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GENERALIDADES

_ ’ Multo _se tem escrito sobre a importancia do suprimento
c1ag_u-'%} adequado emqualidade e quantidade, nos seus aspectos
sanltano, economico e social. Para diversos paises, ja foram
computadas as redugfies do indice de morbi-mortalidade atri-
buidas ao abastecimento dagua e, quando estas sao reduzidas
a ciiras, através de atribuigao de valores em dinheiro a vida.
do individuo e avaliagélo dos gastos em cura, o resultado ge-
rahnente causa espanto até aos mais céticos.

Mais reclamado pelos Ieigos, nas areas onde a educagao
sanitaria ainda nao medrou, é o aspecto estético da agua.
Aquéles que, por qualquer circunstancia, se afastam das suas
comurfidades e V5.0 tera cidades beneficiadas por servigos bem
aparelhados, nio se conformam mais com as condigoes em que
terélo que viver ao regressar, passando a ex1g1r dos poderes
competentes a instalagao de obras semelhantes as observadas.
Junta-se ea isto a redug§.0, Para cérca de 1/4 a 1" 5 das deg“

s . - ' - o conforto tmzido
pesas mensam com O Supnmento dagu?o:mar no espiriijo dopelo abastecimento 1n1nterruPt0,_ Pam‘ _ ._meh_0 e am
individuo o objetivo de consegulr» Pam P11; f’ ,' J lg. s do plano, aque es ene 1c1os. ul-a s munldade em Begun113. CO 1... ' ' mento das obras.E6, entao, o problema do flnancla ¢

b lb da Divisg-10 de Engenharia Sanits'1ria. do Servioo
(*) Tra a 0 , ‘

Especial de Safide Publica-
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Do um modo geral, nonhuma comunidade da zona rural
brasilcira esta om condlqocs de, com rccursos provementes da
sua recoita normal, arcar com as despcsas dc tal empreendi-
mcnto, e poucos podem assumir o compromisso de um em-
préstimo sob garantia do parte do sua arrecadagao. Em vir-
tude do dispositivo legal, ha poucos anos criado, pelo qual 0
Govérno Federal se obriga a entregar, equitativamente, aos
municipios, 10% da arrecadagao do imposto de renda, esta
situag:2io foi um p,ouco atenuada. Se considerarmos, porém,
as necessidades municipaiswcomo um todo, a quota recebida
é forgosamente diluida. E necessario que os dirigentes muni-
cipais estejam bem imbuidos em educagao sanitaria para que,
com sacrificio de outros empreendimentos e das administra-
goes que lhes sucederem, desviem esta verba totalmente para
o servigo dagua.

h Quando alguma comunidade consegua um empréstimo
para obras desta natureza, a taxa média é de 8% e o prazo
de 10 anos. Nestas condigoes, de acordo com a tabela Price,
saio necessarios 14,9% do capital inicial para amortizagao, pa-
gos anualmente, com um juro de, praticamente, 50% ao tér-
mino do periodo do empréstimo. Devido -as condigoes locais,
grande parte da agua tem que ser distribuida, em torneiras
pfiblicas, a populagiio pobre, e, por isso, nadarende. _Por ou-
tro lado, ha um limite para a taxagao além do qual a renda
decresce, em virtude da diminuigao do numero de pessoas que
podem pagar a taxa estipulada. Assim sendo, dificilmente a
arrecadagao do servigo ultrapassaré. as despesas, em quantia
tal que permita cobrir a importancia necessaria a amortiza-
gao, ficando, quase sempre, .os servigos deficitarios. Concorre,
também, para esta situagao, o aproveitamento que algumas
administragoes municipais fazem do servigo de agua como
fonte de emprégo.

Pelo exposto, vé-se que qualquer organizagao de saude
p1'1blica, que se proponha a realizar um programa de traba-
lho numa determinada area rural, precisa dispor de verba,
a fim de, pela construgao de servigos de agua, combater as
doengas de origem hidrica. .

