidade, faz-se necessários 

em alguns municípios do Ceará, adequações em suas Estações de Tratamento, 

tanto no que se refere à produção na quantidade necessária para o pleno 

abastecimento, onde é possível, como para atendimento dos padrões qualidade 

exigidos pela legislação vigente Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde.  

 

3.6 Anexo XX, consolidação 5 do Ministério da Saúde de setembro de 2017- 
Parâmetros de Qualidade da Água. 

 

A água contém, geralmente, diversos componentes, os quais provêm do 
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próprio ambiente natural ou foram introduzidos a partir de atividades humanas. 

Para caracterizar uma água, são determinados diversos parâmetros, os 

quais representam as suas características físicas, químicas e biológicas. Esses 

parâmetros são indicadores da qualidade da água e constituem impurezas quando 

alcançam valores superiores aos estabelecidos para determinado uso. Os 

principais indicadores de qualidade da água são discutidos a seguir. (UFV,2014).  

 

3.6.1 Parâmetros Físico-Químicos exigidos pela ARCE e SEMACE 

 

Segundo, Heller (2010): 

• Turvação ou Turbidez - Depende da quantidade de matéria em suspensão, 

nomeadamente substâncias inorgânicas e orgânicas. Esta característica é fator 

muito importante no consumo, pois quando existe, pode levar à rejeição por 

parte do consumidor. A turvação reduz a eficiência do método de desinfecção. 

No caso da água para fins nobres como beber e cozinhar, a turbidez assume a 

função de indicador sanitário e não meramente estético, pois partículas em 

suspensão podem proteger microrganismos da ação desinfetante.  

 

• Cloro Residual - O interesse deste parâmetro consiste na necessidade da 

desinfecção da água. O cloro funciona como agente desinfetante para 

microrganismos, e deve ser observado um residual mínimo de cloro livre. 

Assim, o cloro residual pode ser utilizado como um indicador de potabilidade.  

 

Já para SANTOS (2008),  

• pH-  É o potencial hidrogeniônico da água. Na desinfecção das águas o 

processo é melhor em pH ácido do que em pH alcalino. Recomenda-se que 

a cloração seja realizada em pH inferior a 8, pois em águas alcalinas o 

consumo de cloro é maior. O baixo valor de pH pode ocorrer corrosividade 

da água, está corrosão pode adicionar constituintes como ferro, cobre, 

chumbo, zinco e cádmio na água no caso de uso de tubulação de ferro. Já 

com o valor levado existe a possibilidade de incrustações nas águas de 

abastecimento. Por estes motivos recomenda-se que o pH da água seja 

mantido na faixa de 6 a 9,5.  
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3.6.2 Parâmetros Microbiológicos 

 

• Coliformes Totais: A classificação dos coliformes, segundo SILVA (1997), 

apresenta o grupo de Coliformes totais que inclui as bactérias na forma de 

bastonetes Gram-negativos, não esporogênicos, aeróbios ou aeróbios 

facultativos, capazes de fermentar a lactose com produção de gás, em 24 a 

48 horas a 35°C. Apresenta-se cerca de 20 espécies, dentre as quais se 

encontram tanto bactérias originárias do trato intestinal de humanos, como 

outros animais de sangue quente. 

• Coliformes Termotolerantes: são bactérias que estão presentes em grandes 

quantidades no intestino de animais de sangue quente, reproduzem-se 

ativamente à temperatura de 44,5°C. 

Os coliformes termotolerantes incluem três gêneros: Escherichia sp., 

Enterobacter sp., Klebsiella sp. e Citrobacter sp., sendo a cepas de 

Enterobacter, Klebsiella e Citrobacter de origem não fecal. A E. coli tem seu 

habitat no trato gastrintestinal sendo indicadora de contaminação fecal. 

(SILVA,1997). 

• Escherichia Coli – É uma bactéria entérica transmitida principalmente por 

rota de água e alimentos infectados, transmitida também por contato com 

animais ou com pessoas contaminadas. Quando em contato com outras 

regiões do corpo humano, pode causar infecção no trato urinário, 

bacteremia, meningites e doenças diarreicas. Seus sintomas são: Mal estar, 

que pode apresentar-se como diarreia branda; infecção hemorrágica do 

colón; diarreia aquosa; cólicas abdominais; náuseas; dor de cabeça; diarreia 

sanguinolenta; vômitos e febre. (Adaptado, Heller, 2010). 

 

 

3.7 Tipos de Tratamento de água 

 

3.7.1 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 
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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. O método mais econômico e usual para a desinfecção da 

água em sistemas públicos é a cloração. No Ceará este método é mais utilizado 

em sistema que operam através de poços onde a qualidade atenda os padrões 

acima citados. (SAAESMA, 2013).  

 

3.7.2 Filtração Lenta 

Neste sistema de tratamento, a água bruta chega à ETA e vai diretamente 

para o filtro lento. Após a filtração da água, faz-se a desinfecção, a correção de pH, 

quando necessário, e a fluoretação. O filtro lento é constituído por um tanque de 

concreto, no qual há uma camada de pedregulho e uma camada de areia. Abaixo 

da camada de pedregulho, semelhante à filtração rápida, há tubos para coletar a 

água filtrada. A taxa de filtração no filtro lento é baixa. Um valor usual é da ordem 

de 4 m3/m2 x dia. Isto equivale a filtrar 4.000 litros de água em um metro quadrado 

de área por dia. (SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

2017). 

Dentre as tecnologias sem coagulação química destaca-se a filtração lenta 

em areia, a qual é reconhecida por ser uma tecnologia apropriada para pequenas 

comunidades, devido a sua simplicidade de construção, operação e manutenção. 

No entanto necessita de grande área disponível para sua instalação. (MACHADO, 

2018).  

 

3.7.3 Tratamento Ciclo Completo ou Convencional  

O sistema convencional trata água com teores de impurezas elevados. 

Durante o tratamento, a água passa pelas seguintes etapas: coagulação, 

floculação, decantação e filtração, desinfecção e fluoretação, que são etapas 

comuns a todas tipologias e correção de pH. (SECRETARIA NACIONAL DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL, 2017). 

Por se tratarem de etapas sequenciais, o mau funcionamento de um dos 

processos envolvidos no tratamento convencional de água para abastecimento 
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humano compromete a eficiência dos subsequentes, consequentemente, a 

qualidade da água tratada. 

Devido à quantidade de etapas existentes este tipo de tratamento também 

necessita de grande área para instalação. 

 

3.7.4 Osmose reversa 

 

A osmose reversa é um processo de separação de substâncias através de 

uma membrana que retém o soluto. O solvente flui do meio mais concentrado para o 

menos concentrado e isola-se do soluto, por uma membrana que permite a sua 

passagem. O soluto é forçado a passar para o meio menos concentrado. Isso só é 

possível graças à pressão exercida, fazendo com que a membrana semipermeável 

permita apenas a passagem da água, retendo o soluto. 

Porém, para que isso aconteça é necessária à aplicação de uma pressão 

maior do que a pressão osmótica natural. Durante a osmose reversa, até 99% dos 

solutos de baixo peso molecular como os sais ou moléculas orgânicas simples são 

retidos. Também podem ser isoladas bactérias, vírus e outros tipos de sólidos 

dissolvidos, purificando a água. O maior uso da osmose reversa é para 

a dessalinização da água do mar. Para realizar a dessalinização, exerce-se uma 

pressão superior à pressão osmótica natural, isso é alcançado através de motores. 

Assim, a membrana semipermeável retém o soluto, separando o sal da água. 

(MAGALHAES, 2017).  

O processo de osmose reversa é eficiente na remoção de fluoreto de águas 

para abastecimento público. (BERENHAUSER, 2001).  

  

3.7.5 Filtração Direta Ascendente 

Nestes tipos de tratamento, há necessidade de se fazer a coagulação 

química, ou seja, adiciona-se um produto químico logo no início do tratamento. A 

água é filtrada rapidamente, utilizando-se filtros que funcionam com uma taxa de 

filtração elevada.  O sistema de tratamento por filtração direta é recomendado para 

tratar água com menos impurezas. A água a ser tratada passa pelas seguintes 

etapas: coagulação, filtração e desinfecção, fluoretação e correção de pH, quando 

necessário.  Os Filtros ascendentes são compostos por camada suporte e o meio 

https://www.todamateria.com.br/dessalinizacao-da-agua/
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filtrante são compostos de seixos e areia. O fluxo da água a ser filtrada é de baixo 

para cima. A espessura do meio filtrante do filtro ascendente, onde as impurezas 

ficam retidas, é maior do que a do filtro descendente. (SECRETARIA NACIONAL 

DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2017). 

 Podemos considerar vantagens da filtração direta ascendente em relação 

ao sistema de tratamento completo: a) menor área e custo da construção 50% 

menor, tendo em vista que não há necessidade de unidades adicionais de 

floculação e decantação; b) menor custo de operação e manutenção; c) menor 

produção de lodo; d) menor consumo de produto químico em comparação ao 

tratamento convencional.  

