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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Dados Gerais da Localidade 

 

Em 1938, conforme Decreto-lei Estadual n.º 2.972, de 31 de março, a divisão territorial do 

Estado do Pará compreendia: 27 (vinte e sete) comarcas, quarenta e sete termos, 51 (cinquenta e 

um) municípios e 246 (duzentos e quarenta e seis) distritos. 

 

Em 1943, por força do Decreto-lei Estadual n.º 4.505, de 30 de dezembro, o Pará passou a 

contar com 57 municípios. Outros foram criados depois.  

 

Em 1988, a divisão territorial do Estado do Pará foi alterada, com a criação de 18 (dezoito) 

municípios. Em 1991, mais 23 (vinte e três) foram criados. No período de 1993 a 1996, mais 15 

(quinze) foram constituídos, ficando o território paraense com o total de 143 (cento e quarenta e 

três) municípios. 

Desde o início deste século já existiam na região as localidades de Gameleira, Cajueiro e 

Santo Antônio, todas situadas às proximidades dos ribeirões Gameleira e Santo Antônio.  Naquela 

época, havia comunicação apenas com o município de Conceição do Araguaia, através de 

caminhos abertos pelos moradores na floresta e áreas de cerrado.  Os habitantes viviam da 

extração de ouro e de madeira, da criação de gado, da agricultura de subsistência, da caça de 

animais silvestres destinada ao comércio de peles e da pesca.  Gameleira era, na realidade, uma 

grande “currutela” do garimpo de ouro. 

Por volta de 1920, os moradores de Gameleira e Cajueiro quase foram dizimados pelos 

índios Kaiapó, que habitavam a regiam do Rio Salobro. 

Os poucos sobreviventes do massacre fugiram, mas não demoraram a voltar para o 

vilarejo Gameleira, onde já era extraído o látex das seringueiras. 

Quase 20 anos depois do primeiro ataque, dos Kaiapó tornaram a investir contra os 

habitantes do Cajueiro, conseguindo dessa vez arrasar o povoado e expulsar seus moradores, 

que acabaram fundando o vilarejo de Boa Sorte.  Na década de 70, com a abertura da rodovia 

P.A- 150, surgiram as vilas Marajoara e Pau D’Arco, O marco inicial da Vila Marajoara foi a 

instalação de uma serraria e a construção de casas para os empregados.  Uma serraria, a Pau D’ 

Arco, também acabou originando a vila dos mesmo nome. 
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A vila de Pau D’ Arco começou a crescer, sem depender dos recursos da Prefeitura de 

Redenção, município ao qual pertencia.  As demais localidades da região se ressentiam da falta 

de investimentos públicos, já que a Prefeitura não dispunha de verbas para atender a todas as 

carências infra-estruturais.  A insatisfação geral fortaleceu o desejo de emancipação política.  Em 

28 de janeiro de 1991 foi realizado o plebiscito, e 3.873 eleitores aprovaram a transformação de 

Pau D’ Arco em município, que foi sancionada pelo governador do Estado naquele mesmo ano.    

 
FONTE: Sul e Sudeste do Pará Hoje (1996) 

 

 

1.1.1. Localização 

 

Localiza-se na mesorregião Sudoeste Paraense e da microregião de Redenção.  

 

A área geográfica do município é de 07°49’59” de Latitude Sul e 50°02’40” de longitude 

Oeste.  

 

LIMITES 

Ao Norte –Rio Maria 

Ao Sul -    Redenção 

A Leste – Conceição do Araguaia 

A Oeste – Ourilândia do Norte 

 

A distância da sede municipal para a capital é de 750 Km² 
 
 
 

1.1.2. Clima 

 

Tropical úmido com inverno seco, tipo Aw (classificação de Köppen).  A média anual da 

temperatura vária de 25° a 26°C, com máxima de 31.5° a 32.5°C, e mínima de 19° a 21.5°C.  O 

período mais chuvoso vai dos messes de novembro a abril (125 a 150 dias de chuva).  A 

precipitação anual oscila entre 2000 a 2250 mm.  
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1.1.3. Acesso 

 

1.1.3.1. - Terrestre 

 

O acesso ao município é com o tipo de transporte rodoviário, é feito através de duas vias, 

uma Federal e outra Estadual, sendo, respectivamente, as Rodovias BR 316 e a PA- 150.  