Q
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O t1"1bal11o" C10 S F S P
. . J. ' ' 159113 flSpectos cconémicos ci - ml" P01‘ areas variadas em»S0a1soIisi /-..ondie o acesso é dificil, onquanto outr-a‘;8r_ar1cos. Algumas 1-,5,

mo 6111105 de transporte e o contacto comdo dotadas dc mews
avanga os nao constit ' 0s centroq u b

' - Entret Lrurais que sao, as suas necessidades ba ' an-0’ como ZonasSlcas sao, praticamen-‘e as mesmas A a1“ ’ * - Tegimenta a .m 10 n- di1, 9 0 de pessoal especializado, por
p ‘ Q .~ P3-la um~ 3' cldade do Vale do Rio Doce ouda Amazonia, pois tera iue ser ' - _.q felta 3' 1mP01‘15&¢ao ou o treina-nwnto, pelo S.E.SP no local" a . . -. . ., , aqulslgao de equipamento ematerial, para qual uer - , _

fonte. q proletm tera que ser felta na mesma

Escolha da Fonte de S’up7‘im,3nt0_
i ~

IDa selecao da fonte de suprimento depende, muitas vé
zes, a est-abilidade da organizac5.o do servico de aguas Com
a escolha que se fizer, variam a qualidadee as despesas de
operagao,.bem como o custo das obras. Somos de parecer que
as condigfies envolvendo a operacao devam ter prioridade,
atendendo a que, se esta néo oferecer agua satisfatoria, tanto
em qualidade quanto em quantidade, o dinheiro empregado
tera sido desperdicado. Considerando as dificuldades em se
obter uma boa operacao com pessoal local (com maior pro-
b b'l'dade de estabilidade no emprégo), e, em face do balxoa 11
padrao de vida e numero pequeno de contribumtes, torna-se
evidente a necessidade de ser escolhida uma agua que exija
o minimo de conhecimento e treino, por parte £108 0Pe1‘ad°"
res, bem como a menor despesa no tratamento.

A isto, geralmente, antepoem-se duas dificuldades‘: a pri-
meira, de maior monta, visa um trabalho de Pesqmsa flue

' i ‘e considerados excessivosexlge despesas e tempo quase semP1 ,_
d"ncia natural que tem algunspelos leigos; a segunda é a ten e  _

administradores municipais de levantar tun ‘mi-'11¢° 3*‘: biflas
fldministragoes com obras que fiquem bem a vista dopu .1co.- d'f1culdade 1a fO1 ex-Conquanto parega ridicula, esta segunda 1 ' Icorre para 1sso, tambem,perimentada mais de uma vez. C011
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rvi0 fato do que cstas munlclpalldadcs recebcm os se cos, como
presente, do Govcrno Federal ou Estadual.

Raramcntc o dlnhelro empregfldv em Pesquisas é d9$P@1"
dicado, pols, embora o resultado de um determinado estudo
tenha sido negatlvo, serve para informagfio futura, no caso
do expansao ou melhoria do servigo. Nenhuma fonte pode ser
desprezada antes de comparada, sob o ponto de vista de custo
inicial, do ope1'a<;2'io, manutengao e seguranga, com as demais.
A selegao da fonte de suprimento é um estudo técnico e, por
isso somente a elementos experimentados no assunto deve
ser facultada a opcao.

As organizacoes oficiais estabelecem padr6es minimos a
serem at-ingidos antes de ser a agua entregue ao pfiblico. En-
tre nos, procura-se, ao maximo, seguir os padroes fixados pelo
Servico de Saude Pfiblica dos Estados Unidos. Entretanto,
deve-se procurar interpretar a razao de ser déstes padroes e
atribuir-lhes um valor relativo. Quanto a qualidade bacterio-
légica, nfio resta dfivida de que a exigéncia deve atingir ao
méximo, porém, no seu conteudo quimico e qualidades fisi-
cas, justificam-se, perfeitamente, desvios. Que importa, por
exemplo, que se fornega a uma comunidade uma agua com
30 ppm de cor, desde que esta ja esteja acostumada a uma
r;olora4_;z'io de 80 ou mais ppm? Se a dureza de uma agua é
reduzida de 600 para 300 ppm, nao tera sido um grande me-
lhoramento? i