Como desvantagens em relação ao tratamento em ciclo completo destacam-

se: a) controle mais rigoroso da dosagem de produtos químicos; b) limitações 

relativas à qualidade da água bruta, principalmente a biológica; c) a mudança na 

qualidade da água afetará a carreira de filtração; d) o tempo de contato na unidade 

é relativamente curto, exigindo ação rápida nas dosagens de produtos químicos 

durante a mudança da qualidade da água bruta – como não há unidades de 

floculação nem de decantação, o tempo de detenção é bem menor. (PROSAB, 

2003). 

De modo geral, todas as águas naturais com baixos valores de cor e turbidez 

são passíveis de serem tratadas pela filtração direta ascendente. Entretanto, essa 

tecnologia vem sofrendo sucessivos avanços ao longo dos anos, os quais 

permitiram a ampliação de seu espectro de aplicação. 

Dentre as medidas para adequação da água à tecnologia da FDA inclui-se a 

pré-oxidação, com objetivos variáveis, como a redução de turbidez e cor, a eliminação 

de sabor e odores, a oxidação do ferro e do manganês, a melhoria na coagulação e a 

remoção de algas e agrotóxicos. Como agentes oxidantes têm sido utilizados cloro.  

Sens et al, (2003), observou que a adição de cloro nas águas não traz somente 

efeitos positivos e que a reação do cloro com a matéria orgânica pode formar 

subprodutos prejudiciais à saúde humana, especialmente compostos halogenados, 

como os trihalometanos. Esse efeito negativo é intensificado pela deterioração da 

qualidade da água bruta, decorrente do aumento dos volumes de esgotos domésticos 

e de águas residuárias industriais lançados nos mananciais e dos avanços 
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tecnológicos que incluíram a produção de mais compostos químicos, elementos estes 

que invariavelmente aparecem nas águas a serem tratadas. 

AHSAN (1995) et al, estudaram a filtração direta utilizando água bruta com 

turbidez entre 160 e 500 uT, o estudo experimental para taxa de filtração 

compreendidas entre 72 e 168 m³/m².dia foi obtido efluente com valor de turbidez 

continuamente menor ou igual a 2 uT.  

 

3.7.6 Dupla Filtração 

A filtração consiste na remoção de partículas suspensas e coloidais 

presentes na água que escoa através de um meio poroso. Nas ETAs, a filtração é 

um processo final de remoção de impurezas, logo, principal responsável pela 

produção de água com qualidade condizendo com o padrão de potabilidade (OMS, 

2004). 

A dupla filtração é caracterizada pelo uso de filtração direta ascendente 

como pré-tratamento para filtração descendente. A água coagulada passa 

inicialmente pelo filtro ascendente para que seja produzida água filtrada com 

turbidez consistentemente inferior a 10uT.   

MEGDA (1999) trabalhou com água bruta proveniente de manancial 

superficial com turbidez inferior a 71 uT com filtros ascendentes variando suas 

taxas entre 115 m³/m².d e 250 m³/m².dia nos filtros descendentes de areia. Suas 

principais conclusões foram que: a taxa do filtro ascendente influencia diretamente 

na carreira de filtração, quanto menor a taxa maior a carreira de filtração e menor a 

turbidez; a carreira de filtração do filtro descendente foi influenciada pelo 

desempenho do filtro ascendente – quanto maior a turbidez do efluente do filtro 

ascendente, mais curta a duração da carreira de filtração do filtro descendente. A 

eficiência global da instalação da dupla filtração foi relativamente a alta remoção de 

turbidez (sempre inferior a 1uT), cor aparente (inferior a 5uT), ferro (inferior a 0,1 

mg/L) e coliformes totais (sempre menor que 5ufc/100mL). 

KURODA (2002), avaliou sistema de dupla filtração composto por filtração 

direta ascendente com taxa de 120 m³/m².dia, seguida da filtração rápida 

descendente com taxa de 180 m³/m².dia, para valores de turbidez variando entre 

15 uT a 380 uT e cor verdadeira entre 19 e 50 uC. O filtro ascendente foram capaz 

de absorver o pico de turbidez de 380 uT, produzindo efluente pré-filtrado com 
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valores de turbidez entre 0,3 e 5,7 uT e o filtro descendente com taxa de 

180m³/m².dia produzindo efluente final com valores consistentes menores que 1 uT 

e na maior parte do tempo menores que 0,1 uT.  

DE PAULA (2003), realizou estudo piloto no sistema de dupla filtração com 

taxas de 120 m³/m².dia a 360 m³/m².dia e para o filtro descendente taxas entre 200 

m³/m².dia e 400 m³/m².dia, utilizando descarga de fundo intermediárias no filtro 

ascendente. Os valores de turbidez compreendidos entre 8,5 uT e 21 uT e cor 

verdadeira entre 19uT e 50 uT. Houve aumento de turbidez após a execução das 

descargas de fundo, no entanto foi amortizada no filtro descendente, garantindo ao 

sistema turbidez abaixo de 0,7 e 0,5 uT. 

Azevedo Netto & Di Bernardo (1974) realizaram investigação experimental 

sobre a dupla filtração para taxas de filtração iguais nos dois filtros, entre 120 e 240 

m3/m2/d, turbidez da água bruta entre de 25 uT, cor verdadeira menor que 10 uH, e 

verificaram a produção de água filtrada final de qualidade que atendia ao padrão de 

potabilidade vigente na época, independentemente da taxa de filtração utilizada.  

Di Bernardo (2003) realizou três ensaios em instalação-piloto de dupla filtração 

com água de estudo com turbidez igual a 100 uT e cor aparente de 410 uC.   

1° ensaio - O filtro ascendente funcionou com taxa de filtração de 120 m3/m2/d e o 

descendente, de 180 m3/m2/d. Carreira de filtração de 67h, sendo que a do filtro 

ascendente ocorreu transpasse com 54h. 

2° ensaio - o filtro ascendente funcionou com taxa de filtração de 120 m3/m2/d e o 

descendente, de 360 m³/m³.d. Nesses ensaios não foram realizadas DFIs. Carreira de 

filtração de 21h, sendo que a transpasse do filtro ascendente ocorreu com 12h. 

3 ° ensaio - foram realizadas cinco DFIs no FA, a cada 6 horas de funcionamento. O 

filtro ascendente funcionou com taxa de filtração de 120 m³/m².dia e o descendente, 

de 360 m³/m³.d. Carreira de filtração de 35h, o transpasse do filtro ascendente ocorreu 

com 17h. 

Nos três ensaios a turbidez atendia a portaria vigente conforme tempo da carreira de 

filtração.  

Di Bernardo (2003) realizou, também, dois ensaios com água apresentando 

turbidez da ordem de 300 uT, com o Filtro ascendente operando com taxa de filtração 

de 180 m3/m2/d e o Filtro descendente com 300 m3/m2/d. 
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1° ensaio - Filtros foram operados sem a execução de DIFs. Carreira de filtração de 

19h, sendo que início da transpasse do Filtro ascendente com 10h.  

2° ensaio - Filtros foram operados com a execução de DIFs e, no segundo, executadas 

a, aproximadamente, 4,5 h após o início da operação. Carreira de filtração de 35h, 

sendo que início da transpasse do Filtro ascendente com 24h.  

Com a realização das descargas de fundo intermediárias no filtro ascendente, 

houve recuperação da carga hidráulica e melhora na qualidade do efluente produzido 

(água pré-filtrada) e, consequentemente, aumento da duração da carreira de filtração. 

Nos dois ensaios o efluente final apresentou turbidez menor que 0,1 uT durante a 

maior parte do tempo, independentemente das taxas de filtração empregadas 

 
 

3.7.7 Filtração direta x Dupla filtração 

 

A filtração direta pode ser considerada como umas das principais 

tecnologias de tratamento de água para abastecimento humano. Dentre suas 

vantagens estão: aumento da carreira de filtração, filtração do maior para menor 

grão, utilizando altura total do meio filtrante; utilização de menor quantidade de 

produto químico por m³ em comparação com ETAs de ciclo completo e requer 

menor área e menor custo de instalação. (DI BERNARDO, 2013).  

De acordo com Angela Di Bernardo (2013), apesar das vantagens, a 

filtração direta ascendente apresenta limitação no que se refere à remoção de 

turbidez, cor e algas com valores elevados, sendo necessário nesse caso um 

complemento com filtro rápido descendente, pois a dupla filtração proporciona: A) 

o tratamento de água de pior qualidade; B) garantir maior confiança em relação às 

alterações da água bruta, principalmente se tratando da utilização de vários 

mananciais distintos; C) garante maior segurança do ponto de vista operacional em 

relação ás variações bruscas de qualidade da água bruta.  

