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Programa do Curso de esgotos sanitários 
Cap. Nome 

1 Reúso de água                                                                                                                             
2 MBR 
3 Tanque séptico e septo difusor 
4 Águas cinzas 
5 Método simplificado para determinação da qualidade da agua em córregos e rios 
6 Balanço de fósforo, nitrogênio, oxigênio em lagos e rios 
7 Impacto do nitrogênio e do fósforo em lados e córregos 
8 Gramado em campo de golfe 
9 Evapotranspiração 

10 Necessidade de irrigação 
11 Método de Thornthwaite, 1948 
12 Balanço hídrico método de Thornthwaite-Matther 
13 Método de Romanenko 
14 Método de Turc 
15 Quando faltam dados de entrada 
16 Pedidos de outorga para irrigação 
17 Método de Hargreaves 
18 Método de Penman, 1948 superfície 
19 Comparação de métodos de evapotranspiração 
20 Chuvas de Guarulhos 
21 Gramado-campo de Golfe 
22 Método de Blaney-Criddle 
23 Método de Penmam-Monteih FAO 
24 Ligações prediais de esgoto sanitário 
25 Textura e estrutura do solo 
26 Redes coletoras de esgoto sanitário 
27 Método de Muskingum-Cunge 
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Curso Redes de Esgotos 
 

64h   Engenheiros, arquitetos e tecnólogos, 52 capítulos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

“O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e 
cultivá-lo”. 

Referência ecológica encontrada em Gênesis 2:15 
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Apresentação 
 

 Este livro nasceu do Curso de Rede de Esgotos ministrado no SAAE de Guarulhos em 2008 
com 64 horas de duração. O livro destina-se a engenheiros, arquitetos e tecnólogos que trabalham nos 
municípios pois fornecem elementos e base para que se façam manuais ou guias para o problema do 
manejo de águas pluviais 

Agradeço a Deus, o Grande Arquiteto do Universo, a oportunidade de poder contribuir na procura do 
conhecimento com a publicação deste livro. 

  
 

        Guarulhos, julho  de 2008 
Engenheiro civil  Plínio Tomaz 
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CURRICULUM VITAE 
 

O engenheiro civil Plínio Tomaz nasceu em Guarulhos e estudou na Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo. Fez cursos de pós-graduação na Politécnica e na Faculdade de Saúde 
Pública. 

Foi superintendente e diretor de obras do SAAE onde se aposentou e depois trabalhou no 
Ministério de Minas e Energia. 

• Fundador da Associação de Engenheiros e Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos em 1967b  
• Foi professor de Hidráulica Aplicada na FATEC e na CETESB. 
• Atualmente é:  
• Diretor de Recursos Hídricos Saneamento e Energia da FAEASP (Federação das Associações de 

Engenharia e Arquitetura do Estado de São Paulo) 
• Diretor de Recursos Hídricos e Meio Ambiente da ACE-Associação Comercial e Empresarial 
• Membro da Academia Guarulhense de Letras 
• Assessor especial de meio ambiente da OAB (Ordem dos advogados do Brasil) de Guarulhos 
• Conselheiro do CADES- Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da 

PMSP representado o CREASP 
• Coordenador do Grupo de Trabalho do CREASP sobre Fiscalização em Bacias Hidrográficas 
• Membro do Sub-comitê de Bacia Alto Tietê-Cabeceiras 
• Presidente do Conselho Deliberativo do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Guarulhos 
• Ex-professor da FIG, UNG, FATEC e CETESB 

Escreveu 6 livros em papel de engenharia civil 
-  “Conservação da Água”  
-  “Previsão de consumo de água” 
-  “Economia de água”  
-  “Cálculos hidrológicos e hidráulicos para obras municipais”  
-  “Aproveitamento de água de chuva”  
      “Poluição difusa” 
 
Doze livros eletrônicos em acrobat  reader disponível gratuitamente na Internet 
- Balanço Hídrico 237 páginas A4 
- BMPs-Best Management Practices 176 páginas A4 
- Critério Unificado 327 páginas A4 
-- Golpes de aríete em casas de bombas 105 páginas A4 
- Análise da qualidade da água de rios e impactos de nitrogênio e fósforo rios e córregos 109páginas A4 
- Curso de Manejo de águas pluviais 1019 páginas A4 
- Água-pague menos: tratamento de esgotos e reúso  133 páginas A4 
-Previsão de consumo de água em gramado 168 páginas A4 
-Curso de Redes de esgotos 599 páginas A4 
-Curso de Redes de água 829 páginas A4 
-Remoção de sedimentos em BMPs  216páginas A4 
-Evapotranspiração 

 
Guarulhos,  27 agosto de 2008 

Plínio Tomaz 
Consultor Senior 
Engenheiro Civil  

CREA-SP 0600195922 
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24 Ligações prediais de esgoto sanitário 
25 Textura e estrutura do solo 
26 Redes coletoras de esgoto sanitário 
27 Método de Muskingum-Cunge 
28 Interceptor de esgotos sanitários 
29 Ecotoxicologia- substâncias tóxicas na água 
30 Estação elevatória de esgotos sanitários 
31 Cargas em tubos flexíveis 
32 Captação de óleos e graxas 
33 Noções sobre Tratamento de esgotos 
34 Previsão de esgotos 
35 Caixa de gordura 
36 Gases em rede coletoras de esgoto 
37 Reabilitação de rios e córregos 
38 Redes condominiais, pressurizada, vácuo, etc 

64 horas aula  Prof. Plínio Tomaz Engenheiros, arquitetos e tecnólogos 
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               Capítulo 01 

 
Reúso de água 

 
 
Promover a reciclagem e reutilização das águas residuais e dos resíduos sólidos. 
Agenda 21 

 
 
 

 
Guilherme de Occam argumentava, em todos os seus escritos, que “é perda de tempo empregar 

vários princípios para explicar fenômenos, quando é possível empregar apenas alguns”. 
Fonte: História da Teologia Cristã - Roger Olson 
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Capítulo 1- Reúso de água 
 
1.1 Introdução 

Asano, 2001 diz que o reúso é  o desafio do século XXI em que haverá uma integração total dos 
recursos hídricos. Interpretando as afirmações de Asano os recursos hidricos no século XXI serâo: 

• Recursos superficiais 
• Recursos de águas subterrâneas 
• Aproveitamento de água de  chuva 
• Reúso de esgotos 

No mundo moderno do seculo XXI o planejamento de recursos hídricos não poderá esquecer o 
aproveitamento de agua de chuva e o reúso de esgotos, além dos tradicionais recursos superficiais e 
subterrâneos. 

Segundo Asano, 1001 a água de reúso tem duas funções fundamentais: 
1. O efluente tratado vai ser usado como um recurso hídrico produzindo os benefícios 

esperados. 
2. O efluente pode ser lançado em córregos, rios, lagos, praias, com objetivo de reduzir a poluição 

das aguas de superfície e das águas subterraneas 
O fundamento da água de reúso é  baseado em três principios segundo Asano, 2001: 

1. A água de reúso deve obedecer a controle de qualidade para a sua aplicação, devendo haver 
confiabilidade na mesma. 

2. A saúde deverá ser protegida sempre. 
3. Deverá haver aceitação pública 
 

Reúso é o aproveitamento de água  previamente utilizada uma ou mais vezes, em alguma 
atividade humana, para suprir a necessidade de outros usos benéficos inclusive o original. 

O objetivo deste estudo é mostrar as soluções para reúso de esgoto sanitário local e regional em áreas 
urbanas. 

O reúso local destina-se a aqueles que se beneficiam na sua origem,  como o águas cinzas de uma 
casa que pode ser usada no próprio local para irrigação subsuperficial de gramados. 

O reúso regional são de grandes áreas e geralmente tem sua origem nas estações de tratamento de 
esgotos públicas que atingem o tratamento terciário e o distribuem até uma certa distância de onde é produzido 
através de redes especiais de água não potável (sistema dual de abastecimento: água potável + água não 
potável). 

Não trataremos em nenhuma hipótese de reúso da água para fins  potáveis. 
Mesmo os processos de infiltração de águas residuárias no solo não são recomendados até o presente 

momento a não ser quando usado o processo de membranas. 
No Japão foram feitas pesquisas e chegaram a conclusão que para áreas construidas maiores que 

30.000m2 e/ou consumo maior que 100m3/dia de água não potável o reúso é a melhor opção e é mais vantajoso 
do que se usar água pública conforme Figura (1.1). 

Os custos no Japão são geralmente calculadas para pagamento da obra (amortização) em 15anos a um 
juros anuais de 6% e incluso os preços de manutenção e operação do sistema. 

 

 
Figura 1.1- Custos comparativos para reúso usando águas cinzas, águas de chuva e água pública. 

Fonte: Nações Unidas, 2007 
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1.2 Conservação da água 

A American Water Works Association - AWWA em 31 de janeiro de 1993 definiu a conservação da água 
como as práticas, tecnologias e incentivos que aperfeiçoam a eficiência do uso da água.  

Um programa de conservação da água constitui-se de medidas e incentivos. 
 
1.3 Medidas e incentivos 

Medidas são as tecnologias e mudanças de comportamento, chamada de práticas, que resultam no uso 
mais eficiente da água. 

Incentivos de conservação da água são: a educação pública, as campanhas, a estrutura tarifárias, os 
regulamentos que motivam o consumidor a adotar as medidas específicas conforme Vickers, 2001. 

Como exemplo, o uso de uma bacia sanitária para 6 litros/descarga, trata-se de uma medida de 
tecnologia e a mudança de comportamento para que o usuário da bacia sanitária não jogue lixo na mesma, é 
uma medida prática. 

