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RESUMO
Pretende-se neste projeto de iniciação científica desenvolver um sistema computacional para
auxiliar engenheiros ambientais ou engenheiros civis no dimensionamento de Estações de
Tratamento de Água (ETA), objetivando-se a diminuição no tempo total de elaboração de
projeto. Este sistema computacional será alimentado com os dados de geometria das unidades
e propriedades da água, para a execução de todos os cálculos envolvidos no dimensionamento
da ETA automaticamente. Com isto, o sistema que será desenvolvido, tem o intuito de
apresentar ao projetista os resultados que não estão de acordo com os critérios exigidos pela
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) para que o sejam adequados conforme a
legislação pertinente. O grande diferencial deste projeto é a proposta de desenvolver um
algoritmo que esboce a “planta” correspondente a cada módulo utilizando os resultados
obtidos. Com isto, pretende-se patentear o software que será desenvolvido, pois até o
momento não há registros dentro da bibliografia especializada. Além disso, pretende-se
construir uma base de dados para que os projetos possam ser armazenados para futuras
comparações de dados. Em relação ao tempo poupado pelo projetista, este poderá ser
possivelmente utilizado em outros pontos do projeto resultando-se assim em um projeto mais
eficiente e otimizado. O resultado da melhora de um projeto ETA pode influenciar em vários
pontos, dentre eles, a redução do custo do projeto e um tratamento de melhor qualidade.
Consequentemente, como a grande maioria dos projetos ETA’s são projetos públicos, podese concluir que a redução do custo influenciará positivamente na economia local e em um
tratamento de melhor qualidade, afetando de maneira positiva a saúde dos habitantes que
forem usufruir da estação de tratamento dimensionada.
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1. INTRODUÇÃO
A ideia básica deste projeto é a de construir um sistema computacional que dê auxílio no
dimensionamento de uma ETA (Estação de Tratamento de Água) do tipo Convencional,
tendo o intuito de diminuir o tempo gasto pelo engenheiro nesta etapa de elaboração do
projeto.
Com o desenvolvimento deste projeto pretende-se construir um sistema computacional que
realizará o dimensionamento dos módulos de Coagulação, Floculação, Decantação, Filtração
e Desinfeção onde tais cálculos serão executados sequencialmente ou individualmente pelo
sistema. Após a realização dos cálculos, o programa irá gerar a “planta” correspondente ao
módulo em questão perante aos resultados armazenados na base de dados, caso este recurso
estiver habilitado. Além disso, o programa computacional irá gerar avisos, de acordo com as
normas referentes à ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) em questão. Podese citar, como por exemplo que, se o gradiente de velocidade estiver abaixo ou acima do valor
proposto pela ABNT, o sistema irá emitir um aviso desta irregularidade, para que o projetista
adeque os valores. Por fim, será feito a modelagem de um banco de dados que guardará todas
as informações obtidas para uma melhor segurança, com o intuito de uma posterior
recuperação dos dados ou até mesmo para ser realizado uma comparação entre os dados de
outros dimensionamentos.
Caso a forma de execução dos cálculos for sequencial, após as entradas de dados iniciais, o
sistema irá dimensionar os módulos conforme os dados encontrados no dimensionamento
anterior. Portanto os dados obtidos na floculação serão utilizados no dimensionamento da
decantação e estes serão utilizados na filtração e assim por diante.
Contudo é importante enfatizar que este projeto não tem o ensejo de automatizar o
dimensionamento de uma ETA e sim auxiliar o engenheiro de modo que ele ganhe tempo na
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elaboração do projeto. Isto pode ser justificado pela necessidade da entrada de dados inicial,
sendo que em um sistema automatizado esta entrada não seria exigida. Além disso, é
necessário restringir o número de tipos distintos de cada módulo, ou seja, o projeto não terá
o foco de conter absolutamente todos os tipos de floculadores, decantadores e filtros e sim
apenas uma parte deles. A quantidade e o número de módulos irão depender exclusivamente
de como a construção do projeto irá progredir em função do tempo.
Este projeto de pesquisa é multidisciplinar exigindo conhecimentos em Computação,
Engenharia, Matemática, Física e Química para a construção desta proposta. Na área
computacional aplica-se os conceitos como: programação, engenharia de software,
modelagem de banco de dados, projetos, análise de sistemas e orientação a objetos. Na área
da Engenharia, Matemática, Física e Química tais conceitos são utilizados para o
entendimento de todo o dimensionamento da ETA, incluindo toda a teoria pertinente ao
assunto, assim como, todos os cálculos envolvidos no desenvolvimento da proposta em
questão.
As principais motivações para o desenvolvimento desta pesquisa é a ideia de poder auxiliar
engenheiros ambientais ou civis nas elaborações de seus próprios projetos, ganhando assim,
experiência, otimização de seu tempo, conhecimento e sistematização na elaboração e
execução dos mesmos. Para que isto ocorra com sucesso, propõe que os objetos de análise a
serem estudados será:
- Toda a teoria e cálculos realizados pela parte da engenharia que envolva o dimensionamento
de estações de tratamento de água.
- Toda a teoria e ferramentas utilizadas para a construção do sistema computacional, sendo
elas, engenharia de software, orientação a objetos e banco de dados. E ainda, como exemplo
de ferramentas que poderão ser utilizadas na codificação pode-se citar: Linguagens de
Programação, Frameworks, Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados, Linguagem de
Manipulação de Dados (DML) entre outros.
1.1. Resumo das Atividades Desenvolvidas no Relatório Atual
Este relatório refere-se às atividades desenvolvidas no projeto de vigência da bolsa de estudos
concedida pelo PIBIC/CNPq/FAI, que foi compreendido entre 01 de outubro de 2017 a 24 de
fevereiro de 2018.
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De início foi iniciado a fase de planejamento da construção do software, que se baseou em
decidir, de maneira mais detalhada, o que seria implementado no projeto pelo ponto de vista
da engenharia, como por exemplo, quais tipos de floculadores o projetista poderia projetar
utilizando o software a ser construído? Objetivando-se assim, filtrar as informações a serem
pesquisadas posteriormente. Além disto, logo de início já foi escolhida uma metodologia de
desenvolvimento a ser utilizada para a construção do software, tal escolha foi influenciada
perante as nuances em que este está contido.
Com informações mais concretas em mãos, foi possível dar início à revisão bibliográfica que
incluiu pesquisas, tanto em livros e apostilas como em normas da ABNT, relacionadas aos
cálculos a serem seguidos para se realizar os dimensionamentos das unidades propostas.
Além dos cálculos, foram também como foco de estudo, pesquisar informações a respeito das
características e funções destas unidades e seus respectivos tipos pertencentes a uma estação
de tratamento de água do tipo convencional.
Com a pesquisa bibliográfica, foi obtido conhecimentos suficientes para começar a identificar
os principais dados, entidades e classes que comporá o sistema deste projeto.
Com isto, deu-se início a fase de Análise que, perante os dados obtidos no planejamento,
descreverá as principais regras de negócio pertencentes ao sistema juntamente com os
principais diagramas de casos de uso a serem implementados ao decorrer da implementação
do software.
Após a fase de Análise, foi iniciada a fase de projeto, onde neste ponto foi decidido se o
software seria realmente escrito em C# e qual seria a tecnologia de banco de dados utilizada.
Ainda na fase de projeto, após decisão sobre qual tecnologia a ser adotada, foi implementado
o projeto físico do banco de dados utilizando as informações obtidas nas fases anteriores. Por
fim, foi definido o modelo arquitetural e os padrões de projeto pelos quais serão utilizados
para complementar a arquitetura do sistema em que o sistema se baseará durante todo o
desenvolvimento.
Para finalizar este resumo de atividades, foi implementado o primeiro protótipo do software,
ou seja, um exemplo, uma solução que não é a final, com o intuito de visualizar a modelagem
conceitual, facilitando-se assim o julgamento e entendimento por parte dos orientadores em
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relação ao projeto, além de ajudar a visualizar problemas que não são facilmente visíveis nos
modelos abstratos.
Além disto, o mesmo possibilitou a implementação do algoritmo responsável por esboçar as
plantas de um projeto ETA convencional, sendo este um componente reutilizável aplicado ao
sistema e, portanto, não necessariamente dependente do mesmo.
É importante enfatizar que, devido ao método de desenvolvimento escolhido, as fases de
planejamento, análise, projeto e implementação não apresentam um fim propriamente dito,
sendo que estas fases são aplicadas com o intuito de resolver uma parte do problema que o
software resolverá e não o sistema por completo. Este método será melhor apresentado na
parte de Metodologia deste relatório.

2. OBJETIVOS
Este trabalho tem como objetivo principal auxiliar o engenheiro ambiental ou civil no
dimensionamento de estações de tratamento de água (ETA), utilizando um sistema
computacional para otimização de seu tempo na elaboração de seus projetos, tendo como
questão principal o armazenamento de dados para futuras comparações e simulações com
outros dimensionamentos que vierem a projetar.
Para que os objetivos descritos acima sejam satisfeitos, pretende-se realizar alguns destes
objetivos específicos:
- Realizar os cálculos referentes aos dimensionamentos propostos.
- Verificar se tais cálculos atendem aos critérios pré-estabelecidos pela norma da ABNT
relacionada ao projeto em questão.
- Determinar a planta dos módulos dimensionados utilizando os resultados obtidos no
dimensionamento.
- Determinar uma base de dados, armazenando os projetos dimensionados pelo engenheiro.
- Simular o comportamento da ETA dimensionada perante a variação da vazão, com o intuído
de se verificar nuances perante os compostos químicos utilizados, como também verificar o
que aconteceria se caso fosse necessário parar uma certa quantidade de unidades para
manutenção da ETA.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Nesta revisão bibliográfica será descrito brevemente as funções e características de cada
unidade inclusa neste trabalho. Além disto, serão apresentadas as principais variáveis
utilizadas no dimensionamento de uma unidade específica. Uma variável é taxada como
principal neste contexto quando a mesma é uma entrada de dados para realizar o
dimensionamento ou quando a variável tem alguma ligação com as regras da ABNT
envolvida.
As unidades estudadas foram respectivamente:

3.1. Coagulação
3.1.1. Funções
Segundo (SOUZA, 2007), é o processo unitário que consiste na formação de coágulos através
da reação do coagulante de modo que ocorra um estado geral de equilíbrio eletrostaticamente
instável de partículas dentro da massa líquida. A coagulação é definida pelas mudanças físicoquímicas produzidas pela dispersão, na água, de um coagulante solúvel que se hidrolisa em
partículas carregadas positivamente, anulando as cargas negativas dos colóides, formando
com eles os coágulos.
3.1.2. Características
A coagulação pode ser realizada por agitadores mecânicos ou por uma calha parshall. A
vantagem da utilização da calha Parshall é o fato desta já ser utilizada para a medição de
vazão afluente à Estação de Tratamento de Água (MIERZWA, 2018).
A calha parshall é escolhida perante uma tabela padronizada em relação a vazão do sistema
ETA. As informações dimensionais contidas nesta tabela são utilizadas para realizar o
dimensionamento da mesma; Em Calhas Parshall, o gradiente de velocidade compreendido
fica entre 700 s-1 e 1100 s-1, em um tempo de mistura não superior a 5 s; No caso de ressalto
hidráulico em que o número de Froude [Fr1], esteja compreendido entre 2,5 e 4,5 (ressalto
oscilante), deve ser previsto dispositivo que anule as oscilações de velocidade a jusante do
ressalto (ABNT 12216, 1992).
3.1.3. Principais Variáveis envolvidas no Dimensionamento de uma Calha Parshall
Vazão [Q], Largura da Garganta da Calha [Ha], Número de Froude [Fr1], Profundidade do
Nível na água no final do Ressalto [y2], Perda de Carga no Parshall [Hp], Tempo Médio de
Detenção Hidráulica no Ressalto [Oh], Gradiente de Velocidade no Ressalto [G].
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3.2 Floculação
3.2.1. Funções
É um processo físico no qual as partículas coloidais são colocadas em contato umas com as
outras, de modo a permitir o aumento do seu tamanho físico, alterando, desta forma, a sua
distribuição granulométrica (SECKLER, 2018).
Perante (SOUZA, 2007), floculadores de fluxo horizontal são aqueles em que a água assume
um movimento sinuoso em relação ao plano horizontal em virtude da posição das chicanas.
Já o de Fluxo vertical, a água percorre o floculador em movimentos sucessivamente
ascendentes e descendentes.