Comparado com a filtração direta ascendente ou descendente, a dupla 

filtração oferece maior segurança quando há maiores variações de qualidade da 

água bruta. A água a ser tratada passa pelas seguintes etapas: coagulação, 

filtração ascendente, filtração descendente, desinfecção, fluoretação e correção de 

pH, quando necessário. (DI BERNARDO, 2013). 

DI BERNARDO et al (2003), destaca que o uso da dupla filtração como uma 
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das mais promissoras tecnologias para tratamento de água, estimando que grande 

parte das necessidades de tratamento poderiam ser satisfeitas com uso dessa 

tecnologia.  Estudos recentes também revelam que a dupla filtração tem grande 

potencial, uma vez que é considerada mais viável economicamente e 

operacionalmente que o tratamento em ciclo completo.  

 

 

 

4 METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi baseado em pesquisa bibliográfica e dados fornecidos 

através da Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE e COGERH- 

Companhia de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. Foram coletados valores 

históricos referentes à pluviometria média anuais no município e qualidade da água.  

Foram realizadas visitas, testes operacionais e de tratabilidade na ETA 

Estação de Tratamento de Água de Acopiara - CE. Com base na experiência da 

vivência nesta estação e coleta de dados através do acompanhamento da operação 

da ETA surge à proposta de melhorias operacionais e estruturais mais adequadas 

ao sistema existente, com menor custo financeiro para a Companhia e que atenda 

aos padrões de potabilidade exigidos pela legislação vigente.  

 Para sugestão da adequação foram utilizadas as seguintes normas técnicas 

como parâmetro do projeto e legislação:  

- NBR 12.211 - Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de 
água. 

- NBR 12.216/1992 – Projeto de Estação de Tratamento de Água para 

abastecimento público. 

- Padrão da residência: Médio- Residências com área edificada igual ou superior a 

50 m² e inferior a 150 m2 ou lotes com área igual ou superior a 150 m² e inferior a 

350 m². (Norma interna da Cagece). 

 - Normas Internas da CAGECE (Sistema de Projetos e Obras – Anexos SPO- 023).  

O consumo "Per Capita" foi determinado de acordo com as tabelas 1 e 2 do anexo 

1 da SPO-023 da CAGECE. - Consumo per capita: Médio (interior)- 150 L/hab.dia. 
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- Os valores adotados foram aqueles usualmente utilizados em sistemas para 

comunidades de pequeno porte, associados às prescrições normativas da ABNT.  

➢ K1= 1,20 - coeficiente do dia de maior consumo  

➢ K2 = 1,50 - coeficiente da hora de maior demanda.  

- A população foi estimada com a taxa de crescimento de 2% ao ano, conforme 

recomendação da Cagece e NBR 12.211-ABNT, para uma previsão de 20 anos, 

visto que de acordo com os dados estatísticos o crescimento é menor que 2%.  

- Anexo XX, consolidação 5 do Ministério da Saúde de setembro de 2017- Parâmetros 

de Qualidade da Água que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância 

da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

Além disso, foram utilizados cálculos hidráulicos para verificação da real 

capacidade da ETA existente e as adequações necessárias para aumento de 

vazão, tendo em vista que o sistema trabalha com abastecimento através de 

revezamento, analisando como a operação com vazão abaixo da demanda 

necessária pode influenciar na operação e qualidade da água tratada. 

O seguinte estudo foi realizado com proposições de melhoria baseadas não 

somente para atendimento as condições atuais, mas uma adequação que atenda 

a demanda necessária por 20 anos, garantindo dessa forma o retorno financeiro à 

concessionária.  

 Segue abaixo fórmulas e dados do utilizados como base para os 

diagnósticos e dimensionamentos realizados: 

 

Pt = População residente total = 51.160 IBGE (2010) 

Pu = População residente urbana (hab) = 25.228 hab. IBGE (2010) 

Nd = Número de domicílios ocupados total = 15.041 IBGE (2010) 

To = Taxa de ocupação total (hab/dom) = 3,4 hab/domicílio IBGE (2010) 

População Urbana = 25.228 hab. IBGE (2010) 

 

• 9.320 ligação reais/domicílios atendidos (CAGECE,2017). 

 

Equação 01)    P = Nd x To 

Onde: 
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PI = população 

Nd= número de domicílios 

To = taxa de ocupação 

 

Equação 02) Pa= Nd x To 

 Pa= População abastecida zona urbana 

Lr = Número de ligações reais  

 

Equação 03) Qmed = Pa x q / 86.400  

Onde:  

Pa = População atendida (hab)  

q = Consumo Per Capita (l/hab/dia)  

Qmed= Vazão média (L/s) 

 

Equação 04) Qmd = P x q x K 1 / 86.400  

Onde:  

P = População (hab)  

q = Consumo Per Capita (l/hab/dia)  

K1= Coeficiente máximo de consumo diário  

Os valores adotados foram aqueles usualmente utilizados, em sistemas para 

comunidades de pequeno porte, associada às prescrições normativas da ABNT.  

- K1= 1,20 - coeficiente do dia de maior consumo  

Qmd= Vazão máxima diária (L/s) 

 

Equação 05) Qmh = P x q x K1 x K2 / 86.400  

Onde:  

Qmh= Vazão máxima horária 

P = População (hab)  

q = Consumo Per Capita (l/hab/dia)  

K1= Coeficiente máximo de consumo diário 

K2= Coeficiente máximo de consumo horário 

- K2 = 1,50 - coeficiente da hora de maior demanda (ABNT). 
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Equação 06) Qa= Qmed x 24 x K1 / h  

Onde: 

Qa= Vazão de adução (L/s) 

K1= Coeficiente máximo de consumo diário  

h= Hora de trabalho da bomba  

Qmed= Vazão média (L/s)  

 

População e demanda futura – final de plano  

➢ Número de unidades habitacionais urbana - Início do plano: 7.420 

➢ Número de unidades habitacionais- Final do plano: 11.025 Un  

➢ Período de projeto: 20 anos  

➢ Consumo "Per Capita": 150 l/hab/dia  

➢ Taxa de ocupação: 3,4 hab/dom (IBGE) 

➢ Coeficientes máximos de consumo horário e diário 

 

Equação 07) Pi= Nd x To 

Onde:  

Nd = Número de domicílio  

To = Taxa de ocupação (hab/dom)  

Pi = População inicial (hab)  

 

Equação 08) Pf = Pi x (1 +i) n  

Onde:  

Pf = População final (hab)  

i= Taxa de crescimento (%)  

n= Período de projeto  

Pi = População inicial (hab)  

 

Equação 09) Pf = Nd x To 

Onde:  

Nd = Número de domicílios  
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To = Taxa de ocupação (hab/dom)  

Pf = População final (hab) 

 

Equação 10) Qmed= Pf x q / 86.400  

Onde:  

Pf = População final (hab)  

q = Consumo Per Capita (l/hab/dia)  

Qmed= Vazão média (L/s) 

 

Equação 11) Qmd= Pf x q K1 / 86.400  

Onde:  

Pf = População final (hab)  

q = Consumo Per Capita (l/hab/dia)  

K1= Coeficiente máximo de consumo diário  

Qmd= Vazão máxima diária (L/s)  

 

Equação 12) Qmh= Pf x q x K1 x K2 / 86.400  

Onde:  

Pf = População final (hab)  

q = Consumo Per Capita (l/hab/dia)  

K1= Coeficiente máximo de consumo diário  

K2= Coeficiente máximo de consumo horário  

Qmh= Vazão máxima horária (L/s)  

 

Equação 13) Qa= Qmed x 24 x K1 / h 

Onde:  

K1= Coeficiente máximo de consumo diário  

h= Hora de trabalho da bomba  

Qmed= Vazão média (L/s)  

Qa= Vazão de adução (L/s)  

 

Unidades de filtração existentes e cálculo de demanda futura 

Filtros ascendentes existentes: 
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(São filtros quadrados 4x4, altura: 4m) 

Filtro 01 e 02 são iguais: Filtro quadro 4x4 

Área 4m x 4m: 16m²   

Taxa de filtração (dados de projeto: 120 m³.m²/dia, sendo a máxima de: 180 

m³.m²/dia). (CAGECE,2017) 

 

Equação 14) Cfi = A x T /24   

Onde: 

CF = Capacidade de filtração 

A = área do filtro 

T = taxa de filtração  

 

Equação 15) Cf máx = A x T /24 

Onde: 

Cf max = Capacidade de filtração máxima 

A = área do filtro 

T = taxa de filtração  

 

Vazão de lavagem filtros ascendentes 

A vazão necessária para lavagem filtro ascendente é de 0,8 a 1,0 m/min, 

(NBR 12216/92). 

 

Equação 16) Qlav = Va x A x 60 

Onde:  

Qlav =vazão de lavagem 

Va =velocidade ascencional 

 A = área do filtro 

 

Diâmetro da tubulação de lavagem dos filtros ascendentes 

 

Equação 17) A = Q lav /3600 / V lav 

Onde: 

A lav= área da tubulação de lavagem 
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Q lav Vazão de lavagem 

V lav =velocidade de lavagem, (2,5 m/s) 

 

Equação 18) Q lav = V. lav* A * 60 

Onde: 

Q lav Vazão de lavagem: 960 

V lav =velocidade de lavagem: ? 

