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1. APRESENTAÇÃO 

Este relatório, denominado como relatório R-1, tem por objetivo cumprir as 

estipulações do Edital do processo licitatório Carta-Convite 03/2.009, relativo 

ao contrato de prestação de serviços celebrado entre o SAE – 

Superintendência de Água e Esgoto do Município de Ourinhos e a PEZZI 

Consultoria e Projetos Ltda., destinado à elaboração do Plano Diretor de 

Abastecimento de Água da área urbana do município de Ourinhos. 

Este relatório contempla as atividades relativas à primeira etapa dos trabalhos, 

visando os Estudos Preliminares, Levantamento, Tratamento e Apresentação 

dos Dados. 
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2. CARACTERIZAÇÃO GERAL 

2.1. Localização e Acessos 

O município de Ourinhos está localizado no sudoeste do Estado de São Paulo 

e faz divisa com o norte do estado do Paraná.  

Faz limite com o município de São Pedro do Turvo ao Norte (SP), Jacarezinho 

(PR) ao sul, Santa Cruz do Rio Pardo (SP) e Canitar (SP) a leste, bem como 

Salto Grande (SP) a oeste.  

A sede do município tem como coordenadas geográficas: 

 Latitude    22o 58’ 28” Sul 

 Longitude  49o 52’ 19” Oeste (Gr) 

Sua sede municipal dista de outros centros urbanos conforme apresentado no 

quadro a seguir. 

Quadro 2.1 – Distâncias em Relação a Outros Centros Urbanos 

Cidade Distância (km) 

São Paulo 365 

Marília 97 

Baurú 131 

Presidente Prudente 193 

Itapetininga 220 

Londrina 157 

Curitiba 371 
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Tem, como principais rodovias de acesso, a Rodovia Castelo Branco, a 

Rodovia Orlando Quagliato, a Rodovia Raposo Tavares e a Rodovia 

Transbrasiliana (BR 153).  

Destaca-se também o fato  de que em Ourinhos ocorre o entroncamento de 

duas importantes ferrovias, a ALL, que se estende ao sul do país, e a 

FERROBAN, que liga a capital ao extremo oeste do estado de São Paulo. 

 

Ilustração 2.1 - Localização e Principais Acessos Rodoviários ao município de 
Ourinhos 

 

2.2. Clima 

O clima regional é do tipo subtropical (AM) segundo a classificação de 

Koeppen, com verões úmidos e invernos secos, com regime pluviométrico 

caracterizado pela variação anual apresentada na ilustração a seguir. 
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Ilustração 2.2 - Regime Pluviométrico 

As temperaturas médias mensais variam de 11,1oC a 30,8oC, com valor médio 

anual de 22,1oC, conforme distribuição anual apresentada na ilustração a 

seguir. 
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Ilustração 2.3 - Variação das Temperaturas Médias ao Longo do Ano 
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2.3. Cobertura Vegetal 

Em termos de cobertura vegetal, o município de Ourinhos é caracterizado por 

pequena área de vegetação natural em relação ao tamanho de seu território, 

pois a cobertura vegetal natural representa apenas cerca de 3 % de sua área 

total. 

O restante é ocupado por área de reflorestamento, também de pouca 

significância com apenas 0,3 % de seu território, área de produção agrícola e 

área urbana relativa à sede do município. Uma característica interessante do 

município de Ourinhos é seu grande território urbano em relação ao rural, o 

primeiro representa cerca de 15 % de sua extensão territorial total, avaliada em 

torno de 296 km2. 

Conforme pode ser observado na ilustração apresentada a seguir, a cobertura 

vegetal natural tem pouca diversidade, sendo formada apenas por mata, 

capoeira e áreas de várzea e encontra-se dispersa ao longo de todo o território, 

formando sítios isolados e de pequena extensão. 

A menos das Áreas de Proteção Permanente APP´s, características das 

margens dos córregos e rios de médio e grande porte que formam a rede 

hídrica regional, não existe nenhuma unidade de conservação dentro dos 

limites territoriais de Ourinhos. 
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Ilustração 2.4 - Distribuição da Cobertura Vegetal Natural 



 

 

_________________________________________________________________________ 

 

     7 

3. DISPONIBILIDADE HÍDRICA 

3.1. Águas Superficiais 

Ourinhos pertence à Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos UGRHI 

17 – Médio Paranapanema, sendo que os principais corpos hídricos dessa 

UGRHI; rios Paranapanema, Pardo e Turvo; atravessam seu território. 

A UGRHI 17 – Médio Paranapanema é composta por 42 municípios paulistas e 

abriga quase 2% da população do Estado de São Paulo, sendo que cerca de 

88% do contingente populacional dessa unidade de recursos hídricos vive em 

áreas urbanas. A principal atividade econômica que se desenvolve nessa 

unidade de gerenciamento de recursos hídricos é a agropecuária, com ênfase 

para pastagens e cana de açúcar, que juntas correspondem a cerca de um 

terço do valor da produção regional, além dos cultivos de soja e milho. 

Destaca-se também a suinocultura que detêm um quarto da produção do 

Estado de São Paulo. 

Em termos de disponibilidade hídrica superficial, no município de Ourinhos os 

rios Pardo e Turvo apresentam as seguintes vazões de escoamento: 

 Rio Pardo, em seção de controle próximo à captação de águas para o 

abastecimento da cidade de Ourinhos: 

 Q7,10 = 20,0 m³/s; 

 Q95% = 24,0 m³/s; 

 Q média plurianual = 45,4 m³/s. 

 Rio Turvo, em seção de controle próximo a sua foz no rio Pardo: 

 Q7,10 = 18,3 m³/s; 

 Q95% = 22,0 m³/s; 
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 Q média plurianual = 41,8 m³/s. 

Conforme é citado a seguir no capítulo 4 e abordado com mais detalhes no 

relatório 2, relativo ao diagnóstico do sistema de abastecimento de água que 

atende à sede do Município de Ourinhos, o rio Pardo é o principal manancial 

explorado por esse sistema, sendo responsável por cerca de 90% do montante 

das águas atualmente captadas. 

Segundo o mais atual Relatório de Monitoramento de Qualidade das Águas 

Interiores publicado pela CETESB e referente ao ano de 2008, o rio Pardo, no 

local de captação das águas brutas do sistema de abastecimento de água em 

questão (ponto de monitoramento PADO 02600), apresentava, naquela época, 

índices de qualidade de água muito bons sobre todos os aspectos 

investigados, tal como listado a seguir: 

 Índice de Qualidade das Águas (IQA) médio anual na categoria BOA; 

 Índice de Abastecimento Público (IAP) médio anual na categoria BOA; 

 Índice de Proteção da Vida Aquática (IVA) médio anual na categoria 

BOA; 

 Índice de Estado Trófico (IET) médio anual na condição 

ULTRAOLIGOTRÓFICA. 

O IQA é baseado em uma média ponderada de nove parâmetros de controle 

ambiental considerados relevantes para a avaliação da qualidade das águas, 

são eles: pH, temperatura, turbidez, resíduo total, oxigênio dissolvido, DBO, 

nitrogênio total, fósforo total e coliformes termotolerantes. Esse índice 

apresenta o seguinte critério de classificação: 

 IQA ≤ 19 – Péssimo; 

 19 < IQA ≤ 36 – Ruim; 

 36 < IQA ≤ 51 – Regular; 
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 51 < IQA ≤ 79 – Boa; 

 79 < IQA ≤ 100 – Ótima. 

O IAP é a média ponderada do IQA e o ISTO, que é o índice de substâncias 

tóxicas e organolépticas, que considera metais pesados, metais que alteram as 

qualidades organolépticas da água (ferro, manganês, alumínio, cobre e zinco), 

potencial de formação de trialometanos e número de células de cianobatérias. 

Esse índice apresenta o mesmo critério de classificação do IQA. 

O IET classifica o corpo aquático em diferentes graus de trofia, ou seja, avalia a 

qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes e seu efeito 

relacionado ao crescimento excessivo de algas, cianobactérias e macrófitas 

aquáticas. Esse índice apresenta o seguinte critério de classificação: 

 IET ≤ 47 – Ultraoligotrófico; 

 47 < IET ≤ 52 – Oligotrófico; 

 52 < IET ≤ 59 – Mesotrófico; 

 59 < IET ≤ 63 – Eutrófico; 

 63 < IET ≤ 67 – Supereutrófico; 

 IET > 67 – Hipereutrófico. 

O IVA considera contaminantes químicos tóxicos para os organismos 

aquáticos, pH, oxigênio dissolvido e o grau de trofia do corpo aquático, 

representado pelo IET. Esse índice apresenta o seguinte critério de 

classificação: 

 IVA ≤ 2,5 – Ótima; 

 2,6 ≤ IVA ≤ 3,3 – Boa; 

 3,4 ≤ IVA ≤ 4,5 – Regular; 
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 4,6 ≤ IVA ≤ 6,7 – Ruim; 

 6,8 ≤ IVA – Péssima. 

Tendo em vista que não ocorreram alterações significativas no uso e ocupação 

do solo na UGRHI 17 no período de 2009 e início de 2010 e, 

consequentemente, alterações nos usos de suas águas, presume-se que os 

índices observados pela CETESB em 2008 podem ser considerados 

representativos da situação atual. 

Portanto, tendo em vista a grande oferta de água dos rios Pardo, Turvo e 

Paranapanema, bem como a qualidade das águas do rio Pardo, principal 

manancial abastecedor, conclui-se que em termos de disponibilidade hídrica 

superficial o município de Ourinhos é privilegiado com relação à oferta de água 

para o abastecimento público e para o desenvolvimento de sua atividade 

econômica. 

3.2. Águas Subterrâneas 

Considerando a avaliação quantitativa e qualitativa das águas subterrâneas, 

segundo a mesma divisão do Estado de São Paulo, nas UGRHI´s definidas 

para as águas superficiais, observa-se que a UGRHI 17 – Médio 

Paranapanema é caracterizada pela presença mais significativa dos Aqüíferos 

Guarani e Serra Geral, este último principalmente mais ao sul onde encontra-se 

Ourinhos, embora o aqüífero Bauru também seja explorado como manancial 

abastecedor do município de Gália, que está localizado mais ao oeste onde 

esse aquífero apresenta maior potencial de exploração dentro dos limites da 

UGRHI 17. 

O Aqüífero Serra geral é formado pelos derrames basálticos e intrusões 

diabásicas da formação Serra Geral, portanto, não é caracterizado pela 

presença de camadas aqüíferas, mas sim pelo armazenamento de água em 

linhas estruturais (falhas e fraturas) que ocorrem nos horizontes vesiculares, 

nos interderrames e nos arenitos intertrapeanos. Os basaltos afloram numa 
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extensão de aproximadamente 20.000 km2, estendendo-se por toda região 

central e oeste do estado de São Paulo, subjacentes aos sedimentos do Grupo 

Bauru. A espessura desse aqüífero varia de poucos metros, aumentando para 

oeste do estado até a 2.000 m de profundidade, sendo que a região de 

Ourinhos encontra-se assentada sob a formação dos basaltos da formação 

Serra Geral e, portanto, a exploração desse aqüífero é viável nessa região, 

embora sua produtividade seja considerada relativamente baixa (7 a 100 m³/h 

por poço perfurado) quando comparado com o potencial apresentado pelo 

aqüífero Guarani. 

Por sua vez, o Aqüífero Guarani é o maior manancial de água doce 

subterrânea transfronteiriço do mundo. Está localizado na região centro oeste 

da América do Sul, sendo que sua principal ocorrência está no território 

brasileiro, com cerca de 2/3 de sua extensão total. No Brasil apresenta-se nos 

estados de Goias, Mato Grasso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ocorre em cerca de 76% do território do 

estado de São Paulo e sua espessura varia de aproximadamente 100 m em 

sua área aflorante a mais de 400 m nas áreas confinadas sob os espessos 

derrames basálticos da formação Serra Geral mais ao centro e oeste do 

Estado. 

A água existente hoje nas porções confinadas desse aquífero é oriunda da 

infiltração da água meteórica ocorrida a centenas ou milhares de anos nas 

áreas de seu afloramento mais a leste do Estado. Devido ao longo tempo de 

contato entre a água e as rochas, ocorre maior mineralização das águas 

confinadas a oeste à medida que se distanciam das áreas de recarga mais ao 

leste. Entretanto, a mineralização só não é mais intensa devido aos arenitos 

que formam esse aqüífero não serem ricos em sais e minerais.  

Com relação à disponibilidade hídrica do Aqüífero Guarani, observa-se que 

esse manancial apresenta imensa oferta de água, com índices de 

produtividade muito maiores que os observados no aqüífero Serra Geral. Na 
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região de Ourinhos sua exploração é viável através da perfuração de poços 

profundos, tendo em vista que encontra-se na sua região confinada abaixo da 

camada de basalto do aqüífero Serra Geral. 

Em termos de produtividade certamente é melhor que o aqüífero Serra Geral, 

embora necessite de poços profundos, entretanto, observa-se que exploração 

do aqüífero Serra Geral, além de menor produtividade, é dependente da 

presença de fraturas para viabilizar sua exploração. 

Em termos de qualidade das águas subterrâneas presentes na UGHRI 17 – 

Médio Paranapanema, o monitoramento realizado pela CETESB no período de 

2004 a 2006, relativo ao conjunto de dados mais recente disponível, indica que 

as águas do Aquífero Guarani apresentam boa qualidade, pouco 

mineralizadas, baixa concentração de cloretos e dureza variando de 93 a 103 

mgCaCO3/L.  

Portanto, com relação ao município de Ourinhos, observa-se a possibilidade de 

exploração de dois mananciais subterrâneos: o Aqüífero Serra Geral com 

menor potencial de oferta de água, cuja exploração depende da existência de 

fraturas, e o Aqüífero Guarani, que certamente apresenta maior potencial de 

oferta de água, mas necessita da perfuração de poços mais profundos para a 

captação de água na região confinada.  

Atualmente, existem dois poços perfurados que exploram o aqüífero Guarani, 

com captação de cerca de 206 m³/h (170 + 36) e a previsão de mais um poço 

com capacidade de exploração de mais 170 m³/h, conforme é apresentado com 

detalhes no Relatório R2 – Diagnóstico do Sistema Existente. 
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4. INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA EXISTENTE 

4.1. Sistema de Abastecimento de Água 

A sede do Município de Ourinhos é atendida por um sistema de Abastecimento 

de Água que tem como principal manancial abastecedor o rio Pardo, com o 

fornecimento de 90% da água consumida, sendo que os restantes 10% são 

captados através de poços profundos do aqüífero Guarani. 

A captação no rio Pardo é feita através de estrutura de canal de tomada d’água 

e adução que alimenta uma estação elevatória equipada com conjuntos 

motobomba do tipo centrífugos, que recalcam a água captada até a ETA.  

O sistema de tratamento é baseado na concepção de fluxograma convencional 

completo, formado pelas etapas de coagulação, floculação, decantação, 

filtração e condicionamento final da água filtrada, com a aplicação de 

substância alcalinizante para correção de pH, cloro para desinfecção e ácido 

fluossilícico para fluretação. 

A água tratada é então reservada e aduzida para vários centros de reservação, 

e estações elevatórias responsáveis pela alimentação e pressurização da rede 

de distribuição de água, sendo que a reservação e distribuição é subdividida 

em cinco sistemas distintos:  

 O Sistema Central, abastecido diretamente pela ETA e que possui o 

maior centro de reservação localizado na área central da cidade; 

 O Sistema de Distribuição Leste, abastecido pela ETA e pelo Sistema 

Central, sendo formado pelos centros de reservação Jardim Anchieta e 

Vila Boa Esperança; 

 O Sistema de Distribuição Sudeste, abastecido a partir do Sistema 

Central, formado pelos centros de reservação da Vila São Silvestre e 

Morro Bela Vista; 
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 O Sistema de Distribuição Sudoeste, abastecido pelo Sistema Central e 

formado pelos centros de reservação da Vila São João e COHAB; e 

 O Sistema de Distribuição Oeste, abastecido diretamente pela ETA e 

formado pelos centros de reservação Vila Margarida e Jardim das 

Paineiras. 

O sistema conta atualmente com 24 reservatórios dos tipos enterrado, semi-

enterrado, apoiado e elevado, que totalizam uma capacidade de reservação da 

ordem de 18.600 m³, bem como 13 sistemas de recalque de água tratada. 

Atualmente o sistema de abastecimento de água atende praticamente 100% da 

área urbana de Ourinhos através de 34.331 ligações, sendo 34.216 com 

hidrômetro instalado. O índice global de perdas estimado é da ordem de 40% e 

a rede de distribuição é formada por tubos de amianto, ferro fundido e PVC, 

com uma extensão total de cerca de 600 km, segundo registro com base em 

dezembro de 2009. 

Tendo em vista que o sistema de abastecimento de água é o objetivo principal 

do Plano Diretor ora em desenvolvimento, sua descrição e avaliação das atuais 

condições operacionais serão apresentadas com mais detalhes posteriormente 

no Relatório R2 – Diagnóstico do Sistema Existente. 

4.2. Sistema de Esgotamento Sanitário 

O relevo da cidade de Ourinhos é definido pela existência de um divisor de 

águas com traçado que acompanha ligeiramente as estradas ferroviárias que 

atravessam a área urbana no sentido leste-oeste. Dessa forma, são definidas 

naturalmente duas bacias de drenagem, uma com caimento em direção ao rio 

Paranapanema, relativa à porção sul da cidade e outra com caimento em 

direção ao rio Pardo, relativa à porção norte da cidade. 

A bacia do Rio Paranapanema é subdividida por quatro sub-bacias 

denominadas: Sub-Bacia do Córrego do Monjolinho, Sub-Bacia do Córrego 
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Chumbeadinha, Sub-Bacia do Córrego Jacu/Jacuzinho e Sub-Bacia do Bairro 

Itaipava. 

Para o atendimento de cada bacia de esgotamento naturalmente estabelecida, 

existe um sistema de tratamento de esgotos, baseado na concepção de lagoas 

de estabilização, que lançam os esgotos tratados diretamente nos rios 

Paranapanema e Pardo. Esses sistemas de tratamento operam a mais de 37 

anos e, devido ao crescimento da cidade e sua idade avançada, atualmente 

encontram-se assoreados e deficientes em termos do atendimento das 

condicionantes ambientais para o lançamento dos efluentes tratados nos 

respectivos corpos receptores. 

Atualmente encontra-se em elaboração o Plano Diretor do Sistema de 

Esgotamento Sanitário, que tem o objetivo de ampliar os interceptores e 

emissários para melhorar as condições de afastamento dos esgotos coletados 

até a estações de tratamento, bem como a implantação de novos sistemas de 

tratamento, baseados na concepção de lagoas aeradas facultativas, de 

maneira a atender as demandas atuais e previstas ao longo das próximas 

décadas.  

Nesse Plano Diretor está sendo reavaliada a subdivisão das bacias de 

esgotamento e suas unidades lineares de afastamento dos esgotos, bem como 

está sendo prevista a implantação de mais um sistema de tratamento na bacia 

do Paranapanema, totalizando, portanto, três estações de tratamento, sendo 

duas para o atendimento da bacia do rio Paranapanema e uma para os 

esgotos coletados na bacia do rio Pardo. 

Atualmente o sistema de esgotamento sanitário atende cerca de 98% da área 

urbana de Ourinhos em termos de coleta dos esgotos gerados, sendo que a 

parcela de 2% restante é relativa às construções mais antigas, posicionadas 

em condições topográficas desfavoráveis para a execução de ligações na rede 

de coleta em função das cotas de implantação dessas redes. 
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4.3. Sistema de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos 

A SAE – Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos é responsável pela 

coleta dos resíduos sólidos urbanos desde 1997, quando foi criado o 

Departamento de Limpeza Urbana. Os serviços abrangem a coleta dos 

resíduos sólidos urbanos (lixo domiciliar), coleta de lixo hospitalar, coleta 

seletiva de lixo domiciliar, varrição de vias públicas e disposição em aterro 

sanitário. 

Em termos de lixo domiciliar atualmente é coletada uma média diária de cerca 

de 65 toneladas, sendo que a cidade é dividida em 13 grandes setores de 

coleta, sendo 10 periféricos formados pelos bairros da cidade, onde a coleta 

ocorre em dias alternados e no período da manhã, e 3 setores mais centrais, 

onde a coleta é diária e ocorre nos períodos vespertino e noturno. A coleta é 

feita com o emprego de caminhões com prensa compactadora. Além do 

atendimento da área urbana a coleta é extensiva a alguns bairros da área rural  

e realiza, aos domingos, a coleta de resíduos gerados em feiras livres, 

supermercados e açougues. 

Quanto ao resíduo hospitalar, a coleta é feita de forma diferenciada com o 

emprego de furgão, sendo que é coletada uma média diária de 100 kg de 

resíduos gerados na Santa Casa de Misericórdia, Unidades Básicas de Saúde, 

Postos de Saúde, Clínicas Médicas e Odontológicas, Clínicas Veterinárias, 

Farmácias, Laboratórios e residências onde são feitas seções de hemodiálise. 

Em termos de coleta seletiva do lixo domiciliar, a partir de 2004 cerca de 10% 

da área total do município é atendida, sendo que os serviços são executados 

em parceria com a Associação de Catadores de Recicláveis de Ourinhos 

formada por mais de 60 pessoas. Atualmente a SAE está disponibilizando para 

essa associação um caminhão de coleta de deverá ampliar a área de 

abrangência da coleta seletiva. 
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Além da coleta seletiva nos locais de geração dos resíduos, a referida 

associação executa serviços de separação do material reciclável no lixo 

domiciliar que chega ao aterro sanitário através da utilização da antiga usina de 

reciclagem de lixo, bem como a prensagem, armazenagem e comercialização 

do material reciclável recolhido. 

Com relação à varrição de vias públicas, essa atividade é concentrada nas 

áreas mais centrais da cidade onde existe maior concentração de pedestres e 

pontos comerciais. Os serviços são realizados diariamente nas áreas centrais e 

quando ocorrem eventos públicos tais como feiras e espetáculos. Nas áreas 

mais periféricas, são promovidos regularmente mutirões de limpeza. A partir de 

2007 a SAE adquiriu uma varredoura mecânica, visando reduzir a deficiência 

desse serviço nas áreas periféricas que não são atendidas diariamente. 

Todo o resíduos coletados são dispostos no Aterro Sanitário localizado na 

estrada de Guaraiúva, sendo que cada material tem um destino diferenciado 

em função de suas características. Esse aterro recebe também os resíduos 

relativos a poda de árvores, entulhos gerados na construção civil e coletados 

em caçambas, pneus não reciclados e outros resíduos levados diretamente 

pelos munícipes. 
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5. CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA 

O município de Ourinhos é caracterizado pela existência de comércio forte e 

diversificado no setor de atacado e varejo, que atrai consumidores de toda 

região. Da mesma forma, existe um setor de serviços consolidado e em franca 

evolução, bem como um parque industrial diversificado. Dois distritos 

industriais, dotados de toda infra-estrutura, abrigam empresas já consolidadas 

e em fase de implantação.  

No campo agro-industrial, sobressaem os setores de açúcar e álcool, óleo de 

soja, ovos, leite, destilado de cana e café. As terras 'roxas', resultantes do 

derramamento de basalto em eras geológicas remotas, são de excelente 

qualidade para a produção agrícola. Outras características locais que 

colaboram com a forte vocação agro-industrial do município e região é a 

topografia suave e um regime de chuvas regular.  

Conforme observado anteriormente no capítulo 3 deste relatório, em Ourinhos 

e região existe abundância de água superficial e subterrânea de excelente 

qualidade, favorecendo a agropecuária e indústria, bem como à fixação do 

homem na região devido a boas condições de vida.  

A grande disponibilidade de recursos hídricos também se traduz na fartura de 

energia elétrica, pois a região está entremeada de várias Usinas Hidroelétricas 

que exploram o potencial hidro-energético do rio Paranapanema, destacando-

se a Hidrelétrica Ourinhos e as Usinas Hidroelétricas Chavantes e Salto 

Grande.  

Em termos de educação, o município de Ourinhos conta com 90 

estabelecimentos, distribuídos conforme indicado no quadro a seguir. 
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Quadro 5.1 - Resumo da Infra-Estrutura de Educação 

Nível 
Número de Estabelecimentos 

Público Estadual Público Municipal Privado 

Pré-escolar - 27 08 

Fundamental 12 13 10 

Médio 11 - 06 

Superior 01  02 

TOTAL 24 40 26 

 

Em termos de saúde, Ourinhos conta com 25 estabelecimentos vinculados ao 

SUS, entre unidades básicas de saúde, centros de saúde, ambulatórios, e 

laboratórios, além da Santa Casa de Misericórdia e do Hospital de Saúde 

Mental. Em 2003 Ourinhos apresentava indicador de número de leitos 

relacionados ao SUS igual a 2,61 unidades para cada mil habitantes. 

Com relação à rede de saúde privada, existem mais de 460 estabelecimentos, 

entre unidades hospitalares, consultórios, clínicas médicas e odontológicas, 

laboratórios de análises clínicas e imagem, serviços de nefrologia, tomografia e 

hemoterapia. Conta ainda com outros serviços de atendimento e comércio, 

bem como profissionais relacionados com a saúde, tais como Nutrição, 

Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Veterinária, 

estabelecimentos atacadistas e varejistas de instrumentos e materiais médicos, 

produtos odontológicos, drogarias e farmácias com manipulação de fórmulas.  

O quadro a seguir apresenta a evolução das estatísticas vitais de saúde 

durante o período de 2005 a 2007. 

 

 



 

 

_________________________________________________________________________ 

 

     20 

Quadro 5.2 – Estatísticas Vitais de Saúde 

INDICADOR 2005 2006 2007 

Taxa de Natalidade (Por mil habitantes) 15,40 14,03 13,11 

Taxa de Fecundidade Geral (Por mil mulheres 

entre 15 e 49 anos) 
54,58 49,87 46,71 

Taxa de Mortalidade Infantil (Por mil nascidos 

vivos) 
8,39 10,50 9,63 

Taxa de Mortalidade na Infância (Por mil 

nascidos vivos) 
9,03 12,60 14,81 

Taxa de Mortalidade da População entre 15 e 

34 Anos (Por cem mil habitantes nessa faixa 

etária) 

129,04 116,53 76,06 

Mães Adolescentes (com menos de 18 anos) 

(Em %) 
8,39 8,54 6,81 

Mães que Tiveram Sete e Mais Consultas de 

Pré-natal (Em %) 
79,81 83,25 83,96 

Partos Cesáreos (Em %) 62,86 51,68 55,74 

Nascimentos de Baixo Peso (menos de 2,5kg) 

(Em %) 
8,61 6,86 6,76 

Gestações Pré-termo (Em %) 7,36 5,91 5,29 

Concluindo, observa-se que o município de Ourinhos apresenta bons 

indicadores sociais, principalmente se for considerado o IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano), avaliado em 0,813 para Ourinhos (IPEADATA 

2000), sendo que esse índice é uma maneira padronizada de avaliação e 

medida do bem-estar de uma população.  

Essa medida padrão e comparativa engloba três dimensões: riqueza, educação 

e esperança média de vida, através da composição de três índices distintos: 
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 IDH Renda, avaliado em 0,745 para o município de Ourinhos. Esse 

índice é calculado tendo como base o PIB per-capita do município igual 

a R$ 7.382,00. 

 IDH Educação, avaliado em 0,808 para o município de Ourinhos. Esse 

índice é calculado considerando dois indicadores: O primeiro, com peso 

dois, é a taxa de alfabetização de pessoas com 15 anos ou mais de 

idade, igual a 92,45 % para Ourinhos (IPEADATA 2000). O segundo 

indicador é a taxa de escolarização das pessoas, independentemente da 

idade, matriculadas em algum curso, seja ele fundamental, médio ou 

superior, dividido pelo total de pessoas entre 7 e 22 anos da localidade. 

Também entram na contagem os alunos de supletivo, classes de 

aceleração e de pós-graduação universitária. 

 IDH Longevidade, avaliado em 0,886 para o município de Ourinhos. 

Esse índice é determinado considerando a esperança de vida ao nascer. 

Esse indicador mostra a quantidade de anos que uma pessoa nascida 

em uma localidade, em um ano de referência, deve viver. Ocultamente, 

há uma sintetização das condições de saúde e de salubridade da 

população local, já que a expectativa de vida é fortemente influenciada 

pelo número de mortes precoces. Em Ourinhos a expectativa de vida é 

de 73,5 anos (IPEADATA 2000). 

Observa-se, portanto, que o IDH médio de Ourinhos é influenciado para cima 

pelos índices relativos à educação e, principalmente, saúde, mas, em 

contrapartida, influenciado para baixo em termos de renda per-capita. Essa 

configuração indica, em uma primeira análise mais simples, que embora em 

termos econômicos a renda média não seja tão elevada, as condições de vida 

são boas, indicando a existência de uma infra-estrutura urbana e serviços 

públicos e privados que atendem, de forma satisfatória, as necessidades 

básicas da comunidade. 
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O Índice Paulista de Responsabilidade Social IRPS de 2004, confirma as 

observações apresentadas no parágrafo anterior, pois enquadrada o município 

de Ourinhos no Grupo 3, relativo a municípios com baixo nível de riqueza, mas 

com bons indicadores nas demais dimensões. 
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6. PROJEÇÕES DEMOGRÁFICAS 

6.1. Metodologia – Informações Censitárias 

Os quadros 6.1 e 6.2 apresentam a evolução demográfica para o município de 

Ourinhos-SP no período de 1970 a 2007 e as taxas médias anuais de 

crescimento exponencial, respectivamente. 

 
Quadro 6.1 – Evolução Demográfica – 1970 a 2007 

ANO TOTAL URBANA RURAL 

1970 49193 40733 8460 

1980 59739 52671 7068 

1991 76923 70707 6216 

2000 93868 89376 4492 

2007 98868 ... ... 

FONTE: IBGE-CENSOS DEMOGRÁFICOS 

2007: IBGE-CONTAGEM POPULACIONAL (POPULAÇÃO ESTIMADA) 

 

Quadro 6.2 – Taxas Médias Anuais de Crescimento Exponencial 

PERÍODO TOTAL URBANA RURAL 

1970-1980 1,94 2,57 -1,80 

1980-1991 2,30 2,68 -1,17 

1991-2000 2,21 2,60 -3,61 

2000-2007 0,74 ... ... 
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6.2. O Modelo de Projeção 

O crescimento de uma população é devido a uma série de fatores da mais 

variada natureza: sociais, econômicas, políticas, geográficas e 

geomorfológicas, além das particularidades locais e regionais. É a ação 

integrada destes fatores que vai determinar, em última instância, o 

comportamento das variáveis estritamente demográficas que comandam a 

evolução demográfica. 

O modelo de projeções aqui adotado pressupõe a existência de uma função 

que possa representá-los, resumindo o comportamento tanto das variáveis de 

caráter endógeno, que dizem respeito à reprodução populacional, isto é, a 

natalidade e a mortalidade, e as de natureza exógena, que refletem o 

intercâmbio demográfico das regiões, ou seja, expressa o saldo migratório. 

Seja, portanto, uma população Pt na época t, de um dado espaço territorial. Na 

época imediatamente posterior, t+1, Pt+1 será a reprodução de Pt acrescida do 

resultado das trocas regionais, isto é: 

  Pt+1 = rtPt + St(1),  

onde rt representa a função de crescimento acima mencionada e St o saldo 

migratório. 

A igualdade (1) pode ser escrita alternativamente da seguinte forma: 

ou, 

   Pt  = ( rt-1) Pt+ St (2) 

que é, na verdade, uma equação de diferenças finitas. 

Entretanto, a variável t é contínua, o que autoriza, sem comprometimento do 

rigor matemático, a substituição de (2) pela sua equivalente no conjunto dos 

reais, ou seja, a equação diferencial ordinária de primeira ordem 
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  dP(t) = r(t)P(t)d(t) + S(t)dt 

cuja solução, a partir de uma origem t=0 é dada por 

                                                                        x                           t 

                                                             t           - ov(z)dz      ov(x)dx 

  P(t)=[ P(0)+o S(x)e  dx       ] e        dt            (3).         

A expressão (3) ganha sua forma definitiva segundo o modelo funcional de S(x) 

que a ela seja aplicado. No presente caso, adotou-se como função de 

crescimento uma exponencial negativa 

                                    S(x) = ae-bx 

 E admitiu-se uma taxa de crescimento vegetativo constante, 

                 v(x) = v 

hipótese simplificadora, porém aceitável, tendo em vista a tendência à queda 

das taxas de natalidade. 

Destas hipóteses resultou, então, a igualdade 

                                P(t)={P(0)+a(1-e-bt)}evt   (4),  

Sendo 

                 v = 0,0011527, segundo as estatísticas vitais oficiais, 

                 P(0)   =P(1980) = 59739, 

   P(10) = P(1990) =75210 e 

  P(20) = P(2000) = 93868,  
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Ressaltando-se que a população de 1990 foi obtida por estimativa do próprio 

modelo, 

Obteve-se 

                                   a= -223838,06 

                                    b= 0,00320174 

Este modelo foi empregado para as projeções demográficas da população total 

do município. 

Já a estimativa da população urbana, Pu(t), tomou por base o comportamento 

da taxa de urbanização, u(t), mediante a igualdade 

             Pu(t)= P(t)u(t)  (5)  

Sabendo-se que u(t) é uma função assintótica e limitada pela unidade, fez-se  

             u(t) = 1/(1+ae-bt)    (6) 

com 

              u(0) = P(1990)   =  0,83196 e                       

                      u(1) = P(2000)   = 0,91919, 

resultando, então, 

                                  a  = 0,08791209 

e 

                                   b  = 0,91555143 

Note-se, aqui, que se acrescentaram à área urbana municipal as populações 

dos setores censitários 132 e 140, que faziam parte da área rural do município 

no ano do último censo, mas que hoje já se mostram inteiramente urbanizados. 
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6.3. A População da Área de Projeto e as Zonas Homogêneas 

A população objeto do presente estudo deve ter seu comportamento estudado 

segundo as relações de dependência existente entre as áreas que a compõem. 

O critério de dependência aqui adotado admite que, na ausência de fatores 

restritivos, o contingente demográfico de uma dada parcela de solo cresce tão 

mais rapidamente quanto menos adensada for esta parcela. Seja, portanto, Li a 

população de saturação da área i, Pi(t) sua população na época t ,   L = Li  e 

P(t)= Pi(t). Ter-se-á, então, 

  Pi(t)= Li - Pi(t-1)  [P(t)-P(t-1)] + Pi(t-1)   (7). 

                                                       L- P(t) 

Vê-se que este modelo considera, de forma integrada, os parâmetros do 

agregado, P(t) e sua saturação L, e os das áreas que o compõem, Pi(t) e Li, 

desta forma  assegurando a pretendida interdependência.  

A expressão (7) foi alimentada por valores de Li calculados segundo uma 

combinação do tamanho médio do imóvel em cada zona, de hipóteses sobre a 

natureza da ocupação dominante, da área disponível para uso residencial, 

considerando-se, por fim, o índice de 2,5 hab/dom. 

Por sua vez, as zonas homogêneas foram delimitadas com o apoio de imagens 

obtidas de satélites, complementadas por minuciosas observações de campo. 

6.4. Descrição das Zonas Homogêneas 

ZH1 – É uma zona residencial de padrão médio-médio, com grandes áreas 

para expansão, a exemplo da ocupada pelos condomínios Moradas I e II; 

ZH2 - Zona mista, também de padrão médio-médio, adensada; 

ZH3 – Área da Petrobras; 
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ZH4 – Zona residencial de classe média-alta, de média densidade e em 

processo de ocupação; 

ZH5 – Esta é uma zona predominantemente residencial, de padrão médio-

médio, com boa densidade, na qual se constata a existência de galpões 

industriais; 

ZH6 – Predominantemente residencial, densa, igualmente de padrão médio-

médio; 

ZH7 – Zona central, de uso misto, com alguma verticalização; 

ZH8 – Residencial de classe média, com média densidade; 

ZH9 – Densa em sua área ocupada, possui vazios que sugerem sua expansão; 

ZH10 – Zona de uso misto e bastante adensada. Abriga um grande pátio da 

ferrovia; 

ZH11 - Zona residencial de padrão médio-médio, em processo de ocupação, 

com conjuntos do CDHU em destaque; 

ZH12 – zona do bosque, com imóveisde classe média-alta; 

ZH13 – Trata-se de um bairro popular, com boa densidade; 

ZH14 – Residencial, com área verde em propriedade particular com algumas 

culturas.Condomínios Recanto dos Pássaros I e II e Jardim Vereda\ I e II; 

ZH15 – Adensada, de padrão médio-baixo, com importante presença de 

galpões industriais; 

ZH16 – Atualmente residencial de padrão médio-baixo e adensada, esta zona 

tem amplos espaços que podem ser divididos entre imóveis residenciais 

populares e indústrias; 

ZH17 – É ocupada pelo cemitério 



 

 

_________________________________________________________________________ 

 

     29 

ZH18 - Residencial de padrão modesto, porém com bom aspecto. Deve 

saturar; 

ZH19 – Predominantemente residencial de excelente padrão, adensada; 

ZH20 – Também de excelente padrão e densa, mas de uso misto; 

ZH21 – Grande extensão rarefeita, com um pequeno núcleo residencial, 

apresenta loteamentos já edificados avançando sobre a antiga área rural. Usos 

institucionais presentes; 

ZH22 – Predominantemente residencial de padrão médio e com boa 

densidade, nela se destaca  o condomínio residencial Santa Fé; 

ZH23 – Área do aeroporto, vem sendo ocupada por imóveis de médio-alto e 

alto padrão; 

ZH24 – Setor rural no levantamento censitário de 2000, transformou-se em 

uma área de expansão urbana em que já foi erigido um conjunto popular do 

CDHU; 

ZH25 - Área de chácaras. 

Os quadros 6.3 e 6.4 apresentam a saturação por zonas homogêneas e a 

evolução da população para o horizonte de projeto por zona homogênea, 

respectivamente. 
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Quadro 6.3 – Saturação por Zona Homogênea 
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Quadro 6.4 – Evolução de População por Zona Homogênea 

Zona 
Homogênea 

2.000 2.009 2.010 2.015 2.020 2.025 2.030 Saturação 

ZH1 8.274 11.051 11.352 12.818 14.188 15.423 16.480 17.350 

ZH2 5.194 5.495 5.528 5.687 5.836 5.970 6.084 6.179 

ZH3 1.026 977 972 946 922 900 882 866 

ZH4 11.046 12.544 12.707 13.497 14.236 14.903 15.473 15.942 

ZH5 2.898 3.846 3.948 4.448 4.916 5.337 5.698 5.995 

ZH6 1.608 1.706 1.716 1.768 1.816 1.859 1.896 1.927 

ZH7 2.908 3.905 4.013 4.540 5.031 5.475 5.855 6.167 

ZH8 1.559 2.577 2.688 3.225 3.728 4.181 4.568 4.887 

ZH9 781 1.182 1.225 1.436 1.634 1.812 1.965 2.090 

ZH10 14.580 14.640 14.646 14.678 14.707 14.734 14.756 14.775 

ZH11 1.500 2.569 2.685 3.249 3.776 4.252 4.659 4.993 

ZH12 581 589 590 594 597 601 604 606 

ZH13 10.563 11.957 12.108 12.844 13.531 14.151 14.682 15.118 

ZH14 2.345 2.831 2.884 3.140 3.380 3.596 3.781 3.934 

ZH15 4.090 4.250 4.267 4.351 4.430 4.501 4.562 4.612 

ZH16 5.217 6.574 6.721 7.437 8.106 8.709 9.226 9.651 

ZH17 709 878 897 986 1.069 1.145 1.209 1.262 

ZH18 2.338 3.053 3.131 3.508 3.861 4.179 4.451 4.675 

ZH19 1.596 1.584 1.583 1.576 1.571 1.565 1.561 1.557 

ZH20 4.321 4.264 4.258 4.228 4.200 4.174 4.153 4.135 

ZH21 1.422 3.920 4.191 5.508 6.740 7.851 8.802 9.584 

ZH22 3.245 3.835 3.899 4.211 4.502 4.765 4.989 5.174 

ZH23 2.599 4.373 4.566 5.502 6.377 7.166 7.842 8.398 

ZH24 277 1.297 1.407 1.945 2.448 2.902 3.290 3.610 

ZH25 0 198 220 324 422 510 586 648 

Total 90.677 110.094 112.201 122.446 132.025 140.663 148.055 154.136 
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7. ANEXOS 

A seguir estão apresentados os seguintes anexos: 

 Anexo I – Zonas Homogêneas por Setor Censitário 

 Anexo II – Saturação por Zonas Homogêneas 

 Anexo III – Evolução de População por Zonas Homogênea 
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Anexo I – Zonas Homogêneas por Setor Censitário 
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Anexo II – Saturação por Zonas Homogêneas 
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Anexo III – Evolução de População por Zonas Homogênea 
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8. DESENHOS 

O quadro 8.1 a seguir apresenta a relação de desenhos. 

Quadro 8.1 – Relação de Desenhos 

No. do Desenho Título Folha Rev. 

1007-R1-GER-01 
CENSO DEMOGRÁFICO-ANO 2.000   

SETORES CENSITÁRIOS 
01/01 0 

1007-R1-GER-02 ZONAS HOMOGÊNEAS 01/01 0 

1007-R1-GER-03 ÁREAS DE EXPANSÃO 01/01 0 
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1  APRESENTAÇÃO 

Este relatório, denominado como relatório R-2, tem por objetivo cumprir as 

estipulações do Edital do processo licitatório Carta-Convite 03/2.009, que 

originou o contrato de prestação de serviços celebrado entre o SAE – 

Superintendência de Água e Esgoto do Município de Ourinhos e a PEZZI 

Consultoria e Projetos Ltda, cujo objetivo é a elaboração do Plano Diretor de 

Abastecimento de Água da área urbana do município de Ourinhos. 

Este relatório contempla as atividades relativas à segunda etapa dos trabalhos, 

visando o diagnóstico do Sistema de Abastecimento de Água Existente. 
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2 SISTEMA PRODUTOR 

2.1 Manancial Superficial Explorado 

O principal manancial explorado para o abastecimento da cidade de Ourinhos é 

o rio Pardo, que é responsável atualmente pelo fornecimento de cerca de 90 % 

do montante total da água captada. 

Segundo os relatos dos técnicos do SAE, responsáveis pela operação da 

estação de tratamento de água e confirmado no relatório de Monitoramento das 

Águas Interiores do Estado de São Paulo, as águas do rio Pardo apresentam 

boa qualidade para fins de abastecimento público, conforme apresentado no 

Relatório R1 deste Plano Diretor.  

Segundo os últimos laudos de controle de qualidade de água bruta fornecidos 

pelos técnicos da SAE é confirmada a boa qualidade da água bruta captada no 

rio Pardo, com valores de DBO5,20 abaixo de 2,0 mgO2/L, concentração de OD 

superior a 7,0 mgO2/L e contagem de cianobactérias bem abaixo dos limites 

máximos que alertam para um controle mais rigoroso da presença desses 

microrganismos.  

Ocorrem variações sazonais de qualidade da água bruta captada, basicamente 

com relação aos valores de cor e turbidez, sendo que nos períodos de chuva 

ocorre significativo transporte de sedimentos com o consequente aumento dos 

valores de turbidez, acompanhados dos valores de cor aparente. Conforme 

relatado pelos técnicos da SAE, nos eventos das primeiras chuvas do período 

úmido ocorrem picos de cor aparente na água bruta captada que podem atingir 

valores da ordem de 4000 a 5000 UC e de turbidez da ordem de 500 a 1000 

UT, sendo que os efeitos desses eventos críticos podem perdurar por até uma 

semana. De acordo com os dados de monitoração da CETESB, relativos ao 

ano de 2008, no ponto de amostragem existente na captação de água bruta do 

sistema de abastecimento de Ourinhos, nas amostras coletadas com 
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freqüência bimestral, foram observados valores de cor verdadeira na faixa de 

41 a 143 UC (média anual de 67) e valores de turbidez na faixa de 12 a 80 

(média anual de 34). 

Na visita técnica realizada, foi observado que a velocidade de escoamento do 

rio Pardo no trecho de captação é elevada, o que intensifica o carreamento de 

sedimentos, justificando os elevados valores de turbidez citados anteriormente. 

Nas épocas de estiagem a qualidade das águas do rio Pardo melhora 

significativamente, com redução dos valores de cor e principalmente turbidez, 

conforme relatado pelos técnicos do SAE. 

Outro aspecto importante a ser ressaltado é a provável alcalinidade natural das 

águas do rio Pardo, que tem permitido a coagulação da água bruta e seu 

consequentemente tratamento, sem a necessidade de dosagem inicial de 

alcalinizante para correção do pH de coagulação. Nos laudos fornecidos pela 

SAE, foram observados valores de pH iguais a 7,2 e 8,1 relativos 

respectivamente às amostras coletadas em 2009 e 2010, indicando uma 

tendência à elevada alcalinidade natural das águas brutas. 

2.2 Captação e Estação Elevatória de Água Bruta 

As águas do rio Pardo são captadas através de uma estrutura de captação 

formada por dois canais paralelos, que tem a função de retenção de areia.  

Os dois canais de retenção de areia alimentam um poço de sucção comum à 

quatro (3 + 1 de reserva) bombas centrífugas de eixo horizontal abrigadas em 

um prédio. As características básicas de cada bomba são apresentadas a 

seguir: 

 Capacidade de recalque: 432 m³/h; 

 Altura manométrica: 35 mca; 
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 Potência estimada: 70 cv. 

Portanto, a capacidade do sistema de recalque da EE de água bruta, tendo 

como base as informações das placas de identificação existentes nas carcaças 

das bombas, é da ordem de 1300 m³/h ou 360 L/s, considerando a operação de 

três bombas em paralelo. 

As águas captadas são aduzidas à ETA através de uma adutora de ferro 

fundido com diâmetro de 500 mm e extensão aproximada de 500 m. 

Visando aumentar a exploração do rio Pardo, atualmente, junto à captação 

existente, foi recentemente implantado um sistema de recalque adicional 

formado por um conjunto motobomba centrífugo acionado por motor a diesel e 

adutora de diâmetro de 200 mm, que encaminha as águas captadas 

diretamente à montante do floculador hidráulico existente na ETA. Esse 

sistema de captação auxiliar tem capacidade de fornecer à ETA uma vazão 

adicional de água bruta da ordem de 240 a 310 m³/h ou, em termos médios, 

cerca de 80 L/s. 

Segundo observação visual e relatos dos técnicos do SAE, o canal de captação 

de água bruta apresenta problemas de assoreamento, devido ao grande aporte 

de sedimentos. Nas épocas de chuvas a estrutura de captação é 

frequentemente submetida a níveis de água que superam suas paredes laterais 

e estruturas de tomada de água na margem do rio, fazendo com que os canais 

fiquem completamente afogados e, portanto, sem condições de desempenhar 

suas funções de ordenamento de fluxo e retenção de areia.  

Foram relatados eventos de cheias, cujos níveis de água na captação 

superaram a cota de implantação dos conjuntos de recalque, motivo pelo qual 

foi providenciada a elevação das janelas existentes em frente ao poço de 

sucção na tentativa de evitar a entrada de água no prédio que abriga as 

bombas. 
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Outro aspecto que foi observado pelos técnicos do SAE é a dificuldade de 

remoção da areia retida nos canais devido a não haver nenhum dispositivo 

específico instalado no local para a execução dessa tarefa, que é realizada 

atualmente de forma manual. 

 

 

Foto 2.1 - Canal de Captação de Água Bruta  
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Foto 2.2 – Estação Elevatória de Água Bruta 

 

Foto 2.3 – Estação Elevatória da Captação Provisória 
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Foto 2.4 – Faixa de Caminhamento da Adutora de Água Bruta, a direita Adutora do 
Sistema de Captação Provisório 

2.3 Estação de Tratamento de Água 

A estação de tratamento que produz a água tratada que atende à sede de 

Ourinhos é responsável por cerca de 90% do montante total da água potável 

consumida, evidenciando, portanto, sua importância dentro do contexto do 

sistema de abastecimento de água como um todo. 

O tratamento é baseado na concepção de fluxograma convencional de ciclo 

completo, ou seja, formado pelas etapas sequenciais de coagulação, 

floculação, decantação, filtração e condicionamento final da água filtrada 

através de desinfecção com aplicação de cloro, correção de pH com aplicação 

de cal hidratada e fluoretação com aplicação de ácido fluossilícico. Também é 

adicionado cloro na água bruta captada, com o objetivo de controlar o 

desenvolvimento de bactérias ao longo do fluxograma de tratamento. 
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Segundo informado pelos técnicos da SAE a capacidade nominal desse 

sistema de tratamento é de 240 L/s, entretanto, atualmente a ETA recebe cerca 

de 480 L/s de água bruta captada, sendo cerca de 400 L/s do sistema de 

captação principal e 80 L/s como reforço do sistema auxiliar recentemente 

implantado, conforme citado no item anterior. 

Com relação à vazão de água captada pelo sistema principal, observa-se uma 

divergência de valores, comparando-se a capacidade de recalque da EE de 

água bruta, estimada com base no registro das placas de identificação dos 

conjuntos de recalque da estação elevatória de água tratada (total de 360 L/s 

considerando a operação de três motobombas em paralelo), e a informação 

fornecida pelos técnicos do SAE (400 L/s), que tem como base a medição de 

vazão efetuada na calha Parshall existente na estrutura de chegada de água 

bruta na ETA.  

Essa divergência pode ser justificada por várias hipóteses, destacando-se: a 

diferença que possa existir entre o efetivo desempenho dos conjuntos 

motobomba e as informações de placa; a imprecisão da medição de vazão na 

calha Parshall existente; bem como o efeito somado dessas duas 

possibilidades.. 

De qualquer forma, seja a vazão total de água bruta captada igual a 480 L/s 

(400 + 80) ou 440 L/s (360 + 80), observa-se que a ETA atualmente está 

submetida a grande sobrecarga, pois opera com cerca do dobro de sua 

capacidade nominal. 

A seguir é apresentada descrição do sistema de tratamento existente, bem 

como considerações com relação às suas condições operacionais atuais. 

2.3.1 Estrutura de Chegada de Água Bruta 

Conforme observado nos desenhos de projeto da ETA fornecidos pela SAE, a 

estrutura de chegada de água bruta é formada por uma caixa que recebe a 
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adutora em sua base, após essa caixa, a água bruta escoa através de um 

canal em curva de 90 graus que se conecta a um canal retilíneo, onde 

encontra-se implantada uma calha Parshall de garganta de largura igual a 1 pé.  

Essa estrutura é totalmente coberta com uma laje e, portanto, não é possível 

observar as reais condições de fluxo da água bruta ao longo dos canais e da 

calha Parshall que se encontra instalada ao final. Entretanto, considerando a 

geometria e dimensões dos canais apresentados nos desenhos de projeto 

observa-se que não existem adequadas condições de dissipação de energia 

para tranquilizar o fluxo da água bruta na sua chegada e, tão pouco, trecho de 

canal retilíneo com distância à montante da garganta suficiente para 

proporcionar boas condições de medição de vazão na calha Parshall. 

Adicionalmente, observa-se que o limite máximo de vazão recomendado para 

calhas Parshall de um pé, para que haja medição de vazão com precisão, é da 

ordem de 450 L/s. Isso indica que o limite máximo operacional da calha 

Parshall existente, em termos de medição de vazão, atende à capacidade 

nominal da ETA, entretanto, não atende a vazão de água bruta atualmente 

afluente. 

Portanto, a deficiente condição de dissipação de energia, que pode ser 

presumida para a estrutura de chegada de água tendo em vista os desenhos 

de projeto, bem como a superação do limite máximo de medição de vazão da 

calha Parshall instalada, certamente comprometem a medição de vazão de 

água bruta e pode justificar a divergência de informações sobre a vazão de 

água bruta afluente a ETA, conforme observado anteriormente.  

Segundo informado pelos técnicos do SAE, no passado foram feitas medições 

de vazão através de técnicas de pitometria praticadas na adutora de água bruta 

e, nessa ocasião, procurou-se estabelecer uma comparação com as vazões 

medidas e as registradas na calha Parshall, de forma a estabelecer curvas de 

correção para viabilizar o emprego da calha Parshall como medidor de vazão.  
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Atualmente, os técnicos do SAE continuam utilizando a calha Parshall como 

medidor de vazão tendo como base as correções feitas no passado, mas de 

qualquer forma, as informações medidas podem não representar com 

fidelidade a quantidade de água bruta que efetivamente é aduzida à ETA. 

Em termos de condições de mistura rápida para a coagulação de água bruta, 

observa-se que a calha Parshall existente (com garganta de largura de um pé) 

pode ser adequada para a vazão de 240 L/s relativa a capacidade nominal da 

ETA, pois proporciona gradientes de velocidade da ordem de 750 s-1 no 

ressalto hidráulico formado após sua garganta. Entretanto, para a vazão 

atualmente afluente à ETA da ordem de 480 L/s, o gradiente de velocidade 

resultante é da ordem de 650 s-1 , que pode ser considerado insuficiente para 

uma adequada mistura rápida. 

Portanto, com relação à estrutura de chegada de água bruta são observados 

os seguintes problemas: 

 Imprecisão da medição de vazão de água bruta afluente, principalmente 

para a condição de sobrecarga em que atualmente opera esse sistema 

de tratamento; 

 Deficiência de mistura rápida no ponto de aplicação da substância 

coagulante, especificamente no caso da atual condição de tratamento 

segundo vazão de água bruta da ordem de 480 L/s. 
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Foto 2.5 – Final da Caixa de Chegada de Água Bruta, a esquerda detalhe da chegada 
da Adutora Provisória 
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2.3.2 Floculação 

Existe um floculador do tipo hidráulico dotado de chicanas horizontais logo 

após a estrutura de chegada de água descrita no item anterior.  

Esse floculador é formado por um canal de largura total igual a 2,0 m, 

comprimento de cerca de 34 m e lâmina d’água variando de 3,6 a 4,0 m, 

segundo indicado nos desenhos de projeto fornecidos pela SAE.  

O volume total dessa unidade é da ordem de 270 m³, o que resulta em tempos 

de detenção hidráulica da ordem de 19 minutos para a condição de capacidade 

nominal da ETA (240 L/s) e cerca de 9 minutos para a condição atual com 

vazão de 480 L/s.  

Ao longo desse canal existem paredes defletoras de fluxo que estabelecem 

canais horizontais (chicanas) de larguras crescentes ao longo do fluxo. Dessa 

forma, são estabelecidos gradientes de velocidade decrescentes para a mistura 

lenta necessária para a formação dos flocos.  

Segundos cálculos básicos realizados nesta etapa de diagnóstico e 

apresentados em anexo, para a condição de capacidade nominal da ETA (240 

L/s), os gradientes de velocidade resultantes ao longo desse floculador 

hidráulico decrescem da seguinte forma:  

 30 s-1 no primeiro trecho com espaçamento entre chicanas igual a 0,46 

m, 

 13 s-1 no segundo trecho com espaçamento entre chicanas igual a 0,81 

m, 

 10 s-1 no terceiro trecho com espaçamento entre chicanas igual a 0,96 

m, e 

 9 s-1 no quarto trecho com espaçamento entre chicanas igual a 1,16 m. 
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Para a condição atual de tratamento com vazão da ordem de 480 L/s, os 

gradientes de velocidade são maiores:  

 85 s-1 no primeiro trecho, 

 36 s-1 no segundo trecho, 

 29 s-1 no terceiro trecho, 

 24 s-1 no quarto trecho. 

Em termos de dimensões totais do floculador existente, observa-se que para 

ambas as condições operacionais, ou seja considerando a capacidade nominal 

da ETA ou a vazão atualmente afluente, a condição de floculação deve estar 

sendo muito prejudicada tendo em vista os baixos tempos de detenção 

hidráulica resultantes, pois para uma adequada formação de flocos a faixa de 

valores recomenda pela literatura técnica especializada é de 20 a 40 minutos. 

Com relação aos gradientes de velocidade estabelecidos para a mistura lenta, 

observa-se que na condição de operação segundo a capacidade nominal os 

gradientes de velocidade são muito baixos, o que indica pouca energia para 

que hajam adequadas condições de colisão entre as partículas para a 

formação de flocos adequados para a sedimentação. A literatura técnica 

recomenda valores na faixa de 80 a 20 s-1 

Já com relação à condição operacional atual, com vazão da ordem de 480 L/s, 

os gradientes de velocidade são bem mais elevados e apropriados para a 

formação de flocos. Entretanto, a distribuição dos valores decrescentes ao 

longo do escoamento é inadequada, pois a literatura técnica recomenda a 

redução gradual dos gradientes, sendo que para o intervalo de valores 

recomendado de 80 a 20 s-1  o padrão de variação sugerido para quatro 

estágios de floculação é 80, 60, 40 e 20 s-1 ao longo do sentido de 

escoamento. 
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Portanto, com relação aos floculadores observa-se grande limitação de suas 

dimensões, tanto para o atendimento da condição de capacidade nominal da 

ETA quanto, e principalmente, para a condição de operação atual segundo o 

dobro de sua capacidade nominal. Com relação ao espaçamento das chicanas, 

observa-se a geometria do floculador não é adequada para a condição de 

tratamento segundo a vazão de 480 L/s, pois embora resulte em gradientes de 

velocidade dentro da faixa de valores recomendados, a variação decrescente 

dos valores nos quatro trechos de floculação é inadequada. 

O pequeno tamanho dos flocos formados ao final do floculador, conforme 

observado durante a visita técnica realizada, confirma as considerações 

técnicas apresentadas anteriormente.  

2.3.3 Decantação 

A água floculada é aduzida a dois decantadores convencionais de fluxo 

longitudinal, cada um com comprimento de 32,0 m, largura de 12,8 m e 

profundidade útil igual a 4,0 m, o que perfaz uma área útil total de decantação 

de cerca de 820 m² e volume útil total de aproximadamente 3.280 m³. 

Para a condição de operação segundo a capacidade nominal da ETA igual a 

240 L/s, a taxa de aplicação superficial resultante é da ordem de 25 m³/m² x dia 

e o tempo de detenção celular é de aproximadamente 4,0 horas, que podem 

ser consideradas condições operacionais adequadas para esse tipo de 

decantador, pois são recomendadas taxas de aplicação superficial no intervalo 

de 20 a 30 m³/m² x dia e tempos de detenção hidráulica no intervalo de 3 a 4 

horas. 

Entretanto, considerando a condição de operação atual com vazão da ordem 

de 480 L/s, a taxa de aplicação superficial resultante passa a ser muito 

elevada, cerca de 50 m³/m² x dia e o tempo de detenção hidráulica muito baixo, 

cerca de 2,0 horas. 
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Com relação à captação da água decantada na porção final dos decantadores, 

observa-se que as calhas de coleta encontram-se perfeitamente niveladas, o 

que minimiza a ocorrência de correntes preferenciais de fluxo e, 

consequentemente, o arraste de flocos junto com a água decantada.  

Ainda com relação à coleta de água decantada, para a condição de capacidade 

nominal da ETA, o comprimento das calhas de coleta é adequado, pois resulta 

em taxa de aplicação linear de 2,3 L/s x m de vertedor, sendo que se 

recomenda o valor máximo de 3,0 L/s x m de vertedor. Entretanto, para a 

condição de tratamento atual segundo o dobro de sua capacidade nominal, a 

taxa de aplicação linear passa a ser igual a 4,5 L/s x m de vertedor que pode 

ser considerado muito elevada e, consequentemente, favorece ao arraste de 

flocos. 