Os incentivos na conservação da água são as informações nos jornais, rádios, televisões, panfletos, 
workshops, etc, mostrando como economizar água. 

Uma tarifa crescente incentiva a conservação da água, um pagamento de uma parte do custo de uma 
bacia sanitária (rebate em inglês) é incentivo para o uso de nova tecnologia, como a bacia sanitária com 6 
litros/descarga. 

Os regulamentos de instalações prediais, códigos, leis são incentivos para que se pratique a 
conservação da água. 

      O aumento da eficiência do uso da água irá liberar os suprimentos de água para outros usos, tais como o 
crescimento da população, o estabelecimento de novas indústrias e a melhora do meio ambiente. 

A conservação da água está sendo feita na América do Norte, Europa e Japão. As principais medidas 
são o uso de bacias sanitárias de baixo consumo, isto é, 6 litros por descarga; torneiras e chuveiros mais 
eficientes quanto a economia da água; diminuição das perdas de água nos sistemas públicos de maneira que o 
tolerável seja menor que 10%; reciclagem; reúso da água e informações públicas.  

Porém, existem outras tecnologias não convencionais, tais como o reúso de águas cinzas, muito usado 
na Califórnia, e o aproveitamento de água de chuva.  
 
1.4. Mercado da água de reúso 

McCormick, 1999 in Tsutiya et al, 2001, apresenta a proposta de divisão das águas de reúso em três 
categorias conforme a qualidade da mesma: 

1. Efluentes secundários convencional: é a água de reúso restrito a aplicações agrícolas e comerciais onde 
não existe possibilidade de contato humano direto com a água de reúso. 

2. Água de reúso não potável: é o efluente secundário de alta qualidade, tais como efluente de reatores de 
membranas, filtrado e desinfetado com UV, cloro, ozônio, ou outro processo. 

3. Água de reúso quase potável: é a água de reúso não potável tratada com osmose reversa ou 
nanofiltração para remoção dos contaminantes químicos, orgânicos e inorgânicos. É o mesmo que reúso 
potável indireto. 

McCormick, 1999 apresenta a seguinte Tabela (1.1) onde existem 4 categorias, sendo a categoria 4 para 
água potável. 

A categoria 2 onde existe contato com pessoas é a mais usada em irrigação de jardins, parques e descargas 
em bacias sanitárias, observando-se que a turbidez deverá ser menor que 2 uT, ausência de coliformes fecais e 
DB05 < 10mg/L. 

A Tabela (1.1) foi feita por dois grandes especialistas dos Estados Unidos que são Slawomir W. 
Hermanowicz e Takashi Asano. 



                            Curso de esgotos 
Capitulo 01- Reúso de água     engenheiro Plínio Tomaz   plíniotomaz@uol.com.br   25/07/08 

 

 

1-12

 

 
Tabela 1.1- Principais mercados para água de reúso e níveis de qualidade de água estipulados para cada 

mercado (Hermanowitcz e Asano, 1999) 
Padrão de qualidade da 

água de reúso 
Mercado Exemplo de aplicação 

Categoria 1  
 
 
 
 
Irrigação de áreas com 
acesso restrito ou controlado 
ao público 
Produção agrícola de 
produtos não destinados ao 
consumo humano ou 
consumidos após 
processamento que elimine 
patógenos 
Uso recreacional sem contato 
direto com a água 
Uso industrial 

 
 
 
 
 
Campo de golfe, cemitérios, 
reservas ecológicas pouco 
freqüentadas; 
Reflorestamento, pastos, 
produção de cereais e 
oleaginosas. 
Rios e lagos não utilizados 
para natação 

 
 
 
 
Filtração, desinfecção: 
DBO5 < 30mg/L 
TSS< 30mg/L 
Coliformes fecais 
<200mL/100mL 
Cloro residual livre: 1 mg/L 
pH entre 6 e 9 

Categoria 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso urbano sem restrições 
Produção agrícola de 
alimentos 
Uso recreacional sem 
restrições 
Melhoramento ambiental 

Irrigação de parques, 
playgrounds e jardins 
escolares. Água para 
sistemas de hidrantes, 
construção civil e fontes em 
praças publica. 
Usos residenciais: descarga 
de vasos sanitários, água 
para sistemas de ar 
condicionado. 
Produtos agrícolas cultivados 
para consumo humano na 
forma crua ou sem cozimento. 
Lagos e rios para uso 
recreacional sem limitação de 
contato com a água. 
Alagados artificiais, 
perenização de rios e 
córregos em áreas urbanas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Filtração, desinfecção: 
DBO5 < 10mg/L 
Turbidez <2 uT 
Coliformes fecais ausentes 
em100mL 
Cloro residual livre: 1 mg/L 
pH entre 6 e 9 

Categoria 3  
 
 
Reúso potável indireto 

Reúso potável indireto, 
barreiras contra intrusão de 
águas salinas em aqüíferos, 
maioria dos usos residenciais 
0 banho, lavagem de roupa e 
utensílios de cozinhas, etc). 

 
 
Efluente de osmose reversa 

Categoria 4  
Reúso direto 

 
Reúso potável Água potável 

                          Fonte: Tsutiya, et al, 2001. 
 

McCormick, 1999 mostra a Tabela (1.2) onde temos água potável, água não potável e água quase potável 
em uma residência. Observar que o termo “quase potável” não é muito usado no Brasil e nem aplicado. Poucas 
pessoas tomariam banho e lavariam os utensílios de cozinhas com uma água “quase potável”. Observar também 
que somente 7% da água é necessário em uma residência para que seja realmente potável. 
 
Tabela 1.2- Categorias de consumo de água doméstico e nível de qualidade de água para cada categoria 

(Cieau, 2000) 
Uso Percentual Qualidade 

Bebida 1% Potável 
Preparo de alimentos 6% potável 
Lavagem de utensílios de cozinha 10% Quase potável 
Lavagem de roupas 12% Quase potável 
Bacia sanitária 39% Não potável 
Banho 20% Quase potável 
Outros usos domésticos 6% Quase potável 
Lavagem de carro/rega de jardim, etc; 6% não potável 

  Fonte: Tsutiya, et al, 2001. 
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1.5 Média de consumo de uma casa 
Segundo Vickers, 2001 a média de consumo interno de uma casa está na Tabela (1.3) onde observamos que 

o ponto da casa de maior consumo é a bacia sanitária com 27%, seguido pela lavagem de roupa que é 22%. 
As torneiras são no total 16% e são fundamentalmente duas: pia da cozinha e lavatório do banheiro. 
Não estão inclusos os consumos de água dos gramados, lavagens de carros, etc. 

                    Tabela 1.3 - Média de consumo de água interno de uma casa nos Estados Unidos 
 
 
Tipos de usos da água 

 
 

Porcentagem 

Consumo residencial no 
Brasil supondo média 

mensal de 160 litros/dia x 
habitante 

(litros) 
Descargas na bacia sanitária 27% 43 

Chuveiro 17% 27 

Lavagem de roupa 22% 35 

Vazamentos em geral 14% 22 

Lavagem de pratos 2% 3 

Consumo nas torneiras 16% 26 

Outros 2% 3 

Total 100% 160 

                Fonte:  adaptado de Vickers, 2001 
 

Pela Tabela (1.3) podemos verificar que os volumes internos de água não potável que pode ser usado é 
somente o água destinada para bacias sanitárias, que é 27% do consumo. 

Concluímos então que para o consumo interno de uma casa podemos usar somente 27%, ou seja, 43 
litros/dia x habitante. 

Assim uma casa com 5 habitantes poderemos reaproveitar para reúso a quantia de 215litros/dia: 
5hab x 43 litros/dia x hab= 215 litros/ dia  
 

1.6 Quanto podemos reaproveitar de águas cinzas numa casa? 
É importante termos uma idéia da água que pode ser usada pelo reúso dentro de uma casa, conforme 

Tabela (1.4). 
 

Tabela 1.4 - Volume de esgotos sanitários que se pode aproveitar para as águas cinzas 
 
 
Tipos de usos da água 

 
 

Porcentagem 

Consumo residencial 
no Brasil supondo 

média mensal de 160 
litros/dia x habitante 

(litros) 
Chuveiro 17% 27 

Lavagem de roupa 22% 35 

Consumo nas torneiras  
(consideramos somente a torneira do 
lavatório no banheiro) 

 
8% 

13 
 
 

Total 47% 75 

 
Pela Tabela (1.4) podemos aproveitar somente 75 litros/dia por habitante para o águas cinzas, ou seja, 

47%. Observar que podemos utilizar na bacia sanitária somente 43litros/dia x habitante, havendo, portanto um 
saldo que não sabemos o que fazer. 
 
Estudo de casa: casa maior que 300m2 com jardim 
Uma casa com área construída igual ou maior que 300m2 e 500m2 de área de gramado. 
Consumo interno= 3,5 pessoas/casa x 30 dias x 160 litros/dia x pessoa= 16.800 litros. 
Jardim: 2 litros/m2 x rega 
Rega de duas vezes por semana 
Consumo no jardim mensal= 2 litros/m2 x 8= 16 litros/m2 
Área de jardim= 500m2 
Consumo= 500m2 x 16 litros/m2= 8000 litros/mês 
Consumo por semana= 8000litros/4= 2000 litros/semana 
Para as águas cinzas vão 47% do consumo da casa, ou seja: 

0,47 x 16800 litros= 7.896 litros/mês 
Por semana= 7.896litros/mês /4 = 1974 litros/semana 

GW= 1974 litros/semana  
Grama tipo bermuda com coeficiente de cultura Kc= 0,5 
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ETo= 35mm/semana 
LA= GW / (ETo x Kc)= 1974/ (35 x 0,5)= 113m2 

Portanto, usando as águas cinzas, somente será irrigado 113m2, necessitando outra fonte de 
abastecimento para rega do restante para completar os 500m2 de jardim. 
 