Apresentamos, adiante, um quadro comparativo do custo
per capita de alguns servicos instalados pelo S.E.S.P. Obser-
ve-se’ que a variagao do custo per capita e do tempo de cons-
trugao nao é télo grande quanto se fazia esperar. Explica-se
155°’ P810 fato de que as estaciies de tratamento foram cons-
lJ.’Ll1(l-8.8 em areas de acesso muito mais facil e de melhor si-
Iiuaqao econom1ca._ Se. se. cfionsiderar que, nos primeiros sis-
cmas, a rede de distrlbulcao representa, em média. 35 51;» do

"usto total» 9 que» 110$ Pmjetos com pogos, esta mesma réde
Illtrapassa de 70%. 611155-0 poder-se-a fazer uma melhor com-
paracao. L Q
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Oidodea Populocfio Gusto om Cuolo oer ?§:g‘id° Tempo deoboaleclvel oruzelroa oopllo dog ob"r%a fgggfirucéo1 l __- _ I __ eaea
Governodor Volodorea
Oddmxa
Airnoréa

' e<.-ma Guondd
Oonselheiro Peno
Fund6o
Aboetetubo
Oomeio
Norilubo 4
Soniorém
Porinline
ltocoolioro
Mocopd
B60 Vialo
B.do Hopemirirn

(1)
(El
(El(2l|
(2)
<31‘
(4)£4)‘
(41(4l|
(4l|
(4)
(4l|
(4)
(41

25000
16666
16666
13333
13333

3 500
5 000
4 000

750
14 400
5000
5000
5000
5000
2000

a. 3oa.2oo
_ 2. e3e.eoo

2. 362.000
' 3.1ee.3oo
.2.eeo.ooo

1.oe2.ooo
' 527.600
_ 939.400

e5e.1oo
1.774.300

7es.ooo
1.043.000

742000
2.169.300

792.000

182
156
153
239
214
312
106
247
660
123
153
209
148
434
396

B-49
11749
9'45
5-52
3750
9-49

10-45
4-49

10-50
12-49
11747
4-48
7-46
2-48
3-50

.(1) Coagulaqao, decantacao, filtracao rapida por gravidade e bom-
beamento_ duplo. _ _ _ _ _

(2) Coagulacao, decantagao, filtracao rapida por gravidade e um
bombeamento.

(3) Filtros lentos com bombeamento da agua bruta.
(4) Pogo tipo Amazonas.

.-iguas de Superficie.
Quase sempre as aguas de superficie precisam de trata_ . ' ' de trata-

mento antes de se1 em ent1 egues ao publ1C0- 0 gm“- ' ' d (1 (1
mento depende da qualidade da 88113 Captada» Vanan ° eS_ e_ ... . ' t e V188.
a simples desmfeccao pelo clo1o ate o tratamen 0 qu _. . . _ . - ‘ " dureza e amda remo§a°corrigir a co1, odo1, paladai, turbldes, so

n ' " I ' ° Ido alguns m1ne11a1s p1 esentes em ex _ ‘ '- - recao a aglla, as- e a, 11 ue mais uma 001' _ .A medida que S P <1 .t do 101-_ - rnando mu1 o ce ,Pdespesas de 01391 393° aumentam’ to . ’ . .. . d d s. Em gelal, nas
bitiva a sua utilizacao para Pequenas cl a e- ' trata-. . " mos 11‘ fllem de um ,
mssas areas de nabalho’ nao "podfedimentacao. filtracao ra-mento constante de coagulagao’
pida e desinfecgao. , Stalagaes constmidas no

~ * 1; 'ltimo 1.190 algumas 1“u - I ° \' _Sao des e .xO Guandu, A1mo1e, Con
Vale do Rio Doce, em Colatina’ Bal. dares. 1 _
Selheim Pena e Govelnadolligfialg nestas instalagoes se]a bas-. Embom 0 trabalho rea rrio tecer algumas consideracoes
-tante satisfatorio, e 11e°eS$a
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referentes as dificuldades sentidas na operacao e manutencao
as quais, apesar da assisténcia técnica que recebem, ainda
hoje subsistem.

