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1. OBJETO 

O Sistema de Tratamento de Efluentes Sanitários e da Lavanderia proposto visa atender 
às exigências dos órgãos ambientais quanto ao cumprimento das normas e padrões de 
tratamento e destinação de efluentes, como parte integrante do processo de 
desenvolvimento econômico conciliado a participação, proteção, preservação e qualidade 
do meio ambiente. Está prevista a implantação de um SISTEMA FÍSICO-QUÍMICO para o 
empreendimento Hospitalar Padrão de 100 Leitos, localizado em áreas pertencentes ao 
Governo do Estado do Maranhão – MA. 

2. NORMAS 

Os critérios de qualidade para o tratamento de efluentes, mesmo não sendo previsto o 
lançamento, são baseados em requisitos:  

 

 RESOLUÇÃO CONAMA Nº 430/11 – Que dispõe sobre as condições e parâmetros 
de lançamento de efluentes, e complementa e altera a Resolução 357/95. 
 

 NBR 13.969/97 da ABNT– Estabelece modalidades e diretrizes sobre a disposição 
final dos efluentes líquidos, incluindo projeto, construção e operação. 
 

 NBR 8.160/99 da ABNT– Sistemas prediais de esgoto sanitário- Projeto e execução. 
 

3. MEMORIAL DESCRITIVO 

 

3.1. O Sistema adotado 

O sistema apresentado como parâmetro de tratamento para atender aos níveis de 
exigência e eficiência determinados pelos padrões de tratabilidade e lançamento é o 
SISTEMA FÍSICO-QUÍMICO.   

Os efluentes, antes de chegarem ao sistema de tratamento principal, passam pelo pré-
tratamento da Linha de Cozinha constituído por Caixa de Gradeamento, Caixa de 
Equalização de Temperatura seguindo assim pela Caixa de Gordura; pelo pré-
tratamento da Linha da Lavanderia composto pela Caixa de Gradeamento seguindo para 
a Caixa de Sabão; e finalmente o pré-tratamento da Linha dos Efluentes Sanitários 
constituído pela Caixa de Gradeamento com Desarenação. 

Após esta etapa, os efluentes serão direcionados para a Caixa Elevatória que irá 
realizar o recalque do mesmo para o Sistema de Tratamento principal, sendo a sua vazão 
controlada pelo rotâmetro.  

O sistema principal é composto pelo Reator Físico-Químico, onde serão adicionados 
produtos químicos necessários para a realização do tratamento. Para que este processo 
de tratamento se inicie são necessárias quatro fases sequenciais: neutralização, 
coagulação, floculação e sedimentação. 

A neutralização consiste na eliminação das cargas eletrostáticas superficiais 
responsáveis pela repulsão entre as partículas carregadas eletricamente, devido à 
adsorção de íons principalmente hidroxilas, presentes na água. 



 

MEMORIAL DESCRITIVO Nº: MD-ETFQ-HOSPITAL 100 LEITOS-MARANHÃO-BIC-001-R0 

ÁREA: Hospital Macro Regional de Imperatriz  FOLHA: 4/20 

TÍTULO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS E DA LAVANDERIA 

 

Biofibra Maranhão Serviços e Saneamento Ltda. 

CNPJ 22.580877/0001-31 

 

A coagulação é o processo de neutralização das forças eletrostáticas repulsivas que 
impedem a aglomeração de partículas e, posteriormente, a precipitação. Este processo 
inicia-se com a aplicação de um coagulante. 

A floculação é o processo de aglomeração de partículas em suspensão finamente 
divididas ou em estado coloidal. Nesta fase ocorre a formação dos flocos, ou seja, 
aglutinação dos sólidos floculados.  

A sedimentação consiste na formação do corpo de fundo, contendo as cargas 
removidas, ou seja, por gravidade os sólidos floculados (flocos) são direcionados ao fundo 
do decantador.  

Após estes processos, o efluente é direcionado para o Tanque de Pressurização, 
para que assim adquira pressão suficiente (por meio das bombas centrífugas) para passar 
no Filtro de Quartzo e no Filtro de Carvão, dando assim o Polimento no efluente.  

Em seguida, para finalizar o processo de tratamento, é realizada a dosagem de cloro, 
por meio da Bomba Dosadora de Cloro, para que possa haver a desinfecção de algum 
Coliforme Fecal que ainda possa está presente no efluente.  

O lodo gerado no Reator Físico-Químico, através do processo de coagulação, 
floculação e sedimentação, será direcionado ao Depósito de lodo - Líquido. 

O Sistema de Tratamento proposto prevê a obtenção de eficiência final de até 90%, 
desde que admitidas às condições ideais de manutenção e operação, além das 
características comuns ao efluente em questão. 