Segundo informado pela equipe técnica do SAE, a remoção de lodo 

sedimentado nos decantadores ocorre com pouca freqüência, da ordem de 

meses, sendo que foi observado um período máximo entre limpezas da ordem 

de 4,5 meses, quando foi observado grande acúmulo de lodo nessas unidades.  

As operações e descarte de lodo dos decantadores são caracterizadas pela 

paralisação de sua operação e seu completo esgotamento, na sequência a 

remoção do lodo é feita de forma manual com a entrada e operadores e o 

arraste do lodo até os dois pontos de descarga localizados nas duas 

extremidades do decantador, onde existem válvulas de acionamento manual. 

Conforme observado nos desenhos de projeto, existe um canal central 

longitudinal com declividades que favorecem a drenagem dos tanques e 

arraste do lodo para cada extremidade dos tanques, sendo que o fundo 

também tem caimento que converge para o canal central. 

A configuração de fundo dos decantadores existentes na ETA em questão é 

observada na maioria dos decantadores convencionais, que são caracterizados 

pela grande capacidade de retenção de lodo, devido a suas grandes 
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dimensões, entretanto, com grande dificuldade de remoção do lodo 

armazenado que em geral é feita de forma manual com a entrada de 

operadores em seu interior. 

Portanto, em linhas gerais, observa-se que os decantadores existentes 

apresentam condições adequadas para a condição de operação segundo a 

capacidade nominal da ETA, entretanto, ficam muito sobrecarregados quando 

esse sistema de tratamento opera com o dobro de sua capacidade nominal, 

que é o que ocorre atualmente.  

Com relação aos procedimentos de descarte de lodo, observa-se que a 

concepção das unidades existentes não permite a prática de descartes mais 

freqüentes e racionais, no sentido de reduzir a demanda operacional, evitar a 

paralisação das unidades e reduzir as perdas de água. 

Adicionalmente, observa-se que a retenção de lodo no interior dos 

decantadores durante longos períodos compromete a qualidade da água 

potável produzida, devido a degradação da matéria orgânica retida no lodo e 

conseqüente contaminação da água decantada com os subprodutos dessa 

degradação, bem como a contaminação por outras substâncias primeiramente 

insolúveis e depositadas no fundo e que podem ser resolubilizadas, voltando a 

integrar a massa líquida. 
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Foto 2.6 – Vista Geral dos Decantadores 
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Foto 2.7 – Vista das Calhas de Coleta de Água Decantada Perfeitamente Niveladas 
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Foto 2.8 – Detalhe do Arraste de Flocos pela Água Decantada 

 

2.3.4 Filtração 

A água decantada é aduzida, através de canal comum aos dois decantadores, 

a quatro filtros do tipo rápidos de fluxo descendente, com meio filtrante simples 

de areia. Cada filtro é formado por duas células de lavagem independente, 

sendo que cada célula apresenta comprimento útil de cerca de 8,0 m e largura 

de cerca de 2,7 m, o que resulta em uma área total de filtração igual a cerca de 

170 m² considerando os quatro filtros. A configuração de fundo dessas 

unidades é caracterizada por fundo falso onde estão instalados bocais 

difusores de cerâmica próprios para lavagem somente com água. 

Os filtros operam segundo regime hidráulico de taxa constante, ou seja, 

distribuição equitativa e constante de fluxo de água decantada para as quatro 
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unidades, independentemente do estado de colmatação de seus leitos 

filtrantes. 

Para a condição de operação segundo a capacidade nominal da ETA, a taxa 

de filtração resultante é da ordem de 120 m³/m² x dia e para a condição de 

operação segundo vazão de cerca de 480 L/s, a taxa de filtração passa a ser 

igual a cerca de 240 m³/m² x dia.  

Considerando-se que a faixa de taxa de filtração recomendada para filtros de 

camada simples de areia é da ordem de 120 a 360 m³/m² x dia, observa-se que 

a ETA foi dimensionada com taxa de filtração bastante conservadora, sendo 

que mesmo para a condição de operação com o dobro de sua capacidade 

nominal, tal como ocorre atualmente, as condições de filtração em termos de 

taxa de aplicação superficial são adequadas. 

Com relação à lavagem do leito filtrante, esta é feita a contra-corrente, somente 

com a aplicação de água com o emprego de conjuntos motobomba. Segundo 

informado pela equipe técnica da SAE, as carreiras de filtração duram em 

média 24 horas, podendo haver redução para até 12 horas nos períodos mais 

críticos de piora de qualidade das águas decantadas e, consequentemente, 

colmatação mais rápida dos leitos filtrantes. 

Segundo informado pelos técnicos da SAE, a última manutenção realizada nos 

filtros com relação à inspeção de seu fundo, bem como das camadas suporte e 

filtrante, foi realizada a cerca de dez anos, sendo que atualmente é observada 

a ocorrência de formação de bolsões de ar na camada filtrante em dois dos 

quatro filtros existentes. 

Considerando a condição operacional dos filtros, segundo taxa de aplicação 

superficial adequada mesmo para sua atual condição de sobrecarga, tendo em 

vista o dimensionamento dessas unidades ter sido bastante conservador, 

observa-se que o bom desempenho dos filtros tem compensado a sobrecarga 



 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 21 

 

 

nas etapas anteriores de floculação e decantação. Consequentemente, a ETA 

tem produzido água de boa qualidade, atendendo aos padrões de potabilidade 

de forma global, conforme pode ser observado nos laudos de qualidade da 

água potável produzida, fornecidos pelos técnicos da SAE.  

 

 

Foto 2.9 – Vista de um Filtro 

 



 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 22 

 

 

 

Foto 2.10 – Vista do Corredor de Comando dos Filtros 
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Foto 2.11 – Vista da Galeria de Tubulações dos Filtros 

 

2.3.5 Casa de Química 

Conforme observado na visita técnica realizada, as instalações de 

armazenamento, preparo e aplicação dos produtos químicos, são muito 

antigas. Esses sistemas estão abrigados em um prédio juntamente com 

escritórios e laboratórios de controle operacional. 

De uma forma geral, as instalações e estruturas civis encontram-se em estado 

de conservação comprometido, principalmente devido a idade avançada e falta 

de investimentos de maior relevância nos últimos anos, conforme informado 

pelos próprios técnicos da SAE. 

O coagulante empregado é o sulfato de alumínio, fornecido no estado sólido 

em sacas, que são armazenadas no pavimento térreo e transportadas para o 
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segundo pavimento através de um monta-cargas. Nesse pavimento a solução é 

preparada em tanques dotados de misturadores mecânicos e a solução 

preparada é aduzida por gravidade para o primeiro pavimento, onde é dosada 

e aplicada por gravidade na estrutura de chegada de água bruta logo após a 

calha Parshall.  

Foi comentada a intenção de se alterar o fornecimento do coagulante em pó 

para solução a granel, com a implantação de tanques estacionários a serem 

localizados no jardim existente ao lado da entrada da ETA, sendo que dessa 

forma poderiam ser desativados os tanques de preparo da solução de 

coagulante. Também foi comentada a elaboração de estudos preliminares 

visando alterar o sulfato de alumínio pelo poli-cloreto de alumínio (PAC) para a 

coagulação da água bruta.  
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Foto 2.12 – Vista de um Filtro 
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Foto 2.13 – Vista do Monta-Cargas 

 

Com relação à correção de pH, atualmente é utilizada a cal hidratada, cuja 

suspensão é preparada no segundo pavimento, em tanques específicos para o 

preparo de leite de cal, no mesmo salão de preparo da solução de sulfato de 

alumínio. A exemplo do sulfato de alumínio, as sacas de cal hidratada são 

armazenadas no pavimento térreo e transportadas para o segundo pavimento 

através do mesmo monta-cargas citado anteriormente.  
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A suspensão de cal preparada é então aduzida por gravidade para o primeiro 

pavimento onde, encontram-se dosadores por gravidade do tipo canecas, 

responsáveis pela aplicação da cal no final do fluxograma de tratamento, ou 

seja, após a etapa de filtração.  

Atualmente, conforme citado anteriormente no item 2.1, não é aplicada cal 

visando a correção inicial do pH para a coagulação, indicando, portanto, que a 

água bruta tem apresentado alcalinidade natural suficiente para garantir a 

coagulação com o emprego de sulfato de alumínio. Segundo medição no ponto 

de monitoração da CETESB (PADO 02600), existente na captação de água 

bruta, o pH observado nas amostras coletadas bimestralmente, durante o ano 

de 2008, variam na faixa de 6,9 a 7,7, com média anual de 7,4. 
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Foto 2.14 – Vista de um dos Tanques de Preparo do Leite de Cal 
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Foto 2.15 – Vista dos Dosadores de Cal do Tipo Canecas 

Com relação à desinfecção, é empregado o cloro gasoso, que é aplicado na 

entrada da ETA visando controle sanitário desde o início do tratamento e, após 

a etapa de filtração, visando o condicionamento final da água filtrada.  

O sistema de cloro gasoso é baseado no emprego de cilindros de 68 kg e 

cloradores, sendo que as instalações são bem antigas. Os cilindros ficam 

abrigados no primeiro andar do prédio.  

Segundo relatado pelos técnicos da SAE, a pré-cloração é praticada na ETA a 

muito anos e é justificada pela contagem expressiva de bactérias na água bruta 

captada no rio Pardo, na faixa de 6000 a 9000 colônias por 100 mL. Segundo 

observado no ponto monitorado pela CETESB (PADO 02600), no ano de 2008 

a concentração de coliformes termotolerantes variou na faixa de 212 a 92000 

UFC/100mL, com valor médio anual de 4700 UFC/100 mL.  
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Com relação à possível formação de compostos organoclorados tendo em vista 

a prática de pré-cloração, os técnicos da SAE observaram que nunca houve a 

formação expressiva dessas substâncias, o que pode ser justificado pela boa 

qualidade da água bruta captada com baixos níveis de matéria orgânica, que 

certamente são os precursores da geração dessas substâncias quando 

associadas ao cloro. 
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Foto 2.16 – Vista do Sistema de Cloro Gasoso 

 

2.3.6 Efluentes Gerados na ETA 

Basicamente, os efluentes gerados na ETA tem origem na descarga dos lodos 

armazenados nos decantadores e nas lavagens dos filtros a contra-corrente. 

Atualmente os efluentes gerados de forma intermitente e segundo grandes 

volumes, são descartados por gravidade no rio Pardo sem qualquer forma de 
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tratamento que vise a melhoria dos mesmos e conseqüente redução dos 

impactos na qualidade das águas desse corpo d’água. 

2.4 Complementação pela Exploração de Manancial Subterrâneo 

Com relação à exploração de mananciais subterrâneos, o sistema de 

abastecimento de água de Ourinhos conta apenas com dois poços que 

produzem um total de cerca de 200 m³/h, que representam aproximadamente 

10 % do volume atual produzido. 

Portanto, observa-se que e exploração dos mananciais subterrâneos é pouco 

expressiva, embora haja significativo potencial de exploração tendo em vista a 

existência do aqüífero Serra Geral e, principalmente, do Aqüífero Guarani.  

Atualmente os dois poços existentes exploram o aqüífero Guarani, sendo um 

localizado no centro de reservação Central, com capacidade produtiva da 

ordem de 170 m³/h e outro localizado na Fazenda Santa Maria, próximo ao 

centro de reservação do Morro Bela Vista. 

O poço localizado na Fazenda Santa Maria explora apenas cerca de 30 m³/h, 

sendo que sua origem foi a execução apenas de um furo a título de 

prospecção, que posteriormente foi aproveitado como poço mas sem a 

instalação de filtro.  

Com relação à qualidade da água captada, os laudos fornecidos pela SAE 

indicam boa qualidade com todos os parâmetros de controle abaixo dos limites 

máximos do padrão de potabilidade, a menos dos valores de pH que tendem a 

ser elevados (na faixa de 10). Entretanto, considerando-se que o montante de 

água subterrânea é pequeno em relação ao volume total de água potável 

produzida, o pH global resultante da mistura das duas águas certamente se 

enquadra nos padrões. 
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Foto 2.17 – Vista Parcial do Poço Santa Maria 

Existe a previsão da perfuração de mais um poço no centro de Reservação 

São João, que também deverá explorar o aqüífero Guarani, com a expectativa 

de captação de cerca de 170 m³/h de água de boa qualidade. 
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Portanto, embora o sistema atual seja caracterizado pela exploração modesta 

dos aqüíferos subterrâneos, existe potencial para uma maior exploração tendo 

em vista a disponibilidade hídrica para tal e a intenção os técnicos da SAE a 

curto prazo. 

2.5 Considerações Finais sobre o Sistema Produtor Existente 

Com relação à captação de água bruta, observa-se que a estrutura existente 

apresenta problemas operacionais relacionados com a tomada de água bruta e 

sua remoção de areia, bem como risco de extravasamento dos canais e 

inundação do prédio que abriga as bombas. Estudo de avaliação anterior 

realizado em meados da década de 90 pelo engenheiro Alberto Vieira de 

Carvalho, apontava esses riscos, bem como a necessidade de ampliação da 

capacidade de captação para o atendimento das demandas futuras, pois o 

projeto original, elaborado na década de 60 foi baseado em capacidade 

nominal do sistema produtor da ordem de 240 L/s. 

Conforme citado no referido estudo de avaliação, desde a implantação da 

captação até meados da década de 90, muitas alterações já tinham sido feitas 

no sistema de recalque, baseadas na substituição de motores e rotores de 

bombas, de forma a aumentar a capacidade de recalque. Entretanto, tais 

modificações se mostraram insuficientes ao longo do tempo, fato confirmado 

pela necessidade de implantação de um sistema provisório para aumentar a 

capacidade produtiva do sistema.  

No estudo de avaliação desenvolvido pelo engenheiro Alberto Vieira de 

Carvalho, também foi cogitada a possibilidade de aumento da capacidade do 

sistema produtor através da perfuração de poços, entretanto, nesse estudo a 

alternativa de ampliação de produção através da exploração de poços era 

considerada um medida emergencial ou provisória até que a ampliação do 

sistema de captação de águas superficiais fosse ampliado de forma definitiva. 

Os poços seriam perfurados em locais estratégicos, de forma a evitar grandes 
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investimentos iniciais nos sistemas de adução e distribuição de água para a 

comunidade. 

Após esse estudo de avaliação, foi desenvolvido estudo complementar 

elaborado pela Empresa Moura, com data base de 1998, visando a ampliação 

da capacidade de captação com a implantação de nova estrutura de tomada 

d’água e estação elevatória de água bruta, com capacidade de 425 L/s, ao lado 

da captação existente. 

Com relação ao tratamento da água captada, tendo em vista as observações 

apresentadas nos itens anteriores, conclui-se que a ETA em questão opera 

atualmente com grande sobrecarga, principalmente nas etapas de floculação e 

decantação. Não é possível saber com precisão qual é a vazão de água bruta 

que efetivamente aflui ao sistema de tratamento e, consequentemente, qual a 

efetiva produção em termos de água potável para a alimentação dos centros de 

reservação que formam o sistema de abastecimento de água potável de 

Ourinhos. 

Mesmo operando com grande sobrecarga e sem nenhuma segurança e 

flexibilidade operacional para a realização de tarefas de manutenção rotineiras 

ou emergenciais, felizmente o sistema de tratamento cumpre seu papel de 

produção de água dentro dos padrões de potabilidade. Entretanto, a situação 

operacional desse sistema de tratamento se torna muito crítica durante o 

período de verão, quando a água bruta apresenta rotineiramente picos de 

elevação de cor e turbidez, o que compromete o desempenho das etapas de 

coagulação, floculação e decantação, associados a uma maior demanda de 

água pela comunidade, devido ao aumento natural do consumo per-capita. 

O sucesso desse sistema de tratamento com relação à qualidade da água 

produzida, mesmo durante os períodos críticos de verão, certamente é 

decorrente do empenho e habilidade dos técnicos da SAE diretamente 

envolvidos com a operação, bem como devido às melhores condições 
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operacionais dos filtros, quando comparados com as outras unidades. Como 

observado anteriormente, felizmente os filtros foram originalmente 

dimensionados com bastante conservadorismo em termos de taxas de filtração 

e, portanto, operam segundo condições adequadas, mesmo considerando que 

a ETA recebe vazão de água bruta com cerca do dobro de sua capacidade 

nominal. Os laudos de análises laboratoriais da água potável produzida 

confirmam sua boa qualidade com atendimento integral de todos os parâmetros 

de controle e, na sua grande maioria, com valores bem abaixo dos limites 

máximos exigidos pelo padrão de potabilidade. 

O estudo de avaliação desenvolvido pelo engenheiro Alberto Vieira de 

Carvalho em meados da década de 90 também observava a deficiência em 

termos de medição de vazão de água bruta e a condição de sobrecarga de 

algumas unidades da ETA, sendo proposto o estudo mais detalhado de sua 

ampliação ou implantação de novo sistema de tratamento. Na seqüência a 

esse estudo, a Empresa Moura desenvolveu, em 1997, projeto para a 

ampliação da ETA, com a substituição da atual estrutura de chegada de água 

bruta e dos floculadores, sendo a estrutura de chegada formada por um canal 

com calha Parshall e os floculadores do tipo mecânicos em substituição aos 

atuais hidráulicos. Também foi prevista a implantação de mais um módulo de 

tratamento, formado por um decantador e dois filtros similares aos existentes. 

Portanto, no final da década de 90 a ETA já operava com grande sobrecarga, 

sendo que providencias no sentido de aumentar sua capacidade nominal de 

tratamento já tinham sido tomadas em termos de planejamento e projeto. 

Outro aspecto importante constado “in loco” e observado pelos operadores 

durante a visita técnica realizada, diz respeito a grande perda de água potável 

produzida, devido a vazamentos, principalmente nos reservatórios de água 

tratada, que possuem trincas e rachaduras de grandes dimensões.  
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Foto 2.18 – Vista da Parede de um dos Decantaores, Destaque para o Vazamento 
Existente 
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Foto 2.19 – Vista de um dos Reservatórios de Água Tratada, Destaque para o 
Vazamento Existente 

 

Além da sobrecarga global do sistema produtor, a grande perda de água 

potável que ocorre nos reservatórios que a armazenam, certamente é um dos 

maiores problemas observados, pois representa a perda de grande parte do 

esforço dos técnicos da SAE em produzir água potável de qualidade segundo 

condições operacionais críticas. 

Com relação ao estado de conservação das instalações existentes, observa-se 

que os maiores problemas residem na casa de química e nos reservatórios de 

água tratada, tendo em vista o estado das estruturas civis e a idade das 

instalações de armazenamento, preparo e aplicação dos produtos 

químicos.situação de ocorrência freqüente nos sistemas de tratamento de água 

mais antigos e que não foram submetidos a regulares programas de 

investimentos, que tivessem como objetivo a conservação e recuperação de 
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suas estruturas civis, bem como a modernização das instalações e 

equipamentos. 
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3 SISTEMA DE RESERVAÇÃO, ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 

Atualmente o sistema de abastecimento de água atende praticamente 100% da 

área urbana de Ourinhos através de 34.331 ligações, sendo 34.216 com 

hidrômetros instalados. O índice global de perdas estimado é da ordem de 40% 

e a rede de distribuição é formada por tubos de cimento amianto, ferro fundido 

e PVC, com uma extensão total de cerca de 600 km, segundo registro com 

base em dezembro de 2009. 

A água potável produzida na ETA é reservada em dois reservatórios (R2 e 

R13) semi-enterrados existentes em suas dependências, que totalizam cerca 

de 3800 m³ de capacidade de armazenamento, sendo que esses reservatórios 

tem a função de serem pulmões, com autonomia de cerca de 2,2 horas de 

operação da ETA segundo sua vazão de tratamento atual estimada em 

aproximadamente 480 L/s. São esses os reservatórios que possuem sérios 

problemas de vazamento, conforme observado no final do capítulo anterior. 
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Foto 3.1 – Vista Geral dos reservatórios de Água Tratada, à direita, vista da sucção 
dos conjuntos de recalque das EEAT´s 

A água armazenada nesses reservatórios é captada pelos sistemas de 

recalque responsáveis pela alimentação dos centros de reservação do sistema 

de distribuição que atende à Sede do Município de Ourinhos. O sistema conta 

atualmente com 24 reservatórios dos tipos enterrado, semi-enterrado, apoiado 

e elevado, que totalizam uma capacidade de reservação da ordem de 18.600 

m³, bem como 13 sistemas de recalque de água tratada. Ao final deste capítulo 

são apresentados quadros resumo com as principais características dos 

reservatório e instalações de recalque e, a seguir é feita uma descrição do 

sistema de distribuição, tendo como base o fluxograma geral apresentado no 

final deste relatório. 

Em linhas gerais, o sistema de reservação, adução e distribuição é formado por 

cinco subsistemas, de acordo com seu posicionamento e área de influência: 

 Sistema de Distribuição Central; 
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 Sistema de Distribuição Leste; 

 O Sistema de Distribuição Sudeste; 

 O Sistema de Distribuição Sudoeste; e 

 O Sistema de Distribuição Oeste. 

3.1 Sistema de Distribuição Central 

O Sistema Central possui um centro de reservação localizado na área central 

da cidade no Páteo da SAE, formado por 8 reservatórios, sendo dois semi-

enterrados (R3 e R24), cinco apoiados (R4, R5, R6, R10 e R11) e um elevado 

(R1). A capacidade total desse centro de reservação é de cerca de 6.000 m³, 

sendo que sua alimentação é feita diretamente pela EEAT-1 existente na ETA, 

através de uma adutora com diâmetro de 500 mm em sua porção inicial  e 

posteriomente 450 mm e extensão total aproximada de 3.700 m. Ao longo de 

seu caminhamento essa adutora também atende em marcha a rede de 

distribuição. 

O centro de reservação do Pátio da SAE é o maior existente, sendo que seus 

reservatórios encontram-se entre e sob os prédios de administração, escritórios 

e controle operacional do SAE, em uma área totalmente ocupada e sem 

possibilidade de ampliações futuras. Além da alimentação direta da rede de 

distribuição que atende a área central da cidade, esse centro de reservação 

também é responsável pela alimentação de outros sistemas, quer seja 

diretamente por gravidade, quer seja por recalque através das estações 

elevatórias EEAT-5 e EEAT-6, que utilizam o reservatório R3 como poço de 

sucção. 
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Foto 3.2 – Vista Parcial dos Reservatórios do Pátio da SAE 
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Foto 3.3 – Vista do Reservatório Elevado R1 

A EEAT-5 é responsável pela adução de água ao Centro de Reservação Vila 

São Silvestre do Sistema de Distribuição Sudeste, através de uma adutora de 

diâmetro de 300 mm, enquanto que a EEAT-6 é responsável pela adução de 

água ao Centro de Reservação Vila Margarida que possui um reservatório 

elevado (R7) com capacidade de 1.500 m³, também pertencente ao Sistema de 

Distribuição Central. A adutora por recalque que alimenta o Centro de 

Reservação Vila Margarida também alimenta em marcha a rede de distribuição 

ao longo de seu caminhamento. A exemplo do Centro de Reservação do Pátio 
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da SAE, o Centro de Reservação Vila Margarida também não possui espaço 

para ampliações. 

 

 

Foto 3.4 – Vista das EEAT´s 5 e 6 

 

 



 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 46 

 

 

 

Foto 3.5 – Vista do Reservatório R7 

No páteo da SAE existe uma das captações de água subterrânea que formam 

o sistema produtor descrito no capítulo anterior, trata-se do poço P1, que 

explora o aqüífero Guarani, com uma produção de cerca de 170 m³/h, 

alimentando diretamente o reservatório R6. 
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3.2 Sistema de Distribuição Leste 

O Sistema de Distribuição Leste é formado basicamente por dois centros de 

reservação, o Centro do Jardim Anchieta, localizado próximo à ETA e o Centro 

da Vila Boa Esperança.  

O Centro de Reservação Jardim Anchieta possui um reservatório elevado com 

capacidade para 150 m³, que é alimentado diretamente pela EEAT-3 existente 

na ETA através de uma adutora com diâmetro de 350 mm, que também 

abastece em marcha a rede de distribuição ao logo de seu caminhamento.  

Conforme pode ser observado na foto apresentada a seguir, existe espaço 

para a ampliação de sua capacidade de reservação.  
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Foto 3.6 – Vista do Centro de Reservação Jardim Anchieta 

 

O Centro de Reservação Vila Boa Esperança possui dois reservatórios, sendo 

um apoiado (R14) com capacidade de 500 m³ e um elevado (R15) com 

capacidade de 100 m³. O reservatório R14 é alimentado por recalque 

diretamente pela ETA, através da EEAT-2 e adutora com cerca de 1.900 m de 

extensão, que também promove a alimentação em marcha da rede de 

distribuição ao longo de seu caminhamento. A partir do reservatório R14, o 
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reservatório elevado R15 é alimentado através da EEAT-9 existente nesse 

centro de reservação. Esse centro de reservação também possui espaço para 

sua ampliação, conforme pode ser observado na foto apresentada a seguir. 

 

 

 

Foto 3.7 – Vista dos Reservatórios R14 e R15 e externa da EEAT 9 
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Foto 3.8 – Vista Interna da EEAT-9 

 

3.3 Sistema de Distribuição Sudeste 

No Sistema de Distribuição Sudeste existe o Centro de Reservação Vila São 

Silvestre, que possui um reservatório apoiado (R22) com volume de 1.000 m³ e 

um reservatório elevado (R23) com 200 m³ e grande área para expansão, 

sendo que é prevista a implantação de mais dois reservatórios apoiados 

similares ao existente. Como citado no item 3.1 esse centro de reservação é 

alimentado a partir da EEAT-5 existente no Centro de Reservação do Pátio da 

SAE, ou seja, a partir do Sistema de Distribuição Central. 

O reservatório elevado R23 é alimentado a partir da EEAT-10 existente nesse 

centro de reservação, que utiliza o R22 como poço de sucção. No centro de 

Reservação Vila São Silvestre também existe uma estação elevatória (EEAT-7) 

destinada à alimentação do reservatório apoiado R21 do Centro de Reservação 

do Morro Bela Vista, também pertencente ao Sistema de Distribuição Sudeste. 
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Foto 3.9 – Vista dos Reservatórios R22 e R23 (parcial) e externa da EEAT-7 
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Foto 3.10 – Vista interna da EEAT-10 

 

Foto 3.11 – Vista interna da EEAT-7 
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O centro de reservação do Morro bela Vista encontra-se localizado em meio a 

área rural, sendo responsável exclusivamente ao abastecimento do Distrito 

Industrial II. Considerando os limites atuais desse centro de reservação, 

observa-se que não existe espaço para ampliações, entretanto, existe amplo 

espaço disponível em seu entorno tendo em vista sua localização em meio a 

uma plantação de cana de açúcar. 

 

 

Foto 3.12 – Vista do Reservatório R 21 

 

Existe ainda a captação de água subterrânea através do poço da Fazenda 

Santa Maria, citado anteriormente no item 2.4, que explora o aqüífero Guarani 

de forma insipiente e produz cerca de 36 m³/h. A água captada através desse 

poço alimenta o reservatório R21 ou o reservatório R22, através de manobra 

de um conjunto de válvulas existentes na ligação de sua linha de recalque com 
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a adutora que alimenta o R 21 a partir do Centro de Reservação da Vila São 

Silvestre. 

3.4 Sistema de Distribuição Sudoeste 

O Sistema de Distribuição Sudoeste é formado por dois centros de reservação 

relativamente próximos entre si, o Centro da Vila São João e o Centro COHAB, 

ambos alimentados a partir da ETA através da EEAT-1, sendo que essa 

estação elevatória também alimenta em marcha o Centro de Reservação do 

Pátio da SAE, conforme citado anteriormente no item 3.1. 

O Centro de Reservação da Vila São João é formado por dois reservatórios 

apoiados (R12 e R18), cada um com volume de 1.000 m³ e um reservatório 

elevado (R19) com volume de 200 m³. Conforme pode ser observado nas fotos 

a seguir, esse centro de reservação não possui espaço disponível para sua 

ampliação tendo em vista sua área atual e a impossibilidade de expansão de 

seus limites devido a ocupação do entorno. O reservatório elevado R19 é 

alimentado pela EEAT-11 existente nesse centro de reservação, que utiliza o 

R18 como poço de sucção. 
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Foto 3.13 – Vista dos reservatórios R19 (Parcial), R12 e R18. 

 

 

Foto 3.14 – Vista Interna da EEAT-11 
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O Centro de Reservação COHAB, é formado por um reservatório semi-

enterrado com volume de 800 m³ (R8) e um reservatório elevado com volume 

de 200 m³ (R9). Seu limite atual também não permite ampliação, entretanto, 

existe espaço disponível no entorno que permite expansão caso seja feita 

desapropriação. O reservatório elevado R9 é alimentado pela EEAT 12 

existente nesse centro de reservação, que utiliza o R8 como poço de sucção. 

 

 

Foto 3.15 – Vista do Reservatório R8 e externa da EEAT-12 
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Foto 3.16 – Vista do Reservatório R9 
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Foto 3.17 – Vista Interna da EEAT-12 

 

3.5 Sistema de Distribuição Oeste 

O Sistema de Distribuição Oeste possui apenas um centro de reservação 

formado por um reservatório semi-enterrado com volume de 1.500 m³ (R16) e 

um reservatório elevado com volume de 200 m³ (R17), intitulado como Centro 

de Reservação Jardim das Paineiras neste relatório. 
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Sua alimentação é feita diretamente pela ETA por recalque, através da EEAT-4 

e adutora com extensão de cerca de 5.300 m e diâmetro de 300 mm, que aduz 

a água tratada diretamente ao R16 sem distribuição em marcha ao longo de 

seu caminhamento. Conforme pode ser observado nas fotos, esse centro de 

reservação não possui espaço disponível para ampliações, mesmo fora de 

seus limites tendo em vista a ocupação urbana do entorno. 

 

Foto 3.18 – Vista do Reservatório R16 
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Foto 3.19 – Vista do Reservatório R17 

O reservatório R17 é alimentado por recalque pela EEAT-13, existente nesse 

centro de reservação, que utiliza o reservatório semi-enterrado R16 como poço 

de sucção. 
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Foto 3.20 – Vista Interna da EEAT-13 

 

A seguir, são apresentados quadros resumo com as características principais 

dos reservatórios e estações elevatórias de água tratada que compõe o 

sistema de distribuição de água potável que atende a Sede do Município de 

Ourinhos. 
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Quadro 3.1 – Características Principais dos Reservatórios Existentes 

Centro de 
Reservação 

Reservatório Tipo Geometria Material 
Volume 

(m³) 

ETA 

R2 Semi-enterrado Retangular Concreto 2.000 

R13 Semi-enterrado Retangular Concreto 1.800 

Total por Centro de Reservação 3.800 

Páteo do SAE 

R1 Elevado (h = 25 m) Circular Concreto 150 

R3 Semi Enterrado Retangular Concreto 800 

R4 Apoiado Retangular Concreto 500 

R5 Apoiado Circular Concreto 1000 

R6 Apoiado Circular Concreto 1000 

R10 Apoiado Circular Concreto 1000 

R11 Apoiado Circular Concreto 1000 

R24 Semi-enterrado Retangular Concreto 530 

Total por Centro de Reservação 5.980 

Vila 
Margarida 

R7 Elevado Taça Concreto 1.500 

COHAB 

R8 Semi-enterrado Circular Concreto 800 

R9 Elevado Circular Concreto 200 

Total por Centro de Reservação 1.000 

Vila São João 

R12 Apoiado Circular Concreto 1000 

R18 Apoiado Retangular Concreto 1000 

R19 Elevado (h = 20 m) Circular Concreto 200 

Total por Centro de Reservação 2.200 
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Vila Boa 
Esperança 

R14 Apoiado Circular Metálico 500 

R15 Elevado (h = 20 m) Circular Concreto 100 

Total por Centro de Reservação 600 

Jardim das 
Paineiras 

R16 Semi-enterrado Retangular Concreto 1500 

R17 Elevado Circular Concreto 200 

Total por Centro de Reservação 1.700 

Jardim 
Anchieta 

R20 Elevado (h = 15 m) Circular Metálico 150 

Morro Bela 
Vista 

R21 Apoiado Circular Metálico 500 

Vila São 
Silvestre 

R22 Apoiado Circular Concreto 1000 

R23 Elevado (h = 20 m) Circular Concreto 200 

Total por Centro de Reservação 1.200 

Total Global 18.630 

Altura estimada em campo 
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Quadro 3.2 – Características Principais das Estações Elevatórias e Água Tratada Existentes 

Elevatória Localização 

Conjuntos Motobomba 

Função 
Quantidade 

Vazão Recalque 
por Bomba (m³/h) 

Altura Manométrica 
(mca) 

Potência por 
motor(CV) 

EEAT 1 ETA 3 + 1 reserva 400 85 300 

Adução para: 
Reservatórios Páteo SAE 

Reservatórios COHAB 
Distribuição em marcha 

EEAT 2 ETA 1 + 1 reserva 600 70 a 80 250 

Adução para: 
Reservatórios Vila Boa 

Esperança 
Distribuição em marcha 

EEAT 3 ETA 1 (sem reserva) - - - 

Adução para: 
Reservatório Jardim 

Anchieta 
Distribuição em marcha 

EEAT 4 ETA 1 + 1 reserva - - - 
Adução para: 

Reservatórios Jardim das 
Paineiras 

EEAT 5 Páteo SAE 1 + 1 reserva 400 40 100 
Adução para: 

Reservatórios Vila São 
Silvestre 

EEAT 6 Páteo SAE 2 + 1 reserva 280 40 60 
Adução para: 

Reservatório Vila Margarida 
Distribuição em marcha 

EEAT 7 
Centro Reservação 
Vila São Silvestre 

1 + 1 reserva 74 85 40 
Adução para: 

Reservatório Morro Bela 
Vista 
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EEAT 8 Páteo SAE 1 + 1 reserva Sem placas de dados Alimentação R1 (elevado) 

EEAT 9 
Centro Reservação 
Vila Boa Esperança 

1 + 1 reserva 140 a 160 33 a 38 25 Alimentação R15 (elevado) 

EEAT 10 
Centro Reservação 
Vila São Silvestre 

1 + 1 reserva 140 27 25 Alimentação R23 (elevado) 

EEAT 11 
Centro Reservação 

Vila São João 
2 + 1 reserva 160 20 15 Alimentação R19 (elevado) 

EEAT 12 
Centro Reservação 

COHAB 
1 + 1 reserva 140 40 25 Alimentação R9 (elevado) 

EEAT 13 
Centro Reservação 

Jardim das Paineiras 
1 + 1 reserva 215 24 30 Alimentação R17 (elevado) 

Dados Estimados em função de modelo da bomba e consulta a catálogo técnico 
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3.6 Considerações Finais sobre o Sistema de Reservação, Adução e 

Distribuição Existente 

Em linhas gerais as diversas unidades que compõe o sistema de reservação e 

adução, reservatórios e estações elevatórias, estão em bom estado de 

conservação.  

As áreas dos centros de reservação apresentam-se bem conservadas, com 

gramados e jardins bem cuidados, formando um conjunto que valoriza 

esteticamente a região que os abriga, fator fundamental para a formação e 

manutenção de uma boa imagem da SAE perante a comunidade de Ourinhos. 

Embora o sistema de distribuição da água potável produzida possa ser dividido 

em cinco subsistemas distintos, tendo em vista a posição geográfica de suas 

supostas áreas de influência em função da localização dos centros de 

reservação, é importante observar que em termos de atendimento essa divisão 

não é física com a delimitação precisa de cada setor de abastecimento.  

Na realidade a rede de distribuição da maior parte da área urbana encontra-se 

interligada sem a delimitação precisa de setores e zonas de pressão, 

principalmente devido ao fato da maioria das adutoras estarem, além de 

conduzir as águas aos centros de reservação, praticando a distribuição em 

marcha ao longo de seus caminhamentos. Em muitos casos os reservatórios 

alimentados pelas mesmas, operam como reservatórios de sobra. 

Dessa forma, o sistema de distribuição apresenta um padrão de operação que 

não permite o pleno controle e conhecimento dos setores de abastecimento 

que atualmente se interligam. Segundo a condição física atual, é muito difícill o 

isolamento desses setores para poder avaliar perdas e pressões, bem como 

estabelecer um programa e ações práticas que possam contribuir com a 

redução dos índices de perdas atualmente estimados pela SAE. 
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Com relação à capacidade de reservação disponível, observa-se que o volume 

total atual de cerca de 18.600 m³ é mais do que suficiente para o atendimento 

da demanda de final de plano, caso seja considerado, de forma preliminar uma 

população no final do horizonte de projeto da ordem de 150.000 habitantes e 

um coeficiente percapita de consumo da ordem de 250 L/hab x dia 

considerando perdas, pois nessas condições o volume necessário seria da 

ordem de 15.000 m³, ou seja, 1/3 do volume máximo diário consumido da 

ordem de 45.000 m³ (180.000 hab x 250 L/hab x dia). 

Portanto, através de uma análise bem simples e preliminar, a capacidade de 

reservação existente deverá atender com folga a demanda prevista para o final 

de plano.  

Entretanto, isso não é suficiente para a adequada operação do sistema de 

distribuição, pois é fundamental que essa capacidade de reservação disponível 

esteja bem distribuída por toda a área de atendimento, sendo que essa 

avaliação deverá ser feita ao longo do desenvolvimento dos trabalhos, quando 

serão definidas as demandas atuais e futuras distribuídas pela área de estudo 

e possam ser definidos setores de abastecimento racionais em termos de 

pressões e áreas de atendimento de cada centro de reservação.  

A divisão teórica de setores para a condução dos estudos de propostas de 

setorização, será feita com base em um conhecimento mais detalhado da rede 

de distribuição através de cadastro fornecido pela SAE e, como base nesse 

cadastro, simulações através de modelagem matemática com o emprego de 

programas específicos, destacando-se o Water-Cad e o Epanet. 
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4 ANEXOS 

A seguir está apresentado o seguinte anexo: 

 Memorial de Cálculo de Verificação da ETA Existente; 
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Anexo I – Memorial de Cálculo de Verificação da ETA Existente 
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5 DESENHOS 

O quadro 5.1 a seguir apresenta a relação de desenhos. 

 

Quadro 5.1 – Relação de Desenhos 

No. do Desenho Título Folha Rev. 

1007-R2-AGU-01 

CROQUI DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

EXISTENTE 

01/01 0 

1007-R2-AGU-02 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA EXISTENTE 
01/02 0 

1007-R2-AGU-03 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA EXISTENTE 
02/02 0 
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1. APRESENTAÇÃO

Este relatório, denominado como relatório R-3, tem por objetivo cumprir as

estipulações do Edital do processo licitatório Carta-Convite 03/2.009, que

originou o contrato de prestação de serviços celebrado entre o SAE –

Superintendência de Água e Esgoto do Município de Ourinhos e a PEZZI

Consultoria e Projetos Ltda, cujo objetivo é a elaboração do Plano Diretor de

Abastecimento de Água da área urbana do município de Ourinhos.

Este relatório, composto de dois volumes (texto e desenhos), contempla as

atividades relativas à terceira etapa dos trabalhos, visando a proposta de

alternativas de intervenções no sistema de abastecimento de água existente e

ampliações para o atendimento das demandas previstas ao longo do horizonte

de estudo, bem como a avaliação técnica e econômica das alternativas

propostas.
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2. EVOLUÇÃO DAS DEMANDAS AO LONGO DO HORIZONTE DE ESTUDO

Tendo como base o estudo de demandas desenvolvido na fase anterior dos

trabalhos e apresentado com detalhes no relatório R1 – Estudos Preliminares,

Levantamento, Tratamento e Apresentação dos Dados, as populações

atendidas pelo Sistema de Abastecimento de Água e, consequentemente, as

demandas da área urbana de Ourinhos, bem como sua evolução ao longo do

horizonte de estudo, estão apresentadas no quadro resumo a seguir.

Quadro 2.1 – Resumo de População e Demandas para o Abastecimento de Água

2009 2010 2015 2020 2025 2030

POP (hab) 110.094 112.201 122.446 132.026 140.663 148.055

Qm (l/s) 499,08 508,63 512,37 513,00 510,12 503,37

Qd (l/s) 529,02 539,15 545,68 548,91 548,38 543,64

Qh (l/s) 693,72 706,99 728,85 746,41 758,80 765,12

Os valores apresentados no quadro 2.1 tem o seguinte significado:

 Qm vazão média

 Qd vazão máxima diária

 Qh vazão máxima horária

Além destas vazões, considerou-se, também, um consumo potencial para o

Distrito Industrial, como sendo o valor de 10 L/s, para o ano 2020 podendo

chegar a 20 L/s no ano 2030.

Desta forma, em termos de produção de água, o sistema de abastecimento de

Ourinhos deve ter como meta, para o ano 2030 uma produção estimada em

aproximadamente 560 l/s (inclui a previsão para o Distrito Industrial).
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3. APRESENTAÇÃO DAS ALTERNATIVAS PROPOSTAS PARA O SISTEMA
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.1. Considerações Iniciais

A princípio são cogitadas quatro alternativas para a ampliação do sistema de

abastecimento de água de Ourinhos e melhoria de suas condições

operacionais atuais.

As alternativas propostas envolvem intervenções e ampliações nas unidades

de produção de água, bem como nas unidades formadoras do sistema de

distribuição da água produzida, ou seja, para o conjunto de reservatórios,

adutoras, estações elevatórias e para a rede de distribuição no que concerne

às tubulações de maior diâmetro, formadoras da rede primária e limites dos

setores de abastecimento.

Evidentemente, cada alternativa trata de forma conjunta os sistemas de

produção e distribuição, pois diferentes configurações do sistema de produção

com relação ao posicionamento das unidades produtoras, quer sejam ETA´s,

explorando mananciais superficiais, ou poços profundos, certamente influem de

forma relevante na configuração dos sistemas de distribuição com relação ao

dimensionamento e traçado de adutoras, dimensionamento de estações

elevatórias e posicionamento e dimensionamento de reservatórios.

Uma maior concentração da produção de água certamente leva a necessidade

de transporte da água produzida para maiores distâncias, sobrecarregando o

sistema de adução. Em contrapartida, a dispersão de sistemas produtores pela

área urbana, segundo localização estratégica para o atendimento de regiões de

maiores demandas, certamente leva a uma otimização do sistema de adução.

Com relação aos poços profundos, considerou-se como vazão disponível a

produção nominal dos mesmos (170 m3/hora) com regime de funcionamento de

20 horas/dia. Isto representa, na prática, cerca de 40 L/s de vazão média (24
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horas). Considerou-se, ainda, como existentes, o poço localizado no pátio

(sede do SAE) e o poço em licitação, localizado nas proximidades do centro de

reservação denominado como São João. Desta forma, a produção atual dos

poços pode ser considerada com o valor de 80 L/s.

As quatro alternativas propostas são listadas a seguir:

 Alternativa 1: Ampliação da ETA existente para atender a uma capacidade

produtiva da ordem de 480 L/s e consideração da produção dos poços

existentes (80 L/s), estabelecendo uma produção total de 560 L/s para o

atendimento da demanda prevista para o final de plano;

 Alternativa 2: Ampliação da ETA existente para atender a uma capacidade

produtiva de 400 L/s, implantação de mais 2 poços profundos posicionados

na vertente mais ao sul e sudoeste da área urbana e consideração dos

poços existentes (80 L/s), estabelecendo uma produção total de 560 L/s;

 Alternativa 3: Ampliação da ETA existente para atender a uma capacidade

produtiva de 360 L/s, implantação de mais 3 poços profundos posicionados

na vertente mais ao sul e sudoeste da área urbana e consideração dos

poços existentes (80 L/s), estabelecendo uma produção total de 560 L/s;

 Alternativa 4: Ampliação da ETA existente para atender a uma capacidade

produtiva de 360 L/s, implantação de outra ETA com capacidade nominal de

120 L/s posicionada na vertente mais ao sul e sudoeste da área urbana,

bem como a consideração da produção dos poços existentes (80 L/s),

estabelecendo uma produção total de 560 L/s.

Portanto, as quatro alternativas ora propostas, visam avaliar diferentes

configurações dos sistemas de produção e distribuição explorando exatamente

os efeitos de maior ou menor dispersão dos sistemas de produção de água

sobre o sistema de distribuição, de forma a estabelecer um adequado ponto de

equilíbrio técnico e econômico para o sistema de abastecimento de água de



_________________________________________________________________________

5

Ourinhos como um todo, considerando o máximo aproveitamento de suas

unidades existentes.

A alternativa 4 é considerada no presente estudo tendo em vista a grande

disponibilidade de água na região, com a possibilidade de exploração de outro

manancial superficial, o rio Paranapanema. Já existe captação neste rio, sendo

que esta foi usada no passado para o fornecimento de água bruta para uso

industrial e atualmente encontra-se desativada.

A localização dessa captação superficial é interessante sob o ponto de vista

estratégico, pois levaria à implantação de uma nova ETA na região mais ao

sudoeste da área urbana de Ourinhos de forma a estabelecer outro ponto de

produção de água, que pode ter importância estratégica na mudança da

configuração do sistema de adução da água produzida com benefícios técnicos

e econômicos.

Durante visita realizada à essa captação foi observado que o aproveitamento

da mesma demandaria a realização de obras significativas, mas perfeitamente

viáveis sob os pontos vista técnico e econômico.

Entretanto, foi observado pelos técnicos do SAE que a outorga de exploração

dessa captação não é de poder dessa autarquia, sendo que sua concessão por

parte da indústria que a explorava no passado é de difícil obtenção, criando,

portanto, grande dificuldade de caráter institucional para a integração dessa

unidade ao sistema de abastecimento de água em questão.

Em virtude da dificuldade de aproveitamento da captação existente, outra

possibilidade que viabiliza essa alternativa é a implantação de nova captação

no rio Paranapanema, entretanto devem ser considerados outros aspectos

técnicos relevantes, apresentados a seguir.

As características das águas do rio Paranapanema certamente são diferentes

das águas captadas atualmente no rio Pardo e os técnicos do SAE externaram
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preocupação com relação à esse aspecto. Realmente, esses dois corpos

d’água apresentam características hidrodinâmicas bem distintas com

conseqüência na qualidade de suas águas. O rio Pardo apresenta maior

velocidade de escoamento na região de Ourinhos e, conseqüentemente, maior

potencial de transporte de sedimentos e maiores valores de turbidez. Já o rio

Paranapanema, apresenta escoamento mais lento, característico de rios de

grande porte, sendo submetido a vários represamentos ao longo de seu

caminho, resultando, portanto, em menor potencial de transporte de

sedimentos e menores valores de turbidez.

Enquanto o rio Pardo apresenta comportamento que tende a um padrão

caracterizado por maiores variações sazonais de cor e, principalmente, de

turbidez com a presença de picos de variação nos períodos chuvosos, o rio

Paranapanema tende a maior regularidade qualitativa ao longo do ano e

predominância de cor elevada em relação à turbidez.

Essas características distintas certamente levam a diferentes condições de

tratabilidade das águas brutas captadas. As águas do rio Pardo embora de

qualidade mais irregular ao longo do ano, apresentam maior facilidade de

tratamento em virtude da tendência de maiores valores de turbidez em relação

à cor. Por outro lado, as águas do rio Paranapanema, embora mais estáveis,

tendem a ser mais difíceis de tratar devido aos maiores valores de cor em

relação à turbidez, aspecto que em geral dificulta a formação de flocos de

melhor de sedimentação, o que compromete as etapas de floculação e

decantação e, consequentemente, sobrecarrega os filtros.

Outra preocupação externada pelos técnicos do SAE é relacionada ao

potencial de eutrofização das águas do rio Paranapanema e,

conseqüentemente, a presença significativa de algas que possam causar

problemas operacionais na ETA e risco de toxicidade na água potável

produzida. A princípio, segundo consulta ao mais recente Relatório de

Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo elaborado pela
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CETESB e relativo a 2008, as águas do rio Paranapanema na região de

Ourinhos apresentam baixo potencial de eutrofização, não havendo, portanto

perigo eminente com relação à esse aspecto.

Em resumo, observa-se que, embora as águas do rio Paranapanema sejam

perfeitamente tratáveis com o emprego de técnicas convencionais de

tratamento similares às empregadas na ETA existente, certamente os

procedimentos operacionais seriam sensivelmente diferentes considerando-se

a ETA existente e a nova ETA destinada ao tratamento das águas do rio

Paranapanema. Confirmando, portanto, a suspeita dos técnicos do SAE com

relação ao aumento da demanda operacional com a implantação de nova

equipe necessária para a operação de outra ETA, com características

operacionais levemente diferentes em relação à ETA existente.

Outra possibilidade de viabilizar tecnicamente a alternativa 4 seria a exploração

do rio Pardo através de outra ETA, ou seja, eliminar o aspecto negativo de

implantar dois sistemas de tratamento com características operacionais

distintas. Entretanto, observa-se que a configuração de traçado do rio Pardo na

região de Ourinhos não favorece a implantação de outra ETA em local

estrategicamente adequado, ou seja, na porção mais ao sudoeste da área

urbana, não trazendo, portanto, benefícios quanto a possível otimização do

sistema de adução segundo o conceito de dispersão dos pontos de produção

de água.

Portanto, tendo em vista todos os aspectos técnicos apresentados nos

parágrafos anteriores, a alternativa 4 é descartada a “priori”, sendo que o

presente estudo de avaliação fica restrito a comparação técnica e econômica

das alternativas 1, 2 e 3 que são descritas e avaliadas na sequência.

3.2. Intervenções e Ampliações na Captação e ETA Existentes

As alternativas 1,2 e 3 diferem basicamente quanto ao nível de ampliação das

instalações existentes de forma a atingir capacidade produtivas nominais
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maiores e, conseqüentemente, reduzir a necessidade de implantação de poços

profundos para complementar a produção necessária para o atendimento da

máxima demanda de final de plano.

Portanto, com relação à ETA existente as três alternativas são semelhantes

com relação a vários aspectos alterando-se apenas a necessidade ou não da

implantação de unidades adicionais dependendo de cada alternativa e o pré-

dimensionamento das unidades adicionais a serem implantadas. A seguir são

apresentados comentários sobre cada unidade formadora desse sistema

produtor considerando cada alternativa proposta e em anexo são apresentados

os memoriais de cálculo do pré-dimensionamento de cada alternativa proposta.

3.2.1. Captação no Rio Pardo

Com relação à captação existente, observa-se que essa unidade demanda

melhorias de suas condições atuais com a elevação das paredes laterais dos

canais e instalação de comportas de isolamento de fluxo e sistema de ponte

rolante para facilitar as operações de limpeza dos canais de retenção de

sedimentos. Especificamente, para cada alternativa, são previstas as seguintes

ampliações:

 Alternativa 1: Para a captação de 480 L/s, torna-se necessária a

implantação de mais dois canais de tomada de água e retenção de

sedimentos similares aos existentes e a ampliação do poço de sucção. Com

relação às bombas, tendo em vista que a capacidade de recalque atual é de

cerca de 360 L/s conforme observado nas placas de identificação das

bombas instaladas, é prevista a implantação de mais três conjuntos

motobomba do tipo centrífugos de eixo horizontal (2 + 1 de reserva), cada

um capacidade de recalque de cerca de 60 L/s para totalizar a capacidade

de captação de cerca de 480 L/s. A implantação de mais três bombas

demanda também a ampliação da sala de bombas. E a implantação de uma

nova adutora de água bruta paralela à existente com diâmetro de 400 mm.
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 Alternativa 2: Para a captação de 400 L/s, é dispensada a ampliação dos

canais de tomada d’água e retenção de sedimentos, bem como do poço de

sucção. Com relação às bombas, é prevista a troca dos rotores das bombas

existentes, de forma a elevar a capacidade de recalque de 120 L/s de cada

bomba para cerca de 135 L/s. Tendo em vista que não é necessária a

implantação de bombas adicionais também não é necessária a ampliação

da sala de bombas. Com relação à adutora de água bruta, o aumento de

vazão de 360 para 400 L/s permite que seja usada a adutora existente com

diâmetro de 500 mm, sendo que a velocidade de escoamento passa de

cerca de 1,8 para 2,0 m/s, valor tecnicamente aceitável.

 Alternativa 3: Para essa alternativa não é necessária qualquer tipo de

ampliação das instalações existentes, já que a capacidade atual é de cerca

de 360 L/s conforme apresentado no relatório R2 de Diagnóstico do

Sistema Existente.

3.2.2. Etapa de Coagulação e Floculação

Tendo em vista as deficiências de medição de vazão de água bruta,

coagulação e floculação observadas na ETA existente, conforme abordado no

relatório R2 – Diagnóstico do Sistema Existente, para as três alternativas é

prevista a desativação da estrutura existente e a implantação de uma nova

estrutura caracterizada por canal de chegada de água bruta, equipado com

calha Parshall e com dimensões e configuração adequadas para a garantia de

boas condições de fluxo para a medição de vazão. Na posição do ressalto

hidráulico a ser gerado na calha Parshall é prevista a aplicação de coagulante.

Com relação à floculação é prevista a implantação de dois conjuntos paralelos,

cada um formado por quatro câmaras em série equipadas com floculadores

mecânicos de fluxo axial com inversores de freqüência, de forma a possibilitar

o ajuste de gradientes de velocidade decrescentes em cada câmara no sentido

de escoamento. A quarta câmara de cada conjunto deverá ser interligada a um
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prolongamento do canal de água floculada existente, de maneira a conectar

essa nova estrutura de floculação aos decantadores existentes.

O que difere cada uma das três alternativas propostas são as dimensões

básicas das estruturas, conforme definido no pré-dimensionamento

apresentado em anexo.

3.2.3. Etapa de Decantação

No caso dos decantadores existem diferenças fundamentais entre as

alternativas propostas.

Conforme observado no relatório R02, para uma condição operacional

adequada a capacidade nominal para o conjunto das duas unidades existentes

deve ficar restrita a cerca de 240 L/s. Portanto, no caso da Alternativa 1 torna-

se necessária a implantação de mais duas unidades similares às existentes e,

no caso das alternativas 2 e 3, trona-se necessária a implantação de mais uma

unidade, para que a etapa de decantação opere dentro de padrões técnicos

aceitáveis.

Outro aspecto importante a ser ressaltado, este comum às três alternativas

consideradas, é a necessidade de implantação de sistema de descarte de lodo

sedimentado nos decantadores, para que as operações de descarte sejam

feitas de forma regular com freqüência diária para viabilizar a operação do

sistema de tratamento de efluentes a ser implantado e melhorar a qualidade da

água potável produzida. Portanto, é proposto, para cada decantador, seja ele

existente ou a ser implantado, dois conjuntos de dutos perfurados para a

sucção do lodo através de escoamento por carga hidráulica, denominados

“manifolds”, conforme ilustrado em desenho em anexo.

3.2.4. Etapa de Filtração

Conforme observado no relatório R02, os filtros existente atualmente operam

em condições conservadoras, com taxas de aplicação relativamente baixas, o
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que provavelmente em parte justifica o bom desempenho da ETA existente

mesmo operando com significativa sobrecarga.

Dessa forma, a ampliação dessa etapa fica restrita apenas à Alternativa 1 com

a previsão de mais duas unidades similares às existentes. Com relação às

alternativas 2 e 3, torna-e desnecessária a implantação de unidade adicionais.

Entretanto, para as três alternativas propostas é prevista uma reforma geral

dos quatro filtros existentes com a substituição dos meios suporte e filtrante,

bem como dos difusores de fundo. Adicionalmente, é prevista a implantação de

sistema de lavagem dos filtros com ar através da instalação de dois sopradores

(1 + 1 de reserva) e barriletes para a veiculação do ar até os filtros. A lavagem

com ar visa melhorar o desempenho da limpeza do meio filtrante dessas

unidades, quando associada à pratica atual de retrolavagem com água.

3.2.5. Câmara de Contato para o Condicionamento Final da Água Filtrada

Atualmente não existe câmara de contato destinada a proporcionar adequadas

condições de aplicação de cloro, cal hidratada e ácido fluossílício para o

condicionamento final da água filtrada produzida.

Portanto, para as três alternativas propostas é prevista a implantação de uma

câmara de contato dotada de chicanas horizontais, para estabelecer condições

de fluxo que tendem ao escoamento ideal do tipo pistão e garantir adequadas

condições de contato dos produtos químicos com a água. O tempo de

detenção hidráulica estabelecido para o pré-dimensionamento dessa unidade é

de 30 minutos para a vazão nominal definida em cada alternativa.

Com a implantação da câmara de contato será possível a aplicação da solução

de cloro no seu início, de forma a proporcionar o processo de desinfecção final

da água filtrada em ambiente ácido, seguido da cal hidratada e do ácido

fluossilícico aplicado na porção final, de forma a corrigir o pH da água a ser
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distribuída e promover sua fluoretação, para o atendimento dos padrões de

potabilidade vigentes.

3.2.6. Casa de Química

Para a Casa de Química é prevista a reforma do prédio existente de maneira a

corrigir atuais problemas estruturais e a substituição das instalações existentes

por equipamentos mais modernos, tendo em vista a elevada idade das

mesmas.

As previsões são comuns às três alternativas propostas. Entretanto, tendo em

vista as diferentes capacidades nominais de cada alternativa e,

conseqüentemente, as diferentes demandas em termos de consumo de

produtos químicos, as diferenças entre cada alternativa estão no pré-

dimensionamento de cada instalação conforme apresentado em anexo. A

seguir são apresentados comentários sobre cada produto químico:

 Coagulante: Atualmente é utilizado o sulfato de alumínio em pó como

substância coagulante, sendo que este é submetido à diluição para preparo

da solução e aplicado por gravidade na ETA. É prevista a continuidade de

sua utilização, entretanto, substituindo o produto em pó por solução líquida

concentrada, fornecida a granel e a ser armazenada em tanques

estacionários a serem implantados em área externa. A solução concentrada

poderá então ser aplicada diretamente na calha Parshall a ser implantada,

sem a necessidade de diluição adicional nos tanques de preparo atuais.

Como única prática de diluição recomendada, poderá ser feita pré-diluição

com a injeção da solução concentrada em linha de água filtrada antes do

ponto de aplicação na calha Parshall.

 Alcalinizante: Atualmente é utilizada a cal hidratada apenas para a

correção final de pH da água filtrada. Recomenda-se que a cal seja

substituída pela barrilha para a melhoria das condições operacionais

relativas ao preparo da suspensão, pois é de senso comum a maior
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dificuldade de lidar com a suspensão de cal devido a problemas de

deposição nas linhas de aplicação e formação de depósitos de cal e

impurezas nos tanques. Segundo informado pelos técnicos do SAE de

Ourinhos, a porção inicial do reservatório de água tratada possui quantidade

significativa de depósitos de cal e impurezas. Com a utilização de barrilha

será possível a preparação de solução diluída sem os mesmos

inconvenientes da suspensão de cal. É prevista a instalação de novos

tanques de preparo de solução de barrilha dotados de misturadores e a

aplicação poderá ser feita com bombas dosadoras similares às empregadas

para o sulfato de alumínio (bombas do tipo diafragma ou de deslocamento

positivo helicoidal). Adicionalmente, é prevista a instalação de bombas

dosadoras para a aplicação em dois pontos distintos: na chegada de água

bruta para a correção inicial de pH e na porção final da câmara de contato

para a correção final de pH. A correção inicial de pH para a coagulação não

é feita atualmente, pois a água captada apresenta alcalinidade natural

suficiente para dispensar a elevação inicial do pH, entretanto, essa prática

passa a ser prevista neste estudo como medida de segurança pois

possibilita maior flexibilidade operacional à ETA e continuidade de sua

adequada operação, caso haja variação qualitativa da água bruta e a

correção inicial passe a ser necessária.