A primeira delas diz respeito ao pessoal técnico necessa-
rio a operacao. A demanda existente, nas cidades citadas, pe-
los individuos de grau de instrucao médio, é enorme, e, por
isso, nao é possivel assegurar para o servigo de aguas um fun-
cionario com ligeiro conhecimento de quimica, fisica, e ma-
tematica, como seria dc desejar. Uma pessoa com tais quali-
ficativos tem oportunidades superiores aquelas que o servigo
dc aguas lhes pode oferecer, e, a menos que se lhes fésse dado
um salario, na maioria dos casos maior que o dos Prefeitos,
nao haveria compensacao econémica para éles. Por isso, o
Iuncionamento déstes servicos esta, em geral, a cargo de in-
divlduos que nao tém nem o curso primarlo cempleto e que
cxccutam o trabalho mccanlcamcntc. sem atlnar com as al-
tcracécs no proccsso dc tratamento, cxlgldas pela agua bruta,
c dar ao cqulpamcnto a alcnqao que élc mcrccc.

Alnda com rclacao ao pessoal, as muclancas polltlcas tra-
cluzcm, rm malorla das vi-zes, uma rcvlravolta dos cmprcgados
dos scrvlqos. Isto, dc ccrto modo, vcm anular os cslorqos de-
scnvolvlclos com cursos pcrlodlcos para opcradorcs.

Como rcsullado lmcdlato dc uma opcragao dcfeltuosa,
temos o cstrago da arcla dos Illtros (geralmcntc sujeito a uma
carga cxccsslva) c corrosao da tubulacao, uma vcz que a agua
do Rio Doce é bastante branda. Esta 1'1ltimo inconveniente es-
poramos té-lo resolvido, com relacao a réde de distribuicao,
pelo emprégo de tubulacées de cimento amianto, restando,
P01‘él11, 8 galeria de tubulagao como ponto vulneravel.

Outra dificuldade é apresentada pela falta de estabili-
dade econémica dos servicos. Alguns déles, pelo namero de
contribuintes e preco de agua fornecida, poderiam ser facil-
mente auto-suficientes. Entretanto, a precariedade da arre-
cad?-G50 e a mistura desta com os fundos gerais das Prefei-
turas deixam o servigo de aguas quase sempre em dificuldades
financeiras. Até o presente momento, o S.E.S.P. tem_forne-
cido o material necessario a operacao sem que tenha sido to-
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talmente indenizado pelas des eSa_S_ .
de comodismo, por parte das acI1)ministraIq;S<';‘1i;c(:)s 131331611221:Stglqo
011102 S°1“95°' 00°10» é 0 8110966 161.61 66 0pera9ao aé Pr]:
Ieituras. Sera mantida, entretanto, a fiscalizacao s0bre a ua-
lidade bacteriolégica da agua efornecida t0da orientacaoqtéc-
nica que f0r pedida. Esperamos que, nesta nova fase o poder

!municipal venha reconhecer os 6I'lC&1‘gQ3 P9103 quais deve ser
responsavel, embora, de ante-mao, acreditemos que 3, 113,11
dade do servico venha a sofrer. Ja foi proposta a 61-ggmza-
gaoedeum servigo com autonomia administrativa e financei-
ra, e cuja administracao pudesse ser contratada com uma or-
gamzacao especializada em engenharia sanitaria, tendo a
idéia sido combatida pelas Prefeituras.

O custo de operacao dos nossos servicos de agua, com es-
tagao de tratamento, esta, em média, por Cr$ 0,50, por metro
C‘-l:lbiC0-C18 agua tratada. Em servicos tao pequenos, era de se
esperar que a parcela corespondente a material f0sse muito
maior que aquela dc pessoal. Entretanto, estas duas sao equi-
valentes, como se pode vcr no Quadro I, indicando um excesso
do funcionarios, uma vcz que os salarios pagos aos operado-
res sao relativamcntc balxos. As despesas com pessoal nao
devem ultrapassar 25$; do custo da agua produzida.