 
3.2. Fluxo da ETE 

 

 

 

 

3.3. Características e vantagens dos equipamentos em PRFV 

A fim de garantir que os equipamentos que serão instalados tenham as características 
previstas pelas Normas Técnicas em suas dimensões, dispositivos internos (dispositivos 
de entrada e de saída) e materiais de sua composição construtiva (material 
garantidamente impermeável), os equipamentos poderão ser fabricados ou reforçados em 
PRFV (Plástico Reforçado em Fibra de Vidro) 

Vantagens dos equipamentos compactos, monoblocos, construídos em Plástico 
Reforçado em Fibra de Vidro (PRFV): 

 

 Necessitam de pequena área para instalação; 
 Proporcionam grande economia de mão-de-obra, pois são produzidos em moldes de 
grande precisão, onde toda a estrutura moldada recebe reforço estrutural, garantindo uma 

- Cx. Gradeamento 
- Cx. Eq. Temp. 
- Cx. Gordura 
- Cx. Sabão 
- Cx. Grad. com Des. 

 

- Cx. Elevatória 

 
- Reator Físico-Químico 

 
- Filtro de Quartzo 
- Filtro de Carvão 

 

- Bomba Dosadora 
de Cloro 
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resistência mecânica similar a do concreto, com vantagens adicionais do translado à 
instalação; 
 
 A resina utilizada “não sofre corrosão do esgoto”, ao contrário das estações de 
concreto, cujos impermeabilizantes utilizados, por serem polímeros, são facilmente 
oxidados pela ação química do esgoto, provocando posteriormente a corrosão do próprio 
concreto; 
 
 Os equipamentos fabricados em PRFV são mais leves, facilitando sua instalação e 
gerando economia com relação às estruturas, fundações e mão de obra para 
assentamento. 
 
 O PRFV é inteiramente impermeável, e por sua característica de moldagem, não sofre 
fissuras, garantindo a perfeita estanqueidade das peças; assim sendo, atendem às 
Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, no que se refere à 
‘tratabilidade e quanto aos itens 5.2 da NBR 7229/93. e 4.1.3 da NBR 13969/97. 

4. MEMORIAL JUSTIFICATIVO 

 O sistema adotado consiste em um processo simplificado, o que resulta em baixo 
custo de manutenção e operação, além de atender às exigências dos órgãos 
ambientais quanto à tratabilidade e o lançamento dos efluentes.  

Quanto aos materiais utilizados na confecção dos equipamentos, especificam-se 
como padrão os equipamentos moldados com resina poliéster e reforçados em Fibra de 
Vidro (PRFV), com o objetivo maior de obter a garantia de impermeabilidade e 
resistência ao ataque químico produzido pelos esgotos sanitários. 

5. PARÂMETROS DE CONTRIBUIÇÃO E DIMENSIONAMENTO 

 
 Concepção: SISTEMA FÍSICO-QUÍMICO. 
 
 Tipologia da Edificação: Empreendimento Hospitalar. 
 
 Número de Contribuintes: 
 
- Leitos: 100 unidades; 
- Funcionários: 100 pessoas; 
- Acompanhantes: 100 pessoas; 
- Refeições: 600 refeições/dia. 
 
 Contribuição Per Capita: 
 
Esgoto Sanitário: 
 
- Leitos: C = 250,00L/leito.dia;  
- Funcionários: C = 70,00L/pessoa.dia; 
- Acompanhantes: C = 50,00L/pessoa.dia; 
- Refeições: C = 25,00L/refeição.dia  
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Lavanderia: De acordo com os dados fornecidos pela Gerência de Equipamentos e 
Infraestrutura Hospital do HMI (conforme o documento Anexo neste Memorial) n° 
001/2017 GEIH/HMI 
 
- Lavadora Castanho 50 Kg: C = 1.250,00 L/h 
- Lavadora Maltec 50 Kg: C = 1.200,00 L/h 
- Autoclave Baumer 300L: C = 350,00 L/h 
- Termodesinfectora: C = 25,00 L/h 
 
 Lançamento: Nos Parâmetros da Resolução 430/11 do CONAMA. 
 

5.1. Pré-dimensionamento do Sistema 
 

5.1.1. Vazão média diária total de contribuição de esgotos sanitários 
 

QM = Nº de contribuintes x Contribuição de esgoto (L/d) 
QM = [100 leitos x 250,00 (L/d)] + [100 funcionários x 70,00 (L/d)] + [100 
acompanhantes x 50,00 (L/d)] + [600 refeições x 25,00 (L/d)] = 52.000,00 L/d 
QM = 52.000(L/d) / 1000 L = 52,00 m³/d 
  

5.1.2. Vazão média horária (Vazão média horária de esgoto sanitário + vazão média 
horária da lavanderia) 

 

 Como foi considerado um funcionamento de 24 horas para o Hospital: 
 

QMh = Vazão média diária (L/d) / horas de funcionamento por dia (h/d) 
Q

Mh 
= [52.000,00 (L/d) / 24 (h/d)] + [1.250,00 (L/h) + 1.200,00 (L/h) + 350,00 (L/h) + 

25,00 (L/h)]  = 4.991,67 L/h 
Q

Mh 
= 4.991,67 (L/h) / 1000 L = 4,99 m³/h 

 

       5.1.3. Vazão média de infiltração 

 
 Conforme o projeto de rede coletora, a vazão total de infiltração será de 0,03 L/s = 
108,00 L/h = 2.592,00 L/d. 
 

