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1. INTRODUÇÃO  

 O presente Memorial apresenta os critérios e as definições técnicas para a implantação de 

duas estações elevatórias e adutoras dos Bairros Bela Vista I e II, bem como a Estação de Tra-

tamento de Esgoto, localizado no município de Vargem Bonita, Santa Catarina.  

 A implantação das duas estações elevatórias tem como objetivo desativar o tratamento de 

esgoto existente, no qual compreende em um único sistema para cada bairro, composto por 

fossa séptica e filtro anaeróbio com destinação final um córrego. 

 Dessa forma, com o intuito de melhoria na qualidade do efluente final, será projetada uma 

nova estação de tratamento de esgoto do tipo compacta a fim de atender os dois bairros em 

questão. 

 O Bairro Bela Vista I apresenta 90 lotes atendidos por rede coletora de esgoto, enquanto o 

Bairro Bela Vista II apresenta 92 lotes atendidos. Dessa forma, será atendida uma população 

estimada de 450 habitantes para o Bela Vista I e 460 habitantes para o Bela Vista II, totalizan-

do assim 910 habitantes.  

 Após implantação das estações elevatórias de esgoto, com destinação final a estação de 

tratamento compacta, os sistemas de tratamento de esgoto existentes deverão ser desativados 

e removidos de seus respectivos locais.
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2. NORMAS TÉCNICAS CONSULTADAS  

  

 As normas técnicas relacionadas abaixo, dentre outras, nortearam a elaboração dos estu-

dos e projetos:  

NBR9648/1986: Estudo de Concepção de Sistemas de Esgoto Sanitário  

NBR9649/1986: Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário  

NBR9814/1987: Execução de Rede Coletora de Esgoto Sanitário 

NBR12207/1992: Projeto de Interceptores de Esgoto Sanitário  

NBR12208/1992: Projeto de Estações Elevatórias de Esgoto Sanitário  

NBR12209/1992: Projetos de Estações de tratamento de Esgoto Sanitário 
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3. ÁREA DE PROJETO  

 A área de atendimento fica localizada no bairro Bela Vista I e Bela Vista II, na cidade de 

Vargem Bonita. A área é de aproximadamente 83958 m², abaixo segue foto aérea do terreno 

onde está localizado os bairros.   

 
Área de projeto 

 

3.1 DIVISÃO DA ÁREA ATENDIDA EM BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO 

 A área em questão está dividida em duas sub-bacias de contribuição sendo as mesmas 

correspondentes aos Bairros Bela Vista I e II. Dessa forma, todo o esgoto sanitário de cada 

bairro é escoado via rede coletora existente por gravidade até os pontos de implantação das 

elevatórias.  

 Na imagem a seguir é demonstrado a divisão das sub-bacias. 
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Divisão das Sub-bacias 

4. CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE PROJETO  

4.1 ESTIMATIVA DO CONSUMO PER CAPITA 

  

 Devido a falta de dados referentes ao consumo e a contribuição de esgotos será adotado 

valor comumente utilizado e indicado pela norma NBR 7229 em sua Tabela 1. Segundo a nor-

ma citada para residências de padrão médio a contribuição de esgotos é de 130 l/hab.d. Uma 

vez que o coeficiente de retorno adotado é de 0,80 o consumo per capita de água de abaste-

cimento seria de 162,50 l/hab.d, portanto, valor considerado na grande maioria de projetos do 

mesmo tipo e indicado em diversas referências bibliográficas. 
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4.2 COEFICIENTES DE VARIAÇÃO DAS VAZÕES DE DEMANDA (K1, K2, K3)  

 Serão utilizados como coeficientes de variação os valores indicados pela norma NBR 

9649, ou seja:  

 Dia de maior consumo k1 = 1,2 

 Hora de maior consumo k2 = 1,5 

 Consumo mínimo k3 = 0,5 

 A relação entre o volume de esgoto encaminhado à rede e o volume de água consumido, 

definido como coeficiente de retorno, foi considerado de 0,80. 

5. DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO  

 A vazão de contribuição de um sistema de esgotamento sanitário deve levar em conside-

ração o número de pessoas que contribui para o sistema, o esgoto gerado por cada uma des-

sas pessoas e a vazão de infiltração na rede coletora de esgotos, proveniente principalmente 

de água da chuva. 

 O número de habitantes contribuintes para o sistema foi obtido anteriormente, e a quanti-

dade de esgoto que cada indivíduo despeja na rede é feito de forma estimativa conforme o item 

4.1.  

 Para obtenção da vazão de infiltração na rede é necessário saber qual é o comprimento de 

rede existente ou previsto no sistema, assim como a taxa de contribuição de infiltração no sis-

tema. Nos itens seguintes são apresentados os cálculos utilizados na estimativa da vazão de 

infiltração que juntamente com o esgoto gerado pela população serão a vazão de contribuição 

do sistema em questão. 

5.1 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE INFILTRAÇÃO  
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 Segundo a NBR 9649, a taxa de contribuição de infiltrações depende de condições locais, 

tais como: nível d’água do lençol freático, natureza do subsolo, qualidade da execução da rede, 

material da tubulação e tipo de junta utilizado. O valor adotado deverá estar na faixa de 0,05 a 

1,00 l/s/ km. 

 No presente sistema adotou-se a taxa de contribuição de infiltração Ti= 0,20 l/s/km, em 

virtude da utilização de tubulação em PVC com poços de visita convencionais, o que propor-

ciona uma estanqueidade regular. O valor empregado se justifica pela ocorrência de infiltração 

nos Poços de Visita e terminais de limpeza. 

5.2 VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO  

  De acordo com o apresentado anteriormente pode-se fazer uma estimativa prévia das 

vazões aplicadas ao sistema de esgotamento sanitário entretanto pela rede coletora ser exis-

tente, conseguimos assim calcular as vazões de esgoto de forma exata. As equações a seguir 

indicam os cálculos para vazões de um sistema de esgotamento sanitário. 

 Vazão média 

Qm = C.P.q / 86400 (1) 

 Vazão máxima diária 

Qmd = C.P.q. k1 / 86400 (2) 

 Vazão máxima horária 

Qmh = C.P.q.k1.k2 / 86400 (3) 

 Vazão de infiltração 

Qinf = Ti.L (4) 

 Vazão máxima para início de plano 

Qmaxi = Qmd + Qinf (5) 

 Vazão máxima para fim de plano 
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Qmaxf = Qmh + Qinf (6) 

Onde: 

C = coeficiente de retorno - 0,80 

P = população (hab.) - Bela Vista I - 450 hab 

P = população (hab.) - Bela Vista II - 460 hab 

q = consumo per capita de água (l.hab.d) - 162,5 

k1 = coeficiente do dia de maior consumo - 1.2 

k2 = coeficiente da hora de maior consumo -1.5 

Ti = taxa de contribuição linear por infiltração (l/s.m) - 0,0002  

L = comprimento de rede (m) - Bela Vista I - 797 

L = comprimento de rede (m) - Bela Vista II - 1110 

 No quadro a seguir são apresentados resumos das vazões obtidas utilizando-se as equa-

ções anteriores por sub-bacia. 

