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1. MEMORIAL DESCRITIVO 

1.1. Introdução 
O presente Projeto Refere-se à instalação de um Sistema de Tratamento e Abastecimento da Água, 

com a finalidade de atender a demanda de consumo de água de aproximadamente 80 famílias (ligações ou 

economias), na Linha Barra do Taquarinha, localizada no Interior ou Zona Rural do Município de Águas de 

Chapecó/SC: 

Neste Sistema de Tratamento e Abastecimento de Água, serão instaladas as seguintes unidades: 

 Sistema de Captação de Água Superficial (Rio Chapecó); 

 Adutora, trecho Captação (Rio Chapecó) até ETA – Água Bruta; 

 Estação de Tratamento de Água (ETA) e Acessórios; 

 Sala de Química; 

 Sistema de Reservação, localizada junto a Estação de Tratamento. 

A água bruta será captada no Rio Chapecó, sendo encaminhada para a Estação de Tratamento de 

Água – ETA.  

 

1.2. Objetivos Gerais 
Como objetivos gerais da implantação deste Sistema de Tratamento e Abastecimento de Água, 

citamos: 

 Melhorar a qualidade da água a ser consumida, elevando desta forma o nível de vida e a 

saúde destes moradores, uma vez que, a atual água consumida não atende os padrões 

mínimos recomendados pela Organização Mundial de Saúde. 

 Atender as famílias que não possuem água encanada em suas residências ou que possuem 

este serviço de maneira parcial. Estas comunidades estão situadas na zona rural, onde há a 

escassez do líquido em determinadas épocas do ano e, a existência de altas taxas de 

contaminação dos lençóis freáticos por dejetos animais e produtos químicos. 

 

1.3. Justificativas 
Para justificar o modelo de sistema de abastecimento proposto, levamos em consideração 

inicialmente os recursos hídricos existentes na região de abrangência do projeto. Estes se resumem em 

mananciais superficiais (rios e lagos artificiais) e mananciais subterrâneos (poços tubulares, vulgo “poços 

artesianos”). Devido a quantidade de famílias a serem atendidas e por consequência o volume de água 

necessário para abastecimento, optamos pela utilização de um manancial superficial, sendo o Rio Chapecó.    
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Portanto, toda água encaminhada para tratamento será captada neste manancial, que é um 

afluente da grande “Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai”. 

 

1.4. Sistema de Captação de Água Superficial - Rio Chapecó 
O Sistema de Captação Superficial consiste na instalação de uma estrutura contendo conjunto 

eletromecânico, material hidráulico e estrutural possibilitando a retirada de água do Rio, de forma segura e 

permanente, levando em consideração as condições climáticas, como por exemplo, previsão de enchentes 

e estiagens. Toda Água encaminhada para Tratamento será captada neste Manancial Superficial.  

 

1.4.1. Conjunto Motobomba - Captação 
Deverá ser utilizado um Conjunto Motobomba Submersível (Rotor Aço Inox), Potência 2,0 CV, 2.0 

Estágios, Saída do Recalque 2", Energia Bifásica 440V, Vazão 10,0m³/hora, ATMT 18,61mca, sendo instalada 

sobre a estrutura metálica, acoplada sob um carrinho deslizante. Isto se faz necessário, para facilitar 

eventuais manutenções. 

A Alimentação de Energia do Conjunto Motobomba será feita através de Cabo Elétrico, pois, o 

Padrão Elétrico Bifásico será instalado próximo ao sistema de Captação. 

 

1.4.2. Quadro de Comando Motobomba - Captação 
O Quadro de Comando do Conjunto Motobomba Submersível de Captação de Água Bruta do Rio 

Chapecó, tem como objetivo armazenar e proteger os materiais e instrumentos que controlam o nível de 

água no interior do Sistema de Reservação/ETA e consequentemente acionar e desligar de forma 

automática o conjunto motobomba. Este Quadro será instalado junto ao Padrão de tomada de energia. 

O quadro de comando será composto pelos seguintes componentes: Caixa metálica própria com 

pintura epóxi anticorrosiva com dimensões de 40 x 30 x 25cm, contactora principal, contactora auxiliar, relé 

térmico, relé temporizador, para-raios eletrônico, cabo de cobre 6mm2 circuito de força, Cabo de cobre 

0,75mm2 circuito de comando, capacitores de partida, capacitores permanentes, canaleta sem divisória 

com tampa linha X em PVC, haste de cobre para aterramento, abraçadeira de cobre, suporte parafuso para 

aterramento comando, chave tripolar, disjuntores, fusíveis, porta-fusíveis e trilho DIN para fixação das 

peças. 