1.7 Normas da ABNT 

A NBR 5626/ 1998 é de Instalação predial de água fria. Ela prevê no item 1.2 que pode ser usada para 
água potável e não potável.  

Prevê ainda no item 5.2.1.3 que as instalações devem ser independentes e que a água não potável pode 
ser usada em descarga em bacias sanitárias, mictórios e combates a incêndio e para outros usos onde os 
requisitos de potabilidade não se faça necessário. 

É necessário que as normas de Instalações de Água Fria sejam revisadas, devendo obrigatoriamente os 
edifícios terem dois reservatórios: um para água potável e outro para água não potável. 
 
1.8 Reúso 

Definição: reúso é o aproveitamento da água previamente utilizada uma ou mais vezes, em alguma 
atividade humana, para suprir a necessidade de outros usos benéficos, inclusive o original. Pode ser direto ou 
indireto, bem como decorre de ações planejadas ou não (Lavrador Filho, 1987 in Mancuso, 2003). 

A Resolução nº 54 de 28 de novembro de 2005, publicado em 9 de março de 2006, estabelece 
diretrizes para reúso direto não potável de água e estabelece algumas definições importantes: 

Água residuária: esgoto, água descartada, efluentes líquidos de edificações, industriais, agroindústrias e 
agropecuárias, tratadas ou não. 

Reúso da água: utilização de água residuária. 
Água de reúso: água residuária, que se encontra dentro dos padrões exigidos para sua utilização nas 

modalidades pretendidas. 
Reúso direto das águas: uso planejado de água de reúso, conduzida ao local de utilização, sem 

lançamento ou diluição prévia em corpos hídricos superficiais ou subterrâneos. 
Reúso potável indireto: caso em que o esgoto, após tratamento é disposto na coleção de águas 

superficiais ou subterrâneas para diluição, purificação natural e subsequente captação, tratamento e finalmente 
utilizado como água potável, conforme Mancuso et al, 2003. 

O reúso direto pode ser para fins: urbanos, agrícolas, ambientais, industriais e aquicultura. 
A resolução prevê que a atividade de reúso de água deve ser informado ao orgão gestor dos recursos 

hídricos: identificação, localização, finalidade do reúso, vazão, volume diário de água de reúso produzida, 
distribuída ou utilizada. 

O reúso pode ser: 
 urbano ou  
 rural  

Nos dedicaremos ao reúso urbano somente. 
O reúso urbano pode ser: 

 local ou  
 regional 

O reúso urbano local é feito no próprio local onde são gerados os esgotos. Assim, o uso do águas cinzas 
ou fossa séptica (tratamento biológico) é um reúso local. 
 
Reúso local 
Estudo de caso: 

Empresa de ônibus de Guarulhos localizada no Bairro do Taboão reciclava a água após a lavagem dos 
ônibus em caixas de deposição de sedimentos e retirada de óleos. O reaproveitamento era de 80%. A água de 
make-up era introduzida, ou seja, os 20% restantes. 

O óleo ficava na parte superior e semanalmente era retirado por uma empresa. 
Postos de gasolina e lava-rápidos podem também reciclar a água. 

 
1.9 Reúso de esgotos sanitários urbanos regionais 

O reúso dos esgotos sanitários urbanos que saem de uma Estação de Tratamento de Esgotos Esgotos 
Sanitários públicas não são destinados a serem transformados em água potável. 

Geralmente são feitos em lugares onde há problemas de recursos hídricos e existência de indústrias para 
consumirem a água não potável. 

Nos Estados Unidos os locais onde mais se faz o reúso dos esgotos sanitarios são: Texas, Flórida e 
Califórnia. 
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1.10 Onde usar a água de reúso dos esgotos sanitários? 

Os usos mais comuns estão na Figura (1.1) que mostram seis usos: 
 Reúso para uso industrial 
 Reúso para uso agrícola 
 Reúso para o meio ambiente 
 Recarga de aquíferos subterrâneos 
 Reúso para uso recreacional 
 Reúso urbano. 

 
1.11 Reúso para uso industrial 

A demanda do uso industrial situa-se em torno de 8% no Brasil 
Muitas indústrias não precisam de água potável, sendo que uma água de reúso pode ser usada sem 

problemas.  
As indústrias deverão estar próximas das estações de tratamento de esgotos para diminuir os custos e 

deve, logicamente, haver uma quantidade de indústrias onde compense fazer os investimentos necessários. 
Na Tabela (1.7) apresentamos algumas exigências nas indústrias em vários estados americanos, 

segundo USEPA. 
 

                Tabela 1.5 - Reúso nas indústrias 

 
                   Fonte: USEPA 
 
1.12 Reúso para uso agrícola 

A agricultura consome de 60% a 70% do consumo total da água doce. No Brasil não é costume usar a 
água de esgotos tratada para uso agrícola, o que não acontece com o México. 
 
1.13 Reúso para o meio ambiente 

As águas de esgoto tratado podem ser usadas em wetlands artificiais. 
 
1.14 Recarga de aquíferos subterrâneos 

Uma maneira é evitar a intrusão salina que é usado geralmente em litorais. As outras maneiras de 
recarga são para armazenar as águas de esgotos tratadas para futuro uso ou para controlar a subsidência, isto 
é, o abaixamento do solo. 

Existem três modalidades, conforme Figura (1.2): 
 Bacia de infiltração 
 Poço de infiltração que fica na região não saturada 
 Poço tubular que atinge a região saturada e de preferência um aqüífero confinado. 
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Figura 1.2 - Infiltração de esgotos tratados em bacia de infiltração, poço tubular em zona aerada e em zona saturada. 
 

Asano, 2001 que a água de reúso para ser usada nas águas subterrâneas apresenta 3 classes de 
constituintes que devem ser estudados: 

1. Virus entéricos e outros patógenos emergentes. 
2. Constituintes orgânicos que inclui produtos industriais e farmacêuticos. 
3. Sais e metais pesados. 

 
Asano, 2001 alerta ainda quando aos produtos químicos que produzem disruptores endócrinos e a existência 

de antibióticos resistentes achados na água. 
 

1.15 Reúso para uso Recreacional 
Os esgotos tratados podem ser usados em lagoas para uso de pesca, barcos, etc. 

 
1.16 Reúso Urbano 

O reúso urbano dos esgotos tratados podem ser usados em praças públicas, jardins, etc.  
Pode ser feito um sistema dual de distribuição como a cidade de São Petersburg, na Flórida, que usa a 

água de esgotos tratada desde 1977 com sucesso, havendo uma diminuição no consumo de água potável. Pode 
ser usada para irrigar jardins de cemitérios, grandes parques, etc. 

Na Tabela (1.6) temos algumas exigências de vários estados americanos para o tratamento avançado e 
se faz a diluição do efluente em um curso de água, onde haverá coleta de água para tratamento completo. 
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Tabela 1.6 - Reúso indireto para água potável 

 
                                   Fonte: USEPA 
 
1.17. Níveis de Tratamento de esgotos sanitários municipais 

O tratamento dos esgotos é uma combinação de  três processos conforme Nações Unidas, 2007: 
 Processos físicos: as impurezas são removidas por peneiramento, sedimentação, filtraçao, 

flotação, absorção ou adsorção ou ambas e centrifugação. 
 Processos químicos: as impurezas sao removidas quimicamente através da coagulação, 

absorção, oxido-redução, desinfeção e e troca iônica.  
 Processos biológicos: os poluentes sao removidos usando mecanismos biologicos, como 

tratamento aeróbico, tratamento anaer[obico e processo de fotossíntese, como nas lagoas. 

 
Figura 1.3-  Alternativas para reúso dos esgotos sanitarios de uma cidade 
Fonte:  Borrows, 1997 

O tratamento dos esgotos está assim dividido conforme Figura (1.3):  
 tratamento preliminar,  
 tratamento primário,  
 tratamento secundário,  
 tratamento terciário ( avançado). 
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1.18 Tratamento preliminar 

O tratamento preliminar consiste basicamente em remoção de sólidos de tamanho grande e partículas de 
detritos: 

1. Gradeamento 
2. Remoção de areia 
3. Caixa de retenção de óleo e gordura 
4. Peneiras 
 

Nada mais é que o gradeamento para remover os objetos flutuantes de grandes dimensões, mas 
evitando que os sólidos se depositem. É feita também a remoção física da areia e partículas sólidas através de 
deposição, telas ou flotação. A remoção de DBO é desprezível no tratamento preliminar. 

A velocidade do fluxo é, em geral, menor que 0,3m/s. 
 

1.19 Tratamento primário 
O tratamento primário consiste basicamente remoção de sólidos em suspensos: 

1. Decantação primária ou simples 
2. Precipitação química com baixa eficiência 
3. Sedimentação 
4. Flotação por ar dissolvido 
5. Coagulação e sedimentação 

A redução da DBO no tratamento primário é muito baixa variando de 30% a 40%. 
O tratamento primário consiste também em digestores para tratamento do lodo removido e desidratação 

do lodo. 
Os tanques sépticos são um tratamento primário.  

 
1.20 Tratamento secundário 

É tratamento biológico e remoção dos poluentes biodegradáveis. 
Remove matéria orgânica dissolvida e em suspensão. A DBO é removida quase totalmente. Dependendo 

do sistema adotado, as eficiências de remoção são altas. Os processos de tratamento secundário, conforme 
Nunes, 1996 são: 

 Processo de lodos ativados 
 Lagoas de estabilização 
 Sistemas anaeróbicos com alta eficiência 
 Lagoas aeradas 
 Filtros biológicos 
 Precipitação química com alta eficiência 

É a fase do tratamento biológico. Há introdução de ar e se acelera o crescimento de bactérias e outros 
organismos para consumir o restante da matéria orgânica. Após o tratamento secundário, cerca de até 98% do 
DBO foi removida. Depois pode ser usado desinfecção com cloro ou ultravioleta. 