 

Quadro 1: Vazões de Contribuição do Sistema de Esgotamento - Bela Vista I 

Pop. Qm Qmd Qmh L Qinf Qmaxi Qmaxf 

(Hab.) (l/s) (l/s) (l/s) (m) (l/s) (l/s) (l/s) 

450 0,667 0,813 1,219 852,0 0,170 0,983 1,389 

 

 

Quadro 2: Vazões de Contribuição do Sistema de Esgotamento - Bela Vista II 

Pop. Qm Qmd Qmh L Qinf Qmaxi Qmaxf 

(Hab.) (l/s) (l/s) (l/s) (m) (l/s) (l/s) (l/s) 

460 0,692 0,831 1,246 1110,0 0,222 1,053 1,468 
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6.  PROJETO HIDRÁULICO            

6.1 CRITÉRIOS DE PROJETO 

 Em seguida são apresentados os Critérios de Projeto e as definições de Dados Básicos de 

Projeto que balizam a revisão do dimensionamento hidráulico-sanitário.  

 As contribuições à rede coletora de esgoto sanitário são essencialmente de origem domés-

tica com possibilidade de lançamento de pequenas quantidades de contribuições do comércio. 

Eventuais pequenas flutuações em casos isolados serão desconsideradas, baseando-se no 

fato que geralmente em torno de 96% da vazão total são de origem doméstica.  

 Em função disso, somente indústria de certo porte ou com contribuição expressiva em ter-

mos de vazão e/ou carga poluidora ao sistema, mereceria consideração destacada no dimen-

sionamento, o que não é o caso no presente projeto. 

6.1.1  Parâmetros Hidráulicos de Projeto 

 O dimensionamento hidráulico do sistema é baseado: 

 no número de habitantes atendidos para o horizonte do projeto; e,  

 no consumo específico de água por habitante para a determinação, através do coefici-

ente de retorno, da geração de esgoto per capita. 

 

 As vazões de projeto foram definidas a partir da estimativa da população contribuinte à 

rede coletora e dos seguintes parâmetros: 

 

 Consumo de água per capita  Q = 162,50 l/hab.dia  

 Coeficiente de retorno C = 0,80 

 Geração de esgoto per capita  Q = 130 l/hab.dia  

 Nº pessoas por economia 5 hab 

 Coeficiente de consumo máximo diário: k1 = 1,2 
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 Coeficiente de consumo máximo horário: k2 = 1,5 

 Coeficiente de consumo mínimo horário: k3 = 0,5 

 Taxa de infiltração T = 0,2 l/s.km 

6.1.2  Vazões 

 Para cálculo de vazão foi utilizada a equação abaixo: 

 

, sendo: 

 

  = Vazão doméstica (inicial e final), em l/s; 

  = população contribuinte (inicial e final), em hab; 

 

 Vazões totais; 

 

, sendo: 

 Qdomi = Vazão total em l/s 

  = Taxa de infiltração em l/s.km 

 L = Extensão da rede coletora em km. 

 

6.1.3 Parâmetros para o dimensionamento 

 População atendida 5 x 182 : 910 habitantes 

 Consumo de água per capita: 162,50 litros/hab.dia 

 Coeficiente de retorno: 0,80 

 Geração de esgoto per capita: 130 litros/hab.dia 

 Vazão media de esgoto por habitante: 0,00148 l/s.hab 

 Coeficiente de máxima vazão diária: 1,2 

 Coeficiente de máxima vazão horária: 1,5 

 Vazão de pico por habitante: 0,00348 l/s.hab 
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 Vazão media final de esgoto: 1,359 l/s 

 

 

6.2  ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1 

 

 Esta elevatória foi projetada para ser instalada no Lote 01, na quadra Q.G, ao lado do sis-

tema de tratamento de esgoto existente. Esta EE receberá uma vazão de início de plano de 

0,972 l/s e uma vazão de fim de plano de 1,378 l/s. O esgoto recalcado pela elevatória será 

conduzido através da linha de recalque, com extensão aproximada de 298,0 m e lançará o e-

fluente NO PV gradeado da Estação elevatória 02. 

 A seguir apresenta-se o dimensionamento hidráulico da estação elevatória afim de atender 

as respectivas vazões de projeto. 

6.2.1 Funcionamento dos Conjuntos Motor Bomba 

 

 O funcionamento dos conjuntos moto-bomba da estação elevatória ocorrerá da seguinte 

forma: os conjuntos instalados serão adequados para atendimento de tal etapa de projeto. Os 

conjuntos serão acionados de forma alternada, controlados pelo painel de controle e proteção 

dos equipamentos. Caso ocorra falha no conjunto a ser acionado, o outro conjunto deverá en-

trar em funcionamento automaticamente. 

 Entretanto esta rotina deverá ser alterada em função da manutenção preventiva estabele-

cida pelo fabricante, isto é, um dos conjuntos será acionado seguidas vezes enquanto o outro 

conjunto estiver em manutenção. 

 A manobra de troca de funcionamento poderá ser executada “manualmente” através do 

painel de comando da estação elevatória. 

6.2.2 Dimensionamento Hidráulico 

 

 Os dados apresentados no quadro seguinte são um resumo dos dados referentes à EE-1, 

para o cálculo das vazões, foram utilizadas as fórmulas apresentadas no item 6.1. 

Vazões de Contribuição EE1 

Vazão Média (l/s) 0.677
Vazão Máxima Diária (l/s) 0.813
Vazão Máxima Horária (l/s) 1.219
Vazão De Infiltração 0.170
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Vazão máx. para início de plano (l/s)  0.983
Vazão máx. para fim de plano (l/s) 1.389

 

  Para esta elevatória EE-1, será considerada uma vazão de bombeamento de 1,5 l/s, 

de forma que se tenha certa folga entre a vazão máxima de fim de plano e vazão de bombea-

mento. 

6.3.3 Cálculo do Diâmetro da Tubulação de Recalque 

 

 A tubulação de recalque, com extensão de 298,00 metros, será pré-dimensionada conside-

rando a vazão máxima horária de final de plano, com a utilização da fórmula de Bresse: 

, 

 Sendo Q = 1,5 l/s = 0,0015 m³/s 

 

 

 D =  46 mm 

 

 Será utilizado o diâmetro comercial para a tubulação de PEAD PN 10 DE 90 (diâmetro in-

terno de 79,20 mm), afim de facilitar a passagem de partículas maiores presentes no esgoto 

doméstico. 

