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1 Dados do contrato 

1.1 Dados do contratante 

Nome Conpac Construções e Consultoria Ltda

Endereço R. das Flores, 08, Cruzeiro do Anil - São Luís/MA - 65060-170

CNPJ 05.909.446.0001-57

Contato (98) 9268-5088  

1.2 Informações do empreendimento 

A Estação de tratamento de esgoto fornecida tem por objetivo atender a demanda do 

Hospital Dr. Mamede Trovão, localizado na Tv. do Buriti, 122, Trizidela – Coroatá/MA – 65415-000. 

 

1.3 Dados da empresa contratada 

E.E.A. – Empresa de Engenharia Ambiental Ltda. 

CNPJ: 03.345.558/0001-05 

Endereço: Rua 15B, 1317 – Bela Vista – Rio Claro – São Paulo  

Tel.: (19) 3524-5327 – www.eea.eng.br – eea@eea.eng.br 

 

Coordenador do projeto:   Danielle Mayara Lobo Dela Corte 

Executor do projeto:    Carla Roberta Silva Costa  

Engenheiro responsável: 

 

____________________________________ 

Msc. Eng. Emerson Marçal Júnior 

CREA: 5060507757/D  ART: 28027230210060368  
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2 Alternativa Adotada 

Para determinação da vazão de projeto, foi considerado para final de plano o montante 82 

leitos, contribuindo individualmente com 250 litros de esgoto por dia, 308 profissionais 

contribuindo com 50 litros de esgoto por dia cada um, uma população flutuante de 719 habitantes 

contribuindo com 10 litros de esgoto por dia cada. Além disso, também foi considerada a produção 

de refeições para 780 pessoas no local, contribuindo com 25 litros de esgoto por dia cada um, 

totalizando  62,6 m³/dia de esgoto. 

O sistema proposto neste projeto será composto por 1 módulos com capacidade para a 

vazão média apresentada e compreenderá os seguintes equipamentos: 

·   Tratamento preliminar com cesto de retenção de sólidos (EEE); 

·   Estação Elevatória de Esgoto Bruto (EEE); 

· ETE Vertical, incluindo: Decantador Primário, Filtro Aerado Submerso e Decantador 

Secundário; 

·   Sistema de Desinfecção; 

·   Reservatório de lodo; 

 

Após o tratamento, o efluente será encaminhado para a rede coletora de esgoto, sendo as 

coordenadas aproximadas (UTM): 596898.00 m E; 9544678.00 m S. 

 O presente projeto visa atender o padrão de lançamento exigido pela CONAMA 430/2011 

para sistemas de tratamento de esgotos sanitários. 
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3 Memorial Descritivo 

3.1 Estação Elevatória de Esgoto (EEE) 

As Estações Elevatórias de Esgotos (EEE) da EEA são padronizadas em alvenaria ou anéis de 

concreto e possuem um conjunto de duas bombas submersíveis (uma em uso e outra reserva) para 

recalque do efluente bruto até o tratamento biológico. 

Para evitar a formação de zonas mortas com acúmulo de sólidos presentes no esgoto bruto 

(que pode levar a degradação em condições indesejáveis e gerar mau odor), a Elevatória EEA possui 

uma inclinação de fundo, que garante que o material seja encaminhado para o reator. 

Por segurança operacional para as bombas da EEE está prevista a instalação de um cesto de 

retenção de sólidos na entrada da mesma. 

 

3.2 Tratamento Biológico 

A ETE Vertical EEA é formada por um conjunto de três etapas, cada uma delas com sua 

característica e contribuição para a eficiência do equipamento: 

• Decantador primário; 

• Filtro aerado submerso; 

• Decantador secundário. 

 

3.2.1 Decantador primário 

A primeira etapa do tratamento se dá no decantador primário, cuja finalidade é a de remover 

sólidos sedimentáveis presentes no esgoto, tornando-o apto para a etapa do tratamento biológico, 

por meio do processo de sedimentação.  