3.2.2. Características
Os floculadores poderão ser do tipo hidráulicos ou mecânicos onde, os hidráulicos são
constituídos de canais que podem ser de fluxo vertical ou horizontal utilizando chicanas feitas
de madeira ou concreto. Já os tipos mecanizados são constituídos de câmaras onde são
instalados agitadores compostos de rotores do tipo turbinas ou paletas (ABNT 12216, 1992).
Os Floculadores Mecânicos ou Floculadores de Fluxo Vertical são geralmente utilizados
quando a vazão é baixa e/ou quando é necessário o sistema ser de fácil operação; Para vazões
mais elevadas, é recomendado a utilização de floculadores hidráulicos de fluxo Horizontal;
O período de detenção adequado, podem ser adotados valores entre 20 min e 30 min, para
floculadores hidráulicos, e entre 30 min e 40 min, para os mecanizados; Quando não for
possível realizar ensaios laboratoriais, deve ser previsto gradiente de velocidade máximo, no
primeiro compartimento, de 70 s-1 e mínimo, no último, de 10 s-1; Deve ser previsto
dispositivo que possa alterar o gradiente de velocidade aplicado, ajustando-o às características
da água e permitindo variação de pelo menos 20% a mais e a menos do fixado para o
compartimento; A velocidade da água ao longo dos canais deve ficar entre 10 cm/s e 30 cm/s.
O espaçamento mínimo entre chicanas deve ser de 0,60 m, podendo ser menor, desde que
elas sejam dotadas de dispositivos para sua fácil remoção (ABNT 12216, 1992).
Recomenda-se que o valor da Velocidade periférica máxima nos agitadores estejam entre 2,0
a 3,0 m/s. A Relação diâmetro do rotor e diâmetro equivalente do tanque maior do que 0,35
(Ideal entre 0,4 e 0,5) (SECKLER, 2018).
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3.2.3. Principais Variáveis envolvidas no Dimensionamento de Floculadores
Hidráulicos
Tempo de Detenção [oh], Altura da lâmina Líquida [h], Número de Canais [Nc], Número de
Floculadores [NF], Volume de cada Floculador [Vf], Área individual de cada Floculador
[As], Comprimento e Largura do Floculador [L e B], Número de chicanas em cada canal [N],
Rugosidade do material das chicanas [β], Espaçamento entre chicanas [e], velocidade da água
nos canais [V1], Perda de carga total [Ht], Gradiente de velocidade [G], Gradiente de
velocidade nas curvas [Gm].

3.2.3. Principais Variáveis envolvidas no Dimensionamento de Floculadores
Mecânicos
Tempo de Detenção [oh], Altura da lâmina Líquida [h], Número de Canais [Nc], Número de
Sessões [Ns], Número de Floculadores [NF], Volume de cada Floculador [Vf], Área
individual de cada Floculador [As], Comprimento e Largura do Floculador [L e B], Diâmetro
do Rotor do Agitador [D], Velocidade Periférica dos Agitadores [Vp], Potência de cada
Agitador [Pot].

3.3. Decantação
3.3.1. Funções
Segundo (ReCESA,2007) sedimentação de material suspenso, especialmente aquele
constituído de partículas sólidas com velocidade de sedimentação relativamente alta, tem sido
empregada no processamento de matérias-primas de muitas indústrias e particularmente no
tratamento de águas para abastecimento. A teoria da sedimentação baseia-se no fato de que
qualquer partícula não coloidal, suspensa em um meio líquido em repouso e de menor massa
específica, será acelerada pela ação da gravidade até que as forças de resistência viscosa e de
deformação do líquido sejam iguais a resultante do peso efetivo da partícula. A partir deste
momento sua velocidade descendente será constante, a qual é denominada velocidade
terminal de sedimentação, ou simplesmente velocidade de sedimentação.
Segundo (SOUZA, 2007) decantadores de fluxo horizontal: são aqueles em que a água entra
por uma extremidade movendo-se horizontalmente na direção longitudinal saindo pela outra
extremidade.

3.3.2. Características
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Os decantadores poderão ser do tipo convencional ou laminar, tal que, em ambos, o projetista
poderá ou não dimensionar uma calha de coleta de água decantada,
Em Decantadores Laminares a relação l/w das placas, devem ser superiores ou iguais a 12.
O fator de eficiência (1,0 para placas planas paralelas, 4/3 para tubos circulares e 11/8 para
tubos quadrados) (ABNT 12216, 1992).
Segundo a norma (ABNT 12216, 1992), a velocidade longitudinal máxima [Vo] não deve ser
superior ao valor resultante das expressões:
- Vo = (NR/ 8)^1/2 . VS, para fluxo laminar, com número de Reynolds NR menor que 2000;
- Vo = 18 VS, para fluxo turbulento, com número de Reynolds NR maior que 15000.
Segundo a norma (ABNT 12216, 1992), a velocidade máxima longitudinal em decantadores
horizontais convencionais não deve ser superior ao valor resultante das expressões:
- Em estações com capacidade até 10000 m3/dia, 0,50 cm/s;
- Em estações com capacidade superior a 10000 m3/dia, em que é possível garantir bom
controle operacional, 0,75 cm/s e, havendo ainda remoção contínua de lodo por sistemas
mecânicos ou hidráulicos, 1,00 cm/s.

3.3.3. Principais Variáveis envolvidas no Dimensionamento de Decantadores
Convencionais
Velocidade de escoamento no decantador [Vs], Número de Decantadores [ND], Altura útil
[h], Relações Comprimento Largura [relLB], Volume de cada Decantador [Vf], Área
individual de decantação [As], Comprimento e Largura de cada Decantador [L e B],
Velocidade Horizontal da Água nos Decantadores [Vh], Número de Reynolds [Re] e Número
de Froude [Fr].

3.3.4. Principais Variáveis envolvidas no Dimensionamento de Decantadores
Laminares
Placas paralelas, Relação Largura da Placa e Distância Horizontal [L/W], Velocidade de
escoamento no decantador [Vs], Número de Decantadores [ND], Altura útil [h], Relações
Comprimento Largura [relLB], Volume de cada Decantador [Vf], Área individual de
decantação [As], Comprimento e Largura de cada Decantador [L e B], Velocidade do
Escoamento entre Placas [Vo], Número de Reynolds [Re] e Número de Froude [Fr],
Velocidade Longitudinal Máxima [𝑉𝑜𝑚𝑎𝑥 ].
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Variáveis das placas Paralelas: Comprimento [a], Altura [L], Ângulo [θ], Espessura [e],
Distância Horizontal [w].
3.3.5. Principais Variáveis envolvidas no Dimensionamento das Calhas de Água
Decantada:
Número de Calhas [Nc], Comprimento das Calhas [B], Espaçamento entre Calhas [Esp],
Vazão nas Calhas [Ql].

3.4. Filtração
3.4.1. Funções
A filtração é o processo de separação sólido-líquido utilizado para promover a remoção de
material particulado presente na fase líquida (SECKLER, 2018).
(ReCESA, 2007) afirma que após decantada, a água em tratamento é encaminhada aos filtros
das estações de tratamento de água. Em algumas estações de tratamento, a água é
encaminhada diretamente aos filtros, após coagulada ou, noutros casos, após coagulada e
floculada. Denominamos de estações clássicas (ou convencionais) de tratamento de água as
estações que realizam, em unidades separadas: a mistura rápida, a floculação, a decantação e
a filtração. Quando os filtros recebem água coagulada ou floculada, sem passar, portanto,
pelo decantador, dizemos que a estação de tratamento de água é do tipo Filtração Direta. Os
filtros podem ser de fluxo descendente ou de fluxo ascendente. No primeiro caso, podem ser
de leito filtrante único, duplo ou triplo (embora esses últimos sejam raros no Brasil).
(SECKLER; MIERZWA, 2018) utilizaram tais cálculos para o dimensionamento das
unidades de filtração, cuja características do projeto dos filtros são: filtros de dupla camada
areia-antracito; Taxa de filtração: 240 m3/m2/dia; Lavagem com ar seguido de água em
contra-corrente; Sistema de drenagem composto por Blocos Leopold; Taxa de filtração
constante com variação de nível.
3.4.2. Características
A unidade de filtração pode ser constituída de um filtro rápido contendo um sistema de
lavagem de fluxo ascendente ou descendente, sendo que para o primeiro, a camada filtrante
será sempre do tipo Simples, e para o segundo, a camada filtrante poderá ser do tipo Simples
ou Dupla (ABNT 12216, 1992).
Segundo a norma (ABNT 12216, 1992), a taxa de filtração máxima deverá ser, para filtros de
camada simples, 180 M/dia; e para filtros de camada dupla, 360 M/dia.
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Em caso de filtros de fluxo ascendente, a taxa de filtração deve ser de 120 à 180 M/dia.
Segundo a norma (ABNT 12216, 1992), a camada filtrante simples deve ser constituída de
areia, onde pode-se utilizar camada filtrante com espessura mínima de 45 cm, tamanho
efetivo de 0,45 mm a 0,55 mm e coeficiente de uniformidade de 1,4 a 1,6. Já para a camada
filtrante dupla deve ser constituída de camadas sobrepostas de areia e antracito onde pode-se
utilizar, para a areia, espessura mínima da camada, 25 cm; tamanho efetivo, de 0,40 mm a
0,45 mm; coeficiente de uniformidade, de 1,4 a 1,6; e para o Antracito espessura mínima da
camada, 45 cm; tamanho efetivo, de 0,8 mm a 1,0 mm; coeficiente de uniformidade, inferior
ou igual a 1,4.
A vazão de água de lavagem em contracorrente deve promover a expansão do leito filtrante
de 20% a 30%. No dimensionamento do reservatório, o tempo mínimo de lavagem deve ser
de 10 min e a velocidade de lavagem não deve ser inferior a 60 cm/min. Em caso de filtro de
fluxo ascendente, a velocidade mínima de lavagem deve ser de 80 cm/min e o tempo de
lavagem mínimo, de 15 min. O espaçamento entre as bordas das calhas deve ser no mínimo
de 1,00 m e no máximo igual a seis vezes a altura livre de água acima do leito expandido, não
devendo, entretanto, ser superior a 3,00 m (ABNT 12216, 1992).
3.4.3. Dimensionamento dos Filtros:
Taxa de Filtração Diária [q], Área total de filtração [Af], Número de filtros [N], Área de cada
Filtro [As], Comprimento e Largura dos Filtros [X, Y].

3.4.4. Dimensionamento do Meio Filtrante:
Características dos materiais filtrantes [Tabela de características e suas propriedades] [Hmat],
Borda Livre [BL], Altura da Água sobre o Leito Filtrante [Ha], Espessura do Leito Filtrante
[Hlf], Espessura do Fundo Falso/ Camada Suporte [Hls], Altura da água sobre o Leito
Filtrante [Hslf], Altura do Filtro[Hf], Altura da lâmina líquida [Hlamina], Perda de carga
máxima [Hpmax], Número de camadas [Nc], Porcentagem de Expansão do meio filtrante
[Exp].