 

6.3.4 Dimensionamento do Poço de Sucção 

 

 Segundo TSUTIYA (1999), para elevatórias com duas bombas que irão operar alternada-

mente deve-se utilizar a equação abaixo: 

V = (Q.T)/8 

 Onde: 

 V = volume útil mínimo (m³) 

 Q = capacidade de bombeamento da bomba (m³/min) 

 T = intervalo de tempo entre duas partidas sucessivas da bomba (tempo de ciclo), (min). 

 O tempo de ciclo é um parâmetro de fundamental importância, pois durante a partida do 

motor da bomba é gerada uma determinada quantidade de calor e essa energia deverá ser 
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dissipada, sendo que um número excessivo de partidas poderá levar o motor ao superaqueci-

mento. A dissipação de energia é feita através de um intervalo de tempo adequado entre parti-

das sucessivas do motor da bomba. 

 Para bombas abaixo de 20 cv é sugerido um tempo de ciclo de 10 min (Metcalf & Eddy) e 

será esse o tempo adotado:  

 

 Volume Útil Mínimo 

 

 Será adotado o tempo de ciclo de bombas de 10 minutos, que resulta em 6 partidas por 

hora para os conjuntos moto bomba.  

 A vazão de 1,5 l/s = 0,09 m³/min: 

 

V = (Q.T)/8;  V = (0,09.10)/8;  V = 0,112 m³ 

 

 Profundidade da Elevatória 

 

 Será adotada elevatória em anel pré-fabricado em concreto com diâmetro de 1,50 m. Sen-

do assim tem-se uma área superficial de 1,77  m². Sabendo que o volume útil mínimo é de 

0,112 m³, aplica-se a fórmula a seguir para se obter a profundidade útil mínima necessária: 

 

h = V / A, 

  

 Onde: V é o volume (m³), A é a área (m²) e h é a profundidade (m). 

 Substituindo os valores tem-se: 

 

Hutil = 0,112 / 1,77  Hutil = 0,063 m = 0,10m 

 

 O nível máximo de operação está situado 30 cm (0,30 m) abaixo da geratriz inferior da 

tubulação de alimentação da elevatória, e o nível mínimo de operação será definido a 50 cm 

(0,50 m) acima do fundo da elevatória. 

 Assim a profundidade da elevatória será: 1,20 (cota de chegada do Pv Gradeado) +0,10 + 

0,30 + 0,50 = 2,10 m. 
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 Volume efetivo da Elevatória 

 

 Sabendo que o diâmetro é igual a 1,50 m e a profundidade útil é de 0,90 m, tem-se um 

volume efetivo da elevatória igual a: 

 

Ve = π . D² / 4 . h 

 

 Onde: Ve é o volume efetivo (m³), D é o diâmetro interno (m) e h é a profundidade da mas-

sa líquida na elevatória (m).  

 Substituindo os valores tem-se: 

 

Ve = π 1,50² / 4 . 0,90 → Ve = 1,60 m³ 

 

 Tempo de Detenção Médio 

 

 O tempo de detenção numa elevatória deve ser o menor possível e nunca deve ultrapassar 

30 minutos para a vazão média de início de plano. O tempo de detenção é um parâmetro im-

portante, uma vez que a permanência excessiva do esgoto bruto no poço acarretará a emana-

ção de gases, o que danifica a estrutura e o equipamento, além de criar sérios problemas para 

o operador. 

 O tempo de detenção médio será calculado pela fórmula: 

 

Td = V/Qm 

 Sendo: 

 Td = tempo de detenção (min); 

 V = volume útil mínimo do poço (m³); 

 Qm = vazão média afluente à elevatória na etapa de implantação (m³/min), 

 

 onde 0,677 l/s = 0,0406 m³/min 

 Substituindo-se os valores tem-se: 
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Td = V/Qm  Td = 0,15/0,0406  Td = 3,69 min 

 

6.3.5 Cálculo das Perdas de Carga 

 

 A estação elevatória será construída no terreno indicado, na cota 91,48 m em função da 

profundidade de chegada dos coletores, terão as seguintes cotas e dados a serem considera-

dos no recalque: 

Descrição    

Cota de chegada do 

coletor na EE-1 

CC 90,28 m 

Altura útil de líquido 

na EE-1 

Hutil 0,10 m 

Folga entre o nível 

max e a cota de che-

gada 

F 0,30 m 

Cota do ponto mais 

alto do emissário 

CPV 108,00 m 

 

6.3.6 Determinação da Altura geométrica (Hgeo) 

 

 O desnível geométrico a ser considerado é a diferença entre o nível mínimo de líquido na 

estação elevatória e o nível de chegada do emissário na estação elevatória EE- 02. A determi-

nação da altura geométrica é apresentada na formula abaixo: 

Hgeo = CPV - Cmin 

  

 Cota do nível máximo de líquido na EE-1 (Cmax) 

 Cmax = CC – F  = 90,28 - 0,30 = 89,98 m 

 

 Cota do nível mínimo de líquido na EE-1 (Cmin) 

 Cmin = Cmax – Hutil  = 89,98 - 0,10 = 89,88 m 

 

 Então o desnível geométrico é: 

 Hgeo = CPV – Cmin = 108,00 – 89,88 = 18,12 m 
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6.3.7 Cálculo da perda de carga relativa ao Barrilete de Recalque 

 

 No cálculo da perda de carga localizada é utilizada a seguinte equação: 

h1 = K.V² / 2g 

 Onde: 

 k = constante específica de cada tipo de conexão. 

 v = velocidade na tubulação (m/s) 

 g = aceleração da gravidade = 9,81 m/s² 

 

 Sabendo que o diâmetro interno da tubulação adotada é 79,20 mm, tem-se para a vazão 

de 1,5 l/s uma velocidade de 3,28 m/s. 

 Sendo assim a carga cinética é: 

 

V²/2g =  3,28²/2*9,81 = 0,5497 

 

 A perda de carga para a uma curva 45º é: 

 hp = k.0,5497  hp = 0,2 . 0,5497  hp = 0,1099 m 

 

 A mesma metodologia é apresentada para todas as conexões utilizadas nas instalações da 

estação elevatória de esgotos. 

 No quadro a seguir é apresentado um resumo das perdas de carga localizadas para cada 

conexão e o resultado da perda de carga localizada total. 