 

3.2.2 Filtro Aerado Submerso (FAS) 

O Filtro Aerado Submerso (FAS) é um sistema de tratamento aeróbio que utiliza meio 

suporte (ou material recheio) para crescimento dos microrganismos responsáveis pela remoção da 

matéria orgânica presente no esgoto.   
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O FAS da ETE Vertical EEA é fabricado em PRFV e possui material recheio em polipropileno 

injetado e montado paralelamente, formando blocos compactos de grande resistência térmica e 

mecânica (material tipo grade ou colmeia, ou pall ring), com área específica igual ou superior a 96,8 

m²/m³. E para o fornecimento da aeração necessária ao processo de tratamento são instalados 

compressores de ar. 

 

3.2.3 Decantador secundário 

O decantador secundário é a terceira etapa de tratamento da ETE Vertical EEA e tem por 

função promover a separação do lodo formado que tenha se desprendido do tratamento biológico 

e esteja suspenso no efluente.  

O lodo sedimentado é descartado periodicamente por meio de registros para o Reservatório 

de Lodo conforme procedimentos do Manual de Operação. 

 

3.3 Destinação do lodo 

Todo sistema de tratamento de efluentes tem como resíduo o lodo gerado dentro dos 

processos de redução e remoção da carga orgânica do efluente bruto. Dependendo do tamanho e 

do modelo do sistema utilizado, o lodo pode ser acumulado no próprio equipamento e 

posteriormente descartado. 

Para as ETE de pequeno porte e baixa vazão, o lodo gerado no processo pode ser 

acumulado dentro do reator anaeróbio e posteriormente retirado por caminhão a vácuo 

devidamente licenciado. Para estações de maior porte e vazão, devem ser previstas 

alternativas, pois a produção de lodo é muito maior, se destacando as seguintes: 

• Leito de secagem: estrutura comumente utilizada, possui funcionamento e operação 

simples, mas custo relativamente alto de implantação e pode requerer uma grande área para 

atender toda a demanda de lodo produzida. 

• Filtro prensa ou centrífuga: equipamentos mecânicos que tem por finalidade reduzir 

consideravelmente a quantidade de água no lodo. Apesar de possuírem alta eficiência e 

baixa demanda de área, requerem operação especializada. 
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• Bag para lodo: sistema produzido a partir de mantas geotêxtis, trançadas ou com microfuros 

por onde a água é drenada do sistema. É uma alternativa para locais com pouca 

disponibilidade de área e de manutenção, sendo sua desvantagem a necessidade de 

substituir o sistema saturado por um novo periodicamente, o que pode acarretar em altos 

custos de operação. 

A adoção de um dos sistemas deve ser pautada pela característica e particularidade de cada 

ETE, uma vez que todos têm suas vantagens e desvantagens, mas todos apresentam boa eficiência, 

termos financeiros e na eficiência de desaguamento do lodo. 

No sistema proposto, recomendamos o acúmulo do lodo no Reservatório de Lodo, de onde 

segue para posterior descarte utilizando caminhão a vácuo. O processo deve ser realizado por uma 

empresa devidamente licenciada junto ao Órgão Ambiental. 

 

3.4 Sistema de desinfecção 

Embora o sistema de tratamento de esgoto projetado tenha elevada eficiência, a 

concentração de coliformes totais no efluente que deixa o reator aeróbio ainda é superior 

ao limite permitido fazendo necessária a adoção de medidas com a finalidade de reduzir a 

contagem de coliformes, como a adição de um sistema de desinfecção na ETE, antes do 

descarte final do efluente no corpo hídrico receptor. 

A desinfecção pode ser feita através de um tanque de contato com dosagem de cloro, no 

formato de chicanas ou do tipo circular com a entrada e saída opostas, para reduzir problemas com 

curto circuito hidráulico. 

Uma alternativa é a desinfecção por ultravioleta, que utiliza a radiação como forma de 

controle dos patógenos. 