3.4.5. Principais Variáveis envolvidas no Dimensionamento do Sistema de Lavagem:
Velocidade Ascencional [v], Tempo de Duração de Lavagem [Tl], Vazão de ar Pré-definido
[Qar], volume de reservação [Vol], Vazão de ar adotado [Qar_filtro], Verificação da
Grandeza [l/def], Vazão de Água de Lavagem [Qal], Volume de Água de Lavagem [Vol].
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3.4.6. Principais variáveis envolvidas no Dimensionamento da tubulação de água de
lavagem:
Velocidade da Água nos Tubos [V], Diâmetro do Tubo [D], Perda de Carga Contínua [𝐻𝑐𝑜𝑛𝑡 ],
Perda de Carga Singular [𝐻𝑠𝑖𝑛𝑔 ], Perda de Carga Total na Tubulação [𝐻𝑓𝑡𝑢𝑏𝑢𝑙𝑎𝑐𝑎𝑜 ].

3.4.7. Principais Variáveis envolvidas no Dimensionamento das Calhas de Coleta de
água:
Vazão de Lavagem [Ql], Altura do Meio Filtrante [Hmat], Número de calhas [Nc], Nível de
Água Máximo na Calha [Ho], Largura da Calha [Lc], Altura da calha em relação ao meio
filtrante [𝐻𝑐𝑚𝑒𝑖𝑜 ], Espaçamento entre as calhas [S].

3.5. Desinfecção
3.5.1. Funções
O propósito do processo de desinfecção é eliminar, de modo econômico, os microrganismos
patogênicos presentes na fase líquida (SECKLER, 2017).
3.5.2. Características
O consumo de cloro necessário para desinfecção da água é estimado em 5 mg/L, com o
mínimo de 1 mg/L; para oxidação e preparo de compostos, é estimado de acordo com a
necessidade do tratamento (ABNT 12216, 1992).
3.5.3. Principais Variáveis envolvidas no Dimensionamento de uma Unidade de
Desinfecção:
Tempo de Detenção [oh], Altura da lâmina Líquida [h], Volume [Vf], Área [As],
Comprimento e Largura [L e B], Velocidade de Passagem de Água [Vh].
4. METODOLOGIA
O software está sendo projetado utilizando a linguagem de programação C# juntamente com
o Sqlite, que é um tipo de banco de dados SQL embutido localmente. Desta forma, o servidor
que hospeda o banco de dados é o próprio computador do usuário, retirando-se assim a
necessidade de pagar um servidor para isto.
Para que a construção de um software possa ser bem-sucedido, o planejamento é uma peça
fundamental para qualquer projeto de software.
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Como foi descrito no resumo encontrado na introdução deste relatório, a fase de planejamento
teve como principal enfoque a obtenção de informações pertinentes ao problema que será
resolvido com a implementação do software, realizando pesquisas bibliográficas. Uma grande
quantidade de informações, principalmente informações relacionadas as variáveis
identificadas para o sistema, já foram descritas nas referências bibliográficas.
Um outro ponto abordado na fase de planejamento foi a escolha da metodologia de
desenvolvimento que será detalhada neste momento.
Como o software a ser desenvolvido neste projeto exige uma quantidade significativa de
conhecimento, sendo este conhecimento multidisciplinar, há uma grande possibilidade de
faltar detalhes nas primeiras versões do software, principalmente detalhes ligados aos
cálculos que serão realizados pelo projetista.
Para resolver este problema, foi adotado uma metodologia de desenvolvimento que permitirá
uma melhor adaptabilidade em relação a estas nuances que poderão vir a ocorrer durante o
desenvolvimento.
Esta metodologia de desenvolvimento se baseia em desenvolver um planejamento inicial e
posteriormente aplicar as fases de análise, projeto e implementação produzindo um protótipo
descartável do sistema e não o sistema completo em si, como é mostrado na Figura 1.
Isto agrega mais flexibilidade na implementação do projeto, de modo que, os resultados
destes protótipos poderão serem vistos antes de todo o sistema estar completo.
Isto permitirá que algumas características de design, ou até mesmo abstrações interpretadas
de forma errada ou incompleta perante algum cálculo ou conceito por parte da engenharia
implementada ao sistema, possa ser corrigida ou acrescentada sem antes criar possíveis
dependências. Pois infelizmente como um câncer, quanto mais tempo demorar para detectar
o mesmo, mais componentes do corpo serão afetados, de modo que a remoção do mesmo, em
alguns casos, será inviável.
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Figura 1: Metodologia de Desenvolvimento Prototipagem.

Nota-se que as fases de Análise, projeto e implementação são realizadas em conjunto para
cada iteração de desenvolvimento, porém neste relatório, as atividades que foram realizadas
nestas fases serão descritas de maneira geral, como um somatório e não como um item em
separado, ou seja, descrever cada uma dessas fases em cada iteração que foi desenvolvida.
A segunda fase inerente para qualquer projeto de desenvolvimento, é a fase de análise de
requisitos. Para este projeto, as principais atividades realizadas nesta fase foram a de
descrever as regras de negócio do sistema e modelar os principais casos de usos.
Um caso de uso é um conjunto de atividades realizadas para produzir algum resultado final.
Cada caso de uso descreve como um usuário externo aciona um evento ao qual o sistema
precisa responder (DENNIS; WIXOM; ROTH, 2014).
Os principais casos de uso que foram desenvolvidos para este sistema estão contidos na
Figura 2.
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Figura 2: Diagrama Representando os Principais Casos de Uso Realizados.

Observa-se que em cima das interligações das setas existem mensagens, estas mensagens
descrevem o significado das interligações. Porém existem duas mensagens particulares
utilizadas na Figura 2 que são extend e include. Quando uma ligação entre um caso de uso
(descrito dentro das elipses amarelas) A e outro caso de uso B apresenta a mensagem extend,
significa que o caso de uso A pode ou não utilizar o caso de uso B. Já quando esta ligação
apresenta a mensagem include, significa que o caso de uso A sempre utilizará o caso de uso
B (VENTURA, 2018).
A respeito das regras de negócio descritas na fase de análise, as mesmas serão apresentadas
logo abaixo. Por questões de bom senso, serão somente descritas as principais regras de
negócio:
1. Cada projeto poderá ter apenas um decantador de cada tipo, sendo que cada decantador
terá o seu próprio filtro, floculador e canal de entrada e saída de água, porém a unidade
de coagulação e desinfecção será a mesma independentemente do decantador. Além
disso, o projeto só poderá ter apenas um tipo de cada tipo de composto armazenado na
base de dados.
2. O sistema não permitirá que um projetista crie mais de um projeto com o mesmo nome.
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3. O sistema simulará um dimensionamento carregado anteriormente pelo projetista, tal que
o projetista poderá escolher apenas uma variável de entrada por vez para variar de um
ponto inicial até um ponto final. Além disto, o projetista poderá escolher o quanto será
incrementado nesta variável por iteração. Ao término das iterações, os resultados serão
exibidos em um relatório.
4. Ao criar um Projeto, todas as unidades terão que ser criadas neste momento, pois o
projetista nunca criará unidades em seu projeto, ele apenas poderá alterar os valores dos
dimensionamentos destas unidades.

5. O sistema terá que gerar um relatório geral contendo todos os cálculos mediante às
unidades de um projeto ETA como também os equipamentos e insumos contidos no
mesmo.
6. O sistema só permitirá a execução de suas funcionalidades depois que um projeto for
carregado ou criado, pois o sistema carregará o projeto criado automaticamente.
7. O projetista poderá dimensionar ou não os canais de água coagulada, canais de água
floculada [com ou sem compostas], canais de água decantada e canais de água filtrada
ao projeto.
8. O sistema permitirá que o projetista esboce as plantas de seu projeto, de modo que, o
sistema irá conferir se as dimensões do projeto dimensionado são válidas antes de iniciar
a execução do esboço. Dimensões como por exemplo, a área total utilizada por estas
unidades deverá ser inferior que a área total do terreno utilizado pelo projeto.
A terceira fase utilizada para desenvolver o software neste projeto, que por sua vez é também
uma fase indispensável para qualquer desenvolvimento de software, é a fase de projeto
(design). Para tanto, o objetivo desta fase foi criar o projeto físico da base de dados e projetar
uma arquitetura para o sistema juntamente com outros padrões de projetos escolhidos.
Para criar o projeto físico da base de dados, foram utilizadas as informações obtidas no
planejamento e as informações da fase de análise. De modo que, os dados obtidos no
planejamento formaram as variáveis a serem armazenadas para posterior recuperação. Estas
já foram descritas neste relatório nas revisões bibliográficas. Já os dados obtidos na fase de
análise, como por exemplo, as regras de negócio, descreveram a lógica de armazenamento
destes dados a serem salvos.
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Em relação a arquitetura de projeto, o modelo adotado foi o MVC (Model-View-Controller).
Esta arquitetura foi escolhida pois a mesma permite com que os dados sejam alterados de
forma independente de sua representação, e vice-versa. Isto é, há um apoio a apresentação
dos mesmos dados de maneiras diferentes, com as alterações feitas em uma representação
aparecendo em todas elas. Além disto, umas das justificativas para utilização do mesmo é o
desconhecimento de requisitos futuros de interação e apresentação de dados
(SUMMERVILLE, 2011).

Figura 3: Diagrama Representando a Organização do Modelo MVC.
Fonte (WIKIPÉDIA, 2018)

Junto a arquitetura apresentada na Figura 3, foram utilizadas também outros padrões de
projeto, como o Façade e o abstract factory. O uso destes padrões de projeto facilita o
reaproveitamento do código e o desacoplamento do mesmo, facilitando-se assim a
manutenibilidade do código e também a prática de possíveis expansões ao sistema, assim
como possíveis alterações que poderão ser necessárias ao decorrer do desenvolvimento.
A Figura 4 descreve o padrão de projeto Façade, perante a imagem nota-se que o cliente pode
controlar as classes A, B, C, D, E e F a partir da classe Façade, isto permite um isolamento
das principais funções que resolvem o problema tratado pelo subsistema em uma classe
somente, assim quando for necessário expandir o código, será necessário mexer apenas na
classe Façade e não nas demais. Em casos de erros ocasionados pelo subsistema, utilizando
o Façade, será muito mais fácil e rápido de achar o que está ocasionando tal erro.
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Figura 4: Diagrama UML da estrutura do padrão de projeto Façade.
Fonte (WIKIPÉDIA, 2018)

Já a Figura 5 descreve o padrão de projeto Abstract Factory, cuja função deste padrão é
instanciar um tipo concreto de uma classe dentre um grupo de outros tipos concretos. Para
tanto, a classe FabricaAbstrata contida na Figura 5 tem a função de criar este objeto concreto,
entretanto ela criará este objeto concreto retornando a classe abstrata que compõe este objeto.
Ou seja, a partir de uma classe fábrica será retornada uma classe abstrata onde esta pode
assumir a forma de uma ou de várias classes concretas, evitando-se assim instanciações
espalhadas pelo código, tal que apenas a classe fábrica será responsável por fazer esta ação,
e não a classe concreta propriamente dita.
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Figura 5: Diagrama UML da estrutura do padrão de projeto Abstract Factory.
Fonte (WIKIPÉDIA, 2018)

Por fim, a respeito do Protótipo implementado, o mesmo possui a capacidade de esboçar as
plantas de uma ETA convencional, sendo que os esboços variam perante uma perspectiva A,
B e C. Além disso, o algoritmo é capaz de esboçar floculadores do tipo hidráulicos e do tipo
mecânicos como é demonstrado na Figura 10.
A Figura 6 apresenta as entradas de dados que foram utilizadas para gerar as plantas das
Figuras 7, 8, 9 e 10. Nota-se que os dados utilizados são preenchidos manualmente pelos
botões Preencher Min, Preencher Med e Preencher Max. A razão disto é que o preenchimento
de dados realizados desta maneira agiliza os testes durante a construção do algoritmo,
entretanto a utilização de dados do projeto ETA carregado pelo projetista anteriormente é
apenas um detalhe.
É importante enfatizar que estes esboços não representam a versão final, pois ainda será
necessário realizar revisões do mesmo, porém uma grande parte deste módulo já foi
concretizada.
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Figura 6: Entrada de Dados Utilizada para Gerar as Planta Esboçadas nas Figuras 7, 8 e 9.