 Polímero auxiliar de Floculação: O polímero não é utilizado atualmente na

ETA, mas está sendo previsto neste estudo para conferir maior segurança

operacional nas etapas de floculação e decantação ou mesmo proporcionar

redução de dosagem de coagulante e eventualmente alcalinizante, pois

freqüentemente o uso de polímero otimiza a dosagem desse produtos.

Portanto, é prevista a instalação de equipamentos automáticos de preparo

de solução de polímero e bombas dosadoras semelhantes às previstas para

o sulfato de alumínio e a barrilha, ou seja, bombas do tipo diafragma ou de

deslocamento positivo helicoidal.
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 Cloro: É mantida a aplicação de cloro na chegada de água bruta (pré-

oxidação) e na porção inicial da câmara de contato (desinfecção).

Entretanto, o atual sistema de cloro gasoso com cilindros de 60 kg deverá

ser substituído por novo sistema dotado de cilindros de 900 kg conectados

a manifold com sistema de troca automática do tipo “switch-over”, que

alimenta um clorador destinado a cada ponto de aplicação e mais um de

reserva. O sistema de cloro deverá contar ainda com sistema de segurança

contra vazamentos formado por sensores de gás cloro, exaustores e

“scrubber” para a neutralização do cloro gasoso em eventuais vazamentos.

Outra medida importante é a alteração do “lay-out” da casa de química de

forma a permitir que o novo sistema de cloro seja instalado no andar térreo

e em local de maior ventilação para a exaustão dos gases.

Ácido Fluossilícico: É mantido o emprego do ácido fluossilícico para a

fluoretação, entretanto, é prevista a substituição da atual instalação por

equipamentos de dosagem mais modernos e a instalação de tanque

estacionário semelhante aos tanques de sulfato de alumínio a serem

colocados em área externa.

3.2.7. Sistema de Tratamento dos Efluentes

Atualmente não existe tratamento de efluentes, os lodos descartados dos

decantadores e as águas de lavagem dos filtros são lançados “in natura” nas

águas do rio Pardo.

Embora esse rio tenha grande capacidade de assimilação desses efluentes,

não havendo, portanto, grande impacto na qualidade de suas águas, o atual

lançamento não é permitido pela legislação ambiental vigente e certamente

compromete, ainda que em pequena escala, o meio ambiente regional.

Portanto, para as três alternativas propostas é prevista a implantação de

sistema de tratamento de efluentes que reúne as linhas de lodo dos
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decantadores e águas de lavagem dos filtros, de acordo com a seguinte

concepção básica:

 Implantação de tanque de homogeneização dos efluentes com misturadores

mecânicos e regularização dos descartes intermitentes através da

drenagem desse tanque mediante fluxo contínuo proporcionado por

motobombas submersíveis.

 Implantação de tanque de clarificação dos efluentes e adensamento do

lodo. Esse tanque deverá receber os efluentes regularizados citados no

item anterior, proporcionando sua clarificação, bem como o adensamento,

por gravidade, dos lodos sedimentados.

 O efluente clarificado será retornado ao início do processo de tratamento,

resultando em redução do índice de perdas de água na ETA e economia

energética nos sistemas de captação.

 Os lodos adensados serão submetidos a desaguamento mecanizado para a

redução do volume de material a ser transportado ao local de disposição

final, bem como melhoria de suas condições de manuseio.

 Tanto para a clarificação do efluente e adensamento de lodo, como para o

desaguamento mecanizado do lodo adensado, é prevista a aplicação de

polímero através de sistema de preparo e dosagem de solução similar ao

previsto para a floculação e descrito no item anterior relativo à Casa de

Química.

A seguir é apresentado um fluxograma simplificado que ilustra as melhorias e

ampliações propostas para a ETA Existente.
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Inserir fluxograma
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3.3. Alternativas de Adução de Água Tratada

Em função das alternativas propostas em itens anteriores, relativas às

diferentes participações dos mananciais superficial e subterrâneo, em termos

de vazão, decorrem diferentes situações no sistema de adução de água tratada

aos setores de abastecimento. Estes, também, foram objeto de estudos, em

diferentes situações conforme explicitado em itens subsequentes.

Como o sistema, hoje, apresenta uma mistura muito grande em termos de

sistemas de adução e distribuição de água tratada, ou seja, ao mesmo tempo

que se aduz para reservatórios, a mesma linha também alimenta a rede de

distribuição, partiu-se da premissa de eliminar esta situação, fazendo com que

os reservatórios existentes passem a ter a sua função melhor definida e não

funcionem como reservatórios de sobras. Esta situação traz problemas

operacionais e distribuição não equitativa da água tratada.

Em função deste aspecto foi feita uma análise hidráulica em cada alternativa

visando verificar o melhor aproveitamento das redes de maior diâmetro

existentes, ou como aduçào ou como rede primária. Via de regra, em quase

todos os setores, as adutoras existentes devem permanecer com esta função,

devendo serem implantadas novas tubulações para terem a função de redes

primárias.

Os sistemas de adução propostos, em cada alternativa, estão devidamente

representados nos respectivos desenhos e sob o aspecto de capacidade

hidráulica foram verificados e/ou dimensionados a partir das vazões atuais e

futuras e com o auxílio de modelo matemático de análise hidráulica (Epanet e

WaterCad).
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3.4. Proposta de Setorização para Sistema de Abastecimento de Água

Em temos de setorização propõe-se neste estudo a subdivisão da área de

projeto em oito, nove e dez setores de distribuição para as alternativas 1, 2 e 3,

respectivamente, originados a partir dos centros de reservação, bem como da

topografia e dos limites naturais, todos existentes.

Como informação básica as vazões máximas diárias e horárias totais foram

subdivididas pelos setores propostos, com base nos parâmetros básicos

previstos e na distribuição demográfica proposta.

A análise de cada setor de abastecimento foi feita de forma a se verificar

eventuais deficiências de volume de reservação (o valor mínimo foi

considerado como sendo o volume equivalente a 1/3 do consumo diário para a

vazão máxima diária) e das redes de distribuição primárias.

Neste caso, das redes primárias, lançou-se mão de uma ferramenta de cálculo

baseada em “softwares” de modelagem matemática, quais sejam, “EPANET” e

“WATERCAD”.

De acordo com a configuração do sistema de abastecimento de água, que é

abordado com detalhes na sequência deste relatório, os valores totais de

vazões apresentados, anteriormente no quadro 2.1, podem ser divididos em

oito setores.

Para propor melhorias no fornecimento de água para Ourinhos, foi realizado

um estudo e implantação da setorização da distribuição com a divisão em oito

setores de abastecimento na alternativa 1, nove na alternativa 2 e dez na

alternaitva 3, assim denominados:

 Setor ETA;

 Setor Jardim Anchieta;

 Setor Parque Minas Gerais;
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 Setor Pátio do SAE;

 Setor Vila São Silvestre;

 Setor Vila São João;

 Setor Cohab;

 Setor Paineiras;

 Setor Poço P4;

 Setor Poço P5.

Os quadros a seguir apresentam as populações e correspondentes demandas

em cada setor.

Quadro 3.1 - População e Demandas para o Setor Jardim Anchieta

2009 2010 2015 2020 2025 2030

POP
(hab) 14,372 14,674 16,142 17,515 18,752 19,811

Qm (L/s) 65.15 66.52 67.55 68.05 68.01 67.36

Qd (L/s) 69.06 70.51 71.94 72.82 73.11 72.74

Qh (L/s) 90.56 92.46 96.08 99.02 101.16 102.38

Quadro 3.2 - População e Demandas o Setor Parque Minas Gerais

2009 2010 2015 2020 2025 2030

POP
(hab) 10,517 10,550 10,712 10,863 10,999 11,115

Qm (L/s) 47.68 47.83 44.82 42.21 39.89 37.79

Qd (L/s) 50.54 50.70 47.74 45.16 42.88 40.81

Qh (L/s) 66.27 66.48 63.76 61.41 59.33 57.44
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Quadro 3.3 – População e Demandas para o Setor Pátio do SAE – Alternativa 1 e 2

2009 2010 2015 2020 2025 2030

POP
(hab) 31,131 31,483 33,196 34,798 36,242 37,478

Qm (L/s) 141.12 142.72 138.91 135.21 131.43 127.42

Qd (L/s) 149.59 151.28 147.94 144.67 141.29 137.61

Qh (L/s) 196.16 198.38 197.60 196.73 195.51 193.68

Quadro 3.4 – População e Demandas para o Setor Vila São Silvestre

2009 2010 2015 2020 2025 2030

POP
(hab) 5,354 5,556 6,535 7,451 8,277 8,984

Qm (L/s) 24.27 25.19 27.35 28.95 30.02 30.54

Qd (L/s) 25.73 26.70 29.12 30.98 32.27 32.99

Qh (L/s) 33.74 35.01 38.90 42.13 44.65 46.43

Quadro 3.5 – População e Demandas para o Setor Vila São João

2009 2010 2015 2020 2025 2030

POP
(hab) 13,437 13,738 15,199 16,565 17,796 18,851

Qm (L/s) 60.91 62.28 63.60 64.36 64.54 64.09

Qd (L/s) 64.57 66.01 67.73 68.87 69.38 69.22

Qh (L/s) 84.67 86.56 90.47 93.65 96.00 97.42

Quadro 3.6 – População e Demandas para o Setor Cohab

2009 2010 2015 2020 2025 2030

POP
(hab) 6,971 7,021 7,263 7,490 7,694 7,868

Qm (L/s) 31.60 31.83 30.39 29.10 27.90 26.75

Qd (L/s) 33.50 33.74 32.37 31.14 29.99 28.89

Qh (L/s) 43.93 44.24 43.23 42.34 41.50 40.66
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Quadro 3.7 – População e Demandas para o Setor Paineiras – ALTERNATIVA 1

2009 2010 2015 2020 2025 2030

POP
(hab) 10,423 10,775 12,486 14,087 15,530 16,765

Qm (L/s) 47.25 48.84 52.25 54.74 56.32 57.00

Qd (L/s) 50.08 51.77 55.65 58.57 60.54 61.56

Qh (L/s) 65.67 67.89 74.32 79.64 83.78 86.64

Quadro 3.8 – População e Demandas para o Setor ETA – ALTERNATIVA 1

2009 2010 2015 2020 2025 2030

POP
(hab) 17,888 18,404 20,912 23,258 25,373 27,183

Qm (L/s) 81.09 83.43 87.51 90.37 92.02 92.42

Qd (L/s) 85.95 88.43 93.20 96.70 98.92 99.81

Qh (L/s) 112.71 115.96 124.48 131.49 136.87 140.48

Quadro 3.9 – População e Demandas para o Setor ETA – ALTERNATIVA 2

2009 2010 2015 2020 2025 2030

POP
(hab) 12,628 12,819 13,747 14,614 15,397 16,066

Qm (L/s) 57.25 58.11 57.52 56.79 55.84 54.62

Qd (L/s) 60.68 61.60 61.26 60.76 60.02 58.99

Qh (L/s) 79.57 80.77 81.83 82.62 83.06 83.03

Quadro 3.10 – População e Demandas para o Setor Poço P4 – ALTERNATIVA 2

2009 2010 2015 2020 2025 2030

POP
(hab) 5,260 5,585 7,166 8,644 9,976 11,117

Qm (L/s) 23.84 25.32 29.98 33.59 36.18 37.80

Qd (L/s) 25.27 26.84 31.93 35.94 38.89 40.82

Qh (L/s) 33.14 35.19 42.65 48.87 53.82 57.45
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Quadro 3.11 – População e Demandas para o Setor Paineiras – ALTERNATIVA 3

2009 2010 2015 2020 2025 2030

POP
(hab) 6,759 6,995 8,143 9,216 10,184 11,012

Qm (L/s) 30.64 31.71 34.07 35.81 36.93 37.44

Qd (L/s) 32.48 33.61 36.29 38.32 39.70 40.43

Qh (L/s) 42.59 44.08 48.47 52.10 54.94 56.91

Quadro 5.9 – População e Demandas para o Setor Pátio do SAE – ALTERNATIVA 3

2009 2010 2015 2020 2025 2030

POP
(hab) 15,828 16,010 16,895 17,723 18,469 19,108

Qm (L/s) 71.75 72.58 70.70 68.86 66.98 64.96

Qd (L/s) 76.06 76.93 75.29 73.68 72.00 70.16

Qh (L/s) 99.74 100.88 100.57 100.20 99.63 98.75

Quadro 3.12 – População e Demandas para o Setor Poço P5 – ALTERNATIVA 3

2009 2010 2015 2020 2025 2030

POP
(hab) 7,442 7,617 8,471 9,269 9,988 10,604

Qm (L/s) 33.74 34.53 35.45 36.01 36.22 36.05

Qd (L/s) 35.76 36.60 37.75 38.54 38.94 38.94

Qh (L/s) 46.89 48.00 50.42 52.40 53.88 54.80

As verificações hidráulicas foram feitas analisando-se as curvas de nível e

faixas de pressões para poder determinar o limite de abastecimento de cada

setor.

Foram realizadas análises das redes de distribuição existentes, sendo

consideradas as plantas cadastrais com as tubulações e seus respectivos

diâmetros e as pressões em cada área de abastecimento para a delimitação

dos setores. Também foram verificadas as capacidades de armazenamento

dos reservatórios existentes e eventuais necessidades de ampliação para

atender ao município em sua totalidade, até o horizonte de projeto (2030).
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Apresenta-se, portanto, neste item o que cada setor dispõe para abastecer sua

área de abrangência e o que será necessário em termos de ampliações.

3.4.1.. Setor de Abastecimento Jardim Anchieta

O abastecimento de água deste setor será feito por um reservatório elevado

com capacidade de 150 m³ que será abastecido por uma elevatória projetada

que tem como poço de sucção dois reservatórios apoiados projetados com

capacidade de 1.000 m³ cada. Esta elevatória possui vazão de 102,39 L/s,

altura manométrica de 15,00 mca e potência de 25 cv. Este volume dos

reservatórios projetados são suficientes para atender as demandas previstas

para final de plano, uma vez que o volume necessário para o atendimento

deste setor é 2.095 m³.

A verificação hidráulica foi realizada a partir do reservatório elevado no seu

nível mínimo de água, isto é, com carga de 470,00 m. A faixa de abastecimento

esta entre 455,00 e 412,00 m, que irá abastecer com pressões que variam

entre 10 e 50 mca. Com o estudo de distribuição foi verificada a necessidade

de ampliação de redes de distribuição conforme discriminado no quadro 3.13.

Quadro 3.13 – Redes Projetadas – Setor Jardim Anchieta
Diâmetro
(mm) Extensão (m)

150 1.200

200 1.390

300 1.270

Total Geral 3.860

O desenho 1007-R3-AGU-007 apresenta as intervenções necessárias para

este setor.

3.4.2. Setor de Abastecimento Parque Minas Gerais

O abastecimento de água deste setor será feito por um reservatório elevado

com capacidade de 100 m³ que será abastecido por uma elevatória projetada
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que tem como poço de sucção um reservatório apoiado existente com

capacidade de 500 m³. Esta elevatória possui vazão de 57,40 L/s, altura

manométrica de 15 mca e potência de 15 cv.

A verificação hidráulica foi realizada a partir do reservatório elevado estando no

seu nível mínimo de água, isto é, com carga de 495,00 m. A faixa de

abastecimento esta entre 480,00 e 433,00 m, que irá abastecer com pressões

que variam entre 10 e 50 mca. Com o estudo de distribuição foi verificada a

necessidade de ampliação de redes de distribuição conforme discriminado no

quadro 3.14.

Quadro 3.14 – Redes Projetadas – Setor Parque Minas Gerais
Diâmetro
(mm) Extensão (m)

150 835

200 585

Total Geral 1.420

O desenho 1007-R3-AGU-007 apresenta as intervenções necessárias para

este setor.

3.4.3. Setor de Abastecimento Pátio do SAE

Este setor foi dividido em duas zonas de pressão quais sejam:

 Zona Alta: abastecido através de estação elevatória localizada no pátio do

SAE com vazão de 73,80 L/s, altura monométrica 20,00 mca e potência de

25 cv. Os limites de abastecimento são entre as cotas 494,00 e 475,00 m.

Esta elevatória abastece a rede de distribuição e tem como “sobra” um

reservatório elevado (R7) com capacidade de 1.500 m3, sendo que este

pode ser utilizado como controle operacional da estação elevatória em

função de seu nível, ligando ou desligando a bomba.
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 Zona Baixa: Abastecida por gravidade a partir do reservatório existente

localizado no Pátio do SAE. Seus limites de abastecimento são 475,00 a

430,00 m.

Com o estudo de distribuição foi verificada a necessidade de ampliação de

redes de distribuição conforme discriminado no quadro 3.15.

Quadro 3.15 – Redes Projetadas – Setor Pátio do SAE
Diâmetro
(mm) Extensão (m)

100 540

150 595

200 3.235

250 1.560

300 1.710

Total Geral 7.640

O desenho 1007-R3-AGU-008 apresenta as intervenções necessárias para

este setor.

3.4.4. Setor de Abastecimento Vila São Silvestre

O abastecimento de água deste setor será feito pelo reservatório apoiado com

capacidade de 1.000 m³ e um reservatório elevado com capacidade de 200 m³.

O volume total de 1.200 m³ é suficiente para atender as demandas por água no

final de plano, uma vez que o volume necessário para atender a população em

2030 é de aproximadamente 950 m³.

Para que o abastecimento do Setor – São Silvestre (Zona Alta), a água será

recalcada do reservatório apoiado para o reservatório elevado. No recalque

será necessária a utilização de uma bomba para atender a uma vazão de 21,22

L/s, altura manométrica de 15 mca e potência de 5 cv.



_________________________________________________________________________

26

A verificação hidráulica foi realizada com o reservatório elevado estando no seu

nível mínimo de água, isto é, com carga de 520,0 m. A faixa de abastecimento

desta zona fica entre 505,0 e 470,0 m, com pressões que variam entre 10 e 50

mca. As regiões com cotas inferiores a 470,0 m, que integram a Zona Baixa,

serão atendidas pelo reservatório apoiado, por gravidade.

Com o estudo de distribuição foi verificada a necessidade de ampliação de

redes de distribuição, conforme valores apresentados no quadro 3.16.

Quadro 3.16 – Redes Projetadas – Setor Vila São Silvestre

Diâmetro (mm) Extensão (m)

100 499

150 1.461

200 698

Total Geral 2.658

O desenho 1007-R3-AGU-009 apresenta as intervenções necessárias para

este setor.

3.4.5. Setor de Abastecimento Vila São João

O abastecimento de água deste setor será feito por dois reservatórios apoiados

com capacidade de 1.000 m³ cada e um reservatório elevado com capacidade

de 200 m³. O volume total de 2.200 m³ é suficiente para atender as demandas

por água no final de plano, uma vez que o volume necessário para atender a

população em 2030 é de aproximadamente 1.993 m³.

Para o abastecimento do Setor – São João, Zona Alta, a água será recalcada

do reservatório apoiado para o reservatório elevado. No recalque será

necessária a utilização de uma bomba para atender a uma vazão de 68,43 L/s,

altura manométrica de 20 mca e potência de 20 cv.

A verificação hidráulica foi realizada com o reservatório elevado estando no seu

nível mínimo de água, isto é, com carga de 480,0 m. A faixa de abastecimento
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desta zona fica entre 465,0 e 430,0 m, com pressões que variam entre 10 e 50

mca. Algumas regiões (Zona Baixa) que apresentaram cotas inferiores a 430,0

m, faz-se necessária a instalação de VRP (válvula redutora de pressão).

As regiões na faixa entre 445,0 m e 410,0 m integram a Zona Média, sendo

atendidas pelo reservatório apoiado por gravidade. Algumas regiões (Zona

Baixa) que apresentaram cotas inferiores a 410,0 m, faz-se necessária a

instalação de VRP (válvula redutora de pressão).

Com o estudo de distribuição foi verificada a necessidade de ampliação de

redes de distribuição, conforme valores apresentados no quadro 3.17.

Quadro 3.17 – Redes Projetadas – Setor Vila São João

Diâmetro (mm) Extensão (m)

100 297

150 745

200 1.979

250 1.288

Total Geral 4.308

O desenho 1007-R3-AGU-009 apresenta as intervenções necessárias para

este setor.

3.4.6. Setor de Abastecimento Cohab

O abastecimento de água deste setor será feito pelo reservatório semi-

enterrado com capacidade de 800 m³ e um reservatório elevado com

capacidade de 200 m³. O volume total de 1.000 m³ é suficiente para atender as

demandas por água no final de plano, uma vez que o volume necessário para

atender a população em 2030 é de aproximadamente 832 m³.

A água será recalcada do reservatório apoiado para o reservatório elevado,

através de uma bomba com vazão de 40,66 L/s, altura manométrica de 15 mca

e potência de 15 cv.
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A verificação hidráulica foi realizada, estando o reservatório elevado com carga

hidráulica igual a 475,00 m. As faixas de atendimento estão entre as cotas

460,00 m e 425,00 m. Por haver regiões baixas com cotas inferiores a 425,0 m,

faz-se necessária a instalação de VRP.

Com o estudo de distribuição foi verificada a necessidade de ampliação de

redes de distribuição. O quadro 3.18 apresenta um resumo das mesmas:

Quadro 3.18 – Redes Projetadas – Setor Cohab

Diâmetro (mm) Extensão (m)

100 1.034

150 105

Total Geral 1.139

O desenho 1007-R3-AGU-009 apresenta as intervenções necessárias para

este setor.

3.4.7. Setor de Abastecimento ETA – Alternativa 1

Este setor foi dividido em duas zonas de pressões para estabelecer pressões

entre 10 e 50 mca, quais sejam:

 Zona Média: Abastecida por elevatória a partir da ETA Pardo.

 Cota de Implantação: 405,00 m;

 Faixa de atendimento: 405,00 a 437,00 m.

 Vazão: 140,48 L/s

 Altura manométrica: 45,00 mca;

 Potência estimada: 100 cv

 Zona Alta: Abastecida por booster localizado próximo à rodovia Raposo

Tavares (SP 270).

 Cota de Implantação: 437,00 m;

 Faixa de atendimento: 437,00 a 460, 00 m;
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 Vazão: 92,54 L/s;

 Altura manométrica: 20,00 mca;

 Potência estimada: 30 cv

Com o estudo de distribuição foi verificada a necessidade de ampliação de

redes de distribuição conforme discriminado no quadro 3.19.

Quadro 3.19 – Redes Projetadas – Setor ETA – Alternativa 1
Diâmetro
(mm) Extensão (m)

100 360

150 495

200 1.265

250 1.085

300 895

400 1.825

Total Geral 5.925

O desenho 1007-R3-AGU-007 apresenta as intervenções necessárias para

este setor.

3.4.8. Setor de Abastecimento ETA – Alternativas 2 e 3

Com a implantação do Poço P4, cria-se um setor de abastecimento para o

mesmo e desta forma reduz-se a área do Setor ETA considerado na Alternativa

1.

Não houve alteração na concepção do sistema de abastecimento mas nas

características dos equipamentos, uma vez que a população e demandas

foram diminuídas. Este setor foi dividido em duas zonas de pressões para

estabelecer pressões entre 10 e 50 mca, quais sejam:

 Zona Média: Abastecida por elevatória a partir da ETA Pardo.

 Cota de Implantação: 405,00 m;
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 Faixa de atendimento: 405,00 a 437,00 m.

 Vazão: 83,03 L/sl

 Altura manométrica: 45,00 mca;

 Potência estimada:75 cv

 Zona Alta: Abastecida por booster localizado próximo à rodovia Raposo

Tavares (SP 270).

 Cota de Implantação: 437,00 m;

 Faixa de atendimento: 437,00 a 460, 00 m;

 Vazão: 35,09 L/s;

 Altura manométrica: 25,00 mca

 Potência estimada: 15 cv

Com o estudo de distribuição foi verificada a necessidade de ampliação de

redes de distribuição conforme discriminados no quadro 3.20.

Quadro 3.20 – Redes Projetadas – Setor ETA – Alternativas 2 e 3
Diâmetro
(mm) Extensão (m)

100 360

150 495

200 1.265

300 2.710

Total Geral 4.830

O desenho 1007-R3-AGU-010 apresenta as intervenções necessárias para

este setor.

3.4.9. Setor de Abastecimento Poço P4 - Alternativas 2 e 3

O abastecimento de água deste setor será feito por uma estação elevatória

projetada que tem como poço de sucção um reservatório apoiado projetado

com capacidade de 1.000 m³ cada. Esta elevatória possui vazão de 57,45 L/s,

altura manométrica de 40,00 mca e potência de 40 cv.
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Com o estudo de distribuição foi verificada a necessidade de ampliação de

redes de distribuição conforme discriminados no quadro 3.21.

Quadro 3.21– Redes Projetadas – Setor Poço P4 – Alternativas 2 e 3
Diâmetro
(mm) Extensão (m)

100 1.040

300 2.895

Total Geral 3.935

O desenho 1007-R3-AGU-010 apresenta as intervenções necessárias para

este setor.

3.4.10. Setor de Abastecimento Jardim Paineiras – Alternativas 1 e 2

O abastecimento de água deste setor será feito por um reservatório semi-

enterrado com capacidade de 1.500 m³ e um reservatório elevado de 200m³. O

volume total é suficiente para atender as demandas por água no final de plano,

uma vez que o volume necessário para atender a população em 2030 é de

aproximadamente 1.773 m³.

A água será recalcada do reservatório semi-enterrado para o reservatório

elevado, através de uma bomba com vazão de 50,29 L/s, altura manométrica

de 15 mca e potência de 15 cv, para abastecer a zona alta deste setor. A zona

baixa será abastecida por gravidade pelo reservatório semi-enterrado.

A verificação hidráulica foi realizada com o reservatório elevado existente em

seu nível mínimo de água, isto é, com carga de 490,00 m, para atendimento da

Zona Alta. As faixas de atendimento estão entre as cotas 475,00 m e 440,00 m.

Em algumas regiões com cotas inferiores a 455,00 m, na Zona Alta,

estabeleceu-se pelo atendimento através do reservatório elevado. Estas áreas

(Zona Baixa) apresentam cotas entre 440,00 m e 405,00 m e se encontram

distantes do reservatório apoiado. Sendo assim, é mais viável que sejam
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abastecidas pelo reservatório elevado e com VRP, pois nestes pontos

ocorreram pressões maiores que 50 mca.

Na região, considerada como Zona Média, o abastecimento será realizado por

gravidade pelo reservatório apoiado existente com sua cota de nível mínimo

475,0 m. As faixas de abastecimento são entre as cotas 460,00 m e 425,00 m,

atendendo com pressões entre 10 mca e 50 mca. Algumas regiões localizadas

próximas ao limite deste setor (Zona Baixa), apresentaram cotas entre 425,0 m

e 390,00 m, indicando a necessidade de instalação de VRP.

Algumas regiões com cotas superiores a 460,00 m apresentaram pressões

baixas. Sendo assim, é necessária a implantação de bombeamento que irá

recalcar a água para a área bombeada, com vazão de 10,89 L/s, altura

manométrica de 14 mca e potência de 5 cv.

Com o estudo de distribuição foi verificada a necessidade de ampliação de

redes de distribuição, conforme resultados apresentados no quadro 3.22.

Quadro 3.22– Redes Projetadas – Setor Jardim Paineiras – Alternativas 1 e 2

Diâmetro (mm) Extensão (m)

100 2.490

150 267

200 858

250 2.419

Total Geral 6.034

O desenho 1007-R3-AGU-011 apresenta as intervenções necessárias para

este setor.

3.4.11. Setor de Abastecimento Jardim Paineiras – Alternativa 3

O abastecimento de água deste setor será feito por um reservatório semi-

enterrado com capacidade de 1.500 m³ e um reservatório elevado de 200m³. O

volume total de 1.700 m³ é suficiente para atender as demandas por água no
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final de plano, uma vez que o volume necessário para atender a população em

2030 é de aproximadamente 1.165 m³.

A água será recalcada do reservatório semi-enterrado para o reservatório

elevado, através de uma bomba com vazão de 56,91 L/s, altura manométrica

de 15 mca e potência de 15 cv.

A verificação hidráulica foi realizada com o reservatório elevado existente em

seu nível mínimo de água, isto é, com carga de 490,00 m, para atendimento da

Zona Alta. As faixas de atendimento estão entre as cotas 475,00 m e 440,00 m.

Em algumas regiões com cota inferior a 455,00 m, estabeleceu-se o

atendimento através do reservatório elevado. Estas áreas (Zona Baixa)

apresentam cotas entre 440,00 m e 405,00 m e se encontram distantes do

reservatório apoiado. Sendo assim, é mais viável que sejam abastecidas pelo

reservatório elevado e com VRP, pois nestes pontos ocorreram pressões

maiores que 50 mca.

Com o estudo de distribuição foi verificada a necessidade de ampliação de

redes de distribuição, conforme resultados apresentados no quadro 3.23

Quadro 3.23– Redes Projetadas – Setor Jardim Paineiras – Alternativa 3

Diâmetro (mm) Extensão (m)

100 409

200 585

250 222

Total Geral 1.216

O desenho 1007-R3-AGU-012 apresenta as intervenções necessárias para

este setor.

3.4.12. Setor de Abastecimento Poço P5 - Alternativa 3

O abastecimento de água deste setor será feito por uma estação elevatória

projetada que tem como poço de sucção um reservatório apoiado projetado
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com capacidade de 1.000 m³ . Esta elevatória possui vazão de 54,80 L/s, altura

manométrica de 46 mca e potência de 45 cv. Este volume do reservatório

projetado é suficientes para atender as demandas previstas para final de plano,

uma vez que o volume necessário para o atendimento deste setor é 1.121m³.

A verificação hidráulica foi realizada com a estação elevatória projetada. Em

algumas regiões com cota inferior a 435,00 m, ocorreram pressões maiores

que 50 mca , onde se faz necessária a instalação de VRP.

Com o estudo de distribuição foi verificado a necessidade de ampliação de

redes de distribuição conforme discriminados no quadro 3.24.

Quadro 3.24 – Redes Projetadas – Setor Poço P5 – Alternativa 3
Diâmetro
(mm) Extensão (m)

150 1.927

200 273

300 1.084

Total Geral 3.284

O desenho 1007-R3-AGU-012 apresenta as intervenções necessárias para

este setor.

3.5. Resumo das Intervenções no Sistema de Distribuição

3.5.1. Alternativa 1

Nos quadros a seguir estão apresentados resumos das intervenções previstas

para a Alternativa 1 do sistema de distribuição de água para a sede de

Ourinhos.
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Quadro 3.25 – Reservação

SETOR
Vazão Máx.
Diária com

Perdas
(L/s)

Volume
disponível

(m³)

Volume
Necessário

(m³)

Sobra ou
Déficit de

reservação
(m³)

Volume
adotado

para
implantação

(m³)

ETA 99.81 2,875 -2,875 3500

JD.ANCHIETA 72.74 150 2,095 -1,945 2000

COHAB 28.89 1,000 832 168

PQ.MINAS
GERAIS 40.81 600 1,175 -575

JD.PAINEIRAS 61.56 1,700 1,773 -73

VILA SÃO
JOÃO 69.22 3,452 1,993 1,459

SÃO
SILVESTRE 32.99 1,200 950 250

PATIO DO
SAE 87.97 7,132 2,534 4,598

VILA
MARGARIDA 49.64 1,500 1,430 70

TOTAL 5500
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Quadro 3.26– Sistemas de Bombeamento Propostos

Função
Bomba Vazão amt Pestimada

Local Destino (l/s) (mca) (cv)

Adução ETA Res. Paineiras 61.56 81.00 83.11
Adução ETA Res. Jd. Anchieta 72.75 53.00 64.26
Adução ETA Res. Pátio SAE 249.52 93.00 386.76
Adução Res. São Silvestre Res. Bela Vista 20.00 43.00 14.33

Distribuição ETA Bomba 1 - Setor ETA 140.48 45.00 105.36
Distribuição ETA Bomba 2 - Setor ETA 92.54 20.00 30.85
Distribuição Res. Ap. Paineiras Res. Elev. Paineiras 50.29 15.00 12.57
Distribuição Res. Ap. Jd. Anchieta Res. Elev. Jd Anchieta 102.39 15.00 25.60

Distribuição Res. Ap. Pq. Minas
Gerais

Res. Elev. Pq. Minas
Gerais 57.40 15.00 14.35

Distribuição Res. Ap. São Silvestre Res. Elev. São
Silvestre 21.22 15.00 5.31

Distribuição Res. Ap. Vl. São João Res. Elev. Vl. São João 68.43 20.00 22.81
Distribuição Res. Ap. Cohab Res. Elev. Cohab 40.66 15.00 10.17

Distribuição Res. Pátio do SAE Setor Pátio do SAE -
Zona Alta 73.80 20.00 24.60

Quadro 3.27 – Redes Primárias Projetadas

Diâmetro (mm) Extensão (m)

100 5,220.00

150 5,703.00

200 10,010.00

250 6,352.00

300 3,875.00

400 1,825.00

Total 32,985.00
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3.5.2. Alternativa 2

Nos quadros a seguir estão apresentados resumos das intervenções previstas

para a Alternativa 2 do sistema de distribuição de água para a sede de

Ourinhos.

Quadro 3.28 – Reservação

SETOR
Vazão Máx.
Diária com

Perdas
(L/s)

Volume
disponível

(m³)

Volume
Necessário

(m³)

Sobra ou
Déficit de

reservação
(m³)

Volume
adotado

para
implantação

(m³)

POÇO-4 40.82 1,176 -1,176 1,000

ETA 58.99 1,699 -1,699 2,000

COHAB 28.89 1,000 832 168

PQ. MINAS
GERAIS 40.81 600 1,175 -575

JD.
PAINEIRAS -
POÇO-3

61.56 1,700 1,773 -73

VILA SÃO
JOÃO -
POÇO-2

69.22 2,200 1,993 207

JD.
ANCHIETA 72.74 150 2,095 -1,945 2,000

SÃO
SILVESTRE 32.99 1,200 950 250

PATIO DO
SAE - POÇO-1 87.97 7,480 2,534 4,946

VILA
MARGARIDA 49.64 1,500 1,430 70

TOTAL 5.000
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Quadro 3.29 – Sistemas de Bombeamento Propostos

Função
Bomba Vazão amt Pestimada

Local Destino (l/s) (mca (cv)

Adução ETA Res. Paineiras 21.56 81.00 29.11
Adução ETA Res. Jd. Anchieta 72.75 53.00 64.26
Adução ETA Res. Pátio SAE 249.52 93.00 386.76
Adução Res. São Silvestre Res. Bela Vista 20.00 43.00 14.33

Distribuição ETA Bomba 1 - Setor
ETA 83.03 45.00 62.27

Distribuição ETA Bomba 2 - Setor
ETA 35.09 25.00 14.62

Distribuição Res. Apoiado Paineiras Res. Elevado
Paineiras 50.29 15.00 12.57

Distribuição Res. Apoiado Jd. Anchieta Res. Elevado Jd
Anchieta 102.39 15.00 25.60

Distribuição Res. Apoiado Pq. Minas
Gerais

Res. Elevado Pq.
Minas Gerais 57.40 15.00 14.35

Distribuição Res. Apoiado São Silvestre Res. Elevado São
Silvestre 21.22 15.00 5.31

Distribuição Res. Apoiado Vl. São João Res. Elevado Vl. São
João 68.43 20.00 22.81

Distribuição Res. Apoiado Cohab Res. Elevado Cohab 40.66 15.00 10.17

Distribuição Res. Pátio do SAE Setor Pátio do SAE -
Zona Alta 73.80 20.00 24.60

Distribuição B P4 Setor Poço P4 57.45 40.00 38.30
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Quadro 3.30 – Redes Primárias Projetadas

Diâmetro (mm) Extensão (m)

100 6,260.00

150 5,703.00

200 1,430.00

250 5,267.00

300 8,585.00

Total 27,245.00

3.5.3. Alternativa 3

Nos quadros a seguir estão apresentados resumos das intervenções previstas

para a Alternativa 3 do sistema de distribuição de água para a sede de

Ourinhos.
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Quadro 3.31 – Reservação

SETOR
Vazão Máx.
Diária com

Perdas
(L/s)

Volume
disponível

(m³)

Volume
Necessário

(m³)

Sobra ou
Déficit de

reservação
(m³)

Volume
adotado

para
implantação

(m³)

POÇO-4 40.82 1,176 -1,176 1,000

ETA 58.99 1,699 -1,699 2,000

COHAB 28.89 1,000 832 168

PQ. MINAS
GERAIS 40.81 600 1,175 -575

JD.
PAINEIRAS -
POÇO-3

40.43 1,700 1,164 536

POÇO 5 38.94 - 1,121 1,121 1,000
VILA SÃO
JOÃO -
POÇO-2

69.22 2,200 1,993 207

JD.
ANCHIETA 72.74 150 2,095 -1,945 2,000

SÃO
SILVESTRE 32.99 1,200 950 250

PATIO DO
SAE - POÇO-1 70.16 7,480 2,021 5,459

VILA
MARGARIDA 49.64 1,500 1,430 70

TOTAL 6.000
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Quadro 3.32 – Sistemas de Bombeamento Propostos

Função
bomba Vazão amt Pestimada

Local Destino (l/s) (mca (cv)

Adução ETA Res. Jd. Anchieta 72.75 53.00 64.26
Adução ETA Res. Pátio SAE 231.71 93.00 359.15
Adução Res. São Silvestre Res. Bela Vista 20.00 43.00 14.33

Distribuição ETA Bomba 1 - Setor ETA 83.03 45.00 62.27
Distribuição ETA Bomba 2 - Setor ETA 35.09 25.00 14.62
Distribuição Res. Apoiado Paineiras Res. Elevado Paineiras 56.91 15.00 14.23
Distribuição Res. Apoiado Jd. Anchieta Res. Elevado Jd Anchieta 102.39 15.00 25.60
Distribuição Res. Apoiado Pq. Minas Gerais Res. Elevado Pq. Minas Gerais 57.40 15.00 14.35
Distribuição Res. Apoiado São Silvestre Res. Elevado São Silvestre 21.22 15.00 5.31
Distribuição Res. Apoiado Vl. São João Res. Elevado Vl. São João 68.43 20.00 22.81
Distribuição Res. Apoiado Cohab Res. Elevado Cohab 40.66 15.00 10.17
Distribuição Res. Pátio do SAE Setor Pátio do SAE - Zona Alta 73.80 20.00 24.60
Distribuição B P4 Setor Poço P4 57.45 15.00 14.36
Distribuição B P5 Setor Poço P5 54.80 46.00 42.01

Quadro 3.33 – Redes Primárias Projetadas

Diâmetro (mm) Extensão (m)

100 4,179.00

150 7,363.00

200 10,010.00

250 3,070.00

300 9,669.00

Total 34,291.00
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4. ESTUDO ECONÔMICO DAS ALTERNATIVAS PROPOSTAS

4.1. Considerações Iniciais

Nem sempre, a alternativa de menor custo de implantação é necessariamente

a de melhor desempenho financeiro, pois é necessário considerar os impactos

dos custos operacionais no montante total dos investimentos.

Portanto, a presente avaliação econômica comparativa considera os custos de

implantação e os custos operacionais em conjunto, sendo que para somá-los

de forma coerente torna-se necessário converte-los a uma mesma base

temporal.

Os custos de implantação são pontuais, incidindo no início do horizonte de

estudo e, dependendo da alternativa em determinados anos posteriores, mas

ainda de forma pontual.

Já os custos operacionais ocorrem de forma constante e distribuída ao longo

dos anos do horizonte de estudo.

A soma dessas duas parcelas é feita convertendo-os a valor presente,

considerando o horizonte de estudo de 20 anos e uma determinada taxa de

juros, que represente remuneração financeira dos montantes a serem

aplicados.

O resultado dessa conversão é o custo global a valor presente, que é o valor

mais representativo do empreendimento, pois destaca a alternativa que

realmente resulta no melhor resultado econômico em termos de investimentos

para as intervenções propostas para a melhoria e ampliação do Sistema de

Abastecimento de Água.

4.2. Custos de Implantação

Com base no pré-dimensionamento das alternativas de produção de água

captada do manancial subterrâneo, reservação, adução e distribuição, os

custos de implantação foram avaliados de forma estimativa considerando



_________________________________________________________________________

43

curvas de custos relacionadas à capacidade produtiva dos poços; capacidade

dos reservatórios; potência das estações elevatórias, bem como extensão,

material e diâmetro das adutoras.

Já no caso da captação superficial e ETA existente que explora o rio Pardo, os

custos de implantação das intervenções e ampliações propostas foram

baseados em custos unitários de construção civil originários de planilhas de

preços mais atuais da SABESP, bem como a experiência da PEZZI em

projetos similares. Com relação aos equipamentos, foram feitas cotações

estimativas dos custos de aquisição dos principais equipamentos, através de

consultas a fornecedores existentes no mercado nacional.

Tendo em vista não haverem informações mais detalhadas sobre as

características geotécnicas dos locais previstos para a implantação da

captação e ETA existentes, por medida de segurança foi adotada a concepção

de fundações baseada em estacas. Da mesma forma, tendo em vista o caráter

estimativo de levantamento dos custos de implantação por tratar-se de um

Plano Diretor, aos custos de obras civis foi acrescentada uma parcela adicional

de 10%, relativa a custos eventuais.

4.3. Custos Operacionais

Os custos operacionais foram avaliados tendo como base os itens de consumo

de energia elétrica, fornecimento de produtos químicos, custo de transporte e

disposição final do lodo e custos relativos à manutenção e depreciação dos

equipamentos instalados.

4.3.1. Energia Elétrica

A avaliação do consumo de energia elétrica foi baseada no pré-

dimensionamento das potências dos principais equipamentos adotados, bem

como seu padrão de operação, de maneira a possibilitar a estimativa de custos

mensais de consumo e de demanda de energia elétrica, tendo como base as



_________________________________________________________________________

44

tarifas da CPFL com base no critério de contrato de hora sazonal AZUL, tal

como listado a seguir:

 Consumo de ponta época seca: R$ 0,25961 / kwh;

 Consumo de ponta época úmida: R$ 0,234757 / kwh;

 Consumo fora de ponta época seca: R$ 0,16098 / kwh;

 Consumo fora de ponta época úmida: R$ 0,14644 / kwh;

 Demanda de ponta (época seca e úmida): R$ 25,04 / kw;

 Demanda fora de ponta (época seca e úmida): R$ 6,07 / kw.

Considerando que dentro de um período de 24 horas, 3 horas são relativas ao

período de pico de consumo e 21 horas são relativas ao período fora de pico,

bem como que o período seco anual equivale a sete meses e o período úmido

equivale a cinco meses, foram definidas tarifas de consumo e demanda médias

através da aplicação do conceito de média ponderada considerando as tarifas

citadas anteriormente os respectivos períodos de incidência das mesmas,

resultando nos seguintes valores:

 Tarifa média consumo: R$ 0,1667 / kwh;

 Tarifa média demanda: R$ 8,44 / kw.

Essas tarifas médias foram aplicadas aos consumos definidos para cada

alternativa.

4.3.2. Produtos Químicos

Com relação aos produtos químicos, foram estimados com base na estimativa

de consumo dos diversos produtos químicos empregados na ETA, bem como

nos poços existente e a serem perfurados.

Adicionalmente, foi considerado o consumo de polímeros para auxiliar a

floculação, bem como o adensamento e desaguamento dos lodos em excesso,

pois para cada alternativa de intervenção e ampliação prevista para a ETA
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existente, está sendo prevista a implantação de sistema de tratamento dos

efluentes gerados.

Os custos unitários para o fornecimento desses produtos foram definidos com

base em cotações estimativas junto aos fornecedores existentes no mercado

nacional.

4.3.3. Transporte e Disposição Final dos Resíduos Sólidos Gerados no
Sistema de Tratamento

Com relação aos custos operacionais relativos ao transporte e disposição final

dos lodos descartados da ETA existente, foram estimadas quantidades de lodo

baseadas no pré-dimensionamento de cada alternativa avaliada.

As quantidades estimadas tem como base o emprego de formulação teórica

que considera a dosagem de produtos químicos e a turbidez da água bruta

captada, sendo que para a definição de dosagens e turbidez foi considerado

um padrão médio anual de qualidade da água bruta de forma a não distorcer os

custos operacionais devido aos picos de geração de lodo relativos aos

períodos críticos. Estes últimos foram adotados apenas para o pré-

dimensionamento do sistema de tratamento dos efluentes e desaguamento dos

lodos.

4.3.4. Manutenção e Depreciação dos Equipamentos Instalados

Tem em vista que todas as alternativas consideram a implantação de

equipamentos, a manutenção regular desses equipamentos e sua depreciação

ao longo de seu tempo de vida útil, devem ser considerados. Adota-se como

critério estimativo valores baseados em um custo anual de 3% do valor de

aquisição desses equipamentos.

4.4. Custos Globais a Valor Presente

Os custos globais consideram a composição dos custos de implantação mais

os custos de operação ao longo de um determinado horizonte de estudo,

convertidos a valor presente, de forma a serem somados.
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Esses custos, portanto, representam o total de investimentos necessários para

a implantação dos sistemas de tratamento, segundo cada alternativa avaliada,

tendo como base o horizonte de estudo de 20 anos e juros de 12 % ao ano.

Em anexo são apresentadas planilhas de quantitativos e custos e a seguir é

apresentado quadro resumo e gráfico ilustrativo com a comparação dos custos

de implantação, operação e globais a valor presente estimados para cada

alternativa avaliada.

Quadro 4.1 – Resumo dos custos

ALTERNATIVA
Custos (R$)

Custo Implantação Custo
Operação Custo Global

Alternativa 1 36,898,988.00 40,921,721.19 77,820,709.19

Alternativa 2 33,261,288.00 36,552,600.84 69,813,888.84

Alternativa 3 37,517,807.00 36,229,374.23 73,747,181.23
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5. ANEXOS

A seguir são apresentados os seguintes anexos:

 Anexo I: pré-dimensionamento das alternativas propostas;

 Anexo II: verificação hidráulica das alternativas de adução;

 Anexo III: quantitativos e orçamentos que definem os custos de implantação

das alternativas propostas;

 Anexo IV: cálculo que definem os custos operacionais das alternativas

propostas;

 Anexo V: cálculo que definem os custos globais a valor presente;
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Anexo I – Pré-dimensionamento das alternativas propostas
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Anexo II – Verificação Hidráulica das alternativas de adução
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Anexo III – Quantitativos e orçamentos que definem os custos de
implantação das alternativas propostas
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Anexo IV – Custos operacionais das alternativas propostas
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Anexo V – Custos globais a valor presente
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1. APRESENTAÇÃO

Este relatório, denominado como relatório R-3, tem por objetivo cumprir as

estipulações do Edital do processo licitatório Carta-Convite 03/2.009, que

originou o contrato de prestação de serviços celebrado entre o SAE –

Superintendência de Água e Esgoto do Município de Ourinhos e a PEZZI

Consultoria e Projetos Ltda, cujo objetivo é a elaboração do Plano Diretor de

Abastecimento de Água da área urbana do município de Ourinhos.

Este relatório, composto de dois volumes (texto e desenhos), contempla as

atividades relativas à terceira etapa dos trabalhos, visando a proposta de

alternativas de intervenções no sistema de abastecimento de água existente e

ampliações para o atendimento das demandas previstas ao longo do horizonte

de estudo, bem como a avaliação técnica e econômica das alternativas

propostas.
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2. DESENHOS

O quadro 2.1 a seguir apresenta a relação de desenhos.

Quadro 2.1 – Relação de Desenhos

No. do Desenho Título Folha Rev.

1007-R3-AGU-001
CAPTAÇÃO EXISTENTE DE

AMPLIAÇÃO – ALTERNATIVA 1
01/01 0

1007-R3-AGU-002

CHEGADA DE ÁGUA BRUTA –

PLANTA E CORTE – ALTERNATIVA

1,2 E 3

01/01 0

1007-R3-AGU-003
DECANTADORES DE MANIFOLD DE

COLETA DE LODO
01/01 0

1007-R3-AGU-004

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO E

REGULARIZAÇÃO DE FLUXO –

ALTERNATIVA 1,2, E 3

01/01 0

1007-R3-AGU-005

TANQUE DE CLARIFICAÇÃO DO

EFLUENTE E ADENSAMENTO DO

LODO – ALTERNATIVA 1,2 E 3

01/01 0

1007-R3-AGU-006
DESAGUAMENTO DE LODO

ALTERNATIVA 1,2 E 3
01/01 0

1007-R3-AGU-006A
PLANTA GERAL – UNIDADES

EXISTENTES E PROJETADAS
01/01 0
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1007-R3-AGU-007
JD. ANCHIETA, SETOR ETA E PQ

MINAS GERAIS – ALTERNATIVA 1
01/01 0

1007-R3-AGU-008 SETOR PÁTIO 01/01 0

1007-R3-AGU-009
COHAB, SÃO JOÃO E SÃO

SILVESTRE
01/01 0

1007-R3-AGU-010
SETORES P4 – ETA – ALTERNATIVA

2 E 3
01/01 0

1007-R3-AGU-011
JD. PAINEIRAS – ALTERNATIVAS 1 E

2
01/01 0

1007-R3-AGU-012
JD. PAINEIRAS E POÇO 5 –

ALTERNATIVA 3
01/01 0

1007-R3-AGU-013
PROPOSTA DE ADUÇÃO –

ALTERNATIVA 1
01/01 0

1007-R3-AGU-014
PROPOSTA DE ADUÇÃO –

ALTERNATIVA 2
01/01 0

1007-R3-AGU-015
PROPOSTA DE ADUÇÃO –

ALTERNATIVA 3
01/01 0

1007-R3-AGU-016
TOPOLOGIA DE REDE –

ALTERNATIVA 1
01/01 0

1007-R3-AGU-017 TOPOLOGIA DE REDE – 01/01 0
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ALTERNATIVA 2

1007-R3-AGU-018
TOPOLOGIA DE REDE –

ALTERNATIVA 3
01/01 0
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1. APRESENTAÇÃO 

Este relatório, denominado como relatório R-4, tem por objetivo cumprir as 

estipulações do Edital do processo licitatório Carta-Convite 03/2.009, que 

originou o contrato de prestação de serviços celebrado entre o SAE – 

Superintendência de Água e Esgoto do Município de Ourinhos e a PEZZI 

Consultoria e Projetos Ltda, cujo objetivo é a elaboração do Plano Diretor para 

o Sistema de abastecimento de Água Potável para a Cidade de Ourinhos. 

Este relatório, composto de dois volumes (texto e desenhos), contempla as 

atividades relativas à terceira etapa dos trabalhos, visando a proposta de 

alternativas de intervenções no sistema de abastecimento de água existente e 

ampliações para o atendimento das demandas previstas ao longo do horizonte 

de estudo, bem como a avaliação técnica e econômica das alternativas 

propostas. 
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2. EVOLUÇÃO DAS DEMANDAS AO LONGO DO HORIZONTE DE ESTUDO 

Tendo como base o estudo de demandas desenvolvido na fase anterior dos 

trabalhos e apresentado com detalhes no relatório R1 – Estudos Preliminares, 

Levantamento, Tratamento e Apresentação dos Dados, as populações 

atendidas pelo Sistema de Abastecimento de Água e, consequentemente, as 

demandas da área urbana de Ourinhos, bem como sua evolução ao longo do 

horizonte de estudo, estão apresentadas no quadro resumo a seguir. 

 
Quadro 2.1 – Resumo de População e Demandas para o Abastecimento de Água 

  2009 2010 2015 2020 2025 2030 

POP (hab) 110.094 112.201 122.446 132.026 140.663 148.055 

Qm (l/s) 499,08 508,63 512,37 513,00 510,12 503,37 

Qd (l/s) 529,02 539,15 545,68 548,91 548,38 543,64 

Qh (l/s) 693,72 706,99 728,85 746,41 758,80 765,12 

 

Os valores apresentados no quadro 2.1 tem o seguinte significado: 

• Qm vazão média 

• Qd  vazão máxima diária 

• Qh  vazão máxima horária 

Além destas vazões, considerou-se, também, um consumo potencial para o 

Distrito Industrial, como sendo o valor de 10 L/s, para o ano 2020 podendo 

chegar a 20 L/s no ano 2030. 

Desta forma, em termos de produção de água, o sistema de abastecimento de 

Ourinhos deve ter como meta, para o ano 2030 uma produção estimada em 

aproximadamente 560 l/s (inclui a previsão para o Distrito Industrial). 
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3. APRESENTAÇÃO DAS ALTERNATIVAS PROPOSTAS PARA O SISTEMA 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

3.1. Considerações Iniciais 

A princípio são cogitadas quatro alternativas para a ampliação do sistema de 

abastecimento de água de Ourinhos e melhoria de suas condições 

operacionais atuais.  

As alternativas propostas envolvem intervenções e ampliações nas unidades 

de produção de água, bem como nas unidades formadoras do sistema de 

distribuição da água produzida, ou seja, para o conjunto de reservatórios, 

adutoras, estações elevatórias e para a rede de distribuição no que concerne 

às tubulações de maior diâmetro, formadoras da rede primária e limites dos 

setores de abastecimento. 

Evidentemente, cada alternativa trata de forma conjunta os sistemas de 

produção e distribuição, pois diferentes configurações do sistema de produção 

com relação ao posicionamento das unidades produtoras, quer sejam ETA´s, 

explorando mananciais superficiais, ou poços profundos, certamente influem de 

forma relevante na configuração dos sistemas de distribuição com relação ao 

dimensionamento e traçado de adutoras, dimensionamento de estações 

elevatórias e posicionamento e dimensionamento de reservatórios. 

Uma maior concentração da produção de água certamente leva a necessidade 

de transporte da água produzida para maiores distâncias, sobrecarregando o 

sistema de adução. Em contrapartida, a dispersão de sistemas produtores pela 

área urbana, segundo localização estratégica para o atendimento de regiões de 

maiores demandas, certamente leva a uma otimização do sistema de adução. 

Com relação aos poços profundos, considerou-se como vazão disponível a 

produção nominal dos mesmos (170 m3/hora) com regime de funcionamento de 

20 horas/dia. Isto representa, na prática, cerca de 40 L/s de vazão média (24 
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horas). Considerou-se, ainda, como existentes, o poço localizado no pátio 

(sede do SAE) e o poço em licitação, localizado nas proximidades do centro de 

reservação denominado como São João. Desta forma, a produção atual dos 

poços pode ser considerada com o valor de 80 L/s. 

As quatro alternativas propostas são listadas a seguir: 

• Alternativa 1: Ampliação da ETA existente para atender a uma capacidade 

produtiva da ordem de 480 L/s e consideração da produção dos poços 

existentes (80 L/s), estabelecendo uma produção total de 560 L/s para o 

atendimento da demanda prevista para o final de plano; 

• Alternativa 2: Ampliação da ETA existente para atender a uma capacidade 

produtiva de 400 L/s, implantação de mais 2 poços profundos posicionados 

na vertente mais ao sul e sudoeste da área urbana e consideração dos 

poços existentes (80 L/s), estabelecendo uma produção total de 560 L/s; 

• Alternativa 3: Ampliação da ETA existente para atender a uma capacidade 

produtiva de 360 L/s, implantação de mais 3 poços profundos posicionados 

na vertente mais ao sul e sudoeste da área urbana e consideração dos 

poços existentes (80 L/s), estabelecendo uma produção total de 560 L/s; 

• Alternativa 4: Ampliação da ETA existente para atender a uma capacidade 

produtiva de 360 L/s, implantação de outra ETA com capacidade nominal de 

120 L/s posicionada na vertente mais ao sul e sudoeste da área urbana, 

bem como a consideração da produção dos poços existentes (80 L/s), 

estabelecendo uma produção total de 560 L/s. 

Portanto, as quatro alternativas ora propostas, visam avaliar diferentes 

configurações dos sistemas de produção e distribuição explorando exatamente 

os efeitos de maior ou menor dispersão dos sistemas de produção de água 

sobre o sistema de distribuição, de forma a estabelecer um adequado ponto de 

equilíbrio técnico e econômico para o sistema de abastecimento de água de 
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Ourinhos como um todo, considerando o máximo aproveitamento de suas 

unidades existentes. 

A alternativa 4 é considerada no presente estudo tendo em vista a grande 

disponibilidade de água na região, com a possibilidade de exploração de outro 

manancial superficial, o rio Paranapanema. Já existe captação neste rio, sendo 

que esta foi usada no passado para o fornecimento de água bruta para uso 

industrial e atualmente encontra-se desativada.  

A localização dessa captação superficial é interessante sob o ponto de vista 

estratégico, pois levaria à implantação de uma nova ETA na região mais ao 

sudoeste da área urbana de Ourinhos de forma a estabelecer outro ponto de 

produção de água, que pode ter importância estratégica na mudança da 

configuração do sistema de adução da água produzida com benefícios técnicos 

e econômicos.  

Durante visita realizada à essa captação foi observado que o aproveitamento 

da mesma demandaria a realização de obras significativas, mas perfeitamente 

viáveis sob os pontos vista técnico e econômico.  

Entretanto, foi observado pelos técnicos do SAE que a outorga de exploração 

dessa captação não é de poder dessa autarquia, sendo que sua concessão por 

parte da indústria que a explorava no passado é de difícil obtenção, criando, 

portanto, grande dificuldade de caráter institucional para a integração dessa 

unidade ao sistema de abastecimento de água em questão. 

Em virtude da dificuldade de aproveitamento da captação existente, outra 

possibilidade que viabiliza essa alternativa é a implantação de nova captação 

no rio Paranapanema, entretanto devem ser considerados outros aspectos 

técnicos relevantes, apresentados a seguir. 

As características das águas do rio Paranapanema certamente são diferentes 

das águas captadas atualmente no rio Pardo e os técnicos do SAE externaram 
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preocupação com relação à esse aspecto. Realmente, esses dois corpos 

d’água apresentam características hidrodinâmicas bem distintas com 

conseqüência na qualidade de suas águas. O rio Pardo apresenta maior 

velocidade de escoamento na região de Ourinhos e, conseqüentemente, maior 

potencial de transporte de sedimentos e maiores valores de turbidez. Já o rio 

Paranapanema, apresenta escoamento mais lento, característico de rios de 

grande porte, sendo submetido a vários represamentos ao longo de seu 

caminho, resultando, portanto, em menor potencial de transporte de 

sedimentos e menores valores de turbidez.  

Enquanto o rio Pardo apresenta comportamento que tende a um padrão 

caracterizado por maiores variações sazonais de cor e, principalmente, de 

turbidez com a presença de picos de variação nos períodos chuvosos, o rio 

Paranapanema tende a maior regularidade qualitativa ao longo do ano e 

predominância de cor elevada em relação à turbidez.  