 

Da capital do estado, o acesso é feito primeiramente através da Rodovia BR 316, 

chegando ao município de Marituba, prossegue-se Alça Viária e em seguida pela rodovia PA-150, 

passando por vários municípios até a sede do município de PAU D’ARCO.  

 

O transporte rodoviário de Belém/PAU D’ARCO possui linhas regulares de ônibus. 

 

1.1.4. População 

 

A população do município, segundo fontes do IBGE-2010 é de 6.033 habitantes, e Verifica-

se nos últimos 18 anos um crescimento populacional médio em torno de 1,70% ao ano. 

 

A maior concentração está na zona rural, conforme quadro abaixo: 

 

Evolução/ 
Período 

População 
Urbana 

População 
urbana 

3641 

Fonte: Censo 2010 – IBGE 
 

Evolução/ 
Período 

População 
Urbana 

População 
urbana 

5557 

Fonte: Prefeitura 2018 
 

Para concepção de projeto será utilizada população de 5.557 habitantes para a elaboração deste 

projeto, devido a melhorias na ampliação do sistema de abastecimento de água. E com a 

ampliação deste projeto o atendimento na Sede do município em relação ao abastecimento de 

água aumentará 95% após a execução desta ampliação. 
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1.1.5. Topografia, Hidrologia e Geologia 

 

Apresenta superfícies pediplanas em rochas cristalinas e áreas dissecadas, que formam 

contrafortes da Serra dos Gradraús.  As serras dos Gradaús e da Paca – esta com o ponto mais 

alto do município, com 731 metros – são as maiores elevações.  Ambas estão situadas na região 

oeste do município.  A serra do Gradaús é o limite natural com Orilândia do Norte.   

 

Acidentes Geográficos 
 
 Cachoeiras: Da Pedreira 

 

 Lagos: 
 

 Rios: Pau D’Arco, Salobrinho, Azulona, Gameleira 
 

 Serra: Do Salobrinho ou Seringa, Gradaús  
  

 Córrego: Cabeçudo                                       
 

HIDROGRAFIA 

 

A rede hidrográfica tem apenas dois rios, ambos com nascentes na Serra dos Gradaús.  O 

Salobro faz o limite com Rio Maria e Rio Pau D’Arco, que junto com o seu afluente ribeirão 

Azulona marca o limite com redenção. 

 

GEOLOGIA 

 

Predomina o podzólico vermelho-amarelo (com equivalente eutrófico, litólico e distrófico), 

litólicos e hidromórficos gleyzados indiscriminados. 

 

1.1.6. Características Urbanas 

 

As vias da cidade são todas em terreno, sendo que na área central, as vias são asfaltadas. 

O processo de expansão na cidade tem-se se verificado nas direções nordeste e noroeste. Não 
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consta a existência de um Plano Urbanístico ou Diretor para a cidade. Os veículos de 

comunicação no município são: Correios: Agência de Correios e Telégrafos; 

 

1.1.7. Perfil Industrial 

 

A maior representatividade do setor secundário da economia está nas indústrias, como as 

madeireiras, na periferia da cidade, empregando boa parte da população local. 

 

1.1.8. Condições Sanitárias 

 

Os recursos hídricos superficiais basicamente são compostos por poucos e pequenos 

igarapés.  

 

A cidade não dispõe de rede de esgotamento sanitário, e a população utiliza fossas 

sépticas e negras, favorecendo a contaminação do lençol freático. 

 

Não existe sistema de drenagem pluvial. As águas das chuvas escoam livremente no 

terreno e vias. 