Figura 7: Esboço da Planta Gerado pelo Protótipo perante uma Perspectiva A utilizando Floculadores
Hidráulicos.
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Figura 8: Esboço da Planta Gerado pelo Protótipo perante uma Perspectiva B utilizando Floculadores
Hidráulicos.

Figura 9: Esboço da Planta Gerado pelo Protótipo perante uma Perspectiva C utilizando Floculadores
Hidráulicos.
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Figura 10: Esboço da Planta Gerado pelo Protótipo perante uma Perspectiva A utilizando Floculadores
Mecânicos.

5. CONCLUSÕES
Ainda não houve conclusões concretas, até mesmo o componente responsável por esboçar as
plantas precisará de revisões tanto por parte dos orientadores quanto por parte de detalhes que
faltam ser incrementados.
Pode-se citar que este projeto de pesquisa até o momento, já rendeu dois artigos científicos
apresentados em congressos, como pode-se destacar: o primeiro artigo, cujo título do mesmo
é Sistema Computacional de Auxílio no Dimensionamento de Estações de Tratamento de
Água do Tipo Convencional, apresentado em outubro de 2017 no congresso CICFAI –
Campus 2 – Adamantina, incluso no Anexo A juntamente com o seu respectivo Certificado
apresentado no Anexo B, e o segundo artigo com o título, Software Computacional de Auxílio
à engenheiros no Dimensionamento de Estações de Tratamento de Água Tipo Convencional,
apresentado em Setembro no congresso V MC²T – V - Campus de Presidente Epitácio,
incluso no Anexo C juntamente com o seu respectivo Certificado apresentado no Anexo D.
Destaca-se o primeiro artigo, pois este foi qualificado com menção honrosa no Congresso
CicFai.

6. CRONOGRAMA E ETAPAS FUTURAS
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O Quadro 1 apresenta o cronograma com todas as etapas desenvolvidas até o presente
momento, junto com as etapas que ainda se pretende concluir ao longo do término do presente
projeto.

Atividades

Meses – 2017/2018
08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07
X X X X X X
X
X

Estudo teórico
Planejamento das atividades a serem
X
desenvolvidas
Fase de Análise de Requisitos
Fase de Projeto
Fase de Implementação Prototipagem
Fase de Implementação do Software
Análise dos Dados Obtidos
Documentação do Sistema
Manual de Uso
Relatório Parcial e Final

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

Quadro 1. Cronograma com as atividades para o desenvolvimento do projeto.

A realização do projeto está de acordo com o cronograma apresentado, sendo que até o
presente momento foram realizadas as seguintes etapas:
• Estudo Teórico;
• Planejamento das atividades a serem desenvolvidas;
• Análise, Design e Implementação do primeiro Protótipo;
No próximo semestre de vigência da bolsa de iniciação científica PIBIC/CNPq/FAI pretendese realizar as seguintes etapas:
• Melhora do Estudo Teórico;
• Realizar Planejamento das alterações, se necessário;
• Análise, Design e implementação para gerar novos protótipos e expandir o software;
• Realizar a Implementação final do software
• Desenvolver a Documentação do Software;
• Análise e discussão dos resultados obtidos;
• Elaboração de relatório científico.
• Divulgação dos resultados;

27

Sistema Computacional de Auxílio no Dimensionamento de Estações de Tratamento de Água do tipo
Convencional

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABSTRACT FACTORY. In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Wikimedia, 2014.
Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Abstract_Factory >. Acesso em: 25 fev.
2018.
ANDRADE, J.B.; Notas de Aula - Saneamento Básico Sistema de Abastecimento de
Água. Universidade Católica de Goiás, Engenharia Civil, 2004.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR-12216: Projeto de estação
de tratamento de água para abastecimento público. Rio de Janeiro, 1992.
BRASIL. PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011. dispõe sobre os
procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu
padrão de potabilidade. Diário Oficial [ da União ]. Disponível
em:<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2914_12_12_2011.html>.
Acesso em: 25 jan. 2017.
DENNIS, Allan.; WIXOM, B.H.; ROTH, R.M Análise e Projeto de Sistemas. GEN – grupo
editorial nacional, 2014.
FAÇADE. In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Wikimedia, 2016. Disponível em: <
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fa%C3%A7ade>. Acesso em: 25 fev. 2018.
FERREIRA,W.B.; SILVA, T.S.; Concepção Autossustentável de uma Estação de
Tratamento de Água para o Município de Campina Grande-PB. Trabalho de Conclusão
de Curso em Engenharia Sanitária e Ambiental, 2014.
GUIA DO PROFISSIONAL EM TREINAMENTO, ReCESA. Sistemas e processos de
tratamento de águas de abastecimento. Brasil, 2007.
MIERZWA, J.C. Roteiro de Cálculo Coagulação em Calha Parshall. Disponível
em:<http://www.pha.poli.usp.br/LeArq.aspx?id_arq=18223>. Acesso em: 25 jan. 2018.
PORTO, R.; Hidráulica Básica - 4ª Edição. EESC-USP, São Carlos, 2006.
PRESSMAN, R.S.; Engenharia de Software – Uma Abordagem Profissional. 7. Ed –
Porto Alegre: AMGH, 2011.
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A.; Operação de Estação de Tratamento de Água.
Disponível em:< http://www.voni.leao.nom.br/arquivos/ETA.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2018.
SECKLER,
S.F.F;
MIERZWA,
J.C.
Projeto-ETA.
Disponível
em:<http://www.pha.poli.usp.br/LeArq.aspx?id_arq=709>. Acesso em: 25 jan. 2018.
SECKLER, S.F.F; MIERZWA, J.C. PHA 3411 - Aula 3 - Floculação. Disponível
em:<http://www.pha.poli.usp.br/LeArq.aspx?id_arq=18185>. Acesso em: 25 jan. 2018.
SECKLER, S.F.F; MIERZWA, J.C. PHA 3411 - Aula 4 – Sedimentação_Atualizada.
Disponível em:< http://www.pha.poli.usp.br/LeArq.aspx?id_arq=19339>. Acesso em: 25
jan. 2018.

28

Sistema Computacional de Auxílio no Dimensionamento de Estações de Tratamento de Água do tipo
Convencional

SECKLER, S.F.F; MIERZWA, J.C. PHA 3411 - Aula 5 - Filtração_modificada. Disponível
em:<http://www.pha.poli.usp.br/LeArq.aspx?id_arq=19347>. Acesso em: 25 jan. 2018.
SECKLER, S.F.F; MIERZWA, J.C. PHA 3411 - Aula 6 - Desinfecção. Disponível em:<
http://www.pha.poli.usp.br/LeArq.aspx?id_arq=18188>. Acesso em: 25 jan. 2018.
SOUZA, W.; Tratamento de Água. CEFET-RN editora, 2007.
SUMMERVILLE, L.; Engenharia de Software. 9. Ed – São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2011.
VENTURA, P.; Caso de Uso – Include, Extend e Generalização. Disponível
em:<http://www.ateomomento.com.br/caso-de-uso-include-extend-e-generalizacao/>.
Acesso em: 24 fev. 2018.

29

Sistema Computacional de Auxílio no Dimensionamento de Estações de Tratamento de Água do tipo
Convencional

Anexo A – Artigo e Certificado referente ao Congresso Científico
CicFai – Campus 1 – Adamantina a presentado em Outubro/2017

30

Sistema Computacional de Auxílio no Dimensionamento de Estações de Tratamento de Água do tipo
Convencional