Essas características distintas certamente levam a diferentes condições de 

tratabilidade das águas brutas captadas. As águas do rio Pardo embora de 

qualidade mais irregular ao longo do ano, apresentam maior facilidade de 

tratamento em virtude da tendência de maiores valores de turbidez em relação 

à cor. Por outro lado, as águas do rio Paranapanema, embora mais estáveis, 

tendem a ser mais difíceis de tratar devido aos maiores valores de cor em 

relação à turbidez, aspecto que em geral dificulta a formação de flocos de 

melhor de sedimentação, o que compromete as etapas de floculação e 

decantação e, consequentemente, sobrecarrega os filtros. 

Outra preocupação externada pelos técnicos do SAE é relacionada ao 

potencial de eutrofização das águas do rio Paranapanema e, 

conseqüentemente, a presença significativa de algas que possam causar 

problemas operacionais na ETA e risco de toxicidade na água potável 

produzida. A princípio, segundo consulta ao mais recente Relatório de 

Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo elaborado pela 
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CETESB e relativo a 2008, as águas do rio Paranapanema na região de 

Ourinhos apresentam baixo potencial de eutrofização, não havendo, portanto 

perigo eminente com relação à esse aspecto. 

Em resumo, observa-se que, embora as águas do rio Paranapanema sejam 

perfeitamente tratáveis com o emprego de técnicas convencionais de 

tratamento similares às empregadas na ETA existente, certamente os 

procedimentos operacionais seriam sensivelmente diferentes considerando-se 

a ETA existente e a nova ETA destinada ao tratamento das águas do rio 

Paranapanema. Confirmando, portanto, a suspeita dos técnicos do SAE com 

relação ao aumento da demanda operacional com a implantação de nova 

equipe necessária para a operação de outra ETA, com características 

operacionais levemente diferentes em relação à ETA existente. 

Outra possibilidade de viabilizar tecnicamente a alternativa 4 seria a exploração 

do rio Pardo através de outra ETA, ou seja, eliminar o aspecto negativo de 

implantar dois sistemas de tratamento com características operacionais 

distintas. Entretanto, observa-se que a configuração de traçado do rio Pardo na 

região de Ourinhos não favorece a implantação de outra ETA em local 

estrategicamente adequado, ou seja, na porção mais ao sudoeste da área 

urbana, não trazendo, portanto, benefícios quanto a possível otimização do 

sistema de adução segundo o conceito de dispersão dos pontos de produção 

de água. 

Portanto, tendo em vista todos os aspectos técnicos apresentados nos 

parágrafos anteriores, a alternativa 4 é descartada a “priori”, sendo que o 

presente estudo de avaliação fica restrito a comparação técnica e econômica 

das alternativas 1, 2 e 3 que são descritas e avaliadas na sequência. 

3.2. Intervenções e Ampliações na Captação e ETA Existentes 

As alternativas 1,2 e 3 diferem basicamente quanto ao nível de ampliação das 

instalações existentes de forma a atingir capacidade produtivas nominais 
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maiores e, conseqüentemente, reduzir a necessidade de implantação de poços 

profundos para complementar a produção necessária para o atendimento da 

máxima demanda de final de plano. 

Portanto, com relação à ETA existente as três alternativas são semelhantes 

com relação a vários aspectos alterando-se apenas a necessidade ou não da 

implantação de unidades adicionais dependendo de cada alternativa e o pré-

dimensionamento das unidades adicionais a serem implantadas. A seguir são 

apresentados comentários sobre cada unidade formadora desse sistema 

produtor considerando cada alternativa proposta e em anexo são apresentados 

os memoriais de cálculo do pré-dimensionamento de cada alternativa proposta. 

3.2.1. Captação no Rio Pardo 

Com relação à captação existente, observa-se que essa unidade demanda 

melhorias de suas condições atuais com a elevação das paredes laterais dos 

canais e instalação de comportas de isolamento de fluxo e sistema de ponte 

rolante para facilitar as operações de limpeza dos canais de retenção de 

sedimentos. Especificamente, para cada alternativa, são previstas as seguintes 

ampliações: 

• Alternativa 1: Para a captação de 480 L/s, torna-se necessária a 

implantação de mais dois canais de tomada de água e retenção de 

sedimentos similares aos existentes e a ampliação do poço de sucção. Com 

relação às bombas, tendo em vista que a capacidade de recalque atual é de 

cerca de 360 L/s conforme observado nas placas de identificação das 

bombas instaladas, é prevista a implantação de mais três conjuntos 

motobomba do tipo centrífugos de eixo horizontal (2 + 1 de reserva), cada 

um com capacidade de recalque de cerca de 60 L/s para totalizar a 

capacidade de captação de cerca de 480 L/s. A implantação de mais três 

bombas demanda também a ampliação da sala de bombas. E a 

implantação de uma nova adutora de água bruta paralela à existente com 

diâmetro de 400 mm. 
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• Alternativa 2: Para a captação de 400 L/s, é dispensada a ampliação dos 

canais de tomada d’água e retenção de sedimentos, bem como do poço de 

sucção. Com relação às bombas, é prevista a troca dos conjuntos 

existentes, de forma a elevar a capacidade de recalque de 120 L/s de cada 

bomba para cerca de 135 L/s. A princípio foi cogitada a alternativa de 

simples troca dos rotores, mas segundo informado pelos técnicos da SAE 

de Ourinhos, as bombas existentes já estão equipadas com maiores rotores 

disponíveis para suas dimensões de carcaça. Tendo em vista que não é 

necessária a implantação de bombas adicionais também não é necessária a 

ampliação da sala de bombas. Com relação à adutora de água bruta, o 

aumento de vazão de 360 para 400 L/s permite que seja usada a adutora 

existente com diâmetro de 500 mm, sendo que a velocidade de escoamento 

passa de cerca de 1,8 para 2,0 m/s, valor tecnicamente aceitável. 

• Alternativa 3: Para essa alternativa não é necessária qualquer tipo de 

ampliação das instalações existentes, já que a capacidade atual é de cerca 

de 360 L/s conforme apresentado no relatório R2 de Diagnóstico do 

Sistema Existente. 

3.2.2. Etapa de Coagulação e Floculação 

Tendo em vista as deficiências de medição de vazão de água bruta, 

coagulação e floculação observadas na ETA existente, conforme abordado no 

relatório R2 – Diagnóstico do Sistema Existente, para as três alternativas é 

prevista a desativação da estrutura existente e a implantação de uma nova 

estrutura caracterizada por canal de chegada de água bruta, equipado com 

calha Parshall e com dimensões e configuração adequadas para a garantia de 

boas condições de fluxo para a medição de vazão. Na posição do ressalto 

hidráulico a ser gerado na calha Parshall é prevista a aplicação de coagulante.  

Com relação à floculação é prevista a implantação de dois conjuntos paralelos, 

cada um formado por quatro câmaras em série equipadas com floculadores 

mecânicos de fluxo axial com inversores de freqüência, de forma a possibilitar 
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o ajuste de gradientes de velocidade decrescentes em cada câmara no sentido 

de escoamento. A quarta câmara de cada conjunto deverá ser interligada a um 

prolongamento do canal de água floculada existente, de maneira a conectar 

essa nova estrutura de floculação aos decantadores existentes. 

O que difere cada uma das três alternativas propostas são as dimensões 

básicas das estruturas, conforme definido no pré-dimensionamento 

apresentado em anexo. 

3.2.3. Etapa de Decantação 

No caso dos decantadores existem diferenças fundamentais entre as 

alternativas propostas.  

Conforme observado no relatório R02, para uma condição operacional 

adequada a capacidade nominal para o conjunto das duas unidades existentes 

deve ficar restrita a cerca de 240 L/s. Portanto, no caso da Alternativa 1 torna-

se necessária a implantação de mais duas unidades similares às existentes e, 

no caso das alternativas 2 e 3, trona-se necessária a implantação de mais uma 

unidade, para que a etapa de decantação opere dentro de padrões técnicos 

aceitáveis. 

Outro aspecto importante a ser ressaltado, este comum às três alternativas 

consideradas, é a necessidade de implantação de sistema de descarte de lodo 

sedimentado nos decantadores, para que as operações de descarte sejam 

feitas de forma regular com freqüência diária para viabilizar a operação do 

sistema de tratamento de efluentes a ser implantado e melhorar a qualidade da 

água potável produzida. Portanto, é proposto, para cada decantador, seja ele 

existente ou a ser implantado, dois conjuntos de dutos perfurados para a 

sucção do lodo através de escoamento por carga hidráulica, denominados 

“manifolds”, conforme ilustrado em desenho em anexo. 
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3.2.4. Etapa de Filtração 

Conforme observado no relatório R02, os filtros existente atualmente operam 

em condições conservadoras, com taxas de aplicação relativamente baixas, o 

que provavelmente em parte justifica o bom desempenho da ETA existente 

mesmo operando com significativa sobrecarga. 

Dessa forma, a ampliação dessa etapa fica restrita apenas à Alternativa 1 com 

a previsão de mais duas unidades similares às existentes. Com relação às 

alternativas 2 e 3, torna-e desnecessária a implantação de unidade adicionais. 

Entretanto, para as três alternativas propostas é prevista uma reforma geral 

dos quatro filtros existentes com a substituição dos meios suporte e filtrante, 

bem como dos difusores de fundo. Adicionalmente, é prevista a implantação de 

sistema de lavagem dos filtros com ar através da instalação de dois sopradores 

(1 + 1 de reserva) e barriletes para a veiculação do ar até os filtros. A lavagem 

com ar visa melhorar o desempenho da limpeza do meio filtrante dessas 

unidades, quando associada à pratica atual de retrolavagem com água. 

3.2.5. Câmara de Contato para o Condicionamento Final da Água Filtrada 

Atualmente não existe câmara de contato destinada a proporcionar adequadas 

condições de aplicação de cloro, cal hidratada e ácido fluossílício para o 

condicionamento final da água filtrada produzida. 

Portanto, para as três alternativas propostas é prevista a implantação de uma 

câmara de contato dotada de chicanas horizontais, para estabelecer condições 

de fluxo que tendem ao escoamento ideal do tipo pistão e garantir adequadas 

condições de contato dos produtos químicos com a água. O tempo de 

detenção hidráulica estabelecido para o pré-dimensionamento dessa unidade é 

de 30 minutos para a vazão nominal definida em cada alternativa. 

Com a implantação da câmara de contato será possível a aplicação da solução 

de cloro no seu início, de forma a proporcionar o processo de desinfecção final 
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da água filtrada em ambiente ácido, seguido da cal hidratada e do ácido 

fluossilícico aplicado na porção final, de forma a corrigir o pH da água a ser 

distribuída e promover sua fluoretação, para o atendimento dos padrões de 

potabilidade vigentes. 

3.2.6. Casa de Química 

Para a Casa de Química é prevista a reforma do prédio existente de maneira a 

corrigir atuais problemas estruturais e a substituição das instalações existentes 

por equipamentos mais modernos, tendo em vista a elevada idade das 

mesmas.  

As previsões são comuns às três alternativas propostas. Entretanto, tendo em 

vista as diferentes capacidades nominais de cada alternativa e, 

conseqüentemente, as diferentes demandas em termos de consumo de 

produtos químicos, as diferenças entre cada alternativa estão no pré-

dimensionamento de cada instalação conforme apresentado em anexo. A 

seguir são apresentados comentários sobre cada produto químico: 

• Coagulante: Atualmente é utilizado o sulfato de alumínio em pó como 

substância coagulante, sendo que este é submetido à diluição para preparo 

da solução e aplicado por gravidade na ETA. É prevista a continuidade de 

sua utilização, entretanto, substituindo o produto em pó por solução líquida 

concentrada, fornecida a granel e a ser armazenada em tanques 

estacionários a serem implantados em área externa. A solução concentrada 

poderá então ser aplicada diretamente na calha Parshall a ser implantada, 

sem a necessidade de diluição adicional nos tanques de preparo atuais. 

Como única prática de diluição recomendada, poderá ser feita pré-diluição 

com a injeção da solução concentrada em linha de água filtrada antes do 

ponto de aplicação na calha Parshall. 

• Alcalinizante: Atualmente é utilizada a cal hidratada apenas para a 

correção final de pH da água filtrada. Recomenda-se que a cal seja 
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substituída pela barrilha para a melhoria das condições operacionais 

relativas ao preparo da suspensão, pois é de senso comum a maior 

dificuldade de lidar com a suspensão de cal devido a problemas de 

deposição nas linhas de aplicação e formação de depósitos de cal e 

impurezas nos tanques. Segundo informado pelos técnicos do SAE de 

Ourinhos, a porção inicial do reservatório de água tratada possui quantidade 

significativa de depósitos de cal e impurezas. Com a utilização de barrilha 

será possível a preparação de solução diluída sem os mesmos 

inconvenientes da suspensão de cal. É prevista a instalação de novos 

tanques de preparo de solução de barrilha dotados de misturadores e a 

aplicação poderá ser feita com bombas dosadoras similares às empregadas 

para o sulfato de alumínio (bombas do tipo diafragma ou de deslocamento 

positivo helicoidal). Adicionalmente, é prevista a instalação de bombas 

dosadoras para a aplicação em dois pontos distintos: na chegada de água 

bruta para a correção inicial de pH e na porção final da câmara de contato 

para a correção final de pH. A correção inicial de pH para a coagulação não 

é feita atualmente, pois a água captada apresenta alcalinidade natural 

suficiente para dispensar a elevação inicial do pH, entretanto, essa prática 

passa a ser prevista neste estudo como medida de segurança pois 

possibilita maior flexibilidade operacional à ETA e continuidade de sua 

adequada operação, caso haja variação qualitativa da água bruta e a 

correção inicial passe a ser necessária. 

• Polímero auxiliar de Floculação: O polímero não é utilizado atualmente na 

ETA, mas está sendo previsto neste estudo para conferir maior segurança 

operacional nas etapas de floculação e decantação ou mesmo proporcionar 

redução de dosagem de coagulante e eventualmente alcalinizante, pois 

freqüentemente o uso de polímero otimiza a dosagem desse produtos. 

Portanto, é prevista a instalação de equipamentos automáticos de preparo 

de solução de polímero e bombas dosadoras semelhantes às previstas para 
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o sulfato de alumínio e a barrilha, ou seja, bombas do tipo diafragma ou de 

deslocamento positivo helicoidal. 

• Cloro: É mantida a aplicação de cloro na chegada de água bruta (pré-

oxidação) e na porção inicial da câmara de contato (desinfecção). 

Entretanto, o atual sistema de cloro gasoso com cilindros de 60 kg deverá 

ser substituído por novo sistema dotado de cilindros de 900 kg conectados 

a manifold com sistema de troca automática do tipo “switch-over”, que 

alimenta um clorador destinado a cada ponto de aplicação e mais um de 

reserva. O sistema de cloro deverá contar ainda com sistema de segurança 

contra vazamentos formado por sensores de gás cloro, exaustores e 

“scrubber” para a neutralização do cloro gasoso em eventuais vazamentos. 

Outra medida importante é a alteração do “lay-out” da casa de química de 

forma a permitir que o novo sistema de cloro seja instalado no andar térreo 

e em local de maior ventilação para a exaustão dos gases. 

Ácido Fluossilícico: É mantido o emprego do ácido fluossilícico para a 

fluoretação, entretanto, é prevista a substituição da atual instalação por 

equipamentos de dosagem mais modernos e a instalação de tanque 

estacionário semelhante aos tanques de sulfato de alumínio a serem 

colocados em área externa. 

3.2.7. Sistema de Tratamento dos Efluentes 

Atualmente não existe tratamento de efluentes, os lodos descartados dos 

decantadores e as águas de lavagem dos filtros são lançados “in natura” nas 

águas do rio Pardo.  

Embora esse rio tenha grande capacidade de assimilação desses efluentes, 

não havendo, portanto, grande impacto na qualidade de suas águas, o atual 

lançamento não é permitido pela legislação ambiental vigente e certamente 

compromete, ainda que em pequena escala, o meio ambiente regional. 
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Portanto, para as três alternativas propostas é prevista a implantação de 

sistema de tratamento de efluentes que reúne as linhas de lodo dos 

decantadores e águas de lavagem dos filtros, de acordo com a seguinte 

concepção básica: 

• Implantação de tanque de homogeneização dos efluentes com misturadores 

mecânicos e regularização dos descartes intermitentes através da 

drenagem desse tanque mediante fluxo contínuo proporcionado por 

motobombas submersíveis.  

• Implantação de tanque de clarificação dos efluentes e adensamento do 

lodo. Esse tanque deverá receber os efluentes regularizados citados no 

item anterior, proporcionando sua clarificação, bem como o adensamento, 

por gravidade, dos lodos sedimentados.  

• O efluente clarificado será retornado ao início do processo de tratamento, 

resultando em redução do índice de perdas de água na ETA e economia 

energética nos sistemas de captação.  

• Os lodos adensados serão submetidos a desaguamento mecanizado para a 

redução do volume de material a ser transportado ao local de disposição 

final, bem como melhoria de suas condições de manuseio.  

• Tanto para a clarificação do efluente e adensamento de lodo, como para o 

desaguamento mecanizado do lodo adensado, é prevista a aplicação de 

polímero através de sistema de preparo e dosagem de solução similar ao 

previsto para a floculação e descrito no item anterior relativo à Casa de 

Química. 

A seguir é apresentado um fluxograma simplificado que ilustra as melhorias e 

ampliações propostas para a ETA Existente. 
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3.3. Alternativas de Adução de Água Tratada 

Em função das alternativas propostas em itens anteriores, relativas às 

diferentes participações dos mananciais superficial e subterrâneo, em termos 

de vazão, decorrem diferentes situações no sistema de adução de água tratada 

aos setores de abastecimento. Estes, também, foram objeto de estudos, em 

diferentes situações conforme explicitado em itens subsequentes. 

Como o sistema, hoje, apresenta uma mistura muito grande em termos de 

sistemas de adução e distribuição de água tratada, ou seja, ao mesmo tempo 

que se aduz para reservatórios, a mesma linha também alimenta a rede de 

distribuição, partiu-se da premissa de eliminar esta situação, fazendo com que 

os reservatórios existentes passem a ter a sua função melhor definida e não 

funcionem como reservatórios de sobras. Esta situação traz problemas 

operacionais e distribuição não equitativa da água tratada. 

Em função deste aspecto foi feita uma análise hidráulica em cada alternativa 

visando verificar o melhor aproveitamento das redes de maior diâmetro 

existentes, ou como aduçào ou como rede primária. Via de regra, em quase 

todos os setores, as adutoras existentes devem permanecer com esta função, 

devendo serem implantadas novas tubulações para terem a função de redes 

primárias. 

Os sistemas de adução propostos, em cada alternativa, estão devidamente 

representados nos respectivos desenhos e sob o aspecto de capacidade 

hidráulica foram verificados e/ou dimensionados a partir das vazões atuais e 

futuras e com o auxílio de modelo matemático de análise hidráulica (Epanet e 

WaterCad). 
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3.4. Proposta de Setorização para Sistema de Abastecimento de Água 

Em temos de setorização propõe-se neste estudo a subdivisão da área de 

projeto em oito, nove e dez setores de distribuição para as alternativas 1, 2 e 3, 

respectivamente, originados a partir dos centros de reservação, bem como da 

topografia e dos limites naturais, todos existentes. 

Como informação básica as vazões máximas diárias e horárias totais foram 

subdivididas pelos setores propostos, com base nos parâmetros básicos 

previstos e na distribuição demográfica proposta. 

A análise de cada setor de abastecimento foi feita de forma a se verificar 

eventuais deficiências de volume de reservação (o valor mínimo foi 

considerado como sendo o volume equivalente a 1/3 do consumo diário para a 

vazão máxima diária) e das redes de distribuição primárias. 

Neste caso, das redes primárias, lançou-se mão de uma ferramenta de cálculo 

baseada em “softwares” de modelagem matemática, quais sejam, “EPANET” e 

“WATERCAD”. 

De acordo com a configuração do sistema de abastecimento de água, que é 

abordado com detalhes na sequência deste relatório, os valores totais de 

vazões apresentados, anteriormente no quadro 2.1, podem ser divididos em 

oito setores. 

Para propor melhorias no fornecimento de água para Ourinhos, foi realizado 

um estudo e implantação da setorização da distribuição com a divisão em oito 

setores de abastecimento na alternativa 1, nove na alternativa 2 e dez na 

alternaitva 3, assim denominados: 

• Setor ETA; 

• Setor Jardim Anchieta; 

• Setor Parque Minas Gerais; 
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• Setor Pátio do SAE; 

• Setor Vila São Silvestre; 

• Setor Vila São João; 

• Setor Cohab; 

• Setor Paineiras; 

• Setor Poço P4; 

• Setor Poço P5. 

Os quadros a seguir apresentam as populações e correspondentes demandas 

em cada setor. 

Quadro 3.1 - População e Demandas para o Setor Jardim Anchieta 

 2009 2010 2015 2020 2025 2030 

POP 
(hab) 14,372 14,674 16,142 17,515 18,752 19,811 

Qm (L/s) 65.15 66.52 67.55 68.05 68.01 67.36 

Qd (L/s) 69.06 70.51 71.94 72.82 73.11 72.74 

Qh (L/s) 90.56 92.46 96.08 99.02 101.16 102.38 

 
Quadro 3.2 - População e Demandas o Setor Parque Minas Gerais 

 2009 2010 2015 2020 2025 2030 

POP 
(hab) 10,517 10,550 10,712 10,863 10,999 11,115 

Qm (L/s) 47.68 47.83 44.82 42.21 39.89 37.79 

Qd (L/s) 50.54 50.70 47.74 45.16 42.88 40.81 

Qh (L/s) 66.27 66.48 63.76 61.41 59.33 57.44 
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Quadro 3.3 – População e Demandas para o Setor Pátio do SAE – Alternativa 1 e 2 

 2009 2010 2015 2020 2025 2030 

POP 
(hab) 31,131 31,483 33,196 34,798 36,242 37,478 

Qm (L/s) 141.12 142.72 138.91 135.21 131.43 127.42 

Qd (L/s) 149.59 151.28 147.94 144.67 141.29 137.61 

Qh (L/s) 196.16 198.38 197.60 196.73 195.51 193.68 

 
Quadro 3.4 – População e Demandas para o Setor Vila São Silvestre 

 2009 2010 2015 2020 2025 2030 

POP 
(hab) 5,354 5,556 6,535 7,451 8,277 8,984 

Qm (L/s) 24.27 25.19 27.35 28.95 30.02 30.54 

Qd (L/s) 25.73 26.70 29.12 30.98 32.27 32.99 

Qh (L/s) 33.74 35.01 38.90 42.13 44.65 46.43 

 
Quadro 3.5 – População e Demandas para o Setor Vila São João 

 2009 2010 2015 2020 2025 2030 

POP 
(hab) 13,437 13,738 15,199 16,565 17,796 18,851 

Qm (L/s) 60.91 62.28 63.60 64.36 64.54 64.09 

Qd (L/s) 64.57 66.01 67.73 68.87 69.38 69.22 

Qh (L/s) 84.67 86.56 90.47 93.65 96.00 97.42 

 
Quadro 3.6 – População e Demandas para o Setor Cohab 

 2009 2010 2015 2020 2025 2030 

POP 
(hab) 6,971 7,021 7,263 7,490 7,694 7,868 

Qm (L/s) 31.60 31.83 30.39 29.10 27.90 26.75 

Qd (L/s) 33.50 33.74 32.37 31.14 29.99 28.89 

Qh (L/s) 43.93 44.24 43.23 42.34 41.50 40.66 
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Quadro 3.7 – População e Demandas para o Setor Paineiras – ALTERNATIVA 1 

 2009 2010 2015 2020 2025 2030 

POP 
(hab) 10,423 10,775 12,486 14,087 15,530 16,765 

Qm (L/s) 47.25 48.84 52.25 54.74 56.32 57.00 

Qd (L/s) 50.08 51.77 55.65 58.57 60.54 61.56 

Qh (L/s) 65.67 67.89 74.32 79.64 83.78 86.64 

 
Quadro 3.8 – População e Demandas para o Setor ETA – ALTERNATIVA 1 

 2009 2010 2015 2020 2025 2030 

POP 
(hab) 17,888 18,404 20,912 23,258 25,373 27,183 

Qm (L/s) 81.09 83.43 87.51 90.37 92.02 92.42 

Qd (L/s) 85.95 88.43 93.20 96.70 98.92 99.81 

Qh (L/s) 112.71 115.96 124.48 131.49 136.87 140.48 

 
Quadro 3.9 – População e Demandas para o Setor ETA – ALTERNATIVA 2 

 2009 2010 2015 2020 2025 2030 

POP 
(hab) 12,628 12,819 13,747 14,614 15,397 16,066 

Qm (L/s) 57.25 58.11 57.52 56.79 55.84 54.62 

Qd (L/s) 60.68 61.60 61.26 60.76 60.02 58.99 

Qh (L/s) 79.57 80.77 81.83 82.62 83.06 83.03 

 
Quadro 3.10 – População e Demandas para o Setor Poço P4 – ALTERNATIVA 2 

 2009 2010 2015 2020 2025 2030 

POP 
(hab) 5,260 5,585 7,166 8,644 9,976 11,117 

Qm (L/s) 23.84 25.32 29.98 33.59 36.18 37.80 

Qd (L/s) 25.27 26.84 31.93 35.94 38.89 40.82 

Qh (L/s) 33.14 35.19 42.65 48.87 53.82 57.45 
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Quadro 3.11 – População e Demandas para o Setor Paineiras – ALTERNATIVA 3 

 2009 2010 2015 2020 2025 2030 

POP 
(hab) 6,759 6,995 8,143 9,216 10,184 11,012 

Qm (L/s) 30.64 31.71 34.07 35.81 36.93 37.44 

Qd (L/s) 32.48 33.61 36.29 38.32 39.70 40.43 

Qh (L/s) 42.59 44.08 48.47 52.10 54.94 56.91 

 
Quadro 5.9 – População e Demandas para o Setor Pátio do SAE – ALTERNATIVA 3 

 2009 2010 2015 2020 2025 2030 

POP 
(hab) 15,828 16,010 16,895 17,723 18,469 19,108 

Qm (L/s) 71.75 72.58 70.70 68.86 66.98 64.96 

Qd (L/s) 76.06 76.93 75.29 73.68 72.00 70.16 

Qh (L/s) 99.74 100.88 100.57 100.20 99.63 98.75 

 
Quadro 3.12 – População e Demandas para o Setor Poço P5 – ALTERNATIVA 3 

 2009 2010 2015 2020 2025 2030 

POP 
(hab) 7,442 7,617 8,471 9,269 9,988 10,604 

Qm (L/s) 33.74 34.53 35.45 36.01 36.22 36.05 

Qd (L/s) 35.76 36.60 37.75 38.54 38.94 38.94 

Qh (L/s) 46.89 48.00 50.42 52.40 53.88 54.80 

As verificações hidráulicas foram feitas analisando-se as curvas de nível e 

faixas de pressões para poder determinar o limite de abastecimento de cada 

setor. 

Foram realizadas análises das redes de distribuição existentes, sendo 

consideradas as plantas cadastrais com as tubulações e seus respectivos 

diâmetros e as pressões em cada área de abastecimento para a delimitação 

dos setores. Também foram verificadas as capacidades de armazenamento 

dos reservatórios existentes e eventuais necessidades de ampliação para 

atender ao município em sua totalidade, até o horizonte de projeto (2030). 



 

 

_________________________________________________________________________ 
 

  

 
 

23

Apresenta-se, portanto, neste item o que cada setor dispõe para abastecer sua 

área de abrangência e o que será necessário em termos de ampliações. 

3.4.1.. Setor de Abastecimento Jardim Anchieta 

O abastecimento de água deste setor será feito por um reservatório elevado 

com capacidade de 150 m³ que será abastecido por uma elevatória projetada 

que tem como poço de sucção dois reservatórios apoiados projetados com 

capacidade de 1.000 m³ cada. Esta elevatória possui vazão de 102,39 L/s, 

altura manométrica de 15,00 mca e potência de 25 cv. Este volume dos 

reservatórios projetados são suficientes para atender as demandas previstas 

para final de plano, uma vez que o volume necessário para o atendimento 

deste setor é 2.095 m³.  

A verificação hidráulica foi realizada a partir do reservatório elevado no seu 

nível mínimo de água, isto é, com carga de 470,00 m. A faixa de abastecimento 

esta entre 455,00 e 412,00 m, que irá abastecer com pressões que variam 

entre 10 e 50 mca. Com o estudo de distribuição foi verificada a necessidade 

de ampliação de redes de distribuição conforme discriminado no quadro 3.13. 

Quadro 3.13 – Redes Projetadas – Setor Jardim Anchieta 
Diâmetro 
(mm) Extensão (m) 

150 1.200 

200 1.390 

300 1.270 

Total Geral 3.860 

O desenho 1007-R3-AGU-007 apresenta as intervenções necessárias para 

este setor. 

3.4.2. Setor de Abastecimento Parque Minas Gerais 

O abastecimento de água deste setor será feito por um reservatório elevado 

com capacidade de 100 m³ que será abastecido por uma elevatória projetada 
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que tem como poço de sucção um reservatório apoiado existente com 

capacidade de 500 m³. Esta elevatória possui vazão de 57,40 L/s, altura 

manométrica de 15 mca e potência de 15 cv.  

A verificação hidráulica foi realizada a partir do reservatório elevado estando no 

seu nível mínimo de água, isto é, com carga de 495,00 m. A faixa de 

abastecimento esta entre 480,00 e 433,00 m, que irá abastecer com pressões 

que variam entre 10 e 50 mca. Com o estudo de distribuição foi verificada a 

necessidade de ampliação de redes de distribuição conforme discriminado no 

quadro 3.14. 

Quadro 3.14 – Redes Projetadas – Setor Parque Minas Gerais 
Diâmetro 
(mm) Extensão (m) 

150 835 

200 585 

Total Geral 1.420 

O desenho 1007-R3-AGU-007 apresenta as intervenções necessárias para 

este setor. 

3.4.3. Setor de Abastecimento Pátio do SAE 

Este setor foi dividido em duas zonas de pressão quais sejam: 

• Zona Alta: abastecido através de estação elevatória localizada no pátio do 

SAE com vazão de 73,80 L/s, altura monométrica 20,00 mca e potência de 

25 cv. Os limites de abastecimento são entre as cotas 494,00 e 475,00 m. 

Esta elevatória abastece a rede de distribuição e tem como “sobra” um 

reservatório elevado (R7) com capacidade de 1.500 m3, sendo que este 

pode ser utilizado como controle operacional da estação elevatória em 

função de seu nível, ligando ou desligando a bomba. 
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• Zona Baixa: Abastecida por gravidade a partir do reservatório existente 

localizado no Pátio do SAE. Seus limites de abastecimento são 475,00 a 

430,00 m. 

Com o estudo de distribuição foi verificada a necessidade de ampliação de 

redes de distribuição conforme discriminado no quadro 3.15. 

 
Quadro 3.15 – Redes Projetadas – Setor Pátio do SAE 

Diâmetro 
(mm) Extensão (m) 

100 540 

150 595 

200 3.235 

250 1.560 

300 1.710 

Total Geral 7.640 

O desenho 1007-R3-AGU-008 apresenta as intervenções necessárias para 

este setor. 

3.4.4. Setor de Abastecimento Vila São Silvestre 

O abastecimento de água deste setor será feito pelo reservatório apoiado com 

capacidade de 1.000 m³ e um reservatório elevado com capacidade de 200 m³. 

O volume total de 1.200 m³ é suficiente para atender as demandas por água no 

final de plano, uma vez que o volume necessário para atender a população em 

2030 é de aproximadamente 950 m³. 

Para que o abastecimento do Setor – São Silvestre (Zona Alta), a água será 

recalcada do reservatório apoiado para o reservatório elevado. No recalque 

será necessária a utilização de uma bomba para atender a uma vazão de 21,22 

L/s, altura manométrica de 15 mca e potência de 5 cv. 
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A verificação hidráulica foi realizada com o reservatório elevado estando no seu 

nível mínimo de água, isto é, com carga de 520,0 m. A faixa de abastecimento 

desta zona fica entre 505,0 e 470,0 m, com pressões que variam entre 10 e 50 

mca. As regiões com cotas inferiores a 470,0 m, que integram a Zona Baixa, 

serão atendidas pelo reservatório apoiado, por gravidade. 

Com o estudo de distribuição foi verificada a necessidade de ampliação de 

redes de distribuição, conforme valores apresentados no quadro 3.16. 

Quadro 3.16 – Redes Projetadas – Setor Vila São Silvestre 

Diâmetro (mm) Extensão (m) 

100 499 

150 1.461 

200 698 

Total Geral 2.658 

O desenho 1007-R3-AGU-009 apresenta as intervenções necessárias para 

este setor. 

3.4.5. Setor de Abastecimento Vila São João 

O abastecimento de água deste setor será feito por dois reservatórios apoiados 

com capacidade de 1.000 m³ cada e um reservatório elevado com capacidade 

de 200 m³. O volume total de 2.200 m³ é suficiente para atender as demandas 

por água no final de plano, uma vez que o volume necessário para atender a 

população em 2030 é de aproximadamente 1.993 m³. 

Para o abastecimento do Setor – São João, Zona Alta, a água será recalcada 

do reservatório apoiado para o reservatório elevado. No recalque será 

necessária a utilização de uma bomba para atender a uma vazão de 68,43 L/s, 

altura manométrica de 20 mca e potência de 20 cv. 

A verificação hidráulica foi realizada com o reservatório elevado estando no seu 

nível mínimo de água, isto é, com carga de 480,0 m. A faixa de abastecimento 
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desta zona fica entre 465,0 e 430,0 m, com pressões que variam entre 10 e 50 

mca. Algumas regiões (Zona Baixa) que apresentaram cotas  inferiores a 430,0 

m, faz-se necessária a instalação de VRP (válvula redutora de pressão). 

As regiões na faixa entre 445,0 m e 410,0 m integram a Zona Média, sendo 

atendidas pelo reservatório apoiado por gravidade. Algumas regiões (Zona 

Baixa) que apresentaram cotas  inferiores a 410,0 m, faz-se necessária a 

instalação de VRP (válvula redutora de pressão). 

Com o estudo de distribuição foi verificada a necessidade de ampliação de 

redes de distribuição, conforme valores apresentados no quadro 3.17. 

Quadro 3.17 – Redes Projetadas – Setor Vila São João 

Diâmetro (mm) Extensão (m) 

100 297 

150 745 

200 1.979 

250 1.288 

Total Geral 4.308 

O desenho 1007-R3-AGU-009 apresenta as intervenções necessárias para 

este setor. 

3.4.6. Setor de Abastecimento Cohab 

O abastecimento de água deste setor será feito pelo reservatório semi-

enterrado com capacidade de 800 m³ e um reservatório elevado com 

capacidade de 200 m³. O volume total de 1.000 m³ é suficiente para atender as 

demandas por água no final de plano, uma vez que o volume necessário para 

atender a população em 2030 é de aproximadamente 832 m³.  

A água será recalcada do reservatório apoiado para o reservatório elevado, 

através de uma bomba com vazão de 40,66 L/s, altura manométrica de 15 mca 

e potência de 15 cv. 
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A verificação hidráulica foi realizada, estando o reservatório elevado com carga 

hidráulica igual a 475,00 m. As faixas de atendimento estão entre as cotas 

460,00 m e 425,00 m. Por haver regiões baixas com cotas inferiores a 425,0 m,  

faz-se necessária a instalação de VRP. 

Com o estudo de distribuição foi verificada a necessidade de ampliação de 

redes de distribuição. O quadro 3.18  apresenta um resumo das mesmas: 

Quadro 3.18 – Redes Projetadas – Setor Cohab 

Diâmetro (mm) Extensão (m) 

100 1.034 

150 105 

Total Geral 1.139 

O desenho 1007-R3-AGU-009 apresenta as intervenções necessárias para 

este setor. 

3.4.7. Setor de Abastecimento ETA – Alternativa 1 

Este setor foi dividido em duas zonas de pressões para estabelecer pressões 

entre 10 e 50 mca, quais sejam: 

• Zona Média: Abastecida por elevatória a partir da ETA Pardo. 

 Cota de Implantação: 405,00 m; 

 Faixa de atendimento: 405,00 a 437,00 m. 

 Vazão: 140,48 L/s 

 Altura manométrica: 45,00 mca;  

 Potência estimada: 100 cv 

• Zona Alta: Abastecida por booster localizado próximo à rodovia Raposo 

Tavares (SP 270). 

 Cota de Implantação: 437,00 m; 

 Faixa de atendimento: 437,00 a 460, 00 m; 
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 Vazão: 92,54 L/s; 

 Altura manométrica: 20,00 mca;  

 Potência estimada: 30 cv 

Com o estudo de distribuição foi verificada a necessidade de ampliação de 

redes de distribuição conforme discriminado no quadro 3.19. 

Quadro 3.19 – Redes Projetadas – Setor ETA – Alternativa 1 
Diâmetro 
(mm) Extensão (m) 

100 360 

150 495 

200 1.265 

250 1.085 

300 895 

400 1.825 

Total Geral 5.925 

O desenho 1007-R3-AGU-007 apresenta as intervenções necessárias para 

este setor. 

3.4.8. Setor de Abastecimento ETA – Alternativas 2 e 3 

Com a implantação do Poço P4, cria-se um setor de abastecimento para o 

mesmo e desta forma reduz-se a área do Setor ETA considerado na Alternativa 

1.  

Não houve alteração na concepção do sistema de abastecimento mas nas 

características dos equipamentos, uma vez que a população e demandas 

foram diminuídas. Este setor foi dividido em duas zonas de pressões para 

estabelecer pressões entre 10 e 50 mca, quais sejam: 

• Zona Média: Abastecida por elevatória a partir da ETA Pardo. 

 Cota de Implantação: 405,00 m; 
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 Faixa de atendimento: 405,00 a 437,00 m. 

 Vazão: 83,03 L/sl 

 Altura manométrica: 45,00 mca; 

 Potência estimada:75 cv 

• Zona Alta: Abastecida por booster localizado próximo à rodovia Raposo 

Tavares (SP 270). 

 Cota de Implantação: 437,00 m; 

 Faixa de atendimento: 437,00 a 460, 00 m; 

 Vazão: 35,09 L/s; 

 Altura manométrica: 25,00 mca 

 Potência estimada: 15 cv 

Com o estudo de distribuição foi verificada a necessidade de ampliação de 

redes de distribuição conforme discriminados no quadro 3.20. 

Quadro 3.20 – Redes Projetadas – Setor ETA – Alternativas 2 e 3 
Diâmetro 
(mm) Extensão (m) 

100 360 

150 495 

200 1.265 

300 2.710 

Total Geral 4.830 

O desenho 1007-R3-AGU-010 apresenta as intervenções necessárias para 

este setor. 

3.4.9. Setor de Abastecimento Poço P4 - Alternativas 2 e 3 

O abastecimento de água deste setor será feito por uma estação elevatória 

projetada que tem como poço de sucção um reservatório apoiado projetado 

com capacidade de 1.000 m³ cada. Esta elevatória possui vazão de 57,45 L/s, 

altura manométrica de 40,00 mca e potência de 40 cv.  
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Com o estudo de distribuição foi verificada a necessidade de ampliação de 

redes de distribuição conforme discriminados no quadro 3.21. 

Quadro 3.21– Redes Projetadas – Setor Poço P4 – Alternativas 2 e 3 
Diâmetro 
(mm) Extensão (m) 

100 1.040 

300 2.895 

Total Geral 3.935 

O desenho 1007-R3-AGU-010 apresenta as intervenções necessárias para 

este setor. 

3.4.10. Setor de Abastecimento Jardim Paineiras – Alternativas 1 e 2 

O abastecimento de água deste setor será feito por um reservatório semi-

enterrado com capacidade de 1.500 m³ e um reservatório elevado de 200m³. O 

volume total é suficiente para atender as demandas por água no final de plano, 

uma vez que o volume necessário para atender a população em 2030 é de 

aproximadamente 1.773 m³. 

A água será recalcada do reservatório semi-enterrado para o reservatório 

elevado, através de uma bomba com vazão de 50,29 L/s, altura manométrica 

de 15 mca e potência de 15 cv, para abastecer a zona alta deste setor. A zona 

baixa será abastecida por gravidade pelo reservatório semi-enterrado. 

A verificação hidráulica foi realizada com o reservatório elevado existente em 

seu nível mínimo de água, isto é, com carga de 490,00 m, para atendimento da 

Zona Alta. As faixas de atendimento estão entre as cotas 475,00 m e 440,00 m. 

Em algumas regiões com cotas inferiores a 455,00 m, na Zona Alta, 

estabeleceu-se pelo atendimento através do reservatório elevado. Estas áreas 

(Zona Baixa) apresentam cotas entre 440,00 m e 405,00 m e se encontram 

distantes do reservatório apoiado. Sendo assim, é mais viável que sejam 
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abastecidas pelo reservatório elevado e com VRP, pois nestes pontos 

ocorreram pressões maiores que 50 mca.   

Na região, considerada como Zona Média, o abastecimento será realizado por 

gravidade pelo reservatório apoiado existente com sua cota de nível mínimo 

475,0 m. As faixas de abastecimento são entre as cotas 460,00 m e 425,00 m, 

atendendo com pressões entre 10 mca e 50 mca. Algumas regiões localizadas 

próximas ao limite deste setor (Zona Baixa), apresentaram cotas entre 425,0 m 

e 390,00 m,  indicando a necessidade de instalação de VRP. 

Algumas regiões com cotas superiores a 460,00 m apresentaram pressões 

baixas. Sendo assim, é necessária a implantação de bombeamento que irá 

recalcar a água para a área bombeada, com vazão de 10,89 L/s, altura 

manométrica de 14 mca e potência de 5 cv. 

Com o estudo de distribuição foi verificada a necessidade de ampliação de 

redes de distribuição, conforme resultados apresentados no quadro 3.22.  

Quadro 3.22– Redes Projetadas – Setor Jardim Paineiras – Alternativas 1 e 2 

Diâmetro (mm) Extensão (m) 

100 2.490 

150 267 

200 858 

250 2.419 

Total Geral 6.034 

O desenho 1007-R3-AGU-011 apresenta as intervenções necessárias para 

este setor. 

3.4.11. Setor de Abastecimento Jardim Paineiras – Alternativa 3 

O abastecimento de água deste setor será feito por um reservatório semi-

enterrado com capacidade de 1.500 m³ e um reservatório elevado de 200m³. O 

volume total de 1.700 m³ é suficiente para atender as demandas por água no 
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final de plano, uma vez que o volume necessário para atender a população em 

2030 é de aproximadamente 1.165 m³. 

A água será recalcada do reservatório semi-enterrado para o reservatório 

elevado, através de uma bomba com vazão de 56,91 L/s, altura manométrica 

de 15 mca e potência de 15 cv. 

A verificação hidráulica foi realizada com o reservatório elevado existente em 

seu nível mínimo de água, isto é, com carga de 490,00 m, para atendimento da 

Zona Alta. As faixas de atendimento estão entre as cotas 475,00 m e 440,00 m. 

Em algumas regiões com cota inferior a 455,00 m, estabeleceu-se o 

atendimento através do reservatório elevado. Estas áreas (Zona Baixa) 

apresentam cotas entre 440,00 m e 405,00 m e se encontram distantes do 

reservatório apoiado. Sendo assim, é mais viável que sejam abastecidas pelo 

reservatório elevado e com VRP, pois nestes pontos ocorreram pressões 

maiores que 50 mca.   

Com o estudo de distribuição foi verificada a necessidade de ampliação de 

redes de distribuição, conforme resultados apresentados no quadro 3.23 

Quadro 3.23– Redes Projetadas – Setor Jardim Paineiras – Alternativa 3 

Diâmetro (mm) Extensão (m) 

100 409 

200 585 

250 222 

Total Geral 1.216 

O desenho 1007-R3-AGU-012 apresenta as intervenções necessárias para 

este setor. 

3.4.12. Setor de Abastecimento Poço P5 - Alternativa 3 

O abastecimento de água deste setor será feito por uma estação elevatória 

projetada que tem como poço de sucção um reservatório apoiado projetado 
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com capacidade de 1.000 m³ . Esta elevatória possui vazão de 54,80 L/s, altura 

manométrica de 46 mca e potência de 45 cv. Este volume do reservatório 

projetado é suficientes para atender as demandas previstas para final de plano, 

uma vez que o volume necessário para o atendimento deste setor é 1.121m³.  

A verificação hidráulica foi realizada com a estação elevatória projetada. Em 

algumas regiões com cota inferior a 435,00 m, ocorreram pressões maiores 

que 50 mca , onde se faz necessária a instalação de VRP.  

Com o estudo de distribuição foi verificado a necessidade de ampliação de 

redes de distribuição conforme discriminados no quadro 3.24. 

Quadro 3.24 – Redes Projetadas – Setor Poço P5 – Alternativa 3 
Diâmetro 
(mm) Extensão (m) 

150 1.927 

200 273 

300 1.084 

Total Geral 3.284 

O desenho 1007-R3-AGU-012 apresenta as intervenções necessárias para 

este setor. 

3.5. Resumo das Intervenções no Sistema de Distribuição 

3.5.1. Alternativa 1 

Nos quadros a seguir estão apresentados resumos das intervenções previstas 

para a Alternativa 1 do sistema de distribuição de água para a sede de 

Ourinhos. 
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Quadro 3.25 – Reservação 

SETOR 
Vazão Máx.  
Diária com 

Perdas 
(L/s) 

Volume 
disponível 

(m³) 

Volume 
Necessário

(m³) 

Sobra ou 
Déficit de 

reservação 
(m³) 

Volume 
adotado 

para 
implantação 

(m³) 

ETA 99.81   2,875 -2,875 3500 

JD.ANCHIETA 72.74 150 2,095 -1,945 2000 

COHAB 28.89 1,000 832 168  

PQ.MINAS 
GERAIS 40.81 600 1,175 -575  

JD.PAINEIRAS 61.56 1,700 1,773 -73  

VILA SÃO 
JOÃO 69.22 3,452 1,993 1,459  

SÃO 
SILVESTRE 32.99 1,200 950 250  

PATIO DO 
SAE 87.97 7,132 2,534 4,598  

VILA 
MARGARIDA 49.64 1,500 1,430 70  

TOTAL   5500 
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Quadro 3.26– Sistemas de Bombeamento Propostos 
 

Função 
Bomba  Vazão  amt  Pestimada 

Local  Destino  (l/s)  (mca)  (cv) 

Adução  ETA  Res. Paineiras  61.56  81.00  83.11 

Adução  ETA  Res. Jd. Anchieta  72.75  53.00  64.26 
Adução  ETA  Res. Pátio SAE  249.52  93.00  386.76 
Adução  Res. São Silvestre  Res. Bela Vista  20.00  43.00  14.33 

Distribuição  ETA  Bomba 1 ‐ Setor ETA  140.48  45.00  105.36 
Distribuição  ETA  Bomba 2 ‐ Setor ETA  92.54  20.00  30.85 
Distribuição  Res. Ap. Paineiras  Res. Elev. Paineiras  50.29  15.00  12.57 
Distribuição  Res. Ap. Jd. Anchieta  Res. Elev. Jd Anchieta  102.39  15.00  25.60 

Distribuição 
Res. Ap. Pq. Minas 

Gerais 
Res. Elev. Pq. Minas 

Gerais 
57.40  15.00  14.35 

Distribuição  Res. Ap. São Silvestre
Res. Elev. São 

Silvestre 
21.22  15.00  5.31 

Distribuição  Res. Ap. Vl. São João  Res. Elev. Vl. São João 68.43  20.00  22.81 
Distribuição  Res. Ap. Cohab  Res. Elev. Cohab  40.66  15.00  10.17 

Distribuição  Res. Pátio do SAE 
Setor Pátio do SAE ‐ 

Zona Alta 
73.80  20.00  24.60 

 
 

Quadro 3.27 – Redes Primárias Projetadas 

Diâmetro (mm) Extensão (m) 

100  5,220.00 

150  5,703.00 

200  10,010.00 

250  6,352.00 

300  3,875.00 

400  1,825.00 

Total  32,985.00 
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3.5.2. Alternativa 2 

Nos quadros a seguir estão apresentados resumos das intervenções previstas 

para a Alternativa 2 do sistema de distribuição de água para a sede de 

Ourinhos. 

Quadro 3.28 – Reservação 

SETOR 
Vazão Máx.  
Diária com 

Perdas 
(L/s) 

Volume 
disponível 

(m³) 

Volume 
Necessário

(m³) 

Sobra ou 
Déficit de 

reservação 
(m³) 

Volume 
adotado 

para 
implantação 

(m³) 

POÇO-4 40.82   1,176 -1,176 1,000 

ETA 58.99   1,699 -1,699 2,000 

COHAB 28.89 1,000 832 168  

PQ. MINAS 
GERAIS 40.81 600 1,175 -575  

JD. 
PAINEIRAS - 
POÇO-3 

61.56 1,700 1,773 -73  

VILA SÃO 
JOÃO - 
POÇO-2 

69.22 2,200 1,993 207  

JD. 
ANCHIETA 72.74 150 2,095 -1,945 2,000 

SÃO 
SILVESTRE 32.99 1,200 950 250  

PATIO DO 
SAE - POÇO-1 87.97 7,480 2,534 4,946  

VILA 
MARGARIDA 49.64 1,500 1,430 70  

TOTAL   5.000 
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Quadro 3.29 – Sistemas de Bombeamento Propostos 
 

Função 
Bomba  Vazão  amt  Pestimada 

Local  Destino  (l/s)  (mca  (cv) 

Adução  ETA  Res. Paineiras  21.56  81.00  29.11 

Adução  ETA  Res. Jd. Anchieta  72.75  53.00  64.26 
Adução  ETA  Res. Pátio SAE  249.52  93.00  386.76 
Adução  Res. São Silvestre  Res. Bela Vista  20.00  43.00  14.33 

Distribuição  ETA 
Bomba 1 ‐ Setor 

ETA 
83.03  45.00  62.27 

Distribuição  ETA 
Bomba 2 ‐ Setor 

ETA 
35.09  25.00  14.62 

Distribuição  Res. Apoiado Paineiras 
Res. Elevado 
Paineiras 

50.29  15.00  12.57 

Distribuição  Res. Apoiado Jd. Anchieta 
Res. Elevado Jd 

Anchieta 
102.39  15.00  25.60 

Distribuição 
Res. Apoiado Pq. Minas 

Gerais 
Res. Elevado Pq. 
Minas Gerais 

57.40  15.00  14.35 

Distribuição  Res. Apoiado São Silvestre 
Res. Elevado São 

Silvestre 
21.22  15.00  5.31 

Distribuição  Res. Apoiado Vl. São João 
Res. Elevado Vl. São 

João 
68.43  20.00  22.81 

Distribuição  Res. Apoiado Cohab  Res. Elevado Cohab 40.66  15.00  10.17 

Distribuição  Res. Pátio do SAE 
Setor Pátio do SAE ‐ 

Zona Alta 
73.80  20.00  24.60 

Distribuição  B P4  Setor Poço P4  57.45  40.00  38.30 
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Quadro 3.30 – Redes Primárias Projetadas 

Diâmetro (mm) Extensão (m) 

100  6,260.00 

150  5,703.00 

200  1,430.00 

250  5,267.00 

300  8,585.00 

Total  27,245.00 

 

3.5.3. Alternativa 3 

Nos quadros a seguir estão apresentados resumos das intervenções previstas 

para a Alternativa 3 do sistema de distribuição de água para a sede de 

Ourinhos. 
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Quadro 3.31 – Reservação 

SETOR 
Vazão Máx.  
Diária com 

Perdas 
(L/s) 

Volume 
disponível 

(m³) 

Volume 
Necessário

(m³) 

Sobra ou 
Déficit de 

reservação 
(m³) 

Volume 
adotado 

para 
implantação 

(m³) 

POÇO-4 40.82   1,176 -1,176 1,000 

ETA 58.99   1,699 -1,699 2,000 

COHAB 28.89 1,000 832 168  

PQ. MINAS 
GERAIS 40.81 600 1,175 -575  

JD. 
PAINEIRAS - 
POÇO-3 

40.43 1,700 1,164 536  

POÇO 5 38.94 - 1,121 1,121 1,000 
VILA SÃO 
JOÃO - 
POÇO-2 

69.22 2,200 1,993 207  

JD. 
ANCHIETA 72.74 150 2,095 -1,945 2,000 

SÃO 
SILVESTRE 32.99 1,200 950 250  

PATIO DO 
SAE - POÇO-1 70.16 7,480 2,021 5,459  

VILA 
MARGARIDA 49.64 1,500 1,430 70  

TOTAL   6.000 
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Quadro 3.32 – Sistemas de Bombeamento Propostos 

Função 
bomba  Vazão  amt  Pestimada 

Local  Destino  (l/s)  (mca (cv) 

Adução  ETA  Res. Jd. Anchieta  72.75  53.00 64.26 

Adução  ETA  Res. Pátio SAE  231.71  93.00 359.15 
Adução  Res. São Silvestre  Res. Bela Vista  20.00  43.00 14.33 

Distribuição  ETA  Bomba 1 ‐ Setor ETA  83.03  45.00 62.27 
Distribuição  ETA  Bomba 2 ‐ Setor ETA  35.09  25.00 14.62 
Distribuição  Res. Apoiado Paineiras  Res. Elevado Paineiras  56.91  15.00 14.23 
Distribuição  Res. Apoiado Jd. Anchieta  Res. Elevado Jd Anchieta  102.39  15.00 25.60 
Distribuição  Res. Apoiado Pq. Minas Gerais  Res. Elevado Pq. Minas Gerais  57.40  15.00 14.35 
Distribuição  Res. Apoiado São Silvestre  Res. Elevado São Silvestre  21.22  15.00 5.31 
Distribuição  Res. Apoiado Vl. São João  Res. Elevado Vl. São João  68.43  20.00 22.81 
Distribuição  Res. Apoiado Cohab  Res. Elevado Cohab  40.66  15.00 10.17 
Distribuição  Res. Pátio do SAE  Setor Pátio do SAE ‐ Zona Alta  73.80  20.00 24.60 
Distribuição  B P4  Setor Poço P4  57.45  15.00 14.36 

Distribuição  B P5  Setor Poço P5  54.80  46.00 42.01 

 
 
 

Quadro 3.33 – Redes Primárias Projetadas 

Diâmetro (mm) Extensão (m) 

100  4,179.00 

150  7,363.00 

200  10,010.00 

250  3,070.00 

300  9,669.00 

Total  34,291.00 
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4. ESTUDO ECONÔMICO DAS ALTERNATIVAS PROPOSTAS 

4.1. Considerações Iniciais 

Nem sempre, a alternativa de menor custo de implantação é necessariamente 

a de melhor desempenho financeiro, pois é necessário considerar os impactos 

dos custos operacionais no montante total dos investimentos. 

Portanto, a presente avaliação econômica comparativa considera os custos de 

implantação e os custos operacionais em conjunto, sendo que para somá-los 

de forma coerente torna-se necessário converte-los a uma mesma base 

temporal.  

Os custos de implantação são pontuais, incidindo no início do horizonte de 

estudo e, dependendo da alternativa em determinados anos posteriores, mas 

ainda de forma pontual. 

Já os custos operacionais ocorrem de forma constante e distribuída ao longo 

dos anos do horizonte de estudo. 

A soma dessas duas parcelas é feita convertendo-os a valor presente, 

considerando o horizonte de estudo de 20 anos e uma determinada taxa de 

juros, que represente remuneração financeira dos montantes a serem 

aplicados.  

O resultado dessa conversão é o custo global a valor presente, que é o valor 

mais representativo do empreendimento, pois destaca a alternativa que 

realmente resulta no melhor resultado econômico em termos de investimentos 

para as intervenções propostas para a melhoria e ampliação do Sistema de 

Abastecimento de Água. 

4.2. Custos de Implantação 

Com base no pré-dimensionamento das alternativas de produção de água 

captada do manancial subterrâneo, reservação, adução e distribuição, os 

custos de implantação foram avaliados de forma estimativa considerando 
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curvas de custos relacionadas à capacidade produtiva dos poços; capacidade 

dos reservatórios; potência das estações elevatórias, bem como extensão, 

material e diâmetro das adutoras. 

Já no caso da captação superficial e ETA existente que explora o rio Pardo, os 

custos de implantação das intervenções e ampliações propostas foram 

baseados em custos unitários de construção civil originários de planilhas de 

preços mais atuais da SABESP, bem como a experiência da PEZZI em 

projetos similares. Com relação aos equipamentos, foram feitas cotações 

estimativas dos custos de aquisição dos principais equipamentos, através de 

consultas a fornecedores existentes no mercado nacional. 

Tendo em vista não haverem informações mais detalhadas sobre as 

características geotécnicas dos locais previstos para a implantação da 

captação e ETA existentes, por medida de segurança foi adotada a concepção 

de fundações baseada em estacas. Da mesma forma, tendo em vista o caráter 

estimativo de levantamento dos custos de implantação por tratar-se de um 

Plano Diretor, aos custos de obras civis foi acrescentada uma parcela adicional 

de 10%, relativa a custos eventuais. 

4.3. Custos Operacionais 

Os custos operacionais foram avaliados tendo como base os itens de consumo 

de energia elétrica, fornecimento de produtos químicos, custo de transporte e 

disposição final do lodo e custos relativos à manutenção e depreciação dos 

equipamentos instalados. 

4.3.1. Energia Elétrica 

A avaliação do consumo de energia elétrica foi baseada no pré-

dimensionamento das potências dos principais equipamentos adotados, bem 

como seu padrão de operação, de maneira a possibilitar a estimativa de custos 

mensais de consumo e de demanda de energia elétrica, tendo como base as 
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tarifas da CPFL com base no critério de contrato de hora sazonal AZUL, tal 

como listado a seguir: 

• Consumo de ponta época seca: R$ 0,25961 / kwh; 

• Consumo de ponta época úmida: R$ 0,234757 / kwh; 

• Consumo fora de ponta época seca: R$ 0,16098 / kwh; 

• Consumo fora de ponta época úmida: R$ 0,14644 / kwh; 

• Demanda de ponta (época seca e úmida): R$ 25,04 / kw; 

• Demanda fora de ponta (época seca e úmida): R$ 6,07 / kw. 

Considerando que dentro de um período de 24 horas, 3 horas são relativas ao 

período de pico de consumo e 21 horas são relativas ao período fora de pico, 

bem como que o período seco anual equivale a sete meses e o período úmido 

equivale a cinco meses, foram definidas tarifas de consumo e demanda médias 

através da aplicação do conceito de média ponderada considerando as tarifas 

citadas anteriormente os respectivos períodos de incidência das mesmas, 

resultando nos seguintes valores:  

• Tarifa média consumo: R$ 0,1667 / kwh; 

• Tarifa média demanda: R$ 8,44 / kw. 

Essas tarifas médias foram aplicadas aos consumos definidos para cada 

alternativa. 

4.3.2. Produtos Químicos 

Com relação aos produtos químicos, foram estimados com base na estimativa 

de consumo dos diversos produtos químicos empregados na ETA, bem como 

nos poços existente e a serem perfurados.  

Adicionalmente, foi considerado o consumo de polímeros para auxiliar a 

floculação, bem como o adensamento e desaguamento dos lodos em excesso, 

pois para cada alternativa de intervenção e ampliação prevista para a ETA 
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existente, está sendo prevista a implantação de sistema de tratamento dos 

efluentes gerados. 