A = área da tubulação de lavagem: 0,0853 

 

A lavagem deverá promover a expansão de 20 a 30%. A velocidade 

ascensional deverá ser estar entre 0,8 e 1,0 m/min para filtração ascendente e o 

tempo de lavagem deve estar entre 10 e 15 minutos. (NBR 12216/1992). 

 

Equação 19) Q (m³/min) = A x h / T  

Onde,  

Q = Vazão ascencional de lavagem 

A= área do filtro 

h=altura que o nível da água percorre em determinado tempo 

T= tempo em que a água percorre determina altura 

 

- Dimensionamento do sistema adutor 

 

Equação 20) d BRESSE = K1 x Q (m³/s) 0,5 x 1000  

Onde: 

D= diâmetro ideal 

K1= coeficiente de maior consumo 

Q = vazão 

 

 A NBR 5626/98 fixa 3 m/s como a máxima velocidade admissível para o 

escoamento de água fria em tubulações da rede de distribuição predial, a saber, 

barriletes, colunas de distribuição, ramais e sub-ramais. 

 TESTEZLAF (2014), a velocidade máxima na tubulação não deve ultrapassar 

2,0 m/s. Para evitar: 
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 – Sobrepressão elevada quando há interrupção do fluxo (golpe de Aríete) 

 – Vibrações na tubulação que reduzem a vida útil  

– Perda de carga (pressão) excessiva, pois ela é diretamente proporcional à 

velocidade da água. 

 E a velocidade mínima de 0,5 m/s para evitar deposição de partículas. 

 

Equação 21) V= 1273,88 x Q (l/s) / D²  

Onde: 

V = velocidade 

Q = vazão 

D = diâmetro existente 

 

Diâmetro da tubulação de lavagem dos filtros descendentes 

 

Equação 22) A = Q lav / 3600 x V lav 

Onde:  

A lav= área da tubulação de lavagem 

Q lav Vazão de lavagem 

V lav =velocidade de lavagem, (2,5 m/s) 

Para dimensionamento por velocidade máxima na tubulação a norma 

admite até 3 m/s (NBR 12214), utilizaremos 2,0 m/s pior precaução para evitar 

presença de ar na tubulação.  

 

- Norma do tubo = DIN 24448 

- Comprimento da tubulação do filtro ascendente até o reservatório = 25m 

- Curvas = 6 

- Rugosidade interna parede da tubulação = 0,05mm 

- Vazão máxima = 288 m³/h 

- Velocidade máxima = 2 m/s 
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Onde,  

L = comprimento da tubulação (m) 

Q = Vazão da água (m³/h) 

D= diâmetro interno do tubo (m) 

V = velocidade da água (m/s) 

∆p = perda de pressão (Pa) 

μ =coeficiente de atrito 

SG = gravidade da água 

 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 Proposta de melhoria da qualidade e produção de água 

5.1.1 Testes realizados na ETA 

 

Foram realizados testes como: pré-cloração antecedendo os filtros 

ascendentes com dosagem entre 0,5 e 1 ppm, mas não se obteve resultados 

satisfatórios na remoção de cor e turbidez.  

Foi realizada limpeza química nos filtros, utilizando soda cáustica com 

concentração de até 20%. O resultado da água filtrada no filtro ascendente 01 foi 

significativa, ficando com turbidez de em média 0,7 uT, após a lavagem, valor que 

ainda não é suficiente para atendimento da legislação. Já no filtro ascendente 02, 

além da aplicação da soda cáustica, foi realizada também a injeção de ar dentro do 

leito, mesmo assim, não houve expansão necessária e o filtro continuou com 

caminhos preferenciais. Além disso, no filtro 02 é possível perceber retorno de água 

e grande pressão no registro do filtro 01, o que pode indicar danos nos difusores 

ou entupimento dos mesmos. É visível também que o filtro 01 acaba 
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sobrecarregado, pois o fluxo da água o percorre com maior facilidade, logo se 

percebe uma visível diferença de vazão na saída da calha dos filtros.  

Durante a realização das descargas de fundo no filtro 02 o tempo para o 

rebaixamento da linha d’água é bem superior ao verificado no filtro 01.  

 Devido à vazão de abastecimento estar sendo insuficiente, a carreira de 

filtração, que é o período de intervalo entre as lavagens, tem sido de 72h, quando 

o ideal seria de 12 ou 24h, a depender da qualidade da água e da eficiência de 

tratamento do sistema.  

 

 

5.2  ESTUDO POPULACIONAL DE DEMANDA 

 

5.2.1 Coeficientes de variação do consumo  

 

Um importante requisito para o perfeito funcionamento do sistema de 

abastecimento de água a ser implantado é a execução de uma projeção 

populacional que possibilite a previsão das demandas com a maior exatidão 

possível e que minimize os erros e incertezas inerentes a tal processo.  

Para fins de dimensionamento, o valor de domicílios urbanos encontrado foi 

de 7.420, sendo a população abastecida atualmente de 31.688 pessoas em 2017. 

 

5.2.2 Vazões do projeto  

 O sistema de abastecimento de água proposto atenderá toda a área 

residencial da sede urbana.  

 

5.2.2.1 Vazão média 

 A vazão média de projeto necessária para abastecimento da população atual 
é de: 

Q med= 55,1 L/s ou 198,5 m³/h 

 

Considerando 10% de perda no processo de tratamento, para uma ETA sem 

ETRG, como é o caso da ETA Acopiara, a vazão ideal de capitação seria de 217,86 

m³/h.  
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5.2.2.2 Vazão máxima diária  

A vazão máxima de projeto necessária para abastecimento da população 

atual é de: 

 
Qmd= 66 L/s ou 237,67 m³/h 

 

 

5.2.2.3 Vazão máxima horária  
 
 A vazão máxima para horário de maior consumo encontrada foi de:  
 

Qmd = 99 L/s ou 356,5 m³/h. 

 

 
5.2.2.4 Vazão de adução  
 
 Para atendimento da vazão média de projeto seria necessária uma vazão de 

adução de 66,12 L/s ou 238,02 m³/h 

 
5.3 MEMÓRIA DE CÁLCULO (POPULAÇÃO E DEMANDA FUTURA – FINAL 

DE PLANO)  
 
 O número de unidades habitacionais calculados com uma projeção de 20 

anos é de 11.025, e uma população de 37.484 habitantes.  

 
5.3.1 Vazão média - final do plano  
 
 Para atendimento da população projetada será necessário uma vazão média 

de 65 L/s ou 234,3 m³/h, sendo a vazão máxima necessária de 78 L/s ou 281,13 

m³/h.  

 
5.3.2 Vazão máxima horária - final do plano  
 
 Para atendimento da vazão máxima seria necessário uma vazão de adução 

de 117,14 L/s ou 412 m³/h.  

 
5.3.3 Vazão de adução - Final do Plano  
 
 Já se tivermos como base a vazão de abastecimento média de 234,3 m³/h a 

vazão de adução necessária seria de 280,8 m³/h.  
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5.4 UNIDADES DE FILTRAÇÃO EXISTENTES E CÁLCULO DE DEMANDA 

FUTURA. 

 

5.4.1 Filtros ascendentes existentes 

Os filtros atualmente existentes na Estação de Tratamento de Água de 

Acopiara - CE possuem capacidade ideal de filtração de 80 m³/h e capacidade máxima 

de 120 m³/h, logo como a ETA possui 02 unidades filtrantes ascendentes sua 

capacidade ideal é de 120m³/h e a máxima de 240 m³/h. 

 

5.4.2 Vazão de lavagem filtros ascendentes 

A velocidade ideal necessária para lavagem filtro ascendente é de 0,8 a 1,0 

m/min, (NBR 12216/92). Com base nesta informação a vazão de lavagem mínima 

para expansão do leito filtrante é de 345,6 m³/h atendendo a uma velocidade de 0,8 

m/min, e uma vazão máxima de 576m³/h, atendendo a uma velocidade de 1m/min.  

5.4.3 Diâmetro da tubulação de lavagem dos filtros ascendentes 

 

 Para que as vazões citadas no tópico acima sejam alcançadas a tubulação 

de lavagem ideal seria de no mínimo 300mm, atendendo uma velocidade de 2,5m/s 

na tubulação.  

 A tubulação de lavagem atualmente instalada no sistema é de 350mm. Se 

calcularmos a velocidade de lavagem para esse diâmetro encontraremos 1m/s, 

valor que atende ao estabelecido pela NBR 12216/92. 

 

5.4.4 Teste de velocidade ascensional de lavagem – filtros ascendentes 

existentes.  

