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1. LICITAÇÃO 2022
1.1

ADMINISTRAÇÃ DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS;
- No item Administração de Obra, foi considerado na memória de cálculo engenheiro de obra,
encarregado geral e vigia noturno.
- Na Mobilização e Desmobilização o trajeto estipulado foi a capital do Mato Grosso, Cuiabá a
Gaúcha do Norte numa distancia de 592,8 km via MT-130.
- Para os Serviços Iniciais com execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de
madeira compensada, não mobiliário e execução de reservatório elevado de água de 1000 litros
em canteiro de obra, apoiado em estrutura de madeira. No local já existe um canteiro de obra
cercado e a estrutura para um depósito.

1.2

ETE;
- Na Estação de tratamento de esgoto, sera executado a impermeabilização com pitura a base de
resina epoxi alcatrao, duas demãos.
- Estação elevatória de esgoto com regularização e compactação manual de terreno com soquete.
- Ligação de bomba submersível, trifásica, potencia 2,96 hp, diametro do rotor 144 mm
semiaberto, bocal de saida diametro de duas polegadas.e parte hidráulica com fornecimento e
instalação do materias de tubulação necessários de acordo com a norma e especificações técnicas.

1.3

REDE COLETORA DE ESGOSTO;
- Cadastramentos de redes.

1.4

EMISSÁRIO;
- Será executado o Emissário com tubulação de diamentro de 200 MM, e poços de visitas com
tampa. Além disso será feito também o cadastramentos de redes, incluso topógrafo e desenhista
além de regularização e compactação manual de terreno com soquete, reaterro manual de valas
com compactação mecanizada além da limpeza manual geral com remoção de cobertura vegetal.
Utilização dos materias de tubulação necessários de acordo com a norma e especificações
técnicas.

1.5

LIGAÇÕES DOMICILIARES;
- Ligações domiciliares com cadastramentos e ligações das tubulações em cada casa. As
quantidades foram relacionadas na planilha orçamentária. Já existem as caixas prontas nas
calçadas para fazer a ligação até a residência. Além disso também será necessário o cadastro
técnico das ligações prediais.
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APRESENTAÇÃO

O presente Memorial apresenta os critérios e as definições técnicas de
elaboração do Sistema de Esgoto Sanitário do município de Gaúcha do Norte/MT

2. Caracterização do território
O município de Gaúcha do Norte /MT abrange uma área de 16.962,36 km². Possui
uma população de 7.036 habitantes, com uma densidade demográfica de 0,37 habitantes
por quilometro quadrado segundo censo IBGE/2010. Sua localização geográfica é a
Mesorregião Norte mato-grossense e microrregião Paranatinga, fazendo limites com os
municípios Paranatinga, Campinápolis, Canarana e Querência. A denominação dos
habitantes é Gauchenses do Norte.

Figura 1. Localização de Gaúcha do Norte no Estado de Mato Grosso
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3. História do município

A denominação Gaúcha do Norte, que lembra o pampa rio-grandense, é referência à
Colonizadora Gaúcha, que povoou a região. Esta empresa tem suas origens na cidade
paranaense de Cascavel, onde seus diretores possuíam uma rede de lojas de
departamentos chamada Casa Gaúcha, famosa pela diversidade de mercadorias e
credibilidade na praça.
A empresa ampliou seu leque de negócios. Surgiu então a Imobiliária Gaúcha, que
adquiriu vasta área de terras em Mato Grosso. Posteriormente, esta área passou a
denominar-se Gleba Gaúcha, sempre numa referência às lojas em Cascavel. A
grande maioria dos moradores de Cascavel é oriunda do Estado do Rio Grande doSul.
Essa gente, que já havia migrado em massa para aquela porção do oeste paranaense, fez
o mesmo em relação ao sertão de Mato Grosso, pontilhando o Estado com seu linguajar
e tradição peculiares.
Em 1979, a venda de lotes urbanos e rurais, executados pela ColonizadoraGaúcha,
teve seu rush. Inicialmente as terras eram vendidas para os desapropriados da Hidrelétrica
Itaipu, no Paraná, e depois para agricultores do oeste paranaense e dos Estados de Santa
Catarina e Rio Grande do Sul.
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Gaúcha do Norte (ex-povoado) pela lei
estadual nº 4406, de 30-11-1981, subordinado ao município de Paranatinga. Em
divisão territorial datada de 1-VII-1983, o distrito de Gaúcha do Norte figura no
município de Paranatinga.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de

1993. Elevado

à categoria de município e distrito com a denominação de Gaúcha do Norte, pela lei
estadual nº 6686, de 17-11-1995, desmembrado do município de Paranatinga. Sede no
atual distrito de Gaúcha do Norte (ex-localidade). Constituído do distrito sede. Instalado
em 01-01-1997.
Em divisão territorial datada de 1988, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.
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4.

População demográfica
a. Evolução populacional
Entre 2000 e 2010, a população de Gaúcha do Norte teve uma taxa média de
crescimento anual de 3,17%. Na década anterior, de 1991 a 2000, a taxa média de
crescimento anual foi de 1,25%. No Estado, estas taxas foram de 1,02% entre 2000 e 2010
e 1,02% entre 1991 e 2000. No país, foram de 1,01% entre 2000 e 2010 e 1,02% entre
1991 e 2000. Nas últimas duas décadas, a taxa de urbanização cresceu 219,26%.

Tabela 1 – Censo Populacional
Sexo
Censo Populacional

Localidade

Total
Homens

Mulheres

Urbana

Rural
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Tabela 1 – Censo Populacional
1991

4.117

2.245

1.872

450

3.667

2000

4.605

2.527

2.078

1.467

3.138

2010

6.293

3.443

2.850

2.196

4.097

4.2. Densidade demográfica

A densidade demográfica do município é igual a 0,37 habitantes para cada km2,
enquanto que no Estado de Mato Grosso é de 3,36 habitantes por km2 e no Brasil é de
23,8 habitantes por km2. (IBGE,2010)

5. ASPECTOS SOCIAIS
Os aspectos sociais do município foram divididos em 4 temas, a saber:
✓

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano

✓

Saúde

✓

Educação

✓

Habitação

a. IDH – Índice de Desenvolvimento Humano
i.

Índice de Desenvolvimento Humano no Município

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Gaúcha do Norte
é 0,615, em 2010. O município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Médio
(IDHM entre 0,6 e 0,699). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos
absolutos foi Educação (com crescimento de 0,162), seguida por Longevidade e por
Renda. Entre 1991 e 2000, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi
Educação (com crescimento de 0,237), seguida por Renda e por Longevidade.
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Tabela 3- Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus
componentes – Gaúcha do Norte – MT.
IDHM e componentes
Ano

1991

2000

2010

IDHM da Educação

0,019

0,2560

0,418

21,9

36,53

0,00

39,47

69,20

% de 11 a 13 anos frequentando os anos 0,00
finais do ensino fundamental

42,52

40,22

% de 15 a 17 anos com ensino 5,29
fundamental completo

20,56

39,59

% de 18 a 20 anos com ensino médio
completo

0,00

8,13

29,95

IDHM Longevidade

0,697

0,771

0,847

Esperança de vida ao nascer (em anos)

66,81

71,28

75,79

IDHM Renda

0,461

0,673

0,658

Renda per capita (em R$)

140,55

528,22

481,01

% de 18 anos ou
mais com ensino 3,8
fundamental completo
% de 5 a 6 anos frequentando a escola

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil
PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
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4.1.2. Comparativo do Índice de Desenvolvimento Humano

O IDHM passou de 0,510 em 2000 para 0,615 em 2010 - uma taxa de crescimento
de 20,59%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do
município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 21,43% entre 2000 e
2010.
Gaúcha do Norte teve um incremento no seu IDHM de 236,07% nas últimas duas
décadas, acima da média de crescimento nacional (47,46%) e acima da média de
crescimento estadual (61,47%). O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância
entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 52,88%
entre 1991 e 2010.
A tabela 4 a e a figura 5 seguir mostra o comparativo do IDH do município em
relação à situação do estado e pais respectivamente.

