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RESUMO 

O município de Ouro Preto não tem diagnóstico técnico dos sistemas de 

abastecimento de água e considera-se fundamental que sejam documentadas 

informações de relevância quanto ao funcionamento dos mesmos para efeito de 

operacionalização adequada. Dessa forma, contando-se com a ajuda da equipe da 

concessionária de saneamento responsável, este trabalho teve como principal 

objetivo diagnosticar parte dos componentes do abastecimento de água do distrito de 

Cachoeira do Campo. Primeiramente, foram aprimorados conceitos de hidráulica na 

via prática por meio de investigação, como, por exemplo, as equações da energia e 

de perda de carga para o estudo de adutoras e as definições de altura manométrica, 

potência e rendimento de bombas para análise das estações elevatórias de água. Em 

seguida, foram unificadas informações sobre a parcela do sistema de abastecimento 

estudado, possibilitando, por fim, a sugestão de adequações para melhoria de sua 

operacionalização. Dentre os resultados obtidos, além do mapeamento da rede que 

ainda não existia em nenhuma localidade do município, a investigação da linha 

adutora da captação possibilitou sugestões que proporcionaram aumento da vazão 

de abastecimento do sistema principal e a análise de algumas bombas proporcionou 

a oferta de recomendações para economia significativa de energia elétrica por parte 

da concessionária. 

 

Palavras-chaves: Sistemas de abastecimento de água. Cachoeira do Campo. 

Adutoras. Estações elevatórias de água bruta.
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ABSTRACT 

The municipality of Ouro Preto doesn't have a technical diagnosis of the water supply 

systems and it is considered fundamental that information of relevance regarding its 

operation is documented for the purpose of adequate operationalization. Thus, with 

help of the responsible sanitation concessionaire's team, the main objective of this 

work was to diagnose part of the water supply components of Cachoeira do Campo. 

Firstly, concepts of hydraulics were improved in the practical way by means of 

research, such as the energy and head loss equations for the study of water pipes and 

the definitions of manometric height, pump power and pump efficiency for raw water 

lifting stations' analysis. Then, information on the portion of the supply system studied 

was unified, enabling suggestions of adjustments to improve its operation. Among the 

results obtained, in addition to the mapping of the water supply network that didn't yet 

exist in any locality of the municipality, the investigation of the catchment's water pipe 

increased the supply flow of the main system and the analysis of some pumps provided 

recommendations for significant savings of electric power by the concessionaire. 

 

Keywords: Water supply systems. Cachoeira do Campo. Water pipes. Raw water lifting 

stations. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os sistemas de abastecimento de água são formados por um conjunto de 

instalações e por processos que visam o fornecimento de água com quantidade, 

qualidade e pressão suficientes ao uso doméstico, público ou comercial, industrial, 

dentre outros. De um modo geral, os componentes desses sistemas reúnem o 

manancial, a captação, as estações elevatórias, as adutoras, as estações de 

tratamento, os reservatórios e as redes de distribuição. 

É papel das concessionárias de serviços de saneamento garantir a operação 

eficiente dos sistemas de abastecimento de água, fazendo com que sua vida útil se 

prolongue o máximo possível. Porém existem muitas dificuldades que inviabilizam a 

execução satisfatória dos serviços por parte desses órgãos gestores quando, além de 

não existirem técnicas de engenharia operacional e métodos modernos de gestão, 

não são conhecidas as reais condições em que esses sistemas foram concebidos e 

que atuam. 

Essas dificuldades são intensificadas com a crescente complexidade que os 

sistemas adquirem com o tempo. De acordo com Meneses (2011), a urbanização em 

elevados índices (com o ainda crescente êxodo rural), traduzida no crescimento das 

cidades, com a construção civil, atingindo altos níveis, principalmente na edificação 

vertical e de conjuntos habitacionais populares, vem exigindo respostas urgentes dos 

sistemas de abastecimento, numa época em que a escassez de água potável já é 

uma realidade, de tal modo que, em determinados locais, a realização do atendimento 

torna-se difícil. 

Dessa forma, o conhecimento das condições gerais dos componentes de um 

sistema de abastecimento de água é determinante para a definição das práticas 

operacionais a serem adotadas pela concessionária do serviço, o que poderá elevar 

o nível de tecnologia aplicada no controle e manutenção. Procurar meios de 

diagnosticar e unificar as informações acerca dos sistemas para facilitar a complexa 

tarefa de manutenção e aprimoramento é um dos primeiros passos para se determinar 

a sua eficiência global. 



 

 

 

2 

 

 

1.1 Objetivo 

Este trabalho teve como principal objetivo diagnosticar parte dos componentes do 

abastecimento de água do distrito de Cachoeira do Campo, aprimorando conceitos de 

hidráulica na via prática por meio de investigações em campo. Assim, pretendeu-se 

unificar informações sobre a parcela do sistema de abastecimento estudado, 

possibilitando, por fim, a sugestão de adequações para melhoria de sua 

operacionalização por parte da equipe do SEMAE/OP. 

 

1.1.1 Objetivos Específicos 

Para por em prática o estudo proposto nesse trabalho, pretendem-se realizar as 

seguintes ações: 

• cadastrar os sistemas de abastecimento de água componentes do distrito; 

• avaliar a influência da linha de energia correspondente ao escoamento e o perfil 

das adutoras de água bruta do distrito; 

• medir parâmetros hidrodinâmicos e elaborar diagnósticos da situação de 

funcionamento das tubulações e das bombas em operação na estação 

elevatória do Funil e na Rua Tombadouro; 

• avaliar as condições de serviço dos reservatórios de distribuição e 

• estimar as vazões e pressões em pontos notáveis da rede de distribuição de 

água entre os reservatórios. 

 

1.2 Justificativa 

O funcionamento adequado dos sistemas de abastecimento de água é  

fundamental para a população abastecida, que deve receber essa água com 

quantidade e qualidade suficientes, fato que também implica na melhoria da qualidade 

de vida dessa população. Além do mais, o bom desempenho desses sistemas mantém 

os custos dentro de padrões admissíveis, o que é importante para as questões 

econômicas dos municípios. 
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As crescentes complexidades dos sistemas e as dificuldades sofridas pelas 

concessionárias dos serviços de saneamento para sua manutenção e aprimoramento 

levam à necessidade de estudos mais aprofundados acerca das condições 

operacionais dessas estruturas de abastecimento. Os sistemas de abastecimento de 

água do município de Ouro Preto podem ser inseridos nessa situação de 

desconhecimento por parte do seu órgão gestor, já que não foram implantados com o 

devido controle. Neste trabalho foram encontradas dificuldades em relação à obtenção 

de registros históricos e de informações adequadas sobre o sistema de abastecimento 

em análise. 

Nesse sentido, o apoio das universidades por meio do desenvolvimento de 

pesquisas que possam contribuir nesses estudos é fundamental. Assim, o que se 

espera com este trabalho é auxiliar o SEMAE/OP no reconhecimento dos sistemas, 

nos processos de manutenção das estruturas de abastecimento de água e no 

aperfeiçoamento dos serviços públicos de água oferecidos no distrito de Cachoeira do 

Campo.



 

 

 

4 

 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Segundo o Manual de Saneamento da Funasa (2015), um sistema de 

abastecimento público de água é denominado como o conjunto de obras, instalações, 

equipamentos e serviços, que constitui um complexo de sistemas hidráulicos, 

destinado a produzir e distribuir água a uma comunidade, em quantidade e qualidade 

compatíveis com as necessidades da população. No geral, é composto das seguintes 

unidades: captação, adução, tratamento, reservação, rede de distribuição, estações 

elevatórias e ramal predial. 

Os trabalhos de implantação de um sistema de abastecimento de água se iniciam 

a partir da definição da população a ser abastecida, da taxa de crescimento da cidade 

e de suas necessidades industriais e da existência dos mananciais e mapas 

topográficos para embasar o projeto. Com base nessas informações, o sistema é 

projetado para servir à comunidade, durante muitos anos, com a quantidade suficiente 

de água tratada. 

 

2.1 Mananciais e captações 

Os mananciais são as fontes da água utilizada em um sistema de abastecimento. 

Azevedo Netto, em seu Manual de Hidráulica (1998), classifica os mananciais em 

subterrâneos ou superficiais e explica que eles devem atender a alguns requisitos 

quanto à qualidade da água fornecida segundo os pontos de vista físico, químico, 

biológico e bacteriológico, de acordo com a Portaria Nº 2.914/2011 do Ministério da 

Saúde, e quanto à quantidade, ou seja, a capacidade de suprir a comunidade atendida 

por um período considerado razoável técnica e economicamente. 

Tsutiya (2006) define a captação de água como o conjunto de estruturas e 

dispositivos, construídos ou montados junto ao manancial, para a retirada de água 

destinada ao sistema de abastecimento. O seu funcionamento deve ser ininterrupto 

em qualquer época do ano e deve possuir facilidade quanto a sua operação e 

manutenção. 
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Os mananciais superficiais são constituídos pelos córregos, rios, lagos e 

reservatórios artificiais. Segundo Azevedo Netto (1998), de um modo geral, os 

elementos constituintes de uma captação e tomada d'água em mananciais superficiais 

são as barragens de acumulação ou manutenção de nível (quando necessárias), que 

complementam a vazão na época das estiagens ou facilitam a retirada da água, os 

dispositivos de tomada d'água devidamente protegidos (grades, caixas 

desarenadoras, etc.), os mecanismos de controle de entrada de água, as tubulações 

e os órgãos acessórios, os poços de sucção das bombas e as casas de bombas, para 

alojamento dos conjuntos elevatórios (quando necessários). 

 

2.2 Adutoras 

De acordo com Azevedo Netto (1998), as adutoras são as canalizações que 

conduzem a água entre as unidades de um sistema público de abastecimento e que 

antecedem a rede de distribuição. Elas interligam a captação e tomada de água à 

estação elevatória, a estação elevatória ao reservatório de água bruta, a estação de 

tratamento de água ao reservatório de água tratada e o reservatório de água tratada 

aos reservatórios de distribuição, podendo possuir trechos principais ou secundários. 

Azevedo Netto (1998) diz ainda que as derivações de uma linha adutora, destinadas 

as conduzir água até outros pontos do sistema ou que conduzam água de um 

reservatório de distribuição para outro, são chamadas de subadutoras. 

Segundo Azevedo Netto (1998), as linhas adutoras e subadutoras são as 

unidades principais de um sistema público de abastecimento de água, devendo-se 

tomar cuidados especiais na elaboração do projeto respectivo e quando da 

implantação das obras. Recomenda-se uma criteriosa análise de seu traçado em 

planta e perfil, a fim de verificar a correta colocação de órgãos acessórios assim como 

ancoragens nos pontos onde ocorrerem esforços que possam causar o deslocamento 

das peças (AZEVEDO NETTO, 1998). 

Em função da natureza da água conduzida, as linhas adutoras podem ser 

denominadas linhas de água bruta ou de água tratada. Já levando em consideração 
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a energia utilizada para a movimentação da água, elas podem ser classificadas em 

linhas por gravidade, por recalque ou mistas. 

 

2.2.1 Hidráulica para adutoras 

A seguir, apresentam-se alguns conceitos importantes para o estudo 

hidrodinâmico das linhas adutoras e subadutoras. 

 

2.2.1.1 Generalidades 

Segundo Tsutiya (2006), de um modo geral, para o dimensionamento das 

adutoras considera-se o escoamento em regime permanente e uniforme, com a 

utilização das equações da continuidade e da energia. 

Para a água, considerada como fluido incompressível às pressões atuantes nas 

redes de abastecimento, a equação da continuidade (2.1) estabelece que, para um 

escoamento permanente, a vazão se mantém constante ao longo de um conduto, 

sendo verificada em qualquer seção a seguinte condição: 

Q = V × A = constante                                                                                                (2.1) 

onde Q é a vazão em m³/s, V é a velocidade em m/s e A é a área da seção transversal 

em da tubulação em m². 

A equação da energia ou de Bernoulli (2.2) entre dois pontos do escoamento de 

um fluido real, incompressível, em regime permanente, ao longo de uma linha de 

corrente é dada como: 

z1 + 
p

1

γ
+

V1
2

2 g
 = z2 + 

p
2

γ
 + 

V2
2

2 g
+ hp 1-2                                                                        (2.2)   

Nessa equação, cada parcela tem um significado físico próprio, conforme 

relacionado a seguir: 

z = cota ou carga de posição, denotando a energia gravitacional por unidade de peso 

de fluido. É medida em m, N/(m.N) ou J/N. 
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p/γ = carga de pressão, carga efetiva ou carga piezométrica, significando a energia de 

pressão por unidade de peso de fluido. É medida em N.m/N ou m. 

V
2
/2g = carga de velocidade, carga cinética ou taquicarga, significando a energia 

cinética por unidade de peso de fluido. É medida em N.m/N ou m. 

hp = energia perdida por unidade de peso de fluido ou, simplesmente, perda de carga. 

É medida em N.m/N ou m. 

z + p/γ = cota piezométrica ou altura piezométrica. Esse valor define o lugar 

geométrico dos pontos do espaço denominado de linha piezométrica ou linha de carga 

efetiva. 

z + p/γ + V
2
/2g = é denominada de carga total, H, representando toda a energia 

mecânica por unidade de peso de fluido que o escoamento possui em uma dada 

posição. Esse valor, quando computado para todos os pontos de uma linha de 

corrente, define uma linha denominada de linha de energia ou linha do gradiente 

hidráulico. 

Por fim, denomina-se plano de carga efetivo (PCE) o plano horizontal traçado a 

partir da energia total correspondente ao ponto de maior energia no domínio do fluido 

em estudo. As parcelas presentes na equação de Bernoulli podem, também, ser 

entendidas geometricamente como alturas, conforme esquematizado na Figura 1. 

 

Figura 1: Parcelas da equação de Bernoulli, entendidas como alturas em um 

escoamento permanente, de fluido incompressível, ao longo de uma linha de corrente. 

Fonte: Silva, 2015. 
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Quando se usa as pressões relativas, a LP pode estar acima, abaixo ou coincidir 

com a linha de corrente. Nos dois primeiros casos, têm-se os escoamentos em 

condutos forçados. No terceiro caso, tem-se os escoamentos livres ou em canais. 

Nos fluidos reais, devido à existência de perda de energia por atrito, a linha de 

energia sempre decresce no sentido do escoamento, a menos que em algum ponto 

do escoamento haja introdução ou retirada de energia, como é o caso do escoamento 

com bombas e turbinas, respectivamente. 

 

2.2.1.2 Perdas de carga 

Em um escoamento entre dois pontos em uma tubulação, ocorrerá sempre uma 

perda de energia devida ao atrito entre o fluido e a parede interna do tubo, ou seja, 

uma perda de energia por unidade de peso de fluido em escoamento. Além disso, na 

prática, as canalizações não são constituídas exclusivamente por tubos retilíneos e 

de mesmo diâmetro, o que leva à inclusão de dispositivos e conexões que, pela forma 

e disposição, elevam a turbulência, provocam atritos e causam o choque das 

partículas, dando origem às perdas de carga. 

Dessa forma, devem ser consideradas as perdas de duas naturezas: as perdas 

por resistência ao longo dos condutos, ocasionadas pelo movimento da água na 

própria tubulação e admitidas como uniformes em trechos de dimensões constantes; 

e as perdas locais, localizadas ou acidentais, provocadas pelas peças especiais e 

demais singularidades de uma instalação. 

As perdas de carga uniformes são estudadas em termos da rugosidade das 

paredes da tubulação. Geralmente, para facilidade de execução de cálculo, é adotada 

a rugosidade relativa (e/D), que leva em conta a rugosidade absoluta (e) baseada no 

material da tubulação dividida pelo diâmetro da tubulação (D). Os valores de 

rugosidade são definidos e tabelados por diversos autores. 

Existem várias formulações empíricas desenvolvidas para o cálculo de perda de 

carga, destacando-se Darcy-Weisbac e Hazen-Willians. A escolha da fórmula 
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depende da precisão desejada, bem como da semelhança entre as condições 

hidráulicas do dimensionamento da fórmula. 

Uma das mais conhecidas e comumente utilizada é a fórmula Universal da perda 

de carga, também conhecida por fórmula de Darcy-Weisbach (equação 2.3), obtida 

com base em estudos científicos sobre os dados de escoamentos apresentados por 

diversos autores, considerando o estado das paredes da tubulação e as condições 

hidrodinâmicas do escoamento e que vem sendo aplicada com sucesso tanto para 

tubulações novas quanto para tubulações com alguns anos de uso. 

hp = f
L

D

V²

2g
 =

8 f L

π2g

Q²

D
5

                                                                                          (2.3) 

onde hp é a perda de carga distribuída em m, f é o fator de atrito, adimensional, L é o 

comprimento da tubulação em m,  D é o diâmetro da tubulação em m, V é a velocidade 

em m/s, Q é a vazão em m³/s e g é a força gravitacional em m/s². 

O fator de atrito, f, pode ser determinado por algumas equações de considerável 

grau de dificuldade. Porém, de forma prática, a fim de evitar longos cálculos, foi criado 

um gráfico que simplifica o cálculo do fator de atrito, a partir do número de Reynolds 

do escoamento e da rugosidade relativa (e/D), conhecido como Ábaco de Moody. 

Outra fórmula empírica bastante utilizada na prática da Engenharia Sanitária dos 

Estados Unidos é a fórmula de Hazen-Williams (equação 2.4), que fornece resultados 

excelentes nos seguintes casos: água a 20°C, diâmetros entre 50 e 3500 mm, 

velocidades menores que 3 m/s e escoamento turbulento de transição. 

hp = 
10,643 L

D
4,87

(
Q

C
)

1,85

                                                                                        (2.4) 

onde hp é a perda de carga distribuída em m, L é o comprimento da tubulação em m,  

D é o diâmetro da tubulação em m, Q é a vazão em m³/s e C, denominada de 

constante de Hazen-Williams, varia de acordo com a natureza dos materiais e com o 

estado de conservação das paredes do tubo, sendo tabelada para diversos materiais 

conforme apresentado na Tabela 1. 
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Tabela 1: Coeficientes de Hazen-Williams para diversos materiais das tubulações. 

Fonte: Azevedo Netto, 1998. 

 

 

Os diversos acessórios e junções das tubulações também provocam alterações 

na direção ou no módulo da velocidade média do escoamento, como consequentes 

alterações locais da pressão e maior dissipação de energia por atrito. Um dos métodos 

para determinar as perdas de cargas localizadas em uma tubulação que compreende 

diversas peças e outras singularidades é conhecido com método dos comprimentos 

equivalentes, que consiste na adição à extensão da canalização de comprimentos que 

correspondam à mesma perda de carga que causariam as peças especiais existentes 

na canalização, correspondendo a cada peça um comprimento fictício e adicional. 

Esses comprimentos podem ser obtidos por meio da seguinte expressão: 

L =
K D

f
                                                                                                                   (2.5) 

Tubos Novos ± 10 anos ± 20 anos

Aço corrugado (chapa ondulada) 60 - -

Aço galvanizado roscado 125 100 -

Aço rebitado, novos 110 90 80

Aço soldado, comum (revestimento betuminoso) 125 110 90

Aço soldado com revestimento epóxico 140 130 115

Chumbo 130 120 120

Cimento amianto 140 130 120

Cobre 140 135 130

Concreto, bom acabamento 130 - -

Concreto, acabamento comum 130 120 110

Ferro fundido, revestimento epóxico 140 130 120

Ferro fundido, revestido com argamassa de cimento 130 120 105

Latão 130 130 110

Madeira, em aduelas 120 120 110

Tijolos, condutos bem executados 100 95 90

Vidro 140 140 140

Plástico (PVC) 140 135 130

Valor do coeficiente C sugerido para a fórmula de Hazen Williams
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onde f é o fator de atrito do escoamento, adimensional, e K é um coeficiente 

experimental denominado coeficiente de perda de carga localizada, sendo 

dependente da mudança de velocidade, da geometria do escoamento, do diâmetro da 

tubulação, da rugosidade absoluta do material, do número de Reynolds, dentre outros 

parâmetros. O valor de K, de padronização complexa devido à grande variedade de 

modelos e fabricantes, é determinado experimentalmente para cada caso, sendo que 

existem diversas tabelas apresentando seus valores mais comuns. 

Azevedo Netto (1998) considera ainda que as perdas de carga localizadas devem 

ser desprezadas nas tubulações longas cujo comprimento exceda cerca de 4.000 

vezes o diâmetro e nas canalizações em que a velocidade é baixa e o número de 

peças especiais não é grande. Dessa forma, não devem ser levadas em conta nos 

cálculos das linhas adutoras, redes de distribuição, etc. 

 

2.2.2 Adutoras por gravidade 

De acordo com Tsutiya (2006), os custos de tubulação e assentamento das 

adutoras por gravidade, nas quais apenas o desnível topográfico é usado para 

promover o escoamento, geralmente são significativos. Portanto, a determinação do 

diâmetro, pelo ponto de vista econômico, se resume no aproveitamento máximo da 

seção da tubulação e na altura geométrica disponível. 

As linhas adutoras por gravidade podem ser feitas em condutos forçados e 

condutos livres e o seu dimensionamento consiste na determinação de parâmetros 

como a vazão, a velocidade, a perda de carga e o diâmetro. Para o caso dos condutos 

forçados, o desnível entre os pontos do início e do final do escoamento corresponderá 

à energia disponível, ou seja, a perda de carga definida pelas equações 2.3 ou 2.4. 

Os limites de velocidade nas adutoras por gravidade não são especificados por 

norma. Porém, de acordo com Tsutiya (2006), é importante observar que a utilização 

de velocidades muito baixas conduz a diâmetros antieconômicos, favorece a formação 

de depósitos de materiais sedimentáveis nas tubulações e dificulta a remoção 

hidráulica de ar nos pontos altos. Por outro lado, Tsutiya (2006) ressalta que 
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velocidades elevadas podem ocasionar pressões transientes muito elevadas, que 

causam danos nas tubulações reduzindo sua vida útil, além de maiores perdas de 

carga.  

Quando a adutora transporta água com material sólido, deve-se observar o limite 

mínimo para a velocidade de modo a impedir a deposição de sedimentos. Existem 

limites mínimos estabelecidos de velocidade em função da qualidade da água, porém 

Tsutiya (2006) salienta que o valor de 0,5 m/s tem sido comumente adotado em 

projetos. 

Quanto às velocidades máximas, a determinação depende de alguns fatores, 

segundo Azevedo Netto (1998), como as condições econômicas, as condições 

relacionadas ao bom funcionamento dos sistemas, a possibilidade de ocorrência de 

efeitos dinâmicos nocivos, a limitação da perda de carga, o desgaste das tubulações 

e peças acessórias, o controle da corrosão e os ruídos desagradáveis. Dessa forma, 

para os diversos materiais constituintes das adutoras, os valores máximos de 

velocidade têm variado ente 4,0 e 6,0 m/s de acordo com Tsutyia (2006). Entretanto, 

considerando os aspectos técnicos e econômicos, o limite máximo é de 3,0 m/s, ainda 

segundo Tsutiya (2006). 