Ouodfo I _ '
661610610 Fmaucflmo - S1STEMA oz mun - NNORE9

Jonelro 0 setembro 00 1948

custo em cruzelroa game
Cf$M6966 Energm 1-010'3°-‘A36'1%

W ii’3
Joneiro 23 140 7.060 oo 926,50 4-9°°=°° 12-90850 6‘742'°°
Favereiro 30 970 7 o80:00 1123,00 6-52°90 ’1'“'793'°° 6'539'°°
Marco 30960 75060 00 1-129,00 6-520,00 1“-"99>°° 6-7°2'°°
Abril 36 190 7_o6o,oo 1322,00 7.66o,oo 16.o62,oo 7.130,00
Noio 26720 7 060 oo 696.00 5-63°=°° 12'6°5’°° °'15°’°°
Junho 26 030 7.060100 775,00 5-3 1°=°°
Julho 27 360 7.o6o,00 816,00 5-"9°>‘£
266616 30 490 7.06o,o0 769.00 6-“5°> 0
Seiembro 29 140 7.060 00 709 0° 5-15° °

13.166,00 7.763,00
13.676,o0 6061,00
14_g99pO 7327,00
12.93900 6.61000
7 216,60 66.644 00Totq| 5;-5720,00 6666,60 64910 00 12 .

\

EBO O
E
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Os dosadores a séco disponiveis nunca necessitaram 1‘€pa..
ros; entretanto, para 0 seu perfeito funcionamento, é neces-
saria energia elétrica, e esta, se nao tiver voltagem constante,
como acontece no Vale do Rio Doce, ocasionara uma variagao
bastante apreciavel na dosagem dos coagulantes. Ha, em fun-
cionamento, alguns dosadores de solugao, os quais sao de ope-
1*acao bastante flexivel para atender a demanda da agua bruta
a qualquer momento, e construido com material local e ba-
rato.

Nao se discute, hoj e em dia, as vantagens oferecidas pelos
misturadores mecanicos na dispersao dos coagulantes na agua,
relativamente a reducao na dosagem. Mais uma vez é necessa-
ria b0a energia elétrica para uma operacao satisfatéria, além
de aumentar 0 trabalho de manutencao. No estudo econamico
que se fizer para opcao do tipo de mistura, devem ser levados
em conta a manutengao e 0 funcionamento déstes.
Para as estag6es pequenas, sugerimos que o tipo com chicanas
do madeira seja usado. Um bom arranjo consiste em fazer a
dosagem através de uma calha furada, que despeje a solugao
em t0da a extensao da lamina do vertedouro, a qual devera
encontrar 0 nlvel dagua bem proximo da primeira chicana
(esta chicana devera ser mergulhada) .

Os floculadores devem ser, dc preferéncia, também com
chicanas de madeira‘, rcmovlvels, a fim dc facilitar a limpeza
cla camara de floculacao. No Vale do Rio Doce, usou-se, com
muito sucesso, o tipo “Alabama” (vertical flow), bastante eco-
n0mico, em virtude da pequena area requerida, porém de ope-
ragao pouco flexivel.

No fundo dos filtros deve ser usado material inerte, de
modo a garantir 0 sistema de drenagem contra corrosividade
da agua tratada. Ja se empregou com sucesso 0 sistema de
fundo-falso com bocais de porcelana.

Na galeria de tubulagao, devera ser evitado 0 emprégo de
controladores de vazao no efluente dos filtros. Estes raramen-
te estao em perfeito funcionamento. Se se desejar a introdu-
cao de aparelhos, que sejam usados indicadores de vazao (tipo
Pilot ou placa de orificio com tubo de mercfirio em U), sendo
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0 efluente regulado pela manobra manual d. , , e registros. Me-lhor arnda e ter o reservatorio “flutuando” com os filtros; as
vanacoes de consumo nao alterarao excessivamente a taxa
cle filtragao. .

O emprégo de equipamento tem sido, para o S E s P_ __ _ . . . . umnroblema amda nao resolvido satisfatbriamente Apes:-11: de
' 1préximo dos grandes centros em Gov. Valadares (ligado 30

Rio de Janeiro, por avi6es diarios, a Vitéria e Belo Horizonte,
por via aérea e ferroviaria), o servigo dagua interrompeu 0
funcionamento, por falta de uma correia de ventilador do mo-
tor, que aciona a bomba de recalque.