 

1.4.3. Estrutura Metálica de Assentamento da Motobomba - Captação 
Para permitir uma captação de água de forma segura e permanente, optamos pela instalação de 

uma estrutura metálica para assentar o conjunto motobomba. 
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Consiste na construção de um trilho metálico, com duas fileiras de ferro perfil “L” cantoneira 

distantes 0,80 metros. Entre esta fileira, será instalado um carrinho metálico que servirá de base para 

assentamento da motobomba. Este carrinho será movimentada com a utilização catraca metálica, e cabo 

de aço preso à motobomba. 

A estrutura de fundação (blocos de ancoragem) será de concreto armado com dimensões de     

ø0,40m x 1,00m. (Planta Nº 03). 

 

1.5. Adutora - Trecho Captação até Estação de Tratamento - ETA 
A Adutor de Água Bruta será instalada entre o Ponto de Captação no Rio Chapecó e a Estação de 

Tratamento –ETA. 

O Comprimento total desta Adutora será de 345,0 metros, sendo utilizados os seguintes materiais: 

 345,0 metros Tubo Polietileno de Alta Densidade (PEAD) – PN 10 – DE 75mm; 

 345,0 metros de Cabo (fio boia) de 2 x 2,5 mm2; 

 345,0 metros de Tubo polietileno (mangueira preta) ¾” x 2 mm (proteção do fio boia); 

O tubo galvanizado será instalado junto a estrutura metálica de assentamento do conjunto 

motobomba e o tubo PEAD deverá ser assentado em vala com profundidade mínima de 0,80 m e largura de 

0,40 m. Logo após a instalação deverá ser feito o reaterro da vala, em uma camada de 0,20 m, devidamente 

compactadas. 

 

1.6. Estação de Tratamento de Água - ETA 
A Estação de Tratamento de Água – ETA, projetada, terá uma capacidade de tratamento, vazão de 

10,0 m³/hora, podendo operar durante 24,0 horas diárias, totalizando um volume diário de tratamento de 

240,0 m³. 

Considerando seu baixo custo, sua alta durabilidade, sua resistência à corrosão, nenhuma 

manutenção com pintura, sua boa estética e capacidade de expansão, resolveu-se construí-la em PRFV 

(Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro), com barreira química contra agentes químicos. 

Neste tipo de ETA não se pode usar reservatórios (caixas) com espessura comum que, segundo as 

normas da ABNT e NBR 13210, variam entre 4 e 6 mm.  

Neste caso, usaremos tanques com reforço além do normal de 30%, ou seja, 10mm, pintada na cor 

azul, interna e externamente. 

Todos os equipamentos que compõe este projeto são fabricados em PRFV (poliéster reforçado em 

fibra de vidro), material que tem como principais características: 

 Alta resistência mecânica; 

 Alta resistência química; 
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 Leveza; (70% mais leve que aço); 

 Durabilidade, podendo ficar exposto ao tempo; 

 Flexibilidade. 

 

Principais aplicações: 
 Indústria naval; 

 Indústria aeronáutica; 

 Indústrias de açúcar e biodiesel. 

 Saneamento e abastecimento. 

 

Inicialmente serão realizados os serviços preliminares, sendo em seguida efetuados os serviços de 

movimentação de terra. 

A Estação de Tratamento terá as seguintes unidades, na sequencia: 

 Coagulação 

 Floculação; 

 Decantação; 

 Filtração; 

 Desinfecção; 

 Correção de pH; 

 Tanque de Contato (Reservação). 

 

Além destas unidades a ETA terá um Abrigo de Proteção (Sala de Química), onde serão 

manipulados e armazenados os produtos químicos a serem utilizados no tratamento. 

A Estação será composta dos seguintes Tanques, na sequência: 

 TQ1 - Tanque de Coagulação (mistura rápida) e Floculação: Uma (01) unidade com 

Capacidade de 20.000 litros; 

 TQ2 - Tanque de Decantação: Uma (01) unidade com capacidade de 20.000 litros cada, 

totalizando 20.000 litros; 

 TQ3 - Tanque de Filtração: Uma (01) unidade com Capacidade de 4.415 litros; 

 TQ4 - Tanque de Contato: Acontecerá no interior do Sistema de Reservação/ETA, sendo 

instalado um (02) unidade com capacidade de 20.000 litros. 