Tabela 4 – Comparativo do Índice de Desenvolvimento Humano
Ano

Água Boa

Mato Grosso

Brasil

1991

0,183

0,449

0,493

2000

0,510

0,601

0,612

2010

0,615

0,725

0,727

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasi
PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
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Figura 2 Evolução do IDHM-Gaúcha do Norte - MT

6. Saúde
O cuidado com a saúde dos habitantes de um município é medido por vários
indicadores que demonstram a eficácia das políticas. A seguir apresentamos alguns desses
indicadores reconhecidos em âmbito nacional e internacional.

5.1. Esperança de vida ao nascer
A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano) em Gaúcha
do Norte reduziu 35%, passando de 22,0 por mil nascidos vivos em 2000 para 14,2 por
mil nascidos vivos em 2010. Segundo os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das
Nações Unidas, a mortalidade infantil para o Brasil deve estar abaixo de 17,9 óbitos por
mil em 2015. Em 2010, as taxas de mortalidade infantil do estado e do país eram 16,8 e
16,7 por mil nascidos vivos, respectivamente.
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Tabela 7 – Esperança de Vida ao Nascer da População (em anos) e Fecundidade- Água boa
-MT
Ano
Esperança

de

vida

ao

nascera
Taxa de fecundidade total
(filhos por mulher)

1991

2000

2001

66,8

71,3

75,8

5,4

3,3

2,7

5.1.2. Atenção Básica Gaúcha do Norte-MT

Segue a tabela da atenção básica Obtido pelo Confederação Nacional dos
Municípios/IBGE do ano de 2000 a 2006.
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7. Educação
A proporção de crianças e jovens frequentando ou tendo completado
determinados ciclos indica a situação da educação entre a população em idade escolar do
município e compõe o IDHM Educação. No período de 2000 a 2010, a proporção de
crianças de 5 a 6 anos na escola cresceu 75,32% e no de período 1991 e 2000, 0,00%. A
proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental
cresceu -5,41% entre 2000 e 2010 e 0,00% entre 1991 e 2000. A proporçãode jovens entre
15 e 17 anos com ensino fundamental completo cresceu 92,56% no período de 2000 a
2010 e 288,66% no período de 1991 a 2000. E a proporção de jovens entre 18 e 20 anos
com ensino médio completo cresceu 268,39% entre 2000 e 2010 e
0,00% entre 1991 e 2000.

Figura 3-Fluxo Escolar
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Figura 4-Fluxo Escolar por Faixa Etária

Em 2010, 36,99% dos alunos entre 6 e 14 anos de Gaúcha do Norte estavam
cursando o ensino fundamental regular na série correta para a idade. Em 2000 eram
41,97% e, em 1991, 0,00%. Entre os jovens de 15 a 17 anos, 15,53% estavam cursando
o ensino médio regular sem atraso. Em 2000 eram 13,17% e, em 1991, 0,00%. Entre os
alunos de 18 a 24 anos, 7,77% estavam cursando o ensino superior em 2010, 4,20% em
2000 e 0,00% em 1991. Nota-se que, em 2010 , 18,50% das crianças de 6 a 14 anos não
frequentavam a escola, percentual que, entre os jovens de 15 a 17 anos atingia 38,39%.

8. HABITAÇÃO
9. ASPECTOS ECONÔMICOS
Os aspectos econômicos do município foram divididos nos seguintes temas:
•

PIB – Produto Interno Bruto

•

Empresas do Município

•

Emprego e Renda

•

Finanças Públicas e Privadas
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8.1. Produto Interno Bruto – PIB
Entre 2005 e 2009, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do município
cresceu 103,5%, passando de R$ 64,9 milhões para R$ 132,1 milhões. O crescimento
percentual foi superior ao verificado no Estado que foi de 52,9%. A participação do PIB
do município na composição do PIB estadual aumentou de 0,17% para 0,23% no período
de 2005 a 2009.

Figura 5.Taxa de crescimento do PIB nominal no setor econômico no Estado e município de 2005/2009

8.2. Mercado
O mercado de trabalho formal do município apresentou em seis anos saldos
positivos na geração de novas ocupações entre 2004 e 2010. O número de vagas criadas
neste período foi de 279. No último ano as admissões registraram 449 contratações contra
467 demissões.
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Figura 6.Admitidos e desligados no município

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o mercado de trabalho
formal em 2010 totalizava 755 postos, 89,2% a mais em relação a 2004. O desempenho
do município ficou acima da média verificada para o Estado, que cresceu 38,9% no
mesmo período.
Agropecuária foi o setor com maior volume de empregos formais, com 416 postos
de trabalho, seguido pelo setor de Serviços com 127 postos em 2010. Somados, estes dois
setores representavam 71,9% do total dos empregos formais do município.

Figura 7-Posto de trabalho Formal
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8.3. Finança Publica
A receita orçamentária do município passou de R$ 8,3 milhões em 2005 para R$
12,3 milhões em 2009, o que retrata uma alta de 48,5% no período ou 10,39% ao ano. A
proporção das receitas próprias, ou seja, geradas a partir das atividades econômicas do
município, em relação à receita orçamentária total, passou de 8,40% em 2005 para 6,45%
em 2009, e quando se analisa todos os municípios juntos do estado, a proporção aumentou
de 19,15% para 19,28%. A dependência em relação ao Fundo de Participação dos
Municípios (FPM) aumentou no município, passando de 28,22% da receita orçamentária
em 2005 para 29,09% em 2009. Essa dependência foi superior àquela registrada para
todos os municípios do Estado, que ficou em 19,74% em 2009.