SISTEMA COMPUTACIONAL DE AUXÍLIO NO DIMENSIONAMENTO DE
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO TIPO CONVENCIONAL
COMPUTATIONAL AID SYSTEM IN DIMENSIONING OF CONVENTIONAL TYPES
OF WATER TREATMENT.
Thiago Martins Regodanso
Graduando em Ciências da Computação, UNIFAI – Adamantina - SP
Wendel Cléber Soares
Professor Doutor – Centro Universitário de Adamantina – UNIFAI
Alexandre Rodrigues Simões
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RESUMO
Pretende-se neste presente projeto construir um sistema computacional para auxiliar
engenheiros ambientais ou engenheiros civis no dimensionamento de Estações de
Tratamento de Água (ETA), objetivando-se assim a diminuição no tempo total de
elaboração de projeto. Este sistema computacional será alimentado com os dados iniciais
de entrada, executando todos os cálculos envolvidos no dimensionamento da ETA
automaticamente. Com isto, o sistema que será desenvolvido, tem o intuito de apresentar
ao projetista os resultados que não estão de acordo com os critérios exigidos pela ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) para que o mesmo adeque conforme a
legislação pertinente. O grande diferencial deste projeto é a proposta de desenvolver um
algoritmo que esboce a “planta” correspondente a cada módulo utilizando os resultados
obtidos. Com isto, pretende-se patentear o software que será desenvolvido, pois até o
momento não há registros dentro da bibliografia especializada. Além disso, pretende-se
construir uma base de dados para que os projetos possam ser armazenados para futuras
comparações de dados. Em relação ao tempo poupado pelo projetista, este poderá ser
possivelmente utilizado em outros pontos do projeto resultando-se assim em um projeto
mais eficiente e otimizado. O resultado da melhora de um projeto ETA pode influenciar
em vários pontos, dentre eles, a redução do custo do projeto e um tratamento de melhor
qualidade. Consequentemente, como a grande maioria dos projetos ETA’s são projetos
públicos, pode-se concluir que a redução do custo influenciará positivamente na
economia local e em um tratamento de melhor qualidade, afetando de maneira positiva a
saúde dos habitantes que forem usufruir da estação de tratamento dimensionada.
Palavras-chave: Água, Tratamento de água, Dimensionamento ETA
ABSTRACT
The present project intends to build a computer system to assist environmental engineers
or civil engineers in the design of Water Treatment Stations (ETA), thus aiming to reduce
without total time of project design. This computational system will be fed with data input
initial data, performing all calculations involved not scaling the ETA automatically. With
this, the system that is developed, intends to present to the designer the results that do not
meet the criteria required by ABNT (Brazilian Association of Technical Standards) so
that the same suit according to the pertinent legislation. The great differential of this
project of Scientific Initiation is a proposal of development an algorithm that sketches a
"plant" corresponding to each module using the obtained results. With this, it is intended
to patent the software that is developed, because there are still no records within the
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specialized bibliography. In addition, it intends to build a database for projects to be
consulted for future data comparisons. In relation to the time saved by the designer, this
possibly used in other games of the project resulting in a more efficient and optimized
design. The result of the improvement of an ETA project can influence in several points,
among them, a reduction of the project and a treatment of better quality. Consequently,
since a great majority of ETA projects are public projects, one can conclude that the
reduction of the cost of social influence in the local economy and a better quality
treatment, positively affecting the health of the inhabitants that is to enjoy the season
treatment.
Keywords: Water, Water treatment, ETA Scaling
1. INTRODUÇÃO
A ideia básica deste projeto é a de construir um sistema computacional que dê auxílio no
dimensionamento de uma ETA (Estação de Tratamento de Água), tendo o intuito de
diminuir o tempo gasto pelo engenheiro nesta etapa de elaboração do projeto. Com o
desenvolvimento deste projeto pretende-se construir um sistema computacional que
realizará o dimensionamento dos módulos de Coagulação, Floculação, Decantação,
Filtração e Desinfecção, onde tais cálculos serão executados sequencialmente ou
individualmente pelo sistema. Após a realização dos cálculos, o programa irá gerar a
“planta” correspondente ao módulo em questão perante aos resultados encontrados, caso
este recurso estiver habilitado. Além disso, o programa computacional irá gerar um
relatório com os cálculos realizados pelo sistema juntamente com avisos, de acordo com
as normas referentes à ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) em questão.
Pode-se citar, como por exemplo que, se o gradiente de velocidade estiver abaixo ou
acima do valor proposto pela ABNT, o sistema irá emitir um aviso desta irregularidade,
para que o projetista adeque os valores. Caso todas unidades em questão estiverem
dimensionadas, será possível gerar uma especificação técnica da ETA completa, de modo
que conterá apenas dados relevantes de cada unidade pertencentes ao projeto ETA. Por
fim, será feito a modelagem de um banco de dados que guardará todas as informações
obtidas para uma melhor segurança, com o intuito de uma posterior recuperação dos
dados ou até mesmo para ser realizado uma comparação entre os dados de outros
dimensionamentos.
Caso a forma de execução dos cálculos for sequencial, após as entradas de dados iniciais,
o sistema irá dimensionar os módulos conforme os dados encontrados no
dimensionamento anterior. Portanto os dados obtidos na floculação serão utilizados no
dimensionamento da decantação e estes serão utilizados na filtração e assim por diante.
Contudo é importante enfatizar que este projeto não tem o ensejo de automatizar o
dimensionamento de uma ETA e sim auxiliar o engenheiro de modo que ele ganhe tempo
na elaboração do projeto. Isto pode ser justificado pela necessidade da entrada de dados
inicial, sendo que em um sistema automatizado esta entrada não seria exigida. Além disso,
é necessário restringir o número de tipos distintos de cada módulo, ou seja, o projeto não
terá o foco de conter absolutamente todos os tipos de floculadores, decantadores e filtros
e sim apenas uma parte deles. A quantidade e o número de módulos irão depender
exclusivamente de como a construção do projeto irá progredir em função do tempo.
Em relação aos objetivos deste projeto, o mesmo terá como objetivo geral auxiliar o
engenheiro ambiental ou civil no dimensionamento de estações de tratamento de água
(ETA), utilizando um sistema computacional para otimização de seu tempo na elaboração
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de seus projetos, tendo como questão principal o armazenamento de dados para futuras
comparações e simulações com outros dimensionamentos que vierem a projetar. Para que
os objetivos gerais sejam satisfeitos, pretende-se realizar alguns destes objetivos
específicos:
-Realizar os cálculos referentes ao dimensionamento proposto.
-Descrever e verificar se tais cálculos atendem aos critérios pré-estabelecidos pela ABNT
relacionada ao projeto em questão.
-Determinar a planta dos módulos dimensionados utilizando os resultados obtidos no
dimensionamento.
-Determinar uma base de dados, armazenando os projetos dimensionados pelo
engenheiro.
Este projeto de pesquisa é multidisciplinar exigindo conhecimentos em Computação,
Engenharia, Matemática, Física e Química para a construção desta proposta. Na área
computacional aplica-se os conceitos como: programação, engenharia de software,
modelagem de banco de dados, projetos, análise de sistemas e orientação a objetos. Na
área da Engenharia, Matemática, Física e Química tais conceitos são utilizados para o
entendimento de todo o dimensionamento da ETA, incluindo toda a teoria pertinente ao
assunto, assim como, todos os cálculos envolvidos no desenvolvimento da proposta em
questão.
As principais motivações para o desenvolvimento deste projeto é a ideia de poder auxiliar
engenheiros ambientais ou civis nas elaborações de seus próprios projetos, ganhando
assim, experiência, otimização de seu tempo, conhecimento e sistematização na
elaboração e execução dos mesmos. Para que isto ocorra com sucesso, propõe que os
objetos de análise a serem estudados será:
- Toda a teoria e cálculos realizados pela parte da engenharia que envolva o
dimensionamento de estações de tratamento de água.
- Toda a teoria e ferramentas utilizadas para a construção do sistema computacional,
sendo elas, engenharia de software, orientação a objetos e banco de dados. E ainda, como
exemplo de ferramentas que poderão ser utilizadas na codificação pode-se citar:
Linguagens de programação, Frameworks, Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados,
Linguagem de Manipulação de Dados (DML) entre outros.
MATERIÁIS E MÉTODOS DE PESQUISAS
Meios de Pesquisa
O tipo de pesquisa abordada para a elaboração deste trabalho será bibliográfico,
realizando pesquisas teóricas sobre o funcionamento da estação de tratamento de água,
fórmulas envolvidas no dimensionamento e suas respectivas “plantas”. Para construções
relacionadas ao software serão utilizados critérios de engenharia de software e diagramas
que também serão obtidas a partir de livros ou apostilas. Já para restrições em relação aos
resultados dos cálculos realizados pelo sistema, será consultado a ABNT 12216 cuja as
exigências e critérios estabelecidos por este são obrigatórios em todos os projetos ETA.
Além disso, nada impede que no decorrer deste projeto de pesquisa sejam realizadas
entrevistas ou questionamentos a engenheiros ambientais, ou visitas a empresas que
prestam consultoria nesta área para confirmar questões ou dúvidas específicas, como por
exemplo as “plantas” dos módulos da ETA, ou critérios de otimizações que podem ser
implementados na busca dos dimensionamentos salvos no banco de dados para
determinar qual o melhor procedimento a ser adotado.
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Construção do Sistema Computacional
A construção do sistema computacional será baseada em conceitos de engenharia de
software aos quais são: planejamento, análise design e implementação. No planejamento
será a fase em que os estudos sobre os módulos da ETA, cálculos de dimensionamento,
restrições da ABNT serão exaustivamente estudadas. Ou seja, toda a parte de engenharia
terá maior atenção nesta parte. Na fase de análise será definido os requisitos do sistema,
os casos de usos, entidades, modelo de dados iniciais e fluxo de dados preliminares do
sistema. Portanto nesta fase será feita a modelagem conceitual do sistema, e seus
respectivos diagramas. O objetivo aqui é ter um entendimento sólido e claro de como o
problema será resolvido pelo sistema computacional utilizando os conhecimentos
adquiridos no planejamento. No design, também conhecido como fase de projeto, é uma
abstração de mais baixo nível, onde aqui será decidido de fato, quais as ferramentas e as
linguagens de programação que serão utilizadas. Algumas das partes que compõem esta
fase são: estrutura da interface do sistema, cenários de uso, projeto físico do sistema e
otimizações dos dados. O objetivo desta parte será modelar o banco de dados, objetos e
classes do sistema de modo que a execução, aproveitamento de código e segurança do
mesmo, seja o mais alto possível. Na fase de implementação, será feita a programação,
testes, otimizações finais e documentação do sistema. A fonte atual de testes serão livros
e apostilas, onde nestes deverão conter a entrada de dados, exercícios e respostas tal que
o processamento realizado pelo sistema haverá de coincidir com eventuais respostas
contidas na fonte, confirmando-se assim, a integridade dos cálculos realizados pelo
sistema. Além disto, manutenções e eventuais mudanças a serem feitas também serão
realizadas nesta fase, o que faz desta a última do projeto em questão.
Coagulação
Segundo (SOUZA, 2007, p.72), é o processo unitário que consiste na formação de
coágulos através da reação do coagulante de modo que ocorra um estado geral de
equilíbrio eletrostaticamente instável de partículas dentro da massa líquida. Isto é, o
coagulador é responsável por dispersar reagentes químicos na água, geralmente sulfato
de alumínio, para que estes deem início ao processo de aglomeração das partículas sólidas
na água. Os misturadores mais utilizados no processo de coagulação em uma ETA são
dispositivos mecânicos e a Calha Parshall. Inicialmente neste projeto será implementado
o dimensionamento da Calha Parshall como misturador na fase da coagulação, demais
opções além dessas poderão ser adicionadas ao discorrer deste trabalho. Um último fato
sobre a calha parshall é a de que para o Prof. Dr. José Carlos Mierzwa, Seckler; Mierzwa
(2017) a vantagem da utilização da mesma é o fato desta já ser utilizada para a medição
de vazão afluente à Estação de Tratamento de Água.
Dimensionamento de uma Calha Parshall e o Canal de Saída de Água da mesma
AFigura 1 e os Quadros I e II descrevem respectivamente as possíveis entradas de dados
e as fórmulas utilizadas no dimensionamento de uma Calha Parshall e a Saída de Água
da mesma.
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Figura 1: Dimensões do Medidor Parshall (cm) e Vazão com Escoamento Livre
(L/s) (GUEDES, 2013)
Entrada de dados
Q: Vazão do projeto
𝐌 𝟑 /𝐬
Dimensionamento
Cálculo
Fórmula
Seleção da Calha Parshall
Ha = k*𝐐𝐧
𝟐
Cálculo da Largura na Secção de
D` = 𝟑 * (D - W)+ W
Medida
𝐐

Cálculo da Velocidade na Secção de
Medida
Cálculo da Energia Total Disponível
Cálculo do Ângulo Fictício θ
Cálculo da Velocidade da água no
início do ressalto

Va = 𝐃`∗𝐇𝐚
Ea = Ha +

𝟐∗𝐠

+N

𝐠∗𝐐

cos(θ) = − 𝐖∗(𝟎,𝟔𝟕∗𝐠∗𝐄𝐚)𝟑/𝟐
𝛉

V1 = 2*cos(𝟑)*(

𝟐∗𝐠∗𝐄𝐚 𝟏/𝟐
)
𝟑
𝐕𝟏𝟐

Cálculo da Altura de água no início do
Ressalto
Cálculo do Número de Froude
Cálculo da altura conjugada do
ressalto

(𝐕𝐚)𝟐

y1 = Ea - 𝟐∗𝐠
Fr1 =
y3 =

𝐕𝟏
√𝐠∗𝐲𝟏

𝐲𝟏
𝟐

*(√𝟏 + 𝟖 ∗ 𝐅𝐫𝟏𝟐 -1)

Cálculo da Profundidade no Final do
Trecho Divergente
Cálculo da Velocidade na Saída do
Trecho Divergente

y2 = (y3 – N+K)

Cálculo da Perda de Carga no Ressalto
Hidráulico

ΔH = (Ha + N) – y3

𝐐

V2 = 𝐲𝟐∗𝐂

35

Sistema Computacional de Auxílio no Dimensionamento de Estações de Tratamento de Água do tipo
Convencional

𝐆𝐩𝐚𝐫𝐬𝐡𝐚𝐥𝐥

Cálculo do tempo de residência médio
no trecho divergente
Cálculo do Gradiente de Velocidade

Θh = (𝐕𝟏+𝐕𝟐)/𝟐
𝐲∗𝚫𝐇

G = √𝐮∗𝚯𝐡

Quadro I: Equações Básicas Envolvidas no Dimensionamento da Calha Parshall
como Misturador Rápido (SECKLER; MIERZWA, 2017)
Entrada de dados
Q = Vazão do projeto
Vc = Velocidade da água
h = Profundidade da lâmina Líquida
do canal de saída
Temperatura da água
ŋ = Rugosidade da Calha

𝐌 𝟑 /𝐬
m/s
Metros
Célsius
Coeficiente de Manning

Dimensionamento
Cálculo da Largura do Canal

Cálculo do Raio Hidráulico

Cálculo da Perda de Carga Unitária

B=
Rh =

𝐐/𝐍𝐝
𝐕𝐜∗𝐡
𝐁∗𝐡

(𝐁+𝟐∗𝐡)

𝐐∗ŋ
J=(
)𝟐
𝐀∗𝐑𝐇 𝟐/𝟑

Cálculo do Gradiente de Velocidade
G=√

𝐲∗𝐯∗𝐣
𝐮

Quadro II: Equações Básicas Envolvidas no Dimensionamento do Canal de Água
Coagulada (SECKLER; MIERZWA, 2017)
Floculação
Segundo o professor Seckler (2017) é um processo físico no qual as partículas coloidais
são colocadas em contato umas com as outras, de modo a permitir o aumento do seu
tamanho físico, alterando, desta forma, a sua distribuição granulométrica. Isto é, o
floculador une as partículas residuais de modo que pequenas impurezas não fiquem para
trás no processo de tratamento da água. Após esta etapa, a água será levada para os
decantadores. Os tipos de floculadores são em geral Hidráulicos e Mecanizados, podendo
utilizar chicanas no primeiro e agitadores no segundo. Em ambos os tipos, a água pode
assumir um fluxo horizontal ou fluxo vertical, tal fato influencia na área do floculador em
relação ao terreno o que pode resultar em uma economia significativa no custo total de
um projeto ETA.
Dimensionamento de um Floculador Hidráulico de Fluxo Horizontal entre Chicanas
A Quadro III descreve as possíveis entradas de dados e fórmulas utilizadas no
dimensionamento de um floculador hidráulico de fluxo horizontal.
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Entrada de dados
Q = Vazão do projeto
𝐌 𝟑 /𝐬
Θh = Tempo de Detenção
Minutos
h = Profundidade da lâmina Líquida
Metros
Nf = Número de Floculadores
L = Largura do Decantador
Metros
Nc = Número de câmaras
−𝟏
G = Gradientes de Velocidade Inicial
𝐬
de cada canal
Temperatura da água
Célsius
Espessura das Chicanas
Metros
Coeficiente de Manning
ŋ = Rugosidade das Chicanas
V1 = Velocidade de escoamento nos
m/s
trechos retos de cada canal
Dimensionamento
Cálculo do Volume do tanque de
Floculação
Cálculo da Área Superficial