 A seguir estão descritas cada uma das Etapas do Processo de Tratamento. 
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1.6.1. Locação e Movimentação de Terra 
A Estação de Tratamento de Água (ETA) será locada em uma área de 240,00 m², com largura de 

12,0 metros e comprimento de 20,0 metros. No perímetro desta área deverá ser instalado o cercado de 
proteção e isolamento. 

 

1.6.2. Radier para Assentamento dos Tanques 
A base de assentamento dos tanque de Coagulação, Floculação, Decantação e Filtração, serão 

de Concreto Armado Traço 1 : 2 : 2.5  - fck 20 MPA, com Armadura CA-50, 8,0mm, com medidas conforme 

projeto em anexo. 

 

1.6.3. Coagulação 
A Água bruta captada do Rio Chapecó, que possui Cor e Turbidez bastante elevados, devido a 

sólidos suspensos e dissolvidos. A variação da Cor e Turbidez depende de vários fatores, mas, 

principalmente, da precipitação pluviométrica (chuvas). 

Esta Cor e Turbidez precisam ser removidas, sendo necessária a introdução de um Produto Químico 

(Sulfato de Alumínio), que tem como função, permitir com que os sólidos dissolvidos e suspensos se 

aglomerem, formando os chamados “Flocos”. 

Este Processo irá ocorrer dentro do primeiro Tanque de Fibra de Vidro Reforçado com volume de 

20,0 m³, apoiado sobre uma base de concreto armado. 

O tanque terá três cortinas sólidas na vertical em fibra de vidro, formando chicanes, com aberturas 

superiores ou inferiores equivalentes a 15% da altura total da caixa. O objetivo destas cortinas será de 

permitir um turbilhonamento (mistura rápida) na entrada da água no tanque e permitir um deslocamento 

mínimo para a formação dos flocos (floculação). 

A preparação da solução contendo o Sulfato de Alumínio ou similar será dentro da Sala de Química 

e, a introdução deste produto na água será feita através de bomba dosadora com regulagem de vazão. 

 

1.6.4. Floculação 
A Etapa da Floculação consiste em permitir um tempo de detenção na Estação para que o Sulfato 

de Alumínio introduzido na água (iniciando o processo de Coagulação), forme flocos (aglomerados) com 

peso próprio para decantarem (irem para o fundo). Este Processo irá ocorrer dentro do mesmo tanque de 

coagulação já descrito anteriormente (20,0 m³). 

A seguir o Cálculo do Tempo de Detenção da água no tanque de floculação: 

Conforme Teste de jarros realizado, a formação do floco com agitação média/baixa, ocorre em 

aproximadamente 48,0 minutos, ou seja, este é o tempo de detenção mínimo nos tanques de floculação.  

Tempo de Detenção (Tdf) = a calcular 
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Volume Disponível (Vf) = 20.000 litros 

Vazão de projeto (Qp) = 10.000 litros/hora 

Tdf =     Vf             Td =  __20.000 litros           Td = 2,0 hora ou 120,0 minutos. 

           Qp                        10.000 litros/hora 

Observamos que teremos um tempo de detenção que se encontra acima do valor mínimo 

estabelecido pelo teste de jarros. Reservamos esta situação como coeficiente de segurança para uma 

possível falha de operação da ETA. 

 

1.6.5. Decantação 
Nesta fase, os flocos formados e com peso próprio, irão decantar, depositando-se no fundo do 

Decantador. A Água já bastante clarificada fica na parte superior do tanque, sendo encaminhada através de 

uma meia calha até o posterior processo de Filtração e Desinfecção. 

O Sistema de Decantação será composto de um (01) Tanque construído em Fibra de Vidro 

Reforçado com volume de 20,0 m³, contendo no interior uma cortina sólida de entrada na vertical, 

conjunto de Perfis retangulares de decantação, em ângulo de 60° e comprimento de 1,20 m, pré-

montados com fixadores mecânicos metálicos, em alumínio (sem a utilização de cola, conforme padrão e 

especificação Sabesp). Os perfis de decantação, servem como barreiras à passagem dos flocos que são 

formados pelas impurezas contidas na água com a adição de sulfato de alumínio.  

A seguir o Cálculo do Tempo de Detenção da água no tanque de decantação:  

Conforme Teste de jarros realizados, o tempo de decantação do floco é de aproximadamente 92,0 

minutos, ou seja, este é o tempo de detenção mínimo no processo de decantação.  