 

A lavagem deverá promover a expansão de 20 a 30%. A velocidade 

ascensional deverá ser estar entre 0,8 e 1,0 m/min para filtração ascendente e o 

tempo de lavagem deve estar entre 10 e 15 minutos. (NBR 12216/1992). 

 Ao realizarmos medição da velocidade ascensional do filtro 01 encontramos 

um valor de 0,97m³/min, valor que atende ao estabelecido pela norma. 

 Já no teste realizado no filtro 02 o valor encontrado foi de 0,44 m³/min, valor 
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abaixo do estabelecido pela norma. O que revela uma ineficiência na lavagem do 

filtro, e a não expansão necessário do leito para realização da limpeza adequada 

para o seu bom funcionamento. 

 

5.4.5 Diagnóstico da ETA 

 

 A capacidade ideal de filtração atual da ETA é de 160m³/h e a capacidade 

máxima de 240 m³/h. Logo, para atender a demanda atual de 217 m³/h, os filtros 

atendem a capacidade, assim como para demanda de plano futuro, em 20 anos 

que tem como vazão média 234,4 m³/h. No entanto, durante o acompanhamento 

da operação, e após a avaliação dos cálculos acima, alguns pontos foram 

observados:  

- A vazão atual não atende de forma ideal a demanda da cidade. 

- Ao verificar velocidade de lavagem do filtro 02, foi encontrado velocidade abaixo 

de 0,8 m/min. 

- A limpeza química e lavagem com injeção de ar, realizadas, não apresentaram 

melhoria no tratamento, o que indica uma provável obstrução nos difusores ou 

bolas de lodo e/ou areia que percolaram pelas camadas suportes. Neste caso, 

somente com a retirada total do leito filtrante e a reparação dos difusores 

solucionaria o problema.  

- Mesmo a Companhia tendo realizado todos os procedimentos necessários, a 

qualidade se aproximou, mais ainda não atende a legislação vigente. 

 

5.5 DIÂMETRO DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 

Diâmetro da tubulação da adutora de água bruta atual= 

- Adução em adutora de montagem rápida (AMR) em aço corten com trecho de 300 

e 200mm por 12km. 

- Elevatória de água bruta com reservatório e conjunto moto bomba. 

- Adução em adutora de montagem rápida (AMR) em aço corten com trecho de 300 

e 200mm por 12km. 

 Utilizando a fórmula de D BRESSE para dimensionamento de sistema adutor 

foi encontrado um valor ideal de 335,3mm de diâmetro para atendimento a uma 

vazão de 281,13 m³/h. Adotando o diâmetro de 350 mm a partir dos equipamentos 

disponíveis no mercado.  
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 A NBR 5626/98 fixa 3 m/s como a máxima velocidade admissível para o 

escoamento de água fria em tubulações da rede de distribuição predial, a saber, 

barriletes, colunas de distribuição, ramais e sub-ramais. 

TESTEZLAF (2014), a velocidade máxima na tubulação não deve ultrapassar 2,0 

m/s. Para evitar: 

 – Sobrepressão elevada quando há interrupção do fluxo (golpe de Aríete) 

 – Vibrações na tubulação que reduzem a vida útil  

– Perda de carga (pressão) excessiva, pois ela é diretamente proporcional à 

velocidade da água  

 E a velocidade mínima de 0,5 m/s para evitar deposição de partículas. Com 

base nessas informações a adutora de 350mm operando com uma vazão de 281,13 

m³/h teria uma velocidade de 0,81 m/s, valor que atenderia a norma.  

 Já se trabalharmos com a vazão média de abastecimento de 65,17 l/s o 

diâmetro da adutora poderia ficar em 300 mm, e atingiria velocidade de 0,92 m/s, 

valor que também atenderia a norma, alem de ser economicamente mais viável.  

Logo, podemos verificar que a adutora atual não atende a vazão de demanda 

máxima diária, precisando ser substituída. No entanto, se for trabalhado com vazão 

média diária, uma adutora de 300 mm atenderia. Assim, seria necessária apenas a 

substituição do trecho de 12km de adutora de AMR de 200mm.  

Este fator explica o porquê de, mesmo com a atual captação ter volume 

suficiente para abastecimento, à cidade de Acopiara - CE continua sofrendo com 

as frequentes faltas de água devido à reduzida vazão de operação do atual sistema.  

 No entanto, para trabalhar com vazão de 234 m³/h os atuais filtros 

ascendentes estariam bem próximos da sua capacidade máxima de filtração 

(240m³/h), fator que ocasionaria piora na qualidade da água.  

 Neste intento, a alternativa mais viável levando em conta o espaço disponível 

no atual sistema, será o aproveitamento dos filtros existentes e a solução mais 

viável seria a instalação de filtros descendentes, modificando o tratamento de 

filtração direta ascendente para dupla filtração.  

Com base nos resultados encontrados acima, algumas ações podem ser 

realizadas com objetivo de melhorar o tratamento de água nesta ETA, tais como: 

I- Retirar material filtrante, tendo o cuidado de estocar (terreno limpo), dentro do 

possível de acordo com as diferentes granulometrias; 
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Obs. Após leito seco, proceder à seleção das diversas granulometrias, com as 

peneiras adequadas. 

II- Após retirada de todo o leito, realizar inspeção para identificação das obstruções. 

III- Remover todas as obstruções e realizar testes hidráulicos: encher filtro (medir 

velocidade ascensional), efetuar descarga de fundo (efetuar velocidade) e "lavar o 

filtro" (medir velocidade ascensional).  

IV- Após confirmação dos testes, efetuar a montagem do leito filtrante, de acordo 

com especificação abaixo para filtros ascendentes: 

-Pedregulho 19,05 a 25,40mm - 25,0cm; 

-Pedregulho 12,70 a 19,05mm - 7,5cm; 

-Pedregulho 6,35 a 12,70mm    - 7,5cm; 

-Pedregulho 3,20 a 6,35mm     - 15,0cm; 

-Pedregulho 2,36 a 3,20mm     - 15,0cm; 

- Areia 0,59 a 2,00mm, TE=0,75mm e CD < ou = 1,7 --> 1,60m. (NBR 12216/92). 

V - Carreira de filtração atual de 72h. Diminuir a carreira de filtração para 12h ou 24h, 

ou quanto o efluente do filtro ascendente superar 1uT, mas para isso precisaria 

adequar a ETA para trabalhar com sua vazão máxima, com objetivo de não prejudicar 

o abastecimento e a qualidade. A lavagem do filtro deve ocorrer com a carreia citada, 

ou sempre que necessário, para que a qualidade da água não seja prejudicada.  

VI- Para o aumento da vazão de captação máxima, além da substituição do trecho 

de 200 mm das adutoras de água bruta a substituição da bomba atualmente 

instalada na captação. 

VII- Realização de descargas de fundo intermediárias (DFI), estudado por Di Bernardo 

et al. (1987). Essa técnica consiste em interromper por curto intervalo de tempo (cerca 

de um a dois minutos) a carreira do filtro e realizar uma descarga de fundo. Com esse 

procedimento faz-se uma limpeza parcial do filtro, removendo o material retido 

basicamente na camada suporte e nos primeiros centímetros da camada de areia. 

Com a realização da DFI é possível obter carreiras mais longas de filtração. 

VIII- Instalação de dois filtros descendentes para realizar o polimento, podendo 

assim aumentar a vazão sem prejudicar a qualidade, tendo em vista que os filtros 

ascendentes trabalhariam com sua taxa de filtração máxima. Para isso, segue 

abaixo detalhamento desta melhoria: 
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5.6 INSTALAÇÃO DE FILTROS DESCENDENTES – DUPLA FILTRAÇÃO 

A filtração direta apresenta várias vantagens, no entanto possui limitação 

relativa à qualidade microbiológica e físico-química da água bruta, especificamente 

para valores de turbidez, sendo neste caso recomentado o tratamento complementar 

com filtros rápidos descendentes, compondo assim o sistema de dupla filtração. (Di 

Bernardo, 2004).  

A atual Estação de Tratamento de Acopiara - CE opera através de filtração 

direta ascendente, no entanto, a área disponível para melhoria do sistema é reduzida. 

Conforme verificação, através de estudo bibliográfico e estudos das tecnologias 

disponíveis para tratamento de água para abastecimento, chegou-se à conclusão de 

que a tecnologia mais adequada às oscilações de qualidade da água existente, 

atualmente, e a reduzida área disponível, seria a instalação de dois filtros 

descendentes, alterando o tratamento para dupla filtração.  

 

5.6.1 Diâmetro dos filtros  

 

Para atendimento a uma vazão de 240m³/h, capacidade máxima dos filtros 

ascendentes existentes, seria necessária a aquisição de 02 Filtros Descendentes de 

3,5m de diâmetro. Os dois filtros terão capacidade máxima de filtração de 288m³/h, 

trabalhando com folga de 48m³/h, garantindo a melhoria na capacidade de filtração do 

sistema.  