 
1.21 Tratamento terciário e avançado 

O tratamento terciário consiste basicamente na remoção de poluentes específicos como nitrogênio, 
fósforo, cor, odor: 

1. Coagulação química e sedimentação 
2. Filtros de areia 
3. Adsorção em carvão ativado 
4. Osmose reversa 
5. Eletrodiálise 
6. Troca iônica 
7. Filtros de areia 
8. Tratamento com ozônio 
9. Remoção de organismos patogênicos 
10. Reator com membranas 

O tratamento terciário vai remover o que restou dos sólidos em suspensão, da matérias orgânica, do 
nitrogênio, do fósforo, metais pesados e bactérias. 
 

É usado quando o tratamento secundário não consegue remover nitrogênio, fósforo, etc. Comumente 
faz-se coagulação e sedimentação seguido de desinfecção. 

 Geralmente é usado quando pode haver contato das águas de reúso com o seres humanos. 
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Confiabilidade 

A USEPA, 2004 salienta a importância de uma unidade de tratamento para reúso enfatizando oito regras 
gerais que são: 

1. Duplicar as fontes de energia elétrica. 
2. Quando houver queda de energia imediatamente deverá entrar a fonte alternativa. 
3. Usar múltiplos unidades e equipamentos 
4. Fazer um reservatorio de armazenamento de emergência 
5. O sistema de tubulações e bombeamento deverá ser flexível para mudanças de emergência 
6. Sistema de cloração duplo 
7. Controle automático dos resíduos 
8. Alarme automático 
 
Enfatiza ainda: 

1. Qualificação de pessoal 
2. Programa efetivo de monitoramento 
3. Programa efetivo de manutenção e operação 

 
Avaliações para escolha do tratamento adequado 

City Hollister, 2005 para apreciaçao das alternativas para a escolha do tratamento de esgoto adequado 
montou os seguintes fatores: 

 Gerenciamento do efluente do tratamento de esgotos 
 Força do tratamento, isto é, as varias variáveis que podem mudar no tratamento. 
 Confiabilidade no processo de tratamento de esgotos 
 O tratamento tem ser facil de ser operado 
 O tratamento de esgoto tem que ser flexibilidade 
 Temos que verificar o espaço disponível 
 Temos que saber onde vamos dispor os resíduos do tratamento 
 Temos que ver os problemas de odores 
 Cuidar dos aspectos estéticos 
 Verificar os custo de implantação e de manutenção e operação 
 Verificar as leis existentes sobre  a disposiçao do efluente 
 Facilidade ou dificuldade de ser aprovado pelos orgãos ambientais. 

 
Ainda segundo City Hollister, 2005 os critérios de um projeto de uma estaçao de tratamento de esgotos 

são: 
 O processo de tratamento deve minimizar os odores. 
 O processo de tratamento deve minimizar os ruidos durante a construçao e durante a operaçao 

dos equipamentos. 
 A desidratação do lodo dos esgotos e as instalações que serao usadas não devem ser 

esquecidas. 
 Os processos devem ter um longo tempo de retenção para estabilizar o lodo. 
 O nitrogênio é um fator importante para a remoção. 

 
Standards dos efluentes 

Vamos analisar alguns standards de alguns países para se ver eficiência do sistema MBR. 
 

Tabela 1.10- Alguns standards de alguns países para tratamento municipal de esgotos 
Parâmetros Europa 

EC-1998 
Alemanha 

(2002) 
China USA Austrália 

DBO5,20 25mg/L 15 a 40 mg/L 30a 80mg/L < 1mg/L <5mg/L 
NT 10 a 15mg/L 13 a 18mg/L  1mg/L <3 
PT 1 a 2 mg/L 1 a 2mg/L  0,1 <0,1mg/L 

                         Fonte: Membrane bioreactor (MBR) treatment of contaminants 
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1.23 Riscos à saúde pública 

Um dos grandes perigos do reúso para a saúde pública é quando não se faz o tratamento e a desinfeção, 
podendo ocasionar doenças como: cólera, febre tifoide, disenteria, helmintos. 

Infelizmente alguns pa[ises no mundo usam os esgotos sem tratamento na agricultura. 
Alguns dos patógenos que se podem encontrar num esgoto bruto são os seguintes: 

 
            Tabela 1.9- Exemplos de patógenos associados a esgotos municipais 

Protozoário Giardia lamblia, Crysptosporidium sp 
Helmintos Ascaris, Toxocara, Taenia, ancylostoma 
Virus Hepatite A, Rotavirus, Enteroviroses 
Doenças causadas por 
bactérias 

Salmonella sp, Vibrio cholerae, Legionellacease 

             Fonte: Nações Unidas, 2007 
 
Desinfecção 

O objetivo da desinfecção é matar ou inativar os microorganismos patogênicos, vírus e parasitas da água 
de esgotos tratadas. Comumente a desinfecção se utiliza de fortes oxidantes como o cloro, ozônio, bromo, mas 
todos eles não deixam inativo os ovos de helmintos, conforme Nações Unidas, 2007. 
 
Cloro: é o mais usado desinfetante, mas a presença de sólidos em suspensão, matérias orgânica ou amônia na 
água causam problemas para a sua eficiência. Os sólidos em suspensos agem como um escudo para os 
microorganismos que se protegem do cloro. 

O cloro pode ter alguns efeitos negativos em certas irrigações de determinadas culturas e em ambiente 
aquático. A retirada do cloro, ou seja, a decloração é um processo muito caro para ser usado no reúso. 

 
Ultravioleta:  a radiação UV inativa o microorganismo para reprodução e não cria subproduto. 
 
Ozônio: é um ótimo desinfetante, mas é caro. Devemos ter um tempo correto de contato e uma concentração 
adequada de ozônio. 
 
Deve ser estudado para cada caso qual a melhor solução. 
 
Ovos de Helmintos: os ovos de helmintos possuem diâmetro que varia entre 20 μm a 80μm, densidade relativa 
entre 1,06 a 1,15 e altamente pegajoso. 

 Somente podem ser inativos com temperaturas acima de 40ºC.  
Os processos de coagulação, sedimentação, floculação removem os ovos de helmintos. 
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1.24 Rede dual 

Na cidade de São Petersburgo, na Flórida, existem duas redes: água potável e água não potável, 
conforme Figuras (1.15) e (1.16). 

 
Figura 1.15 - Sistema de rede dual na Flórida 

 
Figura 1.16 - Sistema de rede dual 

 
A água não potável provém do tratamento de esgotos sanitários e se destina somente a rega de jardins 

públicos e gramados privados. Funciona desde 1977. 
O sistema dual diariamente supre mais de 75.600m3/dia (875 L/s). 
Na Califórnia 63% do volume de águas de esgotos tratados são usadas na agricultura. 
Na Tabela (1.8) estão os volumes de esgotos tratados e usados na agricultura nos estados da Califórnia 

e Flórida. 
                      Tabela 1.10 - Volume de esgotos aproveitado na agricultura 

Estados Volume anual de esgotos tratados que vão para a 
agricultura 

Califórnia 6,6m3/s 
Flórida 3,9m3/s 

 
Quando há tratamento e desinfecção das águas cinzas, pode ser feita irrigação com a mesma. 
A rede dual para transporte de água de reúso geralmente é de plástico classe 15 ou classe 20 com 

coeficiente de rugosidade C=130, dependendo da pressão a que se destina.  
Nos Estados Unidos para irrigação de jardins, lavagem de carros e calçadas se usam pressão mínima de 

35mca, entretanto as pressões geralmente atingem um mínimo de 21m conforme Asano, 1998 
 
1.25 Guia para reúso da água da USEPA 

A USEPA apresenta nas Tabelas (1.9) e (1.10) com orientações para as várias modalidades de reúso. 
Por exemplo, para reúso urbano necessitamos de tratamento secundário, filtração e desinfecção. Os 

parâmetros como pH, DBO, uT, cloro e coliformes fecais devem ser monitorados com espaçamentos variados. 
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                    Tabela 1.9 - Orientações para reúso da água da USEPA 

Tipo de reúso Tratamento Parâmetros Monitoramento 
  pH de 6 a 9 Mensal 
Reúso Urbano Secundário DBO ≤ 10mg/L Semanal 
Jardins, lavagens de 
veículos 

Filtração ≤ 2 uT Continuadamente 

Descarga em bacias 
sanitárias 

Desinfecção Coliformes fecais 
não detectáveis 

Diariamente 

  Cloro residual 
mínimo de 1mg/L 

Continuadamente 

    
Área de acesso 
restrito para 
irrigação 

Secundário 
Desinfecção 

pH de 6 a 9 Semanal 

Locais onde o público 
é proibido 

 DBO ≤ 30mg/L Semanal. 

  ≤ 30mg/L TSS Diário 
  ≤ 200 Coliformes 

fecais coli 
Diário 

  Cloro residual 
mínimo de 1mg/L 

Continuadamente 

                          Fonte: adaptado da USEPA 
 

                          Tabela 1.10- continuação- Orientações para reúso da água da USEPA 
Tipo de reúso Tratamento Parâmetros Monitoramento 
  pH de 6 a 9 Semanalmente 
Recreacional Secundário DBO ≤ 10mg/L Semanal 
(contato acidental 
parcial ou total na 
pesca ou 
velejamento) 

Filtração ≤ 2 uT Continuadamente 

 Desinfecção Coliformes fecais 
não detectáveis 

Diariamente 

  Cloro residual 
mínimo de 1mg/L 

Continuadamente 

    
Paisagismo Secundário 

Desinfecção 
DBO ≤ 30mg/L Semanal. 