Tempo de Detenção (Tdd) = a calcular 

Volume Disponível (Vdd) = 20.000 litros (1 unidades x 20.000 litros) 

Vazão de projeto (Qp) = 10.000 litros/hora 

Tdd =     Vdd             Tdd =         20.000 litros    Tdd= 2,0 horas ou 120,0 minutos 

           Qp                        10.000 litros/hora 

Temos, portanto, certa folga no tempo de detenção, mas, utilizaremos este coeficiente para 

permitir um possível aumento no tempo de detenção na floculação, entrando já no processo de 

decantação. Além de termos certa segurança no caso de falha na Operação da ETA. 

 

1.6.6. Filtração 
Neste Processo, a água já clarificada vinda do decantador, ainda pode conter sólidos suspensos e 

dissolvidos. Para reter estes possíveis sólidos, a água irá passar por um leito de Carvão Antracitoso 

(mineral), Areia Graduada e Seixos Graduados. 
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Este processo de Filtração irá acontecer em um (01) tanque cilíndrico em Fibra de Vidro 

(reforçado), com diâmetro 2,0 metros, altura total 2,50 metros.  

O filtro funcionará de forma descendente e terá as seguintes camadas, respectivamente conforme 

o fluxo de água: Carvão Antracitoso (mineral), Areia Graduada (duas granulometrias), Seixos rolados com 

pelo menos cinco granulometrias. Uma das camadas de seixo rolado será a chamada camada torpedo 

(suporte) com 0,15 m, importante camada para evitar a fuga de material filtrante. 

O filtro terá um fundo falso com 0,40 metros de altura livre, sendo que na parte interna inferior 

teremos uma base de apoio das camadas filtrantes com pelo menos 0,05 metros (5,0 cm) de altura. Esta 

base de apoio será de fibra de vidro, possuindo furos de uma polegada (10mm) espaçados de 10,0 cm. 

A camada filtrante total será de 1,20 metros: 

 0,20 metros de Carvão Antracitoso (mineral); 

 0,20 metros de Areia (02 granulometrias); 

 0,15 metros de Seixo Tratado (camada suporte/Pen 10); 

 0,40 metros de Seixos Rolados (cinco granulometrias). 

O Carvão Antracitoso (mineral) tem como objetivo retirar da água o odor, sabor, cor, turbidez, 

metais e outros elementos ou compostos químicos. 

A areia tem como principal função reter sólidos suspensos e dissolvidos, tirando a cor, turbidez e 

matéria orgânica presente na água. 

Os seixos rolados têm como função auxiliar na retenção de sólidos suspensos e dar sustentação 

para as camadas superiores de areia e carvão. 

Após alguns dias de uso, o filtro acumulará muitos resíduos de flóculos (gel) em sua superfície onde 

impedirá gradativamente a passagem da água, sendo necessária a realização da retrolavagem. 

A Retrolavagem consiste na injeção de água no filtro no sentido contrário ao escoamento normal, 

ou seja, será injetada água tratada através de um Conjunto Motobomba Centrífuga posicionada junto ao 

tanque de contato Reservação/ETA). 

 O Tempo de Retrolavagem depende do estado do filtro, mas, deve ficar na faixa de 15,0 minutos 

por serviço. 

A água da retrolavagem do filtro será coletada por uma tubulação PVC com diâmetro 150mm, 

seguindo até uma vala de decantação e infiltração. Após o processo de retrolavagem o filtro estará pronto 

para operar novamente. 

A unidade de filtração terá diâmetro interno 1,50 metros e uma área superficial (Af) de 2,36m². A 

Taxa de Filtração (Tx) na situação proposta com as camadas de Carvão Antracitoso Mineral, de Areia e 

Seixos Rolados fica em torno de 200,0 m³/m²/ dia. Conforme norma ABNT NBR 12216, para filtros de 

camada dupla a taxa de filtração máxima é de 360,0 m³/m²/dia. 

Portanto, o processo de filtração terá condições de tratar por dia o seguinte Volume (V): 
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  V = ( Tx ) x ( Af ) x (nº unidades) 

  V = ( 200 m³/m²/dia ) x ( 2,36 m² ) x ( 01unidades ) 

  V = 472,0m³ / dia 

Este é o volume diário máximo de tratamento da unidade de filtração, valor maior que o volume 

máximo de tratamento da ETA que é de 240 m³/dia. 

Especificações do Tanque de Filtração: 

 O filtro utilizado é conforme a Norma ABNT 12.216 chamado de filtro rápido, camada 

dupla, por isso a taxa de filtração de 472,0 m³/m²/dia. 