 

 

 

1.2. Sistemas Existentes de Saneamento 

 

HISTÓRICO DO SISTEMA 

 

Abastecimento de Água 

A população residente na Sede do Município em quase sua totalidade utiliza-se o sistema 

implementado pela Prefeitura Municipal, utilizando 4 (quatro) poços profundos atualmente e 

necessitando de aumento de demanda de água, contém um reservatório de 300 m³ que distribui 

para a maioria da Sede de Município. Tornando assim o abastecimento de água desta localidade 

bastante eficiente. 
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Esgotamento Sanitário 

 

Os moradores do município de Pau D’arco, não dispõe de um sistema de coleta, transporte 

e tratamento de esgoto sanitário, fazendo com que a população se utilize de fossas biológicas 

para esgotamento sanitário individual. Esta situação causa geralmente a contaminação do lençol 

freático, utilizado para coleta de água para consumo, com vista a prevenir esta contaminação do 

lençol e a conseqüente melhora nas condições sanitárias e de saúde pública, se faz necessário a 

implantação de um sistema adequado de coleta, transporte e tratamento do esgoto sanitário deste 

município. 

 
 

Sistema em implantação  

 

 Captação 

 

Como fonte de abastecimento de água, propõe-se a utilização do lençol subterrâneo com 4 

(quatro) poços em funcionamento atual, a Prefeitura através de um Convênio com a FUNASA, 

perfurou mais 3 (três) poços tubulares profundos de 6”, já concluídos com perfuração em rocha 

com 100m de profundidade média aproximadamente, revestimento com tubos e filtros 

GEOMECÂNICO REFORÇADO de 6”, 02 (dois) na profundidade de 90 metros e 01 (um) na 

profundidade de 127 metros, com todas as condições de abastecer 100% da população da Sede. 

O sistema de recalque é composto de 3 (três) linhas de adução com tubulação de 100mm em 

PVC PBA com aproximadamente 770,00 metros. 

Nos 03 (três) poços já executados necessitarão apenas de edutores de recalque, bombas 

submersas e subestação rebaixadora de tensão dimensionados para elevar a água captada até o 

reservatório de 300 m³. 

 

 Linha de recalque 

             

O sistema elevatório deverá recalcar água dos 03 (três) poços tubulares de 90, 90 e 127 

metros de profundidades, já executados, em linhas de adutoras para o reservatório elevado de 

300 m³ existente, através de um conjunto motor-bomba submersa para cada poço, com 

capacidade de recalcar 20, 20 e 25 m³/h dos 3 (três) poços respectivamente a uma altura 
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manométrica aproximadamente de 120,00 m.c.a e potência aproximadamente de 30 cv, cujo 

recalque dos 03 (poços) terá o diâmetro de 100 mm para cada poço.  

 

 Reservação 

O armazenamento da água será feito em um reservatório elevado com capacidade de 300 

m³ existente. Tal reservatório abastecerá a população atual da Sede do Município, alçando um 

total de 100%, até o ano de 2038 com abastecimento de água potável. 

 

 Rede de Distribuição 

               

Após levantamento realizado “in loco”, constatou-se que a rede de distribuição foi 

totalmente reformulada para atender a população local da Sede do Município, este fato se dá pelo 

comprometimento que a Prefeitura Municipal tem com seus munícipes, e que devido a expansão 

da área do Município necessita de intervenção para atender essas novas áreas, reformulando os 

anéis de carga para atender as vazões e pressões em pontos definidos conforme memória de 

cálculo. 

Assim sendo utilizaremos nesta etapa 2.437 metros de tubos PVC DEFOFO E PBA com 

diâmetros variados, conforme dimensionamento em anexo. 

 

 Ligações Domiciliares 

 

Atualmente, existem 1.950 ligações domiciliares instaladas, as quais foram feitas através 

de colares de tomada especiais e ligadas em condutos de diâmetros adequados, deixado na 

frente de cada lote um barrilete com hidrômetro. Porém com o passar do tempo esses hidrômetros 

foram danificados ou até mesmo roubados, devendo a Prefeitura fazer um novo levantamento 

para a troca e substituição destes hidrômetros. Após o levantamento feito foi constatado que 

precisará repor 800 ligações completas com hidrômetro e cavalete devidos aos problemas 

relatados acima e executar 722 novas ligações devido a ampliação do sistema de abastecimento 

de água da Sede do Município. 

Diante do exposto o município de Pau D’ Arco precisará de 1.522 ligações para atender 

100% da Sede do Município. 
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 Desinfecção da Água. 