Em contraste com as dificuldades apresentadas para a
operacao das estacfies de tratamento, ha o sistema instalado
em Fundao, também no Vale do Rio Doce, utilizando a filtra-
666 lenta. A primcira lavagem dos filtros déste sistema foi
Icita depois dc 18 moses do operacao, embora a colmataeao do
leito Illtrantc alnda nao estlvesse a exlglr uma limpeza. Opera
|":.sbe tratamento apenas um funclonarlo. cujas atribui<;6es
principals siio 0 funclonamento do sistema dc recalque de agua
bruta c a cloraqiio. Al, as despesas sao rcduzldas a um minimo.
Estc servlqo nao Lem exlgldo. prz’1l.lcnmcntc. qualquer assis-.
I-fmcla técnica por partc do S.E.S.P. c cncorajado bastante 0
projcto dc sistemas scmclhantcs. Inlcllzmente, aagua bruta,
em condlciies satlslalbrlas para a lnstala(;ao'de flltros lentos,
nao é facilmentc encontrada c, por isso, 0 numero destes I100
ls maim-_ Temos pronto, para entrar em luncionamento, den-
tro dc poucos dias, um sistema que consideramos 1deal.Pa1‘==1
as zonas mmis; Qaptagfio de agua de superficle, aducaobpor
gravidade, filtragao lenta, desin.fec<}00 e dlstrlbulse-0 ‘firm em
por gravidade. Tal sistema esta instalado em Santa ereiai
no Vale do Rio Doce, e tera, como 1'1mca despesa f1X0» 0 $0 a
rio de um operador e o hipoclorito .

_ - Ilh deHa, em funcionamento, I10 H0-‘5P1t31 dehgrgvgioi coin a
Marajé, Para), um filtro lento, que OPE“ , , ..
08116 do rio Amazonas, altamente turva. Ate hoje, nao en-. - - ' ' o bom func1ona-Contramos uma exphcacao satisfatoria para _ n,_ . * rad1z as recome -mento desta slgtemag uma vez que ele cont
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dagées para a apllcagao déstcs filtros. Esta em vias de ser
ieito um estudo, no sentido de ser justificado, técnicamente,
éste fato.

Nas zonas rurais, onde nao existe 0 problema de espago,
deve ser empregada a [iltragao lenta, sempre que se tiver que
utilizar agua de superficie e esta possua baixa turbidez.

Agua de sub-solo.

A utilizagao da agua de sub-solo tem sido feita em larga,
escala, no vale do Amazonas, achando-se projetados diversos
outros sistemas semelhantes, no vale do Sao Francisco. Onde
a formagao do solo o permita, esta fonte de suprimento apre-
senta, geralmente, grandes vantagens s0bre a agua de super-
ficie. S0mente em um caso, como o de Santa Tereza, ju1ga-
mos que a agua de superficie leve vantagem, pela seguranga
e eliminagao das despesas de bombeamento, apesar do maior
custo inicial e tempo de construgao.

A maioria dos nossos servigos, instalados, com aproveita-
mento da agua do sub-solo, sao de pogos ‘escavados, tipo Ama-
aonas. Este tipo de pogo foi desenvolvida em" virtude da areia
movediga encontrada no lengol aquifero.

O pogo, que tem 0 diametro interno de 2 a 5 metros, é
revestido internamente por um cilindro de alvenaria de tijolos
e reforgado com concreto armado, tendo na parte inferior das
suas paredes um espago cheio de cascalho, colocado de modo
tal que permita a entrada dagua através das paredes da par-
te inferior da estrutura, evitando entretanto a entrada de
areia no pogo. O diametro-e a altura desta parte destinada a
captagao variam de ac0rdo com as necessidades e a vazao es-
tabelecidas. Ha ainda no fundo do pogo um filtro construido
sob um sistema de vigas horizontals paralelas e pouco espa-
gadas de modo a evitar a entrada da areia pela parte inferior.

Um método especial teve que ser idealizado para a cons-
trugao e penetragao désse tipo de revestimento. Esse método
T001181‘ 8- escavagao da parte de baixo da estrutura, a comegar



 

um pouco abaixo da superficie do solo, fazendo descer essa
est-rutura ou revestimento até encontrar a camada aquifera
Nessa ocasiao deve ser entao a agua bombeada de fontes ex-
t01'1'105 P0-1'0 000010 00 P000 a fim de elevar suficientemente a
pressao e evitar a entrada da areia fluente para 0 interior do
mesmo, e bem assim a formagao de vazios na parte externa e
conseqiientes desmoronamentos na superficie do solo. A es-
cavagao dai por diante é feita por escafandristas providos com
cquipamentos fabricados pela Divisao de Engenharia do Pro-
grama da Amazénia.