(locais onde o público 
tem contato) 

 ≤ 30mg/L TSS Diário 

  ≤ 200 Coliformes 
fecais coli 

Diário 

  Cloro residual 
mínimo de 1mg/L 

Continuadamente 

    
Uso na 
construção civil 

Secundário 
Desinfecção 

DBO ≤ 30mg/L Semanal. 

(compactação de 
solo, lavagem de 
agregados, execução 
de concreto) 

 ≤ 30mg/L TSS Diário 

  ≤ 200 Coliformes 
fecais coli 

Diário 

  Cloro residual 
mínimo de 1mg/L 

Continuadamente 

    
Uso Industrial Secundário 

Desinfecção 
DBO ≤ 30mg/L Semanal. 

(once through 
cooling) 

 ≤ 30mg/L TSS Diário 

  ≤ 200 Coliformes 
fecais coli 

Diário 

  Cloro residual Continuadamente 
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mínimo de 1mg/L 
  pH de 6 a 9  
    
Uso Industrial Secundário 

Desinfecção 
Coagulação 
química e 
filtração 

DBO ≤ 30mg/L Semanal. 

(recirculationg cooling 
towers) 

 ≤ 30mg/L TSS Diário 

  ≤ 200 Coliformes 
fecais coli 

Diário 

  Cloro residual 
mínimo de 1mg/L 

Diário 

  pH de 6 a 9 semanal 
    
Uso ambiental  DBO ≤ 30mg/L Semanal. 
 Secundário ≤ 30mg/L TSS Diário 
(uso em wetlands, 
alagados, várzeas e 
despejos em 
córregos 

Desinfecção ≤ 200 Coliformes 
fecais coli 

Diário 

  Cloro residual 
mínimo de 1mg/L 

Continuadamente 

          Fonte: adaptado da USEPA 
 

1.26 Estado de New Jersey 
O Estado de New Jersey, 2005 recomenda se utilizar do esgoto sanitário tratado somente a partir da 

vazão > 4,4 L/s (380m3/dia) 
Recomenda ainda que se o reúso for usado em áreas públicas Tipo I, isto é, aquelas em que o público 

pode ter contato com a água, deve seguir o seguinte: 
 Desinfecção com 1,0mg/l de cloro com tempo de contato mínimo de >15mim; 
 Se usar desinfeçcão coml Ultravioileta a dosagem mínima deve ser de 100 mJ/cm2 e neste caso uT<2; 
 Pode também ser usado ozônio; 
 Os coliformes fecais < 14 /100mL 
 O sólido total em suspensão TSS < 5mg/L 
 O nitrogênio total (NO3 + NH3) ≤ 10mg/L 
 Não pode ser irrigado mais de ≤ 50mm/semana. 

 
1.27 Estado da Geórgia 
 O Estado da Geórgia recomenda que o uso das águas de esgotos tratadas (reúso) deve obedecer no 
mínimo: 

 Turbidez ≤ 3 uT 
 DBO5  ≤ 5 mg/L 
 TSS ≤ 5mg/L 
 Coliformes fecais  ≤ 23/100mL 
 pH entre 6 a 9 
 O desinfetante deve ser detectável em qualquer ponto. 

 
1.28 Estado da Flórida 

Em lugares onde será usada a água de reúso para descargas em vasos sanitários, se recomenda que; 
 Aplicado a hotéis, motéis, prédios de apartamentos e locais onde o usuário não tem acesso ao sistema 

predial de instalações para reparos e modificações. 
 Não pode ser usado em residências onde o usuário pode ter interferência nas instalações prediais. 
 A água de reúso deverá ter cor azul. 
 As tubulações deverão ter cor vermelha. 
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1.29 Estado do Texas 

A água de reúso para descarga em bacias sanitárias deve ter segundo NRRI 97-15 do Estado do Texas: 
 DBO5 ≤ 5 mg/L 
 Coliformes fecais ≤ 75/100mL  
 Cor azul da água 
 Análise uma vez por semana 
 Caso a água fique armazenada mais de 24h deverá ser desinfetada. 

 
Para irrigação de gramado, isto é, paisagismo é exigido: 

 DBO5 ≤ 10 mg/L 
 Turbidez ≤ 3uT  
 Coliformes fecais ≤ 75/100mL  
 Análise uma vez por mês 
 Caso a água fique armazenada mais de 24h deverá ser desinfetada. 

 
No Estado do Texas é proibida a irrigação com água de esgotos bruta, isto é, sem tratamento. É necessário 

autorização dos órgãos de saúde quando as águas cinzas tem vazão maior ou igual 0,2 L/s (17m3/dia) 
 
1.30 Uso da água de reúso 

A água de reúso pode ser usada em; 
 Fontes decorativas 
 Lagos para enfeite 
 Incêndio 
 Lavagem de ruas 

 
1.31 Padrões de qualidade da água para Reúso 

Não existe legislação brasileira quanto ao reúso, entretanto o Sinduscon- São Paulo, 2005 definiu 4 classes 
de água para reúso. 
 
Água de Reúso Classe 1 

São para águas tratadas, destinadas a edifícios em descargas de bacias sanitárias, lavagem de pisos, 
chafarizes, espelhos de água, lavagem de roupas, lavagem de veículos, etc conforme Tabela (1.12). 

 
 
 
     Tabela 1.11- Água de reúso classe 1 
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Água de Reúso Classe 2 
São para águas tratadas destinadas a construção de edifícios como lavagem de agregados, preparação de 

concreto, compactação de solo, controle de poeira, conforme Tabela (1.12). 
 

Tabela 1.12 - Água de reúso classe 2 

 
 
 
Água de Reúso Classe 3 

São para águas tratadas destinadas a irrigação de áreas verdes e rega de jardins, conforme Tabela (1.13). 
 

        Tabela 1.13 - Água de reúso classe 3 

 
 
 
Água de Reúso Classe 4 

São para águas tratadas destinadas a resfriamento de equipamentos de ar condicionado e com água a ser 
usada em torres de resfriamento com recirculação e sem recirculação, conforme Tabela (1.15). 
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   Tabela 1.14 - Água de reúso classe 4 

 
 

1.32 Normas da ABNT 
A norma NB-570 de março de 1990 trata sobre o Projeto de Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários, 

porém desconhecemos normas para estações de tratamento físico-químico de efluentes industriais. 
 
1.33 Custos 

O custo de água de reúso para março de 2005 segundo Hespanhol e Mierzwa, 2005 é R$ 1,80/m3. 
Os custos das estações de tratamento de esgotos estão na Tabela (1.15). 

 
Tabela 1.15 - Custos de Estações de Tratamento em dólares americanos por habitante. 

Estação de Tratamento de Esgotos Custo 
(US$ /habitante) 

Lodo ativado 68 
Lagoa de estabilização 29 
Reatores UASB com pós-tratamento 23 

                          1US$= R$ 2,20 setembro de 2006 
 

Segundo Asano, 2001 os custos variam numa faixa muito grande. Por exemplo, na Califórnia o custo da 
água de reúso provindo dos esgotos sanitários é de US$ 0,50/m3 que é muito grande para ser usado na 
agricultura, mas entretanto pode ser usado em rega de gramados e campos de golfe e praças públicas. 

Há uma idéia errada de que a água de reúso é sempre mais barata que a água potável. 
A Califórnia usa para amortização de capital o prazo de 20anos. 
Na cidade de Fukuoka no Japão sempre citada nestes assuntos de reuso o custo da água de reúso é de 

US$ 2,00/m3 enquanto que a água potável é US$ 1,9/m3.  O custo para o consumidor na mesma cidade é US$ 
3,0/m3 para a água de reúso e US$ 3,7/m3 para a água potável. No Japão é usado 20anos como tempo de 
amortização de capital. 
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1.34 Sewer Mining 

Sewer Mining é o processo de extrair esgotos de um sistema de esgotos podendo ser antes ou depois da 
estação de tratamento e depois tratá-lo com processos físicos, químicos ou biológico, para produzir esgoto de 
reúso reciclável para um fim especifico. 

O rejeito do esgotos do sewer mining são em geral  descartados introduzindo novamente na rede pública 
de esgotos. 

Trata-se de reúso de esgotos para uso como água não potável. 
Tem sido muito aplicado na Austrália na cidade de Sydnei efetivamente desde o ano 2006. 
O objetivo do sewer mining é a reciclagem do esgotos, possibilitando que mais usuários possam usar a 

água potável dos serviços públicos.
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Capítulo 02- Membrane Bioreator (MBR) 
 
2.1 Introdução 

Combinando a tecnologia de membranas com tratamento de esgotos foi desenvolvido nos últimos 
10 anos os bioreatores com membranas que é conhecido como o sistema MBR (membrane bioreator). 
 
2.2 Lodo ativado 

No processo do lodo ativado temos primeiramente o tratamento preliminar com a eliminação dos 
sólidos grosseiros por gradeamento e caixa de areia.  

Depois o efluente vai para o decantador primário onde se deposita a DBO em suspensão ou 
particulada.  

Em seguida a parte líquida ou solúvel da DBO vai para o tanque de aeração ou reator onde com a 
introdução de ar oxigênio) bilogicamente criam-se flocos que vão para o decantador secundário.  

No decantador secundário uma parte do lodo volta para o tanque de aeração, outra parte é 
depositada e o liquido após desinfecção vai para um curso dágua. 

O lodo depositado no decantador primário e no decantador secundario são ajuntados e se 
encaminha para um reator anaeróbio, retirada a água e a parte sólida é compactada e levada a um aterro 
sanitário. 