O tratamento (desinfecção) da água será feito através do Cloro, sua ação química é aceita 

sem restrições. 

O sistema proposto para a cloração da água, denominado de clorador de pastilha é uma 

alternativa para desinfecção em pequenos sistemas de abastecimento de água. O teor de cloro 

varia de 64 a 67%; as principais vantagens do uso desta opção são: 

Redução do custo com o tratamento, propiciado pela correção de falhas existentes nos 

sistemas de dosagem de solução por gravidade que apresentam constantes variações nas 

dosagens, elevando ou diminuindo a níveis inaceitáveis os residuais de cloro; 

Eficácia, uma vez que libera contínua e controladamente a dosagem de cloro 

preestabelecida; 

Segurabilidade, uma vez que as pastilhas de cloro são mais seguras quanto ao manuseio 

e armazenamento, do que nas demais formas; 

Redução de custos com mão de obra para a operação, devido ao fato de não haver a 

necessidade de preparo de soluções de cloro; 

Baixo custo de implantação do sistema; 

Devido aos baixos teores de Ca(OH)2 (Hidróxido de Cálcio) existentes nas pastilhas, 

praticamente não existe elevação do pH inicial da água objeto do tratamento, que em se tratando 

de águas naturais situam-se na faixa de 6,0 a 6,5, propiciando a maior concentração do cloro 

residual livre na forma do HOCl (Ácido Hipocloroso) não dissociado, que é mais eficaz de todas as 

frações de cloro residual na ação bactericida; 

Com a elevação da qualidade no processo de mistura do desinfetante, consegue-se 

minimizar os problemas com os reservatórios de contatos, uma vez que necessariamente o cloro 

será aplicado a montante deste, em uma condição otimizada e não mais sobre a massa líquida, 

ficando sujeita a zonas mortas e curtos circuito comumente observados em tais unidades.    

 

 Instalação; 

 

Os Cloradores serão instalados no barrilete do reservatório elevado, conforme planta 

demonstrativa em anexo. 
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2. ELEMENTOS PARA O PROJETO 

 
2.1. Alcance de Projeto 

- 20 (Vinte) anos conforme programação seguinte: 

 Ano 2018/2019 – Estudos e projetos 

 Ano 2019 – Obras 

 Ano 2019 – Início de plano 

 Ano 2039 – Final de plano  

 
 
2.2. Parâmetros de Projeto 

 consumo per capita bruto = 150 l/hab.dia 

 coeficientes: Dia de maior consumo        k1 = 1,2. 

                   Hora de maior consumo      k2 = 1,5. 

 relação habitante / domicílio  = 5 

 
 
2.3. Critérios Básicos de Projeto 

 
2.3.1 – Tempo de funcionamento do sistema de produção (no dia de maior consumo): 

- 16 h/dia para sistemas com energia elétrica convencional. 

 
2.3.2 – Volume de reservação: 

- 1/5 do volume máximo diário. 

                
2.3.3 – Outros critérios. 

a) Diâmetro mínimo das redes :  DN50   

b) Pressão estática mínima na rede : 10 m.c.a. 

c) Coeficiente de rugosidade da fórmula de Hazen-Willians – conforme Manual de 

Hidráulica – Azevedo Neto  

 
 

2.3.4 – Para demais critérios de projeto prevalece a normalização da ABNT, pertinente a cada 

caso.              
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2.4. População Atual da área de intervenção 

Conforme levantamento cadastral, o Projeto apresentado abrange 2.670 domicílios e 

uma população estimada de 5.557 habitantes. 

 

PROJEÇÃO POPULACIONAL E DEMANDA DE VAZÕES 
          

ANO 
Pop. 