Os custos unitários para o fornecimento desses produtos foram definidos com 

base em cotações estimativas junto aos fornecedores existentes no mercado 

nacional. 

4.3.3. Transporte e Disposição Final dos Resíduos Sólidos Gerados no 

Sistema de Tratamento 

Com relação aos custos operacionais relativos ao transporte e disposição final 

dos lodos descartados da ETA existente, foram estimadas quantidades de lodo 

baseadas no pré-dimensionamento de cada alternativa avaliada.  

As quantidades estimadas tem como base o emprego de formulação teórica 

que considera a dosagem de produtos químicos e a turbidez da água bruta 

captada, sendo que para a definição de dosagens e turbidez foi considerado 

um padrão médio anual de qualidade da água bruta de forma a não distorcer os 

custos operacionais devido aos picos de geração de lodo relativos aos 

períodos críticos. Estes últimos foram adotados apenas para o pré-

dimensionamento do sistema de tratamento dos efluentes e desaguamento dos 

lodos. 

4.3.4. Manutenção e Depreciação dos Equipamentos Instalados 

Tem em vista que todas as alternativas consideram a implantação de 

equipamentos, a manutenção regular desses equipamentos e sua depreciação 

ao longo de seu tempo de vida útil, devem ser considerados. Adota-se como 

critério estimativo valores baseados em um custo anual de 3% do valor de 

aquisição desses equipamentos. 

4.4. Custos Globais a Valor Presente 

Os custos globais consideram a composição dos custos de implantação mais 

os custos de operação ao longo de um determinado horizonte de estudo, 

convertidos a valor presente, de forma a serem somados. 
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Esses custos, portanto, representam o total de investimentos necessários para 

a implantação dos sistemas de tratamento, segundo cada alternativa avaliada, 

tendo como base o horizonte de estudo de 20 anos e juros de 12 % ao ano. 

Em anexo são apresentadas planilhas de quantitativos e custos e a seguir é 

apresentado quadro resumo e gráfico ilustrativo com a comparação dos custos 

de implantação, operação e globais a valor presente estimados para cada 

alternativa avaliada. 

Quadro 4.1 – Resumo dos custos 

ALTERNATIVA 
Custos (R$) 

Custo Implantação Custo 
Operação Custo Global 

Alternativa 1 36.898.988,00 40.921.721,19 77.820.709,19 

Alternativa 2 33.581,288.00 36.637.295,28 70.218.583,28 

Alternativa 3 37.517.807,00 36.229.374,23 73.747.181,23 
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5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observa-se, através do estudo econômico comparativo apresentado no 

capítulo anterior, que as três alternativas avaliadas apresentam diferenças de 

pequena variação. Os custos globais, que consideram as parcelas de 

implantação e de operação ao longo do horizonte de estudo estão em um 

patamar médio de cerca de R$ 74.000.000,00, sendo que a alternativa 1 atinge 

o maior valor dentre as três avaliadas (cerca de R$ 78.000.000,00) e a 

alternativa 2 o menor valor (cerca de R$ 70.000.000,00). 

Observa-se, uma variação em torno do patamar médio de cerca de 5%, que 

pode ser considerada pequena e pouco representativa na definição da melhor 

alternativa de ampliação do sistema de abastecimento de água da sede do 

município de Ourinhos. 

Entretanto, observa-se que a alternativa 1, caracterizada pela maior ampliação 

da captação e ETA existente e menor exploração de manancial subterrâneo 

através da perfuração de novos poços, apresentou os maiores custos globais 

(cerca de 10 % maior que a alternativa 2 e 5 % maior que o patamar médio de 

custos relativo à alternativa 3), indicando, portanto, que a maior concentração 

da produção de água no sistema atual que explora o rio Pardo realmente 

sobrecarrega o sistema de adução e distribuição.  

Portanto, recomenda-se que escolha da melhor concepção fique limitada entre 

as alternativas 2 ou 3, caracterizadas por maior exploração do manancial 

subterrâneo e dispersão dos pontos de produção de água para alívio do 

sistema de adução e distribuição. Entre essas duas alternativa restantes, a 

definição da melhor concepção a ser adotada deverá ser principalmente 

fundamentada em aspectos técnicos e considerações de ordem prática da 

SAE, em virtude da vivência operacional de seus técnicos com o sistema 

existente. 
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6. ANEXOS 

A seguir são apresentados os seguintes anexos: 

• Anexo I: pré-dimensionamento das alternativas propostas; 

• Anexo II: verificação hidráulica das alternativas de adução; 

• Anexo III: quantitativos e orçamentos que definem os custos de implantação 

das alternativas propostas; 

• Anexo IV: cálculo que definem os custos operacionais das alternativas 

propostas; 

• Anexo V: cálculo que definem os custos globais a valor presente; 
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Anexo I – Pré-dimensionamento das alternativas propostas 



PROPOSTAS PARA A ETA EXISTENTE

ALTERNATIVA 1 - AMPLIAÇÃO PARA TRATAR 505 L/S

1 - Estrutura de Chegada de Água Bruta

Proposta: Desativação da estrutura existente e implantação de nova estrutura de chegada

Q dimensionamento = 505 L/s

É proposta estrutura de chegada do tipo canal com calha Parshall.

Dimensões padrão para garganta de largura de 2 pés
Capacidade de medição de vazão de até 930 L/s
Gradiente de velocidade para mistura rápida de cerca de 850 s-1

Portanto: um canal com: Largura = 1.5 m
Comprimento = 10.0 m
Altura = 1.0 m

Com calha Parshall de fibra de vidro com dimensões padrão para garganta com largura de 2 pés.

2 - Floculação

Proposta: Desativação do floculador hidráulico existente e implantação de floculador mecânico

Adota-se tempo de detenção hidráulico = 30 min

p/ Q dim = 505 L/s  ou 30.3 m³/min

V total = 909 m³

Adotam-se 2 conjuntos em paralelo, cada um 4 câmaras em série:

V conjunto = 455 m³

V Câmara = 114 m³

Formato quadro com: Lado = 4.8 m
Profundidade útil = 5.0 m
Borda livre = 0.3 m

Dimensões finais:
2 conjuntos formados, cada um, por 4 câmaras em série com:

Lado = 4.8 m
Profundidade útil = 5.0 m
Borda livre = 0.3 m

Cada câmara deverá ser equipada com um floculador mecânico com turbina de fluxo axial
capaz de imprimir à massa líquida gradiante máximo de velocidade da ordem de 80 s-1, sendo
dotado de inversor de frequência para variação de sua rotação.

3 - Decantação
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Propostas: 
Ampliação da etapa de decantação com a implantação de mais dois decantadores
similares aos existentes.
Implantação de manifolds de coleta de lodo nos decantadores existentes e nos novos
decantadores

Dimensões básicas dos novos decantadores:

2 unidades com: Comprimento = 32.0 m
Largura = 12.8 m
Profundidade útil = 4.0 m
Borda livre = 0.4 m
Comprimento vert. coleta de água decantada = 53 m

Taxa de escoamento superficial resultante:

p/ Q dim  = 505 L/s  ou 43632 m³/dia

Área total decantação = 1638 m²

taxa de aplicação superficial = 27 m³/m² x dia     OK)

Taxa de aplicação linear nos vertedores de água decantada:

p/ Q dim  = 505 L/s m³/dia

Comprimento total vertedores =  212 m

taxa de aplicação linear = 2.4 m³/m² x dia     OK)

Dimensionamento dos "Manifolds" de coleta de lodo:

Dimensões básicas dos decantadores:

Comprimento = 32.0 m
Largura = 12.8 m
Canal central longitudinal e duas saídas de lodo, uma em cada extremidade.

Adotam-se dois manifolds por decantador, um para cada tomada de lodo atual.

Duto central retangular  com seção de 0.7 m²

Número de tubulações perfuradas derivadas do duto central = 36
(18 de cada lado)

Espaçamento entre as tubulações = 1.78 m

Para manifold, adota-se a fórmula simplificada:

S = 2 a 3 x N x s onde: S é área da seção do duto central
s é a área da seção do tubo perfurado
N é o número de tubos perfurados

Para : S = 0.7 m²
N = 36
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s 0.008 m²

Portanto, diâmetro dos tubos perfurados = 0.100 m

Adota-se diâmetro comercial  de 100 mm

Dimensionamento dos orifícios dos tubos perfurados

Comprimento dos tubos perfurados = 6.00 m

Orifícios: Número por tubulação = 20 orifícios (10 de cada lado)
Espaçamento entre orifícios = 0.60 m
Diâmetro adotado (d) = 25 mm

Para manifold, adota-se a fórmula simplificada:

D2 = k x N x d2 onde: D é o diâmetro da tubulação perfurada
d é o diâmetro dos orifícios
N é o número de orifícios

Para : d = 15 mm 
N = 20 orifícios
D = 100 mm

k = 2.22 (OK recomenda-se 2 < k < 3 )

Portanto: Para cada decantador, 2 "manifolds" formados por:
Duto principal retangular com seção de 0,7 m²
36  (18 + 18) tubos perfurados com  diâmetro de 100 mm
20 orifícios de 15 mm por tubo perfurado

4 - Filtração

Filtros rápidos de fluxo descendente com leito simples de areia

Existem 4 unidades, cada uma com duas células com as seguintes dimensões básicas:

Comprimento = 7.98 m
Largura = 2.65 m

Portanto, cada célula com área útil de filtração = 21.1 m²

Área útil total de filtração = 169 m²

p/ Q dim = 505 L/s    ou 43632 m³/dia

Taxa de filtração resultante = 258 m³/m² x dia

Embora a taxa de filtração esteja dentro do intervalo recomendado, recomenda-se a 
implantação de mais duas unidades similares às existentes.

p/ 6 (4 + 2 novos) área total = 254 m²
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Taxa de filtração resultante = 172 m³/m² x dia  ( OK: < 180 m³/m² x dia (*) )

(*) - valor máximo recomendado por norma quando não existem dados de estudos em escala piloto

Portanto, recomanda-se: 
a ampliação da etapa de filtração com a implantação de mais
2 filtros similares aos existentes.

a implantação de sistema de lavagem com ar para operação em conjunto
com a atual lavagem com água a contra-corrente.

a substituição das camadas suporte e filtrante de areia, bem como a troca dos antigos
difusores de fundo por novas peças próprias para a lavagem com ar e água

Dimensionamento dos sopradores:

Adota-se Taxa de aplicação de ar = 1.2 m3/min.m2 de filtro

Área de filtração (por célula) = 21.15 m²

Vazão de ar = 25.38 m³/min    ou 1523 m³/h

Pressão necessária = 4 mca

Adotam-se dois ( 1 + 1 de reserva)  sopradores do tipo roots, próprios para o seguinte
ponto de operação:
Q ar = 1550 Nm³ ar/h
Pressão de trabalho = 4 mca

Dimensionamento das Quantidades de Camada Suporte, Filtrante e Difusores

Camada suporte (pedregulho):

Adota-se espessura total da camada = 0.60 m

p/ área total de filtração = 254 m²

V total pedregulho = 152 m³

Camada filtrante (areia):

Adota-se espessura total da camada = 0.70 m

p/ área total de filtração = 254 m²

V total areia = 178 m³

Difusores de fundo:

Adota-se densidade de difusores = 30 peças/ m² de área filtrante

p/ área total de filtração = 254 m²
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Número de difusores = 7613 peças

Portanto: É prevista a colocação de: 

Volume de Pedregulho classificado para a camada suporte = 167 m³  (*)
Volume de Areia classificada para a camada filtrante = 195 m³  (*)
Difusores próprios para lavagem com ar e água = 7613 peças

(*) É prevista 10 % de folga nos volumes de fornecimento

5 - Câmara de Contato Para Condicionamento Final da Água Tratada

Adota-se td = 30 min

p/ Q dim = 505 L/s  ou 30.3 m³/min

V necessário = 909 m³

Adota-se formato retangular com: Comprimento = 28.4 m
Largura = 8.0 m
Profundidade útil = 4.0 m
Borda livre = 0.5 m
Espaçamento entre chicanas = 1.0 m

6 - Casa de Química

6.1 - Armazenamento e Dosagem de Coagulante

Armazenamento

dosagem p/ armazenamento = 30 mg/l (adotado)
Q = 505 l/s

Q prod ativo = 15.15 g/s ou 54.54 kg/h

Para solução comercial a 40 % 400 kg/m³
Para densidade da solução comercial = 1400 kg/m³
Teor de produto ativo = 560 kg/m³

Q solução = 0.097 m³/h ou 97.4 l/h

Consumo diário para a dosagem média = 2337.4 l/dia

Consumo mensal = 70123 litros  ou 70 m³

Adotam-se 2 tanques estacionários horizontais com capacidade para 40 m³ cada um.

Dosagem

dosagem máxima = 50 mg/l (adotado)
Q = 505 l/s
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Q prod ativo = 25.25 g/s ou 90.9 kg/h

Para solução comercial a 40 % 400 kg/m³
Para densidade da solução comercial = 1400 kg/m³
Teor de produto ativo = 560 kg/m³

Q solução = 0.162 m³/h ou 162.3 l/h

Adotam-se duas bombas dosadoras do tipo deslocamento positivo helicoidal (1 + 1 de reserva)
cada uma com capacidade para dosagem de até 200 L/h de solução comercial de sulfato e alumínio.

6.2 - Preparo e Dosagem de Alcalinizante

Adota-se o emprego de barrilha como substância alcalinizante

Preparo da Solução

dosagem p/ preparo = 30 mg/l (adotado)
Q = 505 l/s

Q prod ativo = 15.15 g/s ou 54.54 kg/h

Concentração da solução de dosagem = 5 % 50 kg/m³

Pureza do produto = 90 %

Q solução = 1.212 m³/h ou 1212.0 l/h

Para autonomia do tanque de preparo de 8 horas:

V tanque de preparo = 9696 litros

Adotam-se dois tanques em paralelo para operação alternada, cada um com V útil = 10 m³.
Dotados de misturadores mecânicos de eixo vertical, do tipo turbina.

Dosagem

Ajuste pH de coagulação:

dosagem p/ aplicação = 20 mg/l (dosagem máxima adotada)
Q = 505 l/s

Q prod ativo = 10.1 g/s ou 36.36 kg/h

Concentração da solução de dosagem = 5 % 50 kg/m³

Pureza do produto = 90 %

Q solução = 0.808 m³/h ou 808.0 l/h

Ajuste pH da água tratada:
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dosagem p/ aplicação = 30 mg/l (dosagem máxima adotada)
Q = 505 l/s

Q prod ativo = 15.15 g/s ou 54.54 kg/h

Concentração da solução de dosagem = 5 % 50 kg/m³

Pureza do produto = 90 %

Q solução = 1.212 m³/h ou 1212.0 l/h

Adotam-se 3 bombas dosadoras do tipo deslocamento positivo helicoidal,
sendo 1 para o ajuste do pH de coagulação, 1 para o ajuste do pH
da água tratada e uma de reserva comum, cada uma com capacidade 
para a dosagem de até 1300 L/h de solução de barrilha a 5 %.

6.3 - Armazenamento, Preparo e Dosagem de Polímero Auxliar de Floculação

dosagem = 0.2 mg/l

Q = 505.0 L/s

Q prod ativo = 0.1 g/s ou 0.364 kg/h

Adota-se solução de dosagem com concentração de 0.2 % 2.0 kg/m³

Pureza do produto comercial = 98 %

Q solução = 0.186 m³/h ou 186 l/h

Adotam-se duas bombas dosadoras do tipo deslocamento positivo helicoidal, próprias para solução 
de polímero, que atendam a dosagem de até 200 L/h.

Adota-se equipamento automático de preparo e dosagem de polímero com capacidade para 
preparo de 200 L/h de polímero a 0,2 %.

6.4 -  Armazenamento e Dosagem de Cloro Gasoso

Adota-se cloro gasos aplicado no início e no final do sistema de tratamento

Dosagem máxima aplicada = 6.0 mg/L (3 + 3 mg/L para pré e pós cloração)

Q = 505.0 L/s

Pureza do produto comrecial = 99 %

Dosagem de cloro ativo = 3061 mgCl-/s   ou 11.0 kg Cl-/h

Consumo mensal de cloro gasoso = 7933 kg/mês

Número de cilindros de 900 kg  = 8.814545
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Adotam-se: 

10 cilindros de 900 kg distribuídos em duas bateriais em paralelo de 5 cilindros cada.

Sistema de dosagem de cloro formado por 3 (2 + 1 de reserva) cloradores, cada um com
capacidade de dosagem de 6,0 kg Cl/h concetados a barrilete com sistema de troca automática 
de cilindros do tipo "switch-over" e todos os dispostivos de controle e segurança necessários.

Sistema de segurança formado por detetores de gás cloro, exaustores e "scruber" para a 
neutralização de gás cloro.

6.5 - Armazenamento e Dosagem de Ácido Fluossilícico

Dosagem

dosagem = 1.0 mg/l (adotado)

Q = 505.0 l/s   ou 1818 l/h

Q dos = ( R x Q (l/h) x dosagem (mg/l)) / C fluoreto (mg/l)

Concentração de fluoreto no ácido (C fluoreto) = 235 mg/l

Relação entre peso molecular do ácido e do fluor no ácido (R) = 1.263

Q dos = 9.77 l/h

Adotam-se 2 bombas dosadoras (1 + 1 de reserva), próprias para dosar ácido fluossilícico, 
que atenda a dosagem de até 10 L/h.

Armazenamento

Consumo diário de solução comercial = 234.5 l/dia

Autononia de armazenamento = 30 dias

Volume de ácido necessário = 7035 litros ou 7.035 m³

Adota-se um tanque estacionário horizontal com capacidade de 10,0 m³.

7 - Tratamento de Efluentes

7.1 - Definição do Regime Crítico de Geração de Efluentes

Efluentes Gerados na Lavagem dos Filtros

Número de filtros = 12 células

Dimensões de cada célula de lavagem : Comprimento = 7.98 m
Largura = 2.65 m
Área = 21.15 m²
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Adota-se v asc para lavagem = 0.8 m/min

Vazão de água p/ lavagem de um filtro  (Vf) = 16.9 m³/min

Tempo de lavagem adotado = 8 min

Volume de água para a lavagem de um filtro (Vf) = 135 m³

Número de filtros  (nf) = 6 un

Carreira de filtração  (cf) = 24 horas (adotado)

Frequência de lavagem:

f =  cf (h) / nf (un)

f = 4.00 horas

V total diário efluente filtros = 1624 m³
Número de descartes = 6 descartes/dia
V por descarte = 271 m³

Efluentes Gerados nos Descartes dos Decantadores

Adota-se o Emprego da Expressão:

Ts = [ (dos Al2SO4 . 0,26) + (Turbidez da água bruta x 1,5) ]

Onde: dosagem de sulfato de alumínio em mg/L
turbidez da água bruta em uT
Ts é a produção de sólidos (g SST/m3 de água tratada)

dos sulfato de alumínio  = 40.0 mg/L (adotado)
Turbidez da água bruta = 300 uT  (*)

(*) - Adota-se valor máximo típico dos meses do período úmido

Ts = 460.4 gSST/m3 água tratada

p/ volume diário de água tratada = 43632 m³/dia

Ts diária = 20088173 gSST/dia  ou 20088 kgSST/dia

Supondo que:
parcela retida nos decantadores = 70 %
parcela retida nos filtros = 30 %

SS retido nos decantadores = 14062 kgSS/dia

SS retido nos filtros = 6026 kgSS/dia

Estimativa do volume de lodo descartado dos decantadores:
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Adota-se concentração dos lodos sedimentados = 10 kgSS/m³

Para SS = 14062 kgSS/m³

Volume diário de lodo descartado = 1406 m³

7.2 - Dimensionamento do Sistema de Regularização de Vazão e 
     Homogeneização dos Efluentes da lavagem dos filtros

Determinação da vazão de regularização para o estabelecimento de um fluxo contínuo

V total efluentes  = 3030 m³/dia

Qr (m³/h) =  V diário ef (m³) / 24 (horas)

Qr = 126.3 m³/h 35.1 l/s

Dimensionamento do Volume de Regularização Necessário

V lavagem de um filtro = 271 m³

Adotam-se dois descartes diários de lodo dos decantadores. Portanto:

Número de descartes diários = 4

V por descarte decantador = 352 m³

Adota-se por segurança, volume de regularização igual a soma dos descartes 
simultâneos de um filtro e um decantador

V tanque de regularização = 622 m³

Adota-se tanque de formato quadrado com: Área = 156 m²
Lado = 12.5 m
Profundidade útil = 4.0 m

Portanto: tanque quadrado com: 

lado = 13.0 m
prof. Útil = 4.0 m
equipado com 2 (1 + 1 de reserva) motobombas para: Q rec = 35.0 L/s

AMT = 20.0 mca
equipado com 2 misturadores submersíveis

O efluente regularizado será retornado para o canal de chegada de água bruta 

7.3 - Dimensionamento do Sistema de Clarificação e Adensamento dos Efluentes

Adota-se taxa de aplicação superficial (ts) = 15 m³/m² x dia

Vazão de regularização dos efluentes (Qr) = 35.0 L/s 3024 m³/dia

Área de decantação necessária =  Qr (m³/dia) / ts (m³/m²x dia)

Ad = 201.6 m²
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Para dois tanques: Área necessária = 100.8 m

Adotam-se dois tanques quadrados com lado igual a 10.0 m

Adotam-se 4 poços de lodo com:
base maior quadrada com lado  = 5.00 m
base menor quadrada com lado = 0.30 m
inclinação de parede = 60 graus
altura útil = 4.10 m

Adota-se um decantador com:

Formato quadrado com lado = 10.0 m
Altura útil na porção vertical = 2.5 m
quatro poços de lodo com :

base maior L = 5.00 m
base menor L = 0.30 m
Inclinação das paredes = 60 graus
altura útil = 4.10 m

borda livre com 0.3 m
altura total = 6.9

Verificação como adensador:

M SS aduzida ao tanque:

MSS = 20088173 gSS/dia     ou 20088 kgSS/dia

A decantador = 201.60 m²

taxa de aplicação de sólidos = 99.64 kgSS/m²xdia    ou 4.15 kgSS/m²xh

7.4 - Dimensionamento do Sistema de Desaguamento do Lodo

Tanque de Armazenamento de Lodo Adensado

Critério de dimensionamento: Adota-se capacidade para armazenar 1/3 V diário de lodo gerado

MSS gerado = 20088 kgSST/dia

Concentração do lodo adensado = 20 kgSST/m³   ou 2 %

V lodo diário = 1004 m³/dia

V tanque de armazenamento = 335 m³

Para tanque quadrado: Prof. Útil = 3.5 m
Área = 95.7 m
Lado = 9.8 m

Dimensões finais: Profundidade útil = 3.5 m
Lado = 10.0 m
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Borda livre = 0.3 m
Profundidade total = 3.8 m
Volume útil = 350 m³

Dimensionamento das Centrífugas

MSS = 20088 kgSS/dia

concentração do lodo adensado = 20 kgSS/m³ (Adotado)

volume de lodo diário = 1004 m³/dia

período de desaguamento diário = 16 h/dia (Adotado)

Vazão de lodo para as centrífugas = 62.8 m³/h

Adotam-se duas centrífugas  com capacidade de desaguamento de:
35.0 m³ de lodo por hora, sendo que o lodo de entrada apresenta uma concentração de

20 kgSS/m³. O lodo desaguado deverá apresentar uma concentração de SS de cerca de
250 kgSS/m³.

As duas centrífugas deverão operar em paralelo, resultando em um período de 
desaguamento de cerca de 16 horas/dia para a situação crítica de máxima produção de lodo.
Se um equipamento estiver em manutenção uma centrífuga atende a 80 % da demanda crítica 
operando 24 horas/dia.

Dimensionamento das Bombas de Alimentação das Centrífugas

Adotam-se três bombas do tipo deslocamento positivo helicoidal para a alimentação das 
centrífugas, cada bomba deverá atender o seguinte ponto operacional:
Vazão de alimentação = 35.0 m³/h
Altura manometrica = 5.0 mca

Polímero para a Sedimentação e Adensamento do Lodo

dosagem = 2 mg/l

Q = 126.0 m³/h

Q prod ativo = 252.0 g/h ou 0.252 kg/h

Adota-se solução de dosagem com concentração de 0.2 % 2.0 kg/m³

Pureza do produto comercial = 98 %

Q solução = 0.129 m³/h ou 129 l/h

Adotam-se duas bombas dosadoras do tipo deslocamento positivo helicoidal, próprias para solução 
de polímero, que atendam a dosagem de até 150 l/h.

Adota-se equipamento automático de preparo e dosagem de polímero com capacidade para 
preparo de 150 L/h de polímero a 0,2 %.
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Polímero para o Desaguamento do Lodo

dosagem = 5.0 g pol/kg SS

MSS = 20088 kgSS/dia

Vazão mássica p/ centrífuga = 1256 kgSS/h

Vazão mássica de polímero = 6278 g pol/h ou 6.278 kg pol/h

Adota-se solução de dosagem com concentração de 0.2 % 2.0 kg/m³

Pureza do produto comercial = 98 %

Q solução = 3.203 m³/h ou 3203 l/h

Adotam-se duas bombas dosadoras do tipo deslocamento positivo helicoidal, próprias para 
solução de polímero, que atendam a dosagem de até 3200 l/h.

Adota-se equipamento automático de preparo e dosagem de polímero com capacidade para 
preparo de 3200 L/h de polímero a 0,2 %.
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PROPOSTAS PARA A ETA EXISTENTE

ALTERNATIVA 2  - AMPLIAÇÃO PARA TRATAR 400 L/S

1 - Estrutura de Chegada de Água Bruta

Proposta: Desativação da estrutura existente e implantação de nova estrutura de chegada

Q dimensionamento = 400 L/s

É proposta estrutura de chegada do tipo canal com calha Parshall.

Dimensões padrão para garganta de largura de 1,5 pés
Capacidade de medição de vazão de até 690 L/s
Gradiente de velocidade para mistura rápida de cerca de 800 s-1

Portanto: um canal com: Largura = 1.2 m
Comprimento = 8.0 m
Altura = 1.0 m

Com calha Parshall de fibra de vidro com dimensões padrão para garganta com largura de 1,5 pés.

2 - Floculação

Proposta: Desativação do floculador hidráulico existente e implantação de floculador mecânico

Adota-se tempo de detenção hidráulico = 30 min

p/ Q dim = 400 L/s  ou 24 m³/min

V total = 720 m³

Adotam-se 2 conjuntos em paralelo, cada um 4 câmaras em série:

V conjunto = 360 m³

V Câmara = 90 m³

Formato quadro com: Lado = 4.5 m
Profundidade útil = 4.5 m
Borda livre = 0.3 m

Dimensões finais:
2 conjuntos formados, cada um, por 4 câmaras em série com:

Lado = 4.5 m
Profundidade útil = 4.5 m
Borda livre = 0.3 m

Cada câmara deverá ser equipada com um floculador mecânico com turbina de fluxo axial
capaz de imprimir à massa líquida gradiante máximo de velocidade da ordem de 80 s-1, sendo
dotado de inversor de frequência para variação de sua rotação.

3 - Decantação
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Propostas: 
Ampliação da etapa de decantação com a implantação de mais um decantador
similar aos existentes.
Implantação de manifolds de coleta de lodo nos decantadores existentes e nos novos
decantadores

Dimensões básicas dos novos decantadores:

1 unidades com: Comprimento = 32.0 m
Largura = 12.8 m
Profundidade útil = 4.0 m
Borda livre = 0.4 m
Comprimento vert. coleta de água decantada = 53 m

Taxa de escoamento superficial resultante:

p/ Q dim  = 400 L/s  ou 34560 m³/dia

Área total decantação = 1229 m²

taxa de aplicação superficial = 28 m³/m² x dia     OK)

Taxa de aplicação linear nos vertedores de água decantada:

p/ Q dim  = 400 L/s m³/dia

Comprimento total vertedores =  159 m

taxa de aplicação linear = 2.5 m³/m² x dia     OK)

Dimensionamento dos "Manifolds" de coleta de lodo:

Dimensões básicas dos decantadores:

Comprimento = 32.0 m
Largura = 12.8 m
Canal central longitudinal e duas saídas de lodo, uma em cada extremidade.

Adotam-se dois manifolds por decantador, um para cada tomada de lodo atual.

Duto central retangular  com seção de 0.7 m²

Número de tubulações perfuradas derivadas do duto central = 36
(18 de cada lado)

Espaçamento entre as tubulações = 1.78 m

Para manifold, adota-se a fórmula simplificada:

S = 2 a 3 x N x s onde: S é área da seção do duto central
s é a área da seção do tubo perfurado
N é o número de tubos perfurados

Para : S = 0.7 m²
N = 36
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s 0.008 m²

Portanto, diâmetro dos tubos perfurados = 0.100 m

Adota-se diâmetro comercial  de 100 mm

Dimensionamento dos orifícios dos tubos perfurados

Comprimento dos tubos perfurados = 6.00 m

Orifícios: Número por tubulação = 20 orifícios (10 de cada lado)
Espaçamento entre orifícios = 0.60 m
Diâmetro adotado (d) = 25 mm

Para manifold, adota-se a fórmula simplificada:

D2 = k x N x d2 onde: D é o diâmetro da tubulação perfurada
d é o diâmetro dos orifícios
N é o número de orifícios

Para : d = 15 mm 
N = 20 orifícios
D = 100 mm

k = 2.22 (OK recomenda-se 2 < k < 3 )

Portanto: Para cada decantador, 2 "manifolds" formados por:
Duto principal retangular com seção de 0,7 m²
36  (18 + 18) tubos perfurados com  diâmetro de 100 mm
20 orifícios de 15 mm por tubo perfurado

4 - Filtração

Filtros rápidos de fluxo descendente com leito simples de areia

Existem 4 unidades, cada uma com duas células com as seguintes dimensões básicas:

Comprimento = 7.98 m
Largura = 2.65 m

Portanto, cada célula com área útil de filtração = 21.1 m²

Área útil total de filtração = 169 m²

p/ Q dim = 400 L/s    ou 34560 m³/dia

Taxa de filtração resultante = 204 m³/m² x dia

Portanto, recomenda-se: 
manter o número de filtros existente, sem a necessidade de ampliação 
do número de unidades
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a implantação de sistema de lavagem com ar para operação em conjunto
com a atual lavagem com água a contra-corrente.

a substituição das camadas suporte e filtrante de areia, bem como a troca dos antigos
difusores de fundo por novas peças próprias para a lavagem com ar e água

Dimensionamento dos sopradores:

Adota-se Taxa de aplicação de ar = 1.2 m3/min.m2 de filtro

Área de filtração (por célula) = 21.15 m²

Vazão de ar = 25.38 m³/min    ou 1523 m³/h

Pressão necessária = 4 mca

Adotam-se dois ( 1 + 1 de reserva)  sopradores do tipo roots, próprios para o seguinte
ponto de operação:
Q ar = 1550 Nm³ ar/h
Pressão de trabalho = 4 mca

Dimensionamento das Quantidades de Camada Suporte, Filtrante e Difusores

Camada suporte (pedregulho):

Adota-se espessura total da camada = 0.60 m

p/ área total de filtração = 169 m²

V total pedregulho = 102 m³

Camada filtrante (areia):

Adota-se espessura total da camada = 0.70 m

p/ área total de filtração = 169 m²

V total areia = 118 m³

Difusores de fundo:

Adota-se densidade de difusores = 30 peças/ m² de área filtrante

p/ área total de filtração = 169 m²

Número de difusores = 5075 peças

Portanto: É prevista a colocação de: 

Volume de Pedregulho classificado para a camada suporte = 112 m³  (*)
Volume de Areia classificada para a camada filtrante = 130 m³  (*)
Difusores próprios para lavagem com ar e água = 5075 peças

(*) É prevista 10 % de folga nos volumes de fornecimento

Página 4 de 13



5 - Câmara de Contato Para Condicionamento Final da Água Tratada

Adota-se td = 30 min

p/ Q dim = 400 L/s  ou 24 m³/min

V necessário = 720 m³

Adota-se formato retangular com: Comprimento = 30.0 m
Largura = 6.0 m
Profundidade útil = 4.0 m
Borda livre = 0.5 m
Espaçamento entre chicanas = 1.0 m

6 - Casa de Química

6.1 - Armazenamento e Dosagem de Coagulante

Armazenamento

dosagem p/ armazenamento = 30 mg/l (adotado)
Q = 400 l/s

Q prod ativo = 12 g/s ou 43.2 kg/h

Para solução comercial a 40 % 400 kg/m³
Para densidade da solução comercial = 1400 kg/m³
Teor de produto ativo = 560 kg/m³

Q solução = 0.077 m³/h ou 77.1 l/h

Consumo diário para a dosagem média = 1851.4 l/dia

Consumo mensal = 55543 litros  ou 56 m³

Adotam-se 2 tanques estacionários horizontais com capacidade para 30 m³ cada um.

Dosagem

dosagem máxima = 50 mg/l (adotado)
Q = 400 l/s

Q prod ativo = 20 g/s ou 72 kg/h

Para solução comercial a 40 % 400 kg/m³
Para densidade da solução comercial = 1400 kg/m³
Teor de produto ativo = 560 kg/m³

Q solução = 0.129 m³/h ou 128.6 l/h
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Adotam-se duas bombas dosadoras do tipo deslocamento positivo helicoidal (1 + 1 de reserva)
cada uma com capacidade para dosagem de até 150 L/h de solução comercial de sulfato e alumínio.

6.2 - Preparo e Dosagem de Alcalinizante

Adota-se o emprego de barrilha como substância alcalinizante

Preparo da Solução

dosagem p/ preparo = 30 mg/l (adotado)
Q = 400 l/s

Q prod ativo = 12 g/s ou 43.2 kg/h

Concentração da solução de dosagem = 5 % 50 kg/m³

Pureza do produto = 90 %

Q solução = 0.960 m³/h ou 960.0 l/h

Para autonomia do tanque de preparo de 8 horas:

V tanque de preparo = 7680 litros

Adotam-se dois tanques em paralelo para operação alternada, cada um com V útil = 8 m³.
Dotados de misturadores mecânicos de eixo vertical, do tipo turbina.

Dosagem

Ajuste pH de coagulação:

dosagem p/ aplicação = 20 mg/l (dosagem máxima adotada)
Q = 400 l/s

Q prod ativo = 8 g/s ou 28.8 kg/h

Concentração da solução de dosagem = 5 % 50 kg/m³

Pureza do produto = 90 %

Q solução = 0.640 m³/h ou 640.0 l/h

Ajuste pH da água tratada:

dosagem p/ aplicação = 30 mg/l (dosagem máxima adotada)
Q = 400 l/s

Q prod ativo = 12 g/s ou 43.2 kg/h

Concentração da solução de dosagem = 5 % 50 kg/m³

Pureza do produto = 90 %
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Q solução = 0.960 m³/h ou 960.0 l/h

Adotam-se 3 bombas dosadoras do tipo deslocamento positivo helicoidal,
sendo 1 para o ajuste do pH de coagulação, 1 para o ajuste do pH
da água tratada e uma de reserva comum, cada uma com capacidade 
para a dosagem de até 1000 L/h de solução de barrilha a 5 %.

6.3 - Armazenamento, Preparo e Dosagem de Polímero Auxliar de Floculação

dosagem = 0.2 mg/l

Q = 400.0 L/s

Q prod ativo = 0.1 g/s ou 0.288 kg/h

Adota-se solução de dosagem com concentração de 0.2 % 2.0 kg/m³

Pureza do produto comercial = 98 %

Q solução = 0.147 m³/h ou 147 l/h

Adotam-se duas bombas dosadoras do tipo deslocamento positivo helicoidal, próprias para solução 
de polímero, que atendam a dosagem de até 150 L/h.

Adota-se equipamento automático de preparo e dosagem de polímero com capacidade para 
preparo de 150 L/h de polímero a 0,2 %.

6.4 -  Armazenamento e Dosagem de Cloro Gasoso

Adota-se cloro gasos aplicado no início e no final do sistema de tratamento

Dosagem máxima aplicada = 6.0 mg/L (3 + 3 mg/L para pré e pós cloração)

Q = 400.0 L/s

Pureza do produto comrecial = 99 %

Dosagem de cloro ativo = 2424 mgCl-/s   ou 8.7 kg Cl-/h

Consumo mensal de cloro gasoso = 6284 kg/mês

Número de cilindros de 900 kg  = 7.0

Adotam-se: 

8 cilindros de 900 kg distribuídos em duas bateriais em paralelo de 4 cilindros cada.

Sistema de dosagem de cloro formado por 3 (2 + 1 de reserva) cloradores, cada um com
capacidade de dosagem de 5,0 kg Cl/h conectados a barrilete com sistema de troca automática 
de cilindros do tipo "switch-over" e todos os dispostivos de controle e segurança necessários.

Sistema de segurança formado por detetores de gás cloro, exaustores e "scruber" para a 
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neutralização de gás cloro.

6.5 - Armazenamento e Dosagem de Ácido Fluossilícico

Dosagem

dosagem = 1.0 mg/l (adotado)

Q = 400.0 l/s   ou 1440 l/h

Q dos = ( R x Q (l/h) x dosagem (mg/l)) / C fluoreto (mg/l)

Concentração de fluoreto no ácido (C fluoreto) = 235 mg/l

Relação entre peso molecular do ácido e do fluor no ácido (R) = 1.263

Q dos = 7.74 l/h

Adotam-se 2 bombas dosadoras (1 + 1 de reserva), próprias para dosar ácido fluossilícico, 
que atenda a dosagem de até 8 L/h.

Armazenamento

Consumo diário de solução comercial = 185.7 l/dia

Autononia de armazenamento = 30 dias

Volume de ácido necessário = 5572 litros ou 5.572 m³

Adota-se um tanque estacionário horizontal com capacidade de 6,0 m³.

7 - Tratamento de Efluentes

7.1 - Definição do Regime Crítico de Geração de Efluentes

Efluentes Gerados na Lavagem dos Filtros

Número de filtros = 8 células

Dimensões de cada célula de lavagem : Comprimento = 7.98 m
Largura = 2.65 m
Área = 21.15 m²

Adota-se v asc para lavagem = 0.8 m/min

Vazão de água p/ lavagem de um filtro  (Vf) = 16.9 m³/min

Tempo de lavagem adotado = 8 min

Volume de água para a lavagem de um filtro (Vf) = 135 m³

Número de filtros  (nf) = 4 un
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Carreira de filtração  (cf) = 24 horas (adotado)

Frequência de lavagem:

f =  cf (h) / nf (un)

f = 6.00 horas

V total diário efluente filtros = 1083 m³
Número de descartes = 4 descartes/dia
V por descarte = 271 m³

Efluentes Gerados nos Descartes dos Decantadores

Adota-se o Emprego da Expressão:

Ts = [ (dos Al2SO4 . 0,26) + (Turbidez da água bruta x 1,5) ]

Onde: dosagem de sulfato de alumínio em mg/L
turbidez da água bruta em uT
Ts é a produção de sólidos (g SST/m3 de água tratada)

dos sulfato de alumínio  = 40.0 mg/L (adotado)
Turbidez da água bruta = 300 uT  (*)

(*) - Adota-se valor máximo típico dos meses do período úmido

Ts = 460.4 gSST/m3 água tratada

p/ volume diário de água tratada = 34560 m³/dia

Ts diária = 15911424 gSST/dia  ou 15911 kgSST/dia

Supondo que:
parcela retida nos decantadores = 70 %
parcela retida nos filtros = 30 %

SS retido nos decantadores = 11138 kgSS/dia

SS retido nos filtros = 4773 kgSS/dia

Estimativa do volume de lodo descartado dos decantadores:

Adota-se concentração dos lodos sedimentados = 10 kgSS/m³

Para SS = 11138 kgSS/m³

Volume diário de lodo descartado = 1114 m³

7.2 - Dimensionamento do Sistema de Regularização de Vazão e 
     Homogeneização dos Efluentes da lavagem dos filtros

Página 9 de 13



Determinação da vazão de regularização para o estabelecimento de um fluxo contínuo

V total efluentes  = 2197 m³/dia

Qr (m³/h) =  V diário ef (m³) / 24 (horas)

Qr = 91.5 m³/h 25.4 l/s

Dimensionamento do Volume de Regularização Necessário

V lavagem de um filtro = 271 m³

Adotam-se dois descartes diários de lodo dos decantadores. Portanto:

Número de descartes diários = 4

V por descarte decantador = 278 m³

Adota-se por segurança, volume de regularização igual a soma dos descartes 
simultâneos de um filtro e um decantador

V tanque de regularização = 549 m³

Adota-se tanque de formato quadrado com: Área = 137 m²
Lado = 11.7 m
Profundidade útil = 4.0 m

Portanto: tanque quadrado com: 

lado = 12.0 m
prof. Útil = 4.0 m
equipado com 2 (1 + 1 de reserva) motobombas para: Q rec = 26.0 L/s

AMT = 20.0 mca
equipado com 2 misturadores submersíveis

O efluente regularizado será retornado para o canal de chegada de água bruta 

7.3 - Dimensionamento do Sistema de Clarificação e Adensamento dos Efluentes

Adota-se taxa de aplicação superficial (ts) = 15 m³/m² x dia

Vazão de regularização dos efluentes (Qr) = 26.0 L/s 2246 m³/dia

Área de decantação necessária =  Qr (m³/dia) / ts (m³/m²x dia)

Ad = 149.8 m²

Para dois tanques: Área necessária = 74.9 m

Adotam-se dois tanques quadrados com lado igual a 8.7 m

Adotam-se 4 poços de lodo com:
base maior quadrada com lado  = 4.50 m
base menor quadrada com lado = 0.30 m
inclinação de parede = 60 graus
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altura útil = 3.70 m

Adota-se um decantador com:

Formato quadrado com lado = 9.0 m
Altura útil na porção vertical = 2.5 m
quatro poços de lodo com :

base maior L = 4.50 m
base menor L = 0.30 m
Inclinação das paredes = 60 graus
altura útil = 3.70 m

borda livre com 0.3 m
altura total = 6.5 m

Verificação como adensador:

M SS aduzida ao tanque:

MSS = 15911424 gSS/dia     ou 15911 kgSS/dia

A decantador = 162.00 m²

taxa de aplicação de sólidos = 98.22 kgSS/m²xdia    ou 4.09 kgSS/m²xh

7.4 - Dimensionamento do Sistema de Desaguamento do Lodo

Tanque de Armazenamento de Lodo Adensado

Critério de dimensionamento: Adota-se capacidade para armazenar 1/3 V diário de lodo gerado

MSS gerado = 15911 kgSST/dia

Concentração do lodo adensado = 20 kgSST/m³   ou 2 %

V lodo diário = 796 m³/dia

V tanque de armazenamento = 265 m³

Para tanque quadrado: Prof. Útil = 3.5 m
Área = 75.8 m
Lado = 8.7 m

Dimensões finais: Profundidade útil = 3.5 m
Lado = 9.0 m
Borda livre = 0.3 m
Profundidade total = 3.8 m
Volume útil = 284 m³

Dimensionamento das Centrífugas

MSS = 15911 kgSS/dia
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concentração do lodo adensado = 20 kgSS/m³ (Adotado)

volume de lodo diário = 796 m³/dia

período de desaguamento diário = 16 h/dia (Adotado)

Vazão de lodo para as centrífugas = 49.7 m³/h

Adotam-se duas centrífugas  com capacidade de desaguamento de:
25.0 m³ de lodo por hora, sendo que o lodo de entrada apresenta uma concentração de

20 kgSS/m³. O lodo desaguado deverá apresentar uma concentração de SS de cerca de
250 kgSS/m³.

As duas centrífugas deverão operar em paralelo, resultando em um período de 
desaguamento de cerca de 16 horas/dia para a situação crítica de máxima produção de lodo.
Se um equipamento estiver em manutenção uma centrífuga atende a 75 % da demanda crítica 
operando 24 horas/dia.

Dimensionamento das Bombas de Alimentação das Centrífugas

Adotam-se três bombas do tipo deslocamento positivo helicoidal para a alimentação das 
centrífugas, cada bomba deverá atender o seguinte ponto operacional:
Vazão de alimentação = 25.0 m³/h
Altura manometrica = 5.0 mca

Polímero para a Sedimentação e Adensamento do Lodo

dosagem = 2 mg/l

Q = 93.6 m³/h

Q prod ativo = 187.2 g/h ou 0.187 kg/h

Adota-se solução de dosagem com concentração de 0.2 % 2.0 kg/m³

Pureza do produto comercial = 98 %

Q solução = 0.096 m³/h ou 96 l/h

Adotam-se duas bombas dosadoras do tipo deslocamento positivo helicoidal, próprias para solução 
de polímero, que atendam a dosagem de até 100 l/h.

Adota-se equipamento automático de preparo e dosagem de polímero com capacidade para 
preparo de 100 L/h de polímero a 0,2 %.

Polímero para o Desaguamento do Lodo

dosagem = 5.0 g pol/kg SS

MSS = 15911 kgSS/dia

Vazão mássica p/ centrífuga = 994 kgSS/h
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Vazão mássica de polímero = 4972 g pol/h ou 4.972 kg pol/h

Adota-se solução de dosagem com concentração de 0.2 % 2.0 kg/m³

Pureza do produto comercial = 98 %

Q solução = 2.537 m³/h ou 2537 l/h

Adotam-se duas bombas dosadoras do tipo deslocamemnto positivo helicoidal, próprias para 
solução de polímero, que atendam a dosagem de até 2600 l/h.

Adota-se equipamento automático de preparo e dosagem de polímero com capacidade para 
preparo de 2600 L/h de polímero a 0,2 %.
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PROPOSTAS PARA A ETA EXISTENTE

ALTERNATIVA 3  - AMPLIAÇÃO PARA TRATAR 360 L/S

1 - Estrutura de Chegada de Água Bruta

Proposta: Desativação da estrutura existente e implantação de nova estrutura de chegada

Q dimensionamento = 360 L/s

É proposta estrutura de chegada do tipo canal com calha Parshall.

Dimensões padrão para garganta de largura de 1,5 pés
Capacidade de medição de vazão de até 690 L/s
Gradiente de velocidade para mistura rápida de cerca de 800 s -1

Portanto: um canal com: Largura = 1.2 m
Comprimento = 8.0 m
Altura = 1.0 m

Com calha Parshall de fibra de vidro com dimensões padrão para garganta com largura de 1,5 pés.

2 - Floculação

Proposta: Desativação do floculador hidráulico existente e implantação de floculador mecânico

Adota-se tempo de detenção hidráulico = 30 min

p/ Q dim = 360 L/s  ou 21.6 m³/min

V total = 648 m³

Adotam-se 2 conjuntos em paralelo, cada um 4 câmaras em série:

V conjunto = 324 m³

V Câmara = 81 m³

Formato quadro com: Lado = 4.2 m
Profundidade útil = 4.5 m
Borda livre = 0.3 m

Dimensões finais:
2 conjuntos formados, cada um, por 4 câmaras em série com:

Lado = 4.2 m
Profundidade útil = 4.5 m
Borda livre = 0.3 m

Cada câmara deverá ser equipada com um floculador mecânico com turbina de fluxo axial
capaz de imprimir à massa líquida gradiante máximo de velocidade da ordem de 80 s-1, sendo
dotado de inversor de frequência para variação de sua rotação.

3 - Decantação

Propostas: 
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Ampliação da etapa de decantação com a implantação de mais um decantador
similar aos existentes.
Implantação de manifolds de coleta de lodo nos decantadores existentes e nos novos
decantadores

Dimensões básicas dos novos decantadores:

1 unidades com: Comprimento = 32.0 m
Largura = 12.8 m
Profundidade útil = 4.0 m
Borda livre = 0.4 m
Comprimento vert. coleta de água decantada = 53 m

Taxa de escoamento superficial resultante:

p/ Q dim  = 360 L/s  ou 31104 m³/dia

Área total decantação = 1229 m²

taxa de aplicação superficial = 25 m³/m² x dia     OK)

Taxa de aplicação linear nos vertedores de água decantada:

p/ Q dim  = 360 L/s m³/dia

Comprimento total vertedores =  159 m

taxa de aplicação linear = 2.3 m³/m² x dia     OK)

Dimensionamento dos "Manifolds" de coleta de lodo:

Dimensões básicas dos decantadores:

Comprimento = 32.0 m
Largura = 12.8 m
Canal central longitudinal e duas saídas de lodo, uma em cada extremidade.

Adotam-se dois manifolds por decantador, um para cada tomada de lodo atual.

Duto central retangular  com seção de 0.7 m²

Número de tubulações perfuradas derivadas do duto central = 36
(18 de cada lado)

Espaçamento entre as tubulações = 1.78 m

Para manifold, adota-se a fórmula simplificada:

S = 2 a 3 x N x s onde: S é área da seção do duto central
s é a área da seção do tubo perfurado
N é o número de tubos perfurados

Para : S = 0.7 m²
N = 36

s 0.008 m²
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Portanto, diâmetro dos tubos perfurados = 0.100 m

Adota-se diâmetro comercial  de 100 mm

Dimensionamento dos orifícios dos tubos perfurados

Comprimento dos tubos perfurados = 6.00 m

Orifícios: Número por tubulação = 20 orifícios (10 de cada lado)
Espaçamento entre orifícios = 0.60 m
Diâmetro adotado (d) = 25 mm

Para manifold, adota-se a fórmula simplificada:

D2 = k x N x d2 onde: D é o diâmetro da tubulação perfurada
d é o diâmetro dos orifícios
N é o número de orifícios

Para : d = 15 mm 
N = 20 orifícios
D = 100 mm

k = 2.22 (OK recomenda-se 2 < k < 3 )

Portanto: Para cada decantador, 2 "manifolds" formados por:
Duto principal retangular com seção de 0,7 m²
36  (18 + 18) tubos perfurados com  diâmetro de 100 mm
20 orifícios de 15 mm por tubo perfurado

4 - Filtração

Filtros rápidos de fluxo descendente com leito simples de areia

Existem 4 unidades, cada uma com duas células com as seguintes dimensões básicas:

Comprimento = 7.98 m
Largura = 2.65 m

Portanto, cada célula com área útil de filtração = 21.1 m²

Área útil total de filtração = 169 m²

p/ Q dim = 360 L/s    ou 31104 m³/dia

Taxa de filtração resultante = 184 m³/m² x dia
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Portanto, recomanda-se: 
manter o número de filtros existente, sem a necessidade de ampliação 
do número de unidades

a implantação de sistema de lavagem com ar para operação em conjunto
com a atual lavagem com água a contra-corrente.

a substituição das camadas suporte e filtrante de areia, bem como a troca dos antigos
difusores de fundo por novas peças próprias para a lavagem com ar e água

Dimensionamento dos sopradores:

Adota-se Taxa de aplicação de ar = 1.2 m3/min.m2 de filtro

Área de filtração (por célula) = 21.15 m²

Vazão de ar = 25.38 m³/min    ou 1523 m³/h

Pressão necessária = 4 mca

Adotam-se dois ( 1 + 1 de reserva)  sopradores do tipo roots, próprios para o seguinte
ponto de operação:
Q ar = 1550 Nm³ ar/h
Pressão de trabalho = 4 mca

Dimensionamento das Quantidades de Camada Suporte, Filtrante e Difusores

Camada suporte (pedregulho):

Adota-se espessura total da camada = 0.60 m

p/ área total de filtração = 169 m²

V total pedregulho = 102 m³

Camada filtrante (areia):

Adota-se espessura total da camada = 0.70 m

p/ área total de filtração = 169 m²

V total areia = 118 m³

Difusores de fundo:

Adota-se densidade de difusores = 30 peças/ m² de área filtrante

p/ área total de filtração = 169 m²

Número de difusores = 5075 peças
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Portanto: É prevista a colocação de: 

Volume de Pedregulho classificado para a camada suporte = 112 m³  (*)
Volume de Areia classificada para a camada filtrante = 130 m³  (*)
Difusores próprios para lavagem com ar e água = 5075 peças

(*) É prevista 10 % de folga nos volumes de fornecimento

5 - Câmara de Contato Para Condicionamento Final da Água Tratada

Adota-se td = 30 min

p/ Q dim = 360 L/s  ou 21.6 m³/min

V necessário = 648 m³

Adota-se formato retangular com: Comprimento = 27.0 m
Largura = 6.0 m
Profundidade útil = 4.0 m
Borda livre = 0.5 m
Espaçamento entre chicanas = 1.0 m

6 - Casa de Química

6.1 - Armazenamento e Dosagem de Coagulante

Armazenamento

dosagem p/ armazenamento = 30 mg/l (adotado)
Q = 360 l/s

Q prod ativo = 10.8 g/s ou 38.88 kg/h

Para solução comercial a 40 % 400 kg/m³
Para densidade da solução comercial = 1400 kg/m³
Teor de produto ativo = 560 kg/m³

Q solução = 0.069 m³/h ou 69.4 l/h

Consumo diário para a dosagem média = 1666.3 l/dia

Consumo mensal = 49989 litros  ou 50 m³

Adotam-se 2 tanques estacionários horizontais com capacidade para 30 m³ cada um.

Dosagem

dosagem máxima = 50 mg/l (adotado)
Q = 360 l/s

Q prod ativo = 18 g/s ou 64.8 kg/h
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Para solução comercial a 40 % 400 kg/m³
Para densidade da solução comercial = 1400 kg/m³
Teor de produto ativo = 560 kg/m³

Q solução = 0.116 m³/h ou 115.7 l/h

Adotam-se duas bombas dosadoras do tipo deslocamento positivo helicoidal (1 + 1 de reserva)
cada uma com capacidade para dosagem de até 150 L/h de solução comercial de sulfato e alumínio.

6.2 - Preparo e Dosagem de Alcalinizante

Adota-se o emprego de barrilha como substância alcalinizante

Preparo da Solução

dosagem p/ preparo = 30 mg/l (adotado)
Q = 360 l/s

Q prod ativo = 10.8 g/s ou 38.88 kg/h

Concentração da solução de dosagem = 5 % 50 kg/m³

Pureza do produto = 90 %

Q solução = 0.864 m³/h ou 864.0 l/h

Para autonomia do tanque de preparo de 8 horas:

V tanque de preparo = 6912 litros

Adotam-se dois tanques em paralelo para operação alternada, cada um com V útil = 7 m³.
Dotados de misturadores mecânicos de eixo vertical, do tipo turbina.

Dosagem

Ajuste pH de coagulação:

dosagem p/ aplicação = 20 mg/l (dosagem máxima adotada)
Q = 360 l/s

Q prod ativo = 7.2 g/s ou 25.92 kg/h

Concentração da solução de dosagem = 5 % 50 kg/m³

Pureza do produto = 90 %

Q solução = 0.576 m³/h ou 576.0 l/h

Ajuste pH da água tratada:

dosagem p/ aplicação = 30 mg/l (dosagem máxima adotada)
Q = 360 l/s

Q prod ativo = 10.8 g/s ou 38.88 kg/h
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Concentração da solução de dosagem = 5 % 50 kg/m³

Pureza do produto = 90 %

Q solução = 0.864 m³/h ou 864.0 l/h

Adotam-se 3 bombas dosadoras do tipo deslocamento positivo helicoidal,
sendo 1 para o ajuste do pH de coagulação, 1 para o ajuste do pH
da água tratada e uma de reserva comum, cada uma com capacidade 
para a dosagem de até 900 L/h de solução de barrilha a 5 %.

6.3 - Armazenamento, Preparo e Dosagem de Polímero Auxliar de Floculação

dosagem = 0.2 mg/l

Q = 360.0 L/s

Q prod ativo = 0.1 g/s ou 0.259 kg/h

Adota-se solução de dosagem com concentração de 0.2 % 2.0 kg/m³

Pureza do produto comercial = 98 %

Q solução = 0.132 m³/h ou 132 l/h

Adotam-se duas bombas dosadoras do tipo deslocamento positivo helicoidal, próprias para solução 
de polímero, que atendam a dosagem de até 150 L/h.

Adota-se equipamento automático de preparo e dosagem de polímero com capacidade para 
preparo de 150 L/h de polímero a 0,2 %.

6.4 -  Armazenamento e Dosagem de Cloro Gasoso

Adota-se cloro gasos aplicado no início e no final do sistema de tratamento

Dosagem máxima aplicada = 6.0 mg/L (3 + 3 mg/L para pré e pós cloração)

Q = 360.0 L/s

Pureza do produto comrecial = 99 %

Dosagem de cloro ativo = 2182 mgCl-/s   ou 7.9 kg Cl-/h

Consumo mensal de cloro gasoso = 5655 kg/mês

Número de cilindros de 900 kg  = 6.3
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Adotam-se: 

8 cilindros de 900 kg distribuídos em duas bateriais em paralelo de 4 cilindros cada.

Sistema de dosagem de cloro formado por 3 (2 + 1 de reserva) cloradores, cada um com
capacidade de dosagem de 5,0 kg Cl/h concetados a barrilete com sistema de troca automática 
de cilindros do tipo "switch-over" e todos os dispostivos de controle e segurança necessários.

Sistema de segurança formado por detetores de gás cloro, exaustores e "scruber" para a 
neutralização de gás cloro.

6.5 - Armazenamento e Dosagem de Ácido Fluossilícico

Dosagem

dosagem = 1.0 mg/l (adotado)

Q = 360.0 l/s   ou 1296 l/h

Q dos = ( R x Q (l/h) x dosagem (mg/l)) / C fluoreto (mg/l)

Concentração de fluoreto no ácido (C fluoreto) = 235 mg/l

Relação entre peso molecular do ácido e do fluor no ácido (R) = 1.263

Q dos = 6.97 l/h

Adotam-se 2 bombas dosadoras (1 + 1 de reserva), próprias para dosar ácido fluossilícico, 
que atenda a dosagem de até 7 L/h.

Armazenamento

Consumo diário de solução comercial = 167.2 l/dia

Autononia de armazenamento = 30 dias

Volume de ácido necessário = 5015 litros ou 5.015 m³

Adota-se um tanque estacionário horizontal com capacidade de 5,0 m³.