Peça Quantidade v²/2g k hp (m)
Ampliação Gradual 1 0.5497 0.30 0.16491
Curva 90° 3 0.5497 0.40 0.65964
Curva 45° 1 0.5497 0.20 0.10994

Junção 1 0.5497 0.40 0.21988

Registro de Gaveta Aberto 1 0.5497 0.20 0.10994
Saída de Canalização 1 0.5497 1.00 0.5497
Válvula de Retenção 1 0.5497 2.75 1.51168

3.32569Total (mca) ->  

 

6.3.8 Perda de carga na Linha de Recalque 
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 No cálculo da perda da linha de recalque, é aplicada a fórmula de Hazen-Willians, confor-

me apresentado a seguir:  

 

J = 10,643 x Q1,852 x C-1,852 x D-4,87 

 

 Onde: 

 Q = vazão (m³/s) 

 D = diâmetro interno do tubo (m) 

 J = perda de carga unitária (m/m) 

 C = coeficiente que depende da natureza (material e estado) das paredes dos tubos 

 

 De posse do valor de J, multiplica-se pelo comprimento da linha de recalque para se achar 

a perda de carga desta. 

 Uma vez que a tubulação utilizada no recalque é em PEAD (C = 140), a vazão é a vazão 

de bombeamento, ou seja, 1,5 l/s = 0,0015 m³/s, e conforme já apontado D = 79,2 mm = 0,0792 

m, substitui-se estes valores na formula de Hazen-Willians e tem-se: 

 

J= 0,00153 m/m 

 

 Multiplicando-se pelo comprimento da tubulação tem-se: 

 

H2 = 298,0* 0,00153 = 0,455 mca 

 

6.3.9  Altura Manométrica total (HMT) 

 

HMT = H1 + H2 + Hgeo => HMT = 3,325 + 0,455 + 18,12 

HMT = 21,90 mca 

 

6.3.10  Cálculo da Potência do Conjunto de Bombeamento 

 

 

 

 Onde: 
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 ɣ = densidade do esgoto (1020 kg/m3) 

 Q = vazão de especificação (m3/s) 

 Hm = Altura manométrica Total (mca) 

 n = eficiência do conjunto (%) 

 

 Substituindo-se os valores, tem-se: 

P = 1,10 cv 

 

 Adota-se uma potência mínima de 1,0 cv. 

 

6.3.11  Verificação da necessidade de remoção mecânica de ar na linha de recalque 

 

A linha de recalque da EE-1 não necessidade de ventosa, pois não apresenta pontos altos 

seguindo de pontos baixos. 

 

6.3.12  Resumo das características da EE-1 e sua linha de Recalque  

 

Diâmetro da EE 150,00 cm 

Profundidade da EE 2,10 m 

Altura Útil da EE  0,15 m 

Volume efetivo da EE  1,60 m³ 

Tempo de detenção máximo na EE 3,69 min 

Comprimento da Linha de Recalque 298,00 m 

Material da linha de Recalque PEAD 

Diâmetro comercial da linha de recalque 90 mm 

Necessita de Ventosas Não 

Altura Manométrica Total (HMT) 21,90 m 

Vazão de Bombeamento 1,5 l/s 

Potência dos Conjuntos de Bombeamento 1,0 cv 

 

 

6.3.3 Projeto elétrico da EE - 1 

 

6.3.3.1 Aspectos Legais 
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 O presente projeto baseia-se na normativa Celesc - N-321.0001 - SET -2015 - Padroniza-

ção De Entrada De Energia Elétrica De Unidades Consumidoras, da CELESC e na norma NBR 

5410:2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT. 

 

 Os materiais elétricos a serem aplicados nesta obra deverão obrigatoriamente possuir o 

Selo de Conformidade da ABNT. 

 

 Recomenda-se na execução do aqui projetado por profissional legalmente habilitado, de 

forma a que a obra seja construída como projetada, garantindo assim sua integral funcionalida-

de e segurança. 

 

6.3.3.2 Descrição da Obra 

 

 A obra consiste de uma entrada de energia em baixa tensão (380/220V) , subterrânea, 

com medição em mureta de alvenaria, para atender a estação elevatória de esgoto. 

 

 A EE-1 contara com duas bombas submersas de 1 cv, de funcionamento alternativo, ou 

seja, enquanto uma delas estiver funcionando a outra ficara em repouso, de forma que a carga 

a ser considerada como demanda será a de apenas uma das bombas. 

 

 Dadas as características das bombas, a alimentação será em 380 V, trifásica e, portanto, a 

entrada de energia será dimensionada para a configuração mínima determinada pela Celesc, 

com proteção geral de 40 A e condutores de cobre com seção de 10 mm². 

 

 Após a medição de energia os condutores alimentação o CCM, que comandara o aciona-

mento da bomba, ligando-a quando a eletro bóia atingir o seu limite superior e desligando-a 

quando chegar ao limite inferior, evitando assim o seu funcionamento a vazio. 

 

 Os detalhes relativos à entrada de energia, diagramas e detalhes constam das pranchas 

ELT-01, ELT-02 e ELT-030 em anexo. 

 

6.3.3.3 Descrição da Entrada de Serviço de Energia Elétrica 

 

6.3.3.3.1 A carga instalada 
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 A carga total instalada na obra será de 3,05 kW, compreendendo 2 motores de 1 cv em 

380 V, uma lâmpada 10 W LED, uma tomada de força de 300 W e estimados 100 W do co-

mando das bombas, estes últimos alimentados em 220 V. 

 

6.3.3.3.2 A demanda estimada 

 

 Considerando-se o funcionamento alternativo das bombas e ainda o funcionamento a ple-

na do restante das cargas. estima-se que a demanda de potencia da instalação não ultrapassa-

ra a 1,98 kVA. 

 

6.3.3.3.3 O ramal de serviço 

 

 O ramal de serviço será constituído de duas partes, sendo: uma parte em eletroduto metá-

lico de diâmetro nominal de 1 (uma) polegada, em aço galvanizado a fogo, atendendo as nor-

mas NBR 5597 ou NBR 5598, instalado junto ao paste da Celesc, que devera ser atado firme-

mente ao poste per meio de fitas metálicas perfuradas e galvanizadas, providas de fecho pró-

prio para tal que deverão ser aplicados com ferramenta especifica; e terminando numa caixa de 

passagem subterrânea a 50 cm do poste e outra parte subterrânea entre a caixa de passagem 

e a mureta de medição e CCM em eletroduto de polietileno de alta densidade - PEAD - com 

diâmetro nominal de 1. 1/2 polegada (40 mm). O eletroduto junto ao poste deverá ser aterrado 

através de um condutor de cobre nu de 10 mm², conectado a uma haste de aterramento de 

Ø16x2.400 mm, instalada no interior da primeira caixa de passagem, conforme indicado em 

desenho. 