5.1.4. Vazão média horária Total (Vazão média horária de esgoto sanitário + vazão 
média horária da lavanderia + vazão média horária de infiltração) 

 

 

QMhT = Vazão média horária de esgoto sanitário + vazão média horária da lavanderia 
+ vazão média horária de infiltração 
QMhT = 4.991,67 + 108,00 L/h = 5.099,67 L/h 
QMhT = 5.099,67 (L/h) / 1.000 L = 5,10 m³/h. 

 

 Vazão mínima horária: 5,10 m³/h x 0,50 = 2,55 m³/h. 

 Vazão máxima diária: 5,10 m³/h x 1,5 = 7,65 m³/h. 

 Vazão máxima horária: 5,10 m³/h x 1,2 = 6,12 m³/h. 
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5.1.5. Contribuição total de carga orgânica 
 

 Como a DBO5 Médias dos Hospitais corresponde à 300,00 mg/L : 
 
 C.O. = DBO5 (mg/L) x Q (L/d)  
 C.O. = 300,00 (mg/L) x {52.000,00 + [(1.250,00 + 1.200,00 + 350,00 + 25,00) x 8 
horas de funcionamento por dia] + 2.592,00} = 23.157.600,00 mgDBO/d 
 C.O. = 23.157.600,00 (mgDBO/d) / 1.000.000 Kg = 23,16 KgDBO/d.   
 

5.1. Dimensionamento e descrição dos equipamentos: 
 

5.1.1. Caixa de Gradeamento 
 
Aplicação: Pré-Tratamento de efluentes sanitários e/ou industriais, com finalidade de 
separar sólidos grosseiros, evitando entupimento de tubulações, válvulas e bombas. 
 
Funcionamento: O gradeamento possui espaçamentos que permitem a separação 
dos materiais grosseiros presentes no efluente. Esses materiais grosseiros são 
retidos no equipamento e o material biodegradável segue para a etapa seguinte do 
sistema de tratamento. Tais espaçamentos podem ser finos, médios ou grossos. O 
que determina a espessura do espaçamento é o tipo de efluente a ser tratado. 
 

LINHA DE COZINHA 

 

Modelo adotado ............................................................................................................. 310 
Ø médio (m)  ..................................................................................................................... 0,79 
Altura (m)  ...................................................................................................................... 0,70 
Tipo de grade .............................................................................................................médio 

 

LINHA DE LAVANDERIA 

 

Modelo adotado .......................................................................................................... 1.000 
Ø médio (m)  ..................................................................................................................... 1,27 
Altura (m)  ...................................................................................................................... 0,95 
Tipo de grade .............................................................................................................médio 

 

 

5.2.2. Caixa de Gradeamento com Desarenação 

 
Aplicação: Tratamento de efluentes sanitários e/ou industriais, com finalidade de 
separar sólidos grosseiros, remover a areia e sólidos sedimentáveis existentes no 
efluente, evitando assim entupimento de tubulações, válvulas e bombas. 
 
Funcionamento: O equipamento é composto pelo gradeamento em que possui 
espaçamentos que permitem a separação dos materiais grosseiros presentes no 
efluente; e também por um compartimento destinado a retenção de areia e outros 
detritos minerais inertes e decantáveis que se encontram nos esgotos. Esses 
materiais grosseiros são retidos no equipamento e o material biodegradável segue 
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para a etapa seguinte do sistema de tratamento. Tais espaçamentos podem ser finos, 
médios ou grossos. O que determina a espessura do espaçamento é o tipo de 
efluente a ser tratado. Desta forma, este equipamento protege os equipamentos 
posteriores contra a abrasão, obstrução e depósito de material inerte. 

 

Modelo adotado ........................................................................................... até 15,00 m³/h 

 

 

Q
mh 

= 15,00 m³/h = 0,0042 m³/s 

 
V = Q / A = 0,0042 m³/s / 0,0177 m² (Adotando Ø150mm) = 0,2373 m/s  

 

Gradeamento médio-NBR 12.208/92(a) .................................................................... 30mm 
Espessura entre os espaçamentos (t) ..................................................................... 2,5cm 
Velocidade máxima de escoamento NBR 12.208/92 - (v) .................................... 1,20m/s 

 

Dimensões da Seção da Grade 

Altura (h) ..................................................................................................................... 0,40m 
Largura (L) ....................................................................... 0,30m ≥ 0,30m – NBR 12.208/92 

 

Área útil na seção da grade 
 
Au = Qméd / v = 0,0042 m³/s / 1,20m/s = 0,0035m²  

 