7 - Tratamento de Efluentes

7.1 - Definição do Regime Crítico de Geração de Efluentes

Efluentes Gerados na Lavagem dos Filtros

Número de filtros = 8 células

Dimensões de cada célula de lavagem : Comprimento = 7.98 m
Largura = 2.65 m
Área = 21.15 m²

Adota-se v asc para lavagem = 0.8 m/min
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Vazão de água p/ lavagem de um filtro  (Vf) = 16.9 m³/min

Tempo de lavagem adotado = 8 min

Volume de água para a lavagem de um filtro (Vf) = 135 m³

Número de filtros  (nf) = 4 un

Carreira de filtração  (cf) = 24 horas (adotado)

Frequência de lavagem:

f =  cf (h) / nf (un)

f = 6.00 horas

V total diário efluente filtros = 1083 m³
Número de descartes = 4 descartes/dia
V por descarte = 271 m³

Efluentes Gerados nos Descartes dos Decantadores

Adota-se o Emprego da Expressão:

Ts = [ (dos Al2SO4 . 0,26) + (Turbidez da água bruta x 1,5) ]

Onde: dosagem de sulfato de alumínio em mg/L
turbidez da água bruta em uT
Ts é a produção de sólidos (g SST/m3 de água tratada)

dos sulfato de alumínio  = 40.0 mg/L (adotado)
Turbidez da água bruta = 300 uT  (*)

(*) - Adota-se valor máximo típico dos meses do período úmido

Ts = 460.4 gSST/m3 água tratada

p/ volume diário de água tratada = 31104 m³/dia

Ts diária = 14320282 gSST/dia  ou 14320 kgSST/dia

Supondo que:
parcela retida nos decantadores = 70 %
parcela retida nos filtros = 30 %

SS retido nos decantadores = 10024 kgSS/dia

SS retido nos filtros = 4296 kgSS/dia

Estimativa do volume de lodo descartado dos decantadores:

Adota-se concentração dos lodos sedimentados = 10 kgSS/m³
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Para SS = 10024 kgSS/m³

Volume diário de lodo descartado = 1002 m³

7.2 - Dimensionamento do Sistema de Regularização de Vazão e 
     Homogeneização dos Efluentes da lavagem dos filtros

Determinação da vazão de regularização para o estabelecimento de um fluxo contínuo

V total efluentes  = 2085 m³/dia

Qr (m³/h) =  V diário ef (m³) / 24 (horas)

Qr = 86.9 m³/h 24.1 l/s

Dimensionamento do Volume de Regularização Necessário

V lavagem de um filtro = 271 m³

Adotam-se dois descartes diários de lodo dos decantadores. Portanto:

Número de descartes diários = 4

V por descarte decantador = 251 m³

Adota-se por segurança, volume de regularização igual a soma dos descartes 
simultâneos de um filtro e um decantador

V tanque de regularização = 521 m³

Adota-se tanque de formato quadrado com: Área = 130 m²
Lado = 11.4 m
Profundidade útil = 4.0 m

Portanto: tanque quadrado com: 

lado = 11.5 m
prof. Útil = 4.0 m
equipado com 2 (1 + 1 de reserva) motobombas para: Q rec = 24.0 L/s

AMT = 20.0 mca
equipado com 2 misturadores submersíveis

O efluente regularizado será retornado para o canal de chegada de água bruta 

7.3 - Dimensionamento do Sistema de Clarificação e Adensamento dos Efluentes

Adota-se taxa de aplicação superficial (ts) = 15 m³/m² x dia

Vazão de regularização dos efluentes (Qr) = 24.0 L/s 2074 m³/dia

Área de decantação necessária =  Qr (m³/dia) / ts (m³/m²x dia)

Ad = 138.2 m²

Para dois tanques: Área necessária = 69.1 m
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Adotam-se dois tanques quadrados com lado igual a 8.3 m

Adotam-se 4 poços de lodo com:
base maior quadrada com lado  = 4.00 m
base menor quadrada com lado = 0.30 m
inclinação de parede = 60 graus
altura útil = 3.20 m

Adota-se um decantador com:

Formato quadrado com lado = 8.0 m
Altura útil na porção vertical = 2.5 m
quatro poços de lodo com :

base maior L = 4.00 m
base menor L = 0.30 m
Inclinação das paredes = 60 graus
altura útil = 3.20 m

borda livre com 0.3 m
altura total = 6.0

Verificação como adensador:

M SS aduzida ao tanque:

MSS = 14320282 gSS/dia     ou 14320 kgSS/dia

A decantador = 128.00 m²

taxa de aplicação de sólidos = 111.88 kgSS/m²xdia    ou 4.66 kgSS/m²xh

7.4 - Dimensionamento do Sistema de Desaguamento do Lodo

Tanque de Armazenamento de Lodo Adensado

Critério de dimensionamento: Adota-se capacidade para armazenar 1/3 V diário de lodo gerado

MSS gerado = 14320 kgSST/dia

Concentração do lodo adensado = 20 kgSST/m³   ou 2 %

V lodo diário = 716 m³/dia

V tanque de armazenamento = 239 m³

Para tanque quadrado: Prof. Útil = 3.5 m
Área = 68.2 m
Lado = 8.3 m
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Dimensões finais: Profundidade útil = 3.5 m
Lado = 8.5 m
Borda livre = 0.3 m
Profundidade total = 3.8 m
Volume útil = 253 m³

Dimensionamento das Centrífugas

MSS = 14320 kgSS/dia

concentração do lodo adensado = 20 kgSS/m³ (Adotado)

volume de lodo diário = 716 m³/dia

período de desaguamento diário = 16 h/dia (Adotado)

Vazão de lodo para as centrífugas = 44.8 m³/h

Adotam-se duas centrífugas  com capacidade de desaguamento de:
25.0 m³ de lodo por hora, sendo que o lodo de entrada apresenta uma concentração de

20 kgSS/m³. O lodo desaguado deverá apresentar uma concentração de SS de cerca de
250 kgSS/m³.

As duas centrífugas deverão operar em paralelo, resultando em um período de 
desaguamento de cerca de 16 horas/dia para a situação crítica de máxima produção de lodo.
Se um equipamento estiver em manutenção uma centrífuga atende a 84 % da demanda crítica 
operando 24 horas/dia.

Dimensionamento das Bombas de Alimentação das Centrífugas

Adotam-se três bombas do tipo deslocamento positivo helicoidal para a alimentação das 
centrífugas, cada bomba deverá atender o seguinte ponto operacional:
Vazão de alimentação = 25.0 m³/h
Altura manometrica = 5.0 mca

Polímero para a Sedimentação e Adensamento do Lodo

dosagem = 2 mg/l

Q = 86.4 m³/h

Q prod ativo = 172.8 g/h ou 0.173 kg/h

Adota-se solução de dosagem com concentração de 0.2 % 2.0 kg/m³

Pureza do produto comercial = 98 %

Q solução = 0.088 m³/h ou 88 l/h

Adotam-se duas bombas dosadoras do tipo deslocamento positivo helicoidal, próprias para solução 
de polímero, que atendam a dosagem de até 100 l/h.

Adota-se equipamento automático de preparo e dosagem de polímero com capacidade para 
preparo de 100 L/h de polímero a 0,2 %.
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Polímero para o Desaguamento do Lodo

dosagem = 5.0 g pol/kg SS

MSS = 14320 kgSS/dia

Vazão mássica p/ centrífuga = 895 kgSS/h

Vazão mássica de polímero = 4475 g pol/h ou 4.475 kg pol/h

Adota-se solução de dosagem com concentração de 0.2 % 2.0 kg/m³

Pureza do produto comercial = 98 %

Q solução = 2.283 m³/h ou 2283 l/h

Adotam-se duas bombas dosadoras do tipo deslocamemnto positivo helicoidal, próprias para 
solução de polímero, que atendam a dosagem de até 2300 l/h.

Adota-se equipamento automático de preparo e dosagem de polímero com capacidade para 
preparo de 2300 L/h de polímero a 0,2 %.
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Anexo II – Verificação Hidráulica das alternativas de adução 



Diâmetro Rugosidade Extensão Vazão Velocidade Perda de Carga 
Unitária

(mm) (mm) (m) (l/s) (m/s) (m/km)
T-1 N-25 N-2 450 0.2 828.56 208.71 1.31 3.3683
T-2 N-30 N-29 450 0.2 438.44 152.2 0.96 1.8222
T-3 N-7 N-8 400 0.2 280.59 97.32 0.77 1.3976
T-4 N-13 N-19 250 0.2 820.6 -29.22 0.6 1.5048
T-5 N-6 N-7 400 0.2 418.71 97.32 0.77 1.3974
T-6 N-21 N-1 400 0.2 358.45 97.32 0.77 1.3975
T-7 N-18 N-14 300 0.2 3,502.35 -61.56 0.87 2.4986
T-8 N-17 N-13 250 0.2 55.39 -29.22 0.6 1.5053
T-9 N-33 N-6 400 0.2 558.03 97.32 0.77 1.3975

T-10 N-20 N-12 350 0.2 1,188.59 72.75 0.76 1.5726
T-11 N-14 N-15 300 0.2 763.17 -61.56 0.87 2.4986
T-12 N-28 N-5 450 0.2 211.9 152.2 0.96 1.8221
T-13 N-4 N-11 350 0.2 11.92 72.75 0.76 1.5714
T-14 N-20 N-11 350 0.2 32.09 -72.75 0.76 1.5732
T-15 N-16 N-27 350 0.2 2,106.33 52.99 0.55 0.8553
T-16 R-4 N-26 400 0.2 36 58.11 0.46 0.52
T-17 N-3 N-16 350 0.2 22.73 52.99 0.55 0.8561
T-18 R-3 N-3 350 0.2 15.98 52.99 0.55 0.8544
T-19 N-5 N-30 450 0.2 235.54 152.2 0.96 1.8221
T-20 N-19 N-24 250 0.2 223.99 28.89 0.59 1.4723
T-21 N-8 N-29 400 0.2 59.41 56.51 0.45 0.4922
T-22 N-31 N-19 300 0.2 617.35 58.11 0.82 2.2349
T-23 N-1 N-33 400 0.2 323.81 97.32 0.77 1.3976
T-24 N-10 N-26 400 0.2 941.11 -58.11 0.46 0.5197
T-25 N-22 N-23 500 0.2 6.89 -152.2 0.78 1.0649
T-26 N-28 N-22 500 0.2 1,057.73 -152.2 0.78 1.0654
T-27 N-23 N-21 400 0.2 6.11 97.32 0.77 1.3994
T-28 N-8 N-9 200 0.2 1,452.95 40.81 1.3 8.9818
T-29 N-10 N-31 300 0.2 758.4 58.11 0.82 2.235
T-30 N-29 N-25 450 0.2 856.02 208.71 1.31 3.3683
T-31 R-13 B-4 300 0.2 11.86 61.56 0.87 2.4971
T-32 B-4 N-15 300 0.2 17.7 61.56 0.87 2.4976
T-33 R-13 B-2 350 0.2 12.71 72.75 0.76 1.5715
T-34 B-2 N-4 350 0.2 17.71 72.75 0.76 1.5735
T-35 R-2 B-1 500 0.2 11.94 249.52 1.27 2.7818
T-36 B-1 N-23 500 0.2 19.87 249.52 1.27 2.782
T-37 N-32 B-3 200 0.2 445.53 -20 0.64 2.2596
T-38 B-3 N-27 200 0.2 11.28 -20 0.64 2.2569

Sistema de Abastecimento de Água  de Ourinhos

Simulação Hidráulica

Nó a 
jusante

Nó a 
montanteTrecho

Alternativa 1 - Trechos
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Cota  Cota Piezométrica Pressão

(m) (m) (mca)
N‐1 414.91 498.03 82.95
N‐2 490 490.11 0.11
N‐3 489.9 489.98 0.08
N‐4 404.91 457.95 52.94
N‐5 452.33 497.02 44.6
N‐6 452.33 496.79 44.38
N‐7 458.08 496.21 38.06
N‐8 463.43 495.82 32.32
N‐9 480.49 482.77 2.27
N‐10 471.88 489.49 17.58
N‐11 404.91 457.93 52.92
N‐12 455 456.01 1.01
N‐13 460 485.18 25.13
N‐14 425 484.02 58.9
N‐15 404.91 485.93 80.85
N‐16 489.9 489.97 0.07
N‐17 460 485.1 25.05
N‐18 475 475.27 0.27
N‐19 455.08 486.42 31.27
N‐20 404.91 457.88 52.87
N‐21 404.91 498.53 93.43
N‐22 404.91 498.53 93.43
N‐23 404.91 498.54 93.44
N‐24 455.11 486.09 30.92
N‐25 464.18 492.9 28.67
N‐26 489.9 489.98 0.08
N‐27 480 488.16 8.15
N‐28 452.29 497.4 45.02
N‐29 466.39 495.79 29.34
N‐30 456.86 496.59 39.65
N‐31 455 487.8 32.73
N‐32 530 530.13 0.13
N‐33 438.16 497.57 59.3

Simulação Hidráulica

Sistema de Abastecimento de Água  de Ourinhos

Alternativa 1 - Nós

Nó
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Cota Vazão AMT
Cota Piezométrica na 

sucção
Cota Piezométrica 

no recalque

(m) (l/s) (mca) (m) (m)
B‐1      404.91  249.52 93.00 405.59 498.59
B‐2      404.91  72.75 53.00 404.98 457.98
B‐3      480.00  20.00 43.00 488.14 531.14
B‐4      404.91  61.56 81.00 404.97 485.97

Bomba

Sistema de Abastecimento de Água  de Ourinhos
Simulação Hidráulica

Alternativa 1 - Bombas

Página 3 de 9



Diâmetro Rugosidade Extensão Vazão Velocidade Perda de Carga 
Unitária

(mm) (mm) (m) (l/s) (m/s) (m/km)
T-1 N-25 N-2 450 0.20 828.56 208.71 1.31 3.37
T-2 N-30 N-29 450 0.20 438.44 152.19 0.96 1.82
T-3 N-7 N-8 400 0.20 280.59 97.33 0.77 1.40
T-4 N-13 N-19 250 0.18 820.60 -29.22 0.60 1.48
T-5 N-6 N-7 400 0.20 418.71 97.33 0.77 1.40
T-6 N-21 N-1 400 0.20 358.45 97.33 0.77 1.40
T-7 N-18 N-14 300 0.20 3502.35 -21.56 0.31 0.34
T-8 N-17 N-13 250 0.18 55.39 -29.22 0.60 1.48
T-9 N-33 N-6 400 0.20 558.03 97.33 0.77 1.40

T-10 N-20 N-12 350 0.20 1188.59 72.75 0.76 1.57
T-11 N-14 N-15 300 0.20 763.17 -21.56 0.31 0.34
T-12 N-28 N-5 450 0.20 211.90 152.19 0.96 1.82
T-13 N-4 N-11 350 0.20 11.92 72.75 0.76 1.57
T-14 N-20 N-11 350 0.20 32.09 -72.75 0.76 1.57
T-15 N-16 N-27 350 0.20 2106.33 52.99 0.55 0.86
T-16 R-4 N-26 400 0.20 36.00 58.11 0.46 0.52
T-17 N-3 N-16 350 0.20 22.73 52.99 0.55 0.86
T-18 R-3 N-3 350 0.20 15.98 52.99 0.55 0.85
T-19 N-5 N-30 450 0.20 235.54 152.19 0.96 1.82
T-20 N-19 N-24 250 0.18 223.99 28.89 0.59 1.45
T-21 N-8 N-29 400 0.18 59.41 56.52 0.45 0.49
T-22 N-31 N-19 300 0.18 617.35 58.11 0.82 2.20
T-23 N-1 N-33 400 0.20 323.81 97.33 0.77 1.40
T-24 N-10 N-26 400 0.20 941.11 -58.11 0.46 0.52
T-25 N-22 N-23 500 0.20 6.89 -152.19 0.78 1.06
T-26 N-28 N-22 500 0.20 1057.73 -152.19 0.78 1.07
T-27 N-23 N-21 400 0.20 6.11 97.33 0.77 1.40
T-28 N-8 N-9 200 0.20 1452.95 40.81 1.30 8.98
T-29 N-10 N-31 300 0.18 758.40 58.11 0.82 2.20
T-30 N-29 N-25 450 0.20 856.02 208.71 1.31 3.37
T-31 R-13 B-2 350 0.20 12.71 72.75 0.76 1.57
T-32 B-2 N-4 350 0.20 17.71 72.75 0.76 1.57
T-33 R-13 B-4 300 0.20 12.19 21.56 0.31 0.34
T-34 B-4 N-15 350 0.20 17.37 21.56 0.22 0.16
T-35 R-2 B-1 500 0.18 11.94 249.52 1.27 2.73
T-36 B-1 N-23 500 0.18 19.87 249.52 1.27 2.73
T-37 N-32 B-3 200 0.20 445.58 -20.00 0.64 2.26
T-38 N-27 B-3 200 0.20 11.23 20.00 0.64 2.26

Sistema de Abastecimento de Água  de Ourinhos

Simulação Hidráulica

Alternativa 2 - Trechos

Trecho Nó a 
montante

Nó a 
jusante
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Cota  Cota Piezométrica Pressão

(m) (m) (mca)
N‐1 414.91 498.03 82.95
N‐2 490.00 490.12 0.12
N‐3 489.90 489.98 0.08
N‐4 404.91 457.95 52.94
N‐5 452.33 497.02 44.60
N‐6 452.33 496.80 44.38
N‐7 458.08 496.21 38.06
N‐8 463.43 495.82 32.32
N‐9 480.49 482.77 2.27
N‐10 471.88 489.49 17.58
N‐11 404.91 457.93 52.92
N‐12 455.00 456.01 1.01
N‐13 460.00 485.26 25.20
N‐14 425.00 476.74 51.63
N‐15 404.91 476.99 71.94
N‐16 489.90 489.97 0.07
N‐17 460.00 485.17 25.12
N‐18 475.00 475.55 0.55
N‐19 455.08 486.47 31.33
N‐20 404.91 457.88 52.87
N‐21 404.91 498.53 93.43
N‐22 404.91 498.53 93.43
N‐23 404.91 498.54 93.44
N‐24 455.11 486.15 30.97
N‐25 464.18 492.91 28.67
N‐26 489.90 489.98 0.08
N‐27 480.00 488.16 8.15
N‐28 452.29 497.40 45.02
N‐29 466.39 495.79 29.34
N‐30 456.86 496.59 39.65
N‐31 455.00 487.83 32.76
N‐32 530.00 530.13 0.13
N‐33 438.16 497.58 59.30

Sistema de Abastecimento de Água  de Ourinhos

Simulação Hidráulica

Alternativa 2 - Nós

Nó
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Cota Vazão AMT
Cota Piezométrica na 

sucção
Cota Piezométrica 

no recalque

(m) (l/s) (mca) (m) (m)
B‐1      404.91  249.52 93.00 405.59 498.59
B‐2      404.91  72.75 53.00 404.98 457.98
B‐3      480.00  20.00 43.00 488.14 531.14
B‐4 404.91 21.56 72.00 405.00 477.00

Sistema de Abastecimento de Água  de Ourinhos
Simulação Hidráulica

Alternativa 2 - Bombas

Bomba

Página 6 de 9



Diâmetro Rugosidade Extensão Vazão Velocidade Perda de Carga 
Unitária

(mm) (mm) (m) (l/s) (m/s) (m/km)
T-1 N-16 N-21 250 0.18 223.99 28.89 0.59 1.4489
T-2 N-12 N-9 350 0.20 11.92 72.75 0.76 1.5714
T-3 N-17 N-9 350 0.20 32.09 -72.75 0.76 1.5732
T-4 N-28 N-16 300 0.18 617.35 58.11 0.82 2.1967
T-5 N-18 N-1 400 0.20 358.45 90.40 0.72 1.212
T-6 N-17 N-10 350 0.20 1188.59 72.75 0.76 1.5726
T-7 N-26 N-22 450 0.20 856.02 190.90 1.20 2.8306
T-8 N-22 N-3 450 0.20 828.56 190.90 1.20 2.8306
T-9 N-27 N-26 450 0.20 438.44 141.31 0.89 1.578

T-10 N-5 N-6 400 0.20 280.59 90.40 0.72 1.212
T-11 N-4 N-5 400 0.20 418.71 90.40 0.72 1.2121
T-12 N-14 N-24 350 0.20 2106.33 52.99 0.55 0.8553
T-13 N-2 N-14 350 0.20 22.73 52.99 0.55 0.8561
T-14 N-6 N-7 200 0.20 1452.95 40.81 1.30 8.9818
T-15 N-1 N-30 400 0.20 323.81 90.40 0.72 1.2121
T-16 N-15 N-11 250 0.18 55.39 -29.22 0.60 1.4805
T-17 N-8 N-23 400 0.20 941.11 -58.11 0.46 0.5197
T-18 N-6 N-26 400 0.18 59.41 49.59 0.39 0.3795
T-19 R-3 N-2 350 0.20 15.98 52.99 0.55 0.8544
T-20 N-13 N-27 450 0.20 235.54 141.31 0.89 1.5781
T-21 N-11 N-16 250 0.18 820.60 -29.22 0.60 1.4806
T-22 N-30 N-4 400 0.20 558.03 90.40 0.72 1.212
T-23 N-25 N-13 450 0.20 211.90 141.31 0.89 1.5781
T-24 N-19 N-20 500 0.20 6.89 -141.31 0.72 0.9189
T-25 N-25 N-19 500 0.20 1057.73 -141.31 0.72 0.9232
T-26 R-4 N-23 400 0.20 36.00 58.11 0.46 0.52
T-27 N-20 N-18 400 0.20 6.11 90.40 0.72 1.2108
T-28 N-8 N-28 300 0.18 758.40 58.11 0.82 2.1967
T-29 N-20 B-1 500 0.20 19.87 -231.71 1.18 2.4076
T-30 B-1 R-2 500 0.20 11.94 -231.71 1.18 2.408
T-31 N-12 B-2 350 0.20 17.71 -72.75 0.76 1.5735
T-32 B-2 R-13 350 0.20 12.71 -72.75 0.76 1.5715
T-33 N-29 B-3 200 0.20 445.54 -20.00 0.64 2.2596
T-34 B-3 N-24 200 0.20 11.27 -20.00 0.64 2.2577

Sistema de Abastecimento de Água  de Ourinhos

Simulação Hidráulica

Alternativa 3 - Trechos

Trecho Nó a 
montante

Nó a 
jusante
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Cota  Cota Piezométrica Pressão

(m) (m) (mca)
N‐1 414.91 498.11 83.03
N‐2 489.90 489.98 0.08
N‐3 490.00 491.40 1.40
N‐4 452.33 497.04 44.62
N‐5 458.08 496.53 38.38
N‐6 463.43 496.19 32.69
N‐7 480.49 483.14 2.64
N‐8 471.88 489.49 17.58
N‐9 404.91 457.93 52.92
N‐10 455.00 456.01 1.01
N‐11 460.00 485.26 25.20
N‐12 404.91 457.95 52.94
N‐13 452.33 497.23 44.81
N‐14 489.90 489.97 0.07
N‐15 460.00 485.17 25.12
N‐16 455.08 486.47 31.33
N‐17 404.91 457.88 52.87
N‐18 404.91 498.54 93.44
N‐19 404.91 498.54 93.44
N‐20 404.91 498.55 93.45
N‐21 455.11 486.15 30.97
N‐22 464.18 493.74 29.50
N‐23 489.90 489.98 0.08
N‐24 480.00 488.16 8.15
N‐25 452.29 497.57 45.18
N‐26 466.39 496.17 29.72
N‐27 456.86 496.86 39.92
N‐28 455.00 487.83 32.76
N‐29 530.00 530.13 0.13
N‐30 438.16 497.71 59.43

Sistema de Abastecimento de Água  de Ourinhos

Simulação Hidráulica

Alternativa 3 - Nós

Nó

Página 8 de 9



Cota Vazão AMT
Cota Piezométrica na 

sucção
Cota Piezométrica 

no recalque

(m) (l/s) (mca) (m) (m)
B‐1      404.91  231.71 93.00 405.6 498.6
B‐2      404.91  72.75 53.00 404.98 457.98
B‐3      480.00  20.00 43.00 488.14 531.14

Sistema de Abastecimento de Água  de Ourinhos
Simulação Hidráulica

Alternativa 3 - Bombas

Bomba
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Anexo III – Quantitativos e orçamentos que definem os custos de 
implantação das alternativas propostas 



Item Especificação Unidade Valor ETA Pardo ETA Pardo ETA Pardo ETA Pardo ETA Pardo ETA Pardo
Unitário (505 L/s) (400 L/s) (360 L/s) (505 L/s) (400 L/s) (360 L/s)

(R$)

1 Preparação do Terreno
1.1 Corte de árvore com destocamento unid. 10.56 20 20 20 211.20 211.20 211.20
1.2 Roçada e capina m² 1.64 1500 1500 1500 2,460.00 2,460.00 2,460.00

2 Movimento de Terra 0.00 0.00 0.00
2.1 Remoção de terra vegetal m² 0.93 2600 1500 1380 2,418.00 1,395.00 1,283.40
2.2 Escavação em Geral 0.00 0.00 0.00

2.2.1
Escavação de áreas mecanizada qualquer Terreno Exceto 
Rocha m³ 4.66 4330 3850 3494 20,177.80 17,941.00 16,282.04

2.3 Reaterro compactado com controle de GC m³ 4.71 1630 1540 1400 7,677.30 7,253.40 6,594.00
2.4 Transporte de material escavado m³xkm 1.06 6400 2300 2100 6,784.00 2,438.00 2,226.00
2.5 Aterro compactado m³ 9.37 3600 0 0 33,732.00 0.00 0.00

3 Fundações e Estruturas 0.00 0.00 0.00
3.1 Estacas 0.00 0.00 0.00

3.1.1 Estacas de Concreto Cap. 40 toneladas m 115.32 140 0 0 16,144.80 0.00 0.00
3.1.2 Estacas de Concreto Cap. 60 toneladas m 134.96 1970 1320 1200 265,871.20 178,147.20 161,952.00
3.2 Formas para Concreto 0.00 0.00 0.00

3.2.1 Forma plana de madeira estrutura m² 53.25 7600 5080 4580 404,700.00 270,510.00 243,885.00
3.3 Aços para Concreto 0.00 0.00 0.00

3.3.1 Armação em Aço CA 50 kg 8.19 152000 101600 91600 1,244,880.00 832,104.00 750,204.00

3.4
Concreto Estrutural para Estruturas Sujeitas a Contato com 
Água ou Esgoto

3.4.1 FCK = 30 MPA m³ 460.64 1900 1270 1150 875,216.00 585,012.80 529,736.00
3.4.2 Lastro Concreto de Baixa Resistência m³ 233.39 220 140 130 51,345.80 32,674.60 30,340.70

4 Prédios
4.1 Casa de Química  (reforma) m² 500 1000 1000 1000 500,000.00 500,000.00 500,000.00
4.2 Desaguamento de Lodo (Construção) m² 1000 220 220 220 220,000.00 220,000.00 220,000.00
4.3 Sala de Bombas - Captação (Ampliação) m² 500 60 0 0 30,000.00 0.00 0.00

Valor  Total (R$)

PLANILHA DE CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO

Quantidade



Item Especificação Unidade Valor ETA Pardo ETA Pardo ETA Pardo ETA Pardo ETA Pardo ETA Pardo
Unitário (505 L/s) (400 L/s) (360 L/s) (505 L/s) (400 L/s) (360 L/s)

(R$)

Valor  Total (R$)

PLANILHA DE CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO

Quantidade

5
Fornecimento e Montagem de Equipamentos e Materiais 
Especiais gb 8,647,940.00 6,113,310.00 5,693,310.00

6 Eventuais (10% do valor total de obras civis) 368,161.81 265,014.72 246,517.43

(*) - No caso da ETA Peixe, somente reforma (R$ 500,00 / m²)

4,049,779.91 2,915,161.92 2,711,691.77

12,697,719.91 9,028,471.92 8,405,001.77TOTAL (Com equipamentos e materiais especiais)

TOTAL (Obras + eventuais)



Folha

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANTIDADE
UNITÁRIO TOTAL

1 Tubulações Externas vb. 400,000.00

2 Captação
2.1 Conjuntos Motobomba e barriletes vb 400,000.00

2.2
Ponte rolante para remoção de areia e 

comportas vb 1,200,000.00
2.3 Adutora de água bruta  (*) vb 400,000.00

3 Estrutura de Chegada de Água Bruta
3.1 Calha Parshall cj. 1 10,000.00 10,000.00
3.2 Comportas cj. 2 10,000.00 20,000.00

4 Floculadores
4.1 Floculadores mecânicos axiais cj. 8 20,000.00 160,000.00

5 Decantadores
5.1 Manifold de coleta de lodo cj. 8 100,000.00 800,000.00

5.2
Cortinas de distribuição do fluxo de 

entrada cj. 2 10,000.00 20,000.00

6 Filtros
6.1 Substituição dos difusores de fundo pç 7620 30.00 228,600.00
6.2 Substituição da camada de pedregulho m³ 170 550.00 93,500.00
6.3 Substituição da camada de areia m³ 200 500.00 100,000.00
6.4 Sopradores para lavagem com ar cj 2 40,000.00 80,000.00
6.5 Barrilete dos sopradores vb 30,000.00

7 Casa de Química

7.1
Instalações de armazenamento e 

dosagem de coagulante vb 80,000.00

7.2
Instalações de preparo e dosagem de 

alcalinizante vb 20,000.00

7.3
Instalações de preparo e dosagem de 

polímero vb 50,000.00

7.4

Instalações de armazenamento e 
dosagem de cloro gasoso (900 kg) e 

sistemas de segurança vb 320,000.00

7.5
Instalações de dosagem de ácido 

fluossilícico vb 5,000.00

ETA PARDO + CAPTAÇÃO - Alternativa Q = 480 L/s
CUSTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPECIAIS

Município: Assunto:

Marília Plano Diretor - Sistema de Abastecimento de Água

CUSTO (R$)



Folha

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANTIDADE
UNITÁRIO TOTAL

ETA PARDO + CAPTAÇÃO - Alternativa Q = 480 L/s
CUSTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPECIAIS

Município: Assunto:

Marília Plano Diretor - Sistema de Abastecimento de Água

CUSTO (R$)

8 Tratamento dos Efluentes

8.1
Misturadores submersíveis tanque 

regularização cj 2 30,000.00 60,000.00

8.2
Misturadores submersíveis tanque lodo 

adensado cj 2 25,000.00 50,000.00

8.3
Bombas centrífugas submersíveis 
regularização de vazão efluentes cj 2 25,000.00 50,000.00

8.4 Instalação de desaguamento de lodo vb 1,100,000.00

9 Instalações elétricas e automação vb. 500,000.00

10 Montagens (15 % do total aquisição) vb. 926,565.00

11 BDI (25 % do total de aquisição) vb. 1,544,275.00

8,647,940.00

(*) - Considera a implantação da adutora como um todo, materiais e obras civis

TOTAL



Folha

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANTIDADE
UNITÁRIO TOTAL

1 Tubulações Externas vb. 350,000.00

2 Captação
2.1 Conjuntos Motobomba (troca existentes) vb 300,000.00

2.2
Ponte rolante para remoção de areia e 

comportas vb 800,000.00

3 Estrutura de Chegada de Água Bruta
3.1 Calha Parshall cj. 1 7,000.00 7,000.00
3.2 Comportas cj. 2 10,000.00 20,000.00

4 Floculadores
4.1 Floculadores mecânicos axiais cj. 8 18,000.00 144,000.00

5 Decantadores
5.1 Manifold de coleta de lodo cj. 6 100,000.00 600,000.00

5.2
Cortinas de distribuição do fluxo de 

entrada cj. 1 10,000.00 10,000.00

6 Filtros
6.1 Substituição dos difusores de fundo pç 5080 30.00 152,400.00
6.2 Substituição da camada de pedregulho m³ 115 550.00 63,250.00
6.3 Substituição da camada de areia m³ 130 500.00 65,000.00
6.4 Sopradores para lavagem com ar cj 2 40,000.00 80,000.00
6.5 Barrilete dos sopradores vb 30,000.00

7 Casa de Química

7.1
Instalações de armazenamento e 

dosagem de coagulante vb 60,000.00

7.2
Instalações de preparo e dosagem de 

alcalinizante vb 20,000.00

7.3
Instalações de preparo e dosagem de 

polímero vb 50,000.00

7.4

Instalações de armazenamento e 
dosagem de cloro gasoso (900 kg) e 

sistemas de segurança vb 250,000.00

7.5
Instalações de dosagem de ácido 

fluossilícico vb 5,000.00

ETA PARDO + CAPTAÇÃO - Alternativa Q = 400 L/s
CUSTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPECIAIS

Município: Assunto:

Marília Plano Diretor - Sistema de Abastecimento de Água

CUSTO (R$)



FolhaETA PARDO + CAPTAÇÃO - Alternativa Q = 400 L/s
CUSTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPECIAIS

Município: Assunto:

Marília Plano Diretor - Sistema de Abastecimento de Água

8 Tratamento dos Efluentes

8.1
Misturadores submersíveis tanque 

regularização cj 2 30,000.00 60,000.00

8.2
Misturadores submersíveis tanque lodo 

adensado cj 2 25,000.00 50,000.00

8.3
Bombas centrífugas submersíveis 
regularização de vazão efluentes cj 2 20,000.00 40,000.00

8.4 Instalação de desaguamento de lodo vb 810,000.00

9 Instalações elétricas e automação vb. 400,000.00

10 Montagens (15 % do total aquisição) vb. 654,997.50

11 BDI (25 % do total de aquisição) vb. 1,091,662.50

6,113,310.00TOTAL



Folha

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANTIDADE
UNITÁRIO TOTAL

1 Tubulações Externas vb. 350,000.00

2 Captação
2.1 Conjuntos Motobomba e barriletes vb 0.00

2.2
Ponte rolante para remoção de areia e 

comportas vb 800,000.00

3 Estrutura de Chegada de Água Bruta
3.1 Calha Parshall cj. 1 7,000.00 7,000.00
3.2 Comportas cj. 2 10,000.00 20,000.00

4 Floculadores
4.1 Floculadores mecânicos axiais cj. 8 18,000.00 144,000.00

5 Decantadores
5.1 Manifold de coleta de lodo cj. 6 100,000.00 600,000.00

5.2
Cortinas de distribuição do fluxo de 

entrada cj. 1 10,000.00 10,000.00

6 Filtros
6.1 Substituição dos difusores de fundo pç 5080 30.00 152,400.00
6.2 Substituição da camada de pedregulho m³ 115 550.00 63,250.00
6.3 Substituição da camada de areia m³ 130 500.00 65,000.00
6.4 Sopradores para lavagem com ar cj 2 40,000.00 80,000.00
6.5 Barrilete dos sopradores vb 30,000.00

7 Casa de Química

7.1
Instalações de armazenamento e 

dosagem de coagulante vb 60,000.00

7.2
Instalações de preparo e dosagem de 

alcalinizante vb 20,000.00

7.3
Instalações de preparo e dosagem de 

polímero vb 50,000.00

7.4

Instalações de armazenamento e 
dosagem de cloro gasoso (900 kg) e 

sistemas de segurança vb 250,000.00

7.5
Instalações de dosagem de ácido 

fluossilícico vb 5,000.00

ETA PARDO + CAPTAÇÃO - Alternativa Q = 360 L/s
CUSTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPECIAIS

Município: Assunto:

Marília Plano Diretor - Sistema de Abastecimento de Água

CUSTO (R$)



FolhaETA PARDO + CAPTAÇÃO - Alternativa Q = 360 L/s
CUSTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPECIAIS

Município: Assunto:

Marília Plano Diretor - Sistema de Abastecimento de Água

8 Tratamento dos Efluentes

8.1
Misturadores submersíveis tanque 

regularização cj 2 30,000.00 60,000.00

8.2
Misturadores submersíveis tanque lodo 

adensado cj 2 25,000.00 50,000.00

8.3
Bombas centrífugas submersíveis 
regularização de vazão efluentes cj 2 20,000.00 40,000.00

8.4 Instalação de desaguamento de lodo vb 810,000.00

9 Instalações elétricas e automação vb. 400,000.00

10 Montagens (15 % do total aquisição) vb. 609,997.50

11 BDI (25 % do total de aquisição) vb. 1,016,662.50

5,693,310.00TOTAL
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Anexo IV – Custos operacionais das alternativas propostas 



Folha

1 - Custos Considerados

# Custos de Energia Elétrica
# Custos de fornecimento de produtos químicos
# Custos de transporte e disposição final do lodo gerado

2 - Energia Elétrica

(CPFL)  Contrato Hora sazonal AZUL com:

Tarifa Demanda ponta (época seca e úmida) = 25.04 R$/kw
Tarifa demanda fora de ponta (época seca e úmida) = 6.07 R$/kw
Tarifa consumo ponta (época seca) =  0.25961 R$/kwh
Tarifa consumo ponta (época úmida) = 0.23457 R$/kwh
Tarifa consumo fora de ponta (época seca) = 0.16098 R$/kwh
Tarifa consumo fora de ponta (época úmida) = 0.14644 R$/kwh

Considera-se:
Período úmido = 5 meses por ano
Período seco = 7 meses por ano
Horário ponta = 3 horas/dia
Horário fora de ponta = 21 horas/dia

Portanto para a definição de tarifas médias anuais consideram-se médias ponderadas 
tendo como base os períodos úmido e seco e as horas de ponta e fora de ponta

Tarifa média demanda = 8.44 R$/kw
Tarifa média consumo = 0.1667 R$/kwh

Potências instaladas ETA Pardo:

Alternativa 1 - Capacidade Nominal = 480 L/s

POTÊNCIA
(kw)
220
60
4 (*) Pot nominal / 12  (para operação 2 horas/dia)

0.5 (*) Pot nominal / 48  (para operação 1/2 hora/dia)
10
30 (*) Pot nominal / 2 (para operação 12 horas/dia)
10

334.5

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE OURINHOS
CUSTOS OPERACIONAIS

Município: Assunto:

Ourinhos Plano Diretor - Sistema de Abastecimento de Água

TOTAL

UNIDADE

Captação
Floculadores

Sistema de desaguamento de lodo

Sopradores lavagem filtros
Casa de química - mist. e dosadoras

Bombas lavagem filtros

Iluminação etc
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FolhaSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE OURINHOS
CUSTOS OPERACIONAIS

Município: Assunto:

Ourinhos Plano Diretor - Sistema de Abastecimento de Água

Alternativa 2 - Capacidade Nominal = 400 L/s

POTÊNCIA
(kw)
170
60
4 (*) Pot nominal / 12  (para operação 2 horas/dia)

0.5 (*) Pot nominal / 48  (para operação 1/2 hora/dia)
10
22 (*) Pot nominal / 2 (para operação 12 horas/dia)
10

276.5

Alternativa 3 - Capacidade Nominal = 360 L/s

POTÊNCIA 
(KW)
160
50
4 (*) Pot nominal / 12  (para operação 2 horas/dia)

0.5 (*) Pot nominal / 48  (para operação 1/2 hora/dia)
10
20 (*) Pot nominal / 2 (para operação 12 horas/dia)
10

254.5

Potências Instaladas Poços Profundos (Alternativa 2)

2 poços novos - 200 cv cada 294 KW

Potências Instaladas Poços Profundos (Alternativa 3)

3 poços novos - 200 cv cada 442 KW

Potências Instaladas EEAT´s (Alternativas 1, 2 e 3)

Vide planilhas específicas

3 - Consumo de Produtos Químicos

# Sulfato de Alumínio
# Barrilha
# Polímero
# Cloro (ETA e Poços)
# Ácido Fluossilícico (ETA e Poços)

Casa de química - mist. e dosadoras
Sistema de desaguamento de lodo

Iluminação etc

UNIDADE

Captação

TOTAL

UNIDADE

Captação
Floculadores

Bombas lavagem filtros
Sopradores lavagem filtros

Sistema de desaguamento de lodo
Iluminação etc

TOTAL

Floculadores
Bombas lavagem filtros

Sopradores lavagem filtros
Casa de química - mist. e dosadoras
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FolhaSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE OURINHOS
CUSTOS OPERACIONAIS

Município: Assunto:

Ourinhos Plano Diretor - Sistema de Abastecimento de Água
3.1 - Sulfato de Alumínio

Consumo médio unitário adotado = 0.0750 kg solução / m³ água produzida

Custo unitário = 0.90 R$/kg solução

3.2 - Barrilha 

Consumo médio unitário adotado = 0.0336 kg solução / m³ água produzida

Custo unitário = 1.60 R$/kg barrilha

3.3 - Polímeros

Consumo médio unitário adotado = 0.00055 kg solução / m³ água produzida (*)

(*) Adota-se consumo médio anual, não o relativo ao período crítico de maior produção de lodo

Custo unitário = 18.00 R$/kg polímero

3.4 - Cloro Gasoso (ETA Pardo)

Consumo médio unitário adotado  = 0.0061 kg solução / m³ água produzida

Custo unitário = 2.80 R$/kgcloro gasoso

3.5 - Hipoclorito de Sódio (Poços)

Consumo médio unitário adotado  = 0.0300 kg solução / m³ água produzida

Custo unitário = 1.00 R$/kg solução

3.6 - Ácido Fluossilícico (ETA Pardo e Poços)

Consumo médio unitário adotado  = 0.0064 kg solução / m³ água produzida

Custo unitário = 0.40 R$/kg solução

4 - Transporte e Disposição Final do Lodo Gerado (ETA Pardo)

Massas de lodo Desaguada:

Massa de lodo descartada = 0.0828 kgSST/m³ água produzida

Adota-se desaguamento com teor de sólidos a 220 kgSST/m³

Volume de lodo desaguado = 0.00038 m³ lodo/m³ água produzida

Densidade do lodo desaguado = 1.2 ton/m³
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FolhaSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE OURINHOS
CUSTOS OPERACIONAIS

Município: Assunto:

Ourinhos Plano Diretor - Sistema de Abastecimento de Água
Massa lodo desaguado (base úmida) = 0.00045 ton lodo/m³ áua produzida

Custo de transporte e disposição final = 120.00 R$/ton lodo
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DISPOSIÇÃO LODO

Demanda Consumo Demanda Consumo Sulfato Barrilha Polímeros Cloro Flúor Cloro Flúor
(R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) (R$/ano)

2010 33,883.18 481,786.57 59,648.46 750,807.30 1,074,983.40 856,164.56 157,664.23 272,010.61 40,769.74 863,113.94 4,590,832.00
2011 33,883.18 481,786.57 59,648.46 753,256.38 1,074,983.40 856,164.56 157,664.23 272,010.61 40,769.74 863,113.94 4,593,281.07
2012 33,883.18 481,786.57 59,648.46 753,079.63 1,074,983.40 856,164.56 157,664.23 272,010.61 40,769.74 863,113.94 4,593,104.33
2013 33,883.18 481,786.57 59,648.46 752,902.89 1,074,983.40 856,164.56 157,664.23 272,010.61 40,769.74 863,113.94 4,592,927.58
2014 33,883.18 481,786.57 59,648.46 752,726.14 1,074,983.40 856,164.56 157,664.23 272,010.61 40,769.74 863,113.94 4,592,750.84
2015 33,883.18 481,786.57 59,648.46 752,549.40 1,074,983.40 856,164.56 157,664.23 272,010.61 40,769.74 863,113.94 4,592,574.10
2016 33,883.18 481,786.57 59,648.46 756,567.06 1,074,983.40 856,164.56 157,664.23 272,010.61 40,769.74 863,113.94 4,596,591.76
2017 33,883.18 481,786.57 59,648.46 755,341.72 1,074,983.40 856,164.56 157,664.23 272,010.61 40,769.74 863,113.94 4,595,366.41
2018 33,883.18 481,786.57 59,648.46 754,116.37 1,074,983.40 856,164.56 157,664.23 272,010.61 40,769.74 863,113.94 4,594,141.07
2019 33,883.18 481,786.57 59,648.46 752,891.02 1,074,983.40 856,164.56 157,664.23 272,010.61 40,769.74 863,113.94 4,592,915.72
2020 33,883.18 481,786.57 59,648.46 751,665.68 1,074,983.40 856,164.56 157,664.23 272,010.61 40,769.74 863,113.94 4,591,690.37
2021 33,883.18 481,786.57 59,648.46 755,147.19 1,074,983.40 856,164.56 157,664.23 272,010.61 40,769.74 863,113.94 4,595,171.89
2022 33,883.18 481,786.57 59,648.46 752,745.13 1,074,983.40 856,164.56 157,664.23 272,010.61 40,769.74 863,113.94 4,592,769.83
2023 33,883.18 481,786.57 59,648.46 750,343.07 1,074,983.40 856,164.56 157,664.23 272,010.61 40,769.74 863,113.94 4,590,367.77
2024 33,883.18 481,786.57 59,648.46 747,941.01 1,074,983.40 856,164.56 157,664.23 272,010.61 40,769.74 863,113.94 4,587,965.70
2025 33,883.18 481,786.57 59,648.46 745,538.95 1,074,983.40 856,164.56 157,664.23 272,010.61 40,769.74 863,113.94 4,585,563.64
2026 33,883.18 481,786.57 59,648.46 743,136.88 1,074,983.40 856,164.56 157,664.23 272,010.61 40,769.74 863,113.94 4,583,161.58
2027 33,883.18 481,786.57 59,648.46 740,734.82 1,074,983.40 856,164.56 157,664.23 272,010.61 40,769.74 863,113.94 4,580,759.52
2028 33,883.18 481,786.57 59,648.46 738,332.76 1,074,983.40 856,164.56 157,664.23 272,010.61 40,769.74 863,113.94 4,578,357.46
2029 33,883.18 481,786.57 59,648.46 735,930.70 1,074,983.40 856,164.56 157,664.23 272,010.61 40,769.74 863,113.94 4,575,955.40
2030 33,883.18 481,786.57 59,648.46 733,528.64 1,074,983.40 856,164.56 157,664.23 272,010.61 40,769.74 863,113.94 4,573,553.34

OURINHOS PLANO DIRETOR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Município: Assunto:

ETA PARDO
ENERGIA ELÉTRICA

ETA PARDO
PRODUTOS QUÍMICOS

POÇOSEEP´s e EEAT´s

ALTERNATIVA 1
ETA PARDO COM CAPACIDADE NOMINAL DE 480 L/s + POÇOS EXISTENTES

ANO ETA PARDO
TOTAL
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DISPOSIÇÃO LODO

Demanda Consumo Demanda Consumo Sulfato Barrilha Polímeros Cloro Flúor Cloro Flúor
(R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) (R$/ano)

2010 28,008.07 398,248.09 83,876.73 969,364.11 851,472.00 678,150.14 124,882.56 215,453.95 32,292.86 75686.4 6458.6 683,654.61 4,147,548.10
2011 28,008.07 398,248.09 83,876.73 969,638.35 851,472.00 678,150.14 124,882.56 215,453.95 32,292.86 75686.4 6458.6 683,654.61 4,147,822.34
2012 28,008.07 398,248.09 83,876.73 969,912.58 851,472.00 678,150.14 124,882.56 215,453.95 32,292.86 75686.4 6458.6 683,654.61 4,148,096.58
2013 28,008.07 398,248.09 83,876.73 970,186.82 851,472.00 678,150.14 124,882.56 215,453.95 32,292.86 75686.4 6458.6 683,654.61 4,148,370.81
2014 28,008.07 398,248.09 83,876.73 970,461.05 851,472.00 678,150.14 124,882.56 215,453.95 32,292.86 75686.4 6458.6 683,654.61 4,148,645.05
2015 28,008.07 398,248.09 83,876.73 970,735.29 851,472.00 678,150.14 124,882.56 215,453.95 32,292.86 75686.4 6458.6 683,654.61 4,148,919.29
2016 28,008.07 398,248.09 83,876.73 970,187.33 851,472.00 678,150.14 124,882.56 215,453.95 32,292.86 75686.4 6458.6 683,654.61 4,148,371.33
2017 28,008.07 398,248.09 83,876.73 969,639.37 851,472.00 678,150.14 124,882.56 215,453.95 32,292.86 75686.4 6458.6 683,654.61 4,147,823.37
2018 28,008.07 398,248.09 83,876.73 969,091.41 851,472.00 678,150.14 124,882.56 215,453.95 32,292.86 75686.4 6458.6 683,654.61 4,147,275.41
2019 28,008.07 398,248.09 83,876.73 968,543.45 851,472.00 678,150.14 124,882.56 215,453.95 32,292.86 75686.4 6458.6 683,654.61 4,146,727.45
2020 28,008.07 398,248.09 83,876.73 967,995.49 851,472.00 678,150.14 124,882.56 215,453.95 32,292.86 75686.4 6458.6 683,654.61 4,146,179.49
2021 28,008.07 398,248.09 83,876.73 966,487.09 851,472.00 678,150.14 124,882.56 215,453.95 32,292.86 75686.4 6458.6 683,654.61 4,144,671.08
2022 28,008.07 398,248.09 83,876.73 964,978.68 851,472.00 678,150.14 124,882.56 215,453.95 32,292.86 75686.4 6458.6 683,654.61 4,143,162.68
2023 28,008.07 398,248.09 83,876.73 963,470.28 851,472.00 678,150.14 124,882.56 215,453.95 32,292.86 75686.4 6458.6 683,654.61 4,141,654.27
2024 28,008.07 398,248.09 83,876.73 961,961.87 851,472.00 678,150.14 124,882.56 215,453.95 32,292.86 75686.4 6458.6 683,654.61 4,140,145.87
2025 28,008.07 398,248.09 83,876.73 960,453.47 851,472.00 678,150.14 124,882.56 215,453.95 32,292.86 75686.4 6458.6 683,654.61 4,138,637.46
2026 28,008.07 398,248.09 83,876.73 957,852.48 851,472.00 678,150.14 124,882.56 215,453.95 32,292.86 75686.4 6458.6 683,654.61 4,136,036.47
2027 28,008.07 398,248.09 83,876.73 955,251.48 851,472.00 678,150.14 124,882.56 215,453.95 32,292.86 75686.4 6458.6 683,654.61 4,133,435.48
2028 28,008.07 398,248.09 83,876.73 952,650.49 851,472.00 678,150.14 124,882.56 215,453.95 32,292.86 75686.4 6458.6 683,654.61 4,130,834.49
2029 28,008.07 398,248.09 83,876.73 950,049.50 851,472.00 678,150.14 124,882.56 215,453.95 32,292.86 75686.4 6458.6 683,654.61 4,128,233.49
2030 28,008.07 398,248.09 83,876.73 947,448.50 851,472.00 678,150.14 124,882.56 215,453.95 32,292.86 75686.4 6458.6 683,654.61 4,125,632.50

ALTERNATIVA 2
ETA PARDO COM CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L/s + POÇOS EXISTENTES + 2 POÇOS NOVOS

Município: Assunto:

PRODUTOS QUÍMICOS
TOTALETA PARDO EEP´s e EEAT´s ETA PARDO POÇOS ETA PARDO

OURINHOS PLANO DIRETOR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ANO

ENERGIA ELÉTRICA
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DISPOSIÇÃO LODO

Demanda Consumo Demanda Consumo Sulfato Barrilha Polímeros Cloro Flúor Cloro Flúor
(R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) (R$/ano)

2010 25,779.58 366,561.08 96,029.64 1,083,365.62 766,324.80 610,335.13 112,394.30 193,908.56 29,063.58 113529.6 103337.2 615,289.15 4,115,918.20
2011 25,779.58 366,561.08 96,029.64 1,082,370.64 766,324.80 610,335.13 112,394.30 193,908.56 29,063.58 113529.6 103337.2 615,289.15 4,114,923.22
2012 25,779.58 366,561.08 96,029.64 1,081,375.66 766,324.80 610,335.13 112,394.30 193,908.56 29,063.58 113529.6 103337.2 615,289.15 4,113,928.24
2013 25,779.58 366,561.08 96,029.64 1,080,380.69 766,324.80 610,335.13 112,394.30 193,908.56 29,063.58 113529.6 103337.2 615,289.15 4,112,933.27
2014 25,779.58 366,561.08 96,029.64 1,079,385.71 766,324.80 610,335.13 112,394.30 193,908.56 29,063.58 113529.6 103337.2 615,289.15 4,111,938.29
2015 25,779.58 366,561.08 96,029.64 1,078,390.74 766,324.80 610,335.13 112,394.30 193,908.56 29,063.58 113529.6 103337.2 615,289.15 4,110,943.32
2016 25,779.58 366,561.08 96,029.64 1,076,912.61 766,324.80 610,335.13 112,394.30 193,908.56 29,063.58 113529.6 103337.2 615,289.15 4,109,465.19
2017 25,779.58 366,561.08 96,029.64 1,075,434.48 766,324.80 610,335.13 112,394.30 193,908.56 29,063.58 113529.6 103337.2 615,289.15 4,107,987.06
2018 25,779.58 366,561.08 96,029.64 1,073,956.35 766,324.80 610,335.13 112,394.30 193,908.56 29,063.58 113529.6 103337.2 615,289.15 4,106,508.93
2019 25,779.58 366,561.08 96,029.64 1,072,478.22 766,324.80 610,335.13 112,394.30 193,908.56 29,063.58 113529.6 103337.2 615,289.15 4,105,030.80
2020 25,779.58 366,561.08 96,029.64 1,071,000.09 766,324.80 610,335.13 112,394.30 193,908.56 29,063.58 113529.6 103337.2 615,289.15 4,103,552.67
2021 25,779.58 366,561.08 96,029.64 1,068,893.72 766,324.80 610,335.13 112,394.30 193,908.56 29,063.58 113529.6 103337.2 615,289.15 4,101,446.30
2022 25,779.58 366,561.08 96,029.64 1,066,787.35 766,324.80 610,335.13 112,394.30 193,908.56 29,063.58 113529.6 103337.2 615,289.15 4,099,339.93
2023 25,779.58 366,561.08 96,029.64 1,064,680.98 766,324.80 610,335.13 112,394.30 193,908.56 29,063.58 113529.6 103337.2 615,289.15 4,097,233.56
2024 25,779.58 366,561.08 96,029.64 1,062,574.62 766,324.80 610,335.13 112,394.30 193,908.56 29,063.58 113529.6 103337.2 615,289.15 4,095,127.20
2025 25,779.58 366,561.08 96,029.64 1,060,468.25 766,324.80 610,335.13 112,394.30 193,908.56 29,063.58 113529.6 103337.2 615,289.15 4,093,020.83
2026 25,779.58 366,561.08 96,029.64 1,057,602.10 766,324.80 610,335.13 112,394.30 193,908.56 29,063.58 113529.6 103337.2 615,289.15 4,090,154.68
2027 25,779.58 366,561.08 96,029.64 1,054,735.96 766,324.80 610,335.13 112,394.30 193,908.56 29,063.58 113529.6 103337.2 615,289.15 4,087,288.54
2028 25,779.58 366,561.08 96,029.64 1,051,869.81 766,324.80 610,335.13 112,394.30 193,908.56 29,063.58 113529.6 103337.2 615,289.15 4,084,422.39
2029 25,779.58 366,561.08 96,029.64 1,049,003.67 766,324.80 610,335.13 112,394.30 193,908.56 29,063.58 113529.6 103337.2 615,289.15 4,081,556.25
2030 25,779.58 366,561.08 96,029.64 1,046,137.52 766,324.80 610,335.13 112,394.30 193,908.56 29,063.58 113529.6 103337.2 615,289.15 4,078,690.10

ALTERNATIVA 3
ETA PARDO COM CAPACIDADE NOMINAL DE 360 L/s + POÇOS EXISTENTES + 3 POÇOS NOVOS

Município: Assunto:

ETA PARDOANO

ENERGIA ELÉTRICA PRODUTOS QUÍMICOS
ETA PARDO EEP´s e EEAT´s ETA PARDO POÇOS

OURINHOS PLANO DIRETOR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

TOTAL
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Anexo V – Custos globais a valor presente 



(R$) (R$) (R$/ano) (R$/ano) (R$) (R$) (R$/ano) (R$/ano)
(*) (*)

2010 12,700,000.00 24,198,988.00R$         240,000.00 4,590,832.00 2010 9,000,000.00 24,581,288.00R$    180,000.00 4,147,548.10
2011 240,000.00 4,593,281.07 2011 180,000.00 4,147,822.34
2012 240,000.00 4,593,104.33 2012 180,000.00 4,148,096.58
2013 240,000.00 4,592,927.58 2013 180,000.00 4,148,370.81
2014 240,000.00 4,592,750.84 2014 180,000.00 4,148,645.05
2015 240,000.00 4,592,574.10 2015 180,000.00 4,148,919.29
2016 240,000.00 4,596,591.76 2016 180,000.00 4,148,371.33
2017 240,000.00 4,595,366.41 2017 180,000.00 4,147,823.37
2018 240,000.00 4,594,141.07 2018 180,000.00 4,147,275.41
2019 240,000.00 4,592,915.72 2019 180,000.00 4,146,727.45
2020 240,000.00 4,591,690.37 2020 180,000.00 4,146,179.49
2021 240,000.00 4,595,171.89 2021 180,000.00 4,144,671.08
2022 240,000.00 4,592,769.83 2022 180,000.00 4,143,162.68
2023 240,000.00 4,590,367.77 2023 180,000.00 4,141,654.27
2024 240,000.00 4,587,965.70 2024 180,000.00 4,140,145.87
2025 240,000.00 4,585,563.64 2025 180,000.00 4,138,637.46
2026 240,000.00 4,583,161.58 2026 180,000.00 4,136,036.47
2027 240,000.00 4,580,759.52 2027 180,000.00 4,133,435.48
2028 240,000.00 4,578,357.46 2028 180,000.00 4,130,834.49
2029 240,000.00 4,575,955.40 2029 180,000.00 4,128,233.49
2030 240,000.00 4,573,553.34 2030 180,000.00 4,125,632.50

VLP 12,700,000.00 24,198,988.00 2,032,666.47 38,889,054.72 VLP 9,000,000.00 24,581,288.00 1,524,499.85 35,112,795.43
T. GERAL 77,820,709.19 T. GERAL 70,218,583.28

(*)  - Taxa de juros = 12 % (*)  - Taxa de juros = 12 %

(**) - Adota-se 3 % do valor de aquisição dos equipamentos

A N O

Alternativa 1 - Eta Pardo com Q = 480 L/s + Poços Existentes

CUSTOS GLOBAIS A VALOR PRESENTE
Custos Gerais

Município:
OURINHOS

Assunto:
PLANO DIRETOR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Custos de 
Manutenção e 
Depreciação 

Equipamentos

Custos de 
Operação

Custos de 
Implantação 
reformas e 

Ampliação ETA 
Pardo e Captação 

Custos de Ampliação 
Sistema de 
Distribuição

Custos de 
Operação

Alternativa 2 - Eta Pardo com Q = 400 L/s + Poços Existentes + 2 Poços Novos

A N O

Custos de 
Implantação 
reformas e 

Ampliação ETA 
Pardo e Captação 

Custos de 
Ampliação Sistema 

de Distribuição

Custos de 
Manutenção e 
Depreciação 

Equipamentos
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CUSTOS GLOBAIS A VALOR PRESENTE
Custos Gerais

Município:
OURINHOS

Assunto:
PLANO DIRETOR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

(R$) (R$) (R$/ano) (R$/ano)
(*)

2010 8,400,000.00 29,117,807.00R$         170,000.00 4,115,918.20
2011 170,000.00 4,114,923.22
2012 170,000.00 4,113,928.24
2013 170,000.00 4,112,933.27
2014 170,000.00 4,111,938.29
2015 170,000.00 4,110,943.32
2016 170,000.00 4,109,465.19
2017 170,000.00 4,107,987.06
2018 170,000.00 4,106,508.93
2019 170,000.00 4,105,030.80
2020 170,000.00 4,103,552.67
2021 170,000.00 4,101,446.30
2022 170,000.00 4,099,339.93
2023 170,000.00 4,097,233.56
2024 170,000.00 4,095,127.20
2025 170,000.00 4,093,020.83
2026 170,000.00 4,090,154.68
2027 170,000.00 4,087,288.54
2028 170,000.00 4,084,422.39
2029 170,000.00 4,081,556.25
2030 170,000.00 4,078,690.10

VLP 8,400,000.00 29,117,807.00 1,439,805.42 34,789,568.81
T. GERAL 73,747,181.23

(*)  - Taxa de juros = 12 %

(**) - Adota-se 3 % do valor de aquisição dos equipamentos

Custos de 
Operação

Alternativa 3 - Eta Pardo com Q = 360 L/s + Poços Existentes + Poços Novos

A N O

Custos de 
Implantação 
reformas e 

Ampliação ETA 
Pardo e Captação 

Custos de Ampliação 
Sistema de 
Distribuição

Custos de 
Manutenção e 
Depreciação 

Equipamentos
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Folha

Custo Implantação Custo Operação Custo Global
Alternativa 1 36,898,988.00 40,921,721.19 77,820,709.19

Alternativa 2 33,581,288.00 36,637,295.28 70,218,583.28

Alternativa 3 37,517,807.00 36,229,374.23 73,747,181.23

Custos (R$)

Município:

OURINHOS

RESUMO GERAL DOS CUSTOS A VALOR PRESENTE

Assunto:

PLANO DIRETOR DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA

ALTERNATIVA
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1. APRESENTAÇÃO 

Este relatório, denominado como relatório R-4, tem por objetivo cumprir as 

estipulações do Edital do processo licitatório Carta-Convite 03/2.009, que 

originou o contrato de prestação de serviços celebrado entre o SAE – 

Superintendência de Água e Esgoto do Município de Ourinhos e a PEZZI 

Consultoria e Projetos Ltda, cujo objetivo é a elaboração do Plano Diretor para 

o Sistema de abastecimento de Água Potável para a Cidade de Ourinhos. 

