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1.

Objetivo
Este projeto tem a finalidade de apresentar uma alternativa técnica adequada para o tratamento do

esgoto sanitário e dos efluentes líquidos da lavanderia, gerados no Centro de Turismo Social e Lazer de
Domingos Martins, situada à Rua Ayrton Senna, s/n – Distrito de Soído – Domingos Martins E.S.,
possibilitando implantar as unidades projetadas e, após o start-up, ajustar as propriedades do líquido
tratado para valores rigorosamente dentro dos limites de descarte, definidos pela legislação vigente.

2.

Definições e características dos efluentes a serem tratados
O esgoto sanitário, segundo definição da norma brasileira NBR 9648 (ABNT 1986), é o “despejo

líquido constituído de esgoto doméstico e industrial, água de infiltração e a contribuição pluvial
parasitária”.


Esgoto doméstico é o despejo líquido resultante do uso da água para higiene e
necessidades fisiológicas humanas.
 Esgoto industrial é o despejo líquido resultante dos processos industriais, respeitados os
padrões de lançamento estabelecidos.
 Água de infiltração é toda água proveniente do subsolo, indesejável ao sistema
separador e que penetra nas canalizações.
 Contribuição pluvial parasitária é a parcela do deflúvio superficial inevitavelmente
absorvida pela rede pública de esgoto sanitário.
Para o nosso caso, em que se trata de rede coletora particular, exclusivamente implantada para
coletar o esgoto sanitário gerado no Centro de Turismo Social e Lazer de Domingos Martins, incluindo a
água descartada da lavanderia, os efluentes líquidos a serem tratados são constituídos exclusivamente
pelo despejo líquido resultante do uso da água para higiene e necessidades fisiológicas humanas e pela
água de infiltração que por ventura penetre no sistema. Chamaremos à mistura destes líquidos, de efluente
sanitário.
A principal característica do efluente sanitário (esgoto doméstico) é uma concentração
relativamente alta de sólidos orgânicos biodegradáveis, chegando a 75% dos sólidos totais contidos nestes
efluentes.
Nos sólidos orgânicos biodegradáveis, proliferam microorganismos que estabilizam a matéria
orgânica por processos oxidativos aeróbios ou anaeróbios conforme a respectiva disponibilidade ou não
de oxigênio no meio reacional.
Como não se dispõe de análise do esgoto sanitário gerado no empreendimento, vamos utilizar
parâmetros com valores médios entre a faixa de valores sugeridos na NBR 12209/2011, conforme
Tabela 1 abaixo:
Tabela 1: Contribuição individual por parâmetro
Faixa de valores indicados Valor utilizado em
pela NBR 12209/2011
projeto
(g/pessoa.dia)
(g/pessoa.dia)
DBO
46 a 60
53,00
DQO
90 a 120
105,00
SS
45 a 70
57,50
N
8 a 12
10,00
P
1 a 1,6
1,30
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3. Descrição dos processos de tratamento adotados:
O efluente sanitário será captado pela rede coletora de esgoto, passando por um sistema de
remoção de sólidos grosseiros constituído por caixa de areia e grade fina, sendo dirigido por gravidade a
uma estação elevatória instalada em nível inferior ao do solo.
A grade mantém o líquido que flui para a elevatória, isento de sólidos grosseiros, evitando
avarias na bomba de alimentação do sistema. Este dispositivo acumula sólidos nas grades, aumentando a
perda de carga. Portanto deve ser limpo periodicamente, juntamente com as caixas de areia.
A caixa de areia ou desarenador retém os sólidos sedimentáveis com diâmetro equivalente
igual ou superior a 0,2 mm. Para a separação destes sólidos o dimensionamento da unidade considera a
vazão de projeto e a área perpendicular ao fluxo, resultando em uma velocidade que permite a decantação
dos sólidos mais pesados (densidade ≥ 2,65) ao longo do comprimento do desarenador e arrastando os
sólidos mais leves até a estação elevatória. Os sólidos decantados se acumulam no fundo da caixa de
areia, devendo ser retirados por limpeza manual, em intervalos de tempo pré-determinados. Para evitar
paradas desnecessárias, serão instaladas duas caixas de areia, instaladas em by-pass, permitindo que se
direcione o fluxo de líquido para a caixa de areia limpa, enquanto se procede a limpeza da outra.
De acordo com a NBR 12208/92, o tempo de detenção médio do líquido na estação elevatória
será o menor possível, abaixo de 30 minutos, evitando o estado séptico do material biodegradável. Além
disso, todas as etapas de transporte e armazenamento dos efluentes líquidos que eventualmente
possibilitem a formação de gases por digestão anaeróbia deverão ser hermeticamente fechadas, evitando o
desprendimento de odores indesejáveis para o ambiente próximo a ETE.
A estação elevatória de esgoto contém uma bomba submersível com triturador interno, que
alimenta o sistema, recolhendo o líquido bruto no fundo do reservatório e o conduzindo até o tanque de
homogeneização e equalização.
Do tanque de homogeneização o líquido será recalcado por uma bomba submersa, para o sistema
de tratamento biológico constituído por três reatores UASB de manta de lodo. Na alimentação dos
reatores UASB será instalada uma tubulação de retorno para o tanque de homogeneização, para ajustes de
vazão, permitindo uma equalização do fluxo de abastecimento do sistema. No canal de alimentação dos
reatores será instalada uma calha Parshall para medição da vazão.
Os reatores UASB operam em paralelo, sendo que após a calha Parshall, o fluxo de líquido será
dividido em três ramais que alimentam os reatores de forma contínua e equalizada. Serão instalados
registros de controle de vazão em cada um dos ramais de alimentação dos reatores.
Após a estabilização anaeróbia e separação dos sólidos orgânicos nos reatores UASB, o líquido
sobrenadante segue para o sistema de tratamento físico-químico complementar, constituído pelos
processos de ajuste de pH, coagulação, floculação, decantação e filtragem.

OBS: As vazões nos diversos pontos da ETE deverão ser controladas e aferidas, preferencialmente, por
um medidor de vazão ultrassônico, não invasivo, que possa ser facilmente removido e instalado em
outros pontos de medição desejado.
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3.1 Tanque de Homogeneização e de Equalização
Para atender a finalidade de equalização e de homogeneização, será reservado um volume mínimo,
no fundo do tanque, em torno de 30% do volume útil de equalização. Este volume será controlado por
uma boia de nível automática;
Para evitar a sedimentação, a massa líquida no interior do tanque de equalização e de
homogeneização será mantida em movimento constante, através da recirculação de líquido, fazendo-o
retornar para o tanque através de um ramal instalado na tubulação de recalque da bomba que alimenta o
sistema de tratamento biológico;
A instalação de válvulas com atuador de controle automático, nas tubulações de alimentação e no
ramal de retorno, permitem o ajuste da vazão de alimentação do tratamento biológico

3.2 Tratamento biológico anaeróbio:
Nos reatores anaeróbios de manta de lodo (reatores UASB) o efluente entra pela parte inferior, em
fluxo ascendente, passando através de um leito de lodo denso e de elevada atividade. O perfil de sólidos
no reator varia de muito denso e com partículas granulares de elevada capacidade de sedimentação,
próximas ao fundo (leito de lodo), até um lodo mais disperso e leve, próximo ao topo do reator (manta de
lodo).
A estabilização da matéria orgânica ocorre em todas as zonas de reação (leito e manta de lodo),
sendo a mistura do sistema promovida pelo fluxo ascensional de líquido e das bolhas de gás. O efluente
sanitário deixa o reator pela parte sobrenadante de um decantador interno, localizado na parte superior
do reator. Um dispositivo de separação de gases e sólidos, localizado abaixo do decantador, evita que o
fluxo ascendente dos gases que se formam nos processos de estabilização carregue as partículas que se
desgarram da manta de lodo, permitindo que estas retornem à câmara de digestão, ao invés de serem
arrastados para fora do sistema.
O princípio fundamental do processo de tratamento é a formação de uma biomassa com alta
atividade microbiológica, permitindo alto rendimento nos processos de estabilização, considerando os
limites para as reações anaeróbias, e um tempo de detenção hidráulica relativamente curto.
A digestão anaeróbia representa um sistema ecológico delicadamente balanceado, onde cada
microrganismo tem uma

função essencial. As bactérias metanogênicas desempenham duas funções

primordiais: Produzem um gás insolúvel (metano), possibilitando a remoção do carbono orgânico do
ambiente anaeróbio, além de utilizarem o hidrogênio, favorecendo o ambiente para que as bactérias
acidogênicas fermentem compostos orgânicos com a produção de ácido acético, o qual é convertido a
metano.
A digestão anaeróbia de compostos orgânicos complexos é normalmente considerada um processo
de dois estágios. No primeiro estágio, um grupo de bactérias facultativas e anaeróbias, denominadas
formadoras de ácidos ou fermentativas, convertem os orgânicos complexos em outros com cadeias
carbonadas mais curtas. Desta forma, carboidratos, proteínas e lipídios são hidrolisados, fermentados e
biologicamente convertidos em materiais orgânicos mais simples, principalmente ácidos voláteis.
No segundo estágio ocorre a conversão dos ácidos orgânicos, gás carbônico e hidrogênio em
produtos finais gasosos, como o metano e o gás carbônico. Esta conversão é efetuada por um grupo
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especial de bactérias, denominadas formadoras de metano, as quais são estritamente anaeróbias. As
bactérias metanogênicas dependem do substrato fornecido pelas acidogênicas, configurando portanto,
uma interação comensal. Uma vez que as bactérias metanogênicas são responsáveis pela maior parte da
degradação do resíduo, a sua baixa taxa de crescimento e de utilização dos ácidos orgânicos normalmente
representa o fator limitante no processo de digestão como um todo.
No processo de digestão anaeróbia de compostos orgânicos existem diversos tipos de bactérias
metanogênicas e acidogênicas, sendo que o estabelecimento de um equilíbrio ecológico entre os tipos e
espécies de microrganismos anaeróbios é de importância fundamental para a eficiência do sistema de
tratamento. Para a avaliação desse equilíbrio ecológico utiliza-se com frequência o parâmetro: ácidos
graxos voláteis (AVG).
Os ácidos graxos voláteis são produtos intermediários formados durante a degradação de
carboidratos, proteínas e lipídios. Os componentes mais importantes resultantes da decomposição
bioquímica da matéria orgânica são os ácidos voláteis de cadeia curta, como o fórmico, acético,
propiônico, butírico e, em menor quantidade, o valérico e o isovalérico. Estes ácidos graxos de baixo peso
molecular são denominados ácidos voláteis porque podem ser destilados à pressão atmosférica. Os ácidos
voláteis representam compostos intermediários, a partir dos quais a maior parte do metano é produzida,
através da conversão pelas bactérias metanogênicas.
Quando uma população de bactérias metanogênicas se encontra presente em quantidade suficiente,
e as condições ambientais no interior do sistema de tratamento são favoráveis, estas utilizam os ácidos
intermediários tão rapidamente quanto estes são formados. Como resultado, os ácidos não se acumulam
além da capacidade neutralizadora da alcalinidade naturalmente presente no meio, o pH permanece numa
faixa favorável às bactérias metanogênicas e o sistema anaeróbio é considerado em equilíbrio. Entretanto,
se as bactérias metanogênicas não estiverem presentes em quantidade suficiente, ou se estiverem expostas
a condições ambientais desfavoráveis, estas não serão capazes de utilizar os ácidos voláteis na mesma
taxa em que são produzidos pelas bactérias acidogênicas, resultando numa acumulação de ácidos no
sistema. Nestas condições, a alcalinidade á consumida rapidamente e os ácidos livres, não neutralizados,
provocam a queda do pH. Esta situação é normalmente referenciada como a de um reator azedo.
Uma identificação dos ácidos individuais presentes num reator com desequilíbrio das populações
bacterianas poderá indicar qual tipo de bactéria metanogênica não está cumprindo a sua parte no
tratamento.