 O carvão a ser utilizado é Antracitoso (mineral), possuindo diâmetro e densidade 

superior a areia, por esse motivo precisa ser posicionado sobre ela. 

 A escolha por esse tipo de Carvão Antracitoso (mineral) é pela maior eficiência na 

remoção de matéria orgânica e elementos químicos. 

 

1.6.7. Correção de pH 
Após o processo de filtração, a água estará com valores de pH baixo, fora dos Padrões de 

Potabilidade controlados pelo Ministério da Saúde. O motivo pelo qual o pH decresceu é por conta da 

introdução do Sulfato de Alumínio na Água. 

Deverá ser feita a Correção do pH, com a introdução de produto químico (a base de NAOH livre), 

fazendo com que o pH se eleve para valores expressos nas Normas e Portarias que regulamentam o 

Abastecimento de Água. 

A preparação da solução corretora do pH será dentro da casa de química e, a introdução deste 

produto na água será feita através de bomba dosadora com regulagem de vazão, diretamente no tanque 

de coagulação. 

 

1.6.8. Desinfecção 
Depois do processo de Filtração, a água estará com Cor e Turbidez dentro dos Padrões de 

Potabilidade, mas, poderá conter microrganismos que podem causar doenças. Para evitar a Distribuição de 

água contaminada, será necessária a Desinfecção, sendo feita pela introdução de produto à base de Cloro 

(Hipoclorito de Sódio ou Cálcio). Resumindo, a Desinfecção tem como objetivo a eliminação total de 

possíveis microrganismos nocivos ao ser humano. 

A preparação da solução contendo Cloro Ativo será dentro da casa de química e, a introdução deste 

produto na água será feita através de bomba dosadora com regulagem de vazão. 

A Correção de pH e a Desinfecção irão ocorrer no interior do reservatório de fibra de vidro 

pertencente ao (Sistema de Reservação/ETA). 
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1.6.9. Tanque de Contato e Armazenamento 
Para acontecer uma desinfecção eficiente, o produto a base de Cloro deverá ter um Tempo de 

Contato mínimo de 30 minutos com a água, antes de ser distribuída. 

Este processo irá ocorrer dentro de um (02) tanques de polietileno, (Sistema de Reservação/ETA) 

com capacidade de armazenamento de 20.000 litros. Após o Tanque de Contato e Armazenamento, a água 

está pronta para ser consumida.  

1.6.10. Drenagem dos Efluentes e Leito de Secagem do Lodo 
A drenagem dos efluentes da ETA será por meio de tubos PVC DN 150mm e, serão encaminhados 

até o Leito de Secagem. 

Este Leito de Secagem destina-se para depósito e infiltração dos efluentes provenientes da limpeza 

das unidades de tratamento da ETA, principalmente do decantador e filtros. O lodo retirado do Leito de 

Secagem, deverá ser encaminhado para laboratório e classificado conforme Norma ABNT NBR 

10.004/2004.  

Em seguida, com os dados da análise, deverá ser enviado para: 

1) Aterro Sanitário Classe I ou Classe II-A/II-B para disposição final; 

2) Reaproveitamento, mediante aprovação do órgão ambiental estadual (IMA ou FEPAN), baseado 

em estudo detalhado. 

As dimensões do Leito de Secagem serão: 4,0 metros de largura, 4,0 de comprimento e 2,5 metros 

de altura total e terá condições de armazenar 40,0m³ de efluente líquido. 

 

1.7. Sala de Química 
Como mencionado anteriormente, para tornar a Água Potável será necessária a introdução de 

produtos químicos. Para tanto, será necessária ter na Estação de Tratamento um local onde estes produtos 

possam ser manipulados. Este local á chamado de Sala de Química. 

As dimensões encontram-se definidas na planta. 

 

1.7.1. Fundações e estrutura 
Será providenciada a limpeza do lote, e a marcação do esquadro da obra. As fundações com 

sapatas isoladas, viga de baldrame, pilares e vigas conforme projeto. As vigas de baldrame em contato com 

o solo deverão ser impermeabilizadas para evitar infiltrações.  

 

1.7.2. Paredes 
Alvenaria em tijolos 6 furos assentados de cutelo, devidamente alinhadas e aprumadas.  
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1.7.3. Revestimentos 
Piso cerâmico. A cerâmica será assentada com argamassa específica conforme orientação do 

fabricante e rejunte nas cores apropriadas.  