Vf = Q* Θh
As =

𝐕𝐟
𝐡
𝐀𝐬

Cálculo da Largura do Floculador em
Relação ao decantador

Bf = 𝐁𝐝

Cálculo da Largura do Floculador sem
conhecer a Largura do Decantador
Cálculo da largura de cada Chicana

Bf = √𝐀𝐬

Cálculo do Espaçamento entre
chicanas

e = 𝐕𝟏∗𝐡

Cálculo do Espaçamento entre a aresta
das chicanas e a parede do canal
Cálculo da Largura dos canais

s = 1,5*e

Cálculo do Percurso da água em canal
entre chicanas
Cálculo da Extensão média percorrida
pela água em cada canal
Cálculo da Velocidade da água nas
passagens em um canal
Cálculo do Número de canais
(compartimentos) entre chicanas

𝐁𝐟

Lchi = 𝐍𝐜
𝐐

Lc = Lchi + s
Pc = Lc +e
𝚯𝐡

Extc = 60*V1* 𝐍𝐜
V2 =

𝟐

N=

𝟑

* V1

𝐄𝐱𝐭𝐜
𝐏𝐜
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Cálculo do Raio hidráulico dos
compartimentos em cada canal
Fórmula da Perda de Carga nas Voltas
Cálculo da Perda de carga por atrito
em cada canal
Cálculo da Perda de carga total nos
canais
Cálculo do Gradientes médios de
velocidade nos canais

𝐞∗𝐡

Rh = 𝟐∗(𝐞+𝐡)
Hp =

𝐍∗𝐕𝟏𝟐 +(𝐍−𝟏)∗𝐕𝟐𝟐
𝟐∗𝐠

Ha =

(𝐕𝟏∗ŋ)𝟐 ∗𝐄𝐱𝐭𝐜
𝟐∗(𝐞+𝐡)

Hf = Ha + Hp
𝐲∗𝚫𝐇𝐭

G = √ 𝐮∗𝚯𝐡

Quadro III: Cálculos Envolvidos no Dimensionamento de um Floculador
Hidráulico do tipo Horizontal entre Chicanas (SECKLER; MIERZWA, 2017)

Sedimentação/Decantadores
Segundo (ReCESA ,2007, p.74) a teoria da sedimentação baseia-se no fato de que
qualquer partícula não coloidal, suspensa em um meio líquido em repouso e de menor
massa específica, será acelerada pela ação da gravidade até que as forças de resistência
viscosa e de deformação do líquido sejam iguais a resultante do peso efetivo da partícula.
A partir deste momento sua velocidade descendente será constante, a qual é denominada
velocidade terminal de sedimentação, ou simplesmente velocidade de sedimentação. Ou
seja, na decantação as partículas são quebradas para que estas possam afundar ficando
retidas no fundo do decantador, isto faz com que a água da superfície do decantador fique
livre dessas impurezas permitindo-se assim que este passe para a fase de filtração. Dos
vários tipos de decantadores existentes, a princípio serão implementados no sistema o
dimensionamento dos decantadores convencionais e os decantadores entre placas
paralelas, demais opções além dessas poderão ser adicionadas ao discorrer deste trabalho.
Dimensionamento de Decantadores Convencionais
Segundo (SOUZA, 2007, p.89) são aqueles em que a água entra por uma extremidade
movendo-se horizontalmente na direção longitudinal saindo pela outra extremidade. O
decantador é constituído por um canal de entrada de água floculada, uma malha difusora,
e um canal de saída da água decantada. No canal de saída, segundo (SOUZA, 2007,
p.101), é constituído por calhas coletoras que visam uma distribuição do fluxo, reduzindo
as velocidades ascensionais na estrutura de saída dos decantadores, diminuindo o
arrastamento dos flocos. Já a cortina difusora tem como finalidade a distribuição uniforme
do fluxo nas direções vertical e horizontal. Por fim, a alimentação de água nos
decantadores são feitas por comportas através do canal de água floculada logo após o
término da floculação.
Será descrito nos Quadros IV, V, VI, VII e VIII as fórmulas e possíveis entradas de dados
envolvidas no dimensionamento de um Decantador Convencional e seus acessórios:
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Entrada de dados
𝐌 𝟑 /𝐬
𝐌 / 𝐌𝟐/ 𝐝
Metros
-

Q = Vazão do projeto
q = Velocidade de Sedimentação
h = Profundidade da lâmina Líquida
Nd = Número de Decantadores

𝟑

Dimensionamento
Cálculo da área superficial do
decantador

𝐐/𝐍𝐝
𝐪
𝐀𝐬∗𝐡

Verificação do tempo de detenção
hidráulico
Definição da geometria do decantador

As =

Θh = 𝐐/𝐍𝐜
B=√

As
Relacao L/B

q=

Cálculo da Velocidade horizontal

Vh =

Cálculo do Número de Reynolds

Rh =
Re =

𝐀𝐬
𝐁

𝐐/𝐍𝐝

Cálculo da taxa de escoamento
superficial

Cálculo do Raio Hidráulico

L=

𝐀𝐬
𝐐/ 𝐍𝐝
𝐁∗𝐡
𝐁∗𝐡
𝐁+𝟐∗𝐡
𝐕𝐡∗𝐑𝐡
𝐯

Quadro IV: Cálculos envolvidos no Dimensionamento de um Decantador
Convencional (SECKLER; MIERZWA, 2017)

Quadro V: Dimensões da Comporta do Canal de Água Floculada pela Quantidade
de Comporta e Relação Largura da Comporta pela Largura do Canal (metros)
(SOUZA, 2007)
Entrada de dados
H = Lâmina Líquida
Vc = Velocidade da Água
N = Quantidade de Comportas por
canal

Metros
m/s
-
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Vco = Velocidade da Água Pré-Fixada
em cada comporta do canal
Nc = número de canais

m/s
-

Cálculo da Secção transversal do canal
Cálculo da Largura do canal
Cálculo do Número total de
Comportas
Cálculo da relação b/bc

𝐐

Sc =

𝐕𝐜

Bc =

𝐒𝐜
𝐇

Nt = N*Nc
𝐛
𝐁𝐜

= Perante o valor Nt da tabela
𝐛

Cálculo da Largura de cada comporta

b = Bc*(𝐁𝐜)

Cálculo da Vazão em cada decantador

Qd = 𝐍∗𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎

Cálculo da Velocidade pré-fixada na
comporta
Cálculo da Altura da comporta

𝐐𝐃

Qco=

𝐐𝐝
𝐧

𝐐𝐜𝐨

Hc= 𝐛∗𝐕𝐜𝐨

Quadro VI: Cálculos envolvidos no Dimensionamento da Entrada de Água
Floculada em um Decantador Convencional (SOUZA, 2007)
Entrada de dados
Q = Vazão
𝐌 𝟑 /𝐬
V = Velocidade de passagem
m/s
Geometria do furo
B = Largura de cada furo
Metros
h = altura do furo
B e h dependem da geometria do
furo(quadrado, redondo)
Coeficiente de Manning
ŋ = Constante de Rugosidade
Área dos furos

Cálculo do número de orifícios

Cálculo da área individual de
influência de cada orifício

Af =

𝐐/𝐍𝐝𝐞𝐜
𝐕

N=

A=

𝐀𝐟
𝐁∗𝐡

𝐋𝐝𝐞𝐜∗𝐡
𝐍
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Cálculo do número de fileiras
horizontais

Nfh =

Cálculo do número de fileiras verticais

Nfv =

Cálculo da Velocidade de escoamento
nos orifícios

Vh =

Cálculo do Diâmetro do Fluxo nos
Orifícios

Dh =

Cálculo do Número de Reynolds

Cálculo do fator de atrito

𝐋𝐝𝐞𝐜
√𝐀

𝐀𝐟
𝟒∗𝐁∗𝐡
𝟐∗(𝐁+𝐡)
𝐕𝐡∗𝐃𝐡
𝐯

𝐐/𝐍𝐝𝐞𝐜
ŋ

[𝐥𝐨𝐠(𝟑.𝟕∗𝐃𝐡+

Cálculo da perda de carga unitária
J=
Cálculo do Gradiente de Velocidade

√𝐀

𝐐/𝐍𝐝𝐞𝐜

Re =

f=

𝐡

𝟓.𝟕𝟒 𝟐
)]
𝐑𝐞𝟐

𝐟∗𝐕 𝟐
𝐃𝐡∗𝟐∗𝐠

𝐲∗𝐕∗𝐣
G=√
𝐮

Observação

Se caso o Gradiente for MAIOR que o
Gradiente da última Câmara de
Floculação, a Velocidade de Passagem
terá de ser aumentada até que o
Gradiente seja MENOR que o
Gradiente da última Câmara de
Floculação com 5% de erro
Quadro VII: Cálculos envolvidos no Dimensionamento das Cortinas Difusoras
(SECKLER; MIERZWA, 2017)

Entrada de dados
H = Lâmina Líquida
q = Velocidade de Sedimentação
Ndec = número de decantadores

metros
𝐌𝟑 / 𝐌𝟐/ 𝐝
-

A vazão nas calhas de coleta de água
decantada pode ser estimada
Cálculo do comprimento total de
vertedor

ql ≤ 0,018*h*q
Lv =

𝐐/𝐍𝐝𝐞𝐜
𝐪𝐥

41

Sistema Computacional de Auxílio no Dimensionamento de Estações de Tratamento de Água do tipo
Convencional

Cálculo da largura da calha

Lcalha = Ldec*0,2

Cálculo do número de calhas

Nc = 𝟐∗𝐋𝐜

Vazão ajustada nas calhas de coleta de
água decantada
Cálculo do espaçamento entre as
calhas

𝐋𝐯

Ql =

𝐐/𝐍𝐝𝐞𝐜
𝐋𝐯

Esp =

𝐁𝐝𝐞𝐜
𝐍𝐜

Quadro VIII: Cálculos envolvidos no Dimensionamento das Calhas de Água
Decantada (SECKLER; MIERZWA, 2017)
Dimensionamento do Decantador Entre Placas Paralelas
Um grande diferencial entre o decantador convencional e os Decantadores Entre Placas
Paralelas, segundo (TAE, 2013), é que o segundo utiliza lamelas ou módulos tubulares
inclinados montados em ângulo contribuindo consideravelmente para a redução da área
necessária para a sedimentação.
Na prática este tipo de decantador é mais eficiente em projetos de vazões inferiores
juntamente com um floculador hidráulico, onde esta configuração é mais vantajosa em
função do custo do projeto em questão.
Será descrito no Quadro IX as fórmulas e possíveis entradas de dados para o
dimensionamento de um Decantador entre Placas Paralelas:
Entrada de dados
Q = Vazão do projeto
Vs = Velocidade de Sedimentação
h = Profundidade da lâmina Líquida
Nd = Número de Decantadores
lp = Largura da placa
a = Comprimento da placa
d’ = distância horizontal entre placa
e = Espessura das placas
Θ = Ângulo das placas com a
horizontal
Ns = Número de Seções
Dimensionamento
Distância (normal à superfície) 90
graus à superfície entre placas
Comprimento útil
Comprimento relativo