Nesse projeto a desinfecção será por cloração e será realizada em tanque de contato em 

anel de concreto. 
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4 Memorial de cálculo 

4.1 Determinação da vazão do sistema 

A determinação da vazão do sistema é realizada a partir da quantidade de contribuintes 

individuais, ou seja, da população atendida, que pode ser limitada a um bairro, cidade ou 

empreendimento industrial ou comercial e do valor da contribuição, que varia em função da 

característica do empreendimento e da condição social do contribuinte. 

4.1.1 Parâmetros adotados para o sistema 

Número de pessoas 82 hab

Contribuição por pessoa 250 l/hab.dia

Contribuição de carga orgânica 60 g/hab.dia

Número de pessoas 308 hab

Contribuição por pessoa 50 l/hab.dia

Contribuição de carga orgânica 25 g/hab.dia

Número de pessoas 719 hab

Contribuição por pessoa 10 l/hab.dia

Contribuição de carga orgânica 5 g/hab.dia
Número de pessoas 780 hab

Contribuição por pessoa 25 l/hab.dia

Contribuição de carga orgânica 25 g/hab.dia

Parâmetros do projeto

Profissionais

Flutuante

Fonte: Parâmetro de dimens ionamento - arquivo "Dimens ionamento ETE.txt"

Leitos

Refeições

 

 

4.1.2 Contribuição de esgoto sanitário 

Número de pessoas 82 hab

Contribuição por pessoa 250 l/hab.dia

Número de pessoas 308 hab

Contribuição por pessoa 50 l/hab.dia

Número de pessoas 719 hab

Contribuição por pessoa 10 l/hab.dia

Número de pessoas 780 hab

Contribuição por pessoa 25 l/hab.dia

Contribuição de esgoto sanitário 62.590 l/dia

Estimativa de contribuição de esgoto sanitário

Leitos

Profissionais

Flutuante

Refeições
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4.1.3 Determinação da vazão média 

Contribuição de esgoto sanitário 62.590 l/dia

Vazão média 62.590 l/dia

Estimativa de vazão média do empreendimento

 

 

4.1.4 Determinação da vazão máxima diária 

Contribuição de esgoto sanitário 62.590 l/dia

Coeficiente de vazão máxima diária (K1) 1,20 l/dia

Vazão máxima diária 75.108 l/dia

Estimativa de vazão máxima diária do empreendimento

 

 

4.1.5 Determinação da vazão máxima horária 

Contribuição máxima diária 75.108 l/dia

Coeficiente de vazão máxima hora (K2) 1,50 l/dia

Vazão máxima horária 112.662 l/dia

Estimativa de vazão máxima horária do empreendimento

 

4.1.6 Determinação da vazão mínima 

Contribuição de esgoto sanitário 62.590 l/dia

Coeficiente de vazão mínima (K3) 0,50 l/dia

Vazão mínima 31.295 l/dia

Estimativa de vazão mínima do empreendimento
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4.2 Determinação da carga orgânica e concentração do esgoto sanitário 

Número de pessoas 82 hab

Contribuição por pessoa 60 g/hab.dia

Número de pessoas 308 hab

Contribuição por pessoa 25 g/hab.dia

Número de pessoas 719 hab

Contribuição por pessoa 5 g/hab.dia

Número de pessoas 780 hab

Contribuição por pessoa 25 g/hab.dia

Carga orgânica diária 35,7 kg/dia

Estimativa de carga orgânica

Profissionais

Flutuante

Leitos

Refeições

 

 

Carga orgânica diária 35,7 kg/dia

Vazão média 62.590 l/dia

Concentração de DBO 570,6 mg/l

Concentração de DBO

 

Será adotada a concentração de 571,0 mg/L de DBO para o esgoto bruto para 

dimensionamento do sistema. 