Em virtude da dificuldade de construgao déste tipo de
pogo, estao sendo tentados pogos injetados, protegidos com
cascalho. Espera-se, assim, dlmlnulr bastante o custo da capta-
gao dagua.

No vale do Sao Francisco. cm Plrapora, onde o lengol
subtcrranco 0 constltuido por uma camada dc areia bastante
grossa, esta cm construqiio um pogo cscavado, que, com 10
metros dc profundldnde. la fornecc quase 10 lltros por segun-
do. Esperamos que éslc poco. dcpols dc completo (revcstldo
com nnéls premoldados dc concreto), venha a dar 20 lltros
por scgundo.

Aindn 1193143 mesma vale, area ha onde 0 lengol aquifero
é relatlvameute pobre, 0 que levou o SESP a projetar uma ga-
leria de infiltragiio, ao longo do rio, formada por uma série
do ponteiras (well points), injetadas e ligadas por uma tubu-
lagao iinica, a qual sera ligado um conjunto motor-bomba. A
analise da areia revelou uma capacidade de, aproximadamen-
te, 0,6 lit;-05 por Segundo, por ponteira. A fim de aproveitar
ao maximo 6 pressao atmosférica, e provocar a escova, a bom-
ba sera equipada com uma bomba auxiliar de vacuo, e,'00V100
£1 variagao do nivel do rio, o motor sera colocado em IHV81 sp-
perior a enchente maxima, enquanto a tubulagao de sucgao
r; a bomba ficarao em cota mais baixa. Espera-se, déste modo,
resolver, satisfatéria e econamicamente, 0 problemado abas-
lecimento dagua neste vale, uma vez que as condigoes das
suas cidades nao justificam a construgao de estagiies de tra-
tamento quimico para a agua do rio.
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. t Foi feita uma tentativa para a execugao de pogos pro-
fundos, no vale do Amazonas; entretanto, as dificuldades do
transporte tornaram proibitiva a sua aplicagao. Areas ha;
onde a sonda s0 pode ser transportada durante partedo ano
e, nos trechos facilmenteinavegaveis, a espera pelos meios de
transporte vai atévarios meses. .

 A operagao dos sistemas construidos nao apresenta pro-
blemas sérios. Com 0 pessoal local, ligeiramente treinado, as
Prefeituras tém conseguido manteri os servigos em condig6es
razoaveis, sem exigir assisténcia técnica comparavel com
aquela que requerem as estagfies de tratamento.

O,utro grande fator de sucesso, apresentado pelos pogos, é
a facilidade de expansao da fonte de suprimento.

Em virtude da impossibilidade de uma previsao de popu-
lagao precisa, tanto pela falta de censos anteriores em mime-
ro adequado, como pelo tamanho das cidades trabalhadas,
muitas delas ja exigiram a ampliagao dos sistemas, e, com a
cxtensao de algumas tubulagées e escavagao de novos pogos,
ficou resolvido o problema. Se se tratasse de um servigocom
estagao dc tratamento, as Prefeituras nao teriam esta facili-
dade, dcvldo ao clcvado custo das obras que seriam executa-
rlas. Por isso, na prcvlsiio que sc laqa para a capacidade de
um sistema com pogos ou cstncao dc tratamento, deve ser le-
vada em conta esta dlllculdade. Dlsso dccorre, necessariamen-
te, um aumento dc custo lnlclal para as lnstalagfies que usem
agua de superficie. em relagao ao abastecimento por pogos.

Distribu igfio .

No planejamento do sistema de distribuigao, 0 qual repre-
senta, em alguns casos, 80% do custo do servigo, 0 S.E.S.P.
utiliza sempre 0 sistema malhado. Os circuitos principals sao
construidos com uma_previsa'.o bastante larga, ficando a cargo
das municipalidades la. extensao das tubulagfies secundarias,
que se fizerem necessarias, para atender ao crescimento das