Eficiência da Grade 
 
E = a / (a+t) = 2,5cm / (2,5cm+3cm) = 0,45 = 45,00% 
 

Seção no local da grade 
 
S = Au / E = 0,0035m² / 0,45 = 0,0078 m² ≤ 0,12m² 
 

Cálculo da velocidade a montante da grade 
 
Voméd  = Qméd /  h.L  = 0,0042 m³/s / (0,40 x 0,30) = 0,035 m/s 
 

Cálculo da Área livre para escoamento 
 
Nesp = 30 cm / (2,5 cm +3 cm) = 5,45 

 
Area Livre = Nesp x a x H = 5,45 x 0,025 x 0,40 = 0,0545m² 

 
Cálculo da velocidade através da grade 

 
VL = Qméd / Aliv = 0,0042 m³/s / 0,0545m² = 0,0771m/s  
 

Cálculo para 50% de obstruções da grade 
 

VS = 2 x VL = 0,15 m/s 
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Perda de carga 
 

∆H = 1,43 x (VS
2 – Voméd 

2) / 2 x g = 0,0016 m ≤ 0,15m – Ok! – NBR 12.208/92 – 

Limpeza manual 
 

DESARENADORA 
Q

mh 
= 15,00 m³/h = 4,17 l/s 

 

Cálculo da área necessária 
 

Taxa de aplicação adotada (m³/m².dia) ..................................................................... 1.200 
Taxa de aplicação adotada (m³/m².h) ............................................................................. 50 

S = Q / Tes = 15,00m³/h / 50,00m³/m².h = 0,30 m² ≤ 0,45 m² (L = 0,30m e C = 1,50) 
 

N.A.  ............................................................................................................................... 0,25 

 

 Velocidade = Q
mh/ (LxH) = 0,0042m³/s / (0,30mx0,20m) = 0,07 m/s ≤ 0,25m/s – 

NBR 12.209 
 
 

5.2.3. Caixa de Equalização de Temperatura 

 
Aplicação: Tratamento de efluentes gordurosos, com a finalidade de reduzir a 
temperatura do mesmo e realizar a retenção de gordura antes de chegar 
propriamente à Caixa de Gordura. 
 
Funcionamento: O efluente gorduroso reside por um determinado tempo no interior 
do tanque. Quando o efluente atinge uma temperatura mais reduzida, passa para a 
próxima etapa de tratamento. 
 

Modelo adotado  ......................................................................................................... 1.000 

Ø médio (m)  ..................................................................................................................... 1,27 
Altura (m)  ...................................................................................................................... 0,95 

 
 

5.2.4. Caixa de Gordura 

 
Aplicação: Pré-tratamento de efluentes gordurosos, originários de cozinhas, 
refeitórios (lavagens) e atividades afins, impedindo que a gordura transpasse ao 
sistema biológico, evitando entupimentos e colapso no tratamento. 
 
Funcionamento: Separa os sólidos e sobrenadantes ainda contidos no efluente. 
Parte do material decanta, parte fica retida em superfície e o restante segue para a 
etapa seguinte do tratamento. 
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Volume da Caixa de Gordura (2N + 20) NBR 8160/99 
 
Sendo N o número de refeições/dia  

 

 Considerando 600 refeições por dia.  
 

V = (2 x N) + 20 
V = (2 x 600) + 20  
V = 1.220 L 
 

Modelo adotado  ......................................................................................................... 1.000 

Ø médio (m)  ..................................................................................................................... 1,27 
Altura (m)  ...................................................................................................................... 0,95 

 

OBS.: Como será instalada uma Caixa de Equalização de Temperatura e em seguida 
uma Caixa de Gordura, sendo ambas de 1.000 L, totalizando assim o volume de 
2.000 L (instalação em série), o volume dimensionado acima pela NBR 8160/99 
(1.220 L) atende a legislação em vigor.  

 
 

5.2.5. Caixa de Sabão 

 

Aplicação: Pré-Tratamento de efluentes sanitários e/ou industriais, com função de 
reter o sabão que possa está presente no efluente. 
 
Funcionamento: A caixa de sabão é um equipamento que possui a finalidade de 
reter a espuma do sabão que possam está presente no efluente, a fim de proteger o 
sistema biológico e impedir que os compostos orgânicos presentes no mesmo destrua 
as bactérias anaeróbias presentes no tratamento posterior. O sabão ficará retido na 
parte superior da caixa onde deverá ser retirado. 
 