Figura 8.Despesas

As despesas com administração, saúde, educação, assistência social e transporte
foram responsáveis por 95,04% das despesas municipais. Em assistência social, as
despesas alcançaram 4,23% do orçamento total, valor esse superior à média de todos os
municípios do estado, de 3,86%.
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10.Uso e Ocupação do Solo

Figura 9-Municipio de Gaúcha do Norte-MT

As estruturas edificadas de uso residencial são predominantemente de médio
padrão construtivo, em que pese a existência de unidades residenciais de baixo padrão.
Para a atribuição de médio e baixo padrão construtivo no município,consideraram
se as características físicas e técnicas das edificações, como revestimento das paredes,
materiais aplicados na cobertura, tipologia e material das esquadrias (portas, janelas) e
fechaduras, tipologia construtiva, número de pavimentos, dimensãoda edificação, bem
como estado de conservação (grau de depreciação) e o fator localização.
Ademais, a definição dos padrões construtivos das edificações de uso residencial foi
efetuada a partir do contexto socioeconômico e cultural característico da unidade
municipal.
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Figura 10-Localização do Município

11.Infra- Estrutura urbana

Os aspectos relacionados à infra- estrutura do município neste relatório estão divididos
nos seguintes temas:
•

Energia Elétrica

•

Abastecimento de Água

•

Coleta de Lixo

10.1. Abastecimento de Água
A água constitui-se em elemento essencial à vida. O acesso à água de boa
qualidade e em quantidade adequada está diretamente ligado à saúde da população,
contribuindo para reduzir a ocorrência de diversas doenças. A tabela a seguir mostra os
indicadores de abastecimento de rede de água encanada.
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Figura 11 Infraestrutura/Abastecimento de água

10.2. Sistema de esgotamento sanitário
A tabela a seguir mostra os indicadores de esgotamento sanitário.
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Figura 12-Infraestrutura/Esgotamento Sanitário

10.3. Coleta de Lixo
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A tabela a seguir mostra os indicadores de destino de lixo

Figura 13-Infraestrutura/Destino de Lixo

12.Parâmetros de projeto
A partir dos estudos de previsão populacional para o município de Gaúcha do
Norte, optou-se por dimensionar o sistema de esgotamento sanitário para um horizonte
de 20 anos, atendendo a população prevista para o ano de 2036. A seguir é apresentado
o quadro com a estimativa da evolução populacional para o município.

11.1. Projeto proposto para implantação do sistema de esgotamento sanitário no
município de Gaúcha do Norte- MT

A rede coletora de esgotos foi dimensionada para receber apenas os esgotos
domésticos e as águas de infiltração. Pois no Brasil é adotado o sistema separador
absoluto, no qual a água proveniente de drenagem pluvial deve ser encaminhada em
tubulação independente, específica para esse fim.
A rede coletora foi projetada para funcionar como conduto livre. No
dimensionamento hidráulico-sanitário foram estabelecidos alguns critérios e parâmetros
24

25

preconizados pelas normas NBR-9648/86 (Estudo de concepção de sistemas de esgoto
sanitário – Procedimento) e 9649/86 (Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário
– Procedimento).
11.1.2. Critérios de projeto

A rede coletora será dimensionada considerando-se a população de
saturação, que nesse caso, é aquela considerada para o ano 2036;
Cada trecho da rede coletora foi verificado de acordo com o critérioda
tensão atrativa média de valor mínimo igual a 1,0 Pa, calculada para vazão inicial
(Qi), com coeficiente de Manning (n) igual a 0,013;
A vazão mínima inicial considerada para a condição acima, será igual a 1,5 L/s em
qualquer trecho e a declividade mínima para essa vazão será determinada pela seguinte
expressão:
Imin = 0,0055 . Qi-0,47
Onde: Imin – Declividade mínima (m/m);
Qi – Vazão inicial (L/s)
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O recobrimento mínimo considerado para as tubulações será igual a 1,05
m para os coletores assentados no leito trafegável da rua e para coletores assentados no
passeio;
O diâmetro mínimo de dimensionamento para a rede coletora é de 150 mm;
O valor máximo da lâmina d’água ocorrida para a vazão final de saturação deverá
ser igual ou menor a 75% do diâmetro da tubulação. Quando a velocidade final for maior
que a velocidade crítica, a maior lâmina admissível deve ser 50% do diâmetro da
tubulação;
Foram previstos poços de visita nas seguintes condições:
•

Início de trecho;

•

Reunião de dois ou mais trechos ao coletor;

•

Mudança de diâmetro e de material;

•

Mudança de declividade e direção;

•

Existência de degraus;

•

Distância entre dois PVs (poços de visita) maior que 120,0 m. Esta
extensão foi adotada em virtude do alcance dos equipamentos de limpeza.

Será considerado tubo de queda sempre que o coletor afluente apresentar
degrau com altura maior ou igual a 0,60 m.

11.1.3. Parâmetros de projeto
Os valores dos coeficientes de projeto estabelecidos para o dimensionamento
da rede coletora foram norteados pela NBR-9648/86, conforme Tabela 12.

Tabela 12. Valores dos coeficientes de projeto.
Consumo “per capita” de água (q):
Coeficiente de retorno (C):

150,0 L/hab x dia;
0,80;
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Coeficiente de máxima vazão diária (K1):

1,2;

Coeficiente de máxima vazão horária (K2):

1,5;

Coeficiente de mínima vazão horária (K3):

0,5;

Contribuição de infiltração (qinf):

0,15 L/s x km;

11.1.4. DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO-SANITÁRIO

A seguir, serão apresentados os dimensionamentos das vazões e taxas
de contribuição linear, o dimensionamento da rede coletora de esgotos, o
dimensionamento das estações elevatórias e dos emissários de recalque.
4.3.1. Cálculo de vazões
Vazão Média de Esgoto:
Qi f= Pif C q
86.400
Onde:
Qi,f = vazão média inicial/final, L/s;
Pi,f = população inicial/final, hab.;
q = consumo “per capita”, L/habxdia;
C = coeficiente de retorno.

Vazão Máxima Inicial de Esgoto: vazão determinada para a população inicial,
acrescida das vazões de infiltração.
Qi= Pi q K C Qinf
86.400
Onde:
Qinf =
qinf x L
Qi = vazão máxima inicial, L/s;
Qinf = vazão infiltração, L/s;
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Pi = população inicial, hab.;
L = extensão da rede coletora, km.
Vazão Máxima Final de Esgoto: vazão determinada para a população
final, acrescida das vazões de infiltração.
Qf= P,f q K C Qinf
86.400
Onde:
Qinf =
qinf x L
Qf = vazão máxima final, L/s;
Qinf = vazão infiltração, L/s;
Pf = população final, hab.;
L = extensão da rede coletora, km.
Vazão Mínima de Esgoto:
Qmim = Pf q K2 C Qinf
86.400
Onde:
Qinf =
qinf x L
Qmim = vazão mínima, L/s;
Qinf = vazão infiltração, L/s;
Taxa de Contribuição:
Txi= K2 Qi qinf
Li
Txf= K1 K2 Qf qinf
Lf

Onde:
Txi,f = taxa de contribuição inicial/final, L/sxkm;
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Li,f = extensão inicial/ final da rede coletora, em km.
Obs.: Nas vazões máximas diárias e horárias estão consideradas as vazões de infiltração.

11.2. Tratamento
A solução de esgotamento sanitário mais freqüentemente usada para o atendimento de
um município se faz dos sistemas denominados convencionais.
As unidades que podem compor um sistema convencional de esgotamento sanitário são
as seguintes:
•

Canalizações : coletores, interceptores, emissários;

•

Órgãos complementares e acessórios

•

Estações de tratamento;

•

Disposição final;

•

Obras especiais

Ao se estudar as alternativas de esgotamento sanitário de uma localidade, é usual
delimitar-se as bacias sanitárias a serem esgotadas.

11.2.1. Objetivos do Tratamento
Os objetivos que se deseja alcançar com a implantação de uma estação de tratamento de
esgotos sanitários referem-se à remoção dos principais poluentes presentes nas águas
residuárias.