Urbana 

Nível de 
atendimento 

(100% da Pop. 
Urbana) 

Consumo 
percapta 

(l/hab.dia) 

V A Z Õ E S 

MÉDIA DIÁRIA(K1) HORÁRIA(K2) 

l/s m3/h l/s m3/h l/s m3/h 

2018 5557 5557 150 9,65 34,74 11,58 41,69 17,37 62,54 
2019 5651 5651 150 9,81 35,32 11,77 42,38 17,66 63,57 
2020 5747 5747 150 9,98 35,93 11,98 43,12 17,97 64,68 
2021 5845 5845 150 10,15 36,54 12,18 43,85 18,27 65,78 
2022 5944 5944 150 10,32 37,15 12,38 44,58 18,57 66,87 
2023 6045 6045 150 10,49 37,76 12,59 45,31 18,89 67,97 
2024 6148 6148 150 10,67 38,41 12,80 46,09 19,20 69,14 
2025 6253 6253 150 10,86 39,10 13,03 46,92 19,55 70,38 
2026 6359 6359 150 11,04 39,74 13,25 47,69 19,88 71,54 
2027 6467 6467 150 11,23 40,43 13,48 48,52 20,22 72,78 
2028 6576 6576 150 11,42 41,11 13,70 49,33 20,55 74,00 
2029 6688 6688 150 11,61 41,80 13,93 50,16 20,90 75,24 
2030 6802 6802 150 11,81 42,52 14,17 51,02 21,26 76,53 
2031 6918 6918 150 12,01 43,24 14,41 51,89 21,62 77,84 
2032 7036 7036 150 12,22 43,99 14,66 52,79 21,99 79,19 
2033 7156 7156 150 12,42 44,71 14,90 53,65 22,35 80,48 
2034 7278 7278 150 12,64 45,50 15,17 54,60 22,76 81,90 
2035 7402 7402 150 12,85 46,26 15,42 55,51 23,13 83,27 
2036 7528 7528 150 13,07 47,05 15,68 56,46 23,52 84,69 
2037 7656 7656 150 13,29 47,84 15,95 57,41 23,93 86,12 
2038 7786 7786 150 13,52 48,67 16,22 58,40 24,33 87,60 

 
2.5. População de Projeto 

Relação habitante/domicílio = 5 

No domicílios (2018) = 2.670 

- População inicial = 5.557 habitantes 

- População final = 7.786 habitantes 
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2.6. Demandas 

 
PROJEÇÃO DA DEMANDA DE VAZÕES 

 

ANO 
Pop. 

Urbana 

Consumo 
percapta 

(l/hab.dia) 

Demanda 
do Sistema 

(m³/dia) 

2018 5.557 150 833,55 

2028 6.576 150 986,40 

2038 7.786 150 1.167,90 

 

 

2.6.1 – Vazão de captação 

Tempo de funcionamento das bombas = 16 hs 

 

DEMANDA DE VAZÃO DE CAPTAÇÃO 
          

ANO 
100 % da 

pop urbana 

Vazão de captação 
necessária 

Vazão 
existente 

Déficit                              
(Qexist - Qnesc) 

Vazão a ser 
implantada 

l/s m3/h l/s m3/h l/s m3/h l/s m3/h 
2018 5557 11,58 42 5,56 20 -6,02 -21,68 -6,11 -22 
2028 6576 13,70 49 5,56 20 -8,14 -29,32 -8,06 -29 
2038 7786 16,22 58 5,56 20 -10,67 -38,40 -10,56 -38 

 

2.7. Captação – Poços 

Conforme relatório final de aplicação a vazão prevista para poço no local é de 5,00 

m3/h  Q  20,00 m3/h. com tempo de recarga de 8,0 hs/dia. 

Como a vazão necessária para início de plano (2028) é de 49 m³/h e no fim de plano 

(2028) é de 58 m3/h, deverão ser perfurados 03 poços para atender a demanda de projeto num 

período de 20 anos (2038). 

 

2.8. Estimativa de Reservação 

Consumo máximo diário (início de plano) = 237 m3 

Consumo máximo diário (fim de plano) = 280 m3 

Capacidade de reservação = 1/5 do consumo máximo diário 

Volume necessário em início de plano = -99 m3 

Volume necessário em fim de plano = -19 m3 
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Conforme os cálculos efetuados, mostram que o reservatório com o volume de 300m3
, 

atende a demanda de projeto para 2038. 

 

 
3. ESTUDOS DE CONCEPÇÃO 

 

3.1. Fontes de Produção 

 

Foram estudadas duas fontes de produção para a Sede do Município de PAU D’ARCO. 