3.3 Tratamento físico-químico complementar:
No canal de alimentação da estação de tratamento físico-químico será adicionada uma solução
alcalinizante, para ajuste do pH. Após o ajuste do pH, que deve permanecer em um valor entre 8,0 e 9,0,
o líquido estabilizado penetra em um reservatório de mistura até transbordar para a calha de floculação.
Na passagem de líquido do reservatório de mistura para a calha de floculação, será adicionada uma
solução floculante, reduzindo o pH para um valor entre 6,5 e 7,5 e em seguida um polímero auxiliar de
coagulação. O líquido passa, então, pela calha de floculação, que possui uma série de paredes internas,
com aberturas laterais intercaladas, forçando a passagem do líquido em um fluxo sinuoso e permitindo
um tempo de residência ideal para a formação adequada dos flocos.
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Da calha de floculação o efluente é dirigido, por gravidade, ao decantador, onde se distribui por
toda a área perpendicular ao fluxo de líquido, formando as várias camadas de concentrações
características destes processos de tratamento.
No interior do decantador estão instaladas placas lamelares que formam um ângulo de 50 o com a
horizontal, impedindo o fluxo livre das partículas e dificultando a sua entrada para a zona de líquido
límpido, na superfície.
O processo de decantação dos sólidos, forma na superfície, uma lâmina bem definida de líquido
límpido que flui para o filtro gravitacional através de uma calha coletora. O filtro é dotado de uma
camada suporte de brita e de um leito de carvão, para retenção dos sólidos e remoção de outras impurezas
indesejáveis que por ventura forem arrastadas, garantindo a eficiência do tratamento. O líquido tratado
passa ainda por um filtro de pressão com leito de carvão ativado, complementando os processos de
tratamento sendo, finalmente, dirigido para o descarte.
A estação de tratamento físico-químico possui, além das unidades citadas, um sistema automático
de dosagens constituído por um painel de controle com quatro bombas dosadoras, cinco reservatórios de
produtos químicos, um sistema de controle de nível para o acionamento e desligamento automático do
sistema e uma bomba de recalque para descarte de efluente tratado e retro-lavagem do filtro.
A figura abaixo apresenta uma foto demonstrativa da estação de tratamento físico-químico.
Reservatório de
mistura

Calha de
floculação

Decantador

Filtro
gravitacional
Preparo das soluções

Descarga de lodo

Foto demonstrativa 01 – Sistema de Tratamento de efluentes.

O material sedimentado, resultante da decantação, é encaminhado ao leito de secagem, para
desidratação e secagem por convecção e por radiação, sendo posteriormente, recolhido por caminhão
limpa fossa e dirigido para descarte em um aterro sanitário licenciado.

4. Justificativas técnicas para adoção do projeto sugerido
No que se refere aos sistemas coletivos de tratamento de esgotos, embora existam outras
alternativas que possam ser utilizadas, entende-se que, atualmente no Brasil, a aplicação do tratamento
por processo anaeróbio em reator de manta de lodo encontra uma grande aplicabilidade. De um modo
geral, esta opção atende aos principais requisitos que devem ser observados num estudo
técnico-econômico de escolha de alternativas (adaptado de von Sperling, 1995, e Lettinga, 1995).
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Vantagens Técnicas e econômicas observadas na implantação de um sistema de tratamento
anaeróbio em Reator UASB de manta de lodo:
1. Baixo custo de implantação;
2. Elevada sustentabilidade do sistema, relacionada à pouca dependência de fornecimento
de energia, de peças e equipamentos de reposição, etc;
3. Simplicidade operacional, de manutenção e de controle (pouca dependência de
operadores e engenheiros altamente especializados)
4. Baixos custos operacionais
5. Baixos requisitos de área, entre outros.
Em relação ao tratamento de esgotos domésticos, tem-se verificado um enorme incremento na
utilização da tecnologia anaeróbia, notadamente através dos reatores tipo UASB. Naturalmente que nesse
caso a aplicabilidade da tecnologia anaeróbia depende de forma muito mais significativa da temperatura
dos esgotos, devido à baixa atividade das bactérias anaeróbias em temperaturas abaixo de 20 oC e à
inviabilidade de aquecimento dos reatores. Desta forma, o tratamento anaeróbio de esgotos domésticos
torna-se bem mais atrativo para os países de clima tropical e subtropical, dentre os quais está o Brasil.
O tratamento anaeróbio, no entanto, é limitado em relação à redução das impurezas orgânicas
contidas no líquido tratado, atingindo um limite percentual entre 60 e 70% de remoção das mesmas, o que
é considerado insuficiente para se atingir os padrões de lançamento exigidos pela legislação vigente.
Quanto à redução de nutrientes, como Nitrogênio e Fósforo, o tratamento anaeróbio é ainda menos
eficiente, com remoção praticamente nula dos mesmos.
Para garantir a adequada eficiência na remoção das diversas categorias de poluentes (matéria
orgânica biodegradável, sólidos suspensos, nutrientes e patogênicos) em níveis que satisfaçam os
objetivos de projeto, o tratamento biológico anaeróbio será complementado por um sistema de tratamento
físico-químico, através dos processos de ajuste do pH, coagulação, floculação, decantação, filtragem e
desinfecção, possibilitando o descarte sem risco de agressão ambiental ou a reutilização da água tratada
em atividades menos nobres, que não exijam os padrões de água potável.
Vantagens Técnicas e econômicas observadas na implantação de um sistema de tratamento
físico-químico como complementação do tratamento anaeróbio em Reator UASB de manta de lodo:
1. Alta eficiência na remoção de impurezas sólidas, em suspensão;
2. A pré-oxidação por metabolismo biológico da matéria orgânica facilita a floculação e a
decantação físico-química;
3. Sistema lamelar, compacto, com baixo custo de implantação;
4. Simplicidade operacional, de manutenção e de controle;
5. Baixos requisitos de área;
6. Se consegue um tratamento completo, atingindo-se os objetivos de projeto e as exigências
legais, quanto aos padrões de emissão do líquido descartado.
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5. Fluxograma dos processos de tratamento
TRATAMENTO BIOLÓGICO
Reator UASB 1

Reator UASB 2

Calha
Parshall

Tanque de
equalização e
homogeneização

Efluente
sanitário bruto

Estação
Elevatória

Grade e caixa
de areia

Vem da rede
coletora de esgoto

Reator UASB 3

alcalinizante
Retorno do líquido
filtrado no leito

Câmara de mistura
Leito de secagem

floculante

Descarte de lodo
em aterro sanitário

polímero

Calha de floculação
(coagulação e floculação)

Decantador Físico-Químico
(Separação dos sólidos floculados)

TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO
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Filtros gravitacional
e de pressão
(Filtragem)

Descarte do
efluente tratado
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6. Memorial de cálculo dos processos de tratamento
Considerações de Projeto:
 Tempo de operação da ETE biológica: TopB = 24 horas/dia;
 Tempo de operação da ETE físico-química: TopFQ = 16 horas/dia
 Vazões de projeto: NBR 13969/97
População Flutuante

População Fixa

Descrição

No
contribuintes

Contribuição
(litros/pessoa.dia)

Vazão
(m3/dia)

Blocos de hotéis

876

100

87,60

2503

2

5

276

25

6,9

Centro de educ. Amb.
e Convenções
Restaurante

TOTAIS
-

Lavanderia

No
contribuintes
-

Contribuição
(litros/pessoa.dia)
-

Vazão
(m3/dia)
2

Funcionários

300

100

30

Descrição

99,50 m3/dia

Vazão de contribuição diária: Qcd = 131,50 m3/dia
Coeficiente de máxima contribuição diária (K1 = 1,2)
Coeficiente de máxima contribuição horária (K2 = 1,5)
Coeficiente de mínima contribuição horária (K3 = 0,5)
Comprimento total da rede coletora (L = 400 m)
Taxa de contribuição de infiltração (TI = 0,0001 l/s.m)
Contribuição de Infiltração (I = L x TI)

6.1 Cálculo das vazões
6.1.1 – Vazão afluente média (Qméd)

Qméd 

Qcd
I
86,4

Qméd = 131,5 + (0,0001 x 400)
86,4
Qméd. = 1,56 litros/seg. → Qméd. = 5616 litros/hora → Qméd.. = 134,78 m3/dia

6.1.2- Vazão afluente máxima diária (QmáxD)

QmáxD 

Qcd .K1
I
86,4

QmáxD = 131,5 x 1,2 + (0,0001 x 400)
86,4
QmáxD. = 1,87 litros/seg. → QmáxD. = 6732 litros/hora → QmáxD.. = 161,57 m3/dia

6.1.3- Vazão afluente máxima horária (QmáxH)

QmáxH 

Qcd .K1.K 2
I
86,4

QmáxH = 131,5 x 1,20 x 1,5 + (0,0001 x 400)
86,4
QmáxH = 2,7796 litros/seg → QmáxH = 10006,56 litros/hora → QmáxH. = 240,16 m3/dia

Pg 10

32 m3/dia

CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS
Rua Ayrton Senna, s/n, Distrito de Soído, Domingos Martins – E.S. – CEP 29260-000

6.2 Parâmetros de Projeto:
Com os parâmetros de projeto indicados no item 2 - Tabela 1, em g/pessoa.dia e considerando uma
contribuição individual em litros/pessoa.dia, obtida a partir dos habitantes cujas contribuições são diárias, ou
seja resultante dos frequentadores dos hotéis e do restaurante bem como da população fixa ou funcionários,
podemos obter os valores destes parâmetros em mg/l:
-

Média ponderada para a vazão de contribuição diária individual (Qci), em litros/pessoa.dia:
Qci = 876 x 100 + 276 x 25 + 300 x 100 → Qci = 85,74 litros/pessoa.dia
876 + 276 + 300
Tabela 2: Concentrações consideradas em projeto
Contribuições
(g/pessoa.dia)

Concentrações
(mg/litro)

53
105
57,5
10
1,3

618,15
1224,63
670,63
116,63
15,16

DBO
DQO
SS
N
P

6.3 Calha Parshall:
Dimensões da calha Parshall recomendada para atender às vazões mínima e máxima consideradas
em projeto:
Tabela 3: Dimensões padronizadas da calha Parshall

Tabela 4: Calha Parshall adotada em projeto
Largura Nominal
“W”

Capacidade
(l/s)

Dimensões Padronizadas
(cm)

Parâmetros de Vazão

Pol/pés

m

mín.

máx.

A

B

C

D

E

F

G

K

N

1”

0,025

0,11

5,67

36,3

35,6

9,3

16,8

22,9

7,62

20,3

1,9

2,86

Fonte: Adaptado de Azevedo Neto ET AL (1998)
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Relação entre a altura H da lâmina de água e a vazão de líquido na calha Parshall:
Q = ʎ x Hn

→

Q = 0,055 x H1,547

Para Qmín = 0,0016 m3/s → Hmín = 0,1000 m
Para Qmáx = 0,0028 m3/s → Hmáx = 0,1452 m
Para Qméd = 0,0019 m3/s → Hméd = 0,1124 m
a) Cálculo do degrau de rebaixo Z à entrada da calha Parshall:`

Hmin = altura de líquido na calha Parshall durante a vazão mínima
Hmáx = altura de líquido na calha Parshall durante a vazão máxima
Y = Hj = H – Z = Altura da lâmina de líquido no canal de acesso à calha Parshall

Como a vazão é diretamente proporcional à altura de líquido, para o canal de acesso à calha Parshall temos:
Qmín
Qmáx

=

Hmín - Z
Hmáx - Z

Z = degrau construído entre o canal de acesso e a Calha Parshall
0,0016 m3/s
0,0028 m3/s

=

0,1000 – Z
0,1452 – Z

0,000227 - 0,0016 x Z = 0,000278 - 0,0028 x Z
0,0028 x Z - 0,0016 x Z = 0,000278 - 0,000227
Z = 0,0421 m → Z = 0,05 m

6.4 Dimensionamento da Grade e da Caixa de areia:
6.4.1 Grade
Considerações de projeto:
(valores e considerações adotadas conforme a literatura especializada e de acordo com a NBR 12209/2011)








Tipo de grade projetada: grade fina com limpeza manual;
Espaçamento entre barras: a = 1,10 cm;
Espessura da barra: t = 1,00 cm;
Velocidade admitida na grade limpa: Vg = 0,85 m/s
Velocidade no canal a montante da grade: Vo ≥ 0,4 m/s
Inclinação das grades: 50o

b) Eficiência E, com a grade limpa:
E=
a
x 100
→
E=
1,1
x 100
a+t
1,1 + 1
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c) Área útil e área total da seção transversal:
Área útil:
Au =