11.2.2. Legislação Ambiental
A qualidade dos esgotos tratados que se deve alcançar através do tratamento deve
satisfazer à legislação ambiental vigente. Para a compreensão desta legislação, é necessário
conhecer os seguintes conceitos:
Classificação dos corpos d’água
Padrão de lançamento
Padrão do corpo receptor
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A resolução CONAMA n°20 de 18/06/86, apresenta os padrões para lançamento, bem
como a classificação das águas doces em função dos usos preponderantes.

11.2.3. Níveis do tratamento
O grau de remoção dos poluentes no tratamento, de forma a adequar o lançamento a uma
qualidade desejada ou ao padrão de qualidade vigente está associado aos conceitos de nível
do tratamento e eficiência do tratamento.
Usualmente, consideram-se os seguintes níveis para o tratamento dos esgotos
domésticos:
Preliminar;
Primário
Secundário
Terciário (apenas eventualmente)

11.3. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE TRATAMENTO ADOTADO PARA O
PROJETO DE GAÚCHA DO NORTE
A ETE modular projetada para o município de Gaúcha do Norte/MT apresenta
grande flexibilidade e custo operacional reduzido, além de um investimento inicial
moderado e menor se comparado com outros processos tradicionalmente utilizados.
Por ser modular, a estação pode ser facilmente construída por etapas, respeitando
o aumento da capacidade de tratamento conforme o crescimento populacional,
conservando suas eficiências e bons resultados operacionais.
O arranjo arquitetônico da estação proposta não agride o local em que estão
instaladas, apresentando visual agradável e interagindo com o ambiente.
OBS – Serão construídos o tratamento preliminar com gradeamento, desarenar e
calha parshall antes de entrada no sistema de caixa gradeada do sistema, tendo em vista
a grande quantidade de matérias grosseiros que a cidade de Gaúcha do Norte produz,
desta forma melhorando o sistema de tratamento proposto.
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Figura 14-localização da área para implantação do sistema de tratamento

11.3.1. Tratamento Preliminar

❖ Remoção de sólidos grosseiros
❖ Remoção de gorduras; e
❖ Remoção de areia

11.3.2 Generalidade

O Tratamento preliminar ou pré-tratamento é composto por um gradeamento de barras
paralelas, para remoção de sólidos grosseiros, seguido pela caixa desarenadora, cuja
finalidade é reter sólidos de menor diâmetro.

•

Gradeamento
O esgoto doméstico normalmente traz consigo sólidos grosseiros (estopas, panos,

plásticos, etc.) que, em casos normais, são facilmente separáveis. A sua retirada do esgoto é
importante para o perfeito funcionamento da ETE, seja pela eficiência do tratamento
biológico ou pelo bom desempenho dos equipamentos existentes.
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O material retido nas grades deve ser removido com frequência, de modo a evitar
represamento a montante e consequente aumento de nível, possibilitando o transbordo de
esgoto bruto.
A remoção deve ser realizada através de um rastelo, de forma manual pelo técnico
responsável pela limpeza. O material removido será depositado em uma plataforma
perfurada, adaptado no próprio canal, permitindo que o líquido livre retorne ao desarenador
e receba o devido tratamento.
O material sólido da plataforma será posteriormente ensacado e encaminhado ao aterro
sanitário.
•

Desarenador
Juntamente com os sólidos grosseiros podem existir no esgoto partículas de areia e

terra, principalmente nos períodos chuvosos, que necessitam ser separados. A importância
dessa remoção é evitar que essas partículas agridam principalmente o conjunto moto bomba
e causem entupimentos nas tubulações e a interferência negativa nos processos biológicos.
Com base nessas premissas, após o gradeamento será instalado no sistema um desarenador,
formado por dois (02) canais paralelos de maneira que as partículas sedimentam em seu
interior durante o percurso.
O desarenador é formado por dois canais que operam independentemente, de tal
modo que enquanto um trabalha o outro recebe manutenção e limpeza.
A interrupção do fluxo é realizada por “stop-logs” que são operados manualmente
em cada canal.
A limpeza pode ser realizada manualmente com auxílio de pá ou outra ferramenta
desenvolvida para esse fim, ou ainda com a utilização de caminhão auto-vácuo.
A areia removida deverá ser mistura e enterrada com os solos da área da ETE, onde
serão plantados arbustos e plantas ornamentais.

•

Medidor Parshall
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As calhas Parshall são medidores de vazão que através de estrangulamento e ressaltos,
estabelecem, para uma determinada seção vertical a montante, uma relação entre a vazão do
fluxo e a lâmina d’água naquela região. Possui pouca perda de carga e é bastante preciso na
determinação (leitura) das vazões.
O medidor Parshall será instalado a jusante da caixa de areia, acoplado a uma régua
graduada para leitura das lâminas de líquido, e respectivas vazões.
✓ Especificação
O esgoto afluente à ETE passará inicialmente por uma grade de limpeza manual (1) que
removerá o material de grande porte presente no liquido.
Este material removido será colocado em carrinho para posterior lançamento em vala sanitária.
Da grade, o esgoto se dirige ao desarenador tipo canal (2), onde a areia será sedimentada
Uma vez que existirão dois canais no desarenador, o isolamento de um deles, através de comportas
manuais, permitirá a remoção de areia depositada que também será levada para a vala de aterro
sanitário controlado.
O efluente do desarenador passará a seguir por um medidor de vazão tipoParshall
(3) indo para o Reator (4).

11.3.4. Tecnologias de tratamento de esgoto

11.3.4.1 PROCESSOS ANAERÓBIOS- REATOR UASB

Conceito do Processo
A evolução recente do tratamento anaeróbio conduziu a que os esgotos, e não apenas
o lodo, possam ser tratados em unidades dimensionadas para tal fim, em condições tais que
a biomassa formada no interior dessas unidades aí permaneçam por um elevado tempo de
residência.
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Embora haja há muitos anos o tratamento anaeróbio tenha se firmado como uma
solução clássica para a estabilização do lodo de esgotos domésticos, apenas recentemente a
aplicação da biotecnologia anaeróbia foi estendida ao tratamento de despejos líquido. A
Biotecnologia anaeróbia é recente, e o conhecimento da cinética e das aplicações de
modelagem matemática é ainda limitado.
Três fatores fundamentais podem ser considerados para a utilização de reatores
anaeróbios de alta taxa tratando esgotos:
•

Grande acumulação da biomassa no interior do reator , devido à sedimentação,
agregação à sólidos, ou recirculação. Estes sistemas fazem com que o tempo de
residência dos microrganismos seja muito maior que o tempo de detenção
hidráulico, inclusive dos organismos de mais lento crescimento;

•

Melhor contacto entre biomassa e despejo; e

•

Melhor atividade da biomassa

É conhecido que a massa de organismos requer condições favoráveis em relação a
fatores ambientais e de alimento, bem como em relação à própria geometria e características
dor reator. Estes fatores, aliados ao conceito de tempo de retenção desólidos biológicos, ou
idade do lodo, e de tempo de detenção hidráulico, são parâmetros fundamentais. Na verdade,
almeja-se um grande tempo de retenção de sólidos para diminuir a produção de lodo a
descartar, e um baixo tempo de detenção hidráulico para tornar mais econômica a construção
do reator.