 

 Os condutores do ramal de ligação derivarão diretamente da rede de distribuição de baixa 

tensão da CELESC, com conector tipo cunha, e será constituído de quatro cabos de cobre com 

isolamento em EPR para 1.000 V, sendo os condutores fase identificados pelas cores pre-

ta,branca (ou cinza) e vermelha, ao passo que o condutor neutro será identificado pela cor azul 

clara. Os condutores serão terminados, com terminais maciços nas extremidades que serão 

conectadas a rede da Celesc através de conectores tipo cunha. 

 

 A pelo menos 50 em do paste será construída uma caixa de passagem subterrânea com 

tampa de ferro fundido própria para local com trânsito de pedestres, conforme padrão da Ce-

lesc. Esta caixa de passagem será construída em alvenaria e terá dimensões internas mínimas 

de 410 mm (comprimento), 650 mm (largura) e 800 mm (profundidade), conforme desenho. 
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 Desta caixa ate a caixa do medidor de energia, os condutores serão protegidos por eletro-

duto de PEAD, de diâmetro nominal de 1.1/2 mm (40 mm) instalado a, no mínima, 800 mm e 

profundidade. Par questões de segurança, ao Iongo de todo percurso deste eletroduto deverá 

ser instalada uma fita de sinalização com a inscrição CUIDADO- PERIGO- CONDUTORES 

ELÉTRICOS, a 300 mm acima do eletroduto. 

 

6.3.3.3.4 A caixa para o medidor de energia (QM) 

 

 Será instalada na mureta, conforme desenho, e será do tipo CRPP, padrão Celesc.  

 

 A caixa será própria para a instalação do medidor trifásico, da proteção geral da unidade, 

dos dispositivos de proteção contra surtos - DPS e do barramento de terra. 

 A cota da linha de centro do visor do medidor em relação ao piso devera ficar em 150 cm. 

 

6.3.3.3.5 A proteção geral e as parciais de primeiro nível 

 

 O Diagrama Unifilar Geral consta da prancha ELT-01. 

 

 De acordo com a normativa Celesc - N-321 .0001 - SET -2015 - Padronização De Entrada 

De Energia Elétrica De Unidades Consumidoras a proteção geral da obra deve ter proteção 

geral de 40 A, feita por disjuntor tripolar. 

 

6.3.3.3.6 O eletroduto de aterramento da obra 

 

 O aterramento de qualquer instalação elétrica é essencial para a segurança dos equipa-

mentos elétricos e, principalmente para pessoas e animais, pois qualquer fuga pode ser fatal. 

Portanto, todas as partes metálicas não condutoras deverão ser aterradas. Ao conjunto de ca-

bos, condutores e conectores destinados ao aterramento dá-se a denominação de ELETRODO 

DE ATERRAMENTO, segundo a NBR 5410. 

 

 A barra de terra da caixa do medidor devera aterrada através de sua conexão ao seu 

barramento de equalização de potencial- BEP. 

 

 O eletrodo de aterramento devera possuir um terminal que fique acessível para a medição 

da resistência ôhmica na parte frontal da edificação. 

6.4  ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-2 
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 Esta elevatória foi projetada para ser instalada atrás dos Lotes 03 e 04, na quadra Q.V, ao 

lado do sistema de tratamento de esgoto existente. Esta EE receberá uma vazão de início de 

plano de 2,035 l/s e uma vazão de fim de plano de 2,857 l/s. O esgoto recalcado pela elevatória 

será conduzido através da linha de recalque, com extensão aproximada de 1320 m onde con-

duzirá o esgoto até a estação de tratamento de esgoto. 

 A seguir apresenta-se o dimensionamento hidráulico da estação elevatória afim de atender 

as respectivas vazões de projeto. 

6.4.1 Funcionamento dos Conjuntos Motor Bomba 

 

 O funcionamento dos conjuntos moto-bomba da estação elevatória ocorrerá da seguinte 

forma: os conjuntos instalados serão adequados para atendimento de tal etapa de projeto. Os 

conjuntos serão acionados de forma alternada, controlados pelo painel de controle e proteção 

dos equipamentos. Caso ocorra falha no conjunto a ser acionado, o outro conjunto deverá en-

trar em funcionamento automaticamente. 

 Entretanto esta rotina deverá ser alterada em função da manutenção preventiva estabele-

cida pelo fabricante, isto é, um dos conjuntos será acionado seguidas vezes enquanto o outro 

conjunto estiver em manutenção. 

 A manobra de troca de funcionamento poderá ser executada “manualmente” através do 

painel de comando da estação elevatória. 

6.4.2 Dimensionamento Hidráulico 

 

 

 Os dados apresentados no quadro seguinte são um resumo dos dados referentes à EE-2, 

para o cálculo das vazões, foram utilizadas as fórmulas apresentadas no item 6.1. 

 

 

Vazões de Contribuição EE2  

Vazão Média (l/s) 1.369
Vazão Máxima Diária (l/s) 1.643
Vazão Máxima Horária (l/s) 2.465
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Vazão De Infiltração 0.392
Vazão máx. para início de plano (l/s)  2.035
Vazão máx. para fim de plano (l/s) 2.857

 

  Para esta elevatória EE-2, será considerada uma vazão de bombeamento de 3,0 l/s, 

de forma que se tenha certa folga entre a vazão máxima de fim de plano e vazão de bombea-

mento. 

6.4.3 Cálculo do Diâmetro da Tubulação de Recalque 

 

 A tubulação de recalque, com extensão de 1320,00 metros, será pré-dimensionada consi-

derando a vazão máxima horária de final de plano, com a utilização da fórmula de Bresse: 

, 

 Sendo Q = 3,0 l/s = 0,0030 m³/s 

 

 

 D =  65 mm 

 

 Será utilizado o diâmetro comercial para a tubulação de PEAD PN 10 DE 90 (diâmetro in-

terno de 79,20 mm). 

 

6.4.4 Dimensionamento do Poço de Sucção 

 

 Segundo TSUTIYA (1999), para elevatórias com duas bombas que irão operar alternada-

mente deve-se utilizar a equação abaixo: 

V = (Q.T)/8 

 Onde: 

 V = volume útil mínimo (m³) 

 Q = capacidade de bombeamento da bomba (m³/min) 

 T = intervalo de tempo entre duas partidas sucessivas da bomba (tempo de ciclo), (min). 

 O tempo de ciclo é um parâmetro de fundamental importância, pois durante a partida do 

motor da bomba é gerada uma determinada quantidade de calor e essa energia deverá ser 
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dissipada, sendo que um número excessivo de partidas poderá levar o motor ao superaqueci-

mento. A dissipação de energia é feita através de um intervalo de tempo adequado entre parti-

das sucessivas do motor da bomba. 

