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RESUMO 
 
 

Introdução O centro religioso, localizado na cidade de Aparecida-SP, por estar entre um dos 
maiores santuários do mundo, chega a receber mais de 200 mil visitantes em um único final de 
semana. O número de romeiros que visitam o local tem aumentado a cada ano em uma escala 
significativa. Sendo assim, verificou-se que o volume total de reservatórios, bem como a rede 
principal de abastecimento existente possui diâmetro insuficiente para atender o consumo 
solicitado em dias de maior movimento. Objetivo O presente estudo tem como objetivo 
apresentar as informações pertinentes à nova proposta de distribuição e abastecimento de 
água visando à qualidade e garantindo o suprimento de água em todos os pontos de consumo 
nos dias de maior movimento do Centro Religioso. Método Para se garantir a suficiência do 
abastecimento de água em todos os pontos de consumo, o redimensionamento de reservação 
e rede de distribuição de abastecimento do complexo, fez-se necessário. Sendo assim, foi 
adotado o método dos valores máximos de demanda conforme recomenda a norma NBR 5626 
– Instalação predial de água fria, devido ser um caso particular, pois o uso é intensivo nos dias 
de maior movimento. Para realização deste estudo, foram efetuadas visitas in loco em dias de 
grande movimento de pessoas, visando estimar o tempo de utilização média por visitante no 
uso dos sanitários, bebedouros e torneiras. Os cálculos de consumo também foram baseados 
com dados do Programa de Uso Racional da Água (Sabesp), Deca e Universidade da água. 
Através destas ferramentas adaptou-se para o cotidiano e à realidade do Centro Religioso, 
onde foram considerados os seguintes valores: para o dimensionamento da rede de 
abastecimento dos reservatórios foram utilizados dados de máximo consumo, ou seja, em dias 
de maior movimento de visitação no Santuário Nacional; adotou-se que o sistema de 
abastecimento funcionará 12 horas diárias para atender o consumo demandado no Centro 
Religioso, ou seja, 43200 segundos, das 5:00 h às 17:00 h. Resultado Elaborou-se o cálculo do 
volume da reservação necessária para a garantia de atendimento de consumo de água nos 
dias de maior movimento e então se verificou a necessidade de complementação ao volume 
dos reservatórios existentes (tratam-se de 7 reservatórios que juntos armazenam 3.334,80 m³ 
de água potável). O volume total estimado para reservação, perante a demanda de consumo 
característica do local, compreende um montante de 5.200,00 m³, sendo assim, após a 
verificação dos resultados obtidos, se entendeu necessário reservar 2.000 m³, além da 
reservação existente. Conclusão Conclui-se que, embora existam normas e valores padrões 
para abastecimento de água potável, existem casos em que se faz necessária a adequação de 
tais parâmetros, luz à necessidade característica do empreendimento, desta maneira, pode-se 
propor complementação ao volume existente de reservatório para abastecimento de água 
potável.  