O traçado da adutora leva em conta as características topográficas do terreno. 

Assim, para a escolha da melhor alternativa devem ser realizadas inspeções de 

campo, levantamentos topográficos planialtimétricos e sondagens ao longo da faixa 

de terreno para a obtenção de informações geotécnicas. Além disso, a linha deve 

apresentar um desenvolvimento o mais curto possível e grandes raios de curvatura. 

Alguns dispositivos de proteção e operação são requeridos na implantação de 

uma linha adutora, além dos já mencionados blocos de ancoragem. Podem ser citados 

os registros de parada, instalados no início e no final das adutoras, nas derivações de 

linhas secundárias e em pontos estratégicos da linha, as ventosas e as válvulas de 

descarga. 
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2.2.3 Adutoras por recalque 

Nas adutoras por recalque, que transportam a água de um ponto a outro com a 

cota mais elevada através de uma estação elevatória, o dimensionamento consiste na 

determinação do diâmetro e da potência da bomba que vai gerar a energia necessária 

para vencer o desnível imposto e as perdas de energia existentes, sendo conhecidos 

a vazão de adução, o comprimento da adutora, o desnível e o material a ser utilizado. 

Segundo Tsutiya (2006), o diâmetro da adutora por recalque é hidraulicamente 

indeterminado, sendo que para a mesma vazão existem vários pares diâmetro-

potência que podem solucionar o problema. Dessa forma, a determinação do diâmetro 

normalmente é feita levando-se em conta aspectos econômicos e financeiros, sendo 

escolhido aquele que conduz ao mínimo custo de implantação, de operação e 

manutenção do sistema elevatório. 

Existem algumas formulações que possibilitam o dimensionamento das adutoras 

por recalque com base no critério econômico. Dentre elas, podem ser mencionadas 

as fórmulas da ABNT NB-92/66 (equação 2.6) e de Forchheimer (equação 2.7), 

recomendadas para casos de funcionamento intermitente ou não contínuo da 

instalação de bombeamento.  

DR=1,3 (
T

24
)

0,25

√Q                                                                                                 (2.6) 

DR = 1,46 (
X

8760
)

0,25

√Q                                                                                         (2.7) 

onde DR é o diâmetro da adutora por recalque, em metros, Q é a vazão de 

bombeamento, em m³/s, T é o número de horas de trabalho da instalação por dia e X 

é o número de horas de trabalho da instalação por ano. 

Para o caso do funcionamento contínuo do bombeamento (24 horas por dia), é 

recomendada a utilização da fórmula de Bresse (equação 2.8). 

DR = K √Q                                                                                                                 (2.8) 
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em que DR é o diâmetro da adutora por recalque, em metros, Q é a vazão de 

bombeamento, em m³/s e K é uma constante que depende, basicamente, da relação 

de custos da unidade de potência para o conjunto elevatório, incluindo unidades de 

reserva, conservação e custeio, e da unidade de comprimento da tubulação 

assentada, com valores geralmente entre 0,7 e 1,3. 

Tsutiya (2006) menciona a que a velocidade econômica em adutoras por recalque 

se encontra geralmente entre 1,0 e 1,5 m/s. 

 

2.3 Estações elevatórias 

As estações elevatórias, estações de recalque ou estações de bombeamento são 

instalações utilizadas para a elevação da água das regiões de menor energia para 

outras de maior energia. Com isso, permitem ultrapassar as dificuldades relativas à 

topografia do terreno, sendo indispensáveis em um sistema de abastecimento de água 

que não possui condições de ter seu abastecimento totalmente realizado pela ação 

da gravidade. 

Com o desenvolvimento da tecnologia de equipamentos e materiais, o emprego 

das estações elevatórias se torna mais comum a cada dia, permitindo solucionar 

problemas de transporte de água com facilidade. Porém, seu uso intenso em sistemas 

de abastecimento de água tem elevado custo de energia elétrica, sendo um dos 

principais itens dos custos operacionais das prestadoras de serviços de saneamento 

básico. 

Tendo em vista a relevância de uma estação elevatória para o sistema de 

abastecimento, é importante conhecer as suas características de construção, 

operação e manutenção. A qualidade de uma estação elevatória dependerá de vários 

aspectos, tais como da geometria da instalação, da vazão a ser elevada, da 

quantidade e tipo das bombas a serem utilizadas, além do espaço necessário para 

instalação das tubulações e acessórios. 
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2.3.1 Bombas 

As bombas podem ser classificadas em hidrodinâmicas e de deslocamento direto. 

De acordo com Tsutiya (2006), as bombas hidrodinâmicas fornecem energia à água 

sob a forma de energia de velocidade, que se converte em energia de pressão e 

permite que a água atinja posições mais elevadas dentro de uma tubulação. São 

classificadas em centrífugas (de fluxo radial, misto ou axial), periféricas (de estágio 

único, estágios múltiplos ou ejetor) e especiais (ar comprimido ou carneiro hidráulico). 

Tsutiya (2006) explica ainda que com o advento da eletricidade e do motor 

elétrico, as bombas centrífugas passaram a ser preferidas devido ao maior 

rendimento, menor custo de instalação, operação e manutenção, sendo que há um 

predomínio total desse tipo de bomba nos sistemas de abastecimento de água. 

Dentre os principais componentes das bombas centrífugas, se encontram: a 

carcaça, que recebe o líquido que sai do rotor e transforma parte de sua energia 

cinética em energia potencial de pressão; o rotor, peça mais importante da bomba, 

que transfere para a massa líquida o movimento de rotação, convertendo a energia 

mecânica em energia cinética, sendo que o número de rotores determina o número 

de estágios de uma bomba; a vedação entre a carcaça e o eixo e os mancais, que 

são os elementos de apoio do eixo. 

 

2.3.2 Motores 

Os motores são as máquinas destinadas a transformar energia elétrica em energia 

mecânica, utilizados para o acionamento das bombas. Os tipos mais comuns são os 

de corrente contínua, utilizados em aplicações que exigem ajuste fino e controle 

preciso de velocidade e que necessitam de uma fonte de corrente contínua ou de um 

dispositivo de conversão de corrente alternada em contínua; e os de corrente 

alternada, mais utilizados devido à distribuição de energia elétrica em corrente 

alternada. 

Os principais motores de corrente alternada são o motor síncrono e o motor de 

indução ou assíncrono. Os motores síncronos têm rotação constante determinada em 
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função da frequência e do número de polos e são fabricados com 80 a 3.600 rpm. Os 

motores de indução podem ser monofásicos (para acionamento de cargas de pequena 

potência) ou trifásicos (largamente utilizados em elevatórias de água e esgoto). No 

motor de indução a rotação não coincide exatamente com a rotação síncrona. Em 

razão do escorregamento, a rotação do motor de indução é 2 a 5% menor que a 

rotação do motor síncrono. 

Os métodos de comando de um motor de indução são implementados com 

equipamentos eletromecânicos, elétricos e eletrônicos, que permitem acelerar e 

desacelerar o motor de acordo com os requisitos impostos pela carga, segurança, 

concessionárias de energia, etc. Segundo Tsutiya (2006), as principais formas de 

partida de motores elétricos são a partida direta, a partida estrela-triângulo e a partida 

eletrônica (soft-starter), sendo que esta última proporciona uma partida e parada mais 

suave do motor da bomba, com corrente bem inferior aos outros métodos. 

 

2.3.3 Hidráulica nos sistemas elevatórios 

No caso dos escoamentos com bombas, a energia por unidade de peso do líquido 

na saída é maior que a energia por unidade de peso do líquido na entrada da bomba. 

Aplicando-se a equação de Bernoulli (equação 2.2) entre um ponto situado antes da 

entrada da bomba e outro situado após a sua saída, tem-se como resultado uma 

elevação da linha de energia do escoamento.  

A tubulação que antecede a bomba é denominada tubulação de sucção e a que 

vem depois é denominada de tubulação de recalque. De acordo com Porto (2006), em 

geral, a tubulação de recalque possui diâmetro menor que a de sucção, o que leva a 

um aumento da velocidade na linha, caracterizada pelo aumento entre as distâncias 

das linhas piezométrica e de energia mostrado na Figura 2 a seguir. 
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Figura 2: Inserção de uma bomba no escoamento permanente, de fluido 

incompressível, ao longo de uma linha de corrente. Fonte: Silva, 2015. 

 

Da equação de Bernoulli, tem-se que a energia na entrada do escoamento 

somada à energia da bomba é igual à energia na saída do escoamento. Logo, pode-

se dizer que a energia da bomba, traduzida como altura manométrica (Hman), é dada 

por: 

Hman= Hs - HE                                                                                                                                                                               (2.9) 

Assim, define-se a potência útil ou potência efetiva de uma bomba, Pu, em watts, 

como sendo a energia introduzida pela bomba no escoamento por unidade de tempo, 

conforme a equação 2.10: 

Pu = γ Q Hman                                                                                                                          (2.10) 

onde γ é o peso específico do fluido, em N/m³, Q é a vazão do escoamento, em m³/s, 

e Hman é a energia que a bomba introduz no escoamento, em metros. 

Como há perdas de energia no processo, constata-se que a potência que a bomba 

absorve do sistema, PB, denominada de potência da bomba, deve ser maior que a 
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potência introduzida aso escoamento. Logo, define-se o rendimento η de uma bomba 

como sendo a relação entre a potência útil e a potência da bomba: 

η = 
Pu

PB

                                                                                                                                       (2.11) 

Então, a potência de uma bomba, fornecida pelo motor que a aciona, é dada pelas 

seguintes expressões: 

PB = 
γ Q Hman

η
 em watts ou  PB = 

γ Q Hman

735,5 η
 em cavalo-vapor                           (2.12) 

O projeto da bomba a ser empregada em uma estação elevatória leva em conta 

a vazão a ser elevada, a altura manométrica da instalação, a potência e o 

desempenho da bomba, além das características da água que será bombeada. A 

vazão a ser elevada depende essencialmente do consumo diário da instalação, da 

jornada de trabalho e do número de bombas em operação, caso haja bombas 

associadas em paralelo. 

A altura manométrica é definida por Porto (2006) como a quantidade de energia 

a ser cedida ao escoamento para que o mesmo vença o desnível topográfico entre os 

pontos inicial e final da instalação, chamado de altura geométrica (ho), acrescido de 

todas as perdas de carga (hp), distribuídas e localizadas, nas canalizações de sucção 

e recalque, conforme a seguinte equação: 

Hman = ho + hp                                                                                                                                                                            (2.13) 

A determinação prática da altura manométrica é feita com o uso do vacuômetro e 

do manômetro, instalados nas linhas de sucção e recalque, respectivamente. Nos 

casos em que os reservatórios de sucção e recalque estão abertos à atmosfera e 

quando se despreza a carga cinética nas tubulações, o cálculo da altura manométrica 

se baseará na relação entre o eixo da bomba e o nível da água no reservatório de 

sucção, conforme as duas situações a seguir: 

a) caso a bomba esteja acima do nível de água do reservatório de sucção (sucção 

negativa), com a aplicação da equação de Bernoulli para os pontos do escoamento 
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chega-se à equação 2.14 para a altura manométrica (Hman) de uma instalação 

elevatória: 

Hman= M + V + y                                                                                            (2.14) 

onde M é dada pela carga de pressão no manômetro (p
m

γ⁄ ), V é a carga de pressão 

no vacuômetro (- p
v

γ⁄ ), com a pressão lida negativa, e y é o desnível entre a saída da 

bomba e o manômetro de recalque, e 

b) na segunda situação, quando a bomba está abaixo do nível da água do reservatório 

de sucção (bomba com sucção positiva ou bomba afogada), a pressão lida no 

vacuômetro é positiva, o que torna necessária a subtração da parcela de carga de 

pressão no vacuômetro na equação 2.14. 

A determinação da altura manométrica é de fundamental importância para se 

verificar as condições de funcionamento de uma instalação elevatória, podendo até 

mesmo ser utilizada como indicativa de problemas no bombeamento, de acordo com 

Silva (2015). De posse da vazão a ser recalcada e da altura manométrica da 

instalação, são utilizados gráficos de seleção de fabricantes para a escolha primária 

da bomba a ser utilizada em uma instalação elevatória. Esses gráficos definem o tipo 

de bomba capaz de atender ao ponto de funcionamento e podem levar a mais de uma 

opção de bomba para cada caso.  

A escolha final se dá por meio das curvas características das bombas, que 

retratam o seu real comportamento, evidenciam o relacionamento entre as grandezas 

que caracterizam o seu funcionamento. As principais curvas características são as 

que apresentam a variação da altura manométrica desenvolvida em função da vazão 

recalcada (Hman versus Q), as que exibem a variação do rendimento em função da 

vazão (η versus Q) e as que espelham o relacionamento existente entre a potência 

necessária ao acionamento e a vazão recalcada (P versus Q). 

Segundo Carvalho (1977), as curvas de uma bomba variam em função da sua 

rotação de acionamento. Dessa forma, conhecida a rotação n característica de uma 

bomba, pode-se facilmente traçar a característica da bomba em nova rotação n' 

segundo seus pontos homólogos, ou seja, aqueles nos quais a bomba opera com o 
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mesmo rendimento. Assim, a cada ponto (Q, Hman) da curva de uma bomba a rotação 

n corresponde, em semelhança mecânica, a outro ponto (Q
'
, Hman

'
) sob rotação n', tal 

que: 

Q
'

Q
=

n'

n
                                                                                                                                          (2.15) 

Hman
'

Hman

= (
n'

n
)

2

                                                                                                    (2.16) 

P
'

P
= (

n'

n
)

3

                                                                                                         (2.17) 

Uma determinada bomba, embora possa trabalhar dentro de uma faixa de valores 

determinados pela sua curva característica, tem sua operação definida, num dado 

sistema, em função das condições desse sistema em termos de altura geométrica e 

perda de carga total, de acordo com a equação 2.13. Segundo Porto (2006), a curva 

característica do sistema pode ser desenhada calculando-se o termo de perda total 

em função da vazão e das características da tubulação por meio de uma equação 

qualquer da resistência, como a de Hazen-Williams, por exemplo. 

Assim, o ponto de operação de uma bomba num dado sistema, que deve 

corresponder ao ponto ótimo de rendimento da bomba, é obtido pela interseção da 

curva característica da bomba com a curva do sistema de tubulação, traçada a partir 

do conhecimento das características físicas desse sistema (altura geométrica, 

coeficientes de perda de carga, diâmetros e comprimentos da tubulação). 

Um fator adicional relevante a ser considerado nos sistemas elevatórios é o 

dispêndio financeiro gerado por gastos com a instalação, energia elétrica, operação e 

manutenção dos equipamentos. Assim, o consumo de energia elétrica para o 

abastecimento e, em especial, para o uso dos conjuntos motor e bomba, representa 

uma parcela significativa desses gastos. Quando tais equipamentos são 

dimensionados de maneira inadequada ou estão funcionando de forma ineficiente, o 

desperdício de energia contribui significativamente para a oneração das tarifas de 

água. 
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2.4 Estações de tratamento de água 

Para que a água fornecida seja potável, isto é, de boa qualidade para o consumo 

humano e outros usos, em função das características qualitativas dos mananciais, 

procede-se ao seu tratamento em instalações denominadas estações de tratamento 

de água (ETA). De acordo com Azevedo Netto (1998), a análise química e os exames 

físico e bacteriológico da água dos mananciais abastecedores, feitos com frequência, 

determinarão a necessidade ou não de submeter essa água a processos corretivos, a 

fim de garantir a boa qualidade e a segurança higiênica. 

Dentre as etapas de tratamento convencional da água de captação superficial em 

uma ETA podem ser citadas a oxidação, a coagulação, a floculação, a decantação, a 

flotação com ar dissolvido, a filtração, a desinfecção, a correção de pH e a fluoretação. 

Geralmente, devido à ausência de turbidez, as águas de captação subterrânea não 

necessitam do mesmo tratamento que as de captação superficial, bastando apenas a 

desinfecção com cloro. 

 

2.5 Reservatórios de distribuição 

Os reservatórios são unidades hidráulicas de acumulação e passagem de água 

que têm a função de regularizar as variações entre as vazões de adução e de 

distribuição. São situados em pontos estratégicos do sistema de modo a garantirem a 

quantidade de água demandada, a adução com vazão e altura manométrica 

constantes e melhores condições de pressão. Desse modo, são fundamentais para o 

controle do abastecimento, oferecendo, quando operando em pleno funcionamento, 

melhor distribuição da água, máxima capacidade de reservação e segurança 

operacional ao sistema. 

Os tipos mais comuns de reservatórios são os semienterrados, os apoiados e os 

elevados. Os elevados são projetados para quando há necessidade de garantia de 

uma pressão mínima na rede e as cotas do terreno disponíveis não oferecem 

condições para que os mesmos sejam apoiados ou semienterrados, isto é, necessita-

se de uma cota piezométrica de montante superior à cota de apoio do reservatório no 
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terreno local. Os reservatórios elevados possuem custos de construção mais altos que 

os semienterrados, além de preocupações adicionais com a estabilidade estrutural. 

Segundo Lopes e Santos (2002), um reservatório pode ser descrito, do ponto de 

vista físico, por seus níveis e volumes característicos. O nível d'água mínimo 

operacional corresponde à cota mínima necessária para a operação adequada do 

reservatório e encontra-se normalmente acima do limite superior da estrutura de 

tomada d'água, de forma a evitar a formação de vórtices na entrada da tomada. O 

volume morto corresponde à parcela do volume total do reservatório inativa ou 

indisponível para fins de captação de água, sendo situado abaixo no nível d'água 

operacional mínimo. O nível d'água operacional máximo corresponde à cota máxima 

para operação normal do reservatório, definindo assim a cota superior do volume útil 

do reservatório. O volume útil é compreendido entre os níveis mínimo e máximo 

operacional, sendo aquele efetivamente destinado ao atendimento das diversas 

demandas de água. 

Os reservatórios de distribuição são dimensionados de modo que tenham 

capacidade de acumular um volume útil que supra as demandas de equilíbrio de 

consumo, anti-incêndio, de emergência, no caso de interrupções de energia elétrica 

nos sistemas com recalques e de manutenção de pressões na rede distribuidora. 

 

2.6 Redes de distribuição 

A rede de distribuição é a unidade do sistema que conduz a água diretamente aos 

pontos de consumo, localizada após os reservatórios de distribuição. É constituída por 

um conjunto de tubulações e peças especiais dispostas convenientemente a fim de 

garantir o abastecimento das unidades componentes da localidade abastecida, de 

forma contínua e em quantidades e qualidades tão próximos quanto possível das 

necessidades dos consumidores. 

De acordo com Azevedo Netto (1986), os condutos formadores da rede de 

distribuição podem ser classificados em condutos principais e secundários. Os 

condutos principais são aqueles de maior diâmetro, responsáveis pela alimentação 
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dos condutos secundários que, por sua vez, são encarregados do abastecimento 

direto aos prédios a serem atendidos pelo sistema. Já as redes em si, segundo Porto 

(2006), podem ser classificadas como ramificadas ou malhadas, dependendo da 

disposição dos condutos principais e o sentido do escoamento nas tubulações 

secundárias.  

Quando mal dimensionadas, as redes de distribuição podem se tornar ineficientes, 

por não atendimento das demandas causando consideráveis prejuízos econômicos. 

Um bom planejamento é fundamental para que a rede seja implementada e opere de 

maneira adequada, cumprindo seu papel de transportar água de qualidade aos 

usuários do sistema de abastecimento. É relevante também considerar os processos 

de operação e manutenção da rede, ligados diretamente à conservação e à limpeza 

dos equipamentos que fazem parte do sistema, que garantirão a qualidade da água 

fornecida ao consumidor. 
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3 A ÁREA DE ESTUDO E OS SISTEMAS EXISTENTES 

Cachoeira do Campo é um dos treze distritos do município de Ouro Preto (Figura 

3). Segundo dados da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, o distrito compreende uma 

área de 51,91 km² e se encontra a 18 km da sede do município e a 72 km da capital 

mineira, Belo Horizonte. A altitude média do distrito é de 1.039 metros e o clima 

característico é o Tropical de Altitude, com temperaturas amenas, girando em torno 

de 19°C. 

O perímetro urbano do distrito é definido pela Lei Municipal nº 114/94, de Ouro 

Preto, com resumo apresentado no Anexo A deste trabalho. Em Cachoeira do Campo 

se concentra uma população de pouco mais de 10% do total do município, algo em 

torno de 8.900 pessoas (IBGE-Censo 2010). O abastecimento de água para essa 

população está subdividido em dois sistemas: o sistema Vila Alegre e o sistema Funil. 

Segundo o Diretor Técnico do SEMAE/OP Luciano Gomes Pereira, não existe 

diagnóstico técnico para nenhum dos sistemas de abastecimento de água do 

município de Ouro Preto, onde os sistemas Vila Alegre e Funil se encontram inseridos. 

 

Figura 3: Localização do distrito de Cachoeira do Campo. Fonte: Ouro Preto World, 

2018. 
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3.1 O sistema Vila Alegre 

Segundo informações do Plano Municipal de Saneamento Básico de Ouro Preto 

(2013), a ETA Vila Alegre é a mais antiga do município, tendo sido inaugurada em 

1982. Em 2005, após uma reforma em suas estruturas, a instalação passou a abrigar, 

também, a sub sede administrativa do SEMAE/OP para a região de Cachoeira do 

Campo, realizando atendimento ao público e demandas operacionais. 

A captação da ETA Vila Alegre é feita nas cabeceiras do córrego Maracujá (Figura 

4), afluente do rio das Velhas, pertencente à Bacia Hidrográfica do São Francisco, 

junto a uma queda d'água existente no local, denominada de Cascata. Por existirem 

pontos de garimpo de Topázio Imperial às margens do rio e devido ao desmatamento 

da mata ciliar concomitante com as fortes chuvas no distrito que agravam o processo 

erosivo da região, grandes quantidades de sedimentos são geradas, o que ocasiona 

frequentes interrupções no sistema de abastecimento de água, segundo o Plano de 

Saneamento de Ouro Preto (2013). 

 

Figura 4: Captação no córrego Maracujá. Fonte: Google Maps, 2018. 

 

A captação da Cascata é feita por uma barragem de concreto, em arco, em um 

vale estreito no córrego do Maracujá. Conforme ilustrado na Figura 5, a água 
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proveniente da barragem passa para uma caixa desarenadora e, em seguida, para 

uma segunda caixa de concreto usada para dirigir a água bruta para a adutora. 