1.7.4. Cobertura 
A Cobertura será em concreto armado, sendo uma laje com espessura de 10cm impermeabilizada. 

1.7.5. Aberturas 
As portas serão em alumínio. 

1.7.6. Instalações Elétricas 
Executadas conforme as especificações do projeto e normas da ABNT e Companhia Elétrica. 

1.7.7. Pintura 
As paredes de alvenaria externa e internas receberão pintura com tinta acrílica. 

 

1.8. Sistema de Reservação/ETA 
Será utilizado um (02) Reservatório com capacidade para 20.000 litros, com tampa roscável 

confeccionados em polietileno. Em pelo menos quatro cantos da base de assentamento, ficará uma alça de 

ferro para amarração dos reservatórios sobre si. Isto fará com que se tenha maior segurança, e que se evite 

também, a queda e a quebra do reservatório. A chave boia elétrica ficará dentro de um reservatório, e 

trabalhará numa oscilação entre 5 a 10 m³ de água consumida, e terá como função, ligar ou desligar o 

equipamento de bombeamento. 

 

1.8.1. Base de Assentamento Reservatório/ETA 
Será uma (02) Base de Concreto Armado para Assentamento do reservatório. A base será quadrada 

com lado de 3.0 metros e altura de 0,10 metros. Será utilizado Concreto Traço 1 : 2 : 2,5  - fck 20 MPA e 

Armadura CA-50, 8.0 mm. 

 

1.8.4. Cercado - ETA, Casa Química, Estação Elevatória EE1 e Reservação/ETA 
Para Proteger a Estação de Tratamento de Água (ETA), a Casa de Química, a Estação Elevatória EE1 

e o Sistema de Reservação/ETA da entrada de animais e pessoas não autorizadas, será necessária a 

instalação de um Cercado. Além da instalação do cercado será necessário realizar um acabamento interno 

de toda área com a utilização de pedra britada. 
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1.9. Locação da Obra 
A locação está sendo feita de acordo com o respectivo projeto, admitindo-se, no entanto, certa 

flexibilidade na escolha da posição da rede, face a existência de obstáculos não previstos, bem como da 

natureza do solo, que servirá de leito. Qualquer modificação somente poderá ser efetuada com autorização 

do Engenheiro responsável pelo Projeto. 

 

1.10. Escavações 
Na abertura das valas deverá se evitar o acúmulo, por muito tempo, do material e da tubulação na 

beira da vala, sobretudo quando este acúmulo possa restringir ou impedir o livre trânsito de veículos e 

pedestres. Em locais em que não houver impedimentos no uso de equipamentos pesados e de porte, a 

escavação deve ser processada por meios mecânicos, com o uso de retroescavadeira. Eventualmente, será 

necessário o uso de motoniveladora e trator de esteira. A escavação manual deve ser utilizada em locais 

que não se possa efetuar a escavação mecânica. Em ambos os casos a empreiteira será responsável por 

eventuais danos causados a terceiros. 

Na necessidade de uso de explosivos no processo de escavação em material rochoso, deverão ser 

obedecidas às exigências legais que regem o uso e a guarda de explosivos. Neste caso, a profundidade da 

escavação deverá ser acrescida de 20 cm, em que será preenchido com material apropriado, para melhorar 

a base dos tubos a serem assentados. O material escavado da vala não deverá obstruir as sarjetas. A 

escavação não deve adiantar-se ao assentamento em mais de 100 metros. O fundo da vala deverá ter 

declividade tal, que no assentamento dos tubos sejam evitados trechos com mudanças bruscas no leito. No 

caso de material rochoso, a tubulação deverá ficar afastada de no mínimo 20 cm da mesma. A 

profundidade da tubulação quando executada no terço médio da estrada será de 0,80 m, para oferecer 

maior durabilidade aos tubos. 

Dependendo da natureza do terreno deverá ser executado escoramento nas valas para evitar 

desmoronamentos. O empreiteiro deverá escolher corretamente o tipo de escoramento para cada tipo de 

solo. 

 

1.11. Preparo do Leito para Assentamento da Tubulação 
O fundo da vala onde vai ser assentada a tubulação, deverá estar isenta de pedras e outros 

materiais, evitando assim o aparecimento de esforços localizados na tubulação. O leito deve ser 

devidamente regularizado, eliminando todas as saliências da escavação. Em terrenos moles, deverá ser 

executada a retirada deste material e substituí-lo por material mais resistente. Sendo muito espessa a 

camada de terreno mole, o berço da tubulação deverá ser apoiado em estacas. Estas estacas serão de 

concreto pré-moldado. 