→

Qmáx
Vg

0,0028 m3/s
0,85 m/s

Au =

Au = 0,0033 m2

→

Área total da seção transversal do canal, até o nível d’água:
S = Au
E

→ S = 0,006 m2

→ S = 0,0033
0,52

d) Largura livre total entre as aberturas da grade: (Ll)
Ll =

Au
Hj

Hj = altura de líquido no canal de acesso à caixa de areia
Considerando a vazão máxima Hmáx = 0,1452 m ou H = 15 cm
Hj = H - Z
Hj = (15 – 5) cm
Hj = 10 cm
Ll = 0,0033 m2
0,1 m

→

Ll = 0,03 m

e) Número de espaços entre as grades: Ne
Ne = Ll
A

→

Ne

= 0,03 m
0,011 m

→

Ne = 2,73 ou 3 espaços entre grades

Ll = a x Ne → Ll = 0,011 x 3 = 0,033 m
a = espaçamento entre as barras = 1,10 cm = 0,011 m

f) Largura do canal de acesso às grades: Lc
Lc = 3 espaços x a + 4 barras x t → (t = espessura das barras)
Lc = 3 x 1,10 cm + 4 x 1,00 cm → Lc = 7,3 cm
g) Verificação das velocidades na grade (Vg) e no canal de acesso à grade (Vo):
unidades

Valores
Vazão
mínima
Vazão
máxima
Vazão
média

l/s

m

m

m2

m2

Q

H

(H-Z)

S = Lc x (H-Z)

Au = S x E

1,56

0,1000

0,05

0,0037

0,0019

0,82

0,42

2,78

0,1452

0,0952

0,0069

0,0036

0,77

0,40

1,87

0,1124

0,0624

0,0046

0,0024

0,78

0,41

m/s
Vg = Q
Au

m/s
Vo = Q
S

OBS: aumentando a vazão, aumenta a altura de líquido no canal (H) e por consequência, a área perpendicular
ao fluxo (S ou Au), diminuindo a velocidade respectiva.
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h) Verificações das perdas de carga:
∆H =

1 x
0,7

Vg2 – Vo2
2g

 Considerando a grade limpa e a vazão mínima:
∆H = 1,43 x 0,822 - 0,422
2 x 9,81
∆H = 0,0362 m
 Considerando a grade 50% obstruída e a vazão mínima:
Obs: Quando a área de passagem livre pela grade estiver 50% obstruída, a velocidade na grade duplica.
∆H = 1,43 x (0,82 x 2)2 - 0,422
2 x 9,81
∆H = 0,1832
 Considerando a grade limpa e a vazão máxima:
∆H = 1,43 x 0,772 - 0,402
2 x 9,81
∆H = 0,0316 m
 Considerando a grade 50% obstruída e a vazão máxima:
Obs: Quando a área de passagem livre, pela grade, estiver 50% obstruída, a velocidade na grade duplica.
∆H = 1,43 x (0,77 x 2)2 - 0,402
2 x 9,81
∆H = 0,1612
6.4.2 Caixa de Areia






Fluxo horizontal e seção retangular tipo canal, com velocidade constante;
Velocidade na caixa de areia considerando a vazão máxima: Vca = 0,30 m/s;
Segundo NBR 12209/2011: 0,25 m/s ≤ Vca ≤ 0,40 m/s;
Taxa de escoamento superficial: q = entre 600 e 1300 m3/m2 x dia (NBR 12209/2011);
Fundo com espaço para acumulação do material sedimentado (profundidade de 30 cm);

a) Cálculo da área da seção transversal (A) e da largura da caixa de areia (B):
A = Qmáx
Vca
B=

A
Hmáx – Z

→ A = 0,0028 m3/s
0,3 m/s
→

B=

→ A = 0,0093 m2

0,0093
→ B = 0,0977 m
0,1452 - 0,05

OBS: Vamos considerar a largura de: B = 0,10 m. Neste caso:
A = B x (Hmáx – Z) → A = 0,1 x (0,1452 - 0,05) → A = 0,0095 m
Vca = Qmáx → Vca = 0,0028 m3/s
A
0,0095

→ Vca = 0,30 m/s

Pg 14

CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS
Rua Ayrton Senna, s/n, Distrito de Soído, Domingos Martins – E.S. – CEP 29260-000
Cálculo do comprimento (L) da caixa de areia:

Considerando uma velocidade horizontal máxima (Vh), ao longo do canal, suficiente para arrastar a partícula
até uma distancia L: Vh = 0,3 m/s

diâmetro mínimo da partícula : Ø ≥ 0,2 mm
densidade da partícula : d ≈ 2,65
velocidade de sedimentação: Vs ≥ 0,02 m/s
velocidade horizontal Vh ≤ 0,3 m/s

Velocidade de sedimentação Vs = Vh x H →
L
L = (0,30 / 0,02) x H → L = 15 x H
Adotando-se um fator de segurança de 1,5:
L = 15 x 1,5 x H → L = 22,5 H

L = 22,5 x (Hmáx – Z) → L = 22,5 x (0,1452 – 0,05) → L = 2,14 m
Dimensões internas da caixa de areia:
Largura:
0,10 m
Comprimento:
2,14 m
Profundidade do canal:
0,30 m
Profundidade área de acúmulo de sólidos: 0,30 m

6.5 Dimensionamento da Estação Elevatória de Esgoto (EEE):
O dimensionamento da estação elevatória de esgoto, bem como da bomba de alimentação do sistema
de tratamento biológico, seguem as normas e orientações contidas na NBR 12208/1992 e na literatura
especializada, dentre elas: Ariosvaldo Nuvolari e co-autores / 2003 – Esgoto Sanitário: Coleta, transporte,
tratamento e reuso agrícola.

6.5.1 Dimensionamento do Poço de Sucção:
Definições:
Vu = Volume útil. É o volume compreendido entre os níveis máximo e
mínimo de operação das bombas; (fig 4)
Ve = Volume efetivo. É o volume entre o fundo do poço (na tomada de
sucção da bomba) e o nível médio de operação; (fig 4)
Tc = Tempo de ciclo. É o intervalo de tempo, em minutos, entre duas
ligações consecutivas do conjunto motor-bomba;
Td = Tempo de detenção média. É a relação entre o volume efetivo e a
vazão média afluente. Deve ser o menor possível (Td ≤ 30 min);
Qb

= Vazão da bomba de alimentação;

Qméd = Vazão média afluente à elevatória; (vazão máxima diária)
Qmáx = Vazão máxima afluente à elevatória; (vazão máxima horária)
Ae

= área da estação elevatória, perpendicular ao fluxo de líquido;

de

= diâmetro da estação elevatória

Fundo inclinado
no sentido da
sucção da bomba

Figura 1: Estação Elevatória de Esgoto
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OBS:
 Para o cálculo do volume útil (Vu), é necessária a fixação do ciclo de funcionamento ou tempo de ciclo
(Tc), entre duas partidas sucessivas do motor. Para evitar aquecimentos indesejáveis vamos adotar:
Tc = 30 minutos (15 minutos operando e 15 minutos parada);
 Vamos adotar um tempo de detenção média de T d = 25 minutos
Cálculo do volume útil (Vu) segundo Nuvolari/2003:
OBS: Como a bomba opera em intervalos de 30 minutos ou seja, em uma hora opera 30 minutos e para 30
minutos, para manter uma vazão Qmáx = 10,01 m3/hora, a vazão da bomba (Qb) será:
Qb = 2 . Qmáx → Qb = 2 x 10,01 m3/hora → Qb = 20,02 m3/hora

Vu = Qb . T c
4

→ Vu = 20,02 m3/hora x 30 min x hora/60 min
4

→ Vu = 2,5 m3

Cálculo do volume efetivo: (Ve)
Ve = Qméd. . Td

→ Ve = 6,73 m3/hora x 25 min x hora/60 min → Ve = 2,8 m3

Cálculo do diâmetro interno da EEE: (die)
Ainda Segundo Nuvolari/2003, a faixa de operação da bomba em geral deve ser superior a 60 cm.
Determinando-se a faixa de operação da bomba que é a diferença entre os níveis máximo e mínimo de água
no interior da elevatória, como a altura útil: Hu = 1,50 m temos:
Vu = Hu . Ae
Ae = área interna da EEE → Ae = (π . die2)/4 → Vu = Hu . (π . die2)/4
2,5 m3 = 1,5 m x (π . die2)/4 → die = 1,46 m
Vamos considerar um diâmetro interno da elevatória de: d ie = 1,50 m ou 1500 mm
Neste caso, a altura Hu será:
Vu = Hu . (π . de2)/4 → 2,5 m3 = Hu x (π . 1,52)/4 → Hu = 1,41 m

Cálculo da altura efetiva: (He)
A altura efetiva é a altura entre o fundo do poço e o nível médio de operação:
Ve = He . Ae → Ve = He . (π . die2)/4
2,8 m3 = He x (π . 1,52)/4 → He = 1,58 m
Dimensões da EEE:
Diâmetro interno:
Altura efetiva:
Altura útil:
Altura mínima

die = 1,50 m
He = 1,58 m
Hu = 1,41 m
Hmin = 0,50 m
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6.5.2 Escolha da Bomba
 Para evitar entupimentos ou aumento acentuado da perda de carga na linha de alimentação da ETE, em
função dos sólidos eventualmente contidos no líquido bombeado, vamos adotar uma bomba submersível
com rotor semi-aberto e com triturador interno, suportando sólidos com diâmetro de até 63 mm.
 Serão adotados dois conjuntos motor-bomba, sendo um de reserva, idêntico ao de operação;
 A vazão considerada para dimensionamento da bomba de alimentação do sistema será a vazão máxima
horára (Qmáx = 10,01 m3/hora), sendo que o líquido bombeado em excesso retorna para a elevatória;
 A condição de vazão da bomba, (Qb = 2 x Qmáx), segundo Nuvolari, é satisfeita com a bomba BCS 320
trifásica, P = 3 cv conforme dados técnicos ilustrados abaixo.
 Segundo a curva de performance, para uma vazão de Qb = 20,02 m3/hora, o alcance será de uma altura
manométrica total de aproximadamente 13,44 m.c.a (extrapolação entre 12 e 14 mca).
Figura 2: Bomba submersível Marca Schneider – Modelo BCS 365

6.5.3 Cálculo da altura manométrica de recalque
Hm = HG + hftotal
Hm = altura manométrica da instalação (em m)
HG = desnível geométrico (em m)
hftotal = perda de carga total (em m)
A composição da linha de recalque é a seguinte:
 Altura geométrica de sucção: Hs = 0 m (bomba submersa)
 Altura geométrica de recalque: HG = 3,20 m (nível máximo de líquido no tubo de entrada para o
tanque de homogeneização, menos o nível mínimo de líquido no poço da EEE)
O cálculo da altura geométrica é realizado através da soma das alturas geométricas de sucção (Hs) e de
recalque (Hr). Como não há altura de sucção (Hs = 0), temos:
HG = Hr = 3,20 m
altura manométrica (Hm) = desnivel geométrico (HG) + perdas de carga (hftotal)
De acordo com a NBR 12208/92, item 4.2.2 – dimensionamento dos condutos, a velocidade do líquido
bombeado, na tubulação de recalque, deverá estar entre 0,60 e 3,00 m/seg
Desta forma temos:
V= Qb
A
Em que V é a velocidade (m/s); Qb é a vazão da bomba (m3/s) no respectivo ramal de recalque; A é a área da
seção do tubo, sendo determinada por:
A= ¶ x D2
4
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Adotando-se uma velocidade média de 2,00 m/s em toda a extensão da tubulação, temos:
Diâmetro da tubulação de subida do líquido até a entrada do equalizador:
(Qb = 20,02 m3/h)
V = Qb
A