No sistema de lodo ativado podemos introduzir as membranas dentro do decantador secundário e 
se obter melhores resultados e sistema mais compactado conforme Figura (2.1). 

 
 

 
 
Figura 2.1- Acima temos o tratamento convencional de lodo ativado e abaixo a introdução de 

membranas como bioreator denominado de MBR. 
Fonte: Wikipedia 

 
 
 

Na Figura (2.2) temos um esquema geral do sistema MBR e na Figura (2.3) temos um esquema 
do como a membrana funciona. 
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Figura 2.2- Esquema simplista do MBR 
 

 
 

 
Figura 2.3-  Ilustração do funcionamento da membrana 

Fonte: Wikipedia. 
 
2.3 Sistema MBR 

Até o presente o melhor  tratamento de esgotos é o  lodo ativado, mas com as membranas 
introduzidas no processo melhoraram ainda mais a qualidade do efluente. Criou-se então há uns 10anos 
o sistema MBR que é o verdadeiro State of Art do tratamento de esgotos.  

Brady, 2009 informou que em 1980 já usavam nos Estados Unidos o MBR. Em relação ao 
espaço Brady, 2009 disse que conseguiram redução de 36% numa ETE convencional de lodo ativado,. 

Observar que o sistema MBR pode ser introduzido em reatores anaerobios de fluxo ascendente 
também com sucesso. É o que se chama de retrofit. 

A grande vantagem do Sistema MBR é o reúso dos esgotos e obedecer plenamente aos limites 
impostos pela Conama 365/05 e as futuras alterações que sempre serão mais rígidas. 

O esquema geral de um tratamento com MBR está na Figura (2.4) e as membranas podem estar 
submersas dentro do reator ou externas, isto é, separadas do reator. 
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Figura 2.4- Reator submerso a esquerda e externo a direita 

 
As membranas possuem tamanho dos poros entre 0,035μm e 0,4μm estando entre microfiltração 

e e ultrafiltração. 
 

2.4 Membranas ocas e planas 
Existem dois processos básicos no mundo de membranas: o de fibras ocas usado pela firma 

Zenon e membranas planas usado pela Kubota conforme Figuras (2.6). Ambos são bons, mas existem 
algumas particularidades. 

 

 
 
Figura 2.6- Mostra as membranas com fibras ocas a esquerda e membranas planas a direita. 

Fonte: TSG- making every drop count, dezembro 2005 
 

 A firma Zenon tem poro de 0,1μm (porosidade efetiva de 0,035μm e a firma Kubota têm poros de 
0,4μm  (0,1μm de porosidade efetiva). Na Zenon temos pulsação automática e a Kubota não. Na Zenon a 
pulsação faz o fluxo inverter todo 10min a 15mim para evitar entupimentos. A Kubota não tem fluxo 
invertido e  mecanismo é mais simples. 

A Figura (2.7) mostra duas estações compactas de tratamento de esgotos sendo uma da firma 
Kubota e outra Zenon. 
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Figura 2.7- Reatores de Membrana da Kubota(acima) e da Zenon( abaixo). 

Fonte: TSG- making every drop count, dezembro 2005 
 

2.5 Uso do MBR 
Na Europa o uso do Reator de Membrana (MBR) começou em 1999 sendo que as instalações 

existentes variam de 25 L/s a 210 L/s. Nos Estados Unidos praticamente o primeiro processo de Reator 
de Membranas foi feito em 1975 na Califórnia no Condado de Orange com uma instalação de 219 L/s 
usando membranas de acetato de celulose.  

Com o passar dos anos as membranas de acetato de celulose foram substituídas por membranas 
de poliamidas.  

As membranas de fibras ocas começaram a ser feitas nos anos 1980 e foram testadas em 1992 no 
Condado de Orange com sucesso. 

Nos Estados Unidos as instalações de MBR variam de 41L/s a 440 L/s. O MBR não só elimina a 
necessidade do clarificador secundário numa estação de tratamento por lodo ativado, como produz um 
efluente de alta qualidade, chegando-se a um verdadeiro State of Art dos MBR. 

As aplicações de reúso por MBR tem sido em:  
• descargas de bacias sanitárias,  
• indústrias têxteis,  
• uso não potável, etc. 

As membrans são um processo em que a separação das partículas é por meio determinada pressão 
em uma dada concentração conforme Figura (2.9).  
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2.6 Processo de filtração 
         Os processos de filtração em membranas podem ser classificados de acordo com a remoção das 
partículas conforme Figura (2.9): 

1. Microfiltraçao (MF): a membrana tem poros que variam de 0,1μm a 1μm de diâmetro. Pode 
remover partículas como bactérias, cistos e oocistos. 

2. Ultrafiltração (UF): variam de 0,01 a 0,1 μm e pode remover partículas e moléculas grandes, 
incluso bactérias e virus. 

3. Nanofiltraçao (NF): neste caso as membranas são similares ao RO e a taxa de rejeição é baixa. 
Entre 0,01 μm a 0,001 μm 

4. Osmose Reversa (RO): neste caso as membranas podem rejeitar até pequenos solutos iônicos 
tais como sais como o que estão livres na água mineral. <0,001μm conforme Figura (2.8). 

 

 
Figura 2.8-Membranas espiral de osmose reversa 

Fonte: Naçoes Unidas, 2007 
 

 

 
 

Figura 2.9- Processos de filtração em  membranas e os materiais que podem ser retidos. 
                                    Fonte: Nações Unidas, 2007 
 

A Alemanha e Austrália usam o tratamento de lodos ativados com membranas que se chama 
(MBR-membrane bioreactors) para reúso de esgotos. 
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2.7 Pressões em MBR 

As pressões aumentam na seguinte ordem: 
MF<UF<NF<RO 

Assim a pressão para Osmose Reversa é maior que a nanofiltração, que por sua vez é maior que a 
ultrafiltração que é maior que a microfiltração. 

Na Tabela (2.1) estão as características de vários tipos de membranas. Por exemplo, uma 
membrana UF a pressão varia de 0,7atm a 2,0 atm ou seja, 7mca a 20mca sendo que o diâmetro do poro 
chega até 0,1μm sendo usado material polisulfona e  fibras ocas com fluxo é de 26 L/m2 x h a 44 
L/m2xh. 

 
                          Tabela 2.1-Caracteristicas importantes de membranas para aplicações municipais. 

Caracteristicas MF UF MBR 
submersa 

NF RO 

Pressão (atm) 0,32 a 1,4 0,7 a 2,0 -0,7 a -0,3 4,8 a 8,2 8,5 a 20,4 
Diâmetro 
poro(μm) 

0,1 a 0,2 0,01 a 0,1 0,0035 a 0,40 0,001 a 0,01 1 xc 10-4 a 1 
x 10-3 

Material Polipropileno. 
Polisulfona, 
Polivinillidene 
Fluiride 
(PVDF) 
 

Polipropileno 
Polisulfona, 
PVDF 

Polietileno, 
PVDF 

Acetato de 
celulosed, 
poliamida 
aromática 

Acetato de 
celulose e 
poliamida 
aromática 

Fluxo  
(L/m2 x h) 

35 a 52 26 a 44 10 a 35 17 a 21 17 a 21 

Modelos de 
configuração 

Fibra oca Fibra oca, 
espiral 

Fibra oca, 
membrana 

plana 

Espiral Espiral 

 
 
Operação 

Entrada/Saida 
Dentro para 
fora 
Fluxo 
transversal 
Fim de linha 

Entrada/Saida 
Dentro para 
fora 
Fluxo 
transversal 
Fim de linha 

Entrada/Saida 
Fluxo 
transversal 
hibrido 
Fim de linha 
 

Entrada e 
saida 
Fluxo 
transversal 

Entrada e 
saida 
Fluxo 
transversa 

 
 
Firmas 
fornecedors 

 
Osmonics, 
Dow, Pall, 
Koch, USfilter 

 
]Dow, 
Hydranautics. 
Koch, Norit, 
Pall e Zenon 

Zenon, 
Kubota, 
Mitsubishi, 
USfilter, 
Hubedr and 
Segher-
Keppel 

Dow, Filme 
Tec, 
Hydranautics, 
Tripsep, 
Osmonics, 
Toyobo 

Dow, Filme 
Tec, 
Hydranautics, 
Tripsep, 
Osmonics, 
Koch, Trisep, 
Toray 

                       Fonte: Werf 
 

Facilmente se consegue que o efluente tenha turbidez <0,2 uT e que a remoção de virus seja de 
4log (99,99%) dependendo do diâmetro nominal dos poros da membrana. Estas membranas seguramente 
removem os patogênicos como Cryptosporidium e Giardia. 

Foram usados em tratamento de esgotos  até 50 L/s a 116 L/s; 
As membranas são usadas no tratamento de lodos ativados em lugar dos clarificadores 

secundários.É um processo de tratamento terciário. 
Deverão ser estudados os custos de manutenção e operação para o bom funcionamento do 

sistema de tratamento de membranas devendo observar os seguintes parâmetros operacionais (Tsutiya, 
2001 et al). 

 Pressão de  operação das membranas 
 Perda de carga nos módulos 
 Fluxo do permeado e de concentrado 
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 Condutividade elétrica do permeado 
 
As Figuras (2.10) a (2.12) mostram os módulos do chamado sistema MBR (reator em 

membranas). Temos a apresentação de um módulo, a superposiçao de outro módulo e a composição com 
três módulos. 

A Figura (2.13) e (2.14) mostra o corte longitudinal e transversal de um sistema de lodo ativado 
com membranas, conhecido como MBR (reator com membranas). 