 

4.3 Resumo dos parâmetros de projeto 

62,6 m³/dia

2,6 m³/h

0,7 l/s

75,1 m³/dia

3,1 m³/h

0,9 l/s

112,7 m³/dia

4,7 m³/h

1,3 l/s

31,3 m³/dia

1,3 m³/h

0,4 l/s

Concentração adotada 571 mg/l

Carga orgânica adotada 35,7 kg/dia

Eficiência estimada 80%

Vazão máxima diária

Vazão máxima horária

Vazão mínima

Estimativa de vazão do empreendimento

Vazão média
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4.4 Estação Elevatória de Esgoto (EEE) 

4.4.1 Determinação da vazão da bomba de recalque 

A bomba de recalque é determinada a partir da vazão média do empreendimento, portanto 

a vazão da bomba será: 

Qmed - vazão média esgoto 2,61 m³/h

Fator da bomba

Qb - vazão da bomba 4,69 m³/h

Vazão da bomba de recalque

1,80

            ed

 

 

4.4.2 Volume da elevatória 

A partir da definição da vazão da bomba, é possível dimensionar o volume mínimo do poço 

de sucção: 

Qb - vazão da bomba 4,69 m³/h

T - tempo de ciclo 0,25 h

V - volume útil 0,29 m³

Volume útil mínimo

   
        

 

 

 

A altura útil da elevatória pode ser definida a partir a área da base da mesma, a EEE pode ser 

cilíndrica ou retangular. Normalmente utilizamos EEE cilíndricas, devido à facilidade de implantação, 

uma vez que podem ser utilizados anéis pré-moldados em concreto ou até tanques em fibra de vidro 

enterrados. 

V - volume útil 0,29 m³

R - raio da elevatória 0,75 m

H - altura útil 0,17 m

Altura útil mínima da elevatória
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R - raio da elevatória 0,75 m

H - altura útil adotada 0,50 m

V - volume útil 0,88 m³

Volume da elevatória

            

 

 

Para escolha da bomba de recalque será considerada a perda de carga do sistema e a vazão 

do projeto. Portanto, a bomba escolhida deve possuir as seguintes características. 

Vazão de recalque 4,69 m³/h

Pressão de serviço 14,5 mca

Dimensionamento bomba de recalque

 

A bomba selecionada e que atende à demanda do projeto é: 

Marca

Modelo

Vazão 9,4 m³/h

Altura manométrica 15,9 mca

NPSH Requerido

Rendimento

Diâmetro projeto 110 mm

Líquido a bombear

Temperatura 25 ºC

Densidade 998 kgf/dm³

Rotação 2 polos polos

Viscosidade 1000 cSt

Potência 1 cv

BRAVA E10

28%

Schneider

Descrição do modelo bomba de recalque

Esgoto Bruto

nd

 

Os gráficos de desempenho e rendimento da bomba selecionada podem ser verificados a 

seguir: 
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Gráfico 1: Curva do sistema x curva da bomba, demonstrando o ponto de funcionamento 
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Figura 1: Curva de desempenho da bomba 
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4.5 Tratamento Biológico 

As Estações de Tratamento Verticais EEA são constituídas por um tanque cilíndrico vertical 

dotado de compartimentos internos interligados: decantador primário, filtro aerado submerso 

(FAS) e decantador secundário. 

4.5.1 Decantador Primário 

4.5.1.1 Determinação da área superficial 

Qmáx.h - vazão máxima horária 112,7 m³/dia

TAS - taxa de aplicação superficial 60,0 m²/m³.dia

A sup - área superficial mínima 1,9 m²

Área superficial mínima

    
      

    

 

 

r - raio do reator 1,50 m

A sup - área superficial adotada 7,1 m²

Área superficial adotada

            

 

 

Qmáx.h - vazão máxima horária 112,7 m³/dia

A sup - área superficial 7,1 m²

TAS - taxa de aplicação superficial 15,9 m³/m².dia

Taxa de aplicação superficial

* valor máximo preconizado: 60 m³/m².dia

    
      

    

 

 

4.5.1.2 Determinação do volume útil 

r - raio do reator 1,50 m

H - altura útil adotada 1,7 m

V - volume útil 12,0 m³

Volume útil
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4.5.1.3 Tempo de Detenção Hidráulica 

O tempo de detenção hidráulica é determinado para a vazão média e vazão máxima. 