→ A = 0,006 m3/seg
2 m/seg

→ A = 0,003 m2

A= ¶ x D2 → 0,003 = ¶ x D2 → D = 0,062 m
4
4
diâmetro comercial adotado: DN = 60 mm. Neste caso, a velocidade no ramal será:
A= ¶ x D2 → A = ¶ x 0,0602 → A = 0,00283 m2
4
4
V = Qb
A

→ V = 0,006 m3/seg
0,00283 m2

→ V = 2,12 m/seg

a. Perdas de carga por acessórios, no recalque da bomba de alimentação do sistema:
Ramal com DN 60 mm (do bocal da bomba até o equalizador)
Recalque
joelho 90o
Adaptador (bocal da bomba)
União
Conexões
o

Joelho 90
Adaptador
União

Quantidade
2
1
2

Perda de carga por acessório
3,40
1,50
0,10

Comprimento equivalente (m)
6,80
1,50
0,20
8,50
4,00
12,50

Comprimento equivalente:
Comprimento da tubulação
Comprimento total

Utilizando-se a equação de Hazen-Williams, obtém-se a perda de carga na linha de recalque:
C= 130
hf = J × L
J=10,643 x

Q1,85
→ J = 10,643 x 0,0061,85 → J = 0,0904 m/m
4,87
C xD
1301,85x 0,0604,87
1,85

Hf60 = 0,0904 x 12,50 → = 1,13 m
Para o cálculo da perda de carga total, ou seja, ao longo da linha de recalque, utiliza-se a seguinte equação:
hftotal = hfsucção + hfrecalque

→ hfsucção = 0 (bomba submersa, sem canal de sucção)

hftotal = 1,13 m
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Altura Manométrica de Recalque:
Hm= 3,20 + 1,13 = 4,33 m
A equação do sistema é:
Hm = HG + k × Q1,852
Cálculo do coeficiente k:
4,33 = 3,2 + k × (20,02)1,852 → k = 0,0044
Equação do sistema:
Hm = 3,2 + 0,0044 × Q1,852, sendo: Hm em m e Q em m3/h.

6.5.4 Cálculo da potência mínima da Bomba, requerida para as condições de projeto.
P = ×Q×H
75 x 
Sendo:
P = potência (CV);
 = peso específico da água (1000 kg/m3);
Q = vazão da bomba (m3/s);
H = altura manométrica (m);
 = rendimento (decimal).
 = 0,50 ou 50%
Aplicando-se a fórmula para o cálculo da potência, tem-se:
P = (1000 × 0,006 × 4,33) / (75 × 0,5) = 0,69 cv → P = 0,69 cv ou 0,69 x 0,735 = 0,51 Kw
OBSERVAÇÕES:
 A potência calculada indica que a bomba escolhida anteriormente (P = 3 cv), satisfaz com folga as
condições de projeto;
 A potência fornecida pelo eixo da bomba deve ser significativamente maior do que a potência
requerida, devido ao triturador interno.
 As vazões em geral, devem ser controladas por um medidor ultrasônico não invasivo e removível,
possibilitando medições em vários pontos da ETE.

6.6 Dimensionamento do tanque de equalização e de homogeneização:
Considerações de projeto:
 Para atender a finalidade de equalização e de homogeneização, será reservado um volume, no fundo do
tanque, em torno de 30% do volume útil de equalização. Este volume será controlado por uma boia de
nível automática;
 Para evitar a sedimentação, a massa líquida no interior do tanque de equalização e de homogeneização
será mantida em movimento constante, através da recirculação de líquido, fazendo-o retornar para o
tanque através de um ramal instalado na tubulação de recalque da bomba que alimenta o sistema de
tratamento biológico;
 A instalação de válvulas ou registros de controle, nas tubulações de alimentação e no ramal de retorno,
permitem o ajuste da vazão de alimentação do tratamento biológico;
 Durante as 24 horas de operação diária, a entrada de esgoto sanitário para o sistema varia entre a vazão
média (Qméd. = 134,78 m3/dia) e a vazão máxima diária (QmáxD = 161,57 m3/dia).
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 Como os efluentes líquidos industriais são gerados de forma descontínua, sendo que o sistema de
tratamento biológico opera 24 horas/dia, para dimensionamento do equalizador vamos adotar a fórmula
indicada pelo método de conservação das massas. conforme abaixo:
Veq = (Qe – Qs) x t

Qe = vazão de entrada para o equalizador.
Qs = vazão de alimentação do tratamento biológico (saída do equalizador).
t = tempo de operação do sistema

 durante as 24 horas de operação diária, a entrada de esgoto sanitário varia entre a a vazão média
(134,78 m3/dia) e a vazão máxima diária (QmáxD = 161,57 m3/dia). Considerando a vazão de entrada como
sendo a vazão máxima diária e a vazão de alimentação do tratamento secundário como a vazão média,
temos:
Veq = (Qe – Qs) x t → Veq = (6,73 - 5,62) x 24 → Veq = 26,64 m3
Considerando 30% deste volume, reservado para homogeneização, teremos:
Vtot = Veq + Vmin → Vtot = 26,64 + (26,64 x 30/100)
Vtot = 34,63 m3
o tanque de equalização para o tratamento biológico será um reservatório, com capacidade útil de:
Vutot = 35 m3
O volume real (VR) de um vaso vertical de seção circular, considerando dois tampos toroidais (ver fig 3),
é obtido pela seguinte equação, definida por Bednar (1994):

Volume do cilindro

Tampo toroidal

Volume de um
tampo toroidal

VR = 0,785 L D2 + 2 x 0,5236 D2 Ht
Ht

L

Ht

Figura 3
Onde:
L = comprimento do costado ou comprimento do cilindro menos a o tampo toroidal
D = diâmetro do vaso
Htt = altura do tampo toroesférico.
Considerando que o vlume útil do tanque é 85% do volume total VR, temos:
VR = Vutot / 0,95 → VR = 35 / 0,85 = 41,18 m3
D = 3,00 m
Ht = 0,65 m
41,18 = 0,785 L 32 + 2 x 0,5236 x 32 x 0,65 → L = 4,96 m → utilizado: L = 5,00 m
Dimensões do tanque de Homogeneização e de Equalização:
Diâmetro
3,00 m
Comprimento 5,00 m
Altura útil
2,75 m
Altura total
3,00 m
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6.6.1 Dimensionamento da bomba de alimentação do tratamento secundário:
 A composição da linha de recalque é a seguinte:
Altura geométrica de sucção: Hs = 0 m (bomba submersa)
Altura geométrica de recalque: HG = 0,5 m (diferença entre o nível de líquido no homogeneizador e o
nível máximo de líquido na entrada para o sistema de tratamento biológico)
 Para abastecimento da estação de tratamento biológico, vamos escolher um conjunto moto-bomba marca
SCHNEIDER, modelo BCS 220 com potência de 1 cv, com rotor semi-aberto e capacidade de
abastecimento para 25,60 m3/hora, estimando-se uma altura manométrica total de 5 m nas condições de
projeto, conforme ilustrado abaixo:
Figura 4: Bomba submersível Marca Schneider – Modelo BCS 220

OBSERVAÇÕES:
 A vazão de alimentação do sistema de tratamento por lodo ativado poderá ser controlada por uma
tubulação de retorno de líquido para o tanque de equalização, com registros instalados nas tubulações de
recalque e de retorno;
 Conforme a curva da bomba, podemos relacionar as alturas com as respectivas vazões, obtendo-se a partir
daí, os diâmetros correspondentes a cada etapa da tubulação de recalque e de retorno para o equalizador;
 Para Hm = 13 → Qb ± 10,01 m3/h ou 2,781 l/seg (neste caso Hm representa a altura manométrica fornecida
pelo conjunto motor-bomba para a vazão de projeto considerada para dimensionamento da bomba de alimentação;

 Estimando-se uma Hm instalada = 5 m → Qb = 25,6 m3/h ou 7,11 l/seg (neste caso Hm representa uma
aproximação da altura manométrica instalada);

4,33 l/seg
2,78 l/seg

7,11 l/seg

Tanque de
equalização
Bomba de
recalque

De acordo com a NBR 12208/92, item 4.2.2 – dimensionamento dos condutos, a velocidade do
líquido bombeado, na tubulação de recalque, deverá estar entre 0,60 e 3,00 m/seg
Desta forma temos:
V= Qb
A
Em que V é a velocidade (m/s); Qb é a vazão da bomba (m3/s) no respectivo ramal de recalque; A é a área da
seção do tubo, sendo determinada por:
A= ¶ x D2
4
Adotando-se uma velocidade média de 2,00 m/s em toda a extensão deste ramal, temos:
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a. Diâmetro do ramal de subida do líquido até o Te de tomada do ramal de retorno para o equalizador:
(Qba = 25,6 m3/h)
V = Qba
A

→ A = 0,007 m3/seg
2 m/seg

→ A = 0,0035 m2

A= ¶ x D2 → 0,0035 = ¶ x D2 → D = 0,067 m
4
4
diâmetro comercial adotado: DN = 75 mm
Neste caso, teremos uma velocidade interna de:
A= ¶ x D2 → A = ¶ x 0,0752 → A = 0,004 m2
4
4
V = Qba
A

→ V = 0,007 m3/seg
0,004 m2

→ V = 1,75 m/s

b. Diâmetro do ramal de retorno do líquido do Te de tomada até o equalizador:
(Qbb = 15,59 m3/h)
V = Qbb
A

→ A = 0,004 m3/seg
2 m/seg

→ A = 0,0020 m2

A= ¶ x D2 → 0,002 = ¶ x D2 → D = 0,050 m
4
4
Diâmetro comercial adotado: DN = 50 mm. Neste caso, a velocidade no ramal será:
A= ¶ x D2 → A = ¶ x 0,052 → A = 0,00196 m2
4
4
V = Qbb
A

c.

→ V = 0,004 m3/seg
0,00196 m2

→ V = 2,04 m/seg

Diâmetro do ramal de alimentação do sistema de tratamento por lodo ativado:
(Qbc = 10,01 m3/h)
V = Qbc
A

→ A = 0,0028 m3/seg
2 m/seg

→ A = 0,0014 m2

A= ¶ x D2 → 0,0014 = ¶ x D2 → D = 0,042 m
4
4

Diâmetro comercial adotado: DN = 40 mm. Neste caso, a velocidade no ramal será:
A= ¶ x D2 → A = ¶ x 0,042 → A = 0,00126 m2
4
4
V = Qbb
A

→ V = 0,004 m3/seg
0,00196 m2

→ V = 2,04 m/seg

Pg 22

CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS
Rua Ayrton Senna, s/n, Distrito de Soído, Domingos Martins – E.S. – CEP 29260-000
d. Perdas de carga por acessórios, nos ramais de recalque da bomba de alimentação do sistema:
Ramal com DN 75 mm (do bocal da bomba até o ramal de retorno para a EEE)
Recalque
joelho 90o
Tê pass. Bilateral
Redução 75x40
Registro ângulo aberto
União
Conexões
Joelho 90o
Tê pass. Bilateral.
Redução 75x40
Registro ângulo aberto
União

Quantidade
2
1
1
1
2

Perda de carga por acessório
3,70
7,80
1,25
10,00
0,10

Comprimento equivalente (m)
7,40
7,80
1,25
10,00
0,20
26,65
1,70
28,35

Comprimento equivalente:
Comprimento da tubulação
Comprimento total

Utilizando-se a equação de Hazen-Williams, obtém-se a perda de carga na linha de recalque:
C= 130
hf = J × L
J=10,643 x

Q1,85
→ J = 10,643 x 0,0071,85 → J = 0,0406 m/m
4,87
C xD
1301,85x 0,0754,87
1,85

hf50 = 0,0904 x 28,35 → = 2,56 m
Ramal com DN 50 mm (canal de retorno do Te de tomada até a EEE)
Recalque
Redução 75x50
joelho 90o
Tê pass. lateral
Registro ângulo aberto
Conexões
Redução 160x150
joelho 90o
Tê pass. lateral
Registro ângulo aberto

Quantidade
1
1
1
1

Perda de carga por acessório
1,10
3,20
7,30
6,70

Comprimento equivalente (m)
1,10
3,20
7,30
6,70
18,30
1,50
19,80

Comprimento equivalente:
Comprimento da tubulação
Comprimento total

Utilizando-se a equação de Hazen-Williams, obtém-se a perda de carga na linha de recalque:
C= 130
hf = J × L
J=10,643 x