Trata-se de ultrafiltração com diâmetros de poros menor que 0,1μm. 
Para uma simples casa a membrana terá área de 6,25m2 pode tratar em média 0,17m3/h e no 

maximo 2,73 m3/dia para as horas de pico. 
Normalmente as membranas podem tratar até 98,28 m3/dia (1,14 L/s) com área de 225m2, sendo 

que acima de 3000m2 de membranas são introduzidos discos rotativos. 
A manutenção das membranas é feita somente uma vez por ano, onde faz-se uma limpeza com 

jato de ar das membranas e se retira o lodo acumulado, que deverá ser desidratado e encaminhado a um 
aterro sanitário. 

Durante a operação é introduzido sulfato férrico para diminuir a quantidade de nitrogênio nos 
esgotos.  

Pode ser feito em concreto ou material plástico. 
 

2.8 Qualidade do efluente do MBR 
A qualidade do efluente de esgotos usando reatores de membrana conforme Nocachhis et al 

conforme Tsutyia, 2001conforme Tabela (2.2). 
 
Tabela 2.2- Qualidade dos efluentes de reatores de membranas 

Parâmetro Valor Remoção 
em % 

DBO < 2mg/L > 99% 
TSS Abaixo do limite de detecção >99% 
TKN < 2mg/L > 96% 
NH3 <0,3mg/L >97% 
PT <0,1mg/L >96% 
Turbidez (uT) < 1 uT >99% 
Coliformes 
totais 

Abaixo do limite de detecção 100% 

Coliformes 
fecais 

Abaixo do limite de detecção 100% 

Virus Redução acima de 4log e na maioria dos 
casos abaixo do limite de detecção 

>99% 

                     Fonte: Novachis et al, 1998 in Tsutiya, 2002. 
 

A pressão de bombeamento é baixo, ou seja, somente 2mca que significa baixo custo de energia 
elétrica na bomba. 

As membranas de ultrafiltração são de material plástico denominado polisulfona (PSO). Existem 
outros materiais como: acetato de celuluse, polietersulfona, polipropileno, poliamida, poliacrilamida e 
outros 

Nao nos interessa os grandes tratamento de esgotos com o uso de membranas como os reatores 
tradicionais produzidos pela Zenon e pela Kubota. 

O interesse que temos é para pequenas estações de tratamento para uma casa ou centenas de 
casas usando reatores de membranas submersos novos. 
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Figura 2.10- Três módulos do MBR (reator em membranas) fornecido pela firma alemã SiClaro  
 
 

 
Figura 2.11- Corte longitudinal de um sistema de lodo ativado residencial com as membranas da siClaro 
Fonte:http://www.martin-systems.de/en/produkte/downloads/Membran/siClaro-Membranfilter.pdf 
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Figura 2.12- Corte transversal de um sistema de lodo ativado residencial com as membranas da siClaro 
Fonte:http://www.martin-systems.de/en/produkte/downloads/Membran/siClaro-Membranfilter.pdf 
 

Em instalações acima de 139 L/s é importante o uso de peneiras e tratamento primário antes do 
tratamento propriamente dito. Em plantas abaixo de 22 L/s o peneiramente é limpo automaticamente. 

Salientamos a importância da desifecção com cloro do efluente devido a facilidade de 
monitoramento. 

O lodo estabilizado deve ser compactado antes de ir para o aterro sanitário existindo 
equipamentos para isto. 
 
2.9 Vantagens do MBR 

O tratamento com MBR cada vez mais está diminuindo os custos das membranas e já está 
provado que é mais eficiente que os tratamentos biológicos. 

As vantagens são: 
 Alta qualidade do efluente podendo o mesmo ser usado para resfriamento, descarga em 

bacias sanitárias, rega de jardins ou outro processo qualquer. 
 Precisa de menos espaço, pois, substitui o clarificador secundário do tratamento dos lodos 

ativados 
 O tempo de retenção do lodo pode ser completamente controlado. Tempo de 30 a 45h são 

possiveis de serem atingidos e isto aumentará a biiodegradação dos compostos resistentes 
e melhorar a performance da nitrificaçao conforme EPA, 2004. 

 A biomassa pode ser bem concentrada atingindo 30g/L no MBR. 
 Há uma redução drástica do lodo. 
 A remoção de bactérias e virus é feita sem adição de produtos químicos. 
 O sistema MBR submerso permite que se faça um upgrade em instalações existentes. 

Geralmente são MF ou UF e composta de membranas ôcas ou planas. A turbulência n o 
exterior é mantido por difusão de ar para evitar a deposição.O vácuo é introduzido ao lado 
das membranas 

 
 
 
2.10 Desvantagens do MBR 

As desvantagens do MBR são: 
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 Custo alto de capital e de operação 
 São técnicas novas de uso de membranas para tratamento de esgotos sanitários ainda não 

conhecidas, prevalecendo então as técnicas de conhecimento geral. 
 Os sistemas convencionais atendem a legislação vigente. O processo MBR produz um efluente 

de melhor qualidade, mas em geral está acima dos padrões legais. 
 
 

 
 

Figura 2.3- Diferença de cor do líquido apos o MBR (a direita) 
Fonte: Clean Water from Wastewater 

 
2.11 Custos 

Conforme Tsutiya, et al 2001, os reatores em membranas (MBR) são competitivos com o sistema 
de lodos ativados convencionais até a vazão de 579 L/s. 

Nos Estados Unidos os custos estimados possuem uma contingência de 20%. Existe uma 
associação internacional de custos- American Association of Cost Engineers (AACE) e normalmente se 
espera que o custo de uma estação de tratamento de esgotos variem de -30% a + 50% que são os limites 
de confiabilidade achado nos Estados Unidos e isto não deve ser confundido com a reserva de  
contingência (City of Hollister, 2005). 

A Tabela (2.3) mostra uma adaptação  em números das curvas do autor citado.  
 

Tabela 2.3- Estimativa de custos em dólares por m3 dos reatores em membranas (MBR) e o 
tratamento convencional por lodo ativado. 

Vazão MBR Lodo ativado
 convencional

(L/s) US$/m3 US$/m3 
0 0,10 0,05 
58 0,08 0,04 
116 0,07 0,04 
174 0,06 0,03 
232 0,04 0,03 
290 0,03 0,02 

                                                                   Fonte: adaptado de  Tsutiya, et al 2001. 
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Asano, 1998 apresenta ainda que para vazão em torno de 43 L/s o custo do metro cúbico com 
amortização de capital em 20anos e juros de 10% anuais é de US$ 0,75/m3 e a manutenção e operação 
do sistema é US$ 0,72/m3. 

O custo global será US$ 1,47/m3 
 
2.12 Aplicações do MBR 

Sao inúmeras as aplicações do MBR nestes 30 anos. A  reciclagem da água em edificios e o 
tratamento de esgotos de pequenas comunidades é feito cada vez mais no Japão. Também é facilmente 
aceito que os MBR podem ser usados no tratamento das águas cinzas. 

A tecnologia do MBR pode ser aplicada em tratamento de chorume de aterros sanitários, que 
possuem uma alta taxa de DBO. Existem tratamento de chorume na França com 50m3/dia; na Alemanha 
264m3/dia e 250m3/dia. Na cidade de Zagreb usando ultrafiltração chegou-se a remoção de 90% da carga 
orgânica do chorume e se tivessem usado membranas com poros menores a remoçao seria maior. 
Obteve-se remoçao de 87% de COD e 93,5% de TOC com nanofiltração. 

Existem no mundo mais de 1.200 MBR sendo que 1.000 estão no Japão e o resto na Europa e 
Estados Unidos. 

De todas estas instalações do Japão, 55% são de membranas submersas da firma Kubota e o 
restante 45% quando as membranas externas. 

Confome N. Cisek da Universidade de Manitoba em Winnipeg, Canadá no ano 2003, pesquisas 
feitas nos Estados Unidos acharam 95 substâncias orgânicas contaminantes em 139 rios de 30 estados. 
Entre estes os mais frequentes achados são esteróides, hormonios, detergentes sintéticos e inseticidas 
que possibilitam os disruptores endócrinos. 

Conforme José Santamarta os disruptores endócrinos interferem no funcionamento do sistema 
hormonal mediante algum dos três mecanismos seguintes: substituindo os hormônios naturais: 
bloqueando a ação hormonal: aumentado ou diminuindo os níveis de hormônios naturais. 

Para a retirada dos disruptores endócrinos são necessárias membranas com nano filtração. 
O livro Nosso futuro roubado de  Theo Colborn et al que trata do assunto é uma espécie de 

continuação do livro Primavera Silenciosa de Rachel Carson que falou sobre o DDT. 
No Canadá o Departamento da Justiça definiu como disruptor endócrino a substância que tem a 

habilidade de alterar a síntese, secreção, transporte, ação ou eliminação de hormônios em um organismo 
e que é responsável pela manutenção da homeostase, reprodução desenvolvimento e comportamento de 
um organismo. 

Nos Grandes Lagos no Canadá se acharam disruptores endócrinos que geralmente provem dos 
esgotos municipais, de pesticidas e herbicidas da agricultura. A boa noticia é que o MBR pode propiciar 
a eliminação dos disruptores endócrinos, bem como os pesticidas e herbicidas. 
 