V - volume útil 12,0 m³

Qmed - vazão média 2,6 m³/h

TDH - tempo de detenção 4,6 horas

Tempo de detenção hidráulica média no decantador

    
 

    

 

 

V - volume útil 12,0 m³

Qmáx.h - vazão máxima horária 4,7 m³/h

TDH - tempo de detenção 2,6 horas

Tempo de detenção hidráulica (máx.hr) no decantador
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4.5.2 Filtro Aerado Submerso (FAS) 

4.5.2.1 Determinação do volume mínimo do meio suporte 

O volume mínimo do meio suporte é determinado com base na eficiência considerada do 

sistema. 

Eficiência a montante considerada

C afluente  - carga afluente ao FAS 35,7 kg DBO/dia

Cv DBO - carga orgânica volumétrica 1,8 kg DBO/m³.dia

V - volume mínimo do meio suporte 19,9 m³

Determinação do volume pela carga orgânica volumétrica

0%

  
         

      

 

 

Eficiencia desejada

C rem - carga orgânica removida 28,6 kg DBO/dia

Tx - taxa de aplicação superficial 0,015 kg DBO/m².dia

As - área superficial necessária 1906,1 m²

Área superficial do material suporte 96,8 m²/m³

V - volume mínimo do meio suporte 19,7 m³

Determinação do volume pela taxa de aplicação superficial

80%

   
    

   

 

 

Será utilizado o volume de 19,9 m³ e pode-se calcular o volume total do compartimento. 

Volume parte reta sobre cone 0,03 m³

Volume do cone 4,3 m³

Volume parte reta sob cone 15,6 m³

V - volume do meio suporte 19,9 m³

Volume do meio suporte
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4.5.2.2 Sistema de Aeração 

A vazão de ar é calculada em função da carga removida pelo sistema, ou seja, pela eficiência 

do FAS. Será considerada neste cálculo a eficiência de apenas 30% na remoção de DBO para o 

Decantador Primário. 

C rem - carga orgânica removida 28,6 Kg DBO/dia

Taxa de aeração 40,0 m³/kg DBO

Q ar - vazão de ar por módulo 1143,6 m³/dia

Q ar - vazão de ar no sistema 1143,6 m³/dia

Vazão de ar necessária

                          

 

Portanto, a vazão de ar necessária por módulo é de 47,7 m³/hora. Para suprimento de ar, 

sugere-se o uso de compressor de anel líquido da marca Dositec, modelo DVM-120-20, com 1,5 cv 

de potência. 

 

4.5.2.3 Produção de lodo no reator 

Y - coeficiente de crescimento 0,5 kg SST/kg DBO

C rem - carga orgânica removida 28,6 kg DBO/dia

Plodo - produção de lodo 14,3 kg/dia

Produção de lodo
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4.5.3 Decantador Secundário 

4.5.3.1 Determinação da área superficial 

Considerando a taxa de aplicação máxima adotada de 24,0 m²/m³.dia, a área superficial do 

decantador pode ser calculada. 

Qmed - vazão média 62,6 m³/dia

TAS - taxa de aplicação superficial 24,0 m²/m³.dia

A sup - área superficial 2,6 m²

Área superficial mínima

    
    

    

 

 

r - raio do reator 1,5 m

r - raio menor do cone 0,3 m
A sup - área superficial adotada 6,8 m²

Área superficial adotada

            

 

 

Qmed - vazão média 62,6 m³/dia
A sup - área superficial 6,8 m²

TAS - taxa de aplicação superficial 9,2 m³/m².dia

Taxa de aplicação superficial

    
    

    

 

 

4.5.3.2 Tempo de detenção hidráulica 

V - volume útil 7,9 m³

Qmed - vazão média 2,6 m³/h

TDH - tempo de detenção 3,0 horas

Tempo de detenção hidráulica no decantador
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4.6 Produção de lodo no sistema 

Mlodo - massa de lodo produzida 14,3 kg/dia

Dlodo - densidade do lodo 1020,0 kg/m³

Teor de sólidos do lodo

V lodo - volume por módulo 1,4 m³/dia

V lodo - volume total 1,4 m³/dia

Volume de lodo no sistema

1%

       
      

                        

 

A produção mensal de lodo é, portanto, de 42,0 m³. 