Q1,85
→ J = 10,643 x 0,0041,85 → J= 0,1037 m/m
4,87
C xD
1301,85x 0,004,87
1,85

Hf40 = 0,1037 x 19,80 → = 2,05 m
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Ramal com DN 40 mm (canal de alimentação do tratamento biológico)
Recalque

Quantidade

Perda de carga por acessório

3
1

2,00
5,60

o

joelho 90
Registro ângulo aberto

Conexões
o

joelho 90
Registro ângulo aberto

Comprimento equivalente (m)
6,00
5,60
11,60
3,70
15,30

Comprimento equivalente:
Comprimento da tubulação
Comprimento total

Utilizando-se a equação de Hazen-Williams, obtém-se a perda de carga na linha de recalque:
C= 130
hf = J × L
J=10,643 x

Q1,85
→ J = 10,643 x 0,00281,85 → J= 0,1590 m/m
4,87
C xD
1301,85x 0,004,87
1,85

Hf32 = 0,159 x 15,30 → = 2,43 m
Perda de carga: Hftot = hf75 + hf50 + hf40 → Hftot = 2,56 + 2,05 + 2,43 = 7,04
Para o cálculo da perda de carga total, ou seja, ao longo da linha de recalque, utiliza-se a seguinte equação:
hftotal = hfsucção + hfrecalque

→ hfsucção = 0 (bomba submersa, sem canal de sucção)

hftotal = 7,04 m
Altura Manométrica de Recalque:
Hm= 0,50 + 7,04 = 7,54 m
A equação do sistema é:
Hm = HG + k × Q1,852
Cálculo do coeficiente k:
7,54 = 0,5 + k × (25,6)1,852 → k = 0,02
Equação do sistema:
Hm = 3,2 + 1,50 × Q1,852, sendo: Hm em m e Q em m3/h.

6.6.2 Cálculo da potência mínima da Bomba, requerida para as condições de projeto.
P = ×Q×H
75 x 
Sendo:
P = potência (CV);
 = peso específico da água (1000 kg/m3);
Q = vazão da bomba (m3/s);
H = altura manométrica (m);
 = rendimento (decimal).
 = 0,60 ou 60%
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Aplicando-se a fórmula para o cálculo da potência, tem-se:
P = (1000 × 0,007 × 7,54) / (75 x 0,6) = 1,17 cv → P = 1,17 cv ou 1,17 x 0,735 = 0,86 Kw
OBSERVAÇÕES:
 A potência calculada indica que a bomba escolhida anteriormente (P = 2 cv), satisfaz as condições
de projeto;
 As vazões em cada ramal da bomba devem ser controladas preferencialmente por um medidor
ultrasônico não invasivo e removível.

6.7 Dimensionamento dos reatores UASB:
Considerações de Projeto:












Vazão afluente média:
Qméd = 134,78 m3/dia → Qméd = 5,62 m3/hora
Vazão afluente máxima diária: QmáxD = 161,57 m3/dia → QmáxD = 6,73 m3/hora
Vazão afluente máxima horária: QmáxH = 240,16 m3/dia → QmáxH = 10,01 m3/hora
DBO afluente: DBOaf = 618,15 mg/litro
DQO afluente: DQOaf = 1224,63 mg/litro
Temperatura do esgoto: T esg = 23°C
Coeficiente de produção de sólidos: Y = 0,18 KgSST/KgDQOapl
Coeficiente de produção de sólidos, em termos de DQO: Yobs = 0,21 KgDQOlodo/KgDQOapl.
Concentração esperada para o lodo de descarte: Clodo = 4%
Densidade do lodo: Dlodo = 1020 KgSST/m3
Altura do decantador: (segundo Carlos Augusto de Lemos Chernicharo/1997)
A altura de reatores de manta de lodo é função precípua do tipo de lodo, das cargas orgânicas aplicadas e/ou
cargas hidráulicas volumétricas, que definem as velocidades ascendentes impostas ao sistema. No caso do
tratamento de esgotos domésticos, em reatores que desenvolvem predominantemente o lodo tipo floculento, as
velocidades ascensionais impostas ao sistema conduzem a reatores com alturas úteis entre 4,0 e 5,0 m, assim
distribuídas:
Altura do compartimento de decantação: 1,5 a 2,00 m
Altura do compartimento de digestão: 2,5 a 3,5 m
Qualquer que seja a profundidade útil adotada para o reator, recomenda-se uma profundidade mínima do
compartimento de digestão igual a 2,5 m

Quadro 1
Resumo dos principais critérios e parâmetros hidráulicos para o projeto de reatores UASB tratando esgotos domésticos:
Faixa de valores em função da vazão
Critério/Parâmetro
Para Qméd
Para QmáxD
Para QmáxH*
3
**
Carga hidráulica volumétrica(m/m .d)
< 3,5
< 5,5
<7
Tempo de detenção hidráulica no reator (Tdh)**
≥7
≥ 4,5
˃ 3,5
Velocidade ascendente do fluxo (m/h)
0,5 a 0,7
≤ 1,1
˂ 1,5
Velocidade nas aberturas para o decantador (m/h)
≤ 2,5
≤ 4,0
˂ 5,5
Taxa de aplicação superficial no decantador (m/h)
≤ 0,8
≤ 1,2
˂ 1,5
Tempo de detenção hidráulica no decantador (h)
≥ 1,5
≥ 1,0
˃ 0,6
* Picos de vazão com duração entre 2 e 4 horas
** para temperatura do esgoto na faixa de 22 a 25oC
Chernicharo, Carlos Augusto de Lemos; Reatores anaeróbios – 2a ed. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e
Ambiental – UFMG, 1997.

6.7.1 Cargas afluentes ao sistema (considerando a vazão afluente média):
Carga diária de DBO afluente: (CDBOaf)
CDBOaf = DBOaf x Qméd → CDBOaf = 0,618 x Kg x 134,78 m3
m3
dia
CDBOaf = 83,31 KgDBO/dia
Carga diária de DQO afluente: (DQOaf)
CDQOaf = DQOaf x Qméd → CDQOaf = 1,225 Kg x 134,78 m3
m3
dia
CDQOaf = 165,06 KgDQO/dia
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Carga diária de SS afluente: (CSSaf)
CSSaf = SSaf x Qméd → CSSaf = 0,671 Kg x 134,78 m3
m3
dia
CSSaf = 90,39 KgSS/dia
Carga diária de NTK (CNTKaf) afluente:
CNTKaf = NTK af x Qméd → CNTK af = 0,117 Kg x 134,78 m3
m3
dia
CNTKaf = 15,72 KgNTK /dia
Carga diária de P (CP) afluente:
CPaf = P x Qméd → CPaf = 0,015 Kg x 134,78 m3
m3
dia
CPaf = 2,04 KgP /dia

6.7.2 Adoção do tempo de detenção hidráulica no reator:
Tdh = 7,00 horas (conforme Quadro 1)

6.7.3 Determinação do volume útil total dos reatores (VutR):
VutR = Qméd x t → VutR = 5,62 m3/hora x 7 horas → VutR = 39,31 m3
Vamos considerar 3 reatores com um volume útil VuR = 14 m3 cada um.

6.7.4 Altura útil considerada para o reator: (Hr)
 O reator será constituído por três cilindros, cada um deles contendo um tampo toroidal na parte
inferior, instalados verticalmente e em paralelo ou seja, com a vazão média total dividida entre eles;
 O volume real (VR) de um vaso horizontal de seção circular, considerando o tampo toroidal na parte
inferior é obtido pela seguinte equação, definida por Bednar (1994):
Volume do cilindro

Volume do
tampo toroidal

VR = 0,785 L D2 + 0,5236 D2 Ht
Onde:
L = comprimento do costado ou a altura Hr do reator menos a altura do tampo toroidal
D = diâmetro do vaso
0,17 m
Ht = altura do tampo toroesférico.
Para o reator projetado temos: D = 2 m e Ht = 0,5 m
VuR = 0,785 x L x 22 + 0,5236 x 22 x Ht → VuR = 14,00 m3

L = 4,13 m

Hr = 4,63 m

14 = 0,785 x L x 4 + 0,5236 x 4 x 0,5
L = 4,13 m
L = Hr – Ht → 4,13 m = Hr - 0,5 → Hr = 4,63 m
Ht = 0,50 m

6.7.5 Determinação da área perpendicular ao fluxo ou área individual do Reator: (Air)
Air = ¶ x Dr2
4

→ Air = ¶ x 22
4

→ Air = 3,14 m2

6.7.6 Área total perpendicular ao fluxo ascendente de líquido:
- Area total corrigida: At = Nr x Air → At = 3 x ¶ x Dr2 → At = 3 x ¶ x 22 → At = 9,42 m2
4
4

Pg 26

CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS
Rua Ayrton Senna, s/n, Distrito de Soído, Domingos Martins – E.S. – CEP 29260-000

6.7.7 Características do sistema de tratamento biológico:
- número de reatores: Nr = 3
- Volume útil total dos reatores: VutR = 42 m3
- Volume útil de cada reator: Vur = 14 m3
- Área total, transversal ao fluxo ascendente: Atr = 9,42 m2
- Área transversal ao fluxo ascendente por reator: Ar = 3,1416 m2
- Vazão de líquido para os reatores: Qméd = 5,62 m3/hora
- Vazão de líquido para cada reator: Qi = Qméd /3 → Qi = 5,62 m3/hora /3 → Qi = 1,87 m3/hora
- Tempo de detenção hidráulica: t
VutR = Qméd x t → t = Qméd / VutR → t = 42 / 5,62 → t = 7,48 horas
- Velocidade de ascendência do líquido:Vasc
Vasc = Qméd / Atr → Vasc = 5,62 / 9,42 → Vasc = 0,60 m/h
OBS:
 A vazão será distribuída para cada reator em paralelo.
 Cada reator recebe 1/3 da vazão total de líquido, ou seja: Qi = 1,87 m3/hora

6.7.8 Verificação das cargas diárias aplicadas:
-

-

Carga hidráulica volumétrica:
CHV = Qméd / Vt → CHV = 134,78 m3/dia → CHV = 3,21 m3/m3.dia
42 m3
Carga orgânica volumétrica:
COV = Qméd x DQO / Vt → COV = 134,78 m3/dia x 1,225 KgDQO/m3
42 m3
COV = 3,93 KgDQO/m3.dia

6.7.9 Verificação das velocidades superficiais em função das vazões: (Vs)
-

Vazão afluente média:
Vs = Qméd / At → Vs = 5,62 m3/hora / 9,42 m2 → Vs = 0,60 m/hora

-

Vazão afluente máxima diária:
Vs = QmáxD / At → Vs = 6,73 m3/hora / 9,42 m2 → Vs = 0,71 m/hora

-

Vazão afluente máxima horária:
Vs = QmáxH / At → Vs = 10,01 m3/hora / 9,42 m2 → Vs = 1,06 m/hora

6.7.10 Sistema de distribuição do esgoto afluente:
Quadro 2
Diretrizes preliminares para determinação da área de influência de distribuidores de vazão em reatores de manta de lodo:
Carga orgânica aplicada
Área de influência de cada
Tipo de lodo
(KgDQO/m3.d)
distribuidor (m2)
<1
0,5 a 1,0
Denso e floculento
1,0 a 2,0
1,0 a 2,0
3
(concentração > 40 KgSST/m )
> 2,0
2,0 a 3,0
Medianamente denso e floculento
(concentração 20 a 40 KgSST/m3)

< 1,0 a 2,0
>3,0

1,0 a 2,0
2,0 a 5,0

Granular

< 2,0
2,0 a 4,0

0,5 a 1,0
1,0 a 2,0
> 2,0

>4
Fonte: Lettinga & Hulshoff Pol (1995)