Captação 1 – no Rio que margeia a localidade. 

Captação 2 – subterrânea por poços. 

Na primeira opção de captação, o Rio apresenta vazão insuficiente para um novo 

acréscimo de demanda, visto que sua capacidade já está no limite máximo ocasionando 

interrupções na rede de abastecimento. 

Na segunda opção de captação, será por poços que apresentou-se mais econômica. 

Com a utilização de mais 03 poços para o atendimento em final de plano em 20 anos (2038). 

A água a ser captada dos poços necessitará somente de simples desinfecção por cloro 

e flúor aplicada na área de reservação, portanto foi adotada a captação subterrânea como a mais 

adequada para atender a Sede do Município de PAU D’ARCO. 

 

 

4. SISTEMA PROPOSTO 

 

4.1. Captação 

A captação será a utilização de mais de 03 (dois) poços ao sistema existente e já 

perfurados com profundidade média de 100 metros de profundidade, composto com diâmetro de 8 

polegadas, edutor de 6 polegadas e bomba submersa. 

Os poços P1 e P2 serão localizados na Travessa F entre a Rua Sem Denominação e 

Estrada da Piçarreira. 
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4.2. Adutoras de água bruta 

As adutoras AAB interligarão os poços P4, P5 e P6 até a etapa do tratamento. E serão 

em PVC-DEFOFO com diâmetros estimados de 100mm cada e se interligarão antes da entrada 

do reservatório elevado com diâmetro estimado de 200mm. 

 

4.3. Tratamento 

O tratamento proposto será através de Desinfecção e Fluoretação. A desinfecção dar-se-á 

por adição de composto de cloro por meio do Clorador de Partilhas SANY-CLOR 5000 ou 

equivalente. Nesta etapa serão necessários a implantação de mais 02 unidades de cloradores de 

pastilhas, que somados aos existentes serão 04 unidades instaladas para atender a demanda do 

sistema. 

 

4.4. Adutoras de água tratada 

A adutora AAT2 interligará ao reservatório elevado de 300m³. Serão em PVC-DEFOFO 

com diâmetros estimados de 200mm. 

 

4.5. Reservação 

A reservação de água será com 01 (um) reservatório elevado, em concreto armado, 

com capacidade total de 300m3 existente. 

 

4.6. Rede de distribuição 

A rede de distribuição será em PVC CL12 e DEFOFO com diâmetros variando de 50 a 

150mm. 
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5. PROJETO BÁSICO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

 
 

5.1. Dados Populacionais 

Para o dimensionamento das unidades de produção, recalque, distribuição e 

subestação, foram levantados pelos técnicos, cerca de 5.557 habitantes, provenientes de 2.670 

domicílios existentes, adotando-se um percapita de 2,08 hab./casa. 

 

Vazão adotada para o sistema; 
 
Qb = 49 m3/h para uma projeção de 10 anos (ver tabela do ítem 2.6.1) 
 

Qb = 58 m3/h para uma projeção de 20 anos (ver tabela do ítem 2.6.1) 

  

Captação Subterrânea profunda 

 

Capacidade de produção do Manancial explorado, características: 

- 03 poços de 8” de diâmetro x 100 m de profundidade média; 

- Tubos de sucção dos poços de 4” de diâmetro e 80 m de comprimento com tubo aberto em boca 

de sino na extremidade de sucção e união com diafragma restritor de vazão na conexão com o 

barrilete; 

- Barrilete ramificado com diâmetros de 4”. 

A captação será feita através de um sistema de 03 (três) poços, cada um com 

vazão de 20, 20 e 25 m³/h. Totalizando 65m³/h de incremento no sistema existente. 