 

Figura 5: (a) Barragem de concreto para captação de água no córrego Maracujá. 

(b) Caixas desarenadora e de entrada da tubulação. Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

A água assim captada é conduzida por uma adutora por gravidade até a ETA Vila 

Alegre, que tem capacidade de tratamento de 36 l/s e abastece a porção sudoeste do 

distrito de Cachoeira do Campo. Após o tratamento, a água é armazenada em um 

reservatório enterrado, de onde é conduzida para estação de bombeamento, situada 

na área interna da ETA, e para os reservatórios de distribuição. A Figura 6 mostra o 

prédio da ETA Vila Alegre com o reservatório enterrado e a estação de bombeamento. 

 

Figura 6: (a) Estação de Tratamento de Água do Vila Alegre. (b) Estação de 

bombeamento de água tratada na ETA Vila Alegre. Fonte: PMSB-OP, 2013. 
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Em 2012, o SEMAE/OP realizou um estudo acerca da capacidade de reservação 

dos sistemas de abastecimento de água do município. Neste ano, considerou-se que 

a vazão média diária do sistema Vila Alegre foi de 13 l/s, o que pode ser traduzido em 

uma produção média diária de 1.123.200 litros de água. Dessa forma, com o consumo 

per capta implicado por perdas de 280 l/hab/dia, tem-se que a população estimada 

atendida pelo sistema no ano em questão foi de 4.011 habitantes. 

 

3.2 O sistema Funil 

O sistema de abastecimento de água proveniente ribeirão do Funil é responsável 

pelo fornecimento de água para mais da metade de Cachoeira do Campo e para os 

distritos de Santo Antônio do Leite, Glaura, Amarantina e povoado do Maracujá. A 

Figura 7 mostra a localização da captação, da estação elevatória e da estação de 

tratamento de água do Funil. 

 

Figura 7: Localização da captação, da elevatória e da ETA Funil. Fonte: Google 

Maps, 2018. 

 

A captação é realizada no ribeirão do Funil, afluente do Rio das Velhas, através 

de uma barragem de nível, construída em concreto armado, que eleva a água até uma 
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caixa desarenadora. A Figura 8 apresenta um detalhe da captação e um croqui 

esquemático com as dimensões da estrutura. 

 

Figura 8: (a) Captação de água do Funil. (b) Croqui da captação, com dimensões em 

centímetros.. Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

A água bruta captada na barragem passa pela caixa de areia e é aduzida por 

gravidade até a estação elevatória do Funil (Figura 9), numa distância de 1354 m e 

com desnível de 11 m. A tubulação cruza a estrada de acesso ao terminal de 

embarque da Vale e segue pelas encostas dos morros, cruzando vales e por dentro 

de matas ou campo, até a estação elevatória. 

A estação elevatória (Figura 9) é composta por caixa de areia, reservatório de 

acumulação, casa de máquina e escritório. A casa de máquinas da elevatória do Funil 

abriga dois conjuntos motor bomba, de eixo horizontal, que recalcam a água bruta até 

a ETA Funil onde ocorre o seu tratamento, bem como um painel de controle 

alimentado em 440 VCA. 

As duas moto-bombas centrífugas estão instaladas em paralelo, sendo uma de 

reserva da outra, conforme mostra a Figura 9. Atualmente, apenas um dos conjuntos 

moto-bomba encontra-se em pleno funcionamento, visto que o quadro de alimentação 

e controle de energia não tem o segundo equipamento de soft starter, danificado há 

bastante tempo e não reparado. 
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Segundo o Plano de Saneamento de Ouro Preto (2013), a ETA Funil (Figura 10) 

opera com uma vazão de 60 l/s e, após o tratamento, a água é distribuída para 

dezessete reservatórios espalhados pelos distritos de Cachoeira do Campo, Santo 

Antônio do Leite, Amarantina e Glaura. 

Para o sistema Funil, o SEMAE/OP considerou a produção média de 64 l/s em 

2012, que corresponde a uma produção diária de 5.529.600 litros de água. Assim, 

com o consumo per capta implicado por perdas de 280 l/hab./dia, tem-se que a 

população estimada atendida pelo sistema no ano foi de 19.748 habitantes. 

 

Figura 9: (a) Reservatório de abastecimento e edifício que abriga a estação elevatória 

de água bruta do Funil. (b) Os conjuntos moto-bomba da estação elevatória do Funil. 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

 

Figura 10: (a) Vista da ETA Funil. (b) O reservatório de água tratada da ETA Funil. 

Fonte: PMSB-OP, 2013. 
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A partir do estudo realizado, o SEMAE/OP concluiu que a capacidade de 

reservação instalada dos sistemas Funil e Vila Alegre encontra-se em superávit e que, 

para projeções populacionais do ano de 2020, a situação ainda será favorável na 

região quando avaliada a capacidade produtiva considerando a população total 

passível de ser atendida pelos dois sistemas somados, bem como a previsão total de 

reservação requerida para a máxima produção. 
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4 METODOLOGIA 

Para viabilizar o estudo proposto, as visitas aos locais e a obtenção de dados 

iniciais foram realizadas com o apoio do SEMAE/OP. Todas as medições necessárias 

foram realizadas contando com os equipamentos disponíveis nos laboratórios da 

Escola de Minas, especificados em cada etapa deste trabalho. 

 

4.1 Mapeamento da rede de abastecimento de água de Cachoeira do Campo 

Procurou-se o SEMAE/OP para obtenção do mapa de Cachoeira do Campo com 

o cadastro de toda a estrutura da rede de abastecimento de água, incluindo posição 

de reservatórios e tubulações, registros de manobra, rede de distribuição para as 

unidades consumidoras e sua área de abrangência e então informou-se tal cadastro 

não existia. A base de dados cartográfica disponível estava bastante desatualizada, 

não se prestando à finalidade do trabalho desenvolvido. Com isso foi necessário 

construir uma base de dados confiável e atualizada a partir da realização de árduo 

trabalho de campo para o levantamento dos pontos de interesse. 

A construção da nova base cartográfica iniciou-se com a obtenção de um antigo 

mapa existente na Secretaria de Obras e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Ouro 

Preto que englobava todo o município, elaborado segundo de um mapa do IBGE em 

escala 1:50000. Dele destacaram-se os distritos de Cachoeira do Campo, Santo 

Antônio do Leite e Amarantina. Então, por meio de um aparelho GPS Garmim, Etrex, 

de mão, determinaram-se as coordenadas UTM de vários pontos notáveis do terreno, 

formando uma malha de triângulos, que foram lançados na base de dados antiga, 

agora georreferenciados. A precisão do GPS correspondia a aproximadamente 3 

metros.  

Utilizando-se imagens obtidas no Google Earth, dentro da faixa de abrangência 

de cada área triangular, digitalizaram-se rodovias, estradas, caminhos, rios, ribeirões 

e demais cursos d'água, ruas e praças e as principais construções de destaque no 

terreno, bem como os pontos notáveis da imagem correspondentes aos vértices dos 

triângulos da malha. Em seguida, o resultado da digitalização foi importado para o 
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programa AutoCAD e reescalado para que os pontos correspondentes aos vértices 

dos triângulos coincidissem com os correspondentes vértices da base de dados. Isso 

foi feito para toda a área de interesse, resultando em uma base de dados utilizada no 

trabalho. 

Com a base de dados construída, percorreram-se as captações de água do Funil 

e da Cascata, bem como as adutoras, onde foi possível, tomando-se as coordenadas 

UTM dos principais pontos, que foram lançadas na nova base de dados cartográfica. 

Ressalta-se que, em virtude das pequenas variações de cota da adutora de água bruta 

da captação do Funil, foi necessário um levantamento de campo feito com uma 

estação total pela equipe de topografia do DEARQ, por intermédio da Profª. Franciele 

Braga e do Prof. Almir Ferreira. Com o levantamento, o perfil da adutora e sua planta 

foram obtidos e desenhados no AutoCAD. A planta da adutora foi, então, lançada na 

base de dados cartográfica. 

Em seguida, juntamente com técnicos do SEMAE/OP, todas as captações, 

adutoras e subadutoras de distribuição de água entre os reservatórios, os 

reservatórios, as estações elevatórias e de tratamento de água foram percorridas, com 

os pontos principais determinados pelas coordenadas UTM com o GPS e em seguida 

lançados na base cartográfica. 

Finalmente, uma base de dados cartográfica, proveniente da Base Cartográfica 

da Diretoria de Serviço Geográfico do Exército (DSG), de 1981, folha de Cachoeira do 

Campo e parte da folha de São Bartolomeu, georreferenciada e digitalizada para o 

AutoCAD, na escala de 1:25000, foi obtida com o Prof. César F. Barella, do DEAMB. 

Essa base topográfica, apenas com as curvas de nível de 10 em 10 metros, foi 

importada para a base de dados cartográfica construída. 

 

4.2 Reconhecimento da adutora de água bruta da elevatória do Funil 

A partir da captação construída no ribeirão do Funil, a jusante do cruzamento da 

BR 356 com o viaduto da ferrovia do aço, a adutora de água bruta segue, por 

gravidade, para um reservatório construído junto à estação elevatória do Funil. 



 

 

 

33 

 

 

Juntamente com a equipe técnica do SEMAE/OP, o caminhamento sobre a adutora 

foi realizado e os pontos onde se encontravam todos os acessórios componentes da 

linha foram identificados, tendo as coordenadas obtidas com o auxílio de um aparelho 

GPS de mão Garmin.  

Posteriormente foi constatado que os dados de cota obtidos com o aparelho GPS 

não permitiram definir adequadamente o perfil topográfico e a linha de carga. Dessa 

forma, para uma melhor precisão de dados, foi realizado um levantamento 

planialtimétrico da adutora com utilização de uma estação total, contando com o 

auxílio da Profª. Franciele e do Prof. Almir, da equipe de Topografia do DEARQ. 

A partir do levantamento planialtimétrico, realizado no dia 25 de julho de 2018, foi 

possível obter o detalhamento de toda a tubulação que compõe a adutora, com 

posicionamento planimétrico e altimétrico, desde a estrutura de captação até a 

entrada no reservatório na estação elevatória. Identificou-se o posicionamento, as 

mudanças de direção da tubulação (por vezes estimadas quando enterradas), dos 

materiais constituintes de cada trecho, das ventosas e suspiros instalados e dos 

trechos enterrados e aéreos. 

Com os dados obtidos, traçaram-se os perfis do terreno e da adutora, com a 

representação de toda a tubulação e de seus trechos enterrados e aéreos. A partir 

das cotas do nível d'água na caixa de areia da captação (início da tubulação) e no 

reservatório na estação elevatória (final da adutora), ambos sujeitos à pressão 

atmosférica, traçou-se a linha de carga do escoamento no mesmo perfil topográfico 

onde foram lançados a adutora e o terreno. 

 

4.3 Análises na Estação Elevatória do Funil 

Primeiramente, através de inspeções visuais e medições com trena, fez-se um 

levantamento do sistema para criar uma planta da instalação elevatória. Em seguida 

foram coletadas as informações dos equipamentos existentes para obtenção das 

especificações técnicas junto aos fabricantes. 
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Em seguida, foram instalados um mano-vacuômetro na linha de sucção e um 

manômetro na linha de recalque do conjunto moto bomba que se encontra em 

funcionamento atualmente, conforme a Figura 11, para obter as pressões na entrada 

e na saída da bomba e determinar da altura manométrica da instalação. O manômetro 

instalado na sucção tinha graduação da escala de 0,05 em 0,05 kgf/cm2 e fundo de 

escala de 1,00 kgf/cm2. Já o da tubulação de recalque tinha um fundo de escala de 

40 kgf/cm2 e graduação de 1 em 1 kgf/cm2. 

 

Figura 11: Manômetros instalados. Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

Na tubulação de recalque,dentro da casa de máquinas da estação elevatória, foi 

instalado um medidor de vazão ultrassônico do fabricante FMS – Fluid Management 

System, modelo UFM140 e alimentação de 127/220 VCA, mostrado na Figura 12. Este 

foi cedido pelo Laboratório de Mecânica dos Fluidos do DECAT. 

Conforme ilustrado na Figura 12, o medidor contém um par de transdutores 

ultrassônicos não intrusivos (transmissor e receptor) tipo Standard M1, que foram 

instalados na parte externa da tubulação de recalque. Os transdutores foram 

instalados pelo método V e distantes em mais de 20D da junção 45º das tubulações 

de recalque das bombas 1 e 2. Os parâmetros que foram ajustados no medidor de 

vazão são apresentados na Tabela 2. 

Por fim, instalou-se um analisador de energia para realizar as medições de tensão, 

corrente, potência ativa e reativa e fator de potência. Assim, variando-se a vazão do 
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bombeamento através do registro de gaveta instalado na tubulação de recalque, com 

abertura gradual, as medições de pressão na sucção e no recalque, vazão, tensão, 

corrente, fator de potência e potências ativa e reativa foram realizadas 

sequencialmente, em dois dias diferentes. 

 

Figura 12: Medidor de vazão utilizado. Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

 

Tabela 2: Parâmetros ajustados no medidor de vazão. Fonte: Própria autora, 2018. 

 

 

4.4 Caracterização dos reservatórios de distribuição 

A partir de visitas em campo, e com o auxílio da equipe técnica do SEMAE/OP, 

foi feita a caracterização descritiva de todos os reservatórios de distribuição de água 

do distrito, com o objetivo de cadastramento das instalações e suas características. 

Diâmetro externo do tubo: 274 mm

Espessura da parede de ferro fundido dúctil: 6,8 mm

Espessura da camada de revestimento de cimento: 1,5 mm

Coeficiente de rugosidade do revestimento interno: 0,1 mm

Tipo de fluido: água

Espaçamento entre os transdutores: 191 mm

Unidade de medida de vazão: m³/h

Fator de amortecimento do registro de vazão: 10 s

Intensidade do sinal (S): entre 80 e 90

Qualidade do sinal (Q): aproximadamente 80
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Visualmente coletaram-se dados referentes a geometria, tipo, material de fabricação, 

e tubulações. As capacidades foram obtidas em alguns casos em campo e em outros 

junto ao Plano de Saneamento de Ouro Preto. Por fim, as cotas do terreno, da base e 

do topo foram determinadas por meio do aparelho GPS de mão e por medições com 

trena. 

 

4.5 Análises no booster situado à Rua Tombadouro 

Assim como na Estação Elevatória do Funil, foram realizadas medições de 

grandezas hidrodinâmicas e elétricas na bomba reforçadora de vazão instalada na 

linha adutora Funil que segue em direção ao reservatório do Alto Beleza, na Rua 

Tombadouro. Primeiramente, instalou-se um manômetro de Bourdon na tubulação de 

sução com fundo de escala 10,0 kgf/cm2 e resolução de 0,1 kgf/cm2. Exatamente na 

saída da bomba, em tomada de pressão existente, instalou-se um manômetro de 

Bourdon para medir a pressão de recalque, com fundo de escala de 20 kgf/cm2 e 

resolução de 1 kgf/cm2. 

Para medição de vazão, instalou-se a jusante do booster, o medidor de vazão 

ultrassônico utilizado na Estação Elevatória do Funil, já descrito anteriormente, 

conforme fotografias apresentadas na Figura 13. Observa-se que foi necessário 

remover a cobertura de concreto da tubulação para possibilitar a instalação dos 

transdutores do medidor de vazão. Na Tabela 3 estão registrados os parâmetros 

ajustados no medidor. 

 

Tabela 3: Parâmetros ajustados no medidor de vazão. Fonte: Própria autora, 2018. 

 

Diâmetro externo do tubo: 170 mm

Espessura da parede de defofo: 6,8 mm

Tipo de fluido: água

Espaçamento entre os transdutores: 94,4 mm

Unidade de medida de vazão: m³/h

Fator de amortecimento do registro de vazão: 10 s

Intensidade do sinal (S): entre 90 e 100

Qualidade do sinal (Q): aproximadamente 90
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Assim, para realização das medições, à medida em que se abria o registro 

borboleta da linha de recalque, iniciando desde completamente fechado até ficar 

completamente aberto, foram realizadas as leituras de pressão nos manômetros de 

sucção e de recalque, concomitantemente com a leitura da vazão no medidor de 

vazão e das grandezas elétricas (tensão, corrente, fator de potência e potências ativa 

e reativa) no painel de controle de energia. As grandezas elétricas foram obtidas com 

um alicate wattímetro ICEL, modelo AW-4700. As medições foram realizadas no dia 

26/09/2018. 

 

Figura 13: (a) Instalação de manômetros na entrada e na saída do booster. (b) 

Instalação do medidor de vazão ultrassônico na linha de recalque. Fonte: Acervo 

pessoal, 2018. 

 

4.6 Reconhecimento das demais adutoras do distrito 

A partir do mapeamento da rede de abastecimento de água desenvolvido neste 

trabalho, foram destacados os diversos trechos componentes de todas as adutoras e 

subadutoras de água bruta e de água tratada dos sistemas Funil e Vila Alegre e 

traçados seus perfis topográficos adutora/terreno. Dos perfis criados foram retirados 

parâmetros característicos de cada trecho, como comprimentos, cotas, diâmetros e 
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material constituinte, que, em seguida, foram utilizados em análises hidrodinâmicas 

por meio de simulações no software EPANET 2.0. 

A análise foi feita somente para o sistema Funil, já que não foram obtidos os dados 

acerca da instalação elevatória situada na ETA Vila Alegre, impossibilitando os 

cálculos para esse sistema. Para a simulação, os reservatórios abastecidos foram 

definidos como de nível fixo, com nível d’água máximo de operação. Na entrada de 

cada reservatório foi instalada uma válvula de controle de perda de carga (válvula 

borboleta), com grau de fechamento estimado de acordo com as situações vistas em 

campo para cada trecho. Determinou-se ainda, segundo suposições das populações 

abastecidas, as vazões de distribuição para as derivações do reservatório de 

atendimento interno da ETA Vila Alegre e do reservatório de abastecimento do 

condomínio da Vale e para o abastecimento por ligação direta no bairro Catete, em 

Santo Antônio do Leite. Dessa forma, foram obtidas as vazões e pressões em pontos 

notáveis da rede em casos determinados.
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5 RESULTADOS 

5.1 Mapeamento da rede de abastecimento de água de Cachoeira do Campo 

O mapa criado, resultante do trabalho desenvolvido, encontra-se apresentado no 

Apêndice A. Os sistemas não possuem um projeto bem elaborado, já que, conforme 

explicado, não foram implantados com o devido controle. São geralmente implantados 

dentro dos arruamentos do distrito, porém, em vários trechos, é possível perceber que 

as tubulações atravessam terrenos e propriedades privadas, o que pode ser um 

complicador nos casos de necessidade de manutenção e operação das redes.  

Um exemplo se encontra no loteamento denomidado Recanto da Mata, localizado 

entre os bairros Recanto dos Pássaros e Metalúrgico, onde foi construída uma 

residência exatamente no local em que a adutora de água tratada enterrada passa. 

Felizmente as escavações no local não atingiram a tubulação. Porém, essa situação 

é muito perigosa, visto que a tubulação se encontra sob pressão razoável e, em caso 

de rompimento, a água provocará prejuízos à integridade do imóvel e enormes riscos 

para seus ocupantes. Dessa forma, urge adotar providências para a remoção da 

residência ou até mesmo uma realozação da adutora, assim como realizar a 

demarcação de sua posição e impedir que escavações e construções sejam feitas no 

seu entorno. 

Embora grande parte das redes de abastecimento seja constituída por DEFoFo, 

que são tubulações fabricadas em MPVC (PVC modificado) e que possuem diâmetro 

equivalente aos tubos de ferro fundido, que no geral encontram-se em bom estado, 

os sitemas possuem alguns trechos com tubulações muito antigas, necessitando de 

substituição. Existem trechos de tubulações ainda em cimento amianto, que, em caso 

de rompimento e exposição, podem causar riscos ao meio ambiente e à saúde das 

pessoas envolvidas no local. 

Com o mapeamento desenvolvido, após se obter uma visão geral dos sistemas, 

será mais simples para a equipe responsável desenvolver ideias para melhorar a 

disposição dos elementos de forma a tornar a abastecimento o mais eficiente possível. 

Espera-se, sobretudo, que este resultado seja um facilitador para os trabalhos, 
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operações e manutenções a serem realizadas pelo SEMAE/OP na área do distrito, 

contribuindo para a melhoria dos serviços oferecidos. 

 

5.2 A adutora de água bruta da elevatória do Funil 

Sabe-se que, nas adutoras por gravidade, a situação ideal de dimensionamento 

ocorre quando todas as seções da canalização estão submetidas a uma carga de 

pressão positiva, ou seja, o traçado da tubulação se encontra totalmente abaixo a 

linha piezométrica. Neste caso, a perda de carga total é igual ao desnível topográfico, 

correspondente à diferença de cotas das superfícies livres dos reservatórios de início 

e fim da linha. A vazão transportada fica estabelecida pela relação com os demais 

elementos geométricos do sistema, tais como diâmetro, comprimento ea natureza das 

paredes da tubulação, conforme o modelo da equação da resistência admitido com 

válido. 

Com o resultado do levantamento topográfico, apresentado como as 

representações em planta e em corte da adutura de água bruta da elevatória do Funil 

no Apêndice B, constatou-se que a maior parte da tubulação (cerca de 80%) se 

encontra acima da linha de carga do escoamento e que todas as ventosas e suspiros 

estão localizados em trechos da tubulação acima da linha de carga. Nessa situação, 

com ocorrência das pressões negativas, o funcionamento da adutora fica prejudicado 

pelasentradas de ar, reduzindo consideralvemente a vazão escoada. Isso foi 

percebido pela observação da formação de bolhas de ar na entrada do reservatório 

na estação elevatória. 

Assim, o escoamento torna-se irregular e, como a pressão nos trechos localizados 

acima da linha piezométrica é menor que a pressão atmosférica, as ventosas não 

funcionam e não poderiam ser utilizadas. Além disso, nesses trechos existe um maior 

risco de contaminação da água pelas juntas dos tubos, pelos suspiros instalados ou 

caso ocorra algum rompimento. 

Imediatamente após a constatação do fato, foi recomendado que a equipe técnica 

do SEMAE/OP fechasse todas as ventosas e suspiros existentes ao longo da adutora. 



 

 

 

41 

 

 

Para tal, a saída da tubulação no reservatório inferior deveria ser parcialmente 

obstruída, para fins de pressurização da adutora, com o fechamento das ventosas e 

suspiros ocorrendo de montante para jusante. Após o fechamento recomendado seria 

retirada a obstrução parcial, para que o escoamento se normalizasse.  

Após a realização desse procedimento, notou-se um aumento significativo da 

vazão da adutora de água bruta, permitindo a abertura do registro de saída das 

bombas de forma a aumentar a vazão de bombeamento, com chegada de mais água 

na estação de tratamento de água. A vazão do sistema passou de 60 para cerca de 

74 l/s, número jamais alcançado, segundo informações dos operadores da estação 

elevatória e da estação de tratamento. 