Pg 27

CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS
Rua Ayrton Senna, s/n, Distrito de Soído, Domingos Martins – E.S. – CEP 29260-000
Adotando-se uma área de influência de Ainf = 1,80 m2 por tubo de distribuição, podemos calcular o
número total de tubos de distribuição para os reatores N td conforme segue:
Ntd = At/Ainf → Ntd = 9,42/ 1,8 → Ntd = 5,23
OBS: Serão adotados 2 tubos de distribuição em cada reator UASB. Como serão 3 reatores teremos (Ntd = 6).
Diâmetro dos tubos de distribuição:
Segundo Carlos Augusto de Lemos Chernicharo/1997, o diâmetro dos tubos de distribuição do
esgoto afluente devem proporcionar uma velocidade descendente inferior a 0,2 m/s, de forma a propiciar que
as bolhas de ar, eventualmente arrastadas para dentro do tubo, possam fazer o percurso ascensional (contrário
ao do esgoto).
Então, considerando-se uma velocidade de descendência do esgoto de Vd = 0,1 m/s, podemos
calcular o diâmetro mais apropriado para os tubos de distribuição (D d):
Atd = Qméd / Vd → Atd = 0,0016 m3/seg → Atd = 0,016 m2
0,1 m/s
Atd = área total de distribuição do esgoto afluente, proporcionada pelos tubos de distribuição.
Como são 3 reatores UASB com 2 tubos de distribuição cada um, teremos uma área distribuição
para cada tubo de: Ad = Atd / Ntd → Ad = 0,016 / 6 → Ad = 0,0027 m2
Ad = ¶ x Dd2
4




→ Dd2 = 4 x 0,0027
¶

→ Dd = 0,06 m

Para respeitar a NBR 12209/2011, vamos adotar um diâmetro do tubo de distribuição de: Dd = 75 mm
Serão adotados 6 tubos de distribuição com diâmetro de 75 mm cada um, sendo 2 tubos em cada reator UASB.
Neste caso teremos:

Ad = ¶ x Dd2 → Ad = ¶ x 0,0752
4
4

→ Ad = 0,0044 m2 → Atd = 6 x Ad

Atd = 0,0264 m2
Atd = Qméd / Vd → 0,0264 = 0,0016 m3/seg → Vd = 0,06 m/s
Vd

6.7.11 Estimativa da eficiência de remoção da DQO e da DBO do sistema: (EDQO e EDBO)
Para uma avaliação da eficiência do sistema de tratamento, quanto à remoção das cargas orgânicas,
Carlos Auguto de Lemos Chernicharo/1997 nos apresenta uma relação empírica entre a eficiência e o tempo
de residência do esgoto no reator, salientando, porém, que a avaliação por este método deve ser feita com
ressalvas, tendo em vista o reduzido número de dados que deram origem às constantes empíricas destas
equações. Na prática, para as condições de temperatura e tempo de detenção hidráulica considerados neste
projeto, tem sido mais usual adotar-se eficiência de remoção igual a 65% para a DQO e 70% para a DBO.
EDQO = 100 x (1 – 0,68 x t -0,35) → EDQO = 100 x (1 – 0,68 x 7,48 -0,35) → EDQO = 66,38%
EDBO = 100 x (1 – 0,70 x t -0,50) → EDBO = 100 x (1 – 0,70 x 7,48 -0,50) → EDBO = 74,41%
OBS: Para alcançar os objetivos de projeto, a redução da carga orgânica será complementada pelo tratamento
físico-químico.
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6.7.12 Estimativa das demandas de oxigênio (DQO e DBO) no efluente do tratamento biológico:
DQOeB = DQOaf – (EDQO x DQOaf)/100 → DQOeB = 1224,63 – (65 x 1224,63)/100
DQOeB = 428,62 mg/l
DBOeB = DBOaf – (EDBO x DBOaf)/100 → DBOeB = 618,15 – (65 x 618,15)/100
DBOeB = 216,35 mg/l
DQOeB = Demanda química de oxigênio no efluente do sistema de tratamento biológico.
DBOeB = Demanda bioquímica de oxigênio no efluente do sistema de tratamento biológico.
OBS: O líquido efluente do sistema de tratamento biológico alimenta o sistema de tratamento físico-químico

6.7.13 Avaliação da produção de metano e de biogás:
DQOCH4 = Qméd x (DQOaf - DQOeB) – Yobs x Qméd x DQOaf
DQOCH4 = Carga de DQO convertida em metano
Yobs = Coeficiente de produção de sólidos no sistema, em termos de DQO
Yobs = (0,11 a 0,23 KgDQOlodo/KgDQOapl) → considerado Yobs = 0,21 KgDQOlodo/KgDQOapl
DQOCH4 = 134,78 x (1224,63 - 428,62) – 0,21 x 134,78 x 1224,63
1000
DQOCH4 = 72,62 KgDQO/dia
f(t) =

P x KDQO
R x (273 + T)

Onde:
F(t) = fator de correção para a temperatura operacional do reator (kgDQO/m 3)
P = Pressão atmosférica
KDQO = DQO correspondente a 1 mol de CH4 (64 gDQO/mol CH4)
R = constante do gases (0,082 litros . Atm/ mol oK)
T = temperatura operacional do reator
f(t) =

(1 atm x 64 gDQO/mol)
→ f(t) = 2,637 gDQO/litro = 2,637 KgDQO/m3
o
o
o
0,082 litros . atm/mol K x (273 + 23 C) K

QCH4 = DQOCH4 / f(t)
QCH4 = 72,62 KgDQO/dia /2,637 KgDQO/m3 → QCH4 = 27,54 m3/dia
OBS: A avaliação da produção de biogás é feita a partir da estimativa do percentual de metano no biogás.
Adotando-se um percentual de 75% de metano no biogás tem-se:
Qbiogás = QCH4 / CCH4 → Qbiogás = 27,54 x 100 / 75 m3/dia → Qbiogás = 36,72 m3/dia
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6.7.14 Dimensionamento do separador trifásico e do decantador:
a) Área da abertura de passagem de líquido para o decantador:
Figura 5: Configuração esquemática do separador trifásico,
(com identificação dos defletores de gás, aberturas de passagem para o decantador e câmara de gás.)

h1
Ø
H
h2
Parede cônica do
separador trif[asico
a
b

a = largura da abertura de passagem para o decantador
b = Trespasse do defletor de gases em relação à “a” (min de 10 cm)
Ø = ângulo de inclinação da parede cônica do separador trifásico (min 50 o)
h1 = altura submersa do tubo coletor de gases (mín 30 cm)
h2 = altura da parede cônica do defletor (aba)
H = altura do compartimento de decantação (H = h1 +h2)

Quadro 3
Velocidades nas aberturas de passagem para o decantador
Vazão afluente
Velocidade (m/h)

Vazão média
Vazão máxima diária
Vazão máxima horária*

≤ 2,5
≤ 4,0
˂ 5,5

* picos temporários com vazão máxima de 2 horas
Carlos Augusto de Lemos Chernicharo/1997

Considerando-se a vazão média e uma velocidade através das aberturas de passagem de Vp = 1,5 m/h,
teremos uma área total de passagem para os decantadores (Atp) de:
Atp = Qméd / Vp → Atp = 5,62 m3/h → Atp = 3,74 m2
1,5 m/h
Como serão 3 reatores UASB instalados em paralelo, cada um com um sistema de decantação, para cada
reator teremos uma área individual de passagem para o decantador (Aip) de:
Aip = Atp / 3 → Aip = 3,74 / 3 → Aip = 1,25 m2 (área de passagem para o decantador, em cada reator)

b) Área de base do coletor trifásico: (Abc)
Aip
Base do coletor trifásico
Parede interna do reator UASB

Aip = Air – Abc
Air = Área interna do reator ou área perpendicular ao fluxo → Air = 3,14 m2
Abc = área de base do coletor trifásico
1,25 m2 = 3,14 m2 – Abc
Abc = 1,89 m2
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c) Diâmetro da base do coletor trifásico: (Dbc)

Abc = ¶ x Dbc2 → Dbc2 = 1,89 x 4
→ Dbc = 1,55 m
4
¶
d) Largura da abertura de passagem para o decantador: (a)
a = Dr – Dbc → a = 2 – 1,55 → a = 0,23 m
2
2
e) Trespasse do defletor de gases em relação à abertura de passagem: (b)
Para o trespasse do defletor, vamos adotar um valor de b = 0,15 m

f) Área interna total (Atlg) e área interna individual (Alg) da interface líquido/gás:
Kg = Taxa de liberação de biogás (Souza/1986, recomenda uma taxa mínima de 1 e máxima de 3 a 5 m 3gás/ m2.h
Qbiogás = Produção volumétrica de biogás em m3/h → Qbiogás = (36,72 / 24) m3/h → Qbiogás = 1,53 m3/h
Atlg = área interna total da interface líquido/gás

Kg = Qbiogás
Atlg

Considerando uma taxa de liberação de biogás: Kg = 3,0 m3gás/ m2.h, temos:
3 m3gás/ m2.h = 1,53 m3/h
Atlg

→ Atlg = 0,51 m2

Alg = Atlg / Nr → Alg = 0,51m2/3 → Alg = 0,17 m2

g) diâmetro do tubo coletor de gases: (Dcg)
Alg = ¶ x Dcg2
4

→ Dcg2 = 0,17 x 4
¶

→ Dcg = 0,47 m

h) Altura do tronco de cone do coletor trifásico (h2)
Considerações de projeto:
 ângulo de inclinação da parede do cone: Ɵ = 60o
 altura da parte submersa do coletor de gases: h1 = 0,35 m (adotado, ver Figura 5)
‘Cone maior: Dbc = 1,55 m

h1

Hdec

Cone menor: Dcg = 0,47 m

hc
o

h2

60

Htc (altura total do cone)

Htc
o

60

60o
Dbc = 0,78 m
2

hc (altura do cone menor)
60o
Dcg = 0,24 m
2

Tg 60o = Htc / 0,78 → Htc = 1,35 m
Tg 60o = hc / 0,24 → hc = 0,42 m
 Altura da parte cônica do coletor trifásico: h2 = Htc – hc → h2 = 1,35 – 0,42 → h2 = 0,93 m
 Altura do decantador: Hdec = h1 + h2 → Hdec = 0,35 + 0,93 → Hdec = 1,28 m

i) Volume total ocupado pelo coletor trifásico (parte submersa): (Vtct)
(incluindo as paredes do cone e do tubo coletor de gases)

Volume total do tubo coletor de gases (incluindo as paredes): (Vtcg)
 Diâmetro total do tubo coletor, incluindo as paredes: (Dtcg)
Dtcg = Dcg + 2 x e → (e = espessura da parede do tubo = 0,005 m)
Dtcg = 0,47 + 2 x 0,005 → Dtcg = 0,48 m
 Área total do tubo coletor, incluindo as paredes: (Atcg)
Atcg = ¶ x Dtcg2 → Atcg = ¶ x (0,48)2 → Atcg = 0,181 m2
4
4
 Volume do tubo coletor de gases, incluindo as paredes:
Vtcg = Atcg x h1 → Vtcg = 0,181 m2 x 0,35 m → Vtcg = 0,063 m3
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Volume do tronco de cone do coletor trifásico (incluindo as paredes): (Vct)
 Diâmetro da base maior do coletor trifásico, incluindo as paredes: (Dtbc)
Dtbc = Dbc + 2 x e → (e = espessura da parede do cone = 0,005 m)
Dtbc = 1,55 + 2 x 0,005 → Dtbc = 1,56 m
 Área da base maior do coletor trifásico, incluindo as paredes: (Atbc)
Atbc = ¶ x Dtbc2 → Atbc = ¶ x (1,56)2 → Atbc = 1,911 m2
4
4
 Volume do tronco de cone do coletor trifásico, incluindo as paredes: (Vct)
Vct = ¶ x h2 (Dtbc2 + Dtbc x Dtcg + Dtcg2)
12
Vct = ¶ x 0,93 (1,562 + 1,56 x 0,48 + 0,482) → Vct = 0,83 m3
12
Tubo coletor de gases: Vtcg = 0,023 m3
Base menor do coletor trifásico: Dtcg = 0,31 m, Atcg = 0,075 m2
Tronco de cone do coletor trifásico: Vct = 0,89 m3