𝐌 𝟑 /𝐬
𝐌𝟑 / 𝐌𝟐/ 𝐝
metros
metros
metros
cm
𝐦𝐦
graus
D = d` * sen Θ – e
Lu = lp – d` * cosθ
L=

𝐥𝐮
𝐃

Cálculo da velocidade de escoamento
entre as placas
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f=

𝐬𝐞𝐧𝚯 ∗(𝐬𝐞𝐧𝚯 +𝐋∗𝐜𝐨𝐬𝚯 )
𝐬

Área Superficial do decantador

A=

Número de canais

𝐀∗𝐬𝐞𝐧𝛉
𝐍𝐬 ∗𝐚∗𝐃

Nc =

Número de Placas por Seção
Comprimento total do decantador

𝐐
𝐟∗𝐕𝐬

Nps = Nc +1
Cd = lp*cosθ +

Velocidade Longitudinal
Vo =
Cálculo do Raio Hidráulico

Número de Reynolds

Rh =

Re =

Velocidade Longitudinal Máxima

Vo` =

𝐍𝐜∗𝐃+(𝐍𝐩𝐬)∗𝐞
𝐬𝐞𝐧𝛉

𝐐
𝐍𝐝/𝐍𝐬

𝐀∗𝐬𝐞𝐧𝛉
𝐚∗𝐃
𝟐∗(𝐚+𝐃)
𝟒∗𝐑𝐡∗𝐕𝐨
𝐯

𝐑𝐞

(𝐍𝐝)𝟎,𝟓 * Vs

Quadro IX: Cálculos envolvidos no Dimensionamento do Decantador Entre Placas
Paralelas (SECKLER; MIERZWA, 2017)
Filtração
Segundo o professor Seckler (2017) a filtração é o processo de separação sólido-líquido
utilizado para promover a remoção de material particulado presente na fase líquida.
(ReCESA, 2007, p.101) afirma que após decantada, a água em tratamento é encaminhada
aos filtros das estações de tratamento de água. Em algumas estações de tratamento, a água
é encaminhada diretamente aos filtros, após coagulada ou, noutros casos, após coagulada
e floculada. Denomina-se de estações clássicas (ou convencionais) de tratamento de água
as estações que realizam, em unidades separadas: a mistura rápida, a floculação, a
decantação e a filtração. Quando os filtros recebem água coagulada ou floculada, sem
passar, portanto, pelo decantador, diz-se que a estação de tratamento de água é do tipo
Filtração Direta. Os filtros podem ser de fluxo descendente ou de fluxo ascendente. No
primeiro caso, podem ser de leito filtrante único, duplo ou triplo.
Dimensionamento de um Filtro Duplo e seus Acessórios
Nos Quadros X, XI, XII, XIII e XIV serão descritos as fórmulas e possíveis entradas de
dados de um Filtro Duplo e seus acessórios.
Entrada de dados
Q = Vazão do projeto

𝐌 𝟑 /𝐬
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q = Taxa de Filtração
Nd = Número de Decantadores
Ld = Largura do Decantador
Al = área reservada para lavagem dos
filtros
Dimensionamento
Cálculo da área total de filtração
Cálculo aproximado do número de
filtros
Cálculo da área de cada filtro
Definição das dimensões básicas de
cada filtro

𝐌𝟑 / 𝐌𝟐/ 𝐝
Metros
Metros

𝐐

Atf = 𝐪

𝐐

Nf = 1,2*(𝟏 𝐌𝐠𝐝)𝟎,𝟓
Af =
X=

𝐍𝐝
𝐍𝐟

Y=

𝐀𝐭𝐟
𝐍𝐟

– Al
𝐀𝐟
𝐗

Quadro X: Cálculos Envolvidos no Dimensionamento de um Filtro Duplo
(SECKLER; MIERZWA, 2017)

Quadro XI: Quadro das Características dos Materiais Filtrantes (SECKLER;
MIERZWA, 2017)
Entrada de dados
Q = Vazão do projeto
Taxa de Lavagem
Porc = Porcentagem de Expansão do
material filtrante
v = velocidade Ascencional
T = Tempo de Duração de Lavagem
QarAdotado = Vazão de ar Prédefinido. Depende do tipo de Lavagem
adotado.
V= Velocidade da água nos tubos

𝐌 𝟑 /𝐬
𝐌 / 𝐌𝟐/ 𝐝
%
𝟑

cm/s
𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐨𝐬
l/s/𝐦𝟐

m/s
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Dimensionamento
Verificação da Grandeza l/def

𝐥

∑𝐥

𝐃𝐞𝐟

= 𝐃𝐞𝐟

Cálculo da vazão de água de lavagem

Qal = v * As

Cálculo do volume de água de lavagem

vol = Qal * T

Cálculo da Reservação de água de
lavagem
Dimensionamento da tubulação de
água de lavagem

Reserva = Nf*vol
𝟒∗𝐐𝐚𝐥

Θ = √ 𝐕∗𝛑

Cálculo da vazão de ar durante a
Qar = QalAdotado *As
lavagem
Quadro XII: Cálculos envolvidos no Dimensionamento da Tubulação de Ar de
lavagem seguido de Água em Contra-Corrente (SECKLER,; MIERZWA, 2017)
Entrada de dados
D = Altura das calhas de lavagem
B = Largura das calhas de lavagem
𝐍𝐜 = Número de calhas por filtro

metros
metros
-

Dimensionamento
Vazão Individual
Nível D`Água Máximo

Qc =

𝐐𝐚𝐥
𝐍𝐜
𝐗

B = 𝟏𝟎
Qc = 1,38*B*𝐇𝐨𝟏,𝟓
𝟏,𝟓

𝐐𝐜

Ho= √𝐁∗𝟏,𝟑𝟖
Posicionamento da calha
Fórmula Espaçamento entre calha

(B * L +D) ≤ H ≤ (L+D)
S=

𝐘
𝐍𝐜

(1,5* H) ≤ S ≤ (2,5* H)
Quadro XIII: Cálculos envolvidos no Dimensionamento das Calhas de Coleta de
Água de Filtrada (SECKLER; MIERZWA, 2017)
Entrada de dados
D = Altura das calhas de lavagem
B = Largura das calhas de lavagem

metros
metros
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𝐍𝐜 = Número de calhas por filtro

-

Dimensionamento
Geometria (vertedor retangular)
Qc = 1,84*B*𝐇𝐨𝟏,𝟓
𝟏,𝟓

𝐐𝐜

Ho= √𝐁∗𝟏,𝟖𝟒
Quadro XIV: Cálculos envolvidos no Dimensionamento do Vertedor de Saída com
Formato Retangular (SECKLER; MIERZWA, 2017)
Desinfecção
(ReCESA, 2007, p.101), define a desinfecção como, a água consumida pela população
deve estar isenta de microrganismos patogênicos, para isto é feita a eliminação ou
inativação desses microrganismos é conhecida como desinfecção. Já (SECKLER;
MIERZWA, 2017) afirmam que o propósito do processo de desinfecção é eliminar, de
modo econômico, os microrganismos patogênicos presentes na fase líquida.
A Figura 2 abaixo apresenta a dose infectante dos principais microrganismos relacionados
às doenças de veiculação hídrica.

Figura 2: Dose de Infectante dos Principais Microrganismos Relacionados às
Doenças de Veiculação Hídrica. (SOUZA, 2007)
Em relação aos infectantes, (SECKLER; MIERZWA, 2017) listam tais como Cloro
(Cloro gasoso, Hipoclorito de Sódio e Hipoclorito de Cloro), Cloraminas, Dióxido de
Cloro, Ozônio e Radiação Ultra-Violeta. O Quadro XV descreve as possíveis entradas de
dados e fórmulas utilizadas no dimensionamento de uma unidade de desinfecção. Para a
escolher qual infectante utilizar para eliminas os agentes, (ReCESA, 2007, p.102)
definem os seguintes parâmetros: habilidade de controlar e destruir os diferentes agentes
infecciosos sob condições normais de operação; características que possam ameaçar
pessoas e ambiente durante a aplicação e depois; segurança de manuseio, estocagem e
transporte; e custo.
Dimensionamento da Unidade de Desinfecção
O Quadro XV descreve as possíveis entradas de dados e fórmulas utilizadas no
dimensionamento de uma unidade de desinfecção.
Entrada de dados
Q = vazão

metros
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Θh = tempo de contato
h = Profundidade da lâmina líquida
Δt = Dosagem Mínima do agente
escolhido
Δt = Dosagem Média do agente
escolhido
Δt = Dosagem Máxima do agente
escolhido
Concentração de agente na água Bruta
Concentração de agente na água Final
Relacao L/B = constante de relação pré
-definida
Dimensionamento
Cálculo do volume do tanque de
contato
Cálculo da área do tanque de contato
Definição da geometria do tanque de
contato

minutos
metros
Mg/L
Mg/L
Mg/L
Mg/L
Mg/L
metros

V = Q* Θh
𝐕

As = 𝐡
B=√

As
Relacao L/B

L=

𝐀𝐬
𝐁

𝐐

Verificação da velocidade nas
passagens e canal principal

Vh = 𝐀∗𝐡

Cálculo do consumo diário de cloro

Massa = Q*C*Δt

Quadro XV: Cálculos envolvidos no Dimensionamento de uma Unidade de
Desinfecção (SECKLER; MIERZWA, 2017)
RUSULTADOS ESPERADOS NO TÉRMINO DESTE TRABALHO
Os resultados do funcionamento do sistema computacional é a de que através de uma
entrada de dados inicial feita pelo usuário o sistema retornará os resultados dos cálculos
realizados, com eventuais avisos em relação as normas da ABNT em questão e gerando
uma “planta” de cada módulo dimensionado. Além disso, o programa salvará em um
banco de dados os dimensionamentos realizados, ou seja, os cálculos, avisos e “plantas”,
possibilitando-se assim a recuperação destes mais tarde. Tal banco também possibilitará
que dados entre dimensionamentos distintos sejam comparados, facilitando a realização
de possíveis otimizações por parte da ETA, como exemplo, pode-se citar entre quatro
dimensionamentos distintos, qual será o melhor para o projeto ETA em questão. A
maneira em que o programa fará o dimensionamento será sequencial ou não, isto significa
que o usuário pode escolher entre fazer um dimensionamento completo desde a
coagulação até a desinfecção sem que haja a intervenção do mesmo para isto, ou realizar
o dimensionamento isoladamente. Contudo, para o dimensionamento completo, a partir
de um clique o programa fará o dimensionamento da coagulação, floculação, decantação,
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filtração e desinfecção com base na entrada dos dados iniciais informados pelo projetista.
Já no dimensionamento isolado será feito o dimensionamento de apenas um módulo.
Outras formas serão elaboradas no decorrer do projeto. Uma observação importante é que
os valores de entradas serão tratadas de modo que tais dados de entrada não sejam um
absurdo, ou seja, o dado informado pelo usuário tem que ser um dado real, isto significa
que, não será possível entrar com valor da largura do decantador valendo 10.000 metros
ou então uma vazão de 1 milhão de l/s. Por fim, uma segunda observação é a de que no
dimensionamento completo também será possível gerar uma especificação técnica da
ETA completa dimensionada, de modo que nesta conterá apenas os dados mais
importantes de cada unidade contida no projeto.
Exemplo Resumido do Funcionamento do Sistema Computacional
Como exemplo as Figuras 3, 4 e 5 representam respectivamente as entradas de dados, o
relatório dos cálculos do dimensionamento e a planta de um floculador hidráulico de
chicanas tipo horizontal. Já a Figura 6 demonstra como poderia ser descrito a unidade de
decantação na especificação técnica gerada pelo sistema, as demais unidades teriam uma
descrição semelhante a esta.