2.13 Confiabilidade 

A USEPA, 2004 salienta a importância de uma unidade de tratamento para reúso enfatizando oito 
regras gerais que são: 

1. Duplicar as fontes de energia elétrica. 
2. Quando houver queda de energia imediatamente deverá entrar a fonte alternativa. 
3. Usar múltiplos unidades e equipamentos 
4. Fazer um reservatorio de armazenamento de emergência 
5. O sistema de tubulações e bombeamento deverá ser flexível para mudanças de emergencia 
6. Sistema de cloração duplo 
7. Controle automático dos resíduos 
8. Alarme automático 
 
Enfatiza ainda: 

1. Qualificação de pessoal 
2. Programa efetivo de monitoramento 
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3. Programa efetivo de manutenção e operação 
 
2.14 Avaliações para escolha do tratamento adequado 

City Hollister, 2005 para apreciaçao das alternativas para a escolha do tratamento de esgoto 
adequado montou os seguintes fatores: 

 Gerenciamento do efluente do tratamento de esgotos 
 Força do tratamento, isto é, as varias variaveis que podem mudar no tratamento. 
 Confiabilidade no processo de tratamento de esgotos 
 O tratamento tem ser facil de ser operado 
 O tratamento de esgoto tem que ser flexibilidade 
 Temos que verificar o espaço disponivel 
 Temos que saber onde vamos dispor os residuos do tratamento 
 Temos que ver os problemas de odores 
 Cuidar dos aspectos estéticos 
  Verificar os custo de implantação e de manutençao e operaçao 
  Verificar as leis existentes sobre  a disposiçao do efluente 
 Facilidae ou dificuldade de ser aprovado pelos orgaos ambientais. 

 
Ainda segundo City Hollister, 2005 os critérios de um projeto de uma estaçao de tratamento de 

esgotos sao: 
 O processo de tratamento deve minimizar os odores. 
 O processo de tratamento deve minimizar os ruidos durante a construçao e durante a 

operaçao dos equipamentos. 
 A desidratação do lodo dos esgotos e as instalações que serao usadas nao devem ser 

esquecidas. 
 Os processos devem ter um longo tempo de retençao para estabilizar o lodo. 
 O nitrogenio é um fator importante para a remoção. 

 
2.15 Standards dos efluentes 

Vamos analisar alguns standards de alguns paises para se ver eficiencia do sistema MBR. 
 

Tabela 2.4- Alguns standards de alguns países para tratamento municipal de esgotos 
Parâmetros Europa 

EC-1998 
Alemanha 

(2002) 
China USA Austrália 

DBO5,20 25mg/L 15 a 40 mg/L 30a 80mg/L < 
1mg/L 

<5mg/L 

NT 10 a 
15mg/L 

13 a 18mg/L  1mg/L <3 

PT 1 a 2 mg/L 1 a 2mg/L  0,1 <0,1mg/L 
                        Fonte: Membrane bioreactor (MBR) treatment of emergin contaminants 

 
 
Segundo Brady, 2009  as grandes vantagens das membranas são: 

1) Baixo custo operacional 
2) Consistência na qualidade do efluente que permanece constante mesmo que mude as 

condições de entrada. 
3) Operação simples 

 
No meu ponto de vista, a maior importância das membranas é a consistência da qualidade do 

efluente, mesmo que haja alterações no afluente. 
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2.16 Riscos à saúde pública 

Um dos grandes perigos do reúso para a saúde pública é quando não se faz o tratamento e a 
desinfeção, podendo ocasionar doenças como: colera, febre tifoide, disenteria, helmintos. 

Infelizmente alguns paises no mundo usam os esgotos sem tratamento na agricultura. 
Alguns dos patógenos que se podem encontrar num esgoto bruto são os seguintes: 

 
                Tabela 2.5- Exemplos de patógenos associados a esgotos municipais 

Protozoário Giardia lamblia, Crysptosporidium sp 
Helmintos Ascaris, Toxocara, Taenia, ancylostoma 
Virus Hepatite A, Rotavirus, Enteroviroses 
Doenças causadas por bactérias Salmonella sp, Vibrio cholerae, Legionellacease

                          Fonte: Nações Unidas, 2007 
 
 
Desinfecção 

O objetivo da desinfecção é matar ou inativar os microorganismos patogênicos, vírus e parasitas 
da água de esgotos tratadas. Comumente a desinfecção se utiliza de fortes oxidantes como o cloro, 
ozônio, bromo, mas todos eles na deixam inativo os ovos de helmintos, conforme Nações Unidas, 2007. 
 
Cloro: é o mais usado desinfetante, mas a presença de sólidos em suspensão, matérias orgânica ou 
amônia na água causam problemas para a sua eficiência. Os sólidos em suspensos agem como um 
escudo para os microorganismos que se protegem do cloro. 

O cloro pode ter alguns efeitos negativos em certas irrigações de determinadas culturas e em 
ambiente aquático. A retirada do cloro, ou seja, a decloração é um processo muito caro para ser usado no 
reúso. 

 
Ultravioleta:  a radiação UV inativa o microorganismo para reprodução e não cria subproduto. 
 
Ozônio: é um ótimo desinfetante, mas é caro. Devemos ter um tempo correto de contato e uma 
concentração adequada de ozônio. 
 
Deve ser estudado para cada caso qual a melhor solução. 
 
Ovos de Helmintos: os ovos de helmintos possuem diâmetro que varia entre 20μm a 80μm, densidade 
relativa entre 1,06 a 1,15 e altamente pegajoso. 

 Somente podem ser inativos com temperaturas acima de 40ºC.  
Os processos de coagulação, sedimentação, floculação removem os ovos de helmintos. 
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Regra de ouro do tratamento para pequenas comunidades 

Separar parte sólida da parte líquida. A seguir se tratam, de forma independente, 
a parcela líquida e a parcela de lodo. Qualquer tentativa de tratar os esgotos 
desrespeitando este principio básico pagará um tributo operacional ou de resultados. 
Engenheiro Patricio Gallego Crespo, 2005 
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Capítulo 23-Reator Biológico de Contato (RBC) para água cinza clara 
 
23.1 Introdução 

Conforme Metcalf&Eddy, 1991 o Reator Biológico de Contato (Rotating 
Biological Contators) conhecido como Biodisco (Biodisc) foi usado em escala 
comercial pela primeira vez na Alemanha em 1960. 

Os biodiscos recebem outros nomes: Disco Biológicos Rotativos (DBR), 
Contactores Biológicos Rotativos (CBR), Bio Disc, Biosurf e Biospiral. 

O Biodisco é um tratamento biológico aeróbio com placas de PVC, polietileno, 
poliestereno ou polimetacrilato que ficam cerca de 40% submersa, com diâmetro que 
varia de 1,00m a 3,00m conforme EPA, 1997 e giram na velocidade de 1 a 2 rpm. As 
placas ficam em grupos e são espaçadas uma das outras e sobre elas se forma um filme 
de 2mm a 4mm que em determinada hora se desprende. Existem vários compartimentos 
separados por vertedores removíveis ou não ou outros tipos de separadores conforme 
Figura (23.1). Possuem dispositivos de gradeamento e um tratamento primário para 
deposição de sólidos antes de o esgoto entrar no biodisco. O efluente tem composição 
entre 10 a 20mg/L de DBO5 sendo aproximadamente 1/3 solúvel e 2/3 insolúvel. Podem 
ter ou não um dispositivo no final para decantação secundária do lodo (clarificador) e 
tanto o lodo do primário quanto do secundário vão para o destino final. 

Pode haver no máximo 4 (quatro) estágios (ou andar) no biodisco em cada veio 
(linha). Cada estágio (cada andar) tem a sua finalidade. Para nitrificação são necessários 
quatro ou mais estágios. 

Após o decantador secundário temos a desinfecção e podemos introduzir um 
tratamento terciário usando filtros de pressão de areia (filtros de piscinas) cuja água 
deverá ser armazenada para utilização posterior como reúso. 

 
Figura 23.1- Esquema geral de um Biodisco 

 
A vantagem do biodisco é que tem um lodo de excelente qualidade conforme 

demonstrado por May, 2009 e baixo volume conforme Dutta, 2007. Outra grande 
vantagem do biodisco é que o mesmo tem capacidade para as flutuações da carga de 
entrada de esgotos e consome 40 a 50% da energia usada no processo de Lodo Ativado. 

Na Alemanha tem sido usado com sucesso o Biodisco e isto é citado 
explicitamente por Klaus W. Konig e devido as pesquisas efetuadas na EPUSP pela dra 
Simone May nos animou ao uso do Biodisco como uma técnica para reúso de águas 
cinzas claras. 
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23.2 Vantagens do Biodisco 
As vantagens do Biodisco são: 

1. Manutenção e operação simples 
2. Sistema compacto se comparado aos sistemas convencionais de 

tratamento de efluentes. 
3. Equipamentos mecânicos simples 
4. Reduzidas possibilidades de maus odores 
5. Não gera ruídos 
6. Elevada eficiência na remoção da DBO 
7. Nitrificação freqüente 
8. Requisitos de área bem baixos 
9. Mais simples conceitualmente do que lodos ativados. 
10. Possibilidade de reúso do efluente tratado para irrigação, descarga em 

bacias sanitárias, lavagens de pisos externos e estacionamentos. 
11. O efluente atende normalmente a legislação ambiental cada vez mais 

rígida. 
12. Pouco sensitivo a mudanças bruscas de cargas (vazão e DBO) 
13. Economia de energia elétrica (40% a 50% da energia gasta em lodo 

ativado) 
14. Baixa produção de lodo 
15. Ótima qualidade do lodo 

 
22.3 Desvantagens do biodisco 

As desvantagens do Biodisco são: 
1. Elevados custos de implantação 
2. Adequado principalmente para pequenas populações para não 

necessitar de número excessivo de discos 
3. Os discos devem ser cobertos contra a ação da chuva e de 

vandalismos 
4. Relativa dependência da temperatura do ar quando for abaixo de 

13ºC 
5. Necessidade de tratamento completo do lodo 
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23.4 Esquema do tratamento usado o Reator Biológico de Contato (Biodisco) 
 As águas de lavagens de roupas