Base maior do coletor trifásico: Dtcg = 1,68 m, Atcg = 2,217 m2

Volume total ocupado pelo coletor trifásico, incluindo as paredes (parte submersa): (Vtct)
Vtct = Vtcg + Vct → Vtct = 0,063 + 0,83 → Vtct = 0,893 m3

j) Volume total do cilindro que compõe o decantador e o coletor trifásico: (Vtcil)
Área interna do reator ou área perpendicular ao fluxo: Air = 3,14 m2
Altura do compartimento de decantação: H = 1,28 m
Vtcil = Air x H → Vtcil = 3,14 m2 x 1,28 m → Vtcil = 4,02 m3

k) Volume do compartimento de decantação: (Vcd)
Vcd = Vtcil - Vct → Vcd = 4,02 – 0,893 → Vcd = 3,13 m3

l) Tempo de detenção hidráulica no decantador: (tdhD)
 Para cada reator instalado em paralelo, teremos uma vazão de: (Q médR)
QmédR = Qméd / Nr → QmédR = (5,62 /3) m3/h → QmédR = 1,87 m3/h
 O tempo de detenção hidráulica no decantador será:
tdhD = Vcd / QmédR → tdhD = 3,13 m3 / 1,87 m3/h → tdhD = 1,67 h
 O tempo de detenção hidráulica deve ser ≥ 1,5 h (ver Quadro 1), portanto o tempo calculado está de
acordo com o recomendado pela literatura especializada e pela NBR 12209/2011.

m) Área superficial aplicada no decantador: (Asd)
Asd = Air – Alg → Asd = 3,14 – 0,17 → Asd = 2,97 m2
Air = 3,14 m2 (Área interna do reator)
Dir = 2,00 m (diâmetro interno do reator)
Alg = 0,17 m2 ( rea da interface líquido/gás)
Dcg = 0,47 m (diâmetro do coletor de gases)
Abc = 1,89 m2 ( rea da base do coletor de gases)
Dbc = 1,55 m (diâmetro da base do coletor de gases)
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n) Velocidade de passagem de líquido do compartimento de digestão para o de decantação: (Vdd)
Área transversal ao fluxo de passagem do compartimento de digestão para o de decantação: (A dd)
Add = Air – Abc → Add = 3,14 m2 – 1,89 m2 → Add = 1,25 m2
Velocidade: (Vdd)
Vdd = Qméd / Add → Vdd = (5,62 /3) m3/h → Vdd = 1,5 m/h
1,25 m2
o) Taxa de aplicação superficial nos decantadores: (Tas)
Como são 3 reatores, instalados em paralelo, a área superficial total (Ast), fornecida pelos
decantadores será:
Ast = Asd x Nr → Ast = 2,97 x 3 → Ast = 8,91 m2
Para Qméd →

Tas = Qméd / Ast → Tas = 5,62 m3/h
8,91 m2

→ Tas = 0,63 m3/m2xh

Tas = QmáxD / Ast → Tas = 6,73 m3/h
8,91 m2

→ Tas = 0,76 m3/m2xh

Para QmáxH → Tas = QmáxH / Ast → Tas = 10,01 m3/h
8,91 m2

→ Tas = 1,12 m3/m2xh

Para QmáxD →

 Observa-se que as taxas de aplicação superficiais encontradas estão de acordo com os valores
preconizados no Quadro 1.

p) Avaliação da produção de lodo biológico:
Conforme as considerações de projeto, descritas no início do memorial de cálculo temos:
Coeficiente de produção de sólidos: Y = 0,18 KgSST/KgDQOapl
Concentração esperada para o lodo de descarte: Clodo = 4%
Densidade do lodo: Dlodo = 1020 KgSST/m3
Produção de sólidos: Plb
Plb = Y x CDQOaf → Y = 0,18 KgSST/KgDQOapl (ver ítem 5.4, considerações de projeto)
→ CDQOaf = 165,06 KgDQO/dia (ver ítem 5.4.1)
Plb = 0,18 x 165,06 → Plb = 29,71 KgSST/dia
Produção Volumétrica de lodo: Vlb
Vlb =

Plb
Dlodo

→ Dlodo = 1020 KgSST/m3

Vlb = 29,71 KgSST/dia → Vlb = 0,029 m3/dia
1020 KgSST/m3
Considerando uma concentração volumétrica de 4% para o lodo descartado (Vld) temos:
0,04 = Vlb → Vld = 0,029 → Vld = 0,73 m3/dia
Vld
0,04
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6.8 Dimensionamento das unidades de tratamento físico-químico
6.8.1

Dosagem de produtos químicos e mistura rápida:
A dosagem dos produtos químicos para coagulação dos sólidos em suspensão será feita por

bombas dosadoras que, através de difusores instalados na tubulação, injetam o produto diluído em contra
corrente com o fluxo de alimentação do tratamento físico-químico.

6.8.2

Tanque de Floculação:
Para o tanque de floculação, vamos adotar um floculador de bandejas perfuradas.
Este tipo de floculador foi concebido pelo engenheiro Marcos Rocha Viana, no final da década de

1970, especialmente desenvolvido para ser utilizado em estações de tratamento de água pré-fabricadas
(VIANNA, 2002, p. 263)
A partir da equação geral para cálculo do gradiente de velocidade, formulada por Camp e Stain,
(VIANNA, 2002, p. 330) desenvolveu um modelo para o cálculo do gradiente de velocidade em cortinas de
orifício utilizada na distribuição de água floculada em decantadores. Utilizaremos este modelo para cálculo
do número de orifícios necessários à aplicação de um gradiente de velocidade para otimização da floculação.
A cortina distribuidora utilizada no modelo proposto contém orifícios de diâmetro D, espaçados
entre si, de uma distância S; sendo X a distancia entre os jatos adjacentes formados, conforme mostrado na
figura abaixo:
Figura 6: Cortina de distribuição de água floculada em placas perfuradas
Volume do paralelepípedo:
V = S2 . X

Conforme relatos de Camp (1961, p. 244) em estudo realizado por Dempster (1934), foi observado
o valor de X (distância necessária para a difusão uniforme) em uma série de experiências usando corante.
Neste estudo, a característica selecionada foi o gradiente de velocidade médio obtido a partir da
suposição de que a carga do orifício Ho é dissipada no volume de S 2. X para cada orifício. Neste estudo,
concluiu-se que o valor de X/S parece depender, principalmente, da velocidade de passagem do fluído pelo
orifício, que nestas experiências variou de 3,05 a 48,7 cm/s. Quando realizada uma comparação com a
velocidade de passagem do fluido pelo orifício, verificou-se que o tamanho dos orifícios parece não ter
qualquer influência sobre a razão X/S. Posteriormente, em estudos com cortinas distribuidoras de água
floculada em decantadores, realizados por Di Bernardo e Giorgetti (1980, p. 528-533), foi verificado uma
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correlação entre o número de Reynolds e a distância de alcance dos jatos, conforme apresentado na figura a
seguir:
Figura 7: Variação de X/S em relação ao No de Reyunolds
x/s
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3,0
5000

10000
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Camp (1961) apud Di Bernardo e Giorgetti (1980, p. 530), relatou que estudos realizados com
orifícios hidráulicos corroboram as conclusões listadas a seguir:
a.) A relação X/S parece depender somente da velocidade de passagem de água através do orifício;
b.) Quando a velocidade no orifício estiver compreendida entre 0,1 e 0,3 m/s, o diâmetro do
orifício não influi na relação X/S;
c.) Os jatos provenientes de orifícios consecutivos interferem um no outro a uma distância
compreendida entre 2S e 3S.
Seguindo esta linha de raciocínios, o interior do tanque de floculação será formado por três
câmaras cilíndricas divididas internamente por paredes estrategicamente perfuradas, de forma a fornecer um
gradiente de velocidade escalonado, de montante para jusante, na medida em que o líquido flui através do
floculador na direção vertical e no sentido de cima para baixo.
Como vamos implantar um floculador hidráulico cilíndrico com três câmaras, será adotado um
período de detenção de 25 minutos no floculador, ou seja (25/3) minutos no interior de cada câmara,
considerando uma vazão de alimentação do flotador de Qo = 6,73 m3/hora.
Serão aplicados gradientes de velocidades decrescentes de uma câmara para outra, na medida em
que o líquido flui através delas.
NBR 12216/1992
 Período de detenção no tanque de floculação: entre 20 a 30 minutos para floculadores hidráulicos
 Gradiente de velocidade máximo de 70 s-1 no primeiro compartimento e mínimo de 10 s-1 no último compartimento

6.8.2.1 Gradiente de velocidade nas câmaras em função do número de orifícios
(segundo Viana 2002, p. 330):
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Considerações de Projeto:










D = Diâmetro do orifício (m) → considerado orifícios de D = 25 mm ou 0,025 m
S = espaço entre os centros de dois orifícios adjacentes (m) → S = 10 cm ou 0,1 m
ν = viscosidade cinemática da água (m2/s) → ν = 0,000001 m2/s
x = distância percorrida pelo jato de água ao passar pelo orifício até que haja interferência entre dois
jatos consecutivos (X = 2,5 x S → X = 0,25 m)
Cd = coeficiente de descarga dos orifícios (considerado Cd = 0,85)
Vazão em cada orifício (m3/s): Qor = 0,00187/nor
Área de passagem de água pelo orifício (m2): A = π D2/4 →A = π . (0,025)2 / 4 →A = 0,00049 m2
Velocidade de passagem da água pelo orifício (m/s): Uor = Qor/(A x nor) → Uor = 3,82/nor
Gradientes de velocidade escalonados: G1 = 60 s-1, G2 = 40 s-1, G3 = 20s-1

1a câmara:
Considerando que na primeira câmara espera-se um gradiente de velocidade de Gc = 60 s-1, temos:

(60) 

D
S

3
 U or

→

8Cd2   x

 3,82 

(240)  2174112,56  
 nor 

3
 U or

(60)  0,0025
,1

3

→

80,85 0, 0000010, 25
2

 55,74
2402  2174112,56
3
nor

3
nor
 2103,907 → nor = 12,81 ou 13 orifícios

2a câmara:
Considerando que na segunda câmara espera-se um gradiente de velocidade de Gc = 40 s-1, temos:

(40) 

D
S

3
 U or

8Cd2   x

(40)  0,0025
,1

→

 3,82 

(160)  2174112,56  
 nor 

3

→

3
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3
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3
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 4733,79 → nor = 16,79 ou 17 orifícios

3a câmara:
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3
 U or

→
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 3,82 

(80)  2174112,56  
 nor 

3

3
 U or

(20)  0,0025
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 55,74
802  2174112,56
3
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3
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 18935,16 → nor = 26,65 ou 27 orifícios
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6.8.2.2 Dimensões internas e propriedades do floculador:












Vazão de alimentação do floculador: Q = 6,73 m3/hora → Qs = 0,00187 m3/seg
Tempo de detenção hidráulica no floculador: T df = 25 minutos = 0,42 horas (NBR 12216/92)
Volume útil total do floculador: Vtf = Q x Tdf →Vtf = 6,73 x 0,42 → Vtf = 2,83 m3
Diâmetro do floculador: Df = 1,50 m
Área perpendicular ao fluxo: Af = π x D2/4 → Af = π x 1,52/4 → Af = 1,77 m2
Número de compartimentos internos: 3
Gradiente de velocidade no primeiro compartimento: G = 60 seg-1 (13 orifícios)
Gradiente de velocidade no segundo compartimento: G = 40 seg-1 (17 orifícios)
Gradiente de velocidade no terceiro compartimento: G = 20 seg-1 (27 orifícios)
Volume útil de cada compartimento: Vuc = Vtf / 3 → Vuc = 2,83/3 → Vuc = 0,94 m3
Altura de cada compartimento:
Altura útil dos compartimentos com seção cilíndrica: Huc
Huc = Vuc / Af → Huc = 0,94 / 1,77 → Huc = 0,53 m



Altura útil do compartimento com fundo em formato toroidal: Huct
O volume real (VR) de um vaso horizontal de seção circular, considerando o tampo toroidal na parte
inferior é obtido pela seguinte equação, definida por Bednar (1994):
Volume do cilindro