 Para bombas abaixo de 20 cv é sugerido um tempo de ciclo de 10 min (Metcalf & Eddy) e 

será esse o tempo adotado:  

 

 Volume Útil Mínimo 

 

 Será adotado o tempo de ciclo de bombas de 10 minutos, que resulta em 6 partidas por 

hora para os conjuntos moto bomba.  

 A vazão de 3,0 l/s = 0,18 m³/min: 

 

V = (Q.T)/8;  V = (0,18.10)/8;  V = 0,225 m³ 

 

 Profundidade da Elevatória 

 

 Será adotada elevatória em anel pré-fabricado em concreto com diâmetro de 1,50 m. Sen-

do assim tem-se uma área superficial de 1,77 m². Sabendo que o volume útil mínimo é de 

0,225 m³, aplica-se a fórmula a seguir para se obter a profundidade útil mínima necessária: 

 

h = V / A, 

  

 Onde: V é o volume (m³), A é a área (m²) e h é a profundidade (m). 

 Substituindo os valores tem-se: 

 

Hutil = 0,112 / 1,77  Hutil = 0,1271 m = 0,15m 

 

 O nível máximo de operação está situado 30 cm (0,30 m) abaixo da geratriz inferior da 

tubulação de alimentação da elevatória, e o nível mínimo de operação será definido a 50 cm 

(0,50 m) acima do fundo da elevatória. 

 Assim a profundidade da elevatória será: 1,05 (cota de chegada do Pv Gradeado) +0,15 + 

0,30 + 0,50 = 2,00 m. 
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 Volume efetivo da Elevatória 

 

 Sabendo que o diâmetro é igual a 1,50 m e a profundidade útil é de 0,95 m, tem-se um 

volume efetivo da elevatória igual a: 

 

Ve = π . D² / 4 . h 

 

 Onde: Ve é o volume efetivo (m³), D é o diâmetro interno (m) e h é a profundidade da mas-

sa líquida na elevatória (m).  

 Substituindo os valores tem-se: 

 

Ve = π 1,50² / 4 . 0,95 → Ve = 1,86 m³ 

 

 Tempo de Detenção Médio 

 

 O tempo de detenção numa elevatória deve ser o menor possível e nunca deve ultrapassar 

30 minutos para a vazão média de início de plano. O tempo de detenção é um parâmetro im-

portante, uma vez que a permanência excessiva do esgoto bruto no poço acarretará a emana-

ção de gases, o que danifica a estrutura e o equipamento, além de criar sérios problemas para 

o operador. 

 O tempo de detenção médio será calculado pela fórmula: 

 

Td = V/Qm 

 Sendo: 

 Td = tempo de detenção (min); 

 V = volume útil mínimo do poço (m³); 

 Qm = vazão média afluente à elevatória na etapa de implantação (m³/min), 

 

 onde 1,369 l/s = 0,082 m³/min 

 Substituindo-se os valores tem-se: 
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Td = V/Qm  Td = 0,15/0,082  Td = 1,826min 

 

6.4.5 Cálculo das Perdas de Carga 

 

 A estação elevatória será construída no terreno indicado, na cota 97,80 m em função da 

profundidade de chegada dos coletores, terão as seguintes cotas e dados a serem considera-

dos no recalque: 

Descrição    

Cota de chegada do 

coletor na EE-2 

CC 96,75 m 

Altura útil de líquido 

na EE-1 

Hutil 0,15 m 

Folga entre o nível 

max e a cota de che-

gada 

F 0,30 m 

Cota do ponto mais 

alto do emissário 

CPV 125,00 m 

 

6.4.6 Determinação da Altura geométrica (Hgeo) 

 

 O desnível geométrico a ser considerado é a diferença entre o nível mínimo de líquido na 

estação elevatória e o nível de chegada do emissário na ETE. A determinação da altura geo-

métrica é apresentada na formula abaixo: 

Hgeo = CPV - Cmin 

  

 Cota do nível máximo de líquido na EE-1 (Cmax) 

 Cmax = CC – F  = 96,75 - 0,30 = 96,45 m 

 

 Cota do nível mínimo de líquido na EE-1 (Cmin) 

 Cmin = Cmax – Hutil  = 96,45 - 0,15 = 96,30 m 

 

 Então o desnível geométrico é: 

 Hgeo = CPV – Cmin = 125,00 – 96,30 = 28,70 m 
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6.4.7 Cálculo da perda de carga relativa ao Barrilete de Recalque 

 

 No cálculo da perda de carga localizada é utilizada a seguinte equação: 

h1 = K.V² / 2g 

 Onde: 

 k = constante específica de cada tipo de conexão. 

 v = velocidade na tubulação (m/s) 

 g = aceleração da gravidade = 9,81 m/s² 

 

 Sabendo que o diâmetro interno da tubulação adotada é 79,20 mm, tem-se para a vazão 

de 3,0 l/s uma velocidade de 0,608 m/s. 

 Sendo assim a carga cinética é: 

 

V²/2g =  0,608²/2*9,81 = 0,0189 

 

 A perda de carga para a uma curva 45º é: 

 hp = k.0,0189  hp = 0,2 . 0,0189  hp = 0,00378 m 

 

 A mesma metodologia é apresentada para todas as conexões utilizadas nas instalações da 

estação elevatória de esgotos. 

 No quadro a seguir é apresentado um resumo das perdas de carga localizadas para cada 

conexão e o resultado da perda de carga localizada total. 

Peça Quantidade v²/2g k hp (m)
Ampliação Gradual 1 0.01884 0.30 0.00565
Curva 90° 3 0.01884 0.40 0.02261
Curva 45° 1 0.01884 0.20 0.00377

Junção 1 0.01884 0.40 0.00754

Registro de Gaveta Aberto 1 0.01884 0.20 0.00377
Saída de Canalização 1 0.01884 1.00 0.01884
Válvula de Retenção 1 0.01884 2.75 0.05181

0.11398Total (mca) ->  

 

6.4.8 Perda de carga na Linha de Recalque 
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 No cálculo da perda da linha de recalque, é aplicada a fórmula de Hazen-Willians, confor-

me apresentado a seguir:  

 

J = 10,643 x Q1,852 x C-1,852 x D-4,87 

 

 Onde: 

 Q = vazão (m³/s) 

 D = diâmetro interno do tubo (m) 

 J = perda de carga unitária (m/m) 

 C = coeficiente que depende da natureza (material e estado) das paredes dos tubos 

 

 De posse do valor de J, multiplica-se pelo comprimento da linha de recalque para se achar 

a perda de carga desta. 