 
Sistema de Abastecimento de Água da Linha Barra da Taquarinha – Águas de Chapecó/SC 

15 

1.12. Assentamento da Tubulação 
Antes do assentamento, os tubos e peças devem ser limpos e inspecionados com cuidado. Deve ser 

verificado também a existência de falhas de fabricação, como danos e avarias decorrentes de transportes e 

manuseio. No assentamento, os tubos devem ser rigorosamente alinhados. O ajustamento das juntas da 

tubulação com seu respectivo material de vedação, deve ser feito com o cuidado necessário para que as 

juntas sejam estanques. Nos períodos em que se paralisar o assentamento, a extremidade da tubulação 

deve ser vedada com tampões.  

1.13. Aterro das Valas 
Qualquer reaterro só poderá ser iniciado após a autorização da fiscalização, a quem cabe antes 

examinar a rede, a metragem e a instalação das peças especiais. Na operação manual ou mecânica, de 

compactação do reaterro todo cuidado deve ser tomado para não deslocar a tubulação e seus berços de 

ancoragem. Quando o material retirado da vala for inconveniente ao reaterro, deverá ser substituído por 

outro de boa qualidade. 

1.14. Desinfecção dos Tubos Assentados 
Como durante o assentamento a tubulação ficará suja e contaminada, será necessário desinfetar as 

linhas novas com cloro líquido. A dosagem usual de cloro é de 10,0 ppm (mg/L). A água e o cloro devem 

permanecer na tubulação por 24 horas, no mínimo. No final deste tempo, todos os hidrômetros e registros 

do trecho serão abertos e, evacuada toda água da tubulação até que não haja mais cheiro de cloro. A 

desinfecção deverá ser repetida sempre que o exame bacteriológico assim o indicar. 

 

1.15. Rede de Energia Elétrica 
Deverá ser instalada e disponibilizada Rede de Energia Elétrica Bifásica nas seguintes unidades 

pertencentes a este Sistema de Abastecimento de Água: 

  Sistema de Captação (Rio Chapecó); 

 Estação de Tratamento de Água – ETA. 
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2. MEMORIAL DE CÁLCULO 

2.1. Objetivos 
O presente relatório tem o objetivo de submeter para aprovação de projeto de Sistema de 

Abastecimento de Água, as dimensões e os materiais recomendados para tubulação de recalque e 

distribuição de água potável. Estes projetos são representados pelos desenhos anexos, que 

mostram as diferenças de níveis, distâncias entre poço, reservatório e pontos consumidores dos 

novos ramais que serão implantadas na referida localidade. 

 

2.2. Especificações das tubulações 

As tubulações apresentadas são regidas pelas normas técnicas Brasileiras (ver referências 

bibliográficas). 

 

2.3. Metodologia para a Determinação das Vazões de Projeto 

2.3.1. População atual (Po) 

 A População atual será calculada pela equação a seguir. 

Po = Ne x 5 

Sendo: 

Po = População atual, em habitantes 

Ne = nº de economias 

5 (quatro) é o número médio de habitantes por economia 

 

2.3.2. Consumo Médio “per capita” 

As Normas técnicas para projeto, organizadas ou adotadas por entidades locais, estaduais 

ou regionais, geralmente apresentam, para cidades ou vilas com população inferior a 50.000 

habitantes, o valor de 200 litros/hab.dia (q1) como consumo médio “per capita”. E é este valor 

que adotamos neste projeto. 

 

2.3.3. Consumo Médio por Economia 

 É o consumo médio de uma economia expressa em litros por dia. 
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 O cálculo é feito da seguinte forma: 

   Cme = pc * 5, sendo: 

  Cme = Consumo médio de uma economia 

  pc = consumo médio “per capita”, em litros/hab.dia 

  5 (quatro) é o número médio de habitantes por economia 

 

2.3.4. Variações de Consumo 

A água distribuída para uma localidade não tem uma vazão constante, mesmo considerada 

invariável a população consumidora. 

Devido a maior ou menor demanda em certas horas do período diário ou em certos dias ou 

épocas do ano, a vazão distribuída sofre variações mais ou menos apreciáveis. A vazão é 

influenciada, dentre outros motivos, pelos hábitos da população e condições climáticas. 

Desta forma são acrescentados a fórmula os coeficientes do dia de maior consumo (k1) e 

hora de maior consumo (k2). 

 

2.3.4.1. Variações Diárias 

O volume distribuído num ano, dividido por 365 permite conhecer a vazão média diária 

anual. 

