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1. Resumo 

No cenário mundial atual o conceito de sustentabilidade vem ganhando cada vez 

mais destaque, este termo baseia-se na utilização dos recursos naturais para suprir 

as necessidades presentes sem comprometer as gerações futuras. Neste enfoque a 

Faculdade de Engenharia de Sorocaba (Facens) propôs o projeto de um campus 

auto sustentável. Assim, este trabalho faz parte desta linha pesquisa e tem como 

objetivo a construção de uma mini estação de tratamento de água da chuva para 

posterior utilização nos laboratórios de química da faculdade.   

 

2. Introdução 

A água desempenha um papel fundamental na vida dos seres vivos, seja como fonte 

de alimentação e sobrevivência ou como matéria prima para produção. Portanto, é 

muito importante que a água chegue ao local do consumo final com condições de 

consumo apropriadas, diminuindo a incidência de doenças que são transmitidas por 

água não tratada. Com isso, torna-se necessário que a água passe por estações de 

tratamento de água, denominados ETA, para que atinja as características desejadas 

estabelecidas por legislação.1 

Uma ETA destina-se ao processo de tratamento de água e consiste nestas 

seguintes etapas: Captação, Coagulação, Floculação, Decantação, Filtração, 

Cloração, Fluoretação, Armazenamento e Distribuição.1 Nestas etapas ocorrem 

fenômenos físico-químicos que foram estudados e adaptados para a construção de 

uma mini estação de tratamento de água (120 litros por batelada).  

  

3. Objetivos 

O principal objetivo do presente trabalho é a construção de uma mini ETA para o 

laboratório de Química da Facens. Baseado no escopo central definiu-se os 

seguintes objetivos específicos: 

 Realização de análises físico-químicas na água da chuva para classificação 

de potabilidade.  



 Captação de água de chuva na FACENS. 

 Definição de procedimentos operacionais da mini ETA. 

 

4. Metodologia: 

Definiu-se um cronograma a ser seguido para a construção e operação da ETA. Foi 

realizados testes em laboratório com jar test. Cotou-se os tanques, estrutura e a 

tubulação necessária em três diferentes empresas. 

 

5. Desenvolvimento: 

1. Pesquisa e consulta bibliográfica. – Participou-se do curso de estações de 

tratamento de água ministrado na Facens pelo orientador e professor Me. Eng. 

João Guilherme Pereira Vicente. 

2. Visita a estação da tratamento de água da cidade para aumentar conhecimento 

a respeito do assunto. 

3. Testes em laboratório – fez-se testes em laboratório com o jar test e com alguns 

tipos de reagentes e diferentes concentrações para verificar a melhor opção. 

4. Definição do projeto e capacidade – Definiu-se que a estação seria construída 

na vertical e não na horizontal como era a idéia inicial. A partir disso calculou-se 

a capacidade da estação para 120 litros e dimensionaram-se os tanques. 

5. Definição dos materias e busca de orçamento – Após definidos os materias a 

serem usados, fez-se uma visita na empresa TopPoint de Sorocaba.  

6. Testes na estação final. 

7. Procedimentos de operação e controle de qualidade 

8. Apresentação do projeto. 

 

6. Resultados Preliminares: 

O projeto de uma mini estação pouco se diferencia ao projeto de grandes estações. 

Em visita realizada ao SAAE de Sorocaba (Figura 01) em Junho de 2015 constatou-

se que ambas possuem os mesmo processos apenas com características e volumes 

diferentes.  



Figura 1 - Imagem aérea da ETA de Sorocaba. 

 

Fonte: Ref.2. 

 

A mini estação de tratamento de água foi definida de acordo com os objetivos e 

interesses do projeto. Na Figura 02 pode-se ver ilustração do projeto em AutoCad. 

Definiu-se os tamanhos dos reservatórios, reagentes e método de operação da ETA. 

 

Figura 2 -  Projeto da Mini ETA com capacidade de 120 litros. 
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