Modelo adotado .......................................................................................................... 5.000 
Ømédio (m) ....................................................................................................................... 2,04 
Altura (m) ....................................................................................................................... 1,85 

 

 

5.1.6. Caixa Elevatória 
 

Aplicação: Tratamento de efluentes sanitários e/ou industriais, podendo servir para o 
recalque de qualquer efluente, possibilitando a elevação dele e gerando uma 
redistribuição nas redes hidráulicas. A elevatória é indicada para: 

- Funcionar como auxílio à manutenção do Tempo de Detenção Hidráulico do 
Sistema, através da linha de estorno do Medidor Controlador de Vazão. Sua utilização 
visa facilitar e reduzir custos para instalação da ETE, evitando-se o assentamento dos 
equipamentos “enterrados” no local previsto (que pode ser rochoso, solo instável ou 
próximo à fundações, por motivo de lençol freático elevado ou outras situações que 
impliquem em maior custo para instalação ou inviabilizem a mesma; 

- Aplicável ainda em casos em que a rede coletora chega com profundidade 
acentuada próximo ao local de instalação da ETE; 
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Funcionamento: A Caixa Elevatória é incorporada na rede hidráulica e, através de 
um sistema de bombeamento (acionado manualmente ou automaticamente), 
recalcará os efluentes de acordo com a necessidade de sua aplicação. 
 

Modelo adotado ........................................................................................................ 10.000 
Ø médio (m)  ..................................................................................................................... 2,58 
Altura (m)  ...................................................................................................................... 2,30 

 

5.1.7. Rotâmetro 

 

Aplicação: Receber, medir e controlar a vazão afluente que será direcionada ao 
tratamento posterior. 
 
Funcionamento: Este equipamento tem a função de controlar a vazão do afluente 
que será encaminhado ao tratamento posterior, permitindo que só passe para a etapa 
seguinte a vazão de projeto do empreendimento. Caso a vazão for superior à prevista, 
o excedente é devolvido a Caixa Elevatória.   
 

Modelo adotado ......................................................................................................... 1 1/2’’ 

 

 

5.1.8. Reator Físico-Químico 

 

Aplicação: Os processos convencionais de tratamento físico-químico objetivam 
aglutinar partículas em suspensão (1 a 100µm) contidas em águas residuais, 
mediante adição de coagulantes e floculastes, de modo a promover a redução de 
sólidos em suspensão e coloidais, carga orgânica e de alguns tipos de poluentes 
prioritários da fase líquida, transferindo-as para a fase sólida formada. 

 
Funcionamento: O Reator Físico-Químico realiza o tratamento de efluentes por meio 
da adição de produtos químicos, podendo ser aglutinantes, coagulantes, floculastes, 
dentre outros, que variam de acordo com a característica do efluente. 

 
Cálculo do Volume: 
 
V = QL/h x TDH, sendo que o TDH pode variar de 2 a 3 horas. 
 
V = 6.000,00 L/h x 3 horas 
V = 18.000,00 L. 
 

Modelo adotado ........................................................................................................ 20.000 
Ø médio (m)  ..................................................................................................................... 2,74 
Altura (m)  ...................................................................................................................... 3,70 
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Os insumos a serem utilizados no reator físico químico  
 
ALCALINIZANTE – MEGALCALIN – Esse produto de nossa fabricação terá a função de 
elevar o pH e reduzir a ação da dureza na coagulação do efluente. 
  
COAGULANTE – MEGACOLOR – Esse efetivamente realizará a coagulação do meio, 
fazendo a separação da sujidade. Esse nosso produto é uma mistura de sais de alumínio 
com dois polímeros, com baixa corrosividade evita variações de pH, facilitando a operação. 
  
FLOCULANTE – SUPERPOLI – O produto fará com que os coágulos formados com a etapa 
anterior se combinem criando flocos maiores e removendo a carga com maior eficiência. 
Esse produto já é em emulsão, não há necessidade de preparação anterior em mexedor.  

 

5.1.9. Tanque de Pressurização 

 

Aplicação: Realizar o recalque do afluente para a realização do polimento final que 
se dá pelos Filtros de Quartzo e Carvão. 

Funcionamento: O Tanque de Pressurização é um equipamento que possui a 
finalidade de realizar o recalque do afluente para o polimento posterior, impulsionando 
o mesmo por meio de bombas centrífugas, para que atinjam uma pressão suficiente 
para passar nos Filtros de Quartzo e Carvão. 

Modelo adotado .......................................................................................................... 5.000 
Ø médio (m)  ..................................................................................................................... 2,04 
Altura (m)  ...................................................................................................................... 1,85 

 

5.1.10. Filtro de Quartzo 

 

Aplicação: Reter partículas em suspensão que possam ainda está presente no 
efluente, ajudando a retirar também a cor e o odor do mesmo. 
 
Funcionamento: O Filtro de Quartzo é um equipamento que realiza a separação 
física do efluente funcionando como detentor de partículas em suspensão que possa 
se encontrar no mesmo, ficando estas retidas no recheio – quartzo.  
 
Vazão do Filtro de Quartzo: 6.000 L/h. 
 

Modelo adotado ...................................................................................................... mapi 20 

 

5.1.11. Filtro de Carvão 

 

Aplicação: Eliminar cor, odor, cloro livre e matéria orgânica. 
 