A partir da análise hidrodinâmica da adutora levando em conta o perfil obtido, 

adotada a equação de Bernoulli (equação 2.2) e considerando o nível da água na 

caixa de areia na captação como o ponto 1 e na caixa de entrada na estação elevatória 

como o ponto 2, sendo as duas abertas e submetidas à pressão atmosférica, chega-

se ao seguinte resultado: 

hp 1-2 = z1 - z2 = 10,94 m                                                                                          (5.1) 

Para o prosseguimento dos cálculos foi utilizada a equação de Hazen-Williams 

(equação 2.4), com os coeficientes apresentados na Tabela 1, para o caso de tubos 

novos (hipótese considerada na época de projeto da tubulação) e para tubos com 20 

anos (aproximadamente a idade atual da tubulação). Os comprimentos finais 

correspondem à soma dos trechos de tubulação, foram obtidos a partir do perfil 

apresentado no Apêndice B. Todos os resultados são apresentados na Tabela 4. 

Os diâmetros internos das tubulações de PVC e de DEFoFo são os apresentados 

na Tabela 4. No caso do DEFoFo, as especificações estão no catálogo da Tigre para 

o tubo DEFoFo MPVC (código 10801834) e no catálogo da Saint Gobain para o tubo 

de ferro fundido revestido com argamassa de cimento, ponta e bolsa, classe K7. 

Para um cálculo mais preciso, foram feitas as considerações das perdas de carga 

localizadas dos diversos acessórios presentes na tubulação de DEFoFo e de ferro 
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fundido, utilizando o método dos comprimentos equivalentes, com resultados 

apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 4: Especificações para aplicação da equação de Hazen Williams na adutora 

de água bruta da elevatória do Funil. Fonte: Própria autora, 2018. 

 

 

Tabela 5: Acessórios e comprimentos equivalentes na adutora de água bruta da 

Estação Elevatória do Funil para aplicação do método dos comprimentos 

equivalentes. Fonte: Própria autora, 2018. 

 

 

No primeiro caso, para tubulações novas, a aplicação da equação de Hazen-

Williams (equação 2.4) levou a uma vazão de 0,1171 m³/s. Já para o caso de 

tubulações com 20 anos o resultado foi uma vazão de 0,1062 m³/s. A equação da 

continuidade (equação 2.1) leva a velocidade de 1,657 m/s no primeiro caso e 1,502 

Material: DEFoFo Ferro Fundido

Diâmetro nominal (mm): 300 300

Diâmetro externo (mm): 326 329

Espessura paredes tubo (mm): 13,1 5,7

Espessura do revestimento (mm): - 2,5

Diâmetro da tubulação (m): 0,2998 0,3126

Comprimento da tubulação (m): 1138,72 236,30

Coeficiente de Hazen Williams (tubo novo): 140 130

Coeficiente de Hazen Williams (20 anos): 130 105

Acessórios Quantidade L eq. /D L eq. Total (m)

Entrada normal 1 17,5 5,25

Curva 90° 2 16,4 9,83

Curva 68° 3 12,6 11,33

Curva 45° 6 7,4 13,31

Curva 22,5° 9 4,0 10,79

Curva 11° 7 2,5 5,25

Tê passagem direta 2 21,3 12,77

Saída normal 1 30,4 9,11

77,65Somatório dos comprimentos equivalentes (m): 
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m/s no segundo caso, valores aceitáveis de acordo com os limites recomendados para 

as adutoras por gravidade. 

Atualmente, observou-se que, mesmo após o fechamento de todas as ventosas e 

suspiros, a vazão máxima na adutora de água bruta ficou em torno de 78 l/s, valor 

muito inferior ao valor obtido nos cálculos anteriores, para tubulação com 20 anos de 

uso. Esse fato pode ser explicado pela má conservação da adutora, decorrente de 

ausência de manutenção e limpeza. As deficiências observadas na captação, com a 

barragem completamente assoreada e caixa de areia inadequada, provavelmente 

levaram a uma diminuição da seção dos tubos em locais críticos pela sedimentação 

de areia transportada pela água, provocando a diminuição da vazão do escoamento. 

Constata-se o transporte de areia fina com partículas de quartzo e rochas 

quartzosas pela acumulação dessas partículas sob o eixo da bomba na estação 

elevatória. A acumulação é devida ao vazamento contínuo na gaxetada bomba que 

tem que ser substituída com muita frequência. Recomenda-se que seja feita uma 

limpeza periódica da tubulação, por processos mecânicos, o que possibilitará um 

aumento da vazão para algo próximo aos 0,100 m³/s. 

Ressalta-se que os tubos e acessórios instalados ao longo da tubulação estão em 

bom estado, exceto por alguns registros de esgotamento. 

 

5.3 A Estação Elevatória do Funil 

Segundo as inspeções realizadas nas instalações, a Tabela 6 apresenta as 

especificações dos conjuntos motor e bomba da estação elevatória e a Figura 14 

ilustra um esquema da planta das instalações na casa de bombas do Funil. 

Atualmente apenas o conjunto moto bomba 2, ilustrado na Figura 15, encontra-se em 

funcionamento. Dessa forma, o estudo considerou apenas essa parte da instalação. 

A tubulação de sucção do conjunto moto bomba é curta, construída de ferro 

fundido dúctil com revestimento de cimento centrifugado. Possui comprimento de 3 

metros e diâmetro de 300 mm e contém uma entrada normal, um registro borboleta, 

uma curva 90° RM e uma redução excêntrica de 300 mm para 150 mm, como 
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acessórios. Como o nível da água no reservatório de sucção se encontra acima do 

eixo da bomba, esta se encontra afogada. 

 

Tabela 6: Especificações dos conjuntos moto bomba. Fonte: Própria autora, 2018. 

 

 

Figura 14: Esquema em planta das instalações da casa de bombas do Funil. Fonte: 

Própria autora, 2018. 

BOMBA 1 DESCRIÇÃO BOMBA 2 DESCRIÇÃO

MARCA Imbil MARCA Imbil

MODELO BEW125/5 MODELO BEW125/5

SÉRIE 47125 SÉRIE 2017609032

ROTOR 320 mm ROTOR 320 mm

ROTAÇÃO 1750 rpm ROTAÇÃO 1750 rpm

PRESSÃO MÁX. 190 mca PRESSÃO MÁX. 190 mca

VAZÃO MÁX. 288 m³/h VAZÃO MÁX. 288 m³/h

MOTOR Elétrico GE MOTOR Elétrico GE

TENSÃO 440 V TENSÃO 440 V

POTÊNCIA 230 kW POTÊNCIA 230 kW

CORRENTE 365 A CORRENTE 365 A

F. POTÊNCIA 0,87 F. POTÊNCIA 0,87

ROTAÇÃO 1788 rpm ROTAÇÃO 1788 rpm
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Figura 15: Detalhe do conjunto moto bomba 2 da estação elevatória do Funil. Fonte: 

Acervo pessoal, 2018. 

 

Já a tubulação de recalque, de mesmo material que a sucção, possui comprimento 

de cerca de 866 metros e diâmetro nominal de 250 mm.Como acessórios, a tubulação 

possui uma ampliação concêntrica de 150 para 250 mm, uma curva 90º RM, uma 

válvula de retenção, um tê 45° com passagem lateral, duas curvas 90° RM, um tê 

passagem direta para descarga de fundo, um tê com passagem direta para uma 

válvula redutora de pressão e um registro de gaveta.  

Os comprimentos e os detalhes das tubulações de sucção e recalque do conjunto 

moto bomba 2 são apresentados nas Figura 16 e Figura 17. Ao sair da casa de 

máquinas a tubulação desce verticalmente e passa pela descarga de fundo, pela 

válvula de alívio de pressão e pelo registro de gaveta regulador de vazão, mostrados 

na Figura 18. 
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Figura 16: Vista e comprimentos das tubulações de sucção e recalque do conjunto 

moto bomba 2. Medidas em metros. Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

 

Figura 17: Vista e comprimentos da tubulação de recalque (continuação). Medidas em 

metros.Fonte: Acervo pessoal, 2018. 
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Figura 18: Tubulação de saída da elevatória (a) e detalhe do dispositivo de manobra 

(b). Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

Os resultados obtidos durante as medições realizadas no bombeamento estão 

registrados na Tabela 7. Ressalta-se que a corrente obtida com o analisador de 

energia teve de ser corrigida pelo fato de a alimentação do motor elétrico estar 

construída com cabos duplos em paralelo em cada fase. O alicate de corrente do 

analisador de energia mediu um valor aparente que, após correção com outro medidor 

de corrente, resultou na corrente corrigida apresentada na Tabela 7. Por tal razão, os 

valores obtidos para potências ativas e reativas foram desconsiderados nos cálculos, 

prevalecendo a potência ativa calculada a partir dos valores de tensão, corrente e fator 

de potência medidos. 

A Tabela 7 apresenta ainda o cálculo das alturas manométricas e das alturas 

manométricas por estágio da bomba (cinco, no caso). As alturas manométricas foram 

calculadas de acordo com a equação 2.14, subtraindo-se a pressão da sucção (caso 

de bomba afogada). Adotou-se a massa específica da água a 20°C (ρ = 998,2 kg/m³) 

e desconsiderou-se o desnível entre o manômetro na sucção e o manômetro de 

recalque (y), em decorrência da magnitude das pressões obtidas no manômetro de 

recalque. 



 

 

 

48 

 

 

Tabela 7: Medições realizadas nos dias 22 e 23/06/2018. Fonte: Própria autora, 2018. 

 

 

No Apêndice C é apresentada a tabela que contém os diversos pontos utilizados 

para a determinação das curvas de altura manométrica por vazão, potência por vazão 

e eficiência por vazão coletados diretamente nos gráficos disponibilizados no catálogo 

do fabricante da bomba. Todos esses pontos possibilitaram a plotagem dessas curvas 

teóricas com auxílio do programa MS Excel.  

No mesmo gráfico da curva do fabricante com altura manométrica por estágio 

versus vazão plotou-se os pontos experimentais determinados, apresentados na 

Tabela 7, para fins de comparação, conforme a Figura 19. Nesta, percebe-se que os 

pontos experimentais tiveram boa aderência à curva do fabricante, indicando que a 

bomba funciona corretamente, se encontra em bom estado de conservação. Os 

pontos experimentais ficaram muito próximos à curva característica da bomba 

fornecida pelo fabricante para o diâmetro de rotor igual a 320 mm e rotação de 

1750 rpm, como é o caso. 

Em seguida, obteve-se a curva característica do sistema para o caso do registro 

totalmente aberto, conforme a equação 2.13. Com o uso da equação de Hazen-

Williams (equação 2.4), a perda de carga total foi calculada, considerando o 

comprimento real da tubulação de recalque acrescido do comprimento equivalente às 

perdas de cargas localizadas nos acessórios instalados. As características físicas do 

sistema são conhecidas e apresentadas na Tabela 8. 

Fator de

Sucção Recalque Total Por estágio Medida Corrigida Potência Total Por estágio

m³/h kgf/cm² kgf/cm² mca mca/estágio V A A kW cv/estágio

22/jun 102,0 0,18 28,5 283,7 56,7 - - - - - -

22/jun 149,1 0,10 26,8 267,5 53,5 - - - - - -

22/jun 168,0 0,08 26,0 259,7 51,9 - - - - - -

22/jun 239,0 0,03 22,2 222,1 44,4 - - - - - -

23/jun 150,0 0,18 27,5 273,7 54,7 432 233 276 0,836 172,8 46,3

23/jun 176,0 0,16 26,6 264,9 53,0 430 250 296 0,841 185,2 49,6

23/jun 190,0 0,17 26,2 260,8 52,2 427 257 304 0,836 187,7 50,3

23/jun 214,0 0,13 25,5 254,2 50,8 425 268 316 0,842 195,9 52,5

23/jun 221,0 0,12 24,5 244,2 48,8 428 276 325 0,843 203,2 54,5

23/jun 237,0 0,10 23,8 237,4 47,5 431 281 331 0,845 208,7 56,0

23/jun 245,0 0,09 23,0 229,5 45,9 429 291 342 0,842 214,2 57,4

23/jun 255,0 0,08 23,0 229,6 45,9 428 295 347 0,838 215,5 57,8

23/jun 266,0 0,03 22,2 222,1 44,4 435 - - 0,870 228,3 61,2

Corrente Potência Ativa Calculada

Data
Vazão

Pressão Altura Manométrica
Tensão
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Figura 19: Curva altura manométrica versus vazão para a bomba. Comparação entre 

a curva do fabricante e os pontos experimentais. Fonte: Própria autora, 2018. 

 

Tabela 8: Características físicas do sistema. Fonte: Própria autora, 2018. 

 

 

Para fins de caracterização do sistema, determinou-se a curva da instalação para 

o caso do registro de recalque aberto parcialmente, no ponto em que a vazão obtida 

foi 266 m³/h (vazão bombeada atualmente). Utilizando as equações 2.13 e 2.4, com 

os parâmetros de comprimento, diâmetro e C de Hazen-Williams constantes, tem-se: 

Hman = ho + K Q
1,85

                                                                                                                   (5.2) 

Cota NA - sucção (m): 1028,0

Cota NA - recalque (m): 1203,0

Desnível geométrico (m): 175,0

Diâmetro interno DEFoFo (m): 0,252

Comprimento DEFoFo (m): 167,8

C de Hazen-Willians DEFoFo: 130

Diâmetro interno ferro fundido (m): 0,261

Comprimento ferro fundido (m): 918,5

C de Hazen-Willians ferro fundido: 105

L equivalente ferro fundido (m): 108,6
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A altura manométrica e a vazão do ponto em questão foram substituídas na 

equação 5.2, levando à determinação da constante K, com valor obtido de 

0,000303h
1,85

m-4,55. Assim, atribuindo-se valores para a vazão, calculou-se a 

respectiva altura manométrica e obteve-se a curva altura manométrica versus vazão, 

que foi plotada para representar a equação 5.2 com o valor de K determinado pelo 

ponto de operação referido. 

Os pontos obtidos para as duas curvas da instalação mencionadas são 

apresentados na Tabela 9, sendo que a terceira coluna corresponde às alturas 

manométricas por estágio para o registro totalmente aberto e a quarta coluna às 

alturas manométricas por estágio para o registo parcialmente fechado no ponto 

determinado de maior vazão medida na instalação. As curvas da instalação foram 

acrescidas ao gráfico da Figura 19, conforme apresentado na Figura 20. 

 

Figura 20: Curvas características da bomba (com os pontos experimentais) e curvas 

da instalação para registro de recalque aberto e parcialmente aberto. Fonte: Própria 

autora, 2018. 
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Tabela 9: Pontos para determinação das curvas da instalação. Fonte: Própria autora, 

2018. 

 

Hman Hman para abertura Hman para abertura

calculada total / estágio parcial / estágio

(m³/h) (m) mca/est mca/est

0 175,0 35,0 35,0

10 175,0 35,0 35,0

20 175,1 35,0 35,1

40 175,4 35,1 35,3

50 175,6 35,1 35,4

70 176,0 35,2 35,8

80 176,3 35,3 36,0

90 176,7 35,3 36,3

100 177,0 35,4 36,5

110 177,4 35,5 36,8

120 177,8 35,6 37,1

130 178,3 35,7 37,5

140 178,8 35,8 37,8

150 179,3 35,9 38,2

160 179,8 36,0 38,6

170 180,4 36,1 39,1

180 181,0 36,2 39,5

190 181,6 36,3 40,0

200 182,3 36,5 40,5

210 183,0 36,6 41,0

220 183,7 36,7 41,5

230 184,5 36,9 42,1

240 185,2 37,0 42,7

250 186,0 37,2 43,3

260 186,9 37,4 43,9

270 187,7 37,5 44,6

280 188,6 37,7 45,2

290 189,5 37,9 45,9

300 190,5 38,1 46,6

310 191,4 38,3 47,3

320 192,4 38,5 48,1

330 193,4 38,7 48,8

340 194,5 38,9 49,6

350 195,6 39,1 50,4

360 196,7 39,3 51,3

370 197,8 39,6 52,1

380 198,9 39,8 53,0

390 200,1 40,0 53,9

400 201,3 40,3 54,8

Vazão
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Como o rotor possui diâmetro de 320 mm, na Figura 20 observa-se que, caso o 

registro de recalque seja totalmente aberto, o ponto de operação da bomba 

corresponde à vazão de aproximadamente 316 m³/h (87,8 l/s), para uma altura 

manométrica de 192 m. Porém, como a vazão geralmente fica em torno de 265 m³/h 

(73,6 l/s) na estação, já que o registro de recalque nunca fica totalmente aberto, 

percebe-se que a bomba não opera em sua condição ideal, de forma que parte da 

energia desenvolvida pela mesma é perdida no registro parcialmente aberto. 

Caso o registro fosse totalmente aberto, para fornecer o mesmo volume que o 

atual, a bomba poderia funcionar em intervalos de tempo consideravelmente inferiores 

às 24 horas por dia, o que não acontece rotineiramente. Assim, além da diminuição 

do tempo de funcionamento, ocorreria ainda uma diminuição da altura manométrica 

e, consequentemente, da energia gasta para a operação do sistema, o que reduziria 

significativamente os gastos com energia elétrica. 

Porém, essa não é uma alternativa viável, dado que a ausência de um reservatório 

maior na estação elevatória impossibilitaria o armazenamento da água nos períodos 

de desligamento da bomba, o que faria com que a mesma fosse ligada e desligada 

com muita frequência, possibilitando a ocorrência de danos. 

Assim, uma alternativa para o funcionamento da bomba no seu ponto ótimo, com 

a vazão desejada de aproximadamente 74 l/s, seria a diminuição do diâmetro do rotor 

ou da sua velocidade de rotação. Como não é praticável a substituição do rotor da 

bomba por um de menor diâmetro, a solução mais adequada seria a utilização de um 

inversor de frequência para propiciar uma menor velocidade de rotação, com 

consequente diminuição da altura manométrica e da potência do bombeamento, 

diminuindo os gastos com energia elétrica do sistema. 

A potência por estágio pela vazão também foi considerada. Primeiramente 

buscou-se traçar a curva potência da bomba por estágio pela vazão, com dados 

retirados da curva do fabricante para rotores de 320 mm e de 295 mm de diâmetro. A 

curva foi traçada conforme pode ser visto na Figura 21. Com as medidas da tensão, 

corrente e fator de potência, calculou-se a potência por estágio de alimentação do 
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motor, para cada vazão medida, conforme dados da Tabela 7, com os pontos plotados 

no mesmo gráfico da Figura 21.  

Observa-se que os valores encontrados estão superiores ao da bomba como era 

esperado, já que o motor elétrico tem a sua eficiência própria, que não pôde ser 

avaliada. Entretanto, observa-se que se admitirmos que a eficiência do motor seja de 

cerca de 95% como é usual para motores de potência mais elevadas, verifica-se que 

a potência determinada para a bomba ainda fica um pouco superior ao valor indicado 

pelo fabricante. Isso talvez seja explicado pela situação que se observou de troca 

frequente do conjunto de gaxetas devido ao desgaste excessivo pela presença de 

areia fina junto com a água que está sendo bombeada. Em um momento em que a 

peça denominada sobreposta foi apertada em excesso para evitar vazamentos, a 

potência exigida no motor se torna um pouco maior pela maior dissipação de energia 

na gaxeta apertada. 

 

Figura 21: Curvas de potência por estágio pela vazão conforme fornecidas pelo 

fabricante e com os pontos experimentais medidos para o motor elétrico. Fonte: 

Própria autora, 2018. 
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A determinação do rendimento da bomba também ficou prejudicada, visto que a 

potência da bomba não pôde ser determinada e sim a do motor elétrico de 

acionamento. Entretanto, se admitirmos um rendimento de 95% para o motor elétrico, 

valor considerado comum para motores de maior potência, o rendimento hipotético da 

bomba se encontra próximo ao informado pelo fabricante. Na verdade fica um pouco 

abaixo do informado, conforme mostra o gráfico da Figura 22, construído a partir dos 

dados da Tabela 10, considerando-se que a potência no eixo do motor seria de 95% 

da potência ativa de alimentação do mesmo. O rendimento da bomba seria, portanto, 

a relação entre a potência hidráulica (medida) e a potência no eixo (estimada). 

 

Tabela 10: Vazão e potência medida no motor e hidráulica com rendimento 

estimado. Fonte: Própria autora, 2018. 

 

 

Como referido anteriormente, com o funcionamento contínuo da bomba para 

elevação da água com o registro de recalque parcialmente aberto para adequar a 

vazão disponível na adutora de água bruta com a vazão da elevatória, verifica-se um 

desperdício de energia. Tal funcionamento obriga a presença constante de um 

operador para a regulagem manual da vazão de forma que o nível da água no 

reservatório de recalque não fique muito baixo e nem se eleve de forma a haver 

extravasamento pelo ladrão. Toda energia dissipada devida à perda de carga 

localizada no registro que não se encontra todo aberto está sendo perdida.  

Pot. Ativa Medida Pot.Hidráulica Eficiência

Para o motor - Pot/est Medida para Bomba Estimada para a Bomba

m³/h cv/estágio cv/estágio %

111,0 42,3 23,2 57,6

150,0 46,3 29,9 67,9

176,0 49,6 33,9 72,0

190,0 50,3 36,1 75,5

214,0 52,5 39,6 79,3

221,0 54,5 39,3 75,9

230,0 - 40,4 -

237,0 56,0 41,0 77,1

245,0 57,4 40,9 75,1

255,0 57,8 42,6 77,7

266,0 61,2 43,0 74,0

Vazão
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Figura 22: Curvas de rendimento vazão dadas pelo fabricante e rendimento estimado 

para a bomba. Fonte: Própria autora, 2018. 

 

Nesse caso, analisa-se a opção de se instalar um equipamento inversor de 

frequência para regulagem do ponto de operação que se deseje, apenas controlando-

se a velocidade de rotação da bomba e de forma que o registro de recalque possa 

sempre trabalhar na posição totalmente aberta. Tal procedimento, inclusive, permitiria 

bombear vazões menores, nos momentos de menor demanda no sistema. 

Para tal, será necessário construir as curvas específicas da bomba para uma nova 

rotação, inferior a 1750 rpm. Assim, calculou-se os novos valores das características 

do bombeamento, partindo-se dos dados apresentados pelo fabricante a 1750 rpm, 

correspondentes ao ponto homólogo de mesma eficiência, tanto para altura 

manométrica por estágio, quanto potência por estágio em função da vazão. 

