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Sistema de Abastecimento de Água

Valter Lúcio de Pádua

TIM I Abastecimento de água

“Desafio” do TIM I

Fonte: Buehne et al., 2001

“Desafios” profissionais

Mananciais na RMBH

www.copasa.com.br

Mananciais
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TIM I – Distribuição de água no globo terrestre
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Fonte: von Sperling

Captação de água superficial

Captação de água superficial
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Para cálculo da vazão disponível em período de seca, medir a área de 
drenagem e considerar vazão específica de 3,5 L.s-1.km-2 (valor aproximado 
para a RMBH)

Adotar 30% da vazão disponível (70% são a vazão ecológica)

Variação sazonal da quantidade de água
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Variação sazonal da qualidade da água Água subterrânea

Poço Piratuba-SC.

Altura do jato: 35m. 

Profundidade do poço: 718m. 

Temperatura na Superfície: 38ºC. 

Foto: Mário Alano, modificada

Água subterrânea

SIAGAS - Sistema de Informações de Águas Subterrâneas – CPRM

http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/visualizar_mapa.php

Captação de água de chuva

A cidade mais chuvosa do Brasil é Calçoene, no Amapá, com 
pluviometria média anual de 4.165 milímetros. No ano 2000, a 
pluviometria anual foi de 7.000 mm.
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Captação de água de chuva

Fonte: Buehne et al., 2001

Água de chuva

Captação de água de chuva
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Distribuição e reservação

Descrever o sistema de abastecimento de água 
atualmente utilizado na área de planejamento e na 

área de influência direta, efetuando um diagnóstico 

de sua adequabilidade e eventuais problemas 

Diagnóstico

• Prever a demanda anual de água para a área de 
planejamento, ao longo dos 20 anos após o início da 
ocupação da área e estabelecer uma curva de demanda de 
água ao longo desse tempo; 

• Descrever os principais mananciais (superficiais e/ou 
subterrâneos) passíveis de serem utilizados para o 
abastecimento de água da área de planejamento;

• Escolher o(s) manancial(is) para atender a área de 
planejamento, justificando a escolha com base na vazão 
outorgável e na qualidade da água. Caso se decida pela 
utilização do sistema de abastecimento disponível na área de 
influência, deverá ser feita uma justificativa e avaliação do 
impacto no sistema existente decorrente do acréscimo 
relativo à nova vazão da área de planejamento.

Diretrizes

• Apresentar em planta o lay out do sistema de abastecimento 
de água, com indicação das principais unidades que 
compõem o sistema (manancial, captação, linhas adutoras, 
estação de tratamento de água);

• Apresentar o memorial de cálculo, quando pertinente.

Diretrizes