   

5.2.  Elevatória e adutora de recalque  

Considerando a capacidade de produção da captação profunda do sistema projetado da 

ordem de 65 m3/h e considerando que a capacidade de bombeamento dos conjuntos elevatórios 

projetados deverão ser de 20 m³/h para a altura manométrica de 75 m.c.a, especificamos o 

conjunto elevatório submerso: 

O sistema elevatório será constituído de um conjunto motor-bomba submersa que 

recalcará água do poço para o reservatório apoiado através de uma adutora. A energia elétrica 
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necessária para o acionamento do conjunto elevatório virá a partir da subestação rebaixadora de 

tensão de 45 KVA, para os 03 (três) poços, ligada à rede elétrica de alta tensão existente. O 

dimensionamento hidráulico apresentado a seguir, deverá ser reavaliado após a execução do 

poço em função de sua vazão e respectivo nível dinâmico. 

 
5.3.  Tubulação de recalque 

5. Número de poços para a Vazão de Adução (vazão média do dia de maior consumo) 

 Vazão média de um poço Qp = 20 m³/h 

 Número de poços    

   - na 1a. Etapa Np1 = Qb1 / Qp = 2 u 
   - na 2a. Etapa Np2 = Qb2 / Qp = 3 u 

 Adutoras dos poços    

 Vazão média de um poço em m³/s Qs = 0,004 m³/s 

 Diâmetro de Bresse, m D = 1,2 * Raiz(Qs) =  0,077 m 
 Diâmetro adotado, mm D = 1,2 * Raiz(Qs) =  100 mm 

 

Sugerimos a bomba submersa de eixo vertical da marca LEÃO ou similar, mod. 

500/002/xxyy+R20-2-08, Pot-motor= 10 CV, para cada poço executado. 

 

5.4.  Subestação Rebaixadora de Tensão 

 

Potência aproximada da subestação = 45 KVA, para cada poço, considerando cargas 

elétricas da iluminação externa, sinalização etc.; 

 
5.5.  Reservação 

 
Calculo do Reservatório: 

31

1000*5

**
m

KqP
RTOTAL 






  

 

DEMANDA DE RESERVAÇÃO 
          

ANO 
100 % da 

pop urbana 

Volume 
necessário 

Volume existente 
Déficit                     

(Vol.exist - 
Vol.nesc) 

Volume a ser 
implantado 

l/s m3/h l/s m3/h l/s m3/h l/s m3/h 
2018 5557 200052 200 300000 300 99948 100 99.000 -99 
2028 6576 236736 237 300000 300 63264 63 63.000 -63 
2033 7156 257616 258 300000 300 42384 42 42.000 -42 
2038 7786 280296 280 300000 300 19704 20 19.000 -19 

          
OBS: PARA RESERVAÇÃO FOI CONSIDERADO 1/5 DA DEMANDA DIÁRIA.   
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               Adotar                Relev.= 300 m3.  

O volume de água a ser reservado, será de 300 m3, para atendimento diário, ao longo das 

24 horas, no final de plano (ano 2038). 

- Reservação  a ser adotada 

Para a reserva será utilizado o reservatório de 300m³ existente de reserva elevada em 

concreto armado, que atenderá a pressão dinâmica mínima no ponto mais desfavorável e que 

abastecerá, por gravidade, a rede de distribuição, atendendo perfeitamente conforme os cálculos 

demonstrados. 

 
5.6.  Rede de Distribuição 

Para o cálculo da rede de distribuição foi utilizado o método de Hardy-Cross para o 

dimensionamento da tubulação e a fórmula Hazen-Williams para as perdas de carga adotando-se 

tubos de PVC DEFOFO e PVC PBA, CL 12, rígidos (C=140). 

 
 
Dados populacionais 

 
 População Atual (2018) 

  

Número de residências existentes 2.670 lotes 

População atual:  5.557 hab 

 
 População Projetada (2038) 

 

Número de residências projetadas 3.743 lotes 

População projetada:  7.786 hab 

 
 
Parâmetros adotados 

 

Diâmetro mínimo no anel DN = 100 mm 

Diâmetro nas derivações DN = 50 mm 

Pressão dinâmica mínima 10 mca 

Pressão estática máxima 50mca 
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Parâmetros de projeto para o cálculo da rede 

 
O dimensionamento da malha de principal foi desenvolvido com base nos seguintes 

parâmetros básicos, utilizando-se o programa da TIGRE CREDE: 

 