Os pontos homólogos para vazão e altura manométrica por estágio foram 

determinados a partir dos dados do fabricante para a rotação de 1750 rpm, conforme 

as equações 2.15 e 2.16, respectivamente. Foram simuladas curvas de pontos 
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homólogos para diversas rotações até que se obtivesse uma nova curva de altura 

manométrica por estágio pela vazão que interceptasse a curva do sistema, agora com 

o registro de recalque totalmente aberto, no ponto correspondente à vazão de 266 

m3/s (73,9 l/s). Assim, encontrou-se a nova rotação em 1650 rpm, correspondente ao 

ponto de operação cuja vazão é 266 m3/s e altura manométrica por estágio igual a 

39,1 m (altura manométrica total igual a 195,5 m). O resultado pode ser visualizado 

no gráfico da Figura 23. 

 

Figura 23: Curvas de altura manométrica por estágio pela vazão da bomba para as 

rotações de 1750 rpm e 1650 rpm e curva do sistema com registro de recalque 

totalmente aberto. Fonte: Própria autora, 2018. 

 

Os pontos homólogos da curva potência por estágio pela vazão também foram 

determinados a partir dos dados do fabricante para a rotação de 1650 rpm, através da 
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equação2.17. O resultado está representado no gráfico da Figura 24 para as rotações 

de 1750 rpm e 1650 rpm. 

 

Figura 24: Curvas de potência por estágio pela vazão da bomba para as rotações de 

1750 rpm e 1650 rpm e linhas indicativas da vazão correspondente a 266 m3/s. Fonte: 

Própria autora, 2018. 

 

Com a vazão de 266 m3/s determinada pelo gráfico da altura manométrica pela 

vazão para a rotação de 1650 rpm, verifica-se que a potência por estágio será de 48,3 

cv/est (36,0 kW/est), o que corresponde a potência da bomba igual a 241,5 cv (180,2 

kW). Tal valor é significativamente menor que o valor atualmente demandado 

determinado na curva da potência por estágio a 1750 rpm, iguais a 55,9 cv/est (41,7 

kW/est), num total de 279,5 cv (208,5 kW) para a bomba.  Conclui-se, portanto que a 

potência da bomba será menor em 28,3 kW (13,6%) do que a atualmente demandada 

a 1750 rpm com o registro de recalque parcialmente aberto.  
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A nova situação, portanto, levará a uma economia de 13,6% na potência da 

bomba e, portanto, o mesmo valor na energia consumida, o que justifica, plenamente, 

a instalação de um inversor de frequência para controle da rotação do motor e, 

consequentemente, da vazão a ser bombeada. Na verdade, a instalação do inversor 

de frequência levará a uma economia bem maior, uma vez que ele atua para diminuir 

a potência reativa que está sendo gerada na instalação e tarifada pela concessionária 

de energia, gerando um custo adicional no valor da conta mensal.  

Para uma estimativa do tempo em que o investimento em um inversor de 

frequência se pagaria pela economia de energia em consequência de sua instalação, 

fez-se uma análise das faturas de energia elétrica da Estação Elevatória do Funil 

referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2018. Os valores, descontando 

multas e juros de parcelas em atraso, são apresentados na Tabela 11. Os preços 

unitários de cada insumo foram calculados em função dos valores médios de gastos 

e de tarifas no período. 

 

Tabela 11: Gastos e tarifas mensais de energia elétrica na Estação Elevatória do 

Funil. Fonte: Própria autora, 2018. 

 

  

Como já demonstrado pela análise da potência do motor a uma nova rotação, a 

instalação de um inversor de frequência propiciará a uma redução de 13,6% nas atuais 

demandas de energia ativa. Assim, os novos valores mensais de demanda ativa no 

período FHP (fora do horário de ponta) e no HP (horário de ponta) são apresentados 

Mês Preço unitário

Demanda ativa FHP (kW) 238 4.643,50R$       235 4.698,12R$       231 4.320,87R$       235 4.554,16R$       19,41R$            

Demanda ativa HP (kW) 239 14.152,06R$     229 13.888,66R$     224 12.716,30R$     231 13.585,67R$     58,90R$            

Demanda reativa FHP (kW) 12 234,11R$         6 119,89R$         10 187,03R$         9 180,34R$         19,32R$            

Demanda reativa HP (kW) 8 156,07R$         12 239,78R$         10 187,03R$         10 194,29R$         19,43R$            

Energia ativa FHP (kWh) 135382 67.495,45R$     143746 73.402,78R$     148008 68.354,14R$     142379 69.750,79R$     0,49R$              

Energia ativa HP (kWh) 13.612 9.602,46R$       14.104 10.190,75R$     14.188 9.694,27R$       13968 9.829,16R$       0,70R$              

Energia reativa FHP (kWh) 6396 2.292,30R$       7052 2.588,67R$       6724 2.310,35R$       6724 2.397,11R$       0,36R$              

Energia reativa HP (kWh) 902 323,25R$         984 361,19R$         902 309,91R$         929 331,45R$         0,36R$              

Adic. de bandeira vermelha - 9.962,12R$       - 10.810,13R$     - 10.078,50R$     - 10.283,58R$     0,07R$              

Total R$ 108.861,32 R$ 116.299,97 R$ 108.158,40 R$ 111.106,56 -

Tipo de tarifa: Horo sazonal Azul em trifásica 440 V

Setembro de 2018 MédiaAgosto de 2018Julho de 2018
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na Tabela 12. Quanto às demandas reativas FHP e HP, adimitiu-se que a instalação 

do inversor levará à sua total eliminação.  

Para o cálculo das novas energias ativas FHP e HP, primeiramente obteve-se a 

média do tempo de funcionamento da instalação com base nos valores de energia 

ativa e demanda ativa apresentados na Tabela 11. Para o caso FHP o tempo 

calculado foi 606,7 horas por mês e, para o HP, 60,6 horas por mês. Assim, 

multiplicando esses valores pelas demandas ativas após a instalação do inversor, 

obtêm-se os valores de energia ativa apresentados na Tabela 12. Para as energias 

reativas FHP e HP, adimitiu-se, por hipótese, que a instalação do inversor levará a 

uma redução de 70% dos valores anteriores à instalação. 

O cálculo do adicional de bandeira leva em conta a energia ativa consumida na 

instalação. Dessa forma, o novo valor pode ser obtido de forma proporcional aos 

novos gastos determinados após a instalação do inversor de frequência, com 

resultado também apresentado na Tabela 12. Então, verifica-se que a economia 

mensal na tarifa de energia elétrica estimada após a instalação do inversor de 

frequência na estação elevatória do Funil será de R$ 16.973,08. 

 

Tabela 12: Gasto e tarifa mensal estimados após a instalação de um inversor de 

frequência na Estação Elevatória do Funil. Fonte: Própria autora, 2018. 

 

 

Gastos Tarifas totais

Demanda ativa FHP (kW) 19,41R$            203 3.934,80R$                  

Demanda ativa HP (kW) 58,90R$            199 11.738,02R$                

Demanda reativa FHP (kW) 19,32R$            0 -R$                          

Demanda reativa HP (kW) 19,43R$            0 -R$                          

Energia ativa FHP (kWh) 0,49R$              123015 60.264,68R$                

Energia ativa HP (kWh) 0,70R$              12068 8.492,39R$                  

Energia reativa FHP (kWh) 0,36R$              2017 719,13R$                    

Energia reativa HP (kWh) 0,36R$              279 99,44R$                      

Adicional de bandeira vermelha 0,07R$              - 8.885,02R$                  

Total 94.133,48R$             

Após a instalação do inversor
Preço unitário
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Atualmente, um inversor de frequência para 230 kW, em 440 VCA tem um custo 

estimado de R$ 100.000,00. Somando-se o custo de transporte e instalação do 

equipamento chega-se ao montante de R$ 115.000,00. Em um cálculo simplista, sem 

considerar custos financeiros, verifica-se que em 6,8 meses o valor do investimento é 

amortizado. O retorno do investimento ocorre em um tempo bem pequeno, o que 

permite sugerir a imediata instalação do inversor de frequência, o que trará 

flexibilidade e outros benefícios adicionais à operação do sistema. É importante 

observar que nesses cálculos não foi considerada a taxa de financiamento ou custos 

financeiros que, no caso de se decidir pela operação, devem ser ponderados, para se 

encontrar o tempo exato de retorno do investimento. 

Finalmente, para verificar se o dimensionamento da adutora por recalque atende 

ao critério econômico por meio das fórmulas da ABNT NB-92/66 (equação 2.6) e de 

Bresse (equação 2.8), com base nos resultados de tempo médio de funcionamento 

mensal obtido anteriormente, calculou-se os tempos médios diário e anual de 

funcionamento da instalação.  

A soma dos tempos de funcionamento FHP e HP leva a um total de 667,3 horas 

mensais. Dessa forma, pode-se dizer que o tempo médio de funcionamento diário da 

instalação é de 22,2 horas, equivalente a 8 007,6 horas anuais. Para a vazão atual 

(74 l/s) e com o diâmetro nominal DN250, a velocidade fica em torno de 1,50 m/s. 

Então, para uma vazão de 74 l/s (0,074 m³/s), pela equação 2.6, é possível calcular o 

diâmetro econômico da adutora, chegando a um valor de 0,347 m. Já pela equação 

2.8, para a mesma vazão, tem-se que o diâmetro econômico é de 0,245 m, caso se 

use um coeficiente econômico da fórmula de Bresse igual a 0,90.  

O valor calculado com a fórmula da ABNT é superior ao diâmetro real da tubulação 

(DN250), o que se justifica pelo valor mais elevado do tempo de operação em relação 

ao tempo de funcionamento estimado à época do projeto. Já com a fórmula de Bresse 

o diâmetro econômico ajustado pelo coeficiente ajustado a uma velocidade de 1,50 

m/s confirma o dimensionamento para o DN250. Analisando a velocidade atual na 

tubulação, verifica-se que a tubulação está compatível com a instalação elevatória de 
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água do Funil, de acordo com os limites máximos de velocidades recomendados nas 

normas. 

 

5.4 Os reservatórios de distribuição de água de Cachoeira do Campo 

Neste tópico, apresenta-se a descrição detalhada de todos os reservatórios 

utilizados para distribuição de água potável do distrito de Cachoeira do Campo. Essa 

descrição resultou da visita a cada um dos reservatórios com avaliação visual do seu 

estado atual. 

 

5.4.1 Reservatório da ETA Funil 

O reservatório da ETA Funil é o maior do distrito, sendo responsável pela 

distribuição da água tratada proveniente da Estação de Tratamento de Água do Funil 

para diversos outros reservatórios dispersos em Cachoeira do Campo, Santo Antônio 

do Leite, Amarantina, Glaura, Bandeirinha e Maracujá. As fotografias da Figura 25, 

juntamente com a tabela, ilustram a sua vista frontal e a tubulação de saída de água 

e apresenta suas especificações. O reservatório, com capacidade para 1 200 m3 é 

alimentado diretamente pela água tratada proveniente da ETA e está ligado à adutora 

de água tratada que abastece os demais reservatórios da rede de distribuição de 

água. 

 

Figura 25: (a) Vista do reservatório da ETA Funil. (b) Detalhes do ladrão, a esquerda, 

e do dreno e da tubulação de saída, a direita, com o registro de manobra. (c) Tabela 

resumo das características do reservatório. Fonte: Acervo pessoal, 2018. 
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O reservatório possui alimentação diretamente da estação de tratamento através 

de uma tubulação em DEFoFo, com diâmetro DN400. Conforme apresentado na 

Figura 25, sua saída contém um registro de gaveta e é composta por uma tubulação 

em DEFoFo, de diâmetro DN300. No fundo do reservatório existe um dreno com 

registro de gaveta de 200 mm e no seu topo existe um ladrão de 400 mm, em curva 

ascendente, também mostrados na foto da esquerda da Figura 25. 

 

5.4.2 Reservatório da ETA Vila Alegre 

O reservatório da ETA Vila Alegre, mais antigo, com capacidade para 150 m3, 

apresentado com suas especificações na Figura 26, é responsável pelo fornecimento 

de água para os reservatórios dos bairros Aldebaran e Dionísio, para algumas 

residências nas proximidades do prédio e para um hidrante localizado no terminal 

rodoviário. 

A alimentação do é advinda de uma derivação da adutora de água tratada do 

sistema Funil através de uma tubulação de entrada de DEFoFo de diâmetro DN100 e 

também da própria ETA Vila Alegre, através de uma tubulação de DEFoFo de 

diâmetro DN150. A saída é constituída por uma tubulação de PVC tipo PBA soldável 

de diâmetro DN60, que conduz a água até a estação elevatória situada no terreno da 

ETA um pouco abaixo do reservatório. Há ainda uma descarga de fundo de diâmetro 

DN100. Os detalhes estão apresentados na Figura 26. 

Na estação elevatória da ETA Vila Alegre, onde existem duas bombas 

funcionando em paralelo, existem quatro saídas para a água tratada: uma de PVC, 

tipo PBA soldável, de diâmetro DN60 para abastecimento do condomínio da Vale, uma 

de diâmetro DN100 para abastecimento de um reservatório situado no bairro Vila 

Alegre, uma de diâmetro DN60 para abastecimento do reservatório da própria ETA e 

outra em DEFoFo, de diâmetro DN150, que conduz a água para abastecimento dos 

reservatórios dos bairros Aldebaran e Dionísio. 
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Figura 26: (a) Reservatório da ETA Vila Alegre. (b) Detalhe da saída e da descarga 

de fundo. (c) Tabela resumo das características do reservatório. Fonte: Acervo 

pessoal, 2018. 

 

5.4.3 Reservatório do Alto do CAIC 

O reservatório cilíndrico, de alvenaria, situado nas proximidades do CAIC, no 

bairro Vila Alegre, é apresentado na Figura 27, juntamente com a descrição de suas 

características principais. 

 

Figura 27: Vista do reservatório do Alto do CAIC. Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

A tubulação proveniente do sistema Funil, que passa nas proximidades do 

reservatório e segue em direção a Santo Antônio do Leite, foi derivada para levar água 

ao reservatório. Ela chega com diâmetro DN200, em DEFoFo e, antes de subir para 

descarregar no reservatório tem uma curva redutora de 200 para 150 mm. Nessa 
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tubulação de diâmetro DN150 existe uma derivação, através de um tê redutor para 

DN100, para alimentar o reservatório do recém-implantado no condomínio Urbaville e 

para a Vila do Cruzeiro. Logo a jusante dessa derivação em tê, constata-se a 

existência de outra derivação, agora de PVC de diâmetro DN85, para abastecimento 

das casas populares situadas ao lado do terreno do CAIC. Existe, ainda, uma saída 

para alimentação do bairro Vila Alegre em DEFoFo de diâmetro DN150. A Figura 28 

apresenta um esquema dessa distribuição.  

 

Figura 28: Esquema da alimentação e distribuição de água no Reservatório do Alto 

do CAIC. Fonte: Própria autora, 2018. 

 

5.4.4 Reservatório do condomínio Urbaville 

O recém-implantando condomínio Urbaville possui reservatório próprio para seu 

abastecimento, construído em chapas de aço, cilíndrico, da marca Carmaço. A data 

de fabricação é 03/01/2017 e número de série 4850. A partir da derivação na rede de 

alimentação do reservatório do Alto do CAIC, com caixa de passagem mostrada na 

Figura 29 (a), o reservatório do condomínio Urbaville possui duas alimentações de 

ferro fundido dúctil, que encaminham a água para seus dois compartimentos, 

conforme a Figura 29 (b). 

Um dos compartimentos se encontra na parte interna e superior da estrutura. A 

tubulação de alimentação para o reservatório superior possui diâmetro de 3'' e a 

inferior possui diâmetro de 4''. As saídas, também de ferro fundido dúctil, PN16, 
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possuem diâmetro de 3'' no compartimento superior e diâmetro de 100 mm no 

compartimento inferior. Existem dois drenos de fundo de 3'', um para cada 

compartimento, e dois ladrões de 150 mm, também um para cada compartimento. A 

Figura 30 apresenta a vista do reservatório, com o esquema de suas alimentações e 

a descrição de suas principais características. 

 

 

Figura 29: (a) Caixa de passagem com tê que leva a água da rede do reservatório do 

Alto do CAIC ao reservatório do Urbaville. (b) Detalhe da chegada da alimentação do 

reservatório do Urbaville, que se divide em duas tubulações, uma com 3'' e outra com 

4''. Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

Figura 30: (a) Vista do reservatório do condomínio Urbaville. (b) Esquema das 

tubulações no reservatório. (c) Tabela com o resumo das características do 

reservatório. Fonte: Acervo pessoal, 2018. 
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5.4.5 Reservatórios do loteamento Orsini (loteamento do Luizinho) 

O abastecimento dos quatro reservatórios de 100.000 litros cada, localizados no 

loteamento Orsini, nas proximidades do CAIC, é realizado através de uma derivação 

da adutora do sistema Funil e por um poço tubular. A Figura 31 ilustra os reservatórios 

e apresenta suas principais características. 

 

Figura 31: (a) Os quatro reservatórios de abastecimento do loteamento do Luizinho. 

(b) Tabela com resumo das características. Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

Os reservatórios possuem alimentação e saída por baixo, com tubulações de PVC 

de DN60, conforme apresentado na Figura 32 (a). Os ladrões são de DN85 e os 

drenos de DN60, também em PVC. A Figura 32 (b) ilustra a válvula reguladora de 

pressão dos reservatórios, sendo que a tubulação de maior diâmetro é proveniente do 

poço artesiano e, a menor, do sistema Funil. 
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Figura 32: (a) Detalhe da tubulação de alimentação dos reservatórios do loteamento 

Orsini. (b) Válvula reguladora de pressão dos reservatórios. Fonte: Acervo pessoal, 

2018. 

 

5.4.6 Reservatório do bairro Metalúrgico 

O bairro Metalúrgico conta com um reservatório para seu abastecimento, apoiado 

sobre um bloco de concreto, de marca Dipawa, com fabricação em 12/09/2014 e 

número de série 36109-1. A vista e as especificações do reservatório são 

apresentadas na Figura 33. A alimentação do reservatório, originada de uma 

derivação da adutora do sistema Funil, é composta por duas tubulações de PVC, uma 

com diâmetro DN50 e a outra, mais antiga, com DN32.  

Existem duas saídas para abastecimento do bairro, em PVC, sendo uma de PVC, 

DN100, que atende a parte baixa do bairro, e a outra com diâmetro DN60 que 

abastece a parte alta do bairro. O reservatório contém boia associada a um cabo de 

aço, marcadora de nível, uma descarga de fundo de DN100 e um ladrão de DN150, 

posicionado aproximadamente a 40 cm abaixo do topo do reservatório. A Figura 34 

apresenta um detalhe das tubulações do reservatório. 
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Figura 33: (a) Vista do reservatório do bairro Metalúrgico. (b) Tabela com resumo 

das características do reservatório. Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

 

Figura 34: Detalhe das tubulações de alimentação e saída do reservatório do bairro 

Metalúrgico. Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

5.4.7 Reservatório do condomínio Recanto dos Pássaros 

O Recanto dos Pássaros é um condomínio fechado, situado nas proximidades da 

BR 356, em Cachoeira do Campo. O condomínio possui um reservatório próprio para 
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seu abastecimento, de 48 m3 de capacidade, com vista e características especificadas 

na Figura 35. 

 

Figura 35: (a) Vista do reservatório do condomínio Recanto dos Pássaros. (b) Tabela 

com resumo das características do reservatório. Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

Uma tubulação de PVC, de DN75, enterrada, proveniente de derivação da adutora 

do sistema Funil alimenta esse reservatório. Porém, na chegada ao reservatório a 

tubulação é reduzida para o diâmetro de 1 ½'', em aço galvanizado, subindo ao topo 

do reservatório, onde existe uma válvula boia. A saída da tubulação para o 

abastecimento do condomínio é de PVC, com diâmetro DN1 ½'', através de registro 

de manobra. No fundo do reservatório existe um dreno de DN1'' e, no topo, um ladrão 

também de DN1''. 

 

5.4.8 Reservatório do bairro Dionísio 

No bairro Dionísio existe um antigo reservatório, em alvenaria, que abastece boa 

parte do distrito de Cachoeira do Campo, além do próprio bairro de mesmo nome. A 

Figura 36 ilustra a vista externa desse reservatório, permitindo ver a tubulação de 
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abastecimento proveniente do sistema Vila Alegre, além de apresentar suas 

características. 

 

Figura 36: (a) Vista do reservatório do bairro Dionísio. (b) Tabela resumo com dados 

do reservatório. Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

O reservatório recebe água por duas alimentações de DEFoFo. A primeira é 

proveniente do sistema Vila Alegre, estando composta por uma tubulação de diâmetro 

DN150 e a segunda é proveniente de derivação da adutora do sistema Funil, com 

diâmetro DN100. Existem duas saídas para a distribuição da água. A primeira é 

composta por uma antiga tubulação de amianto com diâmetro de DN100, que 

abastece quase todo o distrito. A outra saída, de construção mais recente, em PVC 

tipo PBA soldável, DN40, é usada para alimentação da rede de distribuição do bairro 

Dionísio. Aparentemente, o reservatório não possui dreno de fundo. Existe um ladrão, 

de ferro fundido, com diâmetro DN100. A Figura 37 mostra as tubulações citadas. 

É necessário ressaltar que, antes de abastecer o reservatório, a tubulação 

proveniente da derivação do sistema Funil possui uma nova derivação, em PVC, de 

diâmetro DN40, com registro de manobra, para abastecer a parte alta do bairro 

Dionísio, em cotas superiores à cota do reservatório descrito. Após o registro, a 

tubulação é ampliada para o diâmetro DN2'', em PVC, conforme ilustração na Figura 

37 (b). 
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Figura 37: Reservatório do Dionísio:detalhes das tubulações de alimentação e ladrão 

(a) e saída (b). Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

5.4.9 Reservatório do bairro Tombadouro 

Na rua Tombadouro está localizado o reservatório do bairro. Esse reservatório 

abastece a rede de distribuição para as residências situadas a jusante da linha e com 

cota inferior à do nível da água no reservatório. A Figura 38 apresenta uma vista de 

parte da casa de máquinas que abriga o booster e da área do reservatório situado aos 

fundos da casa que abriga o booster de elevação de água para o Alto do Beleza, bem 

como as suas características principais.  

A alimentação do reservatório é proveniente de uma derivação do sistema Funil, 

antes da entrada para o booster. Ela é composta por uma tubulação de PVC, tipo PBA 

soldável, com diâmetro DN85, que leva a água até o topo do reservatório. A saída 

também é de PVC, tipo PBA soldável, com DN100, para abastecimento do bairro 

Tombadouro. O reservatório não possui dreno de fundo aparente, porém constata-se 

a existência de dois ladrões construídos em aço galvanizado, um com DN2 ½'' e outro 

com DN3''. 
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Figura 38: (a) Vista externa da área do reservatório do Tombadouro, no terreno da 

casa do booster. (b) Detalhe do reservatório. (c) Tabela com características do 

reservatório. Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

5.4.10 Reservatório do loteamento Soledade 

O loteamento Soledade, implantado recentemente, possui um reservatório próprio 

para seu abastecimento, construído em chapas metálicas, novo, exposto na Figura 

39, juntamente com um desenho esquemático dos detalhes de suas alimentações e a 

suas principais especificações.  