Funcionamento: O Filtro de Carvão é um equipamento que realiza a separação física 
do efluente, permitindo que a matéria orgânica, que ainda possa está presente no 
efluente, seja eliminada. Também atua na eliminação da cor do efluente, na 
desodorização e na remoção de cloro livre.  
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Após a carreira de filtração, em torno de 8 horas, a retro lavagem removerá o 
material retido e os encaminhará ao dreno de descarte.  
Esta campanha deverá ser ajustada em campo, em função do diferencial de 
pressão Filtro limpo X Filtro saturado-Pressão máxima de trabalho 5 kgf/cm2. 
 
 
Vazão do Filtro de Carvão: 6.000 L/h. 
 

Modelo adotado ...................................................................................................... mapi 20 

 

5.1.12. Adensador de Lodo 

 

Aplicação: Armazenar o lodo gerado no processo Físico-Químico. 
 
Funcionamento: O Adensador de Lodo possui o objetivo de armazenar o material 
que ficou decantado no interior do Reator Físico-Químico (lodo), ocorrendo à 
desidratação do mesmo que varia com as condições ambientais existentes.   
Após a carreira de filtração, em torno de 8 horas, a retrolavagem removerá o 
material retido e os encaminhará ao dreno de descarte.  
Esta campanha deverá ser ajustada em campo, em função do diferencial de 
pressão Filtro limpo X Filtro saturado-Pressão máxima de trabalho 5 kgf/cm2. 
 

 
Modelo adotado .......................................................................................................... 5.000 
Ø médio (m)  ..................................................................................................................... 2,04 
Altura (m)  ...................................................................................................................... 1,85 

 

6. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

 



 

MEMORIAL DESCRITIVO Nº: MD-ETFQ-HOSPITAL 100 LEITOS-MARANHÃO-BIC-001-R0 

ÁREA: Hospital Macro Regional de Imperatriz  FOLHA: 14/20 

TÍTULO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS E DA LAVANDERIA 

 

Biofibra Maranhão Serviços e Saneamento Ltda. 

CNPJ 22.580877/0001-31 

 

ITEM Descrição do Item Un. Quant.

1 PRÉ-TRATAMENTO - LINHA DE COZINHA

1.1 CAIXA DE GRADEAMENTO Mod. 310 un 1

1.2 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TEMPERATURA Mod. 1.000 un 1

1.3 CAIXA DE GORDURA Mod. 1.000 un 1

2 PRÉ-TRATAMENTO - LINHA DA LAVANDERIA

2.1 CAIXA DE GRADEAMENTO Mod. 1.000 un 1

2.2 CAIXA DE SABÃO Mod. 5.000 un 1

3 PRÉ-TRATAMENTO - ETE

3.1 CAIXA DE GRADEAMENTO COM DESARENAÇÃO - até 15 m³/h un 1

3.2 ELEVATÓRIA Mod. 10.000 un 1

3.3

KIT ELEVATÓRIA (incluso 02 bombas submersíveis de 1,00 CV, 01 

automático de nível, 01 caixa de manobra e 01 quadro de comando 

elétrico básico)

un 1

4 SISTEMA FÍSICO-QUÍMICO

4.1 REATOR FÍSICO-QUÍMICO Mod. 20.000 un 1

4.2
KIT F.Q. (incluso 02 bombas dosadoras comuns, 01 bomba dosadora 

de pH, 01 eletrodo e  01 misturador hidráulico vertical)
un 1

4.3 TANQUE DE PRESSURIZAÇÃO Mod. 5.000 un 1

4.4
KIT DE PRESSURIZAÇÃO (incluso 02 bombas centrífugas 2 CV e 01 

quadro de comando elétrico básico)
un 1

4.5 FILTRO DE QUARTZO MAPI 20 un 1

4.6 FILTRO DE CARVÃO MAPI 20 un 1

4.7 BOMBA DOSADORA DE CLORO un 1

4.8 ADENSADOR DE LODO Mod. 5.000 un 1  

 

7. PROCEDIMENTOS BÁSICOS QUANTO A LIMPEZA, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO 

 

7.1. Limpeza e Manutenção 

A eficiência do Sistema de tratamento depende diretamente da correta limpeza e 
manutenção dos equipamentos, conforme os procedimentos descritos a seguir. 

 
 

 7.1.1. Limpeza da Caixa de Gradeamento 
 

Utilizando-se de Equipamentos de Proteção Individual (Luva de Borracha, Óculos, 
etc.), deverão ser recolhidos os Sólidos Grosseiros (Lixo), dispostos em recipiente 
próprio e descartados adequadamente. Tais retiradas, devido ao volume, poderão 
também ser executadas com auxílio de caminhão “vac-all”, com destinação adequada 
dos resíduos por empresa habilitada.  

       Verificação ..................................................................................................... semanal. 
       Manutenção / limpeza ...................... remoção dos sólidos sempre que necessário. 

 

  
 7.1.2. Limpeza da Caixa de Gradeamento com Desarenação 
 

Na parte do gradeamento, utilizando-se de Equipamentos de Proteção Individual 
(Luva de Borracha, Óculos, etc.), deverão ser recolhidos os Sólidos Grosseiros (Lixo), 
dispostos em recipiente próprio e descartados adequadamente. Tais retiradas, devido 
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ao volume, poderão também ser executadas com auxílio de caminhão “vac-all”, com 
destinação adequada dos resíduos por empresa habilitada. 