Figura 3: Exemplo da Entrada de Dados de um Floculador Hidráulico
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Figura 4: Exemplo dos Cálculos realizados de um Floculador Hidráulico utilizando
a Entrada de Dados da Figura 5
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Figura 5: Exemplo das Plantas que seriam Geradas pelo Programa Utilizando os
Resultados Calculados na Figura 4 (SECKLER; MIERZWA, 2017)
Como foi dito, os exemplos mostrados nas Figuras 3, 4 e 5 são provenientes de um
dimensionamento de um floculador hidráulico de chicanas tipo horizontal, porém todos
os outros módulos dimensionados terão o processamento semelhante a este. Caso
ocorresse algum descumprimento por parte da ABNT o programa apontaria o erro.

Figura 6: Modelo de uma parte da Especificação Técnica a ser Gerada pelo
Sistema do Projeto referente a Unidade de Decantação (SAAE, 2017)

DISCUSSÕES DOS RESULTADOS ESPERADOS
O tempo disponível para realizar o trabalho, sem o prospecto da “planta”, é perfeitamente
cabível ao passo que o número de tipos de módulos e o número de módulos é quem
realmente influenciará na questão do tempo. Um exemplo de número de módulos é a de
que além dos módulos iniciais propostos que são: coagulação, floculação, decantação e
filtração, existem também a desinfecção, fluoretação e cloração. Já um exemplo de
diferentes tipos tem-se: floculador hidráulico de fluxo vertical, floculador hidráulico de
fluxo horizontal, floculador mecânico, filtro lento, filtro por gravidade, decantadores
laminares, decantadores convencionais, decantadores de alta taxa, e assim por diante. Em
relação a “planta”, perante a complexidade em criar um algoritmo que desenhe elas
dinamicamente, será empreendido um extremo esforço, principalmente na programação
computacional, e caso venha a satisfazer a proposta inicial, pretende-se patentear o
software que será desenvolvido, pois não há registros da proposta apresentada dentro da
bibliografia especializada.
Os estágios de desenvolvimento em relação ao tema será a de compreender a teoria
proposta e os cálculos relacionados ao projeto de uma ETA, para posteriormente,
construir o sistema computacional obedecendo alguns conceitos de engenharia de
software que os quais são Planejamento, Análise, Design e Implementação.
Possibilidades de Modificações
Algumas das possibilidades de modificações que podem surgir no desenvolvimento deste
trabalho será a questão da implementação das “plantas” referentes aos módulos
dimensionados. Pois existem alguns tipos de floculadores que são: floculador vertical,
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floculador horizontal, floculador mecanizado, e os filtros que são: filtros lentos, filtros de
pressão, filtros de gravidade, que poderão ser totalmente implementados ou parcialmente.
Para isto, será levado em consideração a possibilidade de efetuar comparações entre os
resultados obtidos nos dimensionamentos, podendo utilizar tais recursos, para possíveis
otimizações a serem realizadas pelos engenheiros. Uma exemplificação desta proposta
pode ser feita da seguinte maneira: Pode ser que o engenheiro queira realizar testes de
dimensionamentos com diferentes dimensões de um ou mais módulos, como por
exemplo: Largura e comprimento de um canal em um floculador hidráulico horizontal, e
então perante estas comparações o engenheiro pode determinar qual dentre os
dimensionamentos testados ele irá utilizar em seu projeto.
CONCLUSÃO
As principais contribuições que o desenvolvimento deste trabalho poderá proporcionar
são: a redução do tempo gasto na elaboração do projeto de construção de ETAs; a
precisão e a confiabilidade dos cálculos; a variedade de testes (testar um
dimensionamento com parâmetros diferentes em um curto período de tempo) onde tais
testes pode contribuir para a otimização do projeto ETA em questão e por fim, o
armazenamento dos trabalhos dimensionados, dando noções de como será a “planta” do
projeto. Já em relação à relevância social deste projeto é a de que, se um sistema auxilia
o engenheiro a realizar o dimensionamento de ETAs, o tempo que seria gasto para fazer
esta parte poderá ser depositado em outras atividades exigidas pelo projeto. Este tempo
poderá ser utilizado para otimizar o projeto em questão, de tal forma que esta otimização
reduzirá o custo total do projeto. Como geralmente a construção de uma ETA é algo
público, pode-se concluir que a redução de custo influenciará na economia pública, e
ainda, a qualidade do tratamento da água influenciará na saúde pública da população.
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Resumo - Procura-se neste projeto construir um software para auxiliar engenheiros no dimensionamento
de Estações de Tratamento de Água (ETA), objetivando-se assim a diminuição no tempo total de
elaboração de projeto. O software será alimentado com dados iniciais, executando todos os cálculos
envolvidos no dimensionamento da ETA automaticamente. Com isto, será apresentado ao projetista os
resultados e avisos que não estão de acordo com os critérios exigidos pela ABNT para que o mesmo adeque
conforme a legislação pertinente. O grande diferencial deste projeto é a proposta de desenvolver um
algoritmo que esboce a “planta” correspondente a cada módulo utilizando os resultados obtidos.

Palavras-chave: Água, Tratamento de água, Dimensionamento ETA
Introdução
A ideia básica deste projeto é a de construir um sistema computacional que dê auxílio
no dimensionamento de uma ETA (Estação de Tratamento de Água), tendo o intuito de
diminuir o tempo gasto pelo engenheiro nesta etapa de elaboração do projeto. Com o
desenvolvimento deste projeto pretende-se construir um sistema computacional que
realizará o dimensionamento dos módulos de Coagulação, Floculação, Decantação,
Filtração e Desinfecção, onde tais cálculos serão executados sequencialmente ou
individualmente pelo sistema. Após a realização dos cálculos, o programa irá gerar a
“planta” correspondente ao módulo em questão perante aos resultados encontrados, caso
este recurso esteja habilitado. Além disso, o programa computacional irá gerar um
relatório com os cálculos realizados pelo sistema juntamente com os avisos, de acordo
com as normas referentes à ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) em
questão. Pode-se citar, como por exemplo que, se o gradiente de velocidade estiver
abaixo ou acima do valor proposto pela ABNT, o sistema emitirá um aviso desta
irregularidade, para que o projetista adeque os valores. Se por acaso, todas as unidades
em questão estiverem dimensionadas, será possível gerar uma especificação técnica da
ETA completa, de modo que neste só conterá apenas dados relevantes de cada unidade
pertencentes ao projeto ETA. Por fim, será feito a modelagem de um banco de dados
que guardará todas as informações obtidas para uma melhor segurança, com o intuito de
uma posterior recuperação dos dados ou até mesmo para ser realizado uma comparação
entre os dados de outros dimensionamentos.
Metodologia
O tipo de pesquisa abordada para a elaboração deste trabalho será bibliográfico, realizando pesquisas
teóricas sobre o funcionamento da estação de tratamento de água, fórmulas envolvidas no dimensionamento
e suas respectivas “plantas”. Para construções relacionadas ao software serão utilizados critérios de
engenharia de software e diagramas que também serão obtidas a partir de livros ou apostilas. Já para
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restrições em relação aos resultados dos cálculos realizados pelo sistema, será consultado a ABNT 12216
(ABNT, 1992) cuja as exigências e critérios estabelecidos por este são obrigatórios em todos os projetos.
A construção do sistema computacional será baseada em conceitos de engenharia de software aos quais
são: planejamento, análise design e implementação.
Todo o equacionamento e as entradas de dados que foram implementadas até o momento no presente
projeto de pesquisa, encontra-se no trabalho completo.

Resultados esperados
Os resultados do funcionamento do sistema computacional é que através da entrada dos dados iniciais feita pelo
usuário, o sistema retornará os resultados dos cálculos realizados, com eventuais avisos em relação as normas da ABNT
em questão, gerando uma “planta” de cada módulo dimensionado. Além disso, o programa salvará em um banco de
dados os dimensionamentos realizados, ou seja, os cálculos, avisos e “plantas”, possibilitando-se assim a recuperação
destes mais tarde. Tal banco também possibilitará que dados entre dimensionamentos distintos sejam comparados,
facilitando a realização de possíveis otimizações por parte da ETA, como exemplo, pode-se citar entre quatro
dimensionamentos distintos, qual será o melhor para o projeto ETA em questão. A maneira em que o programa fará o
dimensionamento será sequencial ou não, isto significa que o usuário poderá escolher entre fazer um dimensionamento
completo desde a coagulação até a desinfecção sem que haja a intervenção do mesmo para isto, ou realizar o
dimensionamento isoladamente. Contudo, para o dimensionamento completo, a partir de um clique o programa fará o
dimensionamento da coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção com base na entrada dos dados iniciais
informados pelo projetista. Já no dimensionamento isolado será feito o dimensionamento de apenas um módulo.
Propõe-se outras formas de dimensionamento que serão elaboradas no decorrer do projeto. Uma observação importante
é que às entradas de dados serão tratadas de modo que tais dados de entrada não sejam um absurdo, ou seja, o dado
informado pelo usuário tem que ser um dado real, isto significa que, não será possível entrar com valor da largura

do decantador valendo 10.000 metros ou então uma vazão de 1 milhão de l/s. Por fim, uma segunda
observação é a de que no dimensionamento completo também será possível gerar uma especificação técnica
da ETA completa dimensionada, de modo que nesta conterá apenas os dados mais importantes de cada
unidade contida no projeto. Nas Figuras 1, 2, 3 e 4 estão representados alguns protótipos utilizados no
desenvolvimento deste projeto de pesquisa.
Figura 1. Protótipo desenvolvido, exemplo da entrada de dados de um Floculador Hidráulico

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 2. Protótipo desenvolvido, exemplo dos cálculos realizados de um Floculador Hidráulico utilizando a entrada de dados da
Figura 1
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Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 3. Exemplo da planta que seria gerada pelo programa utilizando os resultados calculados da Figura 2.

Fonte: (SOUZA, 2007)
Figura 4. Modelo de uma parte da especificação técnica a ser gerada pelo Sistema do projeto referente a unidade de decantação

Fonte: (SAAE, 2017).
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Conclusões
As principais contribuições que o desenvolvimento deste trabalho poderá proporcionar
são: a redução do tempo gasto na elaboração do projeto de construção de ETAs; a
precisão e a confiabilidade dos cálculos; a variedade de testes (testar um
dimensionamento com parâmetros diferentes em um curto período de tempo) onde tais
testes pode contribuir para a otimização do projeto ETA em questão e por fim, o
armazenamento dos trabalhos dimensionados, dando noções de como será a “planta” do
projeto. Já em relação à relevância social deste projeto é a de que, se um sistema auxilia
o engenheiro a realizar o dimensionamento de ETAs, o tempo que seria gasto para fazer
esta parte poderá ser depositado em outras atividades exigidas pelo projeto. Este tempo
poderá ser utilizado para otimizar o projeto em questão, de tal forma que esta otimização
reduzirá o custo total do projeto. Como geralmente a construção de uma ETA é algo
público, pode-se concluir que a redução de custo influenciará na economia pública, e
ainda, a qualidade do tratamento da água influenciará na saúde pública da população.
Agradecimentos
Os autores agradecem ao CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) por
contribuir significativamente neste Projeto de Pesquisa através do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica (PIBIC).

Referências
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR-12216: Projeto de
estação de tratamento de água para abastecimento público. Rio de Janeiro, 1992. 18
p.
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. Especificação Técnica ETA
2. Disponível em:<http://saaeguanhaes.com.br/?r=agua&p=model/model5&id=18>.
Acesso em: 20 set. 2017.
SOUZA, Walterler Tratamento de Água. CEFET-RN editora, 2007.

60

Sistema Computacional de Auxílio no Dimensionamento de Estações de Tratamento de Água do tipo
Convencional

Anexo D – Certificado referente a Apresentação realizada no
Congresso Cientifico V Mostra Científica, Cultura e Tecnológica em
Outubro/2017

61

Sistema Computacional de Auxílio no Dimensionamento de Estações de Tratamento de Água do tipo
Convencional

62