 Uma vez que a tubulação utilizada no recalque é em PEAD (C = 140), a vazão é a vazão 

de bombeamento, ou seja, 3,0 l/s = 0,0030 m³/s, e conforme já apontado D = 79,20 mm = 

0,0792 m, substitui-se estes valores na formula de Hazen-Willians e tem-se: 

 

J= 0,00553 m/m 

 

 Multiplicando-se pelo comprimento da tubulação tem-se: 

 

H2 = 1320* 0,00553 = 7,30 mca 

 

6.4.9  Altura Manométrica total (HMT) 

 

HMT = H1 + H2 + Hgeo => HMT = 0,11398 + 7,30 + 28,70 

HMT = 36,20 mca 

 

6.4.10  Cálculo da Potência do Conjunto de Bombeamento 

 

 

 

 Onde: 
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 ɣ = densidade do esgoto (1020 kg/m3) 

 Q = vazão de especificação (m3/s) 

 Hm = Altura manométrica Total (mca) 

 n = eficiência do conjunto (%) 

 

 Substituindo-se os valores, tem-se: 

P = 3,70 cv 

 

 Adota-se uma potência mínima de 5,0 cv. 

 

6.4.11  Verificação da necessidade de remoção mecânica de ar na linha de recalque 

 

 O acúmulo de ar em emissários restringe a seção de escoamento causando acréscimo de 

perda de carga e redução de sua capacidade, podendo em determinados casos, até mesmo 

paralisar o escoamento. O ar entra de várias maneiras em um emissário, como por exemplo, 

através do poço de sucção de uma estação elevatória. 

 O ar pode ser retirado de emissários através de dois processos: 

 remoção hidráulica de ar: processo no qual o ar é arrastado pelo escoamento; 

  remoção mecânica de ar: processo no qual o ar é removido através de válvulas de 

expulsão de ar (ventosas). 

 Outro recurso que pode ser utilizado é o aprofundamento do emissário à montante de um 

ponto crítico de forma a minimizar a declividade à jusante e assim diminuir o ângulo de saída, e 

como poderá ser visto a seguir quanto menor o ângulo melhor para ajudar a expulsão do ar 

hidraulicamente. 

 Segundo Tsutiya (2004) vários pesquisadores examinaram a possibilidade da tubulação 

transportar pequenas bolsas e bolsões de ar, sem que ocorra ressalto. 

 Também estudaram as características hidráulicas a jusante do ressalto para que haja car-

reamento de ar. Como resultado dessas pesquisas, concluíram que a remoção de ar em tubu-

lações é obtida quando a velocidade média do escoamento (V) é igual ou maior que um certo 

valor mínimo, denominado velocidade crítica (Vc). Se a velocidade (V) for menor que a veloci-

dade crítica (Vc) deve-se promover a remoção mecânica de ar através da instalação de vento-

sas. 
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 A fórmula de Kent apud Tsutiya (2004) apresentada abaixo tem sido utilizada para deter-

minar a velocidade de arraste de ar acumulado na tubulação (velocidade crítica – Vc). A equa-

ção é: 

Vc = 1,36 (g x D x senØ )^1/2, onde: 

 Vc = velocidade crítica (m/s); 

 g = aceleração da gravidade = 9,81 m/s²; 

 D = diâmetro da tubulação (m); 

 Ø = ângulo que o conduto forma com a horizontal a jusante do ponto alto, em graus. 

 Os ângulos são obtidos no desenho do perfil do emissário (Plantas anexas) e como já indi-

cado anteriormente na tubulação de diâmetro interno 79,20 mm para a vazão de 3,0 l/s, a velo-

cidade (V) é de 0,608 m/s. Assim Vc deve ser menor do que V para descartar o uso de vento-

sas. 

 Na estaca 25+18,99 desse emissário existe um ponto crítico, onde o ângulo formado é de 

6°. Substituindo-se os valores na fórmula tem-se: 

 Vc = 1,36 (9,81 x 0,0792 x sen6 )^1/2,  

Vc = 0,3875 

Vc < V 

 Como pode ser visto o uso de ventosas é dispensado neste emissário 

6.4.12  Resumo das características da EE-2 e sua linha de Recalque  

 

Diâmetro da EE 150,00 cm 

Profundidade da EE 2,00 m 

Altura Útil da EE  0,15 m 

Volume efetivo da EE  1,86 m³ 

Tempo de detenção máximo na EE 1,826 min 

Comprimento da Linha de Recalque 1320,00 m 

Material da linha de Recalque PEAD 

Diâmetro comercial da linha de recalque 90 mm 
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Necessita de Ventosas Não 

Altura Manométrica Total (HMT) 36,20  m 

Vazão de Bombeamento 3,0 l/s 

Potência dos Conjuntos de Bombeamento 5,0 cv 

 

 

6.4.3 Projeto elétrico da EE - 2 

 

6.4.3.1 Aspectos Legais 

 

 O presente projeto baseia-se na normativa Celesc - N-321.0001 - SET -2015 - Padroniza-

ção De Entrada De Energia Elétrica De Unidades Consumidoras, da CELESC e na norma NBR 

5410:2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT. 

 

 Os materiais elétricos a serem aplicados nesta obra deverão obrigatoriamente possuir o 

Selo de Conformidade da ABNT. 

 

 Recomenda-se na execução do aqui projetado por profissional legalmente habilitado, de 

forma a que a obra seja construída como projetada, garantindo assim sua integral funcionalida-

de e segurança. 

 

6.4.3.2 Descrição da Obra 

 

 A obra consiste de uma entrada de energia em baixa tensão (380/220V) , subterrânea, 

com medição em mureta de alvenaria, para atender a estação elevatória de esgoto. 

 

 A EE-2 contara com duas bombas submersas de 5 cv, de funcionamento alternativo, ou 

seja, enquanto uma delas estiver funcionando a outra ficara em repouso, de forma que a carga 

a ser considerada como demanda será a de apenas uma das bombas. 

 

 Dadas as características das bombas, a alimentação será em 380 V, trifásica e, portanto, a 

entrada de energia será dimensionada para a configuração mínima determinada pela Celesc, 

com proteção geral de 40 A e condutores de cobre com seção de 10 mm². 
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 Após a medição de energia os condutores alimentação o CCM, que comandara o aciona-

mento da bomba, ligando-a quando a eletro boia atingir o seu limite superior e desligando-a 

quando chegar ao limite inferior, evitando assim o seu funcionamento a vazio. 

 

 Os detalhes relativos à entrada de energia, diagramas e detalhes constam das pranchas 

ELT-04, ELT-05 e ELT-06, em anexo. 