 

4.6.1 Reservatório de lodo 

Está prevista a instalação de um reservatório para acúmulo de lodo: 

R - raio do reservatório 1,25 m

H - altura útil 3,00 m

V - volume do reservatório 14,7 m³

Volume do Reservatório de lodo
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4.7 Sistema de desinfecção 

Como o destino do efluente será o lançamento em corpo d’água, é necessário realizar a 

desinfecção do efluente para reduzir a carga de patógenos presente e minimizar o risco de 

contaminação da população que entrar em contato com o rio. 

4.7.1 Volume mínimo do tanque de contato 

Q - vazão máxima horária 4,69 m³/h

t - tempo de contato adotado 0,5 horas

V útil - volume mínimo 2,3 m³

Volume mínimo do tanque de contato

                      

 

 

Será utilizado tanque de contato em anel de concreto, conforme dimensionamento que 

segue. 

V - volume mínimo 2,3 m³

R - raio 0,75 m

H - altura mínima 1,3 m

Determinação da altura mínima do clorador

            

 

R - raio 0,75 m

H - altura adotada 2,5 m

V - volume 4,4 m³

Quantidade adotada 1 Unid.

Volume útil total 4,4 m³

Tempo de detenção final 56 min

Volume do clorador
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4.8 Desempenho do Sistema 

Carga entrada Carga saída Concentração entrada Concentração saída

kg kg mg/l mg/l

DBO 35,7 7,1 571 114,2 80%

DQO 43,8 8,8 1142 228,4 80%

1,0E+08 1,E+03 99,999%

Desempenho do Sistema

Eficiência

Coliformes (NMP/100ml)  
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5 Resumo do sistema 

Diâmetro 0,5 m

Altura 0,5 m

Abertura 10,0 mm

Volume 0,88 m³

Diâmetro 1,5 m

Altura útil 0,5 m

Diâmetro 3,00 m

Altura útil 1,7 m

Quantidade 1 Unid.

Taxa de aplicação superficial 15,94 m³/m².dia

Tempo de detenção (vazão máxima) 2,56 horas

Diâmetro 3,00 m

Quantidade 1 Unid.

Vazão de ar no sistema 0,8 m³/min

Volume de lodo produzido no sistema 1,40 m³/dia

Diâmetro 3,00 m

Quantidade 1 Unid.

Taxa de aplicação superficial 9,22 m³/m².dia

Volume 4 L

Quantidade 1 Unid.

Tempo de detenção 56 min

Volume 14,73 m³

Diâmetro 2,5 m

Altura útil 3,0 m

Eficiência de remoção de DBO

Cesto de retenção de sólidos

Estação Elevatória de Esgoto Bruto (EEE)

80%

Eficiência de remoção de DBO do sistema

ETE Vertical - Decantador secundário

Sistema de desinfecção

ETE Vertical - Decantador primário

ETE Vertical - FAS 

Reservatório de lodo
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6 Lista de Equipamentos 

Diâmetro 0,5 m

Altura 0,5 m

Abertura 10,0 mm

Quantidade 2 Unid.

Marca

Modelo

Potência 1 cv

Vazão 9,4 m³/h

Pressão de serviço 12,6 mca

Controle de nível

Quantidade 1 Unid.

Marca

Modelo

Quantidade 1 Unid.

Marca

Modelo

Potência 1,5 cv

Vazão por módulo 47,7 m³/h

Pressão de serviço 5,0 mca

Tipo

Dositec

DVM-120-20

Desinfecção

Pastilha de cloro

Compressor de anel líquido

Tratamento aeróbio

ETE Vertical

EEA

ETE Vertical 100

Cesto de retenção de sólidos

Schneider

BRAVA E10

Boia de nível

EEE

Bomba submersível

 

 

 