 

5.6.2 Vazão de lavagem de filtro 

 

A velocidade necessária para lavagem filtro descente é de: mínimo de 0,6 

m/min, NBR 12216/92. Para atender a velocidade a vazão mínima de lavagem é de 

345,6 m³/h e a velocidade máxima de 576 m³/h. Para atender a esta vazão faze-se 

necessário uma tubulação de 285mm. Conforme material disponível no mercado, a 

tubulação de lavagem deve ser de 300 mm, sendo possível, dessa forma, conectá-

la a tubulação já existente de 350mm, proveniente da lavagem dos filtros 

ascendentes 01 e 02. Abaixo desenho do esboço pensado para realização da 

melhoria com a alteração do tratamento para dupla filtração. 
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5.6.3 Diâmetro de saída de água filtrada dos filtros descendentes para o RSE 

O dimensionamento da tubulação por velocidade máxima na tubulação de 

acordo com a norma admite até no máximo 3 m/s (NBR 12214), utilizaremos 2,0 

m/s pior precaução para evitar presença de ar na tubulação.  

Para dados do cálculo foram utilizados os seguintes dados:  

- Norma do tubo = DIN 24448 

          - Comprimento da tubulação do filtro ascendente até o reservatório = 25m 

          - Curvas = 6 

- Rugosidade interna parede da tubulação = 0,05mm 

- Vazão máxima = 288 m³/h 

- Velocidade máxima = 2 m/s 

 

O diâmetro encontrado foi de 250 mm.   

Segue abaixo (Figura 11) a proposta da implantação dos filtros 

descendentes de acordo com os valores dimensionados.  

 
 
 

Figura 11 – Proposta da implantação dos filtros descendentes 
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Fonte: Adaptado, Cagece 2017. 

 

A dupla filtração proporcionará maior eficiência relativa ao tratamento da 

ETA, no entanto, a carga hidráulica existente precisa ser revista para que seja 

possível a adequação.  

O nível de água sobre a camada filtrante e o de saída do filtro, 

estabelecidos na norma NBR 12216/92, tem o objetivo de eliminar ou reduzir a 

ocorrência de pressão inferior à atmosférica no leito filtrante. Nesse intuído, foi 

realizada a medição das alturas referentes à entrada e saídas das tubulações, tanto 

entre o filtro ascendente existente e o filtro descendente a ser instalado, como da 

saída do filtro descendente para o reservatório.  

 Para que fosse possível o fluxo gravitacional da água do filtro descendente 

para o reservatório, a única solução seria elevá-lo, ficando conforme a desenho 

abaixo:  
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Figura 12 - Situação proposta para Dupla Filtração 

 
Fonte: Autor,2018. 

 

 

Analisando as Figura 11 e 12, podemos entender como ficaria a posição dos 

filtros descendentes dentro da estação e sua viabilidade de adaptações.     
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6. TERMO DE REFERÊNCIA 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

Em face à necessidade de implementação dos fundamentos legais expressos na 

Lei Federal nº 9.433/1997, que define a Política Nacional de Recursos Hídricos e na 

Lei Estadual nº 13.199/1999, que estabelece a Política Estadual de Recursos Hídricos, 

os Planos Diretores de Recursos Hídricos - PDRH tem se mostrado fundamentais e 

de grande utilidade para viabilizar a implantação de outros instrumentos definidos em 

lei. 

A portaria N° 2.914/2011 dispõe sobre os procedimentos de controle e de 

vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

a. Considerando a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas 

gerais de contratação de consórcios públicos; 

b. Considerando o Decreto nº 79.367, de 9 de março de 1977, que dispõe sobre 

normas e o padrão de potabilidade de água; 

c. Considerando o Decreto nº 5.440, de 4 de maio de 2005, que estabelece definições 

e procedimentos sobre o controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento 

e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao consumidor 

sobre a qualidade da água para consumo humano; e 

d. Considerando o Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei 

nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico. 

e. Lei nº 14.844, de 28 de dezembro de 2010, dispõe sobre a Política Estadual de 

Recursos Hídricos, institui o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos 

(SIGERH). O Capítulo VI da referida lei trata especificamente das águas subterrâneas. 

f. Decreto nº 26.462, 11 de dezembro de 2001, dispõe sobre os Comitês de Bacias 

Hidrográficas. 

g. Resolução Conerh nº 02, de 20 de novembro de 2007, dispõe sobre as Comissões 

Gestoras de Sistemas Hídricos. 

h. Decreto nº 23.067, de 11 de fevereiro de 1994, cria o Sistema de Outorga para Uso 

da Água. 



65 

 

 
ESPECIALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL 

DE RECURSOS HÍDRICOS 

i. Decreto nº 30.159, de 3 de maio de 2010, dispõe sobre a cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos. 

j. Decreto nº 23.039, de 1º de fevereiro de 1994, estabelece o regimento interno do 

Conerh. 

k. Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Funerh), criado pela Lei nº 14.844, de 28 de 

dezembro de 2010. 

l. Deste modo, apresento este Termo de Referência - TR que visa a orientar na 

contratação de empresa de engenharia especializada em questões de saneamento 

básico, através de processo seletivo tipo “técnica” e “preço”, com vistas à elaboração 

de Projeto Básico e Executivo de melhoria na Estação de Tratamento de Água para o 

município de Acopiara-CE, que deverá ser encaminhado à concessionária 

responsável para avaliação e execução de obra estrutural, mediante licenciamento 

ambiental. 

m. O projeto deverá atender as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA APRESENTAÇÃO 

DE PROJETOS DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO da CAGECE. 

n. Estabelece também normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões 

de conduta para os serviços descritos e deve ser considerado como complementar às 

demais exigências do processo licitatório e dos documentos contratuais. 

 

6.2  JUSTIFICATIVA 

 

Atendimento a portaria N° 2.914/2011 que dispõe sobre os procedimentos de 

controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade. 

Atender as condicionantes da ARCE – Agência Reguladora dos Serviços 

Públicos no Ceará e evitar o pagamento de pesadas multas.  

Renovação da Licença de Operação através da SEMACE – Superintendência 

Estadual de Meio Ambiente.  

Este TR norteará a estruturação de Projeto Básico e Executivo de ETA na 

cidade de Acopiara, sendo imprescindível e fundamental para balizamento técnico, 

político-institucional e operacional das ações a serem desenvolvidas na Bacia 

Hidrográfica do Alto Jaguaribe.  
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O projeto deverá ser suficiente para subsidiar instâncias decisórias políticas e 

financeiras, de forma a viabilizar a implementação de programas e ações prioritários, 

objetivando o alcance da visão de futuro e do enquadramento dos cursos d’água em 

classes. 

6.3  OBJETIVO 

 

A Contratação de empresa de engenharia especializada em projetos e obras 

de saneamento básico, através de processo seletivo do tipo técnica e preço, com 

vistas à elaboração de Projeto Básico e Executivo de Melhoria em Estação de 

Tratamento de Água (ETA) com instalação de dois filtros de pressão descendentes, 

dois filtros descendentes (levando em conta a necessidade de bases para adequação 

de cota da estação já existente), tubulação de lavagem e interligações hidráulicas com 

by pass, bombas dosadores, substituição do leito filtrante e recuperação dos difusores 

do filtro ascendente 02 existente, instalação de pré-cloração através de bombeamento 

necessário para vencer a contrapressão.  

O projeto deverá contemplar a população atual de 52.903 habitantes. (IBGE, 

2014), assim como cálculo de projeção para em média 10 anos. 

 

6.4 ATRIBUIÇÕES METODOLÓGICAS DA EMPRESA CONTRATADA  

 

Para a apresentação da metodologia proposta, a empresa de engenharia 

contratada deverá seguir as seguintes etapas de trabalho:  

a) Analisar preliminarmente as condições previstas neste TR, com as exigências e as 

especificações dos produtos a serem elaborados;  

b) Analisar os estudos, diagnósticos e outros parâmetros apresentados pela 

concessionária a fim de subsidiar eventuais estudos complementares necessários;  

c) Atender as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS 

DE SISTEMA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA CAGECE, e legislação 

em vigor;  

d) Organizar e consolidar todas as informações exigidas neste TR, disponibilizando-

as aos gestores do Contrato, e apresentar estudo dos resultados. 
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6.5- OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

6.5.1 Como entidade contratante a CAGECE, obriga-se a:  

a) Exercer a fiscalização da execução do trabalho;  

b) Fornecer o apoio técnico e institucional formal para facilitar o acesso da contratada 

a todas as informações, instituições e entidades necessárias à consecução dos 

objetivos de que trata este TR;  

c) Favorecer a articulação entre a contratada, Cagece e a prefeitura de Acopiara e 

disponibilizar os estudos preliminares apresentados no Procedimento de 

Manifestação de Interesse (PMI) para facilitar o acesso da empresa de engenharia a 

todas as informações, instituições e entidades necessárias à consecução dos 

objetivos de que trata este TR; 

 