 

Figura 39: (a) Vista do reservatório do loteamento Soledade. (b) Esquema das 

alimentações e ladrões do reservatório. (c) Tabela com resumo das características do 

reservatório. Fonte: Acervo pessoal, 2018. 
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O reservatório possui dois compartimentos, sendo um colocado na parte superior. 

Ele apresenta três tubulações de alimentação, todas em aço galvanizado, que recebe 

água proveniente de uma derivação da adutora do sistema Funil, conforme 

esquematizado na Figura 39. Uma das tubulações possui diâmetro de 3'' e as outras 

duas possuem diâmetro de 2'' cada. O desnível entre cada entrada de alimentação é 

de aproximadamente 1,20 m. A saída do reservatório para abastecimento do 

loteamento é constituída por uma tubulação em aço galvanizado, com diâmetro de 3''. 

Verifica-se a existência de um dreno de fundo de 2'' e dois ladrões de 3'' cada. 

 

5.4.11 Reservatório do bairro Alto Beleza 

O bairro Alto do Beleza possui um reservatório cilíndrico, construído em alvenaria, 

com características semelhantes ao reservatório do Alto do CAIC, responsável pelo 

abastecimento do próprio bairro, do distrito de Glaura e do povoado da Bandeirinha. 

A Figura 40 mostra como se encontra o reservatório atualmente e o quadro com suas 

especificações. 

 

Figura 40: (a) Vista do reservatório do bairro Alto Beleza. (b) Tabela com suas 

características. Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

A alimentação do reservatório é feita por uma tubulação de ferro fundido, com 

diâmetro DN150, oriunda da tubulação de DEFoFo do sistema Funil após passagem 

pelo booster situado na Rua Tombadouro. Constata-se que dessa alimentação, 
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estranhamente, derivam dois ramais de 25 mm para abastecimento de algumas 

residências vizinhas ao reservatório, que estão em cotas mais elevadas. Pode-se 

verificar, ainda, a existência de uma alimentação em PVC, de 85 mm, desativada. 

Nesse reservatório existem duas tubulações de saída, em ferro fundido, sendo 

uma delas, de diâmetro DN100, responsável pelo abastecimento do bairro Alto Beleza 

e o distrito Bandeirinha, por uma derivação em tê, conforme esquematizado na Figura 

41 (a). A segunda saída, de diâmetro DN85, se destina ao abastecimento do distrito 

de Glaura. A Figura 41 (b) ilustra um desenho esquemático com todas as tubulações 

citadas. 

Não pôde ser observada a existência de dreno de fundo. Constata-se que o 

reservatório possui um ladrão de diâmetro DN100, partindo do seu topo. O 

reservatório não possui válvula boia reguladora de nível; porém, o seu 

transbordamento é evitado pelo desligamento automático do booster. 

 

 

Figura 41: Esquema das tubulações ativas do reservatório do Alto Beleza 

(esquerda).Detalhe das tubulações de alimentação e saída do reservatório (direita). 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 
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5.4.12 Reservatório do bairro Aldebaran 

Para abastecimento do bairro Aldebaran existe um reservatório próprio, metálico 

com capacidade de 48 m3. A alimentação do reservatório é feita em PVC, com 

diâmetro DN50, com água proveniente de uma derivação da adutora do sistema Vila 

Alegre. A saída para abastecimento do bairro é de aço galvanizado, com diâmetro 

DN2''. O reservatório possui um dreno de fundo DN1'' e não tem ladrão no seu topo. 

A Figura 42 apresenta a vista do reservatório e um quadro com suas principais 

características. 

 

Figura 42: (a) Vista do reservatório do bairro Aldebaran. (b) Tabela com suas 

características. Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

5.5 O booster da Rua Tombadouro 

Na Rua Tombadouro, no mesmo terreno onde está situado o reservatório do 

bairro, encontra-se instalada uma bomba reforçadora de pressão (booster), conforme 

ilustrado na Figura 43. Tal bomba reforçadora, instalada na adutora do Sistema Funil, 

eleva a água necessária ao abastecimento do reservatório do Alto Beleza, situado a 

jusante, em cota superior, e de onde ela é distribuída para o bairro Alto Beleza, para 

o distrito de Glaura e para o subdistrito Bandeirinha. A Tabela 13 apresenta as 
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especificações do booster e do motor que o acompanha. As linhas de sucção e de 

recalque são constituídas ambas por tubulações de DEFoFo de diâmetro DN150, com 

as devidas reduções para acoplamento, já que a bomba foi intercalada nessa 

tubulação.  

 

Figura 43: Booster instalado (a) e quadro de comando de energia (b). Fonte: Acervo 

pessoal, 2018. 

 

Tabela 13: Especificações do motor e da bomba reforçadora da Rua Tombadouro. 

Fonte: Própria autora, 2018. 

 

 

Os resultados das medições realizadas no booster estão apresentados na Tabela 

14. Nesta também se apresentam os cálculos da altura manométrica (equação 2.14) 

e da eficiência do sistema motor-bomba (equação 2.11). 

BOMBA Centrífuga MOTOR Elétrico

MARCA KSB MARCA WEG

MODELO Megabloc 50-160 R MODELO W22 Plus

SÉRIE B30068 TENSÃO 220 V

ROTOR 173 mm CORRENTE 49,8 A

ROTAÇÃO 3530 rpm POTÊNCIA 15kW ou 20 CV

Hman 60 mca ROTAÇÃO 3530 rpm

VAZÃO MÁX. 54 m³/h F. POTÊNCIA 0,87

ESTÁGIOS 1 RENDIMENTO 0,92

DIÂMETRO SUCÇÃO 3'' FS 1,15

DIÂMETRO RECALQUE 2''
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Tabela 14: Medições e resultados para o booster da Rua Tombadouro. 

 

 

Coletando-se diversos pontos das curvas fornecidas pelo fabricante da bomba, 

construiu-se a tabela apresentada no Apêndice D, que foi utilizada para a construção 

das curvas características da bomba com ajuda do programa MS Excel. Estas curvas 

foram utilizadas para comparação com a curva atual de funcionamento da bomba, 

conforme medições realizadas. Por outro lado, a Tabela 15 apresenta os parâmetros 

utilizados na aplicação das equações 2.4 e 2.14 para o traçado da curva característica 

do sistema e os resultados obtidos. 

Primeiramente plotou-se o gráfico da altura manométrica versus vazão, com os 

pontos medidos experimentalmente (Tabela 14), os pontos da curva fornecida pelo 

fabricante e os pontos determinados para a curva característica da instalação (Tabela 

15). O resultado é apresentado na Figura 44. 

Com o gráfico da Figura 44, nota-se que a bomba não se encontra em boas 

condições de funcionamento, já que a curva experimental ficou posicionada muito 

abaixo da curva fornecida pelo fabricante. A interseção entre a curva do fabricante e 

a curva característica da instalação mostra que o ponto de operação da bomba deveria 

levar a uma vazão de aproximadamente 74 m³/h.  

Porém, com os pontos experimentais, o resultado obtido para o funcionamento 

atual da bomba corresponde a uma vazão de aproximadamente 43 m³/h. Dessa forma, 

possivelmente existem problemas com o rotor ou com as palhetas diretrizes na 

carcaça da bomba que podem estar desgastadas, sendo necessária a realização de 

manutenção na mesma. 

Altura Fator Efic.

Sucção Recalque Man. Tensão Corrente Tensão Corrente Tensão Corrente Potência Ativa Reativa Total Bomba

(m³/h) (l/s) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (mca) (V) (A)  (V) (A)  (V) (A) (---) (kW) (kVar) (3XFase) (%)

1,74 0,48 7,0 6,8 0,00 127,0 0,0 127,0 0,0 127,0 0,0 0 0 0 0

1,77 0,49 7,0 13,0 60,04 126,5 29,0 127,4 31,0 125,1 26,5 0,707 7,75 7,70 7,73 4,06

9,80 2,72 6,9 12,8 59,04 126,0 32,0 127,3 35,0 125,1 30,1 0,753 9,30 8,00 9,22 18,41

11,30 3,14 6,9 12,8 59,04 126,8 33,3 127,7 36,0 126,5 31,5 0,770 9,83 8,07 9,86 20,08

13,90 3,86 6,9 12,7 58,04 128,0 36,6 128,9 36,5 127,5 34,2 0,783 10,63 8,44 10,77 22,46

18,70 5,19 6,7 12,5 58,04 124,8 38,1 125,9 39,8 124,5 35,0 0,816 11,40 8,07 11,52 28,17

32,80 9,11 6,5 12,2 57,04 124,0 41,7 125,4 42,7 124,2 39,3 0,838 12,87 8,38 12,91 43,01

37,00 10,28 6,4 12,0 56,04 124,0 44,6 125,9 44,9 124,1 40,6 0,844 13,67 8,66 13,69 44,88

41,20 11,44 6,4 12,0 56,04 124,0 44,4 125,0 45,5 123,3 41,8 0,850 13,84 8,59 13,89 49,36

41,70 11,58 6,4 11,9 55,04 122,7 44,9 124,2 46,3 122,6 42,2 0,854 13,96 8,49 14,03 48,65

42,60 11,83 6,4 11,9 55,04 125,2 45,2 125,5 44,7 124,9 43,5 0,846 14,04 8,82 14,13 49,41

Potência
Vazão

Pressão Fase1 Fase 2 Fase 3
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Tabela 15: Parâmetros e pontos para determinação da curva característica do 

sistema. Fonte: Própria autora, 2018. 

 

 

 

Figura 44: Gráfico da altura manométrica versus vazão para o booster da Rua 

Tombadouro, com a curva do fabricante e pontos experimentais medidos. Fonte: 

Própria autora, 2018. 

 

Construíram-se, também, os gráficos de potência versus vazão (Figura 45) e 

eficiência do conjunto motor bomba versus vazão (Figura 46) por meio dos pontos 

experimentais (Tabela 14) e dos pontos para a curva do fabricante. Através dos dois 

Cota NA - sucção (m): 1268,00 Vazão Vazão

Cota NA - recalque (m): 1231,00 (m³/h) (mca) (m³/h) (mca)

Desnível geométrico (m): 53,00 0 53,00 50 55,69

Diâmetro do Tubo (mm): 156,4 2 53,01 55 56,21

Comprimento do tubo (m): 1181,00 5 53,04 60 56,77

L equivalente estimado (m): 59,00 10 53,14 65 57,37

C de Hazen Williams: 130 15 53,29 70 58,01

20 53,49 75 58,70

25 53,75 80 59,42

30 54,05 85 60,18

35 54,39 90 60,98

40 54,78 95 61,82

45 55,21 100 62,70

Hman Hman
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gráficos, percebe-se que a potência real gasta pela bomba se encontra muito acima 

da estipulada pelo fabricante na vazão de operação e que a eficiência, que deveria 

estar em torno de 63%, atualmente é de apenas 50% na vazão de operação. 

 

Figura 45: Gráfico potência versus vazão para o booster da Rua Tombadouro. 

Fonte: Própria autora, 2018. 

 

 

Figura 46: Gráfico eficiência versus vazão para o booster da Rua Tombadouro. 

Fonte: Própria autora, 2018. 
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Foram observados muitos vazamentos e pequena vibração do conjunto motor 

bomba. Há informações por parte da equipe de operação de que a troca do selo 

mecânico é realizada com frequência, sendo que os vazamentos reaparecem após 

pouco tempo de funcionamento. Dessa maneira, é possível que o selo mecânico 

esteja produzindo um atrito acima do normal, devido a empenamento do eixo ou a 

danos nos rolamentos. Assim, recomenda-se a imediata manutenção ou substituição 

da bomba, para que a vazão aumente e a bomba volte a operar nas suas condições 

ideais. 

Devido ao bombeamento atual, a bomba encontra-se em operação por 

praticamente 24 horas por dia, de acordo com as informações do SEMAE/OP. Por 

meio da sua manutenção, buscando restabelecer as condições previstas pelo 

fabricante, os resultados apresentados nos gráficos anteriores levam a crer que, para 

bombear o mesmo volume atual, a bomba poderá funcionar durante cerca de metade 

desse tempo, com redução significativa dos gastos com energia elétrica na instalação. 

 

5.6 As demais adutoras do distrito 

Os levantamentos em campo possibilitaram a obtenção do traçado em planta e 

em corte das adutoras de água bruta e de água tratada dos sistemas Funil e Vila 

Alegre. Todas as representações são apresentadas no Apêndice E deste trabalho.  

 

5.6.1 Adutoras do sistema Funil 

A seguir, apresentam-se as descrições detatalhadas dos diversos trechos das 

adutoras do sistema Funil. Primeiramente é apresentada a adutora de água bruta 

entre a elevatória e a ETA, e em seguida, os trechos da adutora de água tratada entre 

as derivações de todo o sistema. 
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5.6.1.1 A adutora de água bruta para a ETA Funil 

O trecho considerado se inicia no reservatório da Estação Elevatória e segue até 

a entrada na calha Parshall da ETA Funil. Num primeiro trecho, da estação elevatória 

até a cota 1150 m, aproximadamente, a adutora é construída em ferro fundido 

revestido (FoFo), com diâmetro DN250, numa extensão de 918,50 m e encontra-se 

enterrada ao longo de praticamente todo o percurso, com exceção da região onde 

existe um pequeno curso d'água. Nesse trecho estão instalados um registro de gaveta, 

algumas curvas, alguns tês e válvulas de retenção.  

O segundo trecho, também enterrado, da cota 1150m até a cota 1203 m, na 

entrada da ETA, a adutora é de DEFoFo, DN250, numa extensão de 167,8 m. Na 

chegada da ETA existe uma curva 90°, com a tubulação subindo verticalmente e 

passando por uma expansão gradual de DN250 para DN400. A Tabela 16 apresenta 

um resumo das características do trecho avaliado. 

 

Tabela 16: Resumo das características da adutora de água bruta para a ETA Funil. 

Fonte: Própria autora, 2018. 

 

 

5.6.1.2 A adutora de água tratada entre a ETA Funil e a primeira derivação da 

rede (de DN300 para duas tubulações de DN250) 

Este trecho, composto por tubulação de DEFoFo de diâmetro DN300, tem como 

início a saída do reservatório da ETA Funil e segue até a primeira derivação da rede, 

no ponto de coordenadas UTM 640666 m E e 7749147 m N, onde a adutora é dividida 

em duas de diâmetro DN250, uma seguindo para a Vila Alegre, em direção Oeste e 

outra seguindo para o Bairro Dionísio, em direção Noroeste. 

Material: DEFoFo Ferro Fundido

Diâmetro nominal (mm): 250 250

Comprimento da tubulação (m): 167,80 918,50

Cota do ponto inicial - NA no reservatório (m):

Cota do ponto final - NA no reservatório (m):

1028,00

1203,00
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A adutora, totalmente enterrada neste trecho, desce acompanhando a topografia 

do terreno, desde o reservatório de água tratada na ETA Funil com o nível d'água na 

cota 1194 m até a bifurcação referida na cota 1092 m. Em 20 de junho de 2018, essa 

a tubulação apresentou um rompimento nas proximidades do bairro Residencial Dom 

Bosco, ponto de coordenadas UTM 641668 m E e 7748496 m N, na cota 1186 m. 

Dessa forma, foi necessário realizar a escavação do terreno no local para sua 

manutenção, a uma profundidade de aproximadamente 1,40 m, conforme mostrado 

na Figura 47. 

 

Figura 47: (a) Rompimento da adutora de água tratada do funil, com escavação para 

atingir a tubulação. (b) Manutenção no trecho rompido em 20 de junho de 2018. Fonte: 

Acervo SEMAE/OP, 2018. 

 

Este acontecimento possibilitou a inspeção visual de uma parte da adutora, 

comprovando as informações sobre material e diâmetro já mencionadas. Registra-se 

que, provavelmente, já havia ocorrido um rompimento no passado haja vista a 

presença de duas juntas de união tipo Gibault, encontradas no local. Também pode 

ser observado que a tubulação não se encontra assentada sobre berço flexível e, além 

do mais, foi recoberta com terra com muitos matacões de pedras em contato direto 

com os tubos.  
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Essa deve ser a principal causa do rompimento que se deu por trincaduras na 

parede da tubulação. Foi retirada uma das juntas Gibault e trocado dois pedaços de 

tubos por um único tubo de seis metros de comprimento. Essa operação motivou a 

suspensão do fornecimento de água para o distrito de Cachoeira do Campo por dois 

dias seguidos. 

A partir de aproximadamente 750 metros do início da tubulação, existe uma 

ventosa e, logo em seguida, duas derivações com tubos de PVC, DN25, que 

abastecem, de forma clandestina, cerca de quarenta residências do Residencial Dom 

Bosco. Em torno de 130 metros à frente, existe outra ventosa na rede. 

No ponto situado à distância de 990 metros do início do trecho, a tubulação entra 

em uma mata, tornando difícil o acesso para inspeção visual. Dessa forma, desse 

ponto até os próximos 420 metros, a posição da adutora em planta foi estimada. A 

inspeção voltou a ser possível no ponto situado a aproximadamente 1400 metros do 

início da tubulação, que continuou enterrada até o ponto da derivação, situado a 

aproximadamente 1760 metros do início do trecho. A Tabela 17 apresenta um resumo 

das características do trecho avaliado. 

 

Tabela 17: Resumo das características do trecho avaliado. Fonte: Própria autora, 

2018. 

 

 

5.6.1.3 A adutora de água tratada entre a primeira derivação da rede (de DN300 

para duas tubulações de DN250) e a derivação para o reservatório 

Metalúrgico 

No ponto onde a adutora de água tratada do Funil, com DN300, se dividiu em 

duas de DN250, analisa-se primeiramente o trecho que abastece os reservatórios do 

Material: DEFoFo

Diâmetro nominal (mm): 300

Comprimento da tubulação (m): 1887,00

Cota do ponto inicial - NA no reservatório (m): 1194,00

Cota do ponto final (m): 1092,00
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bairro Metalúrgico, Recanto dos Pássaros, Dionísio, Tombadouro e Alto do Beleza. O 

primeiro trecho a ser considerado será aquele que se inicia na derivação da rede já 

citada e segue até a próxima derivação para abastecer o reservatório do bairro 

Metalúrgico, onde a tubulação é de DEFoFo e possui diâmetro DN250, em um ponto 

de coordenadas UTM 64088 m E, 7749236 m N e cota 1114 m. 

Nesse trecho não foram identificadas particularidades relevantes, sendo que a de 

390,30 metros do seu início existe um poço de visita de onde parte a derivação para 

o reservatório do bairro Metalúrgico. A derivação é realizada através de dois colares 

de tomada, um de ¾’’ e outro de ½’’, que levam ao reservatório duas tubulações de 

PVC, com diâmetro de 50 mm e 32 mm, respectivamente. A Tabela 18 apresenta um 

resumo das características do trecho. 

 

Tabela 18: Resumo das características do trecho avaliado. Fonte: Própria autora, 

2018. 

 

 

5.6.1.4 A adutora de água tratada entre a derivação para o reservatório 

Metalúrgico e a derivação para o reservatório do Recanto dos Pássaros 

A partir da derivação para o reservatório do bairro Metalúrgico, a tubulação 

continua sendo de DEFoFo, porém com diâmetro DN150, seguindo assim até um poço 

de visita. Neste se encontra a derivação, composta de um tê com redução para DN75, 

registro de gaveta e válvula reguladora de pressão. 

Segue então uma tubulação de PVC DN75 para atender o reservatório do 

condomínio Recanto dos Pássaros, considerado o ponto final do trecho, com descarga 

no reservatório pela parte superior com registro tipo bóia, totalizando cerca de 330 

metros. O ponto da derivação possui coordenadas UTM 640047 m E, 7749403 m N e 

Material: DEFoFo

Diâmetro nominal (mm): 250

Comprimento da tubulação (m): 407,80

Cota do ponto inicial  (m): 1092,00

Cota do ponto final (m): 1114,00
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cota 1093 m. A Tabela 19 apresenta um resumo das características do trecho em 

questão. 

Tabela 19: Resumo das características do trecho avaliado. Fonte: Própria autora, 

2018. 

 

 

A cerca de 52 metros, a montante do poço de visita, em um ponto de coordenadas 

UTM 640084 m E e 7749368 m N, no loteamento denominado Recanto da Mata, existe 

a construção de uma residência exatamente onde a adutora enterrada passa. 

Observa-se, ainda, que ao longo desse trecho, provavelmente, novas residências 

poderão ser construídas em um futuro próximo, atingindo a adutora. Assim, é 

necessário demarcar sua posição e impedir que escavações e construções sejam 

feitas no seu entorno. 

 

5.6.1.5 A adutora de água tratada entre a derivação para o reservatório do 

Recanto dos Pássaros e a derivação para o reservatório Dionísio 

O trecho em questão inicia-se no poço de visita com derivação para o reservatório 

do condomínio Recanto dos Pássaros, está construído com tubos de DEFoFo com 

DN150, e segue até uma derivação para o reservatório do bairro Dionísio, na esquina 

da Rua Marmelada, de coordenadas UTM 639632 m E, 7749818 m N e cota 1082 m, 

onde existem dois registros de manobra. Um deles na derivação para o reservatório 

do bairro e outro, um pouco a jusante da derivação, na linha que segue para o booster 

na rua Tombadouro. O trecho considerado possui uma extensão de 658,80 metros. 

O registro para alimentar o reservatório funciona com três voltas abertas. A 

tubulação desde a derivação até o reservatório é de DEFoFo, com diâmetro DN100. 

A Tabela 20 apresenta um resumo das características do trecho avaliado. 

Material: DEFoFo

Diâmetro nominal (mm): 150

Comprimento da tubulação (m): 329,70

Cota do ponto inicial  (m): 1114,00

Cota do ponto final (m): 1093,00
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Tabela 20: Resumo das características do trecho avaliado. Fonte: Própria autora, 

2018. 

 

 

5.6.1.6 A adutora de água tratada entre a derivação para o reservatório Dionísio 

e a derivação para os reservatórios Tombadouro e Soledade 

Após a derivação para o reservatório do bairro Dionísio, a tubulação segue em 

DEFoFo com DN150 em direção ao reservatório do bairro Tombadouro, por uma 

extensão de 800,47 m, pelas ruas da Marmelada, Sagrada Família e Tombadouro. O 

ponto final do trecho em análise se encontra sob coordenadas UTM 639717 m E, 

7750314 m N e cota 1117 m. 