Para a Desarenadora, a limpeza poderá ser efetuada pelas tampas de visita ou 
utilizando-se caminhões “vac-All”, introduzindo-se o mangote até o fundo da caixa de 
modo a retirar o material decantado acumulado. 

       Verificação ..................................................................................................... semanal. 
       Manutenção / limpeza ...................... remoção dos sólidos sempre que necessário. 

 

 

7.1.3. Limpeza Caixa Equalização de Temperatura: 
 

Utilizando-se de Equipamentos de Proteção Individual (Botas e Luvas de Borracha, 
Óculos de Proteção, e outros atribuídos pelo SMS) para que possam ser devidamente 
removidos todo o material sedimentado no fundo da mesma, além de recolhidos as 
gorduras e sobrenadantes, dispondo-os em sacolas ou recipientes apropriados para 
que sejam encaminhados para aterros sanitários ou sofram destinação adequada. 
Nos sistemas de maior porte a utilização de Caminhões “vac-all” facilitam a limpeza. 

 
      Verificação ................................................................... semanal ou a critério do sms. 

Manutenção/limpeza.....................................................quinzenal ou sempre que 
detectado acúmulo considerável de materiais não-biodegradáveis ou sólidos 
decantáveis que possam impedir o bom funcionamento das bombas 
submersíveis, ou em situações de manutenção periódica determinadas pelo 
fabricante das bombas. 
 
 
7.1.4. Limpeza de Caixa de Gordura 

 

Utilizando-se de Equipamentos de Proteção Individual (Botas e Luvas de Borracha, 
Óculos de Proteção, e outros atribuídos pelo SMS) para que possam ser devidamente 
removidos todo o material sedimentado no fundo da mesma, além de recolhidos as 
gorduras e sobrenadantes, dispondo-os em sacolas ou recipientes apropriados para 
que sejam encaminhados para aterros sanitários ou sofram destinação adequada. 
Nos sistemas de maior porte a utilização de Caminhões “vac-all” facilitam a limpeza. 

 
       Verificação .................................................................. semanal ou a critério do sms. 

Manutenção/limpeza.....................................................quinzenal ou sempre que 
detectado acúmulo considerável de materiais não-biodegradáveis ou sólidos 
decantáveis que possam impedir o bom funcionamento das bombas 
submersíveis, ou em situações de manutenção periódica determinadas pelo 
fabricante das bombas. 
 

 

7.1.5 Limpeza da Caixa de Sabão: 

 Utilizando-se de Equipamentos de Proteção Individual (Luva de Borracha, Óculos, 
etc.), deverão ser recolhidos a espuma gerada pelo sabão, dispostos em recipiente 
próprio e descartados adequadamente. Tais retiradas, devido ao volume, poderão 
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também ser executadas com auxílio de caminhão “vac-all”, com destinação adequada 
dos resíduos por empresa habilitada. 

      Verificação ...................................................................................................... semanal. 
      Manutenção / limpeza ....................... remoção dos sólidos sempre que necessário. 
 

 

7.1.6. Limpeza da Caixa Elevatória 
 

A limpeza poderá ser efetuada pelas tampas de visita ou utilizando-se caminhões 
“vac-all”, introduzindo-se o mangote até o fundo da elevatória de modo a retirar o 
material decantado acumulado. Outra limpeza importante refere-se ao gradeamento 
próprio das bombas submersíveis, que poderão ser içadas da elevatória pelos cabos 
de sustentação, após ser efetuado o desligamento no quadro elétrico da bomba em 
que será feita a manutenção. 

       Verificação .................................................................. semanal ou a critério do sms. 
      Manutenção / limpeza .. .................sempre que detectado acúmulo considerável de  

materiais não-biodegradáveis ou sólidos decantáveis que possam impedir o      
bom funcionamento das bombas submersíveis, ou em situações de manutenção 
periódica determinadas pelo fabricante das bombas . 

 

 

7.1.7. Limpeza do Reator Físico-Químico 
 

Utilizando-se de Equipamentos de Proteção Individual (Luva de Borracha, Óculos, 

etc.), deverá ser realizado o descarte de fundo do reator, direcionando o lodo gerado 

no processo ao Depósito de Lodo.  

      Verificação .......................................................................................................... Diária. 
      Manutenção / limpeza .................abertura do registro de fundo ao fim de cada dia, 
      direcionando o lodo para o Depósito de Lodo.   
 

 

7.1.8. Limpeza do Adensador de Lodo 
 

Utilizando-se de Equipamentos de Proteção Individual (Luva de Borracha, Óculos, 

etc.), deverá ser realizada a remoção do material (lodo), . onde o mesmo será recolido 

através de caminhão Vácuo.  