i
Icidades. Désse modo,nao se elimina a participagao das Pre

feituras no servigo e as despesas sao aliviadas. -
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Inicialmente, apcnas em cidades mais pobres se fizeram
11$ “$00005 00mi0i1i01‘i0$ P01’ conta do projeto. Como resultado
disso» "e1'ifi00"'50 (100 Um nfimero razoavel de habitagoes lo-
calizadas em ruas servidas pelo sistema de distribuigao 1150
fazia!" 1i8'0-9000 N0 Quadro II acham-se comparados 06 na-
meros de ligag6es domiciliarias possiveis e existentes. Explica- I
so a diferenga, em parte, pelo alto custo de uma ligacfio exe-
cutada pelo particular (em média C‘rS 500,00), que c0mpra o
material aos revendedores locais. Considerando que uma
grande percentagem dos individuos nao faz a ligagao por
nao poderem pagar, de uma so vez, 0 seu custo, e que estes
mesmos individuos estao em condig6es de pagar, mensalmen-
te, a taxa do servigo, resolveu-se incluir no custo do projeto
a instalagao do ramal domiciliario. Como estes individuos uti-
lizam a agua do servigo, quer das torneiras plfiblicas, quer
através da conexao de sua propriedade, conclui-se que a taxa
mensal que éle paga representa uma amortizagao mais que
compensadora para 0 capital empregado nas ligagoes, além
do aumentar bastante a arrecadagao. Observe-se, no Quadro
II, a situagao de Conselheiro Pena, onde éste sistema foi apli-
cado, pela primeira vez, no Vale do Rio Doce. Em Santarém,
no Para, existiam 264 contribuintes, quando entao foi adota-
do 0 expediente de se revender a populagao 0 material da co-
nexao pelo prego de custo. Imediatamente, 0 numero de li-
gagfies passou para 444, ou sejam 60‘/0 a mais de arrecadagao.

Sendo a conexao domiciliaria um ponto vulneravel do sis-
tema de distribuigao, o S.E.S.P. tem sepreocupado em treinar
rs bombeiros da Prefeitura que a executarao.

E tremenda a diferenga entre o consumo per capitu nas
ridades que dispoem de servigo medido e aquéles da taxa fixa.
No Vale do Rio Doce, esta taxa varia de 60 litros, para 0 pri-
meiro tipo, até mais de 200 litros por pessoa por dia para 0
outro tipo. Considerando o efeito dessa variagao na capacida-
do dos sistemas, foi decidido que a aquisigao e instalagao de
liidrometros sera feita por ocasiao da instalagao do sistema,
hor conta do projeto.  

A adogao do sistema medido implica na organizagao de
oficinas para testes e reparos, as quais poderao servir a uma
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determinada area em lugar dc uma cidade em particular, em
virtude da magnitude das comunidades trabalhadas. Estc pro-
blema ainda nao foi abordado pelo S.E.S.P., porém a sua apre-
sentagao nao esta lo11ge.

Quodro IT.
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06 61660069 EX|STENTES,0USTO MEDIO MEN'S/-\L 6 VOLUME 04604 DISTRIBUIDO
Ngdeli ' ' ' N90 I‘ 00 e ' 1en1e6C 10n\éd'V0l0'“.0‘0.

Locolidodes , g0coeSBfsM?.ls._ .,e.‘.°0c S .m-;- - Uriiensoli fi€fg‘ 
oguo I Esgoios Aguo Esgofos org tmmsegden____ _. L. ,__..____

Governodor Volodores _ 1 795 896 l 1 587 723 40.000 688
06161166 676 ' 461 627 372 19.000 306
666666 | — | — 5 ' 60 — 2.100 16,4
Conselheiro Peno — - | 350 - 15,000 —
Aimorés 1 169* | 317* 436* 246* 24.000 267*‘
Borro do Hopemirim — — 150 - 2.000 —

l°*°‘ ii "

"' — Dados até 31 dc dezcmbro dc 1949.
'*"" — Janelro-dc-zembro dc 1947.

SUMMARY

The author describes the importance of selecting water supply
source, from the viewpoint of maintenance and operation of services.

He recommends that equipment of treatment stations be kept at
a minimum owing to quality of availiable operation and the use of
systems which require limited ability on the part of operators.

Satisfactory results obtained with slow filters in the Rio Doce
Valley and shallow wells in the Amazon are described.

He justifies the installation of house connections for account of
the project by virtue of resulting increased income without noticea-
ble alteration in the volume of water distributed.
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