Este relatório, composto de dois volumes (texto e desenhos), contempla as 

atividades relativas à terceira etapa dos trabalhos, visando a proposta de 

alternativas de intervenções no sistema de abastecimento de água existente e 

ampliações para o atendimento das demandas previstas ao longo do horizonte 

de estudo, bem como a avaliação técnica e econômica das alternativas 

propostas. 
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2. DESENHOS 

O quadro 2.1 a seguir apresenta a relação de desenhos. 

Quadro 2.1 – Relação de Desenhos 

No. do Desenho Título Folha Rev. 

1007-R3-AGU-001 
CAPTAÇÃO EXISTENTE DE 

AMPLIAÇÃO – ALTERNATIVA 1 
01/01 0 

1007-R3-AGU-002 

CHEGADA DE ÁGUA FLOCULAÇÃO– 

PLANTA GERAL– ALTERNATIVA 1,2 

E 3 

01/01 0 

1007-R3-AGU-003 
DECANTADORES DE MANIFOLD DE 

COLETA DE LODO 
01/01 0 

1007-R3-AGU-004 

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO E 

REGULARIZAÇÃO DE FLUXO – 

ALTERNATIVA 1,2, E 3 

01/01 0 

1007-R3-AGU-005 

TANQUE DE CLARIFICAÇÃO DO 

EFLUENTE E ADENSAMENTO DO 

LODO – ALTERNATIVA 1,2 E 3 

01/01 0 

1007-R3-AGU-006 
DESAGUAMENTO DE LODO PERIDO 

DAS CENTRIFUGAS  
01/01 0 

1007-R3-AGU-006A 
PLANTA GERAL – UNIDADES 

EXISTENTES E PROJETADAS 
01/01 0 
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1007-R3-AGU-007 
SETORIZAÇÃO JD. ANCHIETA, 

SETOR ETA – ALTERNATIVA 1 
01/01 0 

1007-R3-AGU-008 
SETORIZAÇÃO PROPOSTA 

SETOR PÁTIO 
01/01 0 

1007-R3-AGU-009 

SETORIZAÇÃO PROPOSTA 

SETORES COHAB, SÃO JOÃO E SÃO 

SILVESTRE 

01/01 0 

1007-R3-AGU-010 

SETORIZAÇÃO PROPOSTA 

SETORES POÇO P4 – ETA – 

ALTERNATIVA 2 E 3  

01/01 0 

1007-R3-AGU-011 

SETORIZAÇÃO PROPOSTA 

JD. PAINEIRAS – ALTERNATIVAS 1 E 

2 

01/01 0 

1007-R3-AGU-012 
SETORIZAÇÃO 

JD. PAINEIRAS – ALTERNATIVA 3 
01/01 0 

1007-R3-AGU-013 
PROPOSTAS DE ADUÇÃO – 

ALTERNATIVA 1 
01/01 0 

1007-R3-AGU-014 
PROPOSTAS DE ADUÇÃO – 

ALTERNATIVA 2 
01/01 0 
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1007-R3-AGU-015 
PROPOSTAS DE ADUÇÃO – 

ALTERNATIVA 3 
01/01 0 

1007-R3-AGU-016 
TOPOLOGIA DE REDE – 

ALTERNATIVA 1 
01/01 0 

1007-R3-AGU-017 
TOPOLOGIA DE ADUTORA – 

ALTERNATIVA 2 
01/01 0 

1007-R3-AGU-018 
TOPOLOGIA DE REDE– 

ALTERNATIVA 3 
01/01 0 
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1. APRESENTAÇÃO 

Este relatório, denominado como Relatório Síntese, tem por objetivo apresentar 

de forma resumida todos os produtos relativos ao contrato de prestação de 

serviços celebrado entre o SAE – Superintendência de Água e Esgoto do 

Município de Ourinhos e a PEZZI Consultoria e Projetos Ltda, destinado à 

elaboração do Plano Diretor de Abastecimento de Água da área urbana do 

município de Ourinhos. 
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2. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E SÓCIO ECONÔMICA DA ÁREA DE 

ESTUDO 

2.1. Localização e Acessos 

O município de Ourinhos está localizado no sudoeste do Estado de São Paulo 

e faz divisa com o norte do estado do Paraná.  

Faz limite com o município de São Pedro do Turvo ao Norte (SP), Jacarezinho 

(PR) ao sul, Sta Cruz do Rio Pardo (SP) e Canitar (SP) a leste, bem como 

Salto Grande (SP) a oeste.  

A sede do município tem como coordenadas geográficas: 

 Latitude: 22o 58’ 28” Sul 

 Longitude: 49o 52’ 19” Oeste (Gr) 

Tem como principais rodovias de acesso a Rodovia Castelo Branco, a Rodovia 

Orlando Quagliato, a Rodovia Raposo Tavares e a Rodovia Transbrasiliana 

(BR 153). Destaca-se também que em Ourinhos ocorre o entroncamento de 

duas importantes ferrovias, a ALL, que se estende ao sul do país, e a 

FERROBAN, que liga a capital ao extremo oeste do estado de São Paulo. 
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Ilustração 2.1 - Localização e Principais Acessos Rodoviários ao 

município de Ourinhos 

2.2. Clima 

O clima regional é do tipo subtropical (AM) segundo a classificação de 

Koeppen, com verões úmidos e invernos secos, com regime pluviométrico 

caracterizado pela variação anual apresentada na ilustração a seguir. 
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Ilustração 2.2 - Regime Pluviométrico 

As temperaturas médias mensais variam de 11,1 oC a 30,8 oC, com valor médio 

anual de 22,1 oC. 

2.3. Cobertura Vegetal 

Em termos de cobertura vegetal, o município de Ourinhos é caracterizado por 

pequena área de vegetação natural em relação ao tamanho de seu território, 

pois a cobertura vegetal natural representa apenas cerca de 3 % de sua área 

total. 

O restante é ocupado por área de reflorestamento, também de pouca 

significância com apenas 0,3 % de seu território, área de produção agrícola e 

área urbana relativa à sede do município. Uma característica interessante do 

município de Ourinhos é seu grande território urbano em relação ao rural, o 

primeiro representa cerca de 15 % de sua extensão territorial total, avaliada em 

torno de 296 km2. 

A cobertura vegetal natural tem pouca diversidade, sendo formada apenas por 

mata, capoeira e áreas de várzea, e encontra-se dispersa ao longo de todo o 

território, formando sítios isolados e de pequena extensão. A menos das Áreas 
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de Proteção Permanente APP´s, características das margens dos córregos e 

rios de médio e grande porte que formam a rede hídrica regional, não existe 

nenhuma unidade de conservação dentro dos limites territoriais de Ourinhos. 

2.4. Disponibilidade Hídrica 

2.4.1. Águas Superficiais 

Ourinhos pertence à Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos UGRHI 

17 – Médio Paranapanema, sendo que os principais corpos hídricos dessa 

UGRHI, rios Paranapanema, Pardo e Turvo, atravessam seu território. 

Em termos de disponibilidade hídrica superficial, no município de Ourinhos os 

rios Pardo e Turvo apresentam as seguintes vazões de escoamento: 

 Rio Pardo, em seção de controle próximo à captação de águas para o 

abastecimento da cidade de Ourinhos: 

 Q7,10 = 20,0 m³/s; 

 Q 95% = 24,0 m³/s; 

 Q média plurianual = 45,4 m³/s. 

 Rio Turvo, em seção de controle próximo a sua foz no rio Pardo: 

 Q7,10 = 18,3 m³/s; 

 Q 95% = 22,0 m³/s; 

 Q média plurianual = 41,8 m³/s. 

O rio Pardo é o principal manancial explorado pelo Sistema de Abastecimento 

de Água, sendo responsável por cerca de 90 % do montante das águas 

atualmente captadas. 
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Segundo o mais atual Relatório de Monitoramento de Qualidade das Águas 

Interiores publicado pela CETESB e referente ao ano de 2008, o rio Pardo, no 

local de captação das águas brutas do sistema de abastecimento de água em 

questão (ponto de monitoramento PADO 02600), apresentava naquela época 

índices de qualidade de água muito bons sobre todos os aspectos 

investigados, tal como listado a seguir: 

 Índice de Qualidade das Águas (IQA) médio anual na categoria BOA; 

 Índice de Abastecimento Público (IAP) médio anual na categoria BOA; 

 Índice de Proteção da Vida Aquática (IVA) médio anual na categoria 

BOA; 

 Índice de Estado Trófico (IET) médio anual na condição 

ULTRAOLIGOTRÓFICA. 

Tendo em vista que não ocorreram alterações significativas no uso e ocupação 

do solo na UGRHI 17 no período de 2009 e início de 2010 e, 

consequentemente, alterações nos usos de suas águas, presume-se que os 

índices observados pela CETESB em 2008 podem ser considerados 

representativos da situação atual. 

Portanto, tendo em vista a grande oferta de água dos rios Pardo, Turvo e 

Paranapanema, bem como a qualidade das águas do rio Pardo, principal 

manancial abastecedor, conclui-se que em termos de disponibilidade hídrica 

superficial o município de Ourinhos é privilegiado com relação à oferta de água 

para o abastecimento público e para o desenvolvimento de sua atividade 

econômica,  

 



 

 

_________________________________________________________________________ 

 

7 

 

2.4.2. Águas Subterrâneas 

Considerando a avaliação quantitativa e qualitativa das águas subterrâneas, 

segundo a mesma divisão do Estado de São Paulo nas UGRHI´s definidas 

para as águas superficiais, observa-se que a UGRHI 17 – Médio 

Paranapanema é caracterizada pela presença mais significativa dos Aqüíferos 

Guarani e Serra Geral, este último principalmente mais ao sul onde encontra-se 

Ourinhos. Embora o aqüífero Bauru também seja explorado como manancial 

abastecedor do município de Gália, que está localizado mais ao oeste onde 

esse aquífero apresenta maior potencial de exploração dentro dos limites da 

UGRHI 17. 

O Aqüífero Serra geral é formado pelos derrames basálticos e intrusões 

diabásicas da formação Serra Geral, portanto, não é caracterizado pela 

presença de camadas aqüíferas, mas sim pelo armazenamento de água em 

linhas estruturais (falhas e fraturas) que ocorrem nos horizontes vesiculares, 

nos interderrames e nos arenitos intertrapeanos. A espessura desse aqüífero 

varia de poucos metros, aumentando para oeste do estado até a 2.000 m de 

profundidade, sendo que a região de Ourinhos encontra-se assentada sob a 

formação dos basaltos da formação Serra Geral e, portanto, a exploração 

desse aqüífero é viável nessa região, embora sua produtividade seja 

considerada relativamente baixa (7 a 100 m³/h por poço perfurado) quando 

comparado com o potencial apresentado pelo aqüífero Guarani. 

Por sua vez, o Aqüífero Guarani é o maior manancial de água doce 

subterrânea transfronteiriço do mundo. No Brasil apresenta-se nos estados de 

Goias, Mato Grasso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul. Ocorre em cerca de 76 % do território do estado de São 

Paulo e sua espessura varia de aproximadamente 100 m em sua área aflorante 

a mais de 400 m nas áreas confinadas sob os espessos derrames basálticos 

da formação Serra Geral mais ao centro e oeste do Estado. 
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Com relação à disponibilidade hídrica do Aqüífero Guarani, observa-se que 

esse manancial apresenta imensa oferta de água, com índices de 

produtividade muito maiores que os observados no aqüífero Serra Geral. Na 

região de Ourinhos sua exploração é viável através da perfuração de poços 

profundos, tendo em vista que se encontra sua região confinada abaixo da 

camada de basalto do aqüífero Serra Geral. 

Em termos de produtividade o aqüífero Guarani certamente é melhor que o 

aqüífero Serra Geral, embora necessite de poços profundos. Observa-se que a 

exploração do aqüífero Serra geral, além de menor produtividade, é 

dependente da presença de fraturas para viabilizar sua exploração. 

Em termos de qualidade das águas subterrâneas presentes na UGHRI 17 – 

Médio Paranapanema, o monitoramento realizado pela CETESB no período de 

2004 a 2006, relativo ao conjunto de dados mais recente disponível, indica que 

as águas do Aquífero Guarani apresentam boa qualidade, pouco 

mineralizadas, baixa concentração de cloretos e dureza variando de 93 a 103 

mgCaCO3/L.  

Portanto, com relação ao município de Ourinhos, observa-se a possibilidade de 

exploração de dois mananciais subterrâneos: o Aqüífero Serra Geral com 

menor potencial de oferta de água, cuja exploração depende da existência de 

fraturas, e o Aqüífero Guarani, que certamente apresenta maior potencial de 

oferta de água, mas necessita da perfuração de poços mais profundos para a 

captação de água na região confinada.  

Atualmente, existem dois poços perfurados que exploram o aqüífero Guarani, 

com captação de cerca de 206 m³/h (170 + 36) e a previsão de mais um poço 

com capacidade de exploração de mais 170 m³/h. 
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2.5. Infraestrutura Sanitária Existente 

2.5.1. Sistema de Abastecimento de Água 

Por se tratar do escopo dos trabalhos em questão, o sistema de abastecimento 

de água existente é descrito e avaliado em capítulo posterior. 

2.5.2. Sistema de Esgotamento Sanitário 

O relevo da cidade de Ourinhos, é definido pela existência de um divisor de 

águas com traçado que acompanha ligeiramente as estradas ferroviárias que 

atravessam a área urbana no sentido leste-oeste. Dessa forma, são definidas 

naturalmente duas bacias de drenagem, uma com caimento em direção ao rio 

Paranapanema, relativa à porção sul da cidade, e outra com caimento em 

direção ao rio Pardo, relativa à porção norte da cidade. 

A bacia do Rio Paranapanema é subdividida por quatro sub-bacias 

denominadas: Sub-Bacia do Córrego do Monjolinho, Sub-Bacia do Córrego 

Chumbeadinha, Sub-Bacia do Córrego Jacu/Jacuzinho e Sub-Bacia do Bairro 

Itaipava. Para o atendimento de cada bacia de esgotamento naturalmente 

estabelecida, existe um sistema de tratamento de esgotos, baseado na 

concepção de lagoas de estabilização, que lançam os esgotos tratados 

diretamente nos rios Paranapanema e Pardo.  

Atualmente o sistema de esgotamento sanitário atende cerca de 98 % da área 

urbana de Ourinhos em termos de coleta dos esgotos gerados, sendo que a 

parcela de 2 % restante é relativa às construções mais antigas, posicionadas 

em condições topográficas desfavoráveis para a execução de ligações na rede 

de coleta em função das cotas de implantação dessas redes. 

Encontra-se em elaboração o Plano Diretor do Sistema de Esgotamento 

Sanitário, que tem o objetivo de ampliar os interceptores e emissários para 

melhorar as condições de afastamento dos esgotos coletados até a estações 

de tratamento, que deverão ser substituídas por novos sistemas. 
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2.5.3. Sistema de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos 

Urbanos 

A SAE – Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos é responsável pela 

coleta dos resíduos sólidos urbanos desde 1997, quando foi criado o 

Departamento de Limpeza Urbana. Os serviços abrangem a coleta dos 

resíduos sólidos urbanos (lixo domiciliar), coleta de lixo hospitalar, coleta 

seletiva de lixo domiciliar, varrição de vias públicas e disposição em aterro 

sanitário. 

Em termos de lixo domiciliar atualmente é coletada uma média diária de cerca 

de 65 toneladas, sendo que a cidade é dividida em 13 grandes setores de 

coleta, sendo 10 periféricos formados pelos bairros da cidade, onde a coleta 

ocorre em dias alternados e no período da manhã, e 3 setores mais centrais, 

onde a coleta é diária e ocorre nos períodos vespertino e noturno. Além do 

atendimento da área urbana, a coleta é extensiva a alguns bairros da área rural  

e realiza, aos domingos, a coleta de resíduos gerados em feiras livres, 

supermercados e açougues. 

Quanto ao resíduo hospitalar, a coleta é feita de forma diferenciada com o 

emprego de furgão, sendo que é coletada uma média diária de 100 kg de 

resíduos. Em termos de coleta seletiva do lixo domiciliar, a partir de 2004 cerca 

de 10 % da área total do município é atendida, sendo que os serviços são 

executados em parceria com a Associação de Catadores de Recicláveis de 

Ourinhos formada por mais de 60 pessoas.  

Com relação à varrição de vias públicas, essa atividade é concentrada nas 

áreas mais centrais da cidade onde existe maior concentração de pedestres e 

pontos comerciais. Nas áreas mais periféricas, são promovidos regularmente 

mutirões de limpeza.  

Todos os resíduos coletados são dispostos no Aterro Sanitário localizado na 

estrada de Guaraiúva, sendo que cada material tem um destino diferenciado 
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em função de suas características. Esse aterro recebe também os resíduos 

relativos a poda de árvores, entulhos gerados na construção civil e coletados 

em caçambas, pneus não reciclados e outros resíduos levados diretamente 

pelos munícipes. 

2.6. Características Sócio-Econômicas 

O município de Ourinhos é caracterizado pela existência de comércio forte e 

diversificado no setor de atacado e varejo, que atrai consumidores de toda 

região. Da mesma forma, existe um setor de serviços consolidado e em franca 

evolução, bem como um parque industrial diversificado. Dois distritos 

industriais, dotados de toda infra-estrutura, abrigam empresas já consolidadas 

e em fase de implantação.  

No campo agro-industrial, sobressaem os setores de açúcar e álcool, óleo de 

soja, ovos, leite, destilado de cana e café. As terras 'roxas', resultantes do 

derramamento de basalto em eras geológicas remotas, são de excelente 

qualidade para a produção agrícola. Outras características locais que 

colaboram com a forte vocação agro-industrial do município e região é a 

topografia suave e um regime de chuvas regular.  

A abundância de água superficial de excelente qualidade, favorece a 

agropecuária e indústria, bem como à fixação do homem na região devido a 

boas condições de vida. A grande disponibilidade de recursos hídricos também 

se traduz na fartura de energia elétrica, pois a região está entremeada de 

várias Usinas Hidroelétricas que exploram o potencial hidro-energético do rio 

Paranapanema, destacando-se a Hidrelétrica Ourinhos e as Usinas 

Hidroelétricas Chavantes e Salto Grande.  

Em termos de educação, o município de Ourinhos conta com 90 

estabelecimentos, sendo 24 unidades estaduais, 40 municipais e 26 privadas. 
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Com relação à saúde, Ourinhos conta com 25 estabelecimentos vinculados ao 

SUS, entre unidades básicas de saúde, centros de saúde, ambulatórios, e 

laboratórios, além da Santa Casa de Misericórdia e do Hospital de Saúde 

Mental. Em 2003 Ourinhos apresentava indicador de número de leitos 

relacionados ao SUS igual a 2,61 unidades para cada mil habitantes.Quanto à 

rede privada, existem mais de 460 estabelecimentos,  

O quadro a seguir apresenta a evolução das estatísticas vitais de saúde 

durante o período de 2005 a 2007. 

 

Quadro 2.1 – Estatísticas Vitais de Saúde 

INDICADOR 2005 2006 2007 

Taxa de Natalidade (Por mil habitantes) 15,40 14,03 13,11 

Taxa de Fecundidade Geral (Por mil 

mulheres entre 15 e 49 anos) 
54,58 49,87 46,71 

Taxa de Mortalidade Infantil (Por mil 

nascidos vivos) 
8,39 10,50 9,63 

Taxa de Mortalidade na Infância (Por mil 

nascidos vivos) 
9,03 12,60 14,81 

Taxa de Mortalidade da População entre 

15 e 34 Anos (Por cem mil habitantes 

nessa faixa etária) 

129,04 116,53 76,06 
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Concluindo, observa-se que o município de Ourinhos apresenta bons 

indicadores sociais, principalmente se for considerado o IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano), avaliado em 0,813 para Ourinhos (IPEADATA 

2000), sendo que esse índice é uma maneira padronizada de avaliação e 

medida do bem-estar de uma população.  

Observa-se que o IDH médio de Ourinhos é influenciado para cima pelos 

índices relativos à educação e, principalmente, saúde, mas, em contrapartida, 

influenciado para baixo em termos de renda per-capita. Essa configuração 

indica, em uma primeira análise mais simples, que embora em termos 

econômicos a renda média não seja tão elevada, as condições de vida são 

boas, indicando a existência de uma infra-estrutura urbana e serviços públicos 

e privados que atendem, de forma satisfatória, as necessidades básicas da 

comunidade. 

O Índice Paulista de Responsabilidade Social IRPS de 2004, confirma as 

observações apresentadas no parágrafo anterior, pois enquadrada o município 

de Ourinhos no Grupo 3, relativo a municípios com baixo nível de riqueza, mas 

com bons indicadores nas demais dimensões. 
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3. PROJEÇÃO DEMOGRÁFICA 

3.1. Informações Censitárias 

Os quadros 3.1 e 3.2 apresentam a evolução demográfica para o município de 

Ourinhos-SP no período de 1970 a 2007 e as taxas médias anuais de 

crescimento exponencial, respectivamente. 

 
Quadro 3.1 – Evolução Demográfica – 1970 a 2007 

ANO TOTAL URBANA RURAL 

1970 49193 40733 8460 

1980 59739 52671 7068 

1991 76923 70707 6216 

2000 93868 89376 4492 

2007 98868 ... ... 

      FONTE: IBGE-CENSOS DEMOGRÁFICOS 

      2007: IBGE-CONTAGEM POPULACIONAL (POPULAÇÃO ESTIMADA) 

 

Quadro 3.2 – Taxas Médias Anuais de Crescimento Exponencial 

PERÍODO TOTAL URBANA RURAL 

1970-1980 1,94 2,57 -1,80 

1980-1991 2,30 2,68 -1,17 

1991-2000 2,21 2,60 -3,61 

2000-2007 0,74 ... ... 



 

 

_________________________________________________________________________ 

 

15 

 

3.2. O Modelo de Projeção 

O crescimento de uma população é devido a uma série de fatores da mais 

variada natureza: sociais, econômicos, políticos, geográficos e 

geomorfológicos, além das particularidades locais e regionais. É a ação 

integrada destes fatores que vai determinar, em última instância, o 

comportamento das variáveis estritamente demográficas que comandam a 

evolução demográfica. 

O modelo de projeções adotado para a sede do Município de Ourinhos 

pressupõe a existência de uma função que possa representá-los, resumindo o 

comportamento tanto das variáveis de caráter endógeno, que dizem respeito à 

reprodução populacional, isto é, a natalidade e a mortalidade, e as de natureza 

exógena, que refletem o intercâmbio demográfico das regiões, ou seja, 

expressa o saldo migratório. 

Este modelo foi empregado para as projeções demográficas da população total 

do município. Já a estimativa da população urbana, tomou por base o 

comportamento da taxa de urbanização. 

3.3. A População da Área de Projeto e as Zonas Homogêneas 

A população objeto do presente estudo deve ter seu comportamento estudado 

segundo as relações de dependência existente entre as áreas que a compõem. 

O critério de dependência aqui adotado admite que, na ausência de fatores 

restritivos, o contingente demográfico de uma dada parcela de solo cresce tão 

mais rapidamente quanto menos adensada for esta parcela. 

As zonas homogêneas foram delimitadas com o apoio de imagens obtidas de 

satélites, complementadas por minuciosas observações de campo e 

observações dos técnicos do SAE de Ourinhos, com relação à identificação e 

potencial de crescimento das áreas de expansão.  
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A seguir são apresentadas as zonas homogêneas definidas para a área de 

projeto: 

ZH1 – É uma zona residencial de padrão médio-médio, com grandes áreas 

para expansão, a exemplo da ocupada pelos condomínios Moradas I e II; 

ZH2 - Zona mista, também de padrão médio-médio, adensada; 

ZH3 – Área da Petrobras; 

ZH4 – Zona residencial de classe média-alta, de média densidade e em 

processo de ocupação; 

ZH5 – Esta é uma zona predominantemente residencial, de padrão médio-

médio, com boa densidade, na qual se constata a existência de galpões 

industriais; 

ZH6 – Predominantemente residencial, densa, igualmente de padrão médio-

médio; 

ZH7 – Zona central, de uso misto, com alguma verticalização; 

ZH8 – Residencial de classe média, com média densidade; 

ZH9 – Densa em sua área ocupada, possui vazios que sugerem sua expansão; 

ZH10 – Zona de uso misto e bastante adensada. Abriga um grande pátio da 

ferrovia; 

ZH11 - Zona residencial de padrão médio-médio, em processo de ocupação, 

com conjuntos do CDHU em destaque; 

ZH12 – zona do bosque, com imóveisde classe média-alta; 

ZH13 – Trata-se de um bairro popular, com boa densidade; 



 

 

_________________________________________________________________________ 

 

17 

 

ZH14 – Residencial, com área verde em propriedade particular com algumas 

culturas.Condomínios Recanto dos Pássaros I e II e Jardim Vereda\ I e II; 

ZH15 – Adensada, de padrão médio-baixo, com importante presença de 

galpões industriais; 

ZH16 – Atualmente residencial de padrão médio-baixo e adensada, esta zona 

tem amplos espaços que podem ser divididos entre imóveis residenciais 

populares e indústrias; 

ZH17 – É ocupada pelo cemitério 

ZH18 - Residencial de padrão modesto, porém com bom aspecto. Deve 

saturar; 

ZH19 – Predominantemente residencial de excelente padrão, adensada; 

ZH20 – Também de excelente padrão e densa, mas de uso misto; 

ZH21 – Grande extensão rarefeita, com um pequeno núcleo residencial, 

apresenta loteamentos já edificados avançando sobre a antiga área rural. Usos 

institucionais presentes; 

ZH22 – Predominantemente residencial de padrão médio e com boa 

densidade, nela se destaca  o condomínio residencial Santa Fé; 

ZH23 – Área do aeroporto, vem sendo ocupada por imóveis de médio-alto e 

alto padrão; 

ZH24 – Setor rural no levantamento censitário de 2000, transformou-se em 

uma área de expansão urbana em que já foi erigido um conjunto popular do 

CDHU; 

ZH25 - Área de chácaras. 
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O quadro 3.3 apresenta a evolução da população para o horizonte de projeto 

por zona homogênea, respectivamente. E a Ilustração 3.1 apresenta a 

localização das zonas homogêneas definidas para a área de projeto. 

Quadro 3.3 – Evolução de População por Zona Homogênea 

Zona 
Homogênea 

2.000 2.009 2.010 2.015 2.020 2.025 2.030 Saturação 

ZH1 8.274 11.051 11.352 12.818 14.188 15.423 16.480 17.350 

ZH2 5.194 5.495 5.528 5.687 5.836 5.970 6.084 6.179 

ZH3 1.026 977 972 946 922 900 882 866 

ZH4 11.046 12.544 12.707 13.497 14.236 14.903 15.473 15.942 

ZH5 2.898 3.846 3.948 4.448 4.916 5.337 5.698 5.995 

ZH6 1.608 1.706 1.716 1.768 1.816 1.859 1.896 1.927 

ZH7 2.908 3.905 4.013 4.540 5.031 5.475 5.855 6.167 

ZH8 1.559 2.577 2.688 3.225 3.728 4.181 4.568 4.887 

ZH9 781 1.182 1.225 1.436 1.634 1.812 1.965 2.090 

ZH10 14.580 14.640 14.646 14.678 14.707 14.734 14.756 14.775 

ZH11 1.500 2.569 2.685 3.249 3.776 4.252 4.659 4.993 

ZH12 581 589 590 594 597 601 604 606 

ZH13 10.563 11.957 12.108 12.844 13.531 14.151 14.682 15.118 

ZH14 2.345 2.831 2.884 3.140 3.380 3.596 3.781 3.934 

ZH15 4.090 4.250 4.267 4.351 4.430 4.501 4.562 4.612 

ZH16 5.217 6.574 6.721 7.437 8.106 8.709 9.226 9.651 

ZH17 709 878 897 986 1.069 1.145 1.209 1.262 

ZH18 2.338 3.053 3.131 3.508 3.861 4.179 4.451 4.675 

ZH19 1.596 1.584 1.583 1.576 1.571 1.565 1.561 1.557 

ZH20 4.321 4.264 4.258 4.228 4.200 4.174 4.153 4.135 

ZH21 1.422 3.920 4.191 5.508 6.740 7.851 8.802 9.584 

ZH22 3.245 3.835 3.899 4.211 4.502 4.765 4.989 5.174 

ZH23 2.599 4.373 4.566 5.502 6.377 7.166 7.842 8.398 

ZH24 277 1.297 1.407 1.945 2.448 2.902 3.290 3.610 

ZH25 0 198 220 324 422 510 586 648 

Total 90.677 110.094 112.201 122.446 132.025 140.663 148.055 154.136 
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Inserir a ilustração que apresenta as zonas homogêneas  

Título : Ilustração 3.1 – Zonas Homogênas (desenho 1007 – R1 – GER – 02) 

(formato A3) 
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4. ESTUDOS DE DEMANDAS 

4.1. Determinação dos Consumos Unitários e Coeficientes de 

Variação de Vazão 

Com base nos elementos constantes no cadastro comercial do período de 

fevereiro de 2009 a janeiro de 2010, fornecido pela SAE, foi possível avaliar os 

consumos unitários por categoria de consumidor. Desta forma os valores 

obtidos, a menos de erros de medição, são representativos dos consumos 

reais médios mensais para Ourinhos. Existem cinco tipos de categoria de 

consumidor, sendo: 

 Residencial; 

 Comercial; 

 Industrial; 

 Pública; 

 Mista. 

Algumas conclusões a respeito dos valores obtidos acima podem ser emitidas, 

na manipulação dos dados de consumo fornecidos pela SAE, quais sejam: 

 A média global anual de consumo por economia ficou em torno de 14,73 

m3/mês; 

 A média global anual de consumo da categoria residencial resultou em 

torno de 14,96 m3/mês. Em primeira aproximação, os consumos não 

residenciais representam aproximadamente 9% do consumo médio global. 

O consumo residencial representa 91% do consumo global anual; 

 O valor do coeficiente do dia de maior consumo (K1) igual a 1,10, que é 

adotado no presente estudo. 
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Com esta análise dos valores do banco de dados comercial, pode-se admitir, 

para efeito de avaliação da demanda de água potável, para o atendimento da 

sede de Ourinhos o valor de 14,73 m3/mês, já incluídos os consumos não 

residenciais. 

4.2. Determinação do Consumo “Per Capita” 

Para a determinação do consumo “per capita” para a sede do município de 

Ourinhos foram considerados os seguintes parâmetros: 

 Índice hab/domicílio: 3,11; 

 Índice de submedição: 15% a 30%; 

 Consumo/economia x mês: 14,73.  

Os consumos “per capita” estão entre 188 e 229 l/habxdia. A média entre estes 

valores é de aproximadamente 209 l/hab x dia. Entretanto, adota-se o mesmo 

per capita adotado no Plano Diretor de Esgotos, igual a 235 L/hab x dia 

segundo solicitação dos técnicos da SAE de Ourinhos 

4.3. Parâmetros de Projeto 

A seguir estão apresentados os parâmetros de projeto adotados para este 

Plano Diretor de Abastecimento de Água, considerando o horizonte de projeto 

até 2.030: 

 K1:    1,1; 

 K2:    1,5; 

 Per Capita:    235 L/hab x dia 

 Índice de Perdas: 
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Perdas (%) 

2,009 2,010 2,015 2,020 2,025 2,030 Saturação 

40% 40% 35% 30% 25% 20% 20% 

 

4.4. Vazões de Projeto 

4.4.1. Vazões para Sistema de Abastecimento de Água 

Para a determinação das vazões de projeto utilizam-se as seguintes equações: 

86400

.percapitapop
Qm   

Onde: 

 Qm = Vazão média (l/s); 

 pop = população de projeto (hab). 

1.KQmQd   

Onde: 

 Qd = Vazão máxima diária (l/s); 

 K1 = Coeficiente do dia de maior consumo. 

2.KQdQh   

Onde: 

 Qh = Vazão máxima horária (l/s); 

 K1 = Coeficiente da hora de maior consumo. 
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A vazão de perdas é determinada através da equação apresentada a seguir e 

para o dimensionamento do sistema de abastecimento de água deve ser 

acrescida nas vazões médias, máxima diária e máxima horária. 

Qm
P

Qm
Qp 




)1(
 

Onde: 

 Qp =  Vazão de Perdas (l/s); 

 Qm =  Vazão Média (l/s); 

 P =  Índice de Perdas (%). 

As vazões de projeto e sua evolução estão apresentadas no quadro 4.1 a 

seguir. 

Quadro 4.1 – Resumo de População e Demandas para o Abastecimento de Água 

  2009 2010 2015 2020 2025 2030 

POP (hab) 110.094 112.201 122.446 132.026 140.663 148.055 

Qm (l/s) 499,08 508,63 512,37 513,00 510,12 503,37 

Qd (l/s) 529,02 539,15 545,68 548,91 548,38 543,64 

Qh (l/s) 693,72 706,99 728,85 746,41 758,80 765,12 

 

Os valores apresentados no quadro 4.1 tem o seguinte significado: 

 Qm = vazão média 

 Qd  = vazão máxima diária 

 Qh  =  vazão máxima horária 
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Além destas vazões, considerou-se, também, um consumo potencial para o 

Distrito Industrial, como sendo o valor de 10 L/s, para o ano 2020 podendo 

chegar a 20 L/s no ano 2030. 

Desta forma, em termos de produção de água, o sistema de abastecimento de 

Ourinhos deve ter como meta, para o ano 2030 uma produção estimada em 

aproximadamente 560 l/s, incluindo a previsão para o Distrito Industrial. 
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5. DESCRIÇÃO E DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA EXISTENTE 

5.1. Sistemas de Produção 

5.1.1. Manancial Superficial Explorado 

O principal manancial explorado para o abastecimento da cidade de Ourinhos é 

o rio Pardo, que é responsável atualmente pelo fornecimento de cerca de 90 % 

do montante total da água captada. 

Segundo os relatos dos técnicos do SAE, responsáveis pela operação da 

estação de tratamento de água e confirmado no relatório de Monitoramento das 

Águas Interiores do Estado de São Paulo, as águas do rio Pardo apresentam 

boa qualidade para fins de abastecimento público.  

Ocorrem variações sazonais de qualidade da água bruta captada, basicamente 

com relação aos valores de cor e turbidez. Nos períodos de chuva ocorre 

significativo transporte de sedimentos com o consequente aumento dos valores 

de turbidez, acompanhados dos valores de cor aparente. Conforme relatado 

pelos técnicos da SAE, nos eventos das primeiras chuvas do período úmido 

ocorrem picos de cor aparente na água bruta captada que podem atingir 

valores da ordem de 4000 a 5000 UC e de turbidez da ordem de 500 a 1000 

UT, sendo que os efeitos desses eventos críticos podem perdurar por até uma 

semana. Nas épocas de estiagem a qualidade das águas do rio Pardo melhora 

significativamente, com redução dos valores de cor e principalmente turbidez. 

Outro aspecto importante a ser ressaltado é a provável alcalinidade natural das 

águas do rio Pardo, que tem permitido a coagulação da água bruta e seu 

consequentemente tratamento, sem a necessidade de dosagem inicial de 

alcalinizante para correção do pH de coagulação.  
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5.1.2. Captação e Estação Elevatória de Água Bruta 

As águas do rio Pardo são captadas através de uma estrutura de captação 

formada por dois canais paralelos, que tem a função de retenção de areia.  

Os dois canais de retenção de areia alimentam um poço de sucção comum à 

quatro (3 + 1 de reserva) bombas centrífugas de eixo horizontal abrigadas em 

um prédio. A capacidade do sistema de recalque da EE de água bruta, tendo 

como base as informações das placas de identificação existentes nas carcaças 

das bombas, é da ordem de 1300 m³/h ou 360 L/s, considerando a operação de 

três bombas em paralelo. 

As águas captadas são aduzidas à ETA através de uma adutora de ferro 

fundido com diâmetro de 500 mm e extensão aproximada de 500 m. 

Visando aumentar a exploração do rio Pardo, atualmente, junto à captação 

existente, foi recentemente implantado um sistema de recalque adicional 

formado por um conjunto motobomba centrífugo acionado por motor a diesel e 

adutora de diâmetro de 200 mm, que encaminha as águas captadas 

diretamente à montante do floculador hidráulico existente na ETA. Esse 

sistema de captação auxiliar tem capacidade de fornecer à ETA uma vazão 

adicional de água bruta da ordem de 240 a 310 m³/h ou, em termos médios, 

cerca de 80 L/s. 

Segundo observação visual e relatos dos técnicos do SAE, o canal de captação 

de água bruta apresenta problemas de assoreamento, devido ao grande aporte 

de sedimentos. Nas épocas de chuvas a estrutura de captação é 

frequentemente submetida a níveis de água que superam suas paredes laterais 

e estruturas de tomada de água na margem do rio, fazendo com que os canais 

fiquem completamente afogados e, portanto, sem condições de desempenhar 

suas funções de ordenamento de fluxo e retenção de areia.  



 

 

_________________________________________________________________________ 

 

27 

 

Outro aspecto que foi observado pelos técnicos do SAE é a dificuldade de 

remoção da areia retida nos canais devido a não haver nenhum dispositivo 

específico instalado no local para a execução dessa tarefa, que é realizada 

atualmente de forma manual. 

5.1.3. Estação de Tratamento de Água 

A estação de tratamento que produz a água tratada que atende à sede de 

Ourinhos é responsável por cerca de 90% do montante total da água potável 

consumida, evidenciando, portanto, sua importância dentro do contexto do 

sistema de abastecimento de água como um todo. 

O tratamento é baseado na concepção de fluxograma convencional de ciclo 

completo, ou seja, formado pelas etapas sequenciais de coagulação, 

floculação, decantação, filtração e condicionamento final da água filtrada 

através de desinfecção com aplicação de cloro, correção de pH com aplicação 

de cal hidratada e fluoretação com aplicação de ácido fluossilícico. Também é 

adicionado cloro na água bruta captada, com o objetivo de controlar o 

desenvolvimento de bactérias ao longo do fluxograma de tratamento. 

Segundo informado pelos técnicos da SAE a capacidade nominal desse 

sistema de tratamento é de 240 L/s, entretanto, atualmente a ETA recebe cerca 

de 480 L/s de água bruta captada, sendo cerca de 400 L/s do sistema de 

captação principal e 80 L/s como reforço do sistema auxiliar recentemente 

implantado. 

Observa-se uma divergência de valores de vazão de água captada do rio 

Pardo, comparando-se a capacidade de recalque da EE de água bruta (360 

L/s) e a informação fornecida pelos técnicos do SAE (400 L/s), que tem como 

base a medição de vazão efetuada na calha Parshall existente na estrutura de 

chegada de água bruta na ETA. Essa divergência pode ser justificada por 

várias hipóteses, destacando-se: a diferença que possa existir entre o efetivo 

desempenho dos conjuntos motobomba e as informações de placa; a 
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imprecisão da medição de vazão na calha Parshall existente; bem como o 

efeito somado dessas duas possibilidades.. 

De qualquer forma, seja a vazão total de água bruta captada igual a 480 L/s 

(400 + 80) ou 440 L/s (360 + 80), observa-se que a ETA atualmente está 

submetida a grande sobrecarga, pois opera com cerca do dobro de sua 

capacidade nominal. 

A seguir é apresentada descrição sucinta do sistema de tratamento existente, 

bem como considerações com relação às suas condições operacionais atuais. 

Estrutura de Chegada de Água Bruta 

A estrutura de chegada de água bruta é formada por uma caixa que recebe a 

adutora em sua base, após essa caixa, a água bruta escoa através de um 

canal em curva de 90 graus que se conecta a um canal retilíneo, onde 

encontra-se implantada uma calha Parshall de garganta de largura igual a 1 pé.  

Essa estrutura é totalmente coberta com uma laje e, portanto, não é possível 

observar as reais condições de fluxo da água bruta ao longo dos canais e da 

calha Parshall que se encontra instalada ao final. Entretanto, considerando a 

geometria e dimensões dos canais, observa-se que não existem adequadas 

condições de dissipação de energia para tranquilizar o fluxo da água bruta na 

sua chegada e, tão pouco, trecho de canal retilíneo com distância à montante 

da garganta suficiente para proporcionar boas condições de medição de vazão 

na calha Parshall. 

Adicionalmente, observa-se que o limite máximo de vazão recomendado para 

calhas Parshall de um pé, para que haja medição de vazão com precisão, é da 

ordem de 450 L/s. Isso indica que o limite máximo operacional da calha 

Parshall existente, em termos de medição de vazão, atende à capacidade 

nominal da ETA, entretanto, não atende a vazão de água bruta atualmente 

afluente. 
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Em termos de condições de mistura rápida para a coagulação de água bruta, 

observa-se que a calha Parshall existente (com garganta de largura de um pé) 

pode ser adequada para a vazão de 240 L/s relativa a capacidade nominal da 

ETA, pois proporciona gradientes de velocidade da ordem de 750 s-1 no 

ressalto hidráulico formado após sua garganta. Entretanto, para a vazão 

atualmente afluente à ETA da ordem de 480 L/s, o gradiente de velocidade 

resultante é da ordem de 650 s-1 , que pode ser considerado insuficiente para 

uma adequada mistura rápida. 

Portanto, com relação à estrutura de chegada de água bruta são observados 

os seguintes problemas: 

 Imprecisão da medição de vazão de água bruta afluente, principalmente 

para a condição de sobrecarga em que atualmente opera esse sistema 

de tratamento; 

 Deficiência de mistura rápida no ponto de aplicação da substância 

coagulante, especificamente no caso da atual condição de tratamento 

segundo vazão de água bruta da ordem de 480 L/s. 

Floculação 

Existe um floculador do tipo hidráulico dotado de chicanas horizontais logo 

após a estrutura de chegada de água bruta. Esse floculador é formado por um 

canal de largura total igual a 2,0 m, comprimento de cerca de 34 m e lâmina 

d’água variando de 3,6 a 4,0 m. 

O volume total dessa unidade é da ordem de 270 m³, o que resulta em tempos 

de detenção hidráulica da ordem de 19 minutos para a condição de capacidade 

nominal da ETA (240 L/s) e cerca de 9 minutos para a condição atual com 

vazão de 480 L/s.  

Ao longo desse canal existem paredes defletoras de fluxo que estabelecem 

canais horizontais (chicanas) de larguras crescentes ao longo do fluxo. Dessa 
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forma, são estabelecidos gradientes de velocidade decrescentes para a mistura 

lenta necessária para a formação dos flocos. Para a condição operacional atual 

segundo vazão de cerca de 480 L/s, os gradientes de velocidade resultantes ao 

longo desse floculador hidráulico decrescem ao longo do escoamento segundo 

os valores de 85, 36, 29 e 24 s-1. 

Em termos de dimensões totais do floculador existente, observa-se que para 

ambas as condições operacionais, ou seja considerando a capacidade nominal 

da ETA ou a vazão atualmente afluente, a condição de floculação deve estar 

sendo muito prejudicada tendo em vista os baixos tempos de detenção 

hidráulica resultantes, pois para uma adequada formação de flocos a faixa de 

valores recomenda pela literatura técnica especializada é de 20 a 40 minutos. 

Com relação aos gradientes de velocidade estabelecidos para a mistura lenta, 

observa-se que para a condição operacional atual, com vazão da ordem de 480 

L/s, a distribuição dos valores decrescentes ao longo do escoamento é 

inadequada, pois a literatura técnica recomenda a redução gradual dos 

gradientes, sendo que para o intervalo de valores recomendado de 80 a 20 s-1  

o padrão de variação sugerido para quatro estágios de floculação é 80, 60, 40 

e 20 s-1 ao longo do sentido de escoamento. 

Portanto, com relação aos floculadores observa-se grande limitação de suas 

dimensões, tanto para o atendimento da condição de capacidade nominal da 

ETA quanto, e principalmente, para a condição de operação atual segundo o 

dobro de sua capacidade nominal. Com relação ao espaçamento das chicanas, 

observa-se que a geometria do floculador não é adequada para a condição de 

tratamento segundo a vazão de 480 L/s, pois embora resulte em gradientes de 

velocidade dentro da faixa de valores recomendados, a variação decrescente 

dos valores nos quatro trechos de floculação é inadequada. 
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Decantação 

A água floculada é aduzida a dois decantadores convencionais de fluxo 

longitudinal, cada um com comprimento de 32,0 m, largura de 12,8 m e 

profundidade útil igual a 4,0 m, o que perfaz uma área útil total de decantação 

de cerca de 820 m² e volume útil total de aproximadamente 3.280 m³. 

Para a condição de operação segundo a capacidade nominal da ETA igual a 

240 L/s, a taxa de aplicação superficial resultante é da ordem de 25 m³/m² x dia 

e o tempo de detenção celular é de aproximadamente 4,0 horas, que podem 

ser consideradas condições operacionais adequadas para esse tipo de 

decantador, pois são recomendadas taxas de aplicação superficial no intervalo 

de 20 a 30 m³/m² x dia e tempos de detenção hidráulica no intervalo de 3 a 4 

horas. Entretanto, considerando a condição de operação atual com vazão da 

ordem de 480 L/s, a taxa de aplicação superficial resultante passa a ser muito 

elevada, cerca de 50 m³/m² x dia e o tempo de detenção hidráulica muito baixo, 

cerca de 2,0 horas. 

Com relação à captação da água decantada na porção final dos decantadores, 

observa-se que as calhas de coleta encontram-se perfeitamente niveladas, o 

que minimiza a ocorrência de correntes preferenciais de fluxo e, 

consequentemente, o arraste de flocos junto com a água decantada. Ainda 

com relação à coleta de água decantada, para a condição de capacidade 

nominal da ETA, o comprimento das calhas de coleta é adequado. Entretanto, 

para a condição de tratamento atual segundo o dobro de sua capacidade 

nominal, a taxa de aplicação linear passa a ser muito elevada, o que favorece 

ao arraste de flocos. 

A remoção de lodo sedimentado nos decantadores ocorre com pouca 

freqüência, da ordem de meses. O período máximo entre limpezas da ordem 

foi de 4,5 meses, quando foi observado grande acúmulo de lodo nessas 

unidades. As operações e descarte de lodo dos decantadores são 
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caracterizadas pela paralisação de sua operação e seu completo esgotamento, 

na sequência a remoção do lodo é feita de forma manual com a entrada e 

operadores e o arraste do lodo até os dois pontos de descarga localizados nas 

duas extremidades do decantador, onde existem válvulas de acionamento 

manual. 

Portanto, em linhas gerais, observa-se que os decantadores existentes 

apresentam condições adequadas para a condição de operação segundo a 

capacidade nominal da ETA, entretanto, ficam muito sobrecarregados quando 

esse sistema de tratamento opera com o dobro de sua capacidade nominal, 

que é o que ocorre atualmente.  

Com relação aos procedimentos de descarte de lodo, observa-se que a 

concepção das unidades existentes não permite a prática de descartes mais 

freqüentes e racionais, no sentido de reduzir a demanda operacional, evitar a 

paralisação das unidades e reduzir as perdas de água. 

Adicionalmente, observa-se que a retenção de lodo no interior dos 

decantadores durante longos períodos compromete a qualidade da água 

potável produzida, devido a degradação da matéria orgânica retida no lodo e 

conseqüente contaminação da água decantada com os subprodutos dessa 

degradação, bem como a contaminação por outras substâncias primeiramente 

insolúveis e depositadas no fundo e que podem ser resolubilizadas, voltando a 

integrar a massa líquida. 

Filtração 

A água decantada é aduzida a quatro filtros do tipo rápidos de fluxo 

descendente, com meio filtrante simples de areia. Cada filtro é formado por 

duas células de lavagem independente, sendo que cada célula apresenta 

comprimento útil de cerca de 8,0 m e largura de cerca de 2,7 m, o que resulta 

em uma área total de filtração igual a cerca de 170 m² considerando os quatro 

filtros. A configuração de fundo dessas unidades é caracterizada por fundo 
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falso onde estão instalados bocais difusores de cerâmica próprios para 

lavagem somente com água. 

Os filtros operam segundo regime hidráulico de taxa constante, ou seja, 

distribuição equitativa e constante de fluxo de água decantada para as quatro 

unidades, independentemente do estado de colmatação de seus leitos 

filtrantes. 

Para a condição de operação segundo a capacidade nominal da ETA, a taxa 

de filtração resultante é da ordem de 120 m³/m² x dia e para a condição de 

operação segundo vazão de cerca de 480 L/s, a taxa de filtração passa a ser 

igual a cerca de 240 m³/m² x dia.  

Observa-se que a ETA foi dimensionada com taxa de filtração bastante 

conservadora, sendo que mesmo para a condição de operação com o dobro de 

sua capacidade nominal, tal como ocorre atualmente, as condições de filtração 

em termos de taxa de aplicação superficial são adequadas. 

Com relação à lavagem do leito filtrante, esta é feita a contra-corrente, somente 

com a aplicação de água com o emprego de conjuntos motobomba. As 

carreiras de filtração duram em média 24 horas, podendo haver redução para 

até 12 horas nos períodos mais críticos de piora de qualidade das águas 

decantadas e, consequentemente, colmatação mais rápida dos leitos filtrantes. 

Considerando a condição operacional dos filtros, segundo taxa de aplicação 

superficial adequada mesmo para sua atual condição de sobrecarga, observa-

se que o bom desempenho dos filtros tem compensado a sobrecarga nas 

etapas anteriores de floculação e decantação.  

Consequentemente, a ETA tem produzido água de boa qualidade, atendendo 

aos padrões de potabilidade de forma global, conforme é atestado nos laudos 

de qualidade da água potável produzida, apresentados pelos técnicos da SAE.  

Casa de Química 



 

 

_________________________________________________________________________ 

 

34 

 

As instalações de armazenamento, preparo e aplicação dos produtos químicos, 

são muito antigas. Esses sistemas estão abrigados em um prédio juntamente 

com escritórios e laboratórios de controle operacional. De uma forma geral, as 

instalações e estruturas civis se encontram em estado de conservação 

comprometido, principalmente devido a idade avançada e falta de 

investimentos de maior relevância nos últimos anos. 

O coagulante empregado é o sulfato de alumínio, fornecido no estado sólido 

em sacas, que são armazenadas no pavimento térreo e transportadas para o 

segundo pavimento através de um monta-cargas. Nesse pavimento a solução é 

preparada em tanques dotados de misturadores mecânicos e a solução 

preparada é aduzida por gravidade para o primeiro pavimento, onde é dosada 

e aplicada por gravidade na estrutura de chegada de água bruta logo após a 

calha Parshall.  

Com relação à correção de pH, atualmente é utilizada a cal hidratada, cuja 

suspensão é preparada no segundo pavimento, em tanques específicos para o 

preparo de leite de cal, no mesmo salão de preparo da solução de sulfato de 

alumínio. A exemplo do sulfato de alumínio, as sacas de cal hidratada são 

armazenadas no pavimento térreo e transportadas para o segundo pavimento 

através do mesmo monta-cargas citado anteriormente.  

A suspensão de cal preparada é então aduzida por gravidade para o primeiro 

pavimento onde, encontram-se dosadores por gravidade do tipo canecas, 

responsáveis pela aplicação da cal no final do fluxograma de tratamento, ou 

seja, após a etapa de filtração.  

Atualmente não é aplicada cal visando a correção inicial do pH para a 

coagulação, indicando, portanto, que a água bruta tem apresentado 

alcalinidade natural suficiente para garantir a coagulação com o emprego de 

sulfato de alumínio.  
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Com relação à desinfecção, é empregado o cloro gasoso, que é aplicado na 

entrada da ETA visando controle sanitário desde o início do tratamento e, após 

a etapa de filtração, visando o condicionamento final da água filtrada. O 

sistema de cloro gasoso é baseado no emprego de cilindros de 68 kg e 

cloradores, sendo que as instalações são bem antigas. Os cilindros ficam 

abrigados no primeiro andar do prédio.  

Segundo relatado pelos técnicos da SAE, a pré-cloração é praticada na ETA a 

muito anos e é justificada pela contagem expressiva de bactérias na água bruta 

captada no rio Pardo, na faixa de 6000 a 9000 colônias por 100 mL. Com 

relação à possível formação de compostos organoclorados tendo em vista a 

prática de pré-cloração, os técnicos da SAE observaram que nunca houve a 

formação expressiva dessas substâncias, o que pode ser justificado pela boa 

qualidade da água bruta captada com baixos níveis de matéria orgânica, que 

certamente são os precursores da geração dessas substâncias quando 

associadas ao cloro. 

Efluentes Gerados na ETA 

Basicamente, os efluentes gerados na ETA tem origem na descarga dos lodos 

armazenados nos decantadores e nas lavagens dos filtros a contra-corrente. 

Atualmente os efluentes gerados de forma intermitente e segundo grandes 

volumes, são descartados por gravidade no rio Pardo sem qualquer forma de 

tratamento que vise a melhoria dos mesmos e conseqüente redução dos 

impactos na qualidade das águas desse corpo d’água. 

5.1.3. Complementação pela Exploração de Manancial Subterrâneo 

Com relação à exploração de mananciais subterrâneos, o sistema de 

abastecimento de água de Ourinhos conta apenas com dois poços que 

produzem um total de cerca de 200 m³/h (cerca de 55 L/s), que representam 

aproximadamente 10 % do volume atual produzido. 
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Portanto, observa-se que e exploração dos mananciais subterrâneos é pouco 

expressiva, embora haja significativo potencial de exploração tendo em vista a 

existência do aqüífero Serra Geral e, principalmente, do Aqüífero Guarani.  

Atualmente os dois poços existentes exploram o aqüífero Guarani, sendo um 

localizado no centro de reservação Central, com capacidade produtiva da 

ordem de 170 m³/h e outro localizado na Fazenda Santa Maria, próximo ao 

centro de reservação do Morro Bela Vista. 

O poço localizado na Fazenda Santa Maria explora apenas cerca de 30 m³/h, 

sendo que sua origem foi a execução apenas de um furo a título de 

prospecção, que posteriormente foi aproveitado como poço, mas sem a 

instalação de filtro.  

Com relação à qualidade da água captada, os laudos fornecidos pela SAE 

indicam boa qualidade com todos os parâmetros de controle abaixo dos limites 

máximos do padrão de potabilidade, a menos dos valores de pH que tendem a 

ser elevados (na faixa de 10). Entretanto, considerando-se que o montante de 

água subterrânea é pequeno em relação ao volume total de água potável 

produzida, o pH global resultante da mistura das duas águas certamente se 

enquadra nos padrões. 

Existe a previsão da perfuração de mais um poço no centro de Reservação 

São João, que também deverá explorar o aqüífero Guarani, com a expectativa 

de captação de cerca de 170 m³/h de água de boa qualidade. 

Portanto, embora o sistema atual seja caracterizado pela exploração modesta 

dos aqüíferos subterrâneos, existe potencial para uma maior exploração tendo 

em vista a disponibilidade hídrica para tal e a intenção os técnicos da SAE a 

curto prazo. 
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5.1.4. Considerações Gerais sobre o Sistema Produtor Existente 

Com relação à captação de água bruta, observa-se que a estrutura existente 

apresenta problemas operacionais relacionados com a tomada de água bruta e 

sua remoção de areia, bem como risco de extravasamento dos canais e 

inundação do prédio que abriga as bombas. Estudo de avaliação anterior 

realizado em meados da década de 90 pelo engenheiro Alberto Vieira de 

Carvalho, apontava esses riscos, bem como a necessidade de ampliação da 

capacidade de captação para o atendimento das demandas futuras, pois o 

projeto original, elaborado na década de 60 foi baseado em capacidade 

nominal do sistema produtor da ordem de 240 L/s. 

Desde a implantação da captação até meados da década de 90, muitas 

alterações já tinham sido feitas no sistema de recalque, baseadas na 

substituição de motores e rotores de bombas, de forma a aumentar a 

capacidade de recalque. Entretanto, tais modificações se mostraram 

insuficientes ao longo do tempo, fato confirmado pela necessidade de 

implantação de um sistema provisório para aumentar a capacidade produtiva 

do sistema.  

No estudo de avaliação desenvolvido pelo engenheiro Alberto Vieira de 

Carvalho, também foi cogitada a possibilidade de aumento da capacidade do 

sistema produtor através da perfuração de poços, entretanto, nesse estudo a 

alternativa de ampliação de produção através da exploração de poços era 

considerada um medida emergencial ou provisória até que a ampliação do 

sistema de captação de águas superficiais fosse ampliado de forma definitiva. 

Os poços seriam perfurados em locais estratégicos, de forma a evitar grandes 

investimentos iniciais nos sistemas de adução e distribuição de água para a 

comunidade. 

Após esse estudo de avaliação, foi desenvolvido estudo complementar 

elaborado pela Empresa Moura, com data base de 1998, visando a ampliação 
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da capacidade de captação com a implantação de nova estrutura de tomada 

d’água e estação elevatória de água bruta, com capacidade de 425 L/s, ao lado 

da captação existente. 

Com relação ao tratamento da água captada, conclui-se que a ETA em questão 

opera atualmente com grande sobrecarga, principalmente nas etapas de 

floculação e decantação. Não é possível saber com precisão qual é a vazão de 

água bruta que efetivamente aflui ao sistema de tratamento e, 

consequentemente, qual a efetiva produção em termos de água potável. 

Mesmo operando com grande sobrecarga e sem nenhuma segurança e 

flexibilidade operacional para a realização de tarefas de manutenção rotineiras 

ou emergenciais, felizmente o sistema de tratamento cumpre seu papel de 

produção de água dentro dos padrões de potabilidade. Entretanto, a situação 

operacional desse sistema de tratamento se torna muito crítica durante o 

período de verão, quando a água bruta apresenta rotineiramente picos de 

elevação de cor e turbidez, o que compromete o desempenho das etapas de 

coagulação, floculação e decantação, associados a uma maior demanda de 

água pela comunidade, devido ao aumento natural do consumo per-capita. 

O sucesso desse sistema de tratamento com relação à qualidade da água 

produzida, mesmo durante os períodos críticos de verão, certamente é 

decorrente do empenho e habilidade dos técnicos da SAE diretamente 

envolvidos com a operação, bem como devido às melhores condições 

operacionais dos filtros, quando comparados com as outras unidades.  