- Alcance do projeto ano 2038 

- População a ser abastecida 7.786 hab 

- Cota “per-capita” 150 l/hab*dia 

- Coeficiente do dia de maior consumo K1=1,2 

- Coeficiente da hora de maior consumo K2=1,5 

- Período de atendimento ao público 24 horas 

- Coeficiente de rugosidade (Tubo PVC) C=0,06 mm 

  Fórmula Universal  

 

 

 

Calculo da Vazão de Distribuição 
VAZÃO DE DISTRIBUIÇÃO 

     

 
ANO 

90 % da pop. 
urbana 

Vazão de captação 
necessária 

 l/s m3/h 
 2018 5557 17,37 63 
 2028 6576 20,55 74 
 2033 7156 22,36 81 
 2038 7786 24,33 88 

 
Q2= (P x q x K1 x K2)/24 = 88m³/h  

 
 
Cálculo da malha principal 
 

Para o dimensionamento da malha principal, utilizou-se o método de Hardy-Cross, próprio 

para sistemas dotados de circuitos fechados, com a determinação das perdas de carga de cada 

trecho através da Fórmula Universal, bem como utilizou o programa da TIGRE CREDE para um 

dimensionamento mais prático. 
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Na aplicação do método, utilizou os seguintes dados: 

- Área de influência dos nós; 

- Vazões nodais; 

- Comprimento da tubulação de cada trecho, entre nós; 

- Coeficiente de rugosidade da Fórmula Universal; 

- Pressão mínima nos anéis: 10 m.c.a 

 
 
Como resultado obtêm-se: 

- Perda de carga em cada trecho; 

- Vazões nos trechos; 

- pressão e cota piezométrica nos nós; 

- Cota do nível d’água no reservatório de distribuição (existente na cidade) 

Obs.: Ver planilha de cálculo anexa. 

 
 
Vazões nos pontos de carregamento 

 As vazões nos pontos de carregamento em número de 06 (seis) foram determinadas tendo 

em vista as suas áreas de influência. 

  
 

Nó 
Vazão  

(l/s) 
N12 3,73 
N14 3,73 
N20 3,73 
N22 3,73 
N26 1,87 
N29 1,87 
N32 2,73 
N41 2,95 

  

TOTAL 24,34 
 
 

 
 
Tubulações 

O comprimento total da rede de distribuição é de 4.579,00 metros com diâmetro variando 

de DN 150 mm a DN 50 mm, conforme quadro resumo abaixo: 
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 Como a rede de distribuição será implantada em duas etapas devido ao recurso 

disponibilizado estar abaixo do previsto para o projeto global, na primeira etapa se executará a 

extensão total de 2.437,00 metros em tubo de PVC DEFOFO e PVC PBA classe 12. Atendendo 

principalmente as modificações nos anéis de carga. 

 
 

 

TUBULAÇÃO TOTAL PARA O PROJETO 

DIÂMETRO (mm) MATERIAL 
COMPRIMENTO 

(m) 

50 PVC- PBA Classe 12 0 

75 PVC- PBA Classe 12 815 

100 PVC- PBA Classe 12 1597 

200 PVC- DEFOFO 25 

   

   

TOTAL  2.437 

  
 
 
 
5.7. Ramal Predial 

 
Serão contempladas pelo projeto as 1.522 ligações e hidrometradas, do tipo PVC JS Ø 25 

ou 20mm, com 722 novas ligações completas (ligação na rede, cavalete e hidrômetro) e 800 

ligações somente cavalete e hidrômetro, para as danificadas e roubadas, conforme levantamentos 

realizados pela equipe de cadastro da Prefeitura de Pau D’Arco, devidamente demonstrado. 

Porém serão instaladas nesta etapa somente 422 ligações, definidos pelo recurso 

disponível e das prioridades das execuções dos poços, adutoras e subestações. 
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5.8. Tratamento 

 
Desinfecção e Fluoretação. A desinfecção dar-se-á por adição de composto de cloro por 

meio do Clorador de Partilhas SANY-CLOR 5000 ou similar. Na unidade de tratamento já existem 

02 unidades de cloradores em funcionamento, devendo ser acrescido mais 02 (duas) unidades 

para atender a demanda final do sistema. 
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