6.5.2 A empresa especializada em saneamento básico, como entidade contratada, 

deverá:  

 

a) Executar as atividades em conformidade com o descrito no presente TR com os 

mais elevados padrões de competência, integridade profissional e ética; 

b) Considerar as decisões ou sugestões da Comissão Técnica de Acompanhamento 

e Fiscalização sempre que as mesmas contribuírem de maneira significativa na 

qualificação dos trabalhos e agilidade dos mesmos;  

c) Fornecer mão-de-obra profissional qualificada e habilitada, disponibilizando seus 

currículos, e cumprir com as obrigações trabalhistas, devendo todos os profissionais 

de nível superior ter registro nos respectivos órgãos de classe;  

d) Arcar com as despesas de execução dos trabalhos externos próprios, como locação 

de veículos, combustível, equipamentos eletrônicos e acessórios, dentre outras;  

e) Arcar com as despesas de deslocamento e diárias de pessoal contratado na 

execução das atividades externas próprias e de eventual treinamento;  

f) Disponibilizar dados, fotos, relatórios ou qualquer outro tipo de informação a 

terceiros somente com autorização da CAGECE;  

g) Reparar/substituir/alterar os produtos em não-conformidade ou não aprovados pela 

Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização, sem ônus para a contratante;  

i) Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, 

derivadas ou conexas com o contrato.  
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j) Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar 

sempre dentro dos prazos estabelecidos.  

6.6 - ESTIMATIVA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS  

 

a) Fica estipulado o valor médio de R$ 428.185,57 (Quatrocentos e vinte e oito mil, 

cento e oitenta e cinco e cinquenta e sete centavos) para a execução dos serviços 

objeto deste TR.  

b) A critério da ABHA, as quantidades constantes neste processo poderão sofrer 

acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente 

adjudicado. 

6.7- PROJETO BÁSICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA / PRODUTOS 

 

O projeto básico de uma Estação de Tratamento de Água deve ser constituído 

das seguintes partes:  

a) Memorial Descritivo; b) Memorial de Cálculo; c) Desenhos; d) Especificações 

técnicas, orçamento e cronograma de implantação das obras. 

I) Memorial descritivo da estação de tratamento de água  

II) Deve ser apresentada uma descrição sucinta das principais unidades da ETA, 

responsáveis pelas operações e processos unitários, das fases líquida e sólida, 

incluindo suas especificações básicas;  

III) Manual de operação contemplando. 

IV) Descrição das principais operações. 

V) Plano de inspeção e manutenção. 

VI) Para utilização do cilindros de 900kg - Cilindros cheios devem estar dispostos em 

sala fechada e em conformidade com a norma NBR 13295 - Distribuição e manuseio 

de cloro, da ABNT; 

VII) Identificação dos problemas operacionais mais frequentes e procedimentos a 

adotar em cada caso. 

VIII)  plantas, cortes e detalhes. 

6.8 - NORMAS DE REFERÊNCIA 

 

NBR 13295 - Distribuição e manuseio de cloro, da ABNT. 

NBR - 12211 -" Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de 

água".  
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NBR- 12213 - "Projeto de captação de água de superfície para abastecimento 

público".  

NBR - 12214 - "Projeto de sistema de bombeamento de água para abastecimento 

público".  

NBR -12216 - "Projeto de estação de tratamento de água para abastecimento público".  

NBR - 12 586 - “Cadastro de sistema de abastecimento de água”. 

A ETA deve ser projetada de forma a garantir qualidade da água tratada que 

atenda aos padrões de potabilidade estabelecidos na “Portaria Nº 2914/2011 – 

Estabelecer os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância 

da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e tomar 

outras providências”. 

 

6.9 - PAGAMENTO E APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS  

 

Todos os produtos deverão ser previamente entregues à CAGECE, pela 

empresa contratada, para análise primária, e deverão estar encadernados na forma 

de brochura ou espiral e texto em formatação padrão da ABNT. A entrega dos 

produtos também deverá estar em conformidade com o cronograma a ser 

apresentado no Relatório de Programação. A entrega deste relatório, pela empresa 

contratada, deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias úteis após a emissão da Ordem 

de Serviço e coincidirá com a data da primeira reunião técnica com os coordenadores 

e gestores envolvidos. 

Para efeito do pagamento, a contratada deverá atender as exigências legais 

quanto à comprovação fiscal:  

Primeira parcela: o equivalente a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato 

sendo pago até 10 (dez) dias após a aprovação, pela Comissão Técnica de 

Acompanhamento e Fiscalização, do Projeto Básico, que deverá ser desenvolvido em 

até 35 dias após emissão de Ordem de Serviço,  

Segunda parcela: o equivalente a 70 % (setenta por cento) do valor total do contrato 

até 10 (dez) dias após a aprovação, pela Comissão Técnica de Acompanhamento e 

Fiscalização, do Projeto Executivo e da Mídia Digital. Vale ressaltar que, para o 

pagamento desta última parcela, exigir-se-á a consolidação final de todo o trabalho 

executado e a disponibilização de todas as informações e banco de dados 
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eventualmente gerados durante a execução das atividades, inclusive com a 

encadernação proposta e aprovada no prazo máximo de 55 dias, num total de 5 

(cinco) cópias de cada produto. 

 

 

 

6.10 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

 

Será definido no projeto a ser encaminhado à CAGECE com o programa de 

trabalho com o prazo total em dias, contados a partir da data de emissão da Ordem 

de Serviço. Serão observados prazos parciais para cada uma das fases do trabalho, 

entrega de cada Projeto e a entrega dos produtos finais, incluindo todas as atividades 

preparatórias e as fases definidas neste Termo.  

O projeto deverá conter um cronograma de atividades estruturado de acordo 

com as etapas de trabalho acima estabelecidas, atendendo os prazos para a 

apresentação dos produtos contratados. O prazo total estabelecido para a realização 

de todo o trabalho será de 90 dias, a partir da data de emissão da Ordem de Serviço.  

 

Tabela 01 – Cronograma Financeiro 
 

CRONOGRAMA FINANCEIRO 

DESCRIÇÃO PRAZO DE EXECUÇÃO  

1. INSTALAÇÃO DE 02 FILTROS DESCENDENTES NA ETA 
DE ACOPIARA-CE 30 dias 60 dias 90 dias 

1.1 Construção da base de concreto R$ 52.837,12     

Percentual de execução 10%     

1.2 Colocação do filtro na base e montagem do leito 
filtrante R$ 87.762,66 R$ 87.762,66   

Percentual de execução 42% 80%   

1.3 Instalação da conexões, tubulações e 
ancoramentos   R$ 86.448,45 R$ 95.740,78 

Percentual de execução   87% 100% 

        

VALOR TOTAL R$ 440.233,23 

  
  

Quatrocentos e quarenta mil, duzentos e trinta 
e três e vinte e três centavos 
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Tabela 02 -  Serviços e Insumos 

  SERVIÇOS PRELIMINARES       55.49 

C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE M2 
             

48.00  
1.02 48.81 

C3109 ROÇADA MANUAL HA 0.0048 1,391.32 6.68 

  FILTROS ASCENDENTES       270,488.52 

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 1.2000 469.65 563.58 

C0842 
CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO M3 

24.0000 521.63 12,519.14 

C1399 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 
12mm UTIL. 5X M2 

140.0000 122.07 17,089.18 

C0214 ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 1,700.0000 11.21 19,056.32 

C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 340.0000 10.61 3,608.90 

I8949 FILTRO DESCENDENTE EM FIBRA D=3,00M E H=3,78M UN 2.0000 108,825.70 217,651.40 

  TUBULAÇÕES/ INSTALAÇÃO       169,689.23 

I3666 TE FoFo FF DN 350 x 350 PN10 UN 1.0000 3,039.48 3,039.48 

I4095 REDUÇÃO FoFo FF DN 350 x 300 PN10 UN 1.0000 1,723.55 1,723.55 

I3662 TE FoFo FF DN 300 x 300 PN10 UN 1.0000 2,086.23 2,086.23 

I3659 TE FoFo FF DN 250 x 250 PN10 UN 1.0000 1,730.87 1,730.87 

I3429 CURVA FoFo 90 FF DN 300 PN10 UN 1.0000 1,381.26 1,381.26 

I3428 CURVA FoFo 90 FF DN 250 PN10 UN 1.0000 1,107.64 1,107.64 

I4510 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=5000 UN 6.0000 5,967.31 35,803.88 

I4499 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=5000 UN 8.0000 4,946.94 39,575.54 

I3995 TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10 UN 4.0000 1,539.13 6,156.50 

I3895 JUNTA GIBAULT DN 250 UN 6.0000 564.16 3,384.98 

I5298 REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 250 PN10 UN 1.0000 4,622.34 4,622.34 

I5299 REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 300 PN10 UN 4.0000 8,926.05 35,704.21 

I5300 REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 350 PN10 UN 3.0000 11,124.25 33,372.75 

  

INSTALAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DO FILTRO AO RAP E DO 
FILTRO À TUBULAÇÃO DE LAVAGEM VB 

1.0000 12,500.00 12,500.00 

    Total R$ 440.233,23 
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7. CONCLUSÃO 

 

No trabalho realizado conclui-se que apesar de todo investimento do governo 

referente à seca histórica no estado do Ceará, faz-se necessário também um olhar 

voltado para a questão da qualidade da água, como adequação de alguns sistemas, 

que nas condições atuais podem não mais atender a qualidade exigida pela 

legislação vigente.  