A relação entre o maior consumo diário verificado e a vazão média diária anual fornece o 

coeficiente do dia de maior consumo. 

Assim:  

 K1 =   maior consumo diário no ano  .  

  Vazão média diária no ano 

Estudos realizados demonstraram que para dimensionamento de um sistema de 

abastecimento de água, o valor de k1 ficam compreendido entre 1,20 e 1,50. 

No presente projeto, adotou-se o valor de k1 = 1,20. 

 

2.3.4.2. Variações Horárias 

Também no período de um dia há sensíveis variações na vazão de água distribuída a uma 

localidade, em função da maior ou menor demanda no tempo. 
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As horas de maior demanda situam-se em torno daquelas em que a população está 

habituada a tomar refeições, em conseqüência do uso mais acentuado de água na cozinha, antes e 

depois das mesmas. 

O consumo mínimo verifica-se no período noturno, geralmente nas primeiras horas da 

madrugada. 

A relação entre a maior vazão horária observada num dia e a vazão média horária do 

mesmo dia, define o coeficiente da hora de maior consumo. 

Assim:  

 K2 =   maior vazão horária no dia   .  

  Vazão média horária no dia 

Observações realizadas em diversas cidades brasileiras demonstraram que seu valor 

também oscila, mas, na maior parte ficando próximo de 1,50. 

No presente projeto, adotou-se o valor de k2 = 1,50. 

 

2.3.5. Vazão Média de Consumo 

 Calculada pela equação abaixo. 

  VMC = (Pr * q1) / 1000 

 Onde: 

  VMC = vazão média de consumo, em m3/dia 

  Pr = população de projeto, em habitantes 

  q1 = consumo médio “per capita”, em litros/hab.dia 

 

2.3.6. Vazão Máxima Diária 

 Calculada pela equação abaixo. 

  VMD = [(Pr * q1) / 1000] * k1 

 Onde: 

  VMD = vazão máxima diária, em m3/dia 

  Pr = população de projeto, em habitantes 

  q1 = consumo médio “per capita”, em litros/hab.dia 

  k1 = coeficiente do dia de maior consumo 
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2.3.7. Vazão Máxima Horária 

 Calculada pela equação abaixo. 

  VMH = [(Pr * q1) / (1000 * 24)] * k2 

 Onde: 

  VMH = vazão máxima horária, em m3/hora 

  Pr = população de projeto, em habitantes 

  q1 = consumo médio “per capita”, em litros/hab.dia 

  k2 = coeficiente da hora maior consumo 

 

2.3.8. Vazão Média por Economia 

 É calculado dividindo-se o consumo médio diário de cada economia por 24 horas (um dia). 

Esta vazão é expressa em Litros/hora. 

 

2.3.9. Vazão de Cálculo 

 Esta é a vazão utilizada nos cálculos para dimensionamento deste sistema de 

abastecimento de água. 

 É calculada da seguinte forma: 

VC = [(Pr * q1) / 1000] * k1 * k2 

 Onde: 

  VC = vazão de cálculo, em m3/dia 

  Pr = população de projeto, em habitantes 

  q1 = consumo médio “per capita”, em litros/hab.dia 

  k1 = coeficiente do dia de maior consumo 

k2 = coeficiente da hora maior consumo 

 

2.4. Cálculo do Volume do Reservatório 
 O cálculo do dimensionamento do reservatório está demonstrado nas planilhas de cálculo, 

Anexo 1.5. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Planilhas de Cálculo 
1.1. Dados Gerais para Dimensionamento 

1.2. Cálculo dos Consumos 

1.3. Levantamento Cadastral Planialtimétrico 

1.4. Dimensionamento Motobomba Captação Superficial (Rio Chapecó) e  Adutora 

1.5. Dimensionamento do Reservatório 

 

Anexo 02 – Planilhas Orçamentárias 
2.1. Sistema Captação Superficial 

2.2. Adutora - Trecho Captação (Rio) até Estação de Tratamento - ETA 

2.3. Estação de Tratamento de Água - ETA - Capacidade 10m³/hora 

2.4. Sala de Química 

2.5. Sistema de Reservação 

2.6. Orçamento Final 

2.7. Cronograma Físico-Financeiro 

 

Anexo 03 – Plantas do Sistema 
(1) Adutora - Captação Rio até Estação Tratamento – ETA 

(2) Estação de Tratamento Água - ETA - Cap.10.00m³/h 

(3) Detalhes Sistema de Captação e Sala de Química 
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