  

      Verificação .......................................................................................................... Diária. 
      Manutenção / limpeza.............................remoção do lodo sempre que necessário. 

   

 

7.1.8 FILTROS  
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7.2. OPERAÇÃO 
 
7.2.1. Quanto às Premissas do Plano de Controle de Operação: 

 

 A eficiência do tratamento, bem como os parâmetros de projeto admitidos, deverá 
ser monitorada ao longo do acompanhamento da operação da unidade de tratamento. 
Tal monitoramento deverá atender aos procedimentos de operação da ETE, 
conduzindo as ações e manobras do operador (ou responsável pela manutenção), de 
modo a garantir o desempenho do sistema de tratamento.  

 
7.2.2. Quanto ao Registro de Operações: 

 

 RDO (Registro Diário de Operações): 

 Anotação das ocorrências de modo a registrar todos os acontecimentos ligados a 
ETE, no que se refere ao desempenho do tratamento, assim como quanto ao 
funcionamento dos equipamentos e outras informações necessárias. 

 Devem ser registradas na RDO as manobras efetuadas, as anormalidades 
constatadas e as providências tomadas, buscando saná-las, e quaisquer outras 
ocorrências relativas à manutenção/operação da ETE, e informações como: 

 Controle do hidrômetro; 
 Datas e Volumes (ou pesos) das limpezas dos equipamentos; 
 Alterações nos períodos de funcionamento; 
 Paradas para manutenção elétrica e hidráulica; 
 Outras informações quanto às limpezas, manutenções, etc. 

 

 Monitoramento da vazão: 

 A vazão média da ETE pode ser determinada através da avaliação do consumo de 
água de todo o sistema, com aferição e lançamento do consumo por meio de planilha 
dos valores identificados pelo hidrômetro de abastecimento da edificação. 

 

 Acompanhamento Analítico 

 Para o monitoramento da ETE, os seguintes parâmetros gerais devem ser 
analisados: 

-Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO  
- Resíduo Não Filtrado Volátil – RNFV 
- Resíduo Não Filtrado Total – RNFT 
- Sólidos Sedimentáveis Totais - SST 

- Detergente – MBAS 
- Óleos e Graxas – OG 
- Fósforo Total - Pt 
- Nitrogênio Total - Nt 
- Potencial Hidrogeniônico – pH 
- Turbidez e Cor 

7.2.4. Quanto à Gestão Ambiental: 
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Programa para gerenciamento de efluentes líquidos 

 É importante a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), onde 
poderá ser desenvolvido um programa de gerenciamento de efluentes líquidos com o 
objetivo de promover o uso racional da água, dentro dos processos relacionados às 
atividades desenvolvidas, visando à minimização de impactos negativos ao meio 
ambiente, e gerando economia ao empreendimento. 

Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

 O desempenho ambiental de uma empresa pode se tornar um diferencial no 
mercado, o que significa adotar requisitos internos e até, em alguns casos, mais 
restritivos que os legalmente impostos no País. Um Sistema de Gestão Ambiental 
(SGA) fornece a ordem e a consistência necessária para uma organização trabalhar 
suas preocupações ambientais, através da alocação de recursos, atribuição de 
responsabilidades, e avaliação contínua de suas práticas, procedimentos e 
processos. 

 A Gestão Ambiental é uma parte integrante do sistema administrativo geral da 
organização. A formulação de um SGA é um processo interativo e contínuo. A 
estrutura, responsabilidade, práticas, procedimentos, processos e recursos para a 
implementação de políticas, objetivos e metas ambientais podem ser coordenados em 
conjunto com outros esforços de outras áreas administrativas. Um sistema de gestão 
ambiental “constitui parte integral do gerenciamento total de uma organização, que 
reconhece a qualidade de seu desempenho ambiental como um fator-chave para a 
sua capacidade de prosperar, planejando um sistema para identificar, examinar e 
avaliar, sistematicamente, as mudanças ambientais causadas por aspectos ou 
elementos de seus produtos, serviços e atividades”. 

 Dentro desta abordagem, identificamos o SGA como um conjunto de atividades 
integradas que devem atender aos seguintes princípios: 

 Internamente ao processo: 

 Treinar: assegurando o perfeito entrosamento dentro do processo; 

 Manter vigilância nos sistemas: permitindo o trabalho em condições seguras; 

 Manter o ambiente limpo e seguro: garantindo a saúde das pessoas. 
 

 Externamente ao processo: 

- Tratar afluentes: garantindo a qualidade dos recursos naturais (água, ar e solo). 
- Informar: dando ciência à população quanto às características e práticas da 
atividade desenvolvida. 
- Monitorar sistemas externos: evitando danos ambientais e atendendo às normas e 
legislações pertinentes. 
- Minimizar impacto ambiental: desenvolvendo atividades visando minimizar ou 
mesmo eliminar a geração de contaminantes (líquidos ou sólidos). Enfim, o objetivo 
geral dos sistemas de gestão é assegurar a melhoria contínua do desempenho 
ambiental da empresa. 
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