O estudo de avaliação desenvolvido pelo engenheiro Alberto Vieira de 

Carvalho em meados da década de 90 também observava a deficiência em 

termos de medição de vazão de água bruta e a condição de sobrecarga de 

algumas unidades da ETA, sendo proposto o estudo mais detalhado de sua 

ampliação ou implantação de novo sistema de tratamento. Na seqüência a 

esse estudo, a Empresa Moura desenvolveu, em 1997, projeto para a 
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ampliação da ETA, com a substituição da atual estrutura de chegada de água 

bruta e dos floculadores, sendo a estrutura de chegada formada por um canal 

com calha Parshall e os floculadores do tipo mecânicos em substituição aos 

atuais hidráulicos. Também foi prevista a implantação de mais um módulo de 

tratamento, formado por um decantador e dois filtros similares aos existentes. 

Portanto, no final da década de 90 a ETA já operava com grande sobrecarga, 

sendo que providencias no sentido de aumentar sua capacidade nominal de 

tratamento já tinham sido tomadas em termos de planejamento e projeto. 

Outro aspecto importante constado “in loco” e observado pelos operadores 

durante a visita técnica realizada, diz respeito a grande perda de água potável 

produzida, devido a vazamentos, principalmente nos reservatórios de água 

tratada, que possuem trincas e rachaduras de grandes dimensões.  

Com relação ao estado de conservação das instalações existentes, observa-se 

que os maiores problemas residem na casa de química e nos reservatórios de 

água tratada, tendo em vista o estado das estruturas civis e a idade das 

instalações de armazenamento, preparo e aplicação dos produtos químicos. 

5.2. Sistema de Reservação, Adução e Distribuição 

Atualmente o sistema de abastecimento de água atende praticamente 100% da 

área urbana de Ourinhos através de 34.331 ligações, sendo 34.216 com 

hidrômetros instalados. O índice global de perdas estimado é da ordem de 40% 

e a rede de distribuição é formada por tubos de cimento amianto, ferro fundido 

e PVC, com uma extensão total de cerca de 600 km, segundo registro com 

base em dezembro de 2009. 

A água potável produzida na ETA é reservada em dois reservatórios (R2 e 

R13) semi-enterrados existentes em suas dependências, que totalizam cerca 

de 3800 m³ de capacidade de armazenamento, sendo que esses reservatórios 

tem a função de serem pulmões, com autonomia de cerca de 2,2 horas de 
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operação da ETA segundo sua vazão de tratamento atual estimada em 

aproximadamente 480 L/s. São esses os reservatórios que possuem sérios 

problemas de vazamento, conforme observado no final do capítulo anterior. A 

água armazenada nesses reservatórios é captada pelos sistemas de recalque 

responsáveis pela alimentação dos centros de reservação do sistema de 

distribuição que atende à Sede do Município de Ourinhos.  

O sistema conta atualmente com 24 reservatórios dos tipos enterrado, semi-

enterrado, apoiado e elevado, que totalizam uma capacidade de reservação da 

ordem de 18.600 m³, bem como 13 sistemas de recalque de água tratada.  

Em linhas gerais, o sistema de reservação, adução e distribuição é formado por 

cinco subsistemas, de acordo com seu posicionamento e área de influência: 

 Sistema de Distribuição Central; 

 Sistema de Distribuição Leste; 

 Sistema de Distribuição Sudeste; 

 Sistema de Distribuição Sudoeste; e 

 Sistema de Distribuição Oeste. 

5.2.1. Sistema de Distribuição Central 

O Sistema Central possui um centro de reservação localizado na área central 

da cidade no Páteo da SAE, formado por 8 reservatórios, sendo dois semi-

enterrados (R3 e R24), cinco apoiados (R4, R5, R6, R10 e R11) e um elevado 

(R1). A capacidade total desse centro de reservação é de cerca de 6.000 m³, 

sendo que sua alimentação é feita diretamente pela EEAT-1 existente na ETA, 

através de uma adutora com diâmetro de 500 mm em sua porção inicial  e 

posteriomente 450 mm e extensão total aproximada de 3.700 m. Ao longo de 

seu caminhamento essa adutora também atende em marcha a rede de 

distribuição. 
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O centro de reservação do Pátio da SAE é o maior existente, sendo que seus 

reservatórios encontram-se entre e sob os prédios de administração, escritórios 

e controle operacional do SAE, em uma área totalmente ocupada e sem 

possibilidade de ampliações futuras. Além da alimentação direta da rede de 

distribuição que atende a área central da cidade, esse centro de reservação 

também é responsável pela alimentação de outros sistemas, quer seja 

diretamente por gravidade, quer seja por recalque através das estações 

elevatórias EEAT-5 e EEAT-6, que utilizam o reservatório R3 como poço de 

sucção. 

No páteo da SAE existe uma das captações de água subterrânea que formam 

o sistema produtor, trata-se do poço P1, que explora o aqüífero Guarani, com 

uma produção de cerca de 170 m³/h, alimentando diretamente o reservatório 

R6. 

5.2.2. Sistema de Distribuição Leste 

O Sistema de Distribuição Leste é formado basicamente por dois centros de 

reservação, o Centro do Jardim Anchieta, localizado próximo à ETA e o Centro 

da Vila Boa Esperança.  

O Centro de Reservação Jardim Anchieta possui um reservatório elevado com 

capacidade para 150 m³, que é alimentado diretamente pela EEAT-3 existente 

na ETA através de uma adutora com diâmetro de 350 mm, que também 

abastece em marcha a rede de distribuição ao logo de seu caminhamento.  

O Centro de Reservação Vila Boa Esperança possui dois reservatórios, sendo 

um apoiado (R14) com capacidade de 500 m³ e um elevado (R15) com 

capacidade de 100 m³. O reservatório R14 é alimentado por recalque 

diretamente pela ETA, através da EEAT-2 e adutora com cerca de 1.900 m de 

extensão, que também promove a alimentação em marcha da rede de 

distribuição ao longo de seu caminhamento. A partir do reservatório R14, o 
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reservatório elevado R15 é alimentado através da EEAT-9 existente nesse 

centro de reservação.  

5.2.3. Sistema de Distribuição Sudeste 

No Sistema de Distribuição Sudeste existe o Centro de Reservação Vila São 

Silvestre, que possui um reservatório apoiado (R22) com volume de 1.000 m³ e 

um reservatório elevado (R23) com 200 m³ e grande área para expansão, 

sendo que é prevista a implantação de mais dois reservatórios apoiados 

similares ao existente.  

O reservatório elevado R23 é alimentado a partir da EEAT-10 existente nesse 

centro de reservação, que utiliza o R22 como poço de sucção. No centro de 

Reservação Vila São Silvestre também existe uma estação elevatória (EEAT-7) 

destinada à alimentação do reservatório apoiado R21 do Centro de Reservação 

do Morro Bela Vista, também pertencente ao Sistema de Distribuição Sudeste. 

Pertence também ao Sistema Sudeste o centro de reservação do Morro Bela 

Vista, que encontra-se localizado em meio a área rural, sendo responsável 

exclusivamente ao abastecimento do Distrito Industrial II. Considerando os 

limites atuais desse centro de reservação, observa-se que não existe espaço 

para ampliações, entretanto, existe amplo espaço disponível em seu entorno 

tendo em vista sua localização em meio a uma plantação de cana de açúcar. 

Existe ainda a captação de água subterrânea através do poço da Fazenda 

Santa Maria, que explora o aqüífero Guarani de forma insipiente e produz cerca 

de 36 m³/h. A água captada através desse poço alimenta o reservatório R21 ou 

o reservatório R22, através de manobra de um conjunto de válvulas existentes 

na ligação de sua linha de recalque com a adutora que alimenta o R 21 a partir 

do Centro de Reservação da Vila São Silvestre. 
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5.2.4. Sistema de Distribuição Sudoeste 

O Sistema de Distribuição Sudoeste é formado por dois centros de reservação 

relativamente próximos entre si, o Centro da Vila São João e o Centro COHAB, 

ambos alimentados a partir da ETA através da EEAT-1, sendo que essa 

estação elevatória também alimenta em marcha o Centro de Reservação do 

Pátio da SAE. 

O Centro de Reservação da Vila São João é formado por dois reservatórios 

apoiados (R12 e R18), cada um com volume de 1.000 m³ e um reservatório 

elevado (R19) com volume de 200 m³. Esse centro de reservação não possui 

espaço disponível para sua ampliação tendo em vista sua área atual e a 

impossibilidade de expansão de seus limites devido a ocupação do entorno. O 

reservatório elevado R19 é alimentado pela EEAT-11 existente nesse centro de 

reservação, que utiliza o R18 como poço de sucção. 

O Centro de Reservação COHAB, é formado por um reservatório semi-

enterrado com volume de 800 m³ (R8) e um reservatório elevado com volume 

de 200 m³ (R9). Seu limite atual também não permite ampliação, entretanto, 

existe espaço disponível no entorno que permite expansão caso seja feita 

desapropriação. O reservatório elevado R9 é alimentado pela EEAT 12 

existente nesse centro de reservação, que utiliza o R8 como poço de sucção. 

5.2.5. Sistema de Distribuição Oeste 

O Sistema de Distribuição Oeste possui apenas um centro de reservação 

formado por um reservatório semi-enterrado com volume de 1.500 m³ (R16) e 

um reservatório elevado com volume de 200 m³ (R17), intitulado como Centro 

de Reservação Jardim das Paineiras neste relatório. 

Sua alimentação é feita diretamente pela ETA por recalque, através da EEAT-4 

e adutora com extensão de cerca de 5.300 m e diâmetro de 300 mm, que aduz 

a água tratada diretamente ao R16 sem distribuição em marcha ao longo de 
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seu caminhamento. Esse centro de reservação não possui espaço disponível 

para ampliações, mesmo fora de seus limites tendo em vista a ocupação 

urbana do entorno. 

O reservatório R17 é alimentado por recalque pela EEAT-13, existente nesse 

centro de reservação, que utiliza o reservatório semi-enterrado R16 como poço 

de sucção. 

A seguir, são apresentados quadros resumo com as características principais 

dos reservatórios e estações elevatórias de água tratada que compõe o 

sistema de distribuição de água potável que atende a Sede do Município de 

Ourinhos. 

Quadro 5.1 – Características Principais dos Reservatórios Existentes 

Centro de 

Reservação 
Reservatório Tipo Geometria Material 

Volume 

(m³) 

ETA 

R2 Semi-enterrado Retangular Concreto 2.000 

R13 Semi-enterrado Retangular Concreto 1.800 

Total por Centro de Reservação 3.800 

Páteo do SAE 

R1 Elevado (h = 25 m) Circular Concreto 150 

R3 Semi Enterrado Retangular Concreto 800 

R4 Apoiado Retangular Concreto 500 

R5 Apoiado Circular Concreto 1000 

R6 Apoiado Circular Concreto 1000 

R10 Apoiado Circular Concreto 1000 

R11 Apoiado Circular Concreto 1000 

R24 Semi-enterrado Retangular Concreto 530 

Total por Centro de Reservação 5.980 
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Vila 

Margarida 
R7 Elevado Taça Concreto 1.500 

COHAB 

R8 Semi-enterrado Circular Concreto 800 

R9 Elevado Circular Concreto 200 

Total por Centro de Reservação 1.000 

Vila São João 

R12 Apoiado Circular Concreto 1000 

R18 Apoiado Retangular Concreto 1000 

R19 Elevado (h = 20 m) Circular Concreto 200 

Total por Centro de Reservação 2.200 

 

 

Vila Boa 

Esperança 

R14 Apoiado Circular Metálico 500 

R15 Elevado (h = 20 m) Circular Concreto 100 

Total por Centro de Reservação 600 

Jardim das 

Paineiras 

R16 Semi-enterrado Retangular Concreto 1500 

R17 Elevado Circular Concreto 200 

Total por Centro de Reservação 1.700 

Jardim 

Anchieta 
R20 Elevado (h = 15 m) Circular Metálico 150 

Morro Bela 

Vista 
R21 Apoiado Circular Metálico 500 

Vila São 

Silvestre 

R22 Apoiado Circular Concreto 1000 

R23 Elevado (h = 20 m) Circular Concreto 200 

Total por Centro de Reservação 1.200 

Total Global 18.630 

 



 

46 

 

Quadro 5.2 – Características Principais das Estações Elevatórias de Água Tratada Existentes 

Elevatória Localização 

Conjuntos Motobomba 

Função 
Quantidade 

Vazão Recalque por 

Bomba (m³/h) 

Altura Manométrica 

(mca) 

Potência por 

motor(CV) 

EEAT 1 ETA 3 + 1 reserva 400 85 300 

Adução para: 

Reservatórios Páteo SAE 

Reservatórios COHAB 

Distribuição em marcha 

EEAT 2 ETA 1 + 1 reserva 600 70 a 80 250 

Adução para: 

Reservatórios Vila Boa 

Esperança 

Distribuição em marcha 

EEAT 3 ETA 1 (sem reserva) - - - 

Adução para: 

Reservatório Jardim 

Anchieta 

Distribuição em marcha 

EEAT 4 ETA 1 + 1 reserva - - - 

Adução para: 

Reservatórios Jardim das 

Paineiras 

EEAT 5 Páteo SAE 1 + 1 reserva 400 40 100 

Adução para: 

Reservatórios Vila São 

Silvestre 
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EEAT 6 Páteo SAE 2 + 1 reserva 280 40 60 

Adução para: 

Reservatório Vila Margarida 

Distribuição em marcha 

EEAT 7 
Centro Reservação 

Vila São Silvestre 
1 + 1 reserva 74 85 40 

Adução para: 

Reservatório Morro Bela 

Vista 

EEAT 8 Páteo SAE 1 + 1 reserva Sem placas de dados Alimentação R1 (elevado) 

EEAT 9 
Centro Reservação 

Vila Boa Esperança 
1 + 1 reserva 140 a 160 33 a 38 25 Alimentação R15 (elevado) 

EEAT 10 
Centro Reservação 

Vila São Silvestre 
1 + 1 reserva 140 27 25 Alimentação R23 (elevado) 

EEAT 11 
Centro Reservação 

Vila São João 
2 + 1 reserva 160 20 15 Alimentação R19 (elevado) 

EEAT 12 
Centro Reservação 

COHAB 
1 + 1 reserva 140 40 25 Alimentação R9 (elevado) 

 

 

EEAT 13 

 

Centro Reservação 

Jardim das Paineiras 

 

 

1 + 1 reserva 

 

 

215 

 

 

24 

 

 

30 

 

 

Alimentação R17 (elevado) 

Dados Estimados em função de modelo da bomba e consulta a catálogo técnico 
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5.2.6. Considerações Gerais sobre o Sistema de Reservação, Adução e 

Distribuição Existente 

Em linhas gerais as diversas unidades que compõe o sistema de reservação e 

adução, reservatórios e estações elevatórias, estão em bom estado de 

conservação.  

As áreas dos centros de reservação apresentam-se bem conservadas, com 

gramados e jardins bem cuidados, formando um conjunto que valoriza 

esteticamente a região que os abriga, fator fundamental para a formação e 

manutenção de uma boa imagem da SAE perante a comunidade de Ourinhos. 

Embora o sistema de distribuição da água potável produzida possa ser dividido 

em cinco subsistemas distintos, tendo em vista a posição geográfica de suas 

supostas áreas de influência em função da localização dos centros de 

reservação, é importante observar que em termos de atendimento essa divisão 

não é física com a delimitação precisa de cada setor de abastecimento.  

Na realidade a rede de distribuição da maior parte da área urbana encontra-se 

interligada sem a delimitação precisa de setores e zonas de pressão, 

principalmente devido ao fato da maioria das adutoras estarem, além de 

conduzir as águas aos centros de reservação, praticando a distribuição em 

marcha ao longo de seus caminhamentos. Em muitos casos os reservatórios 

alimentados pelas mesmas, operam como reservatórios de sobra. 

Dessa forma, o sistema de distribuição apresenta um padrão de operação que 

não permite o pleno controle e conhecimento dos setores de abastecimento 

que atualmente se interligam. Segundo a condição física atual, é muito difícil o 

isolamento desses setores para poder avaliar perdas e pressões, bem como 

estabelecer um programa e ações práticas que possam contribuir com a 

redução dos índices de perdas atualmente estimados pela SAE. 

As ilustrações a seguir apresentam um esquema básico do sistema de 

abastecimento e a localização das diversas unidades que o compõe.



 

 

_________________________________________________________________________ 

 

49 

 

Inserir uma ilustração com o esquema básico do sistema de abastecimento de 

água 

Título : Ilustração 5.1 – Croqui do Sistema de Abastecimento de Água (desenho 

1007-R2-AGU-01) 

 (formato A3) 
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Inserir uma ilustração com o mapa da área de estudo e a localização da ETE, 

poços, centros de reservação etc  

Título : Ilustração 5.2 – Sistema de Abastecimento de Água Existente (dever 

ser formada pelos desenhos 1007 –R2 – AGU 02 e AGU 03) –  

(não sei se dá para juntar em um único desenho e colocar no formato A3) 

O que pode ajudar é destacar mais as unidades localizadas, pois para essa 

versão síntese não precisa dar destaque nenhum para as redes) 

Se não der para juntar creio que podemos apresentar em dois desenhos 

mesmo 
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6. ALTERNATIVAS PROPOSTAS PARA A ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

6.1. Considerações Iniciais 

São cogitadas quatro alternativas para a ampliação do sistema de 

abastecimento de água de Ourinhos e melhoria de suas condições 

operacionais atuais.  

As alternativas propostas envolvem intervenções e ampliações nas unidades 

de produção de água, bem como nas unidades formadoras do sistema de 

distribuição da água produzida, ou seja, para o conjunto de reservatórios, 

adutoras, estações elevatórias e para a rede de distribuição no que concerne 

às tubulações de maior diâmetro, formadoras da rede primária e limites dos 

setores de abastecimento. 

Evidentemente, cada alternativa trata de forma conjunta os sistemas de 

produção e distribuição, pois diferentes configurações do sistema de produção 

com relação ao posicionamento das unidades produtoras, quer sejam ETA´s, 

explorando mananciais superficiais, ou poços profundos, certamente influem de 

forma relevante na configuração dos sistemas de distribuição com relação ao 

dimensionamento e traçado de adutoras, dimensionamento de estações 

elevatórias e posicionamento e dimensionamento de reservatórios. 

Uma maior concentração da produção de água certamente leva a necessidade 

de transporte da água produzida para maiores distâncias, sobrecarregando o 

sistema de adução. Em contrapartida, a dispersão de sistemas produtores pela 

área urbana, segundo localização estratégica para o atendimento de regiões de 

maiores demandas, certamente leva a uma otimização do sistema de adução. 

Com relação aos poços profundos, considerou-se como vazão disponível a 

produção nominal dos mesmos (170 m3/hora) com regime de funcionamento de 

20 horas/dia. Isto representa, na prática, cerca de 40 L/s de vazão média (24 

horas). Considerou-se, ainda, como existentes, o poço localizado no pátio 
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(sede do SAE) e o poço em licitação, localizado nas proximidades do centro de 

reservação denominado como São João. Desta forma, a produção atual dos 

poços pode ser considerada com o valor de 80 L/s. 

As quatro alternativas propostas são listadas a seguir: 

 Alternativa 1: Ampliação da ETA existente para atender a uma capacidade 

produtiva da ordem de 480 L/s e consideração da produção dos poços 

existentes (80 L/s), estabelecendo uma produção total de 560 L/s para o 

atendimento da demanda prevista para o final de plano; 

 Alternativa 2: Ampliação da ETA existente para atender a uma capacidade 

produtiva de 400 L/s, implantação de mais 2 poços profundos posicionados 

na vertente mais ao sul e sudoeste da área urbana e consideração dos 

poços existentes (80 L/s), estabelecendo uma produção total de 560 L/s; 

 Alternativa 3: Ampliação da ETA existente para atender a uma capacidade 

produtiva de 360 L/s, implantação de mais 3 poços profundos posicionados 

na vertente mais ao sul e sudoeste da área urbana e consideração dos 

poços existentes (80 L/s), estabelecendo uma produção total de 560 L/s; 

 Alternativa 4: Ampliação da ETA existente para atender a uma capacidade 

produtiva de 360 L/s, implantação de outra ETA com capacidade nominal de 

120 L/s posicionada na vertente mais ao sul e sudoeste da área urbana, 

bem como a consideração da produção dos poços existentes (80 L/s), 

estabelecendo uma produção total de 560 L/s. 

A alternativa 4 é considerada no presente estudo tendo em vista a grande 

disponibilidade de água na região, com a possibilidade de exploração de outro 

manancial superficial, o rio Paranapanema. Já existe captação neste rio, sendo 

que esta foi usada no passado para o fornecimento de água bruta para uso 

industrial e atualmente encontra-se desativada.  
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Durante visita realizada à essa captação foi observado que o aproveitamento 

da mesma demandaria a realização de obras significativas, mas perfeitamente 

viáveis sob os pontos vista técnico e econômico. Entretanto, foi observado 

pelos técnicos do SAE que a outorga de exploração dessa captação não é de 

poder dessa autarquia, sendo que sua concessão por parte da indústria que a 

explorava no passado é de difícil obtenção, criando, portanto, grande 

dificuldade de caráter institucional para a integração dessa unidade ao sistema 

de abastecimento de água em questão. 

Em virtude da dificuldade de aproveitamento da captação existente, outra 

possibilidade que viabiliza essa alternativa é a implantação de nova captação 

no rio Paranapanema, entretanto devem ser considerados outros aspectos 

técnicos relevantes, apresentados a seguir. 

As características das águas do rio Paranapanema certamente são diferentes 

das águas captadas atualmente no rio Pardo e os técnicos do SAE externaram 

preocupação com relação à esse aspecto. Enquanto o rio Pardo apresenta 

comportamento que tende a um padrão caracterizado por maiores variações 

sazonais de cor e, principalmente, de turbidez com a presença de picos de 

variação nos períodos chuvosos, o rio Paranapanema tende a maior 

regularidade qualitativa ao longo do ano e predominância de cor elevada em 

relação à turbidez.  

Essas características distintas certamente levam a diferentes condições de 

tratabilidade das águas brutas captadas. As águas do rio Pardo embora de 

qualidade mais irregular ao longo do ano, apresentam maior facilidade de 

tratamento em virtude da tendência de maiores valores de turbidez em relação 

à cor. Por outro lado, as águas do rio Paranapanema, embora mais estáveis, 

tendem a ser mais difíceis de tratar devido aos maiores valores de cor em 

relação à turbidez, aspecto que em geral dificulta a formação de flocos de 

melhor de sedimentação, o que compromete as etapas de floculação e 

decantação e, consequentemente, sobrecarrega os filtros. 
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Em resumo, observa-se que, embora as águas do rio Paranapanema sejam 

perfeitamente tratáveis com o emprego de técnicas convencionais de 

tratamento similares às empregadas na ETA existente, certamente os 

procedimentos operacionais seriam sensivelmente diferentes considerando-se 

a ETA existente e a nova ETA destinada ao tratamento das águas do rio 

Paranapanema. Confirmando, portanto, a suspeita dos técnicos do SAE com 

relação ao aumento da demanda operacional com a implantação de nova 

equipe necessária para a operação de outra ETA, com características 

operacionais levemente diferentes em relação à ETA existente. 

Outra possibilidade de viabilizar tecnicamente a alternativa 4 seria a exploração 

do rio Pardo através de outra ETA, ou seja, eliminar o aspecto negativo de 

implantar dois sistemas de tratamento com características operacionais 

distintas. Entretanto, observa-se que a configuração de traçado do rio Pardo na 

região de Ourinhos não favorece a implantação de outra ETA em local 

estrategicamente adequado, ou seja, na porção mais ao sudoeste da área 

urbana, não trazendo, portanto, benefícios quanto a possível otimização do 

sistema de adução segundo o conceito de dispersão dos pontos de produção 

de água. 

Portanto, os aspectos técnicos apresentados nos parágrafos anteriores, a 

alternativa 4 é descartada a “priori”, sendo que o presente estudo de avaliação 

fica restrito a comparação técnica e econômica das alternativas 1, 2 e 3 que 

são descritas e avaliadas na sequência. 

6.2. Intervenções e Ampliações na Captação e ETA Existentes 

As alternativas 1,2 e 3 diferem basicamente quanto ao nível de ampliação das 

instalações de produção existentes de forma a atingir capacidades nominais 

maiores e, conseqüentemente, reduzir a necessidade de implantação de poços 

profundos para complementar a produção necessária para o atendimento da 

máxima demanda de final de plano. 
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Portanto, com relação à captação e ETA existentes, as três alternativas são 

semelhantes com relação a vários aspectos alterando-se apenas a 

necessidade ou não da implantação de unidades adicionais e o pré-

dimensionamento das unidades a serem implantadas.  

A seguir são apresentados comentários sobre cada unidade formadora desse 

sistema produtor considerando cada alternativa proposta. 

6.2.1. Captação no Rio Pardo 

Com relação à captação existente, observa-se que essa unidade demanda 

melhorias de suas condições atuais com a elevação das paredes laterais dos 

canais e instalação de comportas de isolamento de fluxo e sistema de ponte 

rolante para facilitar as operações de limpeza dos canais de retenção de 

sedimentos.  

Especificamente, para cada alternativa, são previstas as seguintes ampliações: 

 Alternativa 1: Para a captação de 480 L/s, torna-se necessária a 

implantação de mais dois canais de tomada de água e retenção de 

sedimentos similares aos existentes e a ampliação do poço de sucção. Com 

relação às bombas, tendo em vista que a capacidade de recalque atual é de 

cerca de 360 L/s, é prevista a implantação de mais três conjuntos 

motobomba do tipo centrífugos de eixo horizontal (2 + 1 de reserva), cada 

um com capacidade de recalque de cerca de 60 L/s para totalizar a 

capacidade de captação de cerca de 480 L/s. Também é prevista a 

ampliação da sala de bombas e a implantação de uma nova adutora de 

água bruta paralela à existente com diâmetro de 400 mm. 

 Alternativa 2: Para a captação de 400 L/s, é dispensada a ampliação 

dos canais de tomada d’água e retenção de sedimentos, bem como do 

poço de sucção. Com relação às bombas, é prevista a troca dos 

conjuntos existentes, de forma a elevar a capacidade de recalque de 

120 L/s de cada bomba para cerca de 135 L/s.  
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 Alternativa 3: Para essa alternativa não é necessária qualquer tipo de 

ampliação das instalações existentes, já que a capacidade atual é de 

cerca de 360 L/s. 

A seguir é apresentada ilustração com a proposta de ampliação da captação no 

caso da alternativa 1. 
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Inserir ilustração da apresentação (Desenho 1007 – R3 - AGU – 001) 

Título: Ilustração 6.1 – Ampliação das instalações da Captação – Alternativa 1 

Colocar no formato A3 
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6.2.2. ETA - Etapa de Coagulação e Floculação 

Tendo em vista as deficiências de medição de vazão de água bruta, 

coagulação e floculação observadas na ETA existente, nas três alternativas é 

prevista a desativação da estrutura existente e a implantação de um novo canal 

de chegada de água bruta, equipado com calha Parshall e com dimensões e 

configuração adequadas para a garantia de boas condições de fluxo para a 

medição de vazão.  

Na posição do ressalto hidráulico a ser gerado na calha Parshall é prevista a 

aplicação de coagulante.  

Com relação à floculação é prevista a implantação de dois conjuntos paralelos, 

cada um formado por quatro câmaras em série equipadas com floculadores 

mecânicos de fluxo axial com inversores de freqüência, de forma a possibilitar 

o ajuste de gradientes de velocidade decrescentes em cada câmara no sentido 

de escoamento. A quarta câmara de cada conjunto deverá ser interligada a um 

prolongamento do canal de água floculada existente, de maneira a conectar 

essa nova estrutura de floculação aos decantadores existentes. 

O que difere cada uma das três alternativas propostas são as dimensões 

básicas das estruturas. 

6.2.3. ETA - Etapa de Decantação 

No caso dos decantadores existem diferenças fundamentais entre as 

alternativas propostas.  

No caso da Alternativa 1 torna-se necessária a implantação de mais duas 

unidades similares às existentes e, no caso das alternativas 2 e 3, torna-se 

necessária a implantação de mais uma unidade, para que a etapa de 

decantação opere dentro de padrões técnicos aceitáveis. 
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Outro aspecto importante a ser ressaltado, este comum às três alternativas 

consideradas, é a necessidade de implantação de sistema de descarte de lodo 

sedimentado nos decantadores, para que as operações de descarte sejam 

feitas de forma regular com freqüência diária.  

Portanto, é proposto, para cada decantador, seja ele existente ou a ser 

implantado, dois conjuntos de dutos perfurados para a sucção do lodo através 

de escoamento por carga hidráulica, denominados “manifolds”. 

6.2.4. ETA - Etapa de Filtração 

Os filtros existente atualmente operam em condições conservadoras, com 

taxas de aplicação relativamente baixas. Dessa forma, a ampliação dessa 

etapa fica restrita apenas à Alternativa 1 com a previsão de mais duas 

unidades similares às existentes. Com relação às alternativas 2 e 3, não é 

necessária a implantação de unidade adicionais. 

Entretanto, para as três alternativas propostas é prevista uma reforma geral 

dos quatro filtros existentes com a substituição dos meios suporte e filtrante, 

bem como dos difusores de fundo. Adicionalmente, é prevista a implantação de 

sistema de lavagem dos filtros com ar através da instalação de dois sopradores 

(1 + 1 de reserva) e barriletes para a veiculação do ar até os filtros.  

A lavagem com ar visa melhorar o desempenho da limpeza do meio filtrante 

dessas unidades, quando associada à pratica atual de retrolavagem com água. 

6.2.5. ETA - Câmara de Contato para o Condicionamento Final da Água 

Filtrada 

Atualmente não existe câmara de contato. Portanto, para as três alternativas 

propostas é prevista a implantação de uma câmara de contato dotada de 

chicanas horizontais, para estabelecer condições de fluxo que tendem ao 

escoamento ideal do tipo pistão e garantir adequadas condições de contato dos 

produtos químicos com a água. O tempo de detenção hidráulica estabelecido 
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para o pré-dimensionamento dessa unidade é de 30 minutos para a vazão 

nominal definida em cada alternativa. 

6.2.6. ETA - Casa de Química 

Para a Casa de Química é prevista a reforma do prédio existente de maneira a 

corrigir atuais problemas estruturais e a substituição das instalações existentes 

por equipamentos mais modernos, tendo em vista a elevada idade das 

mesmas.  

As previsões são comuns às três alternativas propostas. Entretanto, tendo em 

vista as diferentes capacidades nominais de cada alternativa e, 

conseqüentemente, as diferentes demandas em termos de consumo de 

produtos químicos, as diferenças entre cada alternativa estão no pré-

dimensionamento de cada instalação. 

A seguir são apresentados comentários específicos sobre cada produto 

químico: 

 Coagulante: É prevista a continuidade do emprego de sulfato de 

alumínio, Entretanto, substituindo o produto em pó por solução líquida 

concentrada, fornecida a granel e a ser armazenada em tanques 

estacionários a serem implantados em área externa. A solução 

concentrada poderá então ser aplicada diretamente na calha Parshall a 

ser implantada, sem a necessidade de diluição adicional nos tanques de 

preparo atuais. 

 Alcalinizante: Recomenda-se que a cal seja substituída pela barrilha 

para a melhoria das condições operacionais relativas ao preparo da 

suspensão, pois é de senso comum a maior dificuldade de lidar com a 

suspensão de cal devido a problemas de deposição nas linhas de 

aplicação e formação de depósitos de cal e impurezas nos tanques. É 

prevista a instalação de novos tanques de preparo de solução de 

barrilha dotados de misturadores e a aplicação poderá ser feita com 
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bombas dosadoras similares às empregadas para o sulfato de alumínio 

(bombas do tipo diafragma ou de deslocamento positivo helicoidal). 

Adicionalmente, é prevista a instalação de bombas dosadoras para a 

aplicação em dois pontos distintos: na chegada de água bruta para a 

correção inicial de pH e na porção final da câmara de contato para a 

correção final de pH. A correção inicial de pH para a coagulação não é 

feita atualmente, entretanto, essa prática passa a ser prevista neste 

estudo como medida de segurança pois possibilita maior flexibilidade 

operacional à ETA e continuidade de sua adequada operação, caso haja 

variação qualitativa da água bruta e a correção inicial passe a ser 

necessária. 

 Polímero auxiliar de Floculação: O polímero não é utilizado 

atualmente na ETA, mas está sendo previsto neste estudo para conferir 

maior segurança operacional nas etapas de floculação e decantação ou 

mesmo proporcionar redução de dosagem de coagulante e 

eventualmente alcalinizante. Portanto, é prevista a instalação de 

equipamentos automáticos de preparo de solução de polímero e bombas 

dosadoras semelhantes às previstas para o sulfato de alumínio e a 

barrilha, ou seja, bombas do tipo diafragma ou de deslocamento positivo 

helicoidal. 

 Cloro: É mantida a aplicação de cloro na chegada de água bruta (pré-

oxidação) e na porção inicial da câmara de contato (desinfecção). 

Entretanto, o atual sistema de cloro gasoso com cilindros de 60 kg 

deverá ser substituído por novo sistema dotado de cilindros de 900 kg 

conectados a manifold com sistema de troca automática do tipo “switch-

over”, que alimenta um clorador destinado a cada ponto de aplicação e 

mais um de reserva. O sistema de cloro deverá contar ainda com 

sistema de segurança contra vazamentos formado por sensores de gás 

cloro, exaustores e “scrubber” para a neutralização do cloro gasoso em 

eventuais vazamentos. Outra medida importante é a alteração do “lay-
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out” da casa de química de forma a permitir que o novo sistema de cloro 

seja instalado no andar térreo e em local de maior ventilação para a 

exaustão dos gases. 

 Ácido Fluossilícico: É mantido o emprego do ácido fluossilícico para a 

fluoretação, entretanto, é prevista a substituição da atual instalação por 

equipamentos de dosagem mais modernos e a instalação de tanque 

estacionário semelhante aos tanques de sulfato de alumínio a serem 

colocados em área externa. 

6.2.7. Sistema de Tratamento dos Efluentes Gerados na ETA 

Para as três alternativas propostas é prevista a implantação de sistema de 

tratamento de efluentes que reúne as linhas de lodo dos decantadores e águas 

de lavagem dos filtros, de acordo com a seguinte concepção básica: 

 Implantação de tanque de homogeneização dos efluentes com 

misturadores mecânicos e regularização dos descartes intermitentes, 

através da drenagem desse tanque mediante fluxo contínuo 

proporcionado por motobombas submersíveis.  

 Implantação de tanque de clarificação dos efluentes e adensamento do 

lodo. Esse tanque deverá receber os efluentes regularizados citados no 

item anterior, proporcionando sua clarificação, bem como o 

adensamento, por gravidade, dos lodos sedimentados. O efluente 

clarificado será retornado ao início do processo de tratamento, 

resultando em redução do índice de perdas de água na ETA e economia 

energética nos sistemas de captação.  

 Os lodos adensados serão submetidos a desaguamento mecanizado 

para a redução do volume de material a ser transportado ao local de 

disposição final, bem como melhoria de suas condições de manuseio.  
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 Tanto para a clarificação do efluente e adensamento de lodo, como para 

o desaguamento mecanizado do lodo adensado, é prevista a aplicação 

de polímero através de sistema de preparo e dosagem de solução 

similar ao previsto para a floculação. 

A seguir é apresentado um fluxograma simplificado que ilustra as melhorias e 

ampliações propostas para a ETA Existente, bem como lay-out com as 

unidades adicionais previstas, considerando a alternativa 1 que é a mais crítica 

em termos de previsão de unidades adicionais. 
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Inserir o fluxograma elaborado para a apresentação do R3 

Título: Ilustração 6.2 – Fluxograma da ETA Existente com Propostas de 

Ampliação 

Colocar no formato A3 ou, e possível, no formato A4 
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Inserir o Lay-out da ETA com ampliações previstas (1007 – R3 – AGU – 006) 

Título: Ilustração 6.3 - Lay-out da ETA Existente com as Ampliações Previstas 

na Alternativa 1 

(Corrigir essa ilustração com a colocação da câmara de contato e colocar no 

formato A3) 
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6.3. Proposta de Setorização para Sistema de Abastecimento de 

Água 

Em temos de setorização propõe-se neste estudo a subdivisão da área de 

projeto em oito, nove e dez setores de distribuição para as alternativas 1, 2 e 3, 

respectivamente, originados a partir dos centros de reservação, bem como da 

topografia e dos limites naturais, todos existentes. 

Como informação básica as vazões máximas diárias e horárias totais foram 

subdivididas pelos setores propostos, com base nos parâmetros básicos 

previstos e na distribuição demográfica proposta. 

A análise de cada setor de abastecimento foi feita de forma a se verificar 

eventuais deficiências de volume de reservação (o valor mínimo foi 

considerado como sendo o volume equivalente a 1/3 do consumo diário para a 

vazão máxima diária) e das redes de distribuição primárias. 

No caso das redes primárias, lançou-se mão de uma ferramenta de cálculo 

baseada em “softwares” de modelagem matemática, quais sejam, “EPANET” e 

“WATERCAD”. 

Os setores de distribuição propostos são apreentados a seguir: 

 Setor ETA; 

 Setor Jardim Anchieta; 

 Setor Parque Minas Gerais; 

 Setor Pátio do SAE; 

 Setor Vila São Silvestre; 

 Setor Vila São João; 

 Setor Cohab; 
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 Setor Paineiras; 

 Setor Poço P4; 

 Setor Poço P5. 

As verificações hidráulicas foram feitas analisando-se as curvas de nível e 

faixas de pressões para poder determinar o limite de abastecimento de cada 

setor. 

Foram realizadas análises das redes de distribuição existentes, sendo 

consideradas as plantas cadastrais com as tubulações e seus respectivos 

diâmetros e as pressões em cada área de abastecimento para a delimitação 

dos setores. Também foram verificadas as capacidades de armazenamento 

dos reservatórios existentes e eventuais necessidades de ampliação para 

atender ao município em sua totalidade, até o horizonte de projeto (2030). 

Os quadros resumo a seguir apresentam as características e intervenções 

propostas em cada alternativa, visando a melhoria do sistema de distribuição 

como um todo. 

6.3.1. Alternativa 1 

Nos quadros a seguir estão apresentados resumos das intervenções previstas 

para a Alternativa 1 do sistema de distribuição de água para a sede de 

Ourinhos. 

 
Quadro 6.1 – Reservação 

SETOR 

Vazão Máx.  
Diária com 

Perdas 
(L/s) 

Volume 
disponível 

(m³) 

Volume 
Necessário 

(m³) 

Sobra ou 
Déficit de 

reservação 
(m³) 

Volume 
adotado 

para 
implantação  

(m³) 

ETA 99.81   2,875 -2,875 3500 

JD.ANCHIETA 72.74 150 2,095 -1,945 2000 
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COHAB 28.89 1,000 832 168  

PQ.MINAS 
GERAIS 

40.81 600 1,175 -575  

JD.PAINEIRAS 61.56 1,700 1,773 -73  

VILA SÃO 
JOÃO 

69.22 3,452 1,993 1,459  

SÃO 
SILVESTRE 

32.99 1,200 950 250  

PATIO DO 
SAE 

87.97 7,132 2,534 4,598  

VILA 
MARGARIDA 

49.64 1,500 1,430 70  

TOTAL   5500 

 

Quadro 6.2– Sistemas de Bombeamento Propostos 

 

Função 
Bomba Vazão amt Pestimada 

Local Destino (l/s) (mca) (cv) 

Adução ETA Res. Paineiras 61.56 81.00 83.11 

Adução ETA Res. Jd. Anchieta 72.75 53.00 64.26 

Adução ETA Res. Pátio SAE 249.52 93.00 386.76 

Adução Res. São Silvestre Res. Bela Vista 20.00 43.00 14.33 

Distribuição ETA Bomba 1 - Setor ETA 140.48 45.00 105.36 

Distribuição ETA Bomba 2 - Setor ETA 92.54 20.00 30.85 

Distribuição Res. Ap. Paineiras Res. Elev. Paineiras 50.29 15.00 12.57 

Distribuição Res. Ap. Jd. Anchieta Res. Elev. Jd Anchieta 102.39 15.00 25.60 

Distribuição 
Res. Ap. Pq. Minas 

Gerais 
Res. Elev. Pq. Minas 

Gerais 
57.40 15.00 14.35 

Distribuição Res. Ap. São Silvestre 
Res. Elev. São 

Silvestre 
21.22 15.00 5.31 

Distribuição Res. Ap. Vl. São João Res. Elev. Vl. São João 68.43 20.00 22.81 

Distribuição Res. Ap. Cohab Res. Elev. Cohab 40.66 15.00 10.17 

Distribuição Res. Pátio do SAE 
Setor Pátio do SAE - 

Zona Alta 
73.80 20.00 24.60 
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Quadro 6.3 – Redes Primárias Projetadas 

Diâmetro (mm) Extensão (m) 

100 5,220.00 

150 5,703.00 

200 10,010.00 

250 6,352.00 

300 3,875.00 

400 1,825.00 

Total 32,985.00 

 

A seguir a ilustração 6.4 apresenta as propostas relativas à alternativa 1. 
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Inserir o desenho 1007-R3-AGU-013 da apresentação 

Título :  Ilustração 6.4 – Alternativa 1 

Colocar no formato A3 
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6.3.2. Alternativa 2 

Nos quadros a seguir estão apresentados resumos das intervenções previstas 

para a Alternativa 2 do sistema de distribuição de água para a sede de 

Ourinhos. 

Quadro 6.4 – Reservação 

SETOR 

Vazão Máx.  
Diária com 

Perdas 
(L/s) 

Volume 
disponível 

(m³) 

Volume 
Necessário 

(m³) 

Sobra ou 
Déficit de 

reservação 
(m³) 

Volume 
adotado 

para 
implantação  

(m³) 

POÇO-4 40.82   1,176 -1,176 1,000 

ETA 58.99   1,699 -1,699 2,000 

COHAB 28.89 1,000 832 168  

PQ. MINAS 
GERAIS 

40.81 600 1,175 -575  

JD. 
PAINEIRAS - 
POÇO-3 

61.56 1,700 1,773 -73  

VILA SÃO 
JOÃO - 
POÇO-2 

69.22 2,200 1,993 207  

JD. 
ANCHIETA 

72.74 150 2,095 -1,945 2,000 

SÃO 
SILVESTRE 

32.99 1,200 950 250  

PATIO DO 
SAE - POÇO-1 

87.97 7,480 2,534 4,946  

VILA 
MARGARIDA 

49.64 1,500 1,430 70  

TOTAL   5.000 
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Quadro 6.5 – Sistemas de Bombeamento Propostos 

 

Função 
Bomba Vazão amt Pestimada 

Local Destino (l/s) (mca (cv) 

Adução ETA Res. Paineiras 21.56 81.00 29.11 

Adução ETA Res. Jd. Anchieta 72.75 53.00 64.26 

Adução ETA Res. Pátio SAE 249.52 93.00 386.76 

Adução Res. São Silvestre Res. Bela Vista 20.00 43.00 14.33 

Distribuição ETA 
Bomba 1 - Setor 

ETA 
83.03 45.00 62.27 

Distribuição ETA 
Bomba 2 - Setor 

ETA 
35.09 25.00 14.62 

Distribuição Res. Apoiado Paineiras 
Res. Elevado 

Paineiras 
50.29 15.00 12.57 

Distribuição Res. Apoiado Jd. Anchieta 
Res. Elevado Jd 

Anchieta 
102.39 15.00 25.60 

Distribuição 
Res. Apoiado Pq. Minas 

Gerais 
Res. Elevado Pq. 

Minas Gerais 
57.40 15.00 14.35 

Distribuição Res. Apoiado São Silvestre 
Res. Elevado São 

Silvestre 
21.22 15.00 5.31 

Distribuição Res. Apoiado Vl. São João 
Res. Elevado Vl. São 

João 
68.43 20.00 22.81 

Distribuição Res. Apoiado Cohab Res. Elevado Cohab 40.66 15.00 10.17 

Distribuição Res. Pátio do SAE 
Setor Pátio do SAE - 

Zona Alta 
73.80 20.00 24.60 

Distribuição B P4 Setor Poço P4 57.45 40.00 38.30 
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Quadro 6.6 – Redes Primárias Projetadas 

Diâmetro (mm) Extensão (m) 

100 6,260.00 

150 5,703.00 

200 1,430.00 

250 5,267.00 

300 8,585.00 

Total 27,245.00 

 

A seguir a ilustração 6.5 apresenta as propostas relativas à alternativa 2. 
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Inserir o desenho 1007-R3-AGU-014 da apresentação 

Título :  Ilustração 6.5 – Alternativa 2 

Colocar no formato A3 
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6.3.3. Alternativa 3 

Nos quadros a seguir estão apresentados resumos das intervenções previstas 

para a Alternativa 3 do sistema de distribuição de água para a sede de 

Ourinhos. 

Quadro 6.7 – Reservação 

SETOR 

Vazão Máx.  
Diária com 

Perdas 
(L/s) 

Volume 
disponível 

(m³) 

Volume 
Necessário 

(m³) 

Sobra ou 
Déficit de 

reservação 
(m³) 

Volume 
adotado 

para 
implantação  

(m³) 

POÇO-4 40.82   1,176 -1,176 1,000 

ETA 58.99   1,699 -1,699 2,000 

COHAB 28.89 1,000 832 168  

PQ. MINAS 
GERAIS 

40.81 600 1,175 -575  

JD. 
PAINEIRAS - 
POÇO-3 

40.43 1,700 1,164 536  

POÇO 5 38.94 - 1,121 1,121 1,000 

VILA SÃO 
JOÃO - 
POÇO-2 

69.22 2,200 1,993 207  

JD. 
ANCHIETA 

72.74 150 2,095 -1,945 2,000 

SÃO 
SILVESTRE 

32.99 1,200 950 250  

PATIO DO 
SAE - POÇO-1 

70.16 7,480 2,021 5,459  

VILA 
MARGARIDA 

49.64 1,500 1,430 70  

TOTAL   6.000 
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Quadro 6.8 – Sistemas de Bombeamento Propostos 

Função 
bomba Vazão amt Pestimada 

Local Destino (l/s) (mca (cv) 

Adução ETA Res. Jd. Anchieta 72.75 53.00 64.26 

Adução ETA Res. Pátio SAE 231.71 93.00 359.15 

Adução Res. São Silvestre Res. Bela Vista 20.00 43.00 14.33 

Distribuição ETA Bomba 1 - Setor ETA 83.03 45.00 62.27 

Distribuição ETA Bomba 2 - Setor ETA 35.09 25.00 14.62 

Distribuição Res. Apoiado Paineiras Res. Elevado Paineiras 56.91 15.00 14.23 

Distribuição Res. Apoiado Jd. Anchieta Res. Elevado Jd Anchieta 102.39 15.00 25.60 

Distribuição Res. Apoiado Pq. Minas Gerais Res. Elevado Pq. Minas Gerais 57.40 15.00 14.35 

Distribuição Res. Apoiado São Silvestre Res. Elevado São Silvestre 21.22 15.00 5.31 

Distribuição Res. Apoiado Vl. São João Res. Elevado Vl. São João 68.43 20.00 22.81 

Distribuição Res. Apoiado Cohab Res. Elevado Cohab 40.66 15.00 10.17 

Distribuição Res. Pátio do SAE Setor Pátio do SAE - Zona Alta 73.80 20.00 24.60 

Distribuição B P4 Setor Poço P4 57.45 15.00 14.36 

Distribuição B P5 Setor Poço P5 54.80 46.00 42.01 

 

 

 
Quadro 6.9 – Redes Primárias Projetadas 

Diâmetro (mm) Extensão (m) 

100 4,179.00 

150 7,363.00 

200 10,010.00 

250 3,070.00 

300 9,669.00 

Total 34,291.00 

 

A seguir a ilustração 6.6 apresenta as propostas relativas à alternativa 3. 
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Inserir o desenho 1007-R3-AGU-015 da apresentação 

Título :  Ilustração 6.6 – Alternativa 3 

Colocar no formato A3 
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7. ESTUDO ECONÔMICO DAS ALTERNATIVAS PROPOSTAS 

7.1. Considerações Iniciais 

Portanto, a presente avaliação econômica comparativa considera os custos de 

implantação e os custos operacionais em conjunto, sendo que para somá-los 

de forma coerente torna-se necessário converte-los a uma mesma base 

temporal.  

Os custos de implantação são pontuais, incidindo no início do horizonte de 

estudo e, dependendo da alternativa em determinados anos posteriores, mas 

ainda de forma pontual. Já os custos operacionais ocorrem de forma constante 

e distribuída ao longo dos anos do horizonte de estudo. 

A soma dessas duas parcelas é feita convertendo-os a valor presente, 

considerando o horizonte de estudo de 20 anos e uma determinada taxa de 

juros, que represente remuneração financeira dos montantes a serem 

aplicados.  

O resultado dessa conversão é o custo global a valor presente, que é o valor 

mais representativo do empreendimento, pois destaca a alternativa que 

realmente resulta no melhor resultado econômico em termos de investimentos 

para as intervenções propostas para a melhoria e ampliação do Sistema de 

Abastecimento de Água. 

7.2. Custos de Implantação 

Com base no pré-dimensionamento das alternativas de produção de água 

captada do manancial subterrâneo, reservação, adução e distribuição, os 

custos de implantação foram avaliados de forma estimativa considerando 

curvas de custos relacionadas à capacidade produtiva dos poços; capacidade 

dos reservatórios; potência das estações elevatórias, bem como extensão, 

material e diâmetro das adutoras. 

Já no caso da captação superficial e ETA existente que explora o rio Pardo, os 

custos de implantação das intervenções e ampliações propostas foram 
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baseados em custos unitários de construção civil originários de planilhas de 

preços mais atuais da SABESP, bem como a experiência da PEZZI em 

projetos similares. Com relação aos equipamentos, foram feitas cotações 

estimativas dos custos de aquisição dos principais equipamentos, através de 

consultas a fornecedores existentes no mercado nacional. 

7.3. Custos Operacionais 

Os custos operacionais foram avaliados tendo como base os itens de consumo 

de energia elétrica, fornecimento de produtos químicos, custo de transporte e 

disposição final do lodo e custos relativos à manutenção e depreciação dos 

equipamentos instalados. 

7.4. Custos Globais a Valor Presente 

Os custos globais consideram a composição dos custos de implantação mais 

os custos de operação ao longo de um determinado horizonte de estudo, 

convertidos a valor presente, de forma a serem somados. 

Esses custos, portanto, representam o total de investimentos necessários para 

a implantação dos sistemas de tratamento, segundo cada alternativa avaliada, 

tendo como base o horizonte de estudo de 20 anos e juros de 12 % ao ano. 

Em anexo são apresentadas planilhas de quantitativos e custos e a seguir é 

apresentado quadro resumo e gráfico ilustrativo com a comparação dos custos 

de implantação, operação e globais a valor presente estimados para cada 

alternativa avaliada. 

Quadro 7.1 – Resumo dos custos 

ALTERNATIVA 

Custos (R$) 

Custo Implantação 
Custo 

Operação 
Custo Global 

Alternativa 1 36.898.988,00 40.921.721,19 77.820.709,19 

Alternativa 2 33.581,288.00 36.637.295,28 70.218.583,28 

Alternativa 3 37.517.807,00 36.229.374,23 73.747.181,23 
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RESUMO DOS CUSTOS A VALOR PRESENTE
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8. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observa-se, através do estudo econômico comparativo apresentado no 

capítulo anterior, que as três alternativas avaliadas apresentam diferenças de 

pequena variação. Os custos globais, que consideram as parcelas de 

implantação e de operação ao longo do horizonte de estudo estão em um 

patamar médio de cerca de R$ 74.000.000,00, sendo que a alternativa 1 atinge 

o maior valor dentre as três avaliadas (cerca de R$ 78.000.000,00) e a 

alternativa 2 o menor valor (cerca de R$ 70.000.000,00). 

Observa-se, uma variação em torno do patamar médio de cerca de 5%, que 

pode ser considerada pequena e pouco representativa na definição da melhor 

alternativa de ampliação do sistema de abastecimento de água da sede do 

município de Ourinhos. 

Entretanto, observa-se que a alternativa 1, caracterizada pela maior ampliação 

da captação e ETA existente e menor exploração de manancial subterrâneo 

através da perfuração de novos poços, apresentou os maiores custos globais 

(cerca de 10 % maior que a alternativa 2 e 5 % maior que o patamar médio de 

custos relativo à alternativa 3), indicando, portanto, que a maior concentração 

da produção de água no sistema atual que explora o rio Pardo realmente 

sobrecarrega o sistema de adução e distribuição. 

Portanto, recomenda-se que escolha da melhor concepção seja a alternativa 2, 

caracterizada por maior exploração do manancial subterrâneo e dispersão dos 

pontos de produção de água para alívio do sistema de adução e distribuição. 
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9. CUSTOS ADICIONAIS E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS 

INVESTIMENTOS 

Conforme definido no capítulo 8, recomenda-se a adoção da alternativa 2, 

como sendo o conjunto de intervenções e ampliações mais adequado para a 

melhoria operacional do Sistema de Abastecimento de Água de Ourinhos e 

garantia do atendimento das demandas previstas para o final do horizonte de 

estudo. 

Entretanto, há que se considerar outros custos, que são comuns a todas as 

alternativas estudadas. Esses custos são referentes aos investimentos 

necessários para a redução das perdas, conforme previsto neste Plano Diretor, 

bem como para a expansão da rede de distribuição secundária no que 

concerne ao crescimento demográfico da área de estudo. 

Quanto à crescente ocupação da área urbana relativa ao crescimento 

demográfico, é prevista a expansão da rede de distribuição secundária e a 

execução de novas ligações de água nas econômicas a serem atendidas. Para 

a determinação dos custos relativos à expansão da rede secundária, a 

metodologia adotada considera a evolução demográfica prevista ano a ano 

para a área de estudo, aplicada a uma taxa de ocupação por economia igual a 

3,11 habitantes por domicílio, conforme definido anteriormente no estudo de 

projeções demográficas. Ao número de economias adicionais resultantes, é 

aplicada uma taxa de implantação de rede secundária igual a 10 metros por 

economia, que determina, portanto, a extensão adicional de rede secundária 

necessária para o atendimento da crescente demanda em termos de 

crescimento demográfico. Finalmente, à extensão de rede secundária adicional 

estimada ano a ano, aplica-se um custo unitário de R$ 100,00 por metro de 

rede secundária.  

Com relação ao número de ligações adicionais, com base no número de 

economias resultantes do crescimento demográfico, conforme definido na 

metodologia descrita no parágrafo anterior, aplica-se um custo unitário de R$ 

200,00 por ligação. 
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Quanto à redução de perdas, uma das medidas previstas é a substituição dos 

hidrômetros como medida de melhoria das condições de midromedição e, 

consequentemente, redução dos erros de leitura causadores de “sub-medição”. 

Para os hidrômetros é prevista a troca de 100 % das unidades existentes nos 

primeiros cinco anos do horizonte de estudo e, ao longo do todo o horizonte de 

estudo, trocas a cada 8 anos. Para 20 anos de horizonte de estudo e trocas a 

cada 8 anos, é estabelecido, portanto, um índice de trocas igual a 2,5. Esse 

índice de trocas é aplicado então a um número médio de ligações ao longo do 

horizonte de estudo, igual a 41.842 ligações, ou seja, média entre as ligações 

atuais (36077 unidades) e estimadas no final de plano (47.606). Portanto, para 

os 15 anos restantes do horizonte de estudo, é prevista a troca de hidrômetros 

igual a diferença entre o número total de trocas estimado em 104.605 (41.842 x 

2,5) e o número de hidrômetros substituídos nos primeiros 5 anos (36077), 

resultando portanto em 68.528 unidades a serem trocadas de forma gradual ao 

longo de 15 anos, ou seja, 4.568 hidrômetros (68.528 / 15) por ano. 

Ao número de hidrômetros a serem trocados por ano, finalmente aplica-se um 

custo unitário igual a R$ 70,00 por unidade, de forma a definir o custo anual 

estimativo, relativo à renovação do parque de hidrômetros. 

A seguir são apresentados quadros com as quantidades de redes secundárias, 

ligações e trocas de hidrômetros bem como os custos resultantes, previstos 

ano a ano.  

Também é apresentado um quadro com o resumo dos custos por qüinqüênio, 

incluindo os investimentos específicos da alternativa 2, eleita como melhor 

conjunto de intervenções e ampliações previstas para o Sistema de 

Abastecimento de Água de Ourinhos. 
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Quadro 9.1 – Quantidades Ano a Ano 

ITEM 
PERÍODO (ano) 

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030 

                      

População (hab) 112.201 114.291 116.363 118.414 120.442 122.446 124.424 126.373 128.291 130.176 132.025 133.838 135.610 137.340 139.025 140.663 142.251 143.787 145.268 146.692 148.055 

Acréscimo de 
População (hab) 

 2.090 2.071 2.051 2.029 2.004 1.978 1.949 1.918 1.885 1.850 1.812 1.772 1.730 1.685 1.638 1.588 1.536 1.481 1.424 1.363 

Ligações (un) 36077 672 666 659 652 644 636 627 617 606 595 583 570 556 542 527 511 494 476 458 438 

Rede Secundária 
(m) 

 6720 6661 6595 6523 6444 6359 6266 6167 6061 5948 5827 5698 5562 5419 5267 5107 4939 4762 4577 4384 

Trocas de 
hidrômetros (un) 

 7215 7215 7215 7215 7215 4568 4568 4568 4568 4568 4568 4568 4568 4568 4568 4568 4568 4568 4568 4568 

 

Quadro 9.2 – Custos de Implantação em R$ Ano a Ano 

ITEM 
PERÍODO (ano) 

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030 

                      

Ligações  134.407 133.215 131.899 130.455 128.881 127.173 125.330 123.347 121.223 118.953 116.536 113.969 111.248 108.371 105.334 102.137 98.774 95.244 91.544 87.671 

Redes secudárias  336.017 333.038 329.747 326.138 322.202 317.934 313.325 308.368 303.057 297.383 291.340 284.921 278.119 270.926 263.336 255.341 246.935 238.110 228.860 219.178 

Trocas de 
hidrômetros 

 505.085 505.085 505.085 505.085 505.085 319.792 319.792 319.792 319.792 319.792 319.792 319.792 319.792 319.792 319.792 319.792 319.792 319.792 319.792 319.792 
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Quadro 9.3 – Resumo dos Custos de Implantação em R$ por Quinquênio 

ITEM 
PERÍODO (Qüinqüênio) 

2011 / 2015 2016 / 2020 2021 / 2025 2026 / 2030 TOTAL 

      

Captação e ETA 9.000.000,00    9.000.000,00 

Adutoras e Redes 
Primárias 

11.921.288,00    11.921.288,00 

Elevatórias 8.100.000,00    8.100.000,00 

Reservatórios 1.560.000,00    1.560.000,00 

Poços Novos 3.000.000,00    3.000.000,00 

Ligações 658.856,48 616.026,46 555.457,29 475.369,98 2.305.710,22 

Redes Secundárias 1.647.141,19 1.540.066,16 1.388.643,23 1.188.424,95 5.764.275,54 

Troca de Hidrômetros 2.525.424,58 1.598.961,70 1.598.961,70 1.598.961,70 7.322.309,68 

TOTAL 38.412.710,25 3.755.054,32 3.543.062,23 3.262.756,63 48.973.583,43 

Custos relativos à Alternativa 2. 
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