Volume do
tampo toroidal

VR = 0,785 L D2 + 0,5236 D2 Ht
Onde:
L = comprimento do costado ou a altura Hr do compartimento menos a altura do tampo toroidal
D = diâmetro do vaso
Htt = altura do tampo toroesférico.
Para o compartimento projetado temos: D = 1,5 m e Htt = 0,3 m
Vuc = 0,785 x L x 1,52 + 0,5236 x 1,52 x Htt → Vuc = 0,94 m3

Entrada de líquido
coagulado

0,94 = 0,785 x L x 2,25 + 0,5236 x 2,25 x 0,3
0,53m

L = 0,33 m
Altura útil total do compartimento:
Huct = L + Htt → Huct = 0,33 + 0,3 → Huct = 0,63 m

0,53m

0,63m
Saída de líquido
floculado

Figura 8: Floculador (divisões internas)

6.8.3

Tanque de Decantação:

6.8.3.1 Velocidade de sedimentação
Vc = 1,74 cm/min (NBR 12216/92)
6.8.3.2 Área mínima necessária para sedimentação em cada linha de tratamento
(perpendicular ao fluxo de líquido)
Vazão de projeto:
Considerada para projeto uma vazão de alimentação da ETE físico-química de:
Lo = 6,73 m3 / hora.
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Área de sedimentação:
Nas condições de escoamento considerada, em que não há descarga contínua de lodo, a velocidade de
ascendência do líquido (Vl = Lo/A), não deve exceder à velocidade de queda das partículas até o início do
adensamento Vc, para que não haja arraste. Então:
Q = 6,73 m3/hora → Q = 0,002 m3/seg
Vs = 1,74 cm/min → Vs = 0,00029 m/seg
Q/A = Vs → A = Q/Vs → A = 0,002 / 0,00029
A = 6,45 m2
A área necessária para decantação deve ser maior ou igual a 6,45 m².
Considerando que a velocidade de queda das partículas podem variar consideravelmente, podendo
existir partículas leves com velocidades de queda menores do que a considerada, vamos adotar um
coeficiente de segurança de 1,35 para a área adotada em projeto (Ap):
Ap = A x 1,35 → Ap = 8,71 m2
Dimensões internas dos DecantadoresFísico-Químicos (valores adotados para implantação)
Comprimento interno: 5,00 m (considerado para a área de decantação livre, perpendicular ao fluxo de líquido)
Largura interna: 1,75 m (considerado para a área de decantação livre, perpendicular ao fluxo de líquido)
altura total: 2,19 m
altura útil: 1,98 m
Área de decantação: 8,75 m²
6.8.3.3 Tubos perfurados, coletores da água decantada:
 Segundo a NBR 12216/92, item 5.10.8.5 – Não sendo possível proceder a ensaios de laboratório, a vazão
nos vertedores ou nos tubos perfurados de coleta, deve ser igual ou inferior a 1,8 litros/seg. x metro.
 Diâmetro interno do tubo coletor de líquido sobrenadante no decantador: D i = 100 mm
 Diâmetro das aberturas de coleta (orifícios no tubo coletor): Dor = 50 mm ou 0,050 m
 Distancia entre os orifícios no tubo coletor: 15 cm centro a centro
 Número de orifícios em um metro de tubo coletor: Nor = 6 orifícios
 Comprimento total dos tubos coletores: Lt = 3,50 m
 Número total de orifícios coletores: Ntor = 21 orifícios
 Área de coleta, fornecida por um orifício: Aor
Aor = ¶ D2/4 → Aor = ¶ 0,052/4 → Aor = 0,002 m2
 Área de coleta total, fornecida pelo sistema coletor:
Ator = 21 x 0,002 m2 → Ator = 0,042 m2
 Velocidade de líquido nos orifícios: Vor
Vor = Qo / Ator → Vor = 6,73 m3/h → Vor = 160,24 m/hora
0,042 m2
 Área de coleta, fornecida por um metro de tubo coletor:
A1m = 6 x 0,002 m2 → A1m = 0,012 m2
 Vazão de líquido em um metro de tubo coletor: Q1m
Q1m = A1m x Vor → Q1m = 0,012 m2 x 160,24 m/hora → Q1m = 1,92 m3/hora
Ou seja, a vazão nos tubos perfurados será: 1,92 m3/hora x m ou 0,53 litros/seg por metro de tubo coletor.
Segundo a NBR 12216/1992 a vazão de coleta da água decantada nos tubos perfurados, deve ser igual ou
inferior a 1,8 l/seg por metro de tubo coletor, o que abona os resultados verificados.
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6.8.3.4 Carga hidráulica para descarga de fundo do decantador:


Perdas de carga na tubulação de descarga de lodo:
Diâmetro interno e comprimento do tubo de descarga de lodo:
D = 150 mm ou 0,15 m
L=5m

Área da seção do tubo:
D = 150 mm
S=

→ S = 0,0177 m2

Velocidade na tubulação de descarga:
Vazão de descarga de lodo: Qdl = 0,673 m3/hora ou 0,0002 m3/seg (10% da vazão de alimentação)
Vdl = Qdl/S → Vdl = 0,673/0,0177 → Vdl = 38,02 m/hora ou 0,0106 m/seg

 Considerando a altura necessária para suprir as perdas de carga na tubulação temos:
- Perdas de carga nos acessórios existentes na tubulação:
Para D = 150 mm:
Um Joelho 90o
→ 2 x 5,4 = 3,2 m
Um T saída lateral
→ 1 x 11 = 11,0 m
Um registro gaveta
→ 1 x 1,2 = 1,2 m
Total de perdas nos acessórios: Leq = 15,40 m
- Comprimento total da tubulação de descarga de lodo (incluindo perdas): Ltdl = 20,4 m
 Utilizando-se a equação de Hazen-Williams, obtém-se a perda de carga e o comprimento equivalente para
cada linha, de acordo com o diâmetro correspondente:
- C= 130
- hf = J × Ltdl
- J = 10,643 x
Q1,85 → J = 10,643 x 0,00021,85 → J = 0,000002 m/m
1,85
4,87
C xD
1301,85x 0,154,87
- hf100 = 0,000002 x 20,4 = 0,000041 m
 Segundo a NBR 12216/1992: “A carga hidráulica de descarga de lodo deve ser igual ou superior a
h = 1,50 m, acrescida da soma das perdas de carga na canalização desde a entrada até o ponto de
descarga.
 Então, a altura mínima de líquido necessária para suprir as perdas na tubulação de descarga de lodo mais
a carga hidráulica indicada pela NBR será:
∆H = h + hf → ∆H = 1,5 + 0,000041 = 1,50004 m ou 150,004 cm
 Adotada uma Altura do nível de líquido no decantador, até o canal de descarga (carga hidráulica):
Hadec = 1,90 m
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6.8.4 Filtro pressurizado: (filtro rápido de camada filtrante simples e de fluxo descendente)
taxa de filtração: 180 m3/m2 x dia
Área de filtração → Af = Q/taxa
Af = 161,57/180 → Af = 0,9 m2

Af = ¶ r2 → r =



Af  



→ r = 0,54 → d = 1,08 m

Características do filtro de pressão:
Medidas internas:
Diâmetro
= 1,10 m
Altura útil
= 1,30 m
Leitos auxiliares de filtração:
Camada suporte – espessura: 30 cm, material: seixos rolados;
Camada filtrante – espessura: 30 cm, material: areia com tamanho efetivo entre 40 e
45 mm e coeficieDtdlnte de uniformidade entre 1,4 e 1,6.

7. DADOS TÉCNICOS
7.1 Canalizações


Tubos Amanco Silentium® PVC para canalizações não pressurizadas:



Tubos Tigre PBA (marrom) para canalizações pressurizadas :

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Tubos e conexões fabricados na cor marrom, unidos através de junta soldável, de acordo com a NBR
5648 - Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPA, com junta soldável Requisitos. Sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kPa (75 m.c.a. ou 7,5 kgf/cm²).
Aplicado em instalações prediais de água fria permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em
locais cobertos. A principal vantagem do sistema é a rapidez na execução das juntas soldáveis. Para a
execução desta junta, deve-se utilizar o Adesivo Plástico ou o Adesivo Plástico Extra Forte.
PEÇAS HIDRÁULICAS

MATERIAL

Registros

PVC marrom

Tubos

PVC marrom

Conexões

PVC marrom

Propriedades físicas e mecânicas tubo PVC.
GERAIS:
Peso específico
Calor específico
Módulo de elasticidade
Coeficiente de dilatação linear (O°C a 40°C)
Resistência à tracão instantânea a 20° C
Resistência à flexão instantânea a 20° C
Condutibilidade térmica
Resistência dielétrica

1,4 g/cm3
0,24 cal;oC g
30 000 kgf / cm2
7 x 10-5;oC
520 kgf / cm2
1 200 kgf / cm2
35 x 10-5 cal/cm s °C
10- ohm/cm
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7.2 Bombas
7.2.1 Bomba de alimentação do Sistema:
Bomba submersível ABS Robusta
Fabricante: Sulzer
Modelo: 300T STD
Potencia: 1,00 CV

7.2.2 Bomba do painel hidráulico:
Bomba Centrífuga Monoestágio
Fabricante: Schneider
Modelo: BC – 21 R 1 1/4
Motor de linha: IP-55
Potencia: 1,5 CV
2 Pólos
60 Hz.

7.2.3 Bomba Dosadora de Hidróxido de sódio
Bomba Eletromagnética de diafragma
Fabricante: Seko do Brasil
Modelo: AKL 803
Vazão: 9 l/h por 12 bar de pressão.

7.2.4 Bomba Dosadora de Sulfato de Alumínio
Bomba Eletromagnética de diafragma
Fabricante: Seko do Brasil
Modelo: AKL 803
Vazão: 9 l/h por 12 bar de pressão.

7.2.5 Bomba Dosadora de Polímero
Bomba Eletromagnética de diafragma
Fabricante: Seko do Brasil
Modelo: AKL 603
Vazão: 4 l/h por 12 bar de pressão.

7.2.6 Bomba Dosadora de Hipocloríto de sódio
Bomba Eletromagnética de diafragma
Fabricante: Seko do Brasil
Modelo: AKL 603
Vazão: 4 l/h por 12 bar de pressão.

7.3 Tanques de Fiberglass
Descrição materiais utilizados na confecção de peças em Fiberglass.






Resina Poliéster Ortofitálica AZ 4.6 ( Solução de resina poliéster Insaturado em monômero de
estireno).
Gel Coat Isofitálico Azul ( Resina poliéster liquida e viscosa pigmentado).
Manta de vidro 450gr/m² ( vidro fribroso).
Roving 4000 ( Fio de vidro fibroso).
Catalisador Brasnox DM 50 (Peróxido de metil etil cetona.).
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8. PLANILHA DE MONITORIAMENTO

PARÂMETRO
pH

FREQUÊNCIA

PONTO DE AMOSTRAGEM

Diária
(2 vezes ao dia)

Entrada da ETE físico-química, calha de floculação e
Saída do decantador físico-químico.

Mensal

Entrada e saída do decantador físico-químico, saída do
filtro gravitacional.

Sólidos
Sedimentáveis
DBO

Trimestral

Final do tratamento

DQO

Trimestral

Final do tratamento

Cor (Visual)

Diária
(2 vezes ao dia)

Final do tratamento

Odor

Diária
(2 vezes ao dia)

Final do tratamento

Detergentes

Trimestral

Final do tratamento

Nitrogênio

Trimestral

Final do tratamento

Sulfetos

Trimestral

Final do tratamento

Fósforo

Trimestral

Final do tratamento

9. PARAMENTROS ESPERADOS PARA O EFLUENTE TRATADO
PARÂMETROS

RESULTADOS ESPERADOS

pH

6,5 – 7,5

Sólidos Sedimentáveis

< 1 ml/l

DBO

≥80 % de redução ou ≤60mg/l

Cor

Não detectável

Odor

Não detectável

Detergentes

< 2 mg/l

Nitrogênio

<0,5mg/L

Sulfetos

<1,0mg/L

Fósforo

<1,0mg/L
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10. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO
- Preparação das obras  20 dias;
- Construção e montagem do sistema  60 dias;
- Instalação da ETE  3 dias;
- Instalaçãoes hidráulicas e elétricas in loco  de 3 dias;
- Start do Sistema  de 1 dia.
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