A aproximadamente 286 metros do início do trecho considerado, na esquina entre 

a Rua Sagrada Família e a Rua Tombadouro, existe um poço de visita com uma 

ventosa. O reservatório do Tombadouro se encontra a cerca de 533 metros desse 

poço de visita, seguindo pela Rua Tombadouro.  

Na derivação, a tubulação é reduzida para DN85, de PVC, tipo PBA soldável, 

seguindo em um pequeno trecho pela rua Tombadouro. Em seguida, após a casa de 

bombas do booster, ela adentra por um terreno até chegar ao reservatório, onde sobe 

até o seu topo, na cota 1137 m. 

A jusante da derivação para o reservatório do Tombadouro, porém bem próximo 

dela, recentemente foi executada uma nova derivação para abastecimento do 

reservatório do loteamento Soledade. Essa, por sua vez, é construída de PVC, tipo 

PBA soldável, DN75, numa extensão de 328,0 m, chegando ao topo do reservatório 

metálico na cota 1138,8 m. 

 

Material: DEFoFo

Diâmetro nominal (mm): 150

Comprimento da tubulação (m): 658,80

Cota do ponto inicial  (m): 1093,00

Cota do ponto final (m): 1082,00
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Tabela 21: Resumo das características do trecho avaliado. Fonte: Própria autora, 

2018. 

 

 

5.6.1.7 A adutora de água tratada entre a derivação para os reservatórios 

Tombadouro e Soledade e o booster na Rua Tombadouro 

Após as duas derivações dos reservatórios Tombadouro e Soledade a adutora é 

desviada para dentro da casa de máquinas do booster, numa extensão de 9,0 m, em 

DEFoFo, com DN150 de diâmetro, correspondente a um ponto de coordenadas 

geográficas 639716 m E, 7750323 m N e cota 1118,0 m.  

Nesse trecho constata-se a presença de três joelhos 90º, uma redução de DN150 

para DN75 e um registro tipo borboleta. Passando pelo booster, a adutora retorna à 

rua Tombadouro, seguindo em direção ao Alto do Beleza. A Tabela 22 apresenta um 

resumo das características do trecho. 

 

Tabela 22: Resumo das características do trecho avaliado. Fonte: Própria autora, 

2018. 

 

 

5.6.1.8 A adutora de água tratada entre o booster na Rua Tombadouro e o 

reservatório Alto Beleza 

Após passagem pelo booster da rua Tombadouro, a adutora segue pela rua 

Tombadouro em direção ao reservatório do Alto do Beleza. Neste trecho a adutora é 

Material: DEFoFo

Diâmetro nominal (mm): 150

Comprimento da tubulação (m): 796,00

Cota do ponto inicial  (m): 1082,00

Cota do ponto final (m): 1117,00

Material: DEFoFo

Diâmetro nominal (mm): 150

Comprimento da tubulação (m): 9,00

Cota do ponto inicial  (m): 1117,00

Cota do ponto final (m): 1118,00
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construída em DEFoFo com diâmetro DN150, sendo que esse diâmetro se mantém 

até a entrada no reservatório do Alto Beleza onde passa a ser de ferro fundido, no 

ponto de coordenadas UTM 640633 m E, 7750887 m N e cota 1228 m. 

Após se estender por cerca de 606 m a adutora entra em direção à rua Padre 

João, segue à direita pela rua Buganvílias, novamente à direita, em curta extensão, 

pela rua Ipê Amarelo, até encontrar o reservatório. O trecho possui uma extensão de 

1181,0 m e o resumo de suas características está na Tabela 23. 

 

Tabela 23: Resumo das características do trecho avaliado. Fonte: Própria autora, 

2018. 

 

 

5.6.1.9 A adutora de água tratada entre a primeira derivação da rede (de DN300 

para duas tubulações de DN250) e a derivação para o reservatório da 

ETA Vila Alegre 

Além do próprio sistema Vila Alegre, o reservatório da ETA Vila Alegre é 

abastecido também pela adutora do sistema Funil. Dessa forma, este tópico trata do 

trecho da adutora Funil situado entre a derivação da adutora de DN300, que passa a 

ter diâmetro DN250, e a derivação que abastece o reservatório da ETA Vila Alegre. 

Inicialmente a tubulação é identificada como DEFoFo com diâmetro DN250.  

Aproximadamente 750 metros do início do trecho, na região final do bairro Aldebaran, 

ponto de coordenadas UTM 639981 m E, 7749049 m N e cota 1073 m, a tubulação 

entra em uma área de pastagem, de propriedade privada e difícil acesso. Só foi 

possível prosseguir com sua identificação cerca de 600 metros depois, quando ela 

surge na Avenida João Bastos Filho. Dessa forma, a posição em planta desse trecho 

foi estimada. 

Material: DEFoFo

Diâmetro nominal (mm): 150

Comprimento da tubulação (m): 1181,00

Cota do ponto inicial  (m): 1118,00

Cota do ponto final - NA no reservatório (m): 1233,00
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A 1379 metros do início do trecho, a tubulação corta a Avenida João Bastos Filho 

onde existe uma descarga de fundo, de diâmetro DN100, em um ponto de 

coordenadas UTM 639462 m E, 7748836 m N e cota 1049 m. Em seguida, a tubulação 

passa por baixo da ponte situada na BR-356, atravessando a rodovia, em direção à 

rua Pedra Sabão, juntamente com a adutora oriunda do sistema Vila Alegre (Figura 

48), que será identificada posteriormente, nesse trabalho. Nesse trecho, que possui 

aproximadamente 36 metros de extensão, a tubulação é construída em ferro fundido, 

como diâmetro DN250. 

A adutora segue pelo eixo da Rua Pedra Sabão, voltando a ser de DEFoFo, agora 

com diâmetro DN200, seguindo assim pelos próximos 1229 metros, quando sofre uma 

derivação para o reservatório da ETA Vila Alegre. 

Na esquina entre a Rua Pedra Sabão e a Rua Seis, existe um poço de visita, 

sendo que nesse ponto também a adutora faz uma curva que segue até a derivação 

para o reservatório da ETA Vila Alegre, em ponto de coordenadas UTM 638968 m E, 

7748204 m N e cota 1112 m, com um poço de visita situado em frente ao prédio. A 

derivação para o reservatório é de DEFoFo com DN100, sendo que na entrada do 

reservatório existe um registro de manobra, também de DN100. A Tabela 24 

apresenta um resumo das características do trecho. 

 

Tabela 24: Resumo das características do trecho avaliado. Fonte: Própria autora, 

2018. 

 

 

Material: DEFoFo Ferro Fundido DEFoFo

Diâmetro nominal (mm): 250 250 200

Comprimento da tubulação (m): 1379,00 36,00 1229,00

Cota do ponto inicial  (m):

Cota do ponto final (m):

1092,00

1112,00
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Figura 48: Adutoras do sistema Vila Alegre (esquerda) e do sistema Funil (direita) 

sob a ponte na BR-356. Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

5.6.1.10 A adutora de água tratada entre a derivação para o reservatório da 

ETA Vila Alegre e a derivação para o reservatório Alto do CAIC 

Prosseguindo pela Rua Seis, a adutorado sistema Funil segue em DEFoFo com 

diâmetro DN200, em direção a Santo Antônio do Leite. A 75 metros do poço de visita 

situado em frente à ETA (início do trecho considerado), existe uma derivação de PVC, 

com diâmetro DN60, em ponto de coordenadas UTM 638897 m E, 7748220 m N e 

cota 1120m, ligada a um reservatório extra, de 50000 litros (Figura 49 a), situado no 

terreno da ETA Vila Alegre, para o abastecimento de suas instalações. 

Uma segunda derivação da rede, a 15 metros a jusante da anterior, no ponto de 

coordenadas 638883 m E, 7747217 m N e cota 1121 m, também de PVC, com 

diâmetro DN32, abastece quatro reservatórios de 20000 litros cada (Figura 49 b), 

localizados também no terreno da ETA Vila Alegre, que possuem saída de PVC com 

DN60, para abastecimento do condomínio da Vale. 

A tubulação segue pela rua Seis, entra pela rua Sete e, a aproximadamente 639 

metros a jusante da derivação para os quatro reservatórios, existe uma ventosa na 

adutora de DN200 em um ponto de coordenadas UTM 638432 m E, 7747851 m N e 

cota 1150 m. Em seguida, a tubulação continua nessa mesma rua até o seu final, 

entrando em seguida na Rua Hum, por aproximadamente 585 metros até a derivação 
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para abastecimento dos reservatórios do Alto do CAIC e Urbaville, ponto considerado 

como o final desse trecho, de coordenadas UTM 638044 m E, 7747426 m N e cota 

1159 m. 

Deste ponto em diante a adutora segue pela rua Hum até sair dos limites do 

distrito, seguindo por um acesso de terra em direção ao distrito de Santo Antônio do 

Leite, construída em DEFoFo, DN150. A derivação para os reservatórios abastecidos 

é construída de PVC, com diâmetro DN150. Dessa maneira, o trecho tem uma 

extensão total de 1316 m. A Tabela 25 apresenta um resumo das características do 

trecho. 

 

Figura 49: (a) Reservatório de 50.000 litros, semienterrado, utilizado para o 

abastecimento das instalações da ETA Vila Alegre. (b) Os quatro reservatórios de 

20.000 litros situados na área da ETA Vila Alegre, com saída para o condomínio Vale. 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

Tabela 25: Resumo das características do trecho avaliado. Fonte: Própria autora, 

2018. 

 

 

Material: DEFoFo

Diâmetro nominal (mm): 200

Comprimento da tubulação (m): 1316,00

Cota do ponto inicial  (m): 1112,00

Cota do ponto final (m): 1159,00
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5.6.1.11 A adutora de água tratada entre a derivação para o reservatório Alto 

do CAIC e a derivação para os reservatórios do loteamento Orsini 

Este pequeno trecho, de DEFoFo com DN200, se inicia na derivação para o 

reservatório Alto do CAIC, seguindo pela rua Hum até a derivação para os 

reservatórios do Loteamento Orsini, no ponto de coordenadas UTM 637920 m E, 

77747254 m N e cota 1163 m, totalizando cerca de 213 metros. A derivação para os 

reservatórios do loteamento é construída de PVC, tipo PBA soldável, com diâmetro 

DN60.  

A Tabela 26 apresenta um resumo das características do trecho em questão. 

Registra-se que a 6 metros do início desse trecho existe um poço de visita, onde foi 

instalado um registro de controle DN200.  

 

Tabela 26: Resumo das características do trecho avaliado. Fonte: Própria autora, 

2018. 

 

 

 

5.6.1.12 A adutora de água tratada entre a derivação para o reservatório do 

loteamento Orsini e o reservatório do Gouveia 

Após a derivação para os reservatórios do loteamento Orsini, a adutora passa a 

ter diâmetro DN150, ainda em DEFoFo e segue pela Rua Hum, entrando na estrada 

de terra que dá acesso ao bairro Gouveia, no distrito de Santo Antônio do Leite. Após 

1631 metros do início do trecho existe um poço artesiano recém-construído (Figura 

50 a), que ainda não se encontra em operação. Após esse poço a adutora segue por 

mais 864 metros, até alcançar a derivação para o reservatório do Gouvêia. A Tabela 

27 apresenta um resumo das características desse trecho. 

Material: DEFoFo

Diâmetro nominal (mm): 200

Comprimento da tubulação (m): 213,00

Cota do ponto inicial  (m): 1159,00

Cota do ponto final (m): 1163,00
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O reservatório do Gouveia (Figura 50 b), com capacidade de 300 m³, é apoiado, 

sobre terreno com cota 1173 m, em alvenaria, e possui entrada de DN200, em ferro 

fundido, com válvula de alívio de pressão. A saída é de diâmetro DN150, com registro, 

reduzida para DN100, em PVC tipo PBA soldável. Existe um ladrão de DN150 e não 

há dreno de fundo. O topo desse reservatório se encontra na cota 1178 m. 

 

Tabela 27: Resumo das características do trecho avaliado. Fonte: Própria autora, 

2018. 

 

 

 

Figura 50: (a) Área do poço artesiano recém construído. (b) Reservatório do 

Gouveia. Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

5.6.1.13 A adutora de água tratada entre a derivação para o reservatório do 

Gouveia e a derivação para o reservatório da Chapada 

A adutora segue em direção a Santo Antônio do Leite com diâmetro DN150, em 

DEFoFo, após a derivação para o reservatório do Gouvêia. A 199 metros deste ponto 

existe um registro de manobra que leva água até o bairro Catete (Figura 51 a), que 

não possui mais reservatório para abastecimento. Neste bairro, as residências são 

Material: DEFoFo

Diâmetro nominal (mm): 150

Comprimento da tubulação (m): 2495,00

Cota do ponto inicial  (m): 1163,00

Cota do ponto final (m): 1173,00
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abastecidas por ligação direta com o ramal proveniente da adutora do Funil. Após 

esse registro, a adutora segue por mais 1750 metros até chegar à derivação para o 

reservatório do bairro Chapada. A Tabela 28 apresenta um resumo das características 

desse trecho. 

O bairro Chapada possui dois reservatórios, sendo que somente um encontra-se 

em funcionamento. Este, apresentado na Figura 51 (b), com capacidade de 150 m³, é 

semienterrado, de alvenaria, possui entrada de água de diâmetro DN60, em PVC e 

saída de DN85, em PVC, para abastecimento do bairro. O reservatório contém registro 

tipo boia de nível e não possui ladrão e dreno de fundo. O nível do terreno nesse local 

se encontra na cota 1147 m, com a base do reservatório na cota 1146 m e o topo em 

1149 m. 

 

Figura 51: (a) Poço de visita com registro de manobra para o Catete. (b) Reservatório 

em funcionamento atuamente no bairro Chapada. Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

Tabela 28: Resumo das características do trecho avaliado. Fonte: Própria 

autora, 2018. 

 

Material: DEFoFo

Diâmetro nominal (mm): 150

Comprimento da tubulação (m): 1949,00

Cota do ponto inicial  (m): 1173,00

Cota do ponto final (m): 1147,00
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5.6.1.14 A adutora de água tratada entre a derivação para o reservatório da 

Chapada e a derivação para o reservatório Santo Antônio do Leite 

Após a derivação para o reservatório da Chapada, a adutora continua com 

diâmetro DN150, em DEFoFo, estendendo-se por 1766 metros até atingir uma 

derivação para o reservatório central do distrito de Santo Antônio do Leite. A  

Tabela 29 apresenta um resumo das características do trecho avaliado. 

O reservatório de Santo Antônio do Leite (Figura 52) é de alvenaria, 

semienterrado, com entrada de diâmetro DN85 e saída de DN60, ambas em PVC e 

possui capacidade de 20 m³. O terreno no local possui cota de 1148 m, com a base 

do reservatório a 1147 m. O topo do reservatório se encontra sob a cota 1152 m. O 

reservatório contém registro tipo boia de nível, não possui ladrão e nem dreno de 

fundo. É utilizado para abastecimento da parte central do distrito, porém, apesar disso, 

muitas residências possuem ligação direta na adutora proveniente do Funil. 

 

Figura 52: Reservatório de Santo Antônio do Leite. Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

Tabela 29: Resumo das características do trecho avaliado. Fonte: Própria autora, 

2018. 

 

Material: DEFoFo

Diâmetro nominal (mm): 150

Comprimento da tubulação (m): 1766,00

Cota do ponto inicial  (m): 1147,00

Cota do ponto final (m): 1149,00
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5.6.1.15 A adutora de água tratada entre a derivação para o reservatório 

Santo Antônio do Leite e o reservatório de Amarantina 

Após a derivação para o reservatório do centro de Santo Antônio do Leite, a 

adutora segue ainda com diâmetro DN150, em DEFoFo, por mais 3658 metros pela 

estrada de acesso entre os distritos de Santo Antônio do Leite e Amarantina, sendo 

finalizada na entrada do reservatório de Amarantina. A  

Tabela 30 apresenta um resumo das características deste trecho. 

O reservatório de Amarantina (Figura 53), com capacidade de 100 m³, é de 

alvenaria, apoiado em terreno com cota 1035 metros. Possui duas entradas de 

diâmetro DN150, construída em ferro fundido. A primeira é advinda do sistema Funil 

e a outra da ETA Amarantina. A saída do reservatório é de diâmetro DN150, em ferro 

fundido, que, além de abastecer o próprio distrito, possui uma derivação para o 

reservatório do Maracujá e outra para o subdistrito do Riacho, ambas construídas em 

ferro fundido, com DN100. O topo do reservatório se encontra na cota 1039 m. 

 

Figura 53: (a) Reservatório de Amarantina. (b) Detalhe das tubulações. Fonte: 

Acervo pessoal, 2018. 

 

Tabela 30: Resumo das características do trecho avaliado. Fonte: Própria autora, 

2018. 

 

Material: DEFoFo

Diâmetro nominal (mm): 150

Comprimento da tubulação (m): 3685,00

Cota do ponto inicial  (m): 1149,00

Cota do ponto final - NA no reservatório (m): 1039,00
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5.6.2 Adutoras do sistema Vila Alegre 

A seguir, apresentam-se as descrições detatalhadas dos diversos trechos das 

adutoras do sistema Vila Alegre. Primeiramente é apresentada a adutora de água 

bruta entre a captação e a ETA, e em seguida, os trechos da adutora de água tratada 

entre as derivações de todo o sistema. 

 

5.6.2.1 A adutora de água bruta de abastecimento da ETA Vila Alegre 

A adutora inicia-se na saída da caixa desarenadora, situada ao lado de uma 

barragem de concreto em arco instalada na Cascata (coordenadas UTM 639687 m E, 

7.745.009 m N e nível d'água de 1140 m), sendo constituída por tubulação de DEFoFo 

com 250 mm de diâmetro. A aproximadamente 2200 metros do seu início existe um 

tê com descarga de fundo, de diâmetro DN200, com registro apresentado na Figura 

54. Na ocasião constatou-se um pequeno vazamento de água nesse registro. 

 

Figura 54: Descarga de fundo, DEFoFo, DN200, com registro. Fonte: Acervo 

pessoal, 2018. 

 

A adutora, aparente e com seus blocos de ancoragem, apresenta diversos trechos 

em mau estado de conservação, com as tubulações visivelmente deterioradas por 
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intempéries e por ocasião da ocorrência de incêndios na região onde está inserida, 

conforme exemplifica a Figura 55.  

A Figura 56 mostra, ainda, alguns furos executados na adutora, funcionando como 

ventosas destinadas a expulsão de eventuais bolhas de ar, erroneamente vedadas 

com pedaços de madeira. A foto central da Figura 56 mostra a “ventosa” aberta com 

a água jorrando devido à pressão da linha e a foto da direita mostra a “ventosa” 

tamponada com um pequeno pedaço de madeira improvisado. 

Cerca de 800 metros à frente da descarga de fundo, em direção à Vila Alegre, é 

possível visualizar um trecho da tubulação, agora feita de ferro fundido, também com 

diâmetro DN250, atravessando um curso d'água. O trecho em ferro fundido possui 

extensão de 66 metros. Após esse trecho, até a chegada na ETA Vila Alegre (final do 

trecho, com nível d'água na calha Parshall de 1113 m), a tubulação volta a ser 

constituída por DEFoFo com diâmetro DN250. A Figura 57 apresenta parte da adutora 

nesses trechos. 

 

Figura 55: Trechos com tubulações em mau estado de conservação. Fonte: Acervo 

pessoal, 2018. 
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Figura 56: Furos, funcionando como “ventosas”, executados na adutora e vedados 

com pedaços de madeira. Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

Figura 57: Trechos aparentes da adutora de abastecimento da ETA Vila Alegre, em 

ferro fundido e em DEFoFo. Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

Para a análise hidrodinâmica da adutora, a partir do perfil obtido e com aplicação 

da equação de Bernoulli (equação 2.2), considerando a caixa de areia na captação 

como o ponto 1 e a caixa de entrada na estação de tratamento como o ponto 2, 

estando ambas abertas e submetidas à pressão atmosférica, chega-se ao seguinte 

resultado: 

hp 1-2 = z1 - z2 = 27 m                                                                                               (5.3) 
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A vazão escoada no trecho foi calculada através da aplicação da equação de 

Hazen-Williams para o cálculo da perda de carga (equação 2.4), com os parâmetros 

apresentados na Tabela 31, determinados conforme a Tabela 1, dos catálogos da 

Tigre e da Saint Gobain e com o perfil da adutora contido no Apêndice E, item .15. 

Para o caso da tubulação nova, o resultado da capacidade de escoamento da linha 

adutora foi estimado em 0,073 m³/s (73 l/s). No caso de se considerar a tubulação 

com 20 anos de uso, obtém-se uma vazão de 0,068 m³/s (68 l/s).  

De acordo com a equação da continuidade (equação 2.1), o valor da velocidade 

do escoamento é de 1,487 m/s para o primeiro caso e de 1,385 m/s para o segundo 

caso, aceitáveis de acordo com os limites recomendados. Entretanto, o valor da vazão 

obtido na entrada da ETA Vila Alegre, medida na calha Parshall, é de em média 8 l/s. 

 

Tabela 31: Especificações para aplicação da equação de Hazen- Williams na 

adutora de água bruta do sistema Vila Alegre. Fonte: Própria autora, 2018. 

 

 

5.6.2.2 A adutora de água tratada entre a ETA Vila Alegre e a derivação para o 

reservatório Aldebaran 

Originando-se na saída da casa de bombas situada na ETA Vila Alegre, a 

tubulação da adutora de água tratada, com diâmetro DN150, é constituída inicialmente 

por DEFoFo, mudando para amianto DN150 cerca de 410 metros à frente, na esquina 

entre a rua Pedra Sabão e rua Seis. A aproximadamente 500 metros à frente existe 

uma derivação na rede, em PVC com DN32, que abastece o Loteamento dos Pedrosa 

Material: DEFoFo Ferro Fundido

Diâmetro nominal (mm): 250 250

Diâmetro externo (mm): 274 277

Espessura paredes tubo (mm): 11 5,5

Espessura do revestimento (mm): - 2,5

Diâmetro da tubulação (m): 0,252 0,261

Comprimento da tubulação (m): 3573,55 66,00

Coeficiente de Hazen Williams (tubo novo): 140 130

Coeficiente de Hazen Williams (20 anos): 130 105



 

 

 

101 

 

 

e, após 100 metros, existe ainda um poço de visita localizado na entrada do 

condomínio da Vale. 

A tubulação, ainda em amianto, segue pela Rua Pedra Sabão, lado a lado com a 

adutora Funil, passando também por baixo da ponte na BR-356 conforme já 

apresentado na Figura 48 e agora também na Figura 58, totalizando um trecho de 

cerca de 829 metros. Na Figura 58 (b), pode ser vista ainda a derivação da adutora 

que passa quase no nível da rua e se conecta a um registro de gaveta, utilizado parra 

alimentação de um hidrante localizado no Terminal Rodoviário de Cachoeira do 

Campo. 

Após essa derivação, a adutora segue pela Avenida João Bastos Filho, em 

DEFoFo, com diâmetro DN150, em direção ao bairro Aldebaran, até a esquina entre 

a Rua M. Trópia e a Rua Fernando T. da Costa, possuindo 418 metros. Neste local, 

de coordenadas 639573 m E, 7749231 m N e cota 1068 m, existe um poço de visita, 

com derivação, seguida por um registro de manobra, de ferro fundido DN150, para 

abastecimento do reservatório Dionísio. A derivação inicia-se com um registro de 

DN50, para abastecimento do reservatório do Bairro Aldebaran. Este ponto é 

considerado o ponto final do trecho em análise. A Tabela 32 apresenta um resumo 

das características do trecho em questão. 

 

Figura 58: (a) Adutoras do sistema Vila Alegre e do sistema Funil sob a ponte na BR-

356. (b) Detalhe de registro para alimentação de hidrante do Terminal Rodoviário de 

Cachoeira do Campo. Fonte: Acervo pessoal, 2018. 
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Tabela 32: Resumo das características do trecho avaliado. Fonte: Própria autora, 

2018. 

 

 

5.6.2.3 A adutora de água tratada entre a derivação para o reservatório 

Aldebarane o reservatório Dionísio 

A partir da derivação no poço de visita anteriormente referido, a adutora segue 

com diâmetro DN150, em DEFoFo, em direção ao reservatório do bairro Dionísio 

cruzando as quadras até a rua Metalúrgico, em um ponto de coordenadas UTM 

639489 m E, 7749440 m N e cota 1061 m. Daí segue por essa rua por 80 metros, 

virando à esquerda numa curva de 90° até atingir a rua F no bairro Dionísio. Em 

seguida, a adutora estende-se por essa rua até encontrar a rua Marmelada, onde 

prossegue até o reservatório do Dionísio. 

A cerca de 45 metros do início do trecho, existe um reservatório antes utilizado 

para abastecimento do condomínio Recanto dos Pássaros, mas que atualmente se 

encontra desativado. Após os 600 metros seguintes, a tubulação entra no reservatório 

do bairro Dionísio, através de uma redução e um joelho de diâmetro DN100. A Tabela 

33 apresenta um resumo das características do trecho em questão. 

 

Tabela 33: Resumo das características do trecho avaliado. Fonte: Própria autora, 

2018. 

 

 

Material: DEFoFo Amianto

Diâmetro nominal (mm): 150 150

Comprimento da tubulação (m): 830,00 829,00

Cota do ponto inicial  (m):

Cota do ponto final (m):

1110,00

1067,00

Material: DEFoFo

Diâmetro nominal (mm): 150

Comprimento da tubulação (m): 646,00

Cota do ponto inicial  (m): 1067,00

Cota do ponto final - NA no reservatório (m): 1097,00
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5.6.3 Análise hidrodinâmica das adutoras e sub-adutoras do sistema Funil 

A partir de dados topográficos retirados das plantas de todas as adutoras e 

subadutoras descritas anteriormente, e com a localização de todos os reservatórios 

de distribuição, foi possível construir um esquema das ligações, modelado no software 

EPANET 2.0, reproduzido na Figura 59, utilizado para a determinação das vazões de 

cada um dos trechos em que as adutoras e subadutoras foram divididas e das 

pressões em cada nó so sistema. Os elementos geométricos de cada trecho, bem 

como as respectivas cotas estão relacionados na Tabela 34. 

 

Figura 59: Desenho esquemático com as adutoras, subadutoras e reservatórios do 

sistema Funil, construído a partir do programa EPANET (sem escala). Fonte: Própria 

autora, 2018. 
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Tabela 34: Cotas, comprimentos e diâmetros dos trechos apresentados na Figura 

59. Fonte: Própria autora, 2018.

 

 

A primeira simulação foi executada supondo que o reservatório da ETA Funil 

(reservatório principal, que abastece todos os demais) estivesse em sua plena 

capacidade, com seu nível d’água em cota máxima de operação (1194 m). 

Determinou-se ainda que a válvula de saída do reservatório estivesse totalmente 

aberta, apresentando coeficiente de perda de carga singular nulo. O resultado da 

simulação é apresentado na Figura 60, com resumo dos valores mostrados na Tabela 

35. 

Trecho Cota inicial (m) Cota final (m) Comprimento (m) Diâmetro (m) 

ETA Funil - Bifurcação 1194 1092 1188,0 0,300

1092 1050 1379,0 0,250

1050 1052 36,0 0,250

1052 1109 1229,0 0,200

Derivação - Reservatório ETA Vila Alegre 1109 1110 36,0 0,100

Derivação ETA Vila Alegre - Derivação Vila Alegre 1109 1121 75,0 0,200

Derivação Vila Alegre - Derivação Vale 1121 1122 15,0 0,200

Derivação Vale - Derivação Alto Caic/Urbaville 1122 1159 1226,0 0,200

Derivação Alto CAIC/Urbaville 1159 1165 106,0 0,150

Derivação Alto CAIC/Urbaville - Reservatório Alto CAIC 1165 1170 4,0 0,150

Derivação Alto CAIC/Urbaville - Reservatório Urbaville 1165 1183 10,0 0,100

Derivação Alto CAIC/Urbaville - Derivação Orsini 1159 1163 213,0 0,200

Derivação Orsini - Reservatório Orsini 1163 1160,5 500,0 0,060

Derivação Orsini - Derivação Gouveia 1163 1173 2495,0 0,150

Derivação Gouveia - Reservatório Gouveia 1173 1178 20,0 0,200

Derivação Gouveia - Registro Catete 1173 1160 199,0 0,150

Registro Catete - Derivação Chapada 1160 1147 1750,0 0,150

Derivação Chapada - Reservatório Chapada 1147 1149 10,0 0,060

Derivação Chapada - Derivação Santo Ant. Leite 1147 1149 1766,0 0,150

Derivação Santo Ant. Leite - Reservatório Santo Ant. Leite 1149 1152 20,0 0,085

Derivação Santo Ant. Leite- Reservatório Amarantina 1149 1039 3685,0 0,150

Bifurcação - Derivação Metalúrgicos 1092 1114 407,8 0,250

0,050

0,032

Derivação Metalúrgicos - Derivação Recanto dos Pássaros 1114 1093 329,7 0,150

Derivação Recanto dos Pássaros - Reservatório Rec. Dos Pássaros 1093 1106 160,0 0,075

Derivação Rec. Dos Pássaros - Derivação Dionísio 1093 1082 658,8 0,150

Derivação Dionísio - Reservatório Dionísio 1082 1097 140,0 0,100

Derivação Dionísio - Derivação Tombadouro/Soledade 1082 1117 800,5 0,150

Derivação Tombadouro/Soledade - Reservatório Tombadouro 1117 1137 35,0 0,085

Derivação Tombadouro/Soledade - Reservatório Soledade 1117 1138,8 328,0 0,075

Derivação Tombadouro/Soledade - Booster 1117 1118 9,0 0,150

Booster - Reservatório Alto Beleza 1118 1233 1181,0 0,150

1114 1037 247,0

Bifurcação - Derivação para ETA Vila Alegre

Derivação Metalúrgicos - Reservatório Metalúrgicos
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Figura 60: Simulação das vazões nos trechos (em l/s) e cargas hidráulicas nos nós 

(em metros) para o caso do reservatório da ETA Funil com nível d'água em cota 

máxima (1194 m).Desenho esquemático (sem escala). Fonte: Própria autora, 2018. 

 

A segunda simulação foi realizada para o caso no qual o reservatório da ETA Funil 

estivesse operando com nível d’água mínimo (1188 m) e com a válvula de saída ainda 

totalmente aberta. O resultado está apresentado na Figura 61, com os valores obtidos 

relacionados na Tabela 35. 
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Figura 61: Simulação das vazões nos trechos (em l/s) e cargas hidráulicas nos nós 

(em metros) para o caso do reservatório da ETA Funil com nível d'água em cota 

mínima (1188 m). Desenho esquemático (sem escala). Fonte: Própria autora, 2018. 

 

Com o intuito de conhecer as maiores vazões possíveis nas adutoras e 

subadutoras do sistema Funil, foram determinadas as vazões máximas de 

abastecimento de cada reservatório do sistema Funil, caso apenas a referida adutora 

estivesse conduzindo água e as vazões para os demais ramais fossem nulas. Para 

isso, com o esquema simulado no software EPANET, isolou-se cada reservatório do 

sistema para a obtenção de sua vazão de abastecimento, interrompendo o 

abastecimento de todos os demais. Os resultados obtidos estão apresentados na 

Tabela 35.  
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Tabela 35: Resumo das vazões de abastecimento em cada reservatório do sistema 

Funil nas diferentes situações indicadas. Fonte: Própria autora, 2018. 

 

O conhecimento destes valores por parte da concessionária é importante para o 

caso de necessidades adversas de operação e fornecimento de água especificamente 

para as localidades onde os reservatórios estão inseridos, atentando-se ao fato de 

que as vazões estão baseadas no atual grau de abertura das válvulas inseridas nas 

entradas dos reservatórios e as vazões máximas se referem aos registros e válvulas 

de controle totalmente abertas. Caso esse grau seja modificado, salienta-se que os 

resultados serão modificados significativamente devido à sensibilidade do sistema 

quanto às cargas de pressões nas linhas.

ETA Funil em cota máxima ETA Funil em cota mínima

 (NA = 1194 m) (NA = 1188 m) (l/s)

ETA Vila Alegre 4,35 4,21 72,48

Alto CAIC 6,33 5,42 29,45

Urbaville 0,52 0,00 13,85

Orsini 0,63 0,57 4,57

Gouveia 0,94 0,38 10,65

Chapada 0,62 0,58 15,88

S. A. Leite 0,75 0,70 13,89

Amarantina 4,80 4,74 18,00

Metalúrgicos 0,98 0,91 6,78

Rec. Pássaros 0,96 0,96 26,39

Dionísio 10,28 9,98 45,23

Tombadouro 0,51 0,49 30,40

Soledade 0,30 0,28 12,96

Alto Beleza* 2,65 2,18 2,71

Vila Alegre 0,05 0,05 -

Vale 0,30 0,30 -

Catete 0,40 0,40 -

Residencial Dom Bosco 0,00 0,00 -

Vazões (l/s)

Reservatório
Vazão máxima

*com booster  ligado.
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6 CONCLUSÃO 

Mapear os sistemas de abastecimento de água do distrito de Cachoeira do Campo 

constituiu-se uma ferramenta que facilitou a visão global das redes, permitindo unificar 

informações acerca das mesmas. Pode-se dizer que o mapeamento obtido neste 

trabalho é válido e que o SEMAE/OP está com essa ferramenta à sua disposição. 

Por outro lado, aprimorar conceitos de hidráulica na via prática por meio de 

investigação ratificou o aprendizado no curso de Engenharia Civil e permitiu fornecer 

informações na linguagem técnica adequada para os técnicos do SEMAE/OP. Os 

fundamentos teóricos ultilizados neste trabalho, assim como os cálculos e simulações 

desenvolvidos, permitiram um melhor esclarecimento das situações vivenciadas 

cotidianamente nos serviços de engenharia, levando a obtenção de uma investigação 

completa e bem estabelecida. 

Dessa forma, unificar informações sobre a parcela dos sistemas de abastecimento 

estudada permitiu ter clareza para criticar e fundamentar opiniões quanto a sua 

estruturação e atual situação. Então, foi possível sugerir adequações para melhoria 

da operacionalização dos sistemas Funil e Vila Alegre, o que reforçou a relevância do 

trabalho na medida em que os produtos são aplicáveis. 

O diagnóstico materializou os sistemas com a riqueza de detalhes esperada e, 

assim sendo, pode-se dizer que os resultados obtidos contribuirão de maneira 

significativa para a melhoria ao abastecimento de água de Cachoeira do Campo, 

principalmente para o sistema Funil. Espera-se ainda que seja dada continuidade aos 

estudos e que esses sejam usados como inspiração para o desenvolvimento nas 

demais localidades do município de Ouro Preto, o que permitirá um grande avanço 

para a gestão dos serviços e para futuras melhorias de todos os sistemas. 

 

6.1 Sugestões para trabalhos futuros 

Para trabalhos futuros, sugere-se que seja feito um diagnóstico da estação 

elevatória da ETA Vila Alegre para avaliação de suas condições de funcionamento e 
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para possibilitar a análise hidrodinâmica do sistema Vila Alegre. E ainda, para o 

cadastramento integral das instalações de abastecimento de Cachoeira do Campo, 

propõe-se que seja realizado o mapeamento e diagnóstico de todas as redes de 

distribuição de água ao consumidor final, estabelecendo o posicionamento da rede e 

a área de abrangência de cada reservatório ou rede de distribuição. 

Outros possíveis temas a serem discutidos nos trabalhos seguintes englobam a 

análise de capacidade dos reservatórios para determinação do tempo de duração do 

abastecimento e a realização de projeções de crescimento populacional/industrial 

para fins de previsão de cenários futuros. 

Assim, a partir da fusão deste e de outros trabalhos, a concessionária contará com 

uma base de dados completa dos sistemas de abastecimento de água de Cachoeira 

do Campo e poderá atuar de forma mais eficiente quanto às operações de 

manutenção e projeção de melhorias.
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APÊNDICE B – PLANTA E PERFIL DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA PARA A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO FUNIL 
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APÊNDICE C – PONTOS PARA A DETERMINAÇÃO DAS CURVAS DO 

FABRICANTE DA BOMBA INSTALADA NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 

DO FUNIL 

A seguir, são apresentados os pontos para plotagem das curvas do fabricante da 

bomba da Estação Elevatória do Funil, coletados nas curvas do manual da bomba 

fornecido pela Imbil, modelo BEW 125/5. 

 

Hman/Est Rend. Pot/Est Hman/Est Rend. Pot/Est

(m³/h) (L/s) mca/est (%) (CV/est) mca/est (%) (CV/est)

0 0,0 50,0 0,0 60,0 0,0

10 2,8 49,8 8,2 26,8 59,8 7,3 34,0

20 5,6 49,5 15,2 26,8 59,6 14,1 34,0

40 11,1 49,0 28,0 26,9 59,1 26,5 34,5

50 13,9 48,7 33,8 27,2 58,8 32,2 34,9

70 19,4 47,9 44,0 27,8 58,1 42,3 35,8

80 22,2 47,6 48,5 28,2 57,6 46,9 36,5

90 25,0 47,0 52,6 28,8 57,2 51,1 37,2

100 27,8 46,5 56,3 29,5 56,7 55,0 37,8

110 30,6 46,1 59,7 30,1 56,2 58,5 38,7

120 33,3 45,4 62,7 30,9 55,6 61,7 39,6

130 36,1 44,8 65,4 31,7 55,1 64,6 40,5

140 38,9 44,1 67,7 32,5 54,5 67,3 41,5

150 41,7 43,4 69,7 33,4 53,9 69,6 42,5

160 44,4 42,7 71,4 34,4 53,2 71,6 43,5

170 47,2 42,0 72,7 35,3 52,5 73,4 44,6

180 50,0 41,2 73,8 36,3 51,7 74,9 45,7

190 52,8 40,4 74,5 37,3 50,9 76,1 46,9

200 55,6 39,6 75,0 38,4 50,2 77,2 48,0

210 58,3 38,6 75,3 39,4 49,3 77,9 49,2

220 61,1 37,7 75,2 40,4 48,4 78,5 50,4

230 63,9 36,7 74,9 41,5 47,5 78,8 51,6

240 66,7 35,7 74,4 42,5 46,5 78,9 52,8

250 69,4 34,6 73,6 43,5 45,6 78,8 54,0

260 72,2 33,6 72,7 44,5 44,5 78,6 55,2

270 75,0 32,4 71,5 45,4 43,5 78,1 56,4

280 77,8 31,3 70,1 46,3 42,4 77,5 57,5

290 80,6 30,1 68,5 47,2 41,3 76,7 58,7

300 83,3 28,8 66,8 48,0 40,1 75,8 59,8

310 86,1 27,6 64,8 48,8 38,9 74,7 60,9

320 88,9 26,3 62,8 49,6 37,7 73,5 62,0

330 91,7 25,0 60,5 50,2 36,5 72,2 63,0

340 94,4 23,6 58,1 50,8 35,2 70,8 64,0

350 97,2 22,2 55,6 51,4 33,9 69,2 64,9

360 100,0 20,8 51,8 32,5 67,6 65,9

370 102,8 19,3 52,1 31,1 65,8 66,7

380 105,6 17,8 52,4 29,7 64,0 67,6

390 108,3 16,3 52,5 28,2 62,1 68,6

400 111,1 14,7 52,6 26,7 60,2 69,3

Diâmetro do rotor: 295 mm Diâmetro do rotor: 320 mm
Vazão
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APÊNDICE D – PONTOS PARA A DETERMINAÇÃO DAS CURVAS DO 

FABRICANTE DA BOMBA INSTALADA NA RUA TOMBADOURO 

A seguir, são apresentados os pontos para plotagem das curvas do fabricante da 

bomba reforçadora de vazão localizada na Rua Tombadouro, coletados nas curvas 

do manual da bomba fornecido pela KSB, modelo Megabloc 50-160R. 

 

 

Hman Potência Eficiência

(m3/h) (L/s) (mca) (kW) (%)

0 0,00 63,00 6,10

2 0,56 63,08 6,40 15,0

5 1,39 63,15 6,80 20,0

10 2,78 63,19 7,40 27,0

15 4,17 63,20 8,00 33,5

20 5,56 63,15 8,60 40,0

25 6,94 63,04 9,20 46,3

30 8,33 62,86 9,80 52,0

35 9,72 62,60 10,40 57,3

40 11,11 62,30 11,05 61,5

45 12,50 61,90 11,70 65,5

50 13,89 61,50 12,30 68,5

55 15,28 61,00 12,90 70,8

60 16,67 60,40 13,50 72,6

65 18,06 59,80 14,10 74,0

70 19,44 59,20 14,80 75,3

75 20,83 58,50 15,50 76,2

80 22,22 57,80 16,05 76,9

85 23,61 57,00 16,70 77,8

90 25,00 56,00 17,30 78,8

95 26,39 55,00 17,90 79,5

100 27,78 54,00 18,20 80,1

Curva da Bomba KSB fornecida pelo fabricante

Vazão
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APÊNDICE E – PLANTA E PERFIL DAS DEMAIS ADUTORAS DO 

DISTRITO DE CACHOEIRA DO CAMPO 

E.1 - A ADUTORA DE ÁGUA BRUTA PARA A ETA FUNIL 
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E.2 - A ADUTORA DE ÁGUA TRATADA ENTRE A ETA FUNIL E A PRIMEIRA 

DERIVAÇÃO DA REDE (DE DN300 PARA DUAS TUBULAÇÕES DE DN250) 
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E.3 - A ADUTORA DE ÁGUA TRATADA ENTRE A PRIMEIRA DERIVAÇÃO DA 

REDE (DE DN300 PARA DUAS TUBULAÇÕES DE DN250) E A DERIVAÇÃO PARA 

O RESERVATÓRIO METALÚRGICO 
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E.4 - A ADUTORA DE ÁGUA TRATADA ENTRE A DERIVAÇÃO PARA O 

RESERVATÓRIO METALÚRGICO E A DERIVAÇÃO PARA O RESERVATÓRIO DO 

RECANTO DOS PÁSSAROS 
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E.5 - A ADUTORA DE ÁGUA TRATADA ENTRE A DERIVAÇÃO PARA O 

RESERVATÓRIO DO RECANTO DOS PÁSSAROS E A DERIVAÇÃO PARA O 

RESERVATÓRIO DIONÍSIO 
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E.6 - A ADUTORA DE ÁGUA TRATADA ENTRE A DERIVAÇÃO PARA O 

RESERVATÓRIO DIONÍSIO E A DERIVAÇÃO PARA OS RESERVATÓRIOS 

TOMBADOURO E SOLEDADE 
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E.7 - A ADUTORA DE ÁGUA TRATADA ENTRE O BOOSTER NA RUA 

TOMBADOURO E O RESERVATÓRIO ALTO BELEZA 
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E.8 - A ADUTORA DE ÁGUA TRATADA ENTRE A PRIMEIRA DERIVAÇÃO DA 

REDE (DE DN300 PARA DUAS TUBULAÇÕES DE DN250) E A DERIVAÇÃO PARA 

O RESERVATÓRIO DA ETA VILA ALEGRE 
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E.9 - A ADUTORA DE ÁGUA TRATADA ENTRE A DERIVAÇÃO PARA O 

RESERVATÓRIO DA ETA VILA ALEGRE E A DERIVAÇÃO PARA O 

RESERVATÓRIO ALTO DO CAIC 
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E.10 - A ADUTORA DE ÁGUA TRATADA ENTRE A DERIVAÇÃO PARA O 

RESERVATÓRIO ALTO DO CAIC E A DERIVAÇÃO PARA OS RESERVATÓRIOS 

DO LOTEAMENTO ORSINI 
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E.11 - A ADUTORA DE ÁGUA TRATADA ENTRE A DERIVAÇÃO PARA O 

RESERVATÓRIO DO LOTEAMENTO ORSINI E O RESERVATÓRIO DO GOUVEIA 
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E.12 - A ADUTORA DE ÁGUA TRATADA ENTRE A DERIVAÇÃO PARA O 

RESERVATÓRIO DO GOUVEIA E A DERIVAÇÃO PARA O RESERVATÓRIO DA 

CHAPADA 
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E.13 - A ADUTORA DE ÁGUA TRATADA ENTRE A DERIVAÇÃO PARA O 

RESERVATÓRIO DA CHAPADA E A DERIVAÇÃO PARA O RESERVATÓRIO 

SANTO ANTÔNIO DO LEITE 
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E.14 - A ADUTORA DE ÁGUA TRATADA ENTRE A DERIVAÇÃO PARA O 

RESERVATÓRIO SANTO ANTÔNIO DO LEITE E O RESERVATÓRIO DE 

AMARANTINA 
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E.15 - A ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DE ABASTECIMENTO DA ETA VILA 

ALEGRE 
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E.16 - A ADUTORA DE ÁGUA TRATADA ENTRE A ETA VILA ALEGRE E A 

DERIVAÇÃO PARA O RESERVATÓRIO ALDEBARAN 
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E.17 - A ADUTORA DE ÁGUA TRATADA ENTRE A DERIVAÇÃO PARA O 

RESERVATÓRIO ALDEBARAN E O RESERVATÓRIO DIONÍSIO 
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ANEXO A – DEFINIÇÃO DO PERÍMETRO URBANO DO DISTRITO DE 

CACHOEIRA DO CAMPO – LEI 114/94 DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE OURO PRETO 
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