TIPOS DE REATORES
Básicamente são duas as formas para retenção do lodo nas unidades de tratamento:
•

Sistemas em que o lodo se acha aderido a um material inerte de suporte: o mais
conhecido é o “Filtro Anaeróbio”, preenchido com material inerte, de maneira
arrumada ou randômica, onde os organismos formam o biofilme. Os filtros
anaeróbios são normalmente de fluxo ascendente, podendo ser também
descendente; e
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•

Sistemas em que o lodo se acha suspenso, agregado na forma de floco ou granulo.
Neste caso tem-se o chamado “Reator Manta de Lodo”. As bactérias formam
flocos ou grânulos que podem ter muito boa sedimentabilidade e forma um
colchão ou manta de lodo no interior do reator. Este por sua vez, requer
dispositivos bem dimensionados, e projetados para se obter uma separação
eficiente de gases, sólidos e liquidos. São também conhecidos como “RAFA,
Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente”, ou “DAFA, Digestor Anaeróbio de
Fluxo Ascendente”.

•

Sistemas em que o lodo se acha aderido à superfície de material particulado
móvel, formando-se um biofilme junto as partículas finas fluidizadas; é op
chamado “Reator Anaeróbio de Leito Fluidizado,ou Expandido, RALF”.

REATORES UASB, OU DAFA, OU RAFA
Estes tem constituído o tipo mais utilizado, caracterizando-se por conter as seguintes
partes principais:
•

Câmara de digestão: inferior, onde se localiza o leito do lodo (manta de lodo), e onde
se processa a digestão anaeróbia. O esgoto ao penetrar no interior do UASB, entra
por esta zona de lodo, atravessando-a no sentido ascendente. Neste trajeto, parte da
matéria orgânica permanece na zona de lodo, iniciando o processo de digestão
anaeróbia;

•

Separador de fases: dispositivo que fisicamente caracteriza uma zona de
sedimentação, e uma câmara de coleta de gases, separando as fases sólida (da camara
de digestão), da líquida e gasosa; e na verdade um defletor de gases;

•

Zona de transição: entre a camara de digestão e a zona de sedimentação superior;

•

Zona de sedimentação: O esgoto penetrando pela abertura da parte inferior, alcançaos
vertedores de superfície, com uma velocidade ascencional adequada para a
sedimentação dos sólidos e flocos , os quais retornam pela abertura da parte inferior,
alcança os vertedores de superfície, com uma velocidade ascencional adequada para
a sedimentação dos sólidos e flocos, os quais retornam pela abertura das paredes para
a zona de transição e de digestão. A parte liquida é recolhida com características de
efluente clarificado; e
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✓ Zona de acumulação de gás: o gás produzido na fase de digestão é retido em uma
zona superior de acumulação, onde é coletado e eventualmente aproveitado.
✓ Vantagens:
- Satisfatória eficiência na remoção de DBO
- Baixos requisitos de área
- Baixos custos de implantação e operação
- Reduzido consumo de energia
- Não necessita de meio suporte
- Construção, operação e manutenção simples
- Baixíssima produção de lodo
- Estabilização do lodo no próprio reator
- Boa desidratabilidade do lodo
- Necessidade apenas da secagem e
disposição final do lodo
- Rápido reinício após períodos de Paralisação.

• Fatores adversos que impedem o bom funcionamento da unidade:

-Formação de curto-circuitos: caminhos preferenciais que diminuem o contacto;
-Formação de zonas mortas; e
- Colmatação ou entupimento de sistemas de distribuição mal projetados ou mantidos.
A fim de minorar tais fatores adversos a à boa eficiência do tratamento, algumas
recomendações devem ser observadas no desenvolvimento de um projeto. Pode-se cit
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13.

MEMORIAL DE CÁLCULO

O sistema a ser construído, consta de:
•

Tratamento preliminar

Com grade média, caixa de areia e calha Parshall com largura da garganta de 15,2 cm.
•

Tratamento secundário
Sistema de tratamento por reator anaeróbio UASB.

a.

Tratamento preliminar
O tratamento preliminar da ETE será efetuado através de gradeamento, caixa de

areia tipo canal e medidor de vazão Parshall.
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b.

Medidor de vazão
O tratamento preliminar foi dimensionado para atender as vazões apresentadas a

seguir e será instalado um medidor Parshall de garganta igual a 3” , segundo a tabela
abaixo referente a vazão máxima deste.

Cálculo das alturas das lâminas d’água:
Vazão mínima: 5,73 l/s
Vazão média: 8,45 l/s
Vazão máxima: 12,82l/s

Através da equação abaixo calcular a lâmina d’agua à montante do Parshall para a
situação de inicio e final de plano.

Q=KHn

para Q em m³/h e H em m

De acordo com Jordão e Pessôa (2011), tabela abaixo referente as vazões máximas
e mínima tem-se W = 3”; K = 0,176; n = 1,547.
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Hmín = _Qmín_ 1/n = 0,006 1/1, 547 = 0,112 m
K

0,176

Hméd = _Qméd_ 1/n = 0,00845
K

1/1,547

= 0,140m

0,176

Hmáx = _Qmáx_ 1/n = 0,01282 1/1,547 = 0,184m
K

0,176

Será instalado logo após o desarenador o medidor de vazão tipo Parshall com garganta
W = 3” (0,152m) com as seguintes dimensões:

Dimensões (cm)
W

A

B

C

D

E

F

G

K

N

7,60

46,60

45,70

17,80

25,90

38,10

15,20

30,50

2,50

5,70

Altura (m)

Vazão (l/s)

Altura (m)

Vazão (l/s)

0,035

1,00

0,283

25,00

0,055

2,00

0,290

26,00

0,072

3,00

0,297

27,00

0,086

4,00

0,305

28,00

0,100

5,00

0,312

29,00

0,112

6,00

0,318

30,00

0,124

7,00

0,325

31,00

0,135

8,00

0,332

32,00

0,146

9,00

0,339

33,00
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0,157

10,00

0,345

34,00

0,166

11,00

0,352

35,00

0,176

12,00

0,358

36,00

0,185

13,00

0,365

37,00

0,195

14,00

0,371

38,00

0,204

15,00

0,377

39,00

0,212

16,00

0,383

40,00

0,220

17,00

0,390

41,00

0,229

18,00

0,396

42,00

0,237

19,00

0,402

43,00

0,245

20,00

0,408

44,00

0,253

21,00

0,414

45,00

0,260

22,00

0,420

46,00

0,268

23,00

0,426

47,00

0,276

24,00

0,432

48,00
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Figura 15-Desenho esquemático do medido de vazão.
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c.

Desarenador
Será constituído de dois canais paralelos, sendo um efetivo, outro reserva,

providos de comportas isoladoras. O nível d’água e a velocidade do fluxo serão
controlados pela garganta do medidor Parshall. O medidor será instalado em posição
rebaixada em relação ao desarenador de um valor “Z”, conforme calculado a seguir:
Z= Qmáx . Hmin –Qmim.Hmim
Qmáx -Qmin
Z=0,01282*0,112-0,006*0,184
0,01282-0,006
Z= 0,05 m
As alturas das lâminas líquidas no desarenador serão:
Hmáx = 0,184- 0,05 = 0,134 m
Hmín = 0,112 – 0,05 = 0,062 m

A largura do canal do desarenador será calculada para uma velocidade de 0,30
m/s:
S = Qmáx = 0,01282m3/s = 0,043 m2
V

S=bh

0,30 m/s

b = S = 0,043 m2 = 0,32 m
h

0,134 m

Comprimento do desarenador:
L = 25 x Hmáx = 25 x 0,134 = 3,4 m
Adotar L = 3,4 m; b = 0,30 m  A = 1,02 m2
Adota 2 m²
Verificação da taxa de aplicação superficial:
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Qmed = 1.107,648 m3/dia
A = 2 m2
TAS = 1.107,648= 553,83 m3/m2 x dia < 1.200 OK!
2,0
Quantidade de areia removida:
x 1.107,648m3/dia x 365 dias/ano = 12,13 m3/ano

30 l
1000 m3

Admitindo-se um intervalo de limpeza do desarenador a cada 15 dias, o volume
da areia acumulada no fundo será:

12,13m3/ano x 15 = 0,50 m3
365

A profundidade do rebaixo do desarenador para acumular a areia será:
0,50 m3 = 0,25 m ; adotar 0,4 m
2,0 m2

12.4. Grade de limpeza manual

Será usada uma grade inclinada de 45º com as seguintes características:
Espaçamento entre as barras: 2 cm
Largura das barras:
Eficiência (E) =

0,950 cm
2

= 0,6779 = 67,79%

2 + 0,95
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Admitindo-se que para a vazão máxima a velocidade através da grade seja de
0,70 m/s a área útil será:

A = Qmáx m3/s = 0,01282 = 0,0183 m2
V m/s

0,70

Área efetiva = Área útil = 0,0183 = 0,03 m2
Eficiência

0,6779

Largura do canal da grade:
S=bh
S = 0,030 m2
h = 0,37 m  b = 0,030 = 0,08m adotar 0,2 m
0,37

Verificação da velocidade:
Para Qmáx = 0,01282m3/s e A = 0,006 m2
Vmáx = 0,01282 m³s = 0,21m/s
0,006 m2

Número de barras da grade:
n=

b

+ 1 = 21 + 1 = 8 barras

2 cm + 0,95 cm

2,95

8 barras x 0,95 cm = 7,6 cm
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7 espaços x 2,0 cm = 14,0 cm
21,6 cm
Largura do canal da grade = 21,6 cm – adotar 25 cm.

Quantidade de material gradeado:
Para abertura de 2 cm entre as barras, deverá ser removido 30 litros de material
gradeado para cada 1000 m3 de esgoto afluente à ETE.
30 x 1.572,48 m3/dia x 365 = 17,21 m3/ano
1000
ou, 47,17 litros/dia de material gradeado.

12.5. Reator anaeróbio de fluxo ascendente com manta de lodo ou UASB

A construção do sistema de tratamento de esgoto do município de Gaúcha do
Norte será realizada em ETAPAS, sendo que para esta etapa inicial esta prevista a coleta
de pouco mais de 30% do esgoto gerado.
Para o calculo do dimensionamento do Reator Anaeróbio modular foi adotado
50 % da população final de calculo do município de Gaúcha do Norte, sendo ela de 1.963
habitantes, prevendo assim um tratamento que suporte ampliações futuras ou ate
crescimento populacional sem necessitar de ampliação imediata.
O município possui uma taxa de crescimento que corresponde a 2,26% conforme
dados do IBGE. Diante disso ao final do plano proposto o município terá uma população
aproximadamente de 3926 habitantes.
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Figura 16-Localização da Área para implantação da Estação de Tratamento de Esgoto

Abaixo segue a planilha de cálculo da produção de esgoto para 20 anos,
utilizando uma taxa de crescimento de 2,26% conforme IBGE.
Para o cálculo do sistema preliminar será considerado 100% da população.
Ano

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

População
(hab)
2196
2246
2296
2348
2401
2456
2511
2568
2626
2685
2746
2808
2872
2936
3003
3071
3140

Vazão média de
esgoto (l/s)
6,05
6,12
6,19
6,26
6,34
6,41
6,49
6,57
6,65
6,73
6,81
6,90
6,99
7,08
7,17
7,26
7,36

Vazão máxima (l/s)

Vazão minima
(l/s)

Vazão de
infiltração
(l/s)

8,49
8,61
8,74
8,87
9,00
9,14
9,28
9,42
9,56
9,71
9,86
10,02
10,18
10,34
10,51
10,68
10,85

4,53
4,56
4,59
4,63
4,67
4,71
4,74
4,78
4,82
4,86
4,91
4,95
4,99
5,04
5,09
5,13
5,18

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
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2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

3211
3284
3358
3434
3511
3591
3672
3755
3840
3926

7,46
7,56
7,66
7,77
7,88
7,99
8,10
8,22
8,33
8,45

11,03
11,21
11,39
11,58
11,78
11,98
12,18
12,39
12,60
12,82

5,23
5,28
5,33
5,38
5,44
5,49
5,55
5,61
5,67
5,73

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Os parâmetros de vazão e carga orgânica são os principais no dimensionamento
do reator UASB, pois que de acordo com o Prof. Alem Sobrinho os reatores UASB para
tratamento de esgotos domésticos são dimensionados em função dos parâmetros
hidráulicos quais seja tempo de detenção e velocidade de fluxo.
O reator UASB foi projetado para a vazão média de 3 l/s = 10,8 m 3/h, sem
considerar a infiltração, pois o tratamento preliminar fará a regularização da vazão
afluente para este sistema. Essa vazão corresponde a metade da população final de plano
que é 1.963 habitante, de modo que o Reator ser construído em 2 ETAPAS.
Cálculos:
Conforme PROSAB, os reatores UASB para atender uma QMED > 10 – 14 m3/h o tempo
de detenção hidráulica gira em torno > 7 – 9 hs e velocidades ascendentes do fluxo entre
0,5 – 0,7 m3/h.
Adotou-se v = 0,70 m³/h

•

Velocidade de Fluxo no Reator

Q=VxA
Logo:
A= Q/v
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A = 10,8 / 0,70
A = 15,43 m2

•

Volume do reator = Adotou-se profundidade de 4,80 m, portanto,

V=AxH
V = 15,43 x 4,8
V = 74,064m3
•

Tempo de Detenção

T=V/Q
T = 74,064 / 10,8
T = 6,9 horas
•

Carga Orgânica afluente

C.O. = Pop. X carga orgânica unitária = 1963 x 50 g/habxdia
C. O. = L0 = 98,150 g/dia
DBO afluente = S0 = L0 / Q = 98,15 g/dia / 259,2 m3/dia = 378,7 g / m3
•

Carga Orgânica Aplicada

COV = Q x So / V = Lo / V = 98,15 / 69,3 = 1,41 kg DQO / m3
•

Cálculo da eficiência de remoção de DQO

Adotou-se t = 10 h
EDQO =100 (1 – 0,68 x t - 0,53) = 100 (1- 0,68 x 0,295) = 79,94 %

•

Cálculo da eficiência de remoção de DBO

Adotou-se t = 10 h
EDBO = 100 ( 1 – 0,7 x t - 0,5) = 100 ( 1- 0,7 x 0,316) = 77,88 %
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•

Estimativa da concentração de DQO no efluente do reator

S = S0 - (E x S0 / 100)
S = 259,2 - (79,94 x 259,2 / 100)
S = 51,99 mg DQO / L

•

Cálculo da produção de metano

DQOCH4 = Qmed [ (So – S) – (YOBS x S)] sendo que para esta ETE
YOBS = 0,15 kg DQOlodo / kg DQOaplicada
DQOCH4 = 259,2 [(0,3787 – 0,05199) – ( 0,15 x 0,05199)] = 84,67 kg DQO/dia
•

Conversão da massa de metano em volume

QCH4 = DQOCH4/ Kt onde Kt = fator de conversão = 2,61
QCH4 = 84,67 / 2,61 = 32,44 m3/dia de gás metano
•

Conversão para biogás

Qbiogás = QCH4 / 0,75, sendo o fator de conversão de biogás para metano de 75 %
Qbiogás = 43,25 m3/dia
•

Produção de lodo

Plodo = Y x DQOafluente = 0,18 kgSST / kg DQOafluente x 98,15 kg DQO/d
Plodo = 17,67 kg SST / d, ou considerando-se a concentração de lodo descartado como
de 4% e a densidade de 1030 kg/ m3 tem-se:
Q = 17,67 kg de SST/ d / (1030 kg / m3 x 0,04) = 0,42 m3/dia.

Filtro biológico
De acordo com o PROSAB tem-se carga orgânica unitária de 50 g / hab.dia e para
uma população de 1963 hab e para QMED = 3,00 l/s = 10,8 m3/h = 259,2 m3/d tem- se
Carga Orgânica afluente =
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L0 = 98,15 kg / d, então a carga orgânica volumétrica será:
CvDBO = L0 / Vreator
CvDBO = 98,15 / 74,064
CvDBO = 1,32 kg DBO5 / m3 leito.dia E,
Cd5DBO = 4,00 kg DBO5 / m3 leito.dia – Carga média diária de DBO5 sobre o filtro.
Cálculos:
* Volume do leito filtrante
V = Cd5 DBO / Cv DBO
V = 4,00 / 1,32
V =3,00m3
* Adotando-se altura de 1,60 m
Superfície total do filtro biológico
S2 = V / h
S2 = 3 / 1,60
S2 = 1,88 m2

Decantador
De acordo com Von Sperling o dimensionamento dos decantadores deve considerar o
fluxo de sólidos e usa-se a fórmula:
A = [Q (R+1) C / m (Rxv0e-Kx C)n] onde
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A = área do decantador;
Q = vazão afluente;
R = razão de recirculação = 1,38 ;
C = X = SSTA = 2000 mg/L = 2 kg/m3
E os coeficientes K, m, n e ainda vo foram determinados para sedimentabilidade entre
ruim e média, ou seja, a favor da segurança e:
K = 0,59 m3/kg ; vo = 7,40 m/h ; m = 7,34 e n = 0,71 portanto para
Q = 259,2 m3/dia = 10,8 m3/h tem-se:
A = [10,8(1,38+1) 2,0 / 7,34(0,8 x e-0,59x 2)0,71]
A = 20,7 m2
•

Volume do decantador = Adotou-se H = de 2,40 m, portanto,

V=AxH
V = 20,7 x 2,40
V = 49,68 m3
Serão construídos 02(dois) módulos de decantadores, portanto, cada módulo terá um
Vol. de 25,00 m3.
•

Tempo de Detenção

T=V/Q
T = 49,68 / 11,4
T = 4,35 horas
14. REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
A planilha de cálculo da rede coletora de esgoto com o dimensionamento da
mesma encontra-se em anexo, contendo todas as informações e resultados da memória de
cálculo da rede da cidade de Gaúcha do Norte /MT, nesta etapa estará sendo trabalhada,
por região central da cidade e se adequar ao montante disponibilizado de
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recurso. Mesmo assim a bacia em questão por estar no centro da cidade foi projetada
prevendo futuramente o recebimento dos dejetos das outras áreas ou sub-bacias. A rede
coletora é demonstrada em planta em anexo.

15. NECESSIDADE DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

Quando as profundidades das tubulações tornam-se demasiadamente elevadas,
devido a baixa declividade do terreno, ou devido à necessidade de se transpor uma
elevação natural, torna-se necessário bombear os esgotos para um nível mais elevado,
para daí fluir novamente por gravidade.

Neste projeto há necessidade de estação elevatório de esgoto, apesar da topografia
ser favorável, sera necessário a instalação de EEE para recalcar o esgoto apóso tratamento
preliminar e injeta-lo no sistema de tratamento escolhido conforme memorial de cálculo
da estação elevatória em anexo.
O posicionamento da estação e o caminhamento da linha de recalque foram
adotados para se conseguir que a correspondente linha de recalque pudesse apresentar um
traçado totalmente ascendente, de forma a serem evitados órgãos acessórios (ventosas)
que prejudicam a boa operacionalidade do sistema.
A vazão de utilizada para esta elevatória será a vazão que atende a população
atual do município que corresponde a 3l/s.

Cotas

Df.

De

cotas
Cota do terreno
Cota

de

chegada

76,00
do

74,75

1,25 m

NA máximo no poço de

74,45

0,3m

coletor
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sucção
NA mínimo no poço de

Dados inicias:

73,85

0,6m

72,95

0,9m

sucção

Qmin= 1,51 l/s

Cota do fundo do poço de

Qméd=3,00l/s

sucção

Qmáx=5,06l/s
DN= 150 mm
Material =Defofo
Cota do terreno = 76
Cota lançamento=74,75

Cálculo do tubo de recalque:
𝐷 = 𝐾 × √𝑄𝑟
𝐷 = 1 × √0, 00506𝑚³/𝑠
𝑫 = 𝟎, 𝟎𝟕𝟏 ≅ 𝟏𝟎𝟎 𝒎𝒎

𝑽=

𝒎
0,00506
= 𝟎, 𝟔𝟒𝟒 ≥ 𝟎, 𝟔𝟎𝒎/𝒔
𝜋 × 0,100²
𝒔
4

Cálculo da perda de carga:
Para o cálculo da perda de carga será utilizada a seguinte expressão:
𝒗²
𝒌 = Ʃ𝒌 ×

𝟐𝒈

Onde :
Hf= Perda de carga localizada, m;
K= Coeficiente de perda para o conjunto de peças;
V= Velocidade na tubulação, m/s
G= Aceleração da gravidade= 9,81, m/s

Perdas na sucção:
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Conexões

QTD

DN

k

v

V²/g

hf

1,00

0,10

0,33

0,16

0,013

0,0429

Curva de 90°

3,00

0,10

0,4

0,04

0,00

0,001

Entrada de borda

1,00

0,10

1,00

0,04

0,00

0,001

Redução

em

estreitamento
(d/D=1/2)

Total= 0,0449

Para cada trecho, as perdas por atrito na linha de sucção será calculaa por Hazen
Williasn:

4×𝑄

𝐽=(

)