 

6.4.3.3 Descrição da Entrada de Serviço de Energia Elétrica 

 

6.4.3.3.1 A carga instalada 

 

 A carga total instalada na obra será de 3,05 kW, compreendendo 2 motores de 5 cv em 

380 V, uma lâmpada 10 W LED, uma tomada de força de 300 W e estimados 100 W do co-

mando das bombas, estes últimos alimentados em 220 V. 

 

6.4.3.3.2 A demanda estimada 

 

 Considerando-se o funcionamento alternativo das bombas e ainda o funcionamento a ple-

na do restante das cargas. estima-se que a demanda de potencia da instalação não ultrapassa-

ra a 1,98 kVA. 

 

6.3.3.3.3 O ramal de serviço 

 

 O ramal de serviço será constituído de duas partes, sendo: uma parte em eletroduto metá-

lico de diâmetro nominal de 1 (uma) polegada, em aço galvanizado a fogo, atendendo as nor-

mas NBR 5597 ou NBR 5598, instalado junto ao paste da Celesc, que devera ser atado firme-

mente ao poste per meio de fitas metálicas perfuradas e galvanizadas, providas de fecho pró-

prio para tal que deverão ser aplicados com ferramenta especifica; e terminando numa caixa de 

passagem subterrânea a 50 cm do poste e outra parte subterrânea entre a caixa de passagem 

e a mureta de medição e CCM em eletroduto de polietileno de alta densidade - PEAD - com 

diâmetro nominal de 1. 1/2 polegada (40 mm). O eletroduto junto ao poste deverá ser aterrado 

através de um condutor de cobre nu de 10 mm², conectado a uma haste de aterramento de 

Ø16x2.400 mm, instalada no interior da primeira caixa de passagem, conforme indicado em 

desenho. 

 

 Os condutores do ramal de ligação derivarão diretamente da rede de distribuição de baixa 
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tensão da CELESC, com conector tipo cunha, e será constituído de quatro cabos de cobre com 

isolamento em EPR para 1.000 V, sendo os condutores fase identificados pelas cores pre-

ta,branca (ou cinza) e vermelha, ao passo que o condutor neutro será identificado pela cor azul 

clara. Os condutores serão terminados, com terminais maciços nas extremidades que serão 

conectadas a rede da Celesc através de conectores tipo cunha. 

 

 A pelo menos 50 em do paste será construída uma caixa de passagem subterrânea com 

tampa de ferro fundido própria para local com trânsito de pedestres, conforme padrão da Ce-

lesc. Esta caixa de passagem será construída em alvenaria e terá dimensões internas mínimas 

de 410 mm (comprimento), 650 mm (largura) e 800 mm (profundidade), conforme desenho. 

 

 Desta caixa ate a caixa do medidor de energia, os condutores serao protegidos por eletro-

duto de PEAD, de diâmetro nominal de 1.1/2 mm (40 mm) instalado a, no mínima, 800 mm e 

profundidade. Par questões de segurança, ao Iongo de todo percurso deste eletroduto deverá 

ser instalada uma fita de sinalização com a inscrição CUIDADO- PERIGO- CONDUTORES 

ELÉTRICOS, a 300 mm acima do eletroduto. 

 

6.4.3.3.4 A caixa para o medidor de energia (QM) 

 

 Será instalada na mureta, conforme desenho, e será do tipo CRPP, padrão Celesc. 

  

 A caixa será própria para a instalação do medidor trifásico, da proteção geral da unidade, 

dos dispositivos de proteção contra surtos - DPS e do barramento de terra. 

 A cota da linha de centro do visor do medidor em relação ao piso devera ficar em 150 cm. 

 

6.4.3.3.5 A proteção geral e as parciais de primeiro nível 

 

 O Diagrama Unifilar Geral consta da prancha ELT- 04. 

 

 De acordo com a normativa Celesc - N-321 .0001 - SET -2015 - Padronização De Entrada 

De Energia Elétrica De Unidades Consumidoras a proteção geral da obra deve ter proteção 

geral de 40 A, feita por disjuntor tripolar. 

 

6.4.3.3.6 O eletroduto de aterramento da obra 
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 O aterramento de qualquer instalação elétrica é essencial para a segurança dos equipa-

mentos elétricos e, principalmente para pessoas e animais, pois qualquer fuga pode ser fatal. 

Portanto, todas as partes metálicas não condutoras deverão ser aterradas. Ao conjunto de ca-

bos, condutores e conectores destinados ao aterramento dá-se a denominação de ELETRODO 

DE ATERRAMENTO, segundo a NBR 5410. 

 

 A barra de terra da caixa do medidor devera aterrada através de sua conexão ao seu 

barramento de equalização de potencial- BEP. 

 

 O eletrodo de aterramento devera possuir um terminal que fique acessível para a medição 

da resistência ôhmica na parte frontal da edificação. 
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ANEXOS 

 

 ANEXO I - ART – Anotação de Responsabilidade Técnica; 

 ANEXO II - Estudo Golpe de Aríete - EE1 e EE2; 

 ANEXO III - Planilha orçamentária; 

 ANEXO IV - Cotações; 

 ANEXO V - Especificação Técnica Bomba das Elevatórias; 

 ANEXO VI -  Manual de Operação e Manutenção das Estações Elevatórias e Linhas de 

Recalque; 

 ANEXO VII - Termo de Referência: Estação de Tratamento do tipo compacta; 

 ANEXO VIII - Peça Gráficas: 

 GERAL 01/03 - LINHAS DE RECALQUE; 

 GERAL 02/03 - LINHAS DE RECALQUE; 

 GERAL 03/03 - LINHAS DE RECALQUE; 

 EMI 01/02 - EMISSÁRIO EMI-1 - PLANTA E PERFIL; 

 EMI 01/02 - EMISSÁRIO EMI-2 - PLANTA E PERFIL; 

 ELE 01/04 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO / EE1; 

 ELE 02/04 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO / EE1 - PV GRAD; 

 ELE 03/04 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO / EE2; 

 ELE 04/04 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO / EE2 - PV GRAD; 

 ETE 01/04 - PLANTA DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO / PLANTA DE SITUAÇÃO; 
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 ETE 02/04 - CASA DE EQUIPAMENTOS / PLANTA, CORTES, FACHADA E    

DETALHES; 

ETE 03/04 - CASA DE EQUIPAMENTOS / DETALHES HIDROSSANITÁRIOS E 

ISOMÉTRICO; 

 ETE 04/04 - PORTÃO PARA PEDESTRES E VEÍCULOS – ESQUEMA 

CONSTRUTIVO / PLANTAS, SEÇÕES, VISTAS E DETALHES 

 

 