Após avaliação do espaço geográfico disponível no sistema atual e da 

aplicação de cálculos percebeu-se que as adequações propostas seriam possíveis. 

Sendo a proposta de adequação uma sugestão eficiente e com baixo custo de 

instalação comparada a outras tecnologias disponíveis.  

Com as adequações sugeridas neste projeto espera-se que ocorra o 

aumento da vazão no sistema hídrico, fator que resultaria em piora da qualidade da 

água. No entanto, para isso faz-se necessário a alteração do tipo de tratamento de 

filtração direta para dupla filtração, o que resultaria, consequentemente, na 

contribuição para melhoria da saúde da população, como também, atenderia as 

demandas da legislação e da agencia reguladora, evitando assim o pagamento de 

pesadas multas. Desta forma, o valor economizado poderia ser investido em 

melhorias na empresa. 
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APÊNDICE 01 – MEMORIAL DE CÁLCULO 

 

População abastecida: 

Pa= Nd x To 

Pa= 9320 x 3,4 = 31.688  

 

Pa= 31.688 pessoas abastecidas em 2017. 

 

Vazão média 

Qmed = Pa x q / 86.400  
Qmed = Pa x q / 86.400  
Q med = 31.688 x 150 /86.400 
 

Q med= 55,1 L/s ou 198,5 m³/h 

 

 

Vazão máxima diária  

Qmd = P x q x K 1 / 86.400  

Qmd = 31.688 x 150 x 1,2/ 86.400 = 66 L/s ou 237,67 m³/h 
 

Qmd= 66 L/s ou 237,67 m³/h 
 

 

Vazão máxima horária  
 
Qmh = P x q x K1 x K2 / 86.400 
 
Qmd = 31.688 x 150 x 1,2x 1,5 / 86.400 = 99 L/s ou 356,5 m³/h. 
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Qmd = 99 L/s ou 356,5 m³/h. 

 

 
Vazão de adução  
 
Qa= Qmed x 24 x K1 / h  
Qa= 55,1 x 24x 1,2/24 = 66,12 L/s ou 238,02 m³/h 
 

Qa = 66,12 L/s ou 238,02 m³/h 
 
 
 
 

POPULAÇÃO E DEMANDA FUTURA – FINAL DE PLANO)  
 
 
População inicial  
 
Pi= Nd x To 
Pi= 7.420 x 3,4 = 25.228 hab. 
 

Pi= 25.228 habitantes urbanos 

 

 
População final  
 
Pf = Pi x (1 +i) n  
Pf = 25.228 x (1 + 2%)20  
Pf = 25.228 x 1,4858 = 37.484 
 

Pf = 37.484 hab. 

 
Número de domicílios final  
 
Pf = Nd x To 
37.483,76 = Nd x 3,4  
Nd = 11.025 domicílios 
 

Nd = 11.025 domicílios 
 
 
Vazão média - final do plano  
 
Qmed= Pf x q / 86.400  
Qmed= 37.484 x 150 / 86.400  
Qmed= 65 L/s ou 234,3 m³/h 
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Qmed= 65 L/s ou 234,3 m³/h 
 

 

Vazão máxima diária - final do plano  
 
Qmd= Pf x q K1 / 86.400  
Qmd= 37.484 x 150 x 1,20 / 86.400  
Qmd= 78 L/s ou 281,13 m³/h 
 

Qmd= 78 L/s ou 281,13 m³/h 
 

 
 
Vazão máxima horária - final do plano  
 
Qmh= Pf x q x K1 x K2 / 86.400  
Qmh= 37.484 x 150 x 1,20 x 1,50 / 86.400  
Qmh= 117,14 L/s ou 412 m³/h 

 

Qmh= 117,14 L/s ou 412 m³/h 

 
Vazão de adução - Final do Plano  
 
Qa= Qmed x 24 x K1 / h 
Qa= 65 x 24 x 1,2 /24  
Qa = 78 l/s ou 280,8 m³/h  
 

Qa = 78 l/s ou 280,8 m³/h 

 

Capacidade ideal de filtração (ETA existente) 

Cfi = A x T /24     
Cfi = 16 m² x 120 m³.m²/dia /24    = 80 m³/h 

 

Cfi = 80 m³/h 

 

Capacidade máxima de filtração 

Cf máx = A x T /24     

Cf max= 16 m² x 180 m³.m²/dia /24   = 120 m³/h 

 

Cf max = 120 m³/h 
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Vazão de lavagem filtros ascendentes 

  

Qlav = Va x A x 60 

Qlav = 0,8 x 16 x 60 = 768 m³/h (mínima) 

Qlav mínima = 345,6 m³/h 

 

Qlav = 1 x 16 x 60 = 960 m³/h (máxima) 

Qlav máxima= 576 m³/h 

 

 

Diâmetro da tubulação de lavagem dos filtros ascendentes 

 

A = Q lav /3600 / V lav 

𝐴𝑙𝑎𝑣 = 768 ÷ 3600 ∗ 2,5 = 0,0853 

Alav = 0,0853 

𝐴 = 𝜋 𝑑2 4⁄  =  

0,0853 = 3,14 x d² /4  

𝑑= 0,3 m ou 300 mm 

 

Q lav = V. lav* A * 60 

Q lav = V. lav* A * 60 

960 = V. lav * 16*60  

V.lav = 1 m/s 

 

Teste de velocidade ascencional de lavagem – filtro ascendente 01. 

Q (m³/min) = A x h / T  

Q= (16 x 0,10 / 98s) x 60 = 0,97 
 

Q = 0,97 m³/min 
 
 
Teste de velocidade ascencional de lavagem – filtro ascendente 02. 

Q (m³/min) = A x h / T  

Q= (16 x 0,10 / 215 s) x 60 = 0,44 
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 Q= 0,44 m³/min 
 

Dimensionamento do sistema adutor 
 
d BRESSE = K1 x Q (m³/s) 0,5 x 1000  
d BRESSE = 1,2 x 0,0781 0,5 x 1000  
d BRESSE = 1,2 x 0,28  x 1000  
d BRESSE = 335,3 mm 

 
Velocidade 
V= 1273,88 x Q (l/s) / D²  
V= 1.273,88 x 78 / 3502  
V=  0.81 m/s 
 

V= 0.81 m/s para adutora de 350mm 
 
Já se trabalharmos com a vazão média de abastecimento de 65,17 l/s =  
 
d BRESSE = K1 x Q (m³/s) 0,5 x 1000  
d BRESSE = 1,2 x 0,06517 0,5 x 1000  
d BRESSE = 1,2 x 0,255  x 1000  
d BRESSE = 306,4 mm 

 
V= 1273,88 x Q (l/s) / D²  
V= 1.273,88 x 65,17/ 3002  
V= 0.92 m/s 
 

V= 0.92 m/s para tubulação de 300mm 
 

 

Capacidade ideal de filtração 

Vazão necessária para tratar 240m³/h. 

 
Cf ideal = A x T /24  
120 m³/h = A x 300 m³.m²/dia   / 24 =  
A = 9,6 m² 
𝐴 = 𝜋 𝑑2 4⁄   
9,6 = 3,14 x d²/4  
𝑑 = 3,5 m  
                                
Capacidade máxima de filtração 

Cf máx = A x T /24 

Cf máx = 19,2 x 360 m³.m²/dia   / 24 = 288 m³/h 

 Cf máx = 288 m³/h. 
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Vazão de lavagem de filtro 

Qlav = Va x A x 60 

Qlav = 0,6 x 9,6 x 60 = 345,6 m³/h (mínima) 

Qlav mínima = 345,6 m³/h 

 

Qlav = 1 x 9,6 x 60 = 576 m³/h (máxima) 

Qlav máxima= 576 m³/h 

 

Diâmetro da tubulação de lavagem dos filtros descendentes 

A = Q lav / 3600 x V lav 

 

𝐴𝑙𝑎𝑣 =
576 ÷ 3600

2,5
= 

Alav = 0,064 

𝐴 = 𝜋 𝑑2 4⁄  =  

0,064 = 3,14 x d² /4  

𝑑= 0,285 m ou 285 mm 

 

Diâmetro de saída de água filtrada dos filtros descendentes para o RSE 

 

 

 

 

 

 

       d= 250 mm 

Perda de pressão = 0,085 bar 

Comprimento linear = 123,9m  

 
 

 

 

 