1,852

2,63

0,355 × 𝜋 × 𝐶 × 𝐷
Onde:
Q= Vazão (m³/s)
C= Constante admissional
D= Diâmetro interno do tubo
Nome da conexão

L

DN

C

V

J

Tubos

5

0,10

130

1,30

0,00538

Total = 0,00538

Perdas no recalque
Conexão

Curva de 90°
Entrada de borda
Saída de canalização
Te, saída de lado
registro gaveta
aberto
Válvula de retençãoInst. Horizontal

QTD

DN

3,0
1,0
1,0
1,0

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

1,0

k

0,4
0,1
1
0,2

V²/g

hf

0,63
0,63
0,63
0,63
0,63

0,020

0,024
0,002
0,02
0,004

0,020
0,020
0,020
0,020

0,9
0,10

1,0

v

0,018
0,63

2,5

0,020
0,05

Total= 0,114
Para cada trecho, as perdas por atrito na linha de recalque hd será claculada por
hazen wilians
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1,852

4×𝑄
𝐽=(

0,355 × 𝜋 × 𝐶 × 𝐷2,63

)

×𝐿

Onde :
Q = Vazão (m³/s)
C= constante adimensional de Hazen-Wilinas
D= Diâmetro
L=Comprimento do tubo m
Nome

da

L

DN

C

V

J

Tubos

1

0,1

130

0,63

0,0052

Tubos

100

0,1

145

0,63

0,43

conexão

Total= 0,4352

Para o cálculo da perda de carga total, ou seja ao longo das linhas de sucção e recalque,
utiliza-se a seguinte equação:
Hftotal= hfsucção+hfrecalque
Hftotal= 0,16428+0,4352
Hftotal= 0,6
Altura manométrica é dada pela seguinte equação:
𝐻𝑚 = 𝑓ℎ𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝐻𝐺
Onde:
Hm= Altura Manométrica
Hg= Desnível Geométrico
Logo, a altura manométrica, calculada pela equação é/;
Hm= 0,6+8 m
Hm= 8,6m
Curva do sistema
A curva do sistema, também conhecida como curva da tubulação ,é uma curva
traçada no gráfico Hm x Q e sua importância está na determinação do ponto de trabalho
da bomba, utiliza-se a seguinte equação:
HM= hg + ẞ.Q 1.852
Onde: Hm= Altura Manométrica
Hg= Desnível Geométrico ẞ= Coeficiente logaritmo da função
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Assim, basta substituir esse pontos conhecidos, na equação acima, para encontrar K,
completando a equação.
ẞ- hf total =
Q 1, 852

0,6 = 0,0028

18 1,852

Desta forma, a equação do sistema será:
Hm =HG + ẞ.Q 1.852
Hm= 8,6+ 0,0028 . 18 1,852
Hm = 9,19m
Cálculo da bomba
O motor que aciona a bomba deverá trabalhar sempre com uma folga ou margem
de segurança a qual evitará que o mesmo venha, por uma razão qualquer, operar com
sobrecarga. Portanto, recomenda-se que a potência necessária ao funcionamento da
bomba (Pot) seja acrescida de uma folga, conforme especificação a seguir (para motores
elétricos): Até 02 cv - 50%; de 02 a 05 cv - 30%; de 05 a 10 cv - 20%; de 10 a 20 cv 15% e acima de 20 cv - 10%. Para motores a óleo diesel, recomenda-se uma margem de
segurança de 25% e, a gasolina de 50%, independente da potência calculada.

𝑷𝒃𝒐𝒎 =
𝑃𝑏𝑜𝑚 =

𝜰 × 𝑸 × 𝑯𝒎
𝟕𝟓𝜼𝒃

100 × 0,05 × 9,19
= 1 𝐶𝑉
75 × 75%

Potencia instalada :
𝑁 = 1 + 50% = 2,5 𝐶𝑉
Dimensionamento do poço de sucção
O volume útil do poço de sucção é determinado considerando-se: intervalo de
tempo entre partidas sucessivas do motor da bomba (tempo de ciclo):
Vazão de bombeamento.
𝑉 = 𝑄 × 𝑇/4
Onde : V= Volume mínimo do poço de sução, m³
Q=Capacidade de bombeamento, m³/mim
T= Tempo mínimo, em minutos (adota-se 10min).
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60
0,3 × (
) × 10
1000
𝑉=
4
V=0,045m³

Dimensionamento do poço de sução

𝐴=

𝑉𝑢 = 𝐴 × 𝐻 ; 𝐻 =

𝜋×𝐷
² = 3,1416𝑚²
4

𝑉𝑢

; 𝐻=

𝐴

9,58𝑚³

= 𝐻ú𝑡𝑖𝑙 = 3,05𝑚

3,1416 𝑚²

Adotaremos H= 2,0 m para compensar o volume e enchimento do fundo e adotaremos D= 1,5
m.

Cálculo de intermitência
O tempo de intermitência (t) será:
T= ts+Tds
Sendo que o valor mínimo permitido é de 10 min
Ts, corresponde ao tempo de enchimento do poço de sucção:

𝒕𝒔 =

𝒗 (𝒎𝟑)
𝑸𝒆 (

𝒎𝟑

)

sendo: V= volume do poço de sucção

𝒎𝒊𝒎

Qe =Vazão afluente (m³/mim)
Td, corresponde ao tempo de esvaziamento do poço de sucção:

𝑽(𝒎𝟑)
𝒎𝟑
𝑸𝒃 − 𝑸𝒆(
)
𝒎𝒊𝒎
Sendo : v = Volume do poço de sucção
𝒕𝒅 =

Qe= Vazão afluente (m³/mim)
Qb=Vazão da Bomba (m³/mim)
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16. EMISSÁRIOS DE ESGOTO
15.1. Emissário de Esgoto
Fora mantido o diâmetro da rede de esgoto para o Emissário, tomando uma
declividade mínima exigida por norma de 0,0045m/m, de modo a garantir o escoamento
pela tubulação da vazão máxima atual e futura.
D = 1,2 x

Qx10−3

D = 0,19m Adotado D = 0,20m ou 200mm
V=Q/A

V = 0,30m/s

15.2. Emissário Final de Esgoto (da ETE até o Corpo Receptor)
Para este Emissário Final, tomando uma declividade mínima exigida por norma
de 0,00451 m/m, para garantir de escoamento pela tubulação da vazão máxima atual e
futura e ainda considerando uso de tubo de PVC rígido Vinilfort, JE o qual tem maior
rugosidade, será adotado um tudo de 200 mm de diâmetro, conforme planilha de calculo.
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17. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todo e qualquer projeto de saneamento, eu seja realizado com bom senso e intuito
de preservação ambiental tendo com consequência a preservação da saúde do homem e
do meio onde vive, não se trata de uma obra de engenharia simplesmente, e sim uma obra
de engenharia sanitária e ambiental de necessidade pública a população em que é
implantada.
Para a cidade de Gaúcha do Norte/MT, no estado de Mato Grosso, tal
necessidade foi caracterizada neste documento, tendo ainda nele contido, toda descrição
e medidas mitigadoras dos impactos ambientais, de saúde pública e de bem estar à
população desta cidade, de forma preventiva e de acordo com normas estabelecidas em
nosso país.

Gaúcha do Norte 23 de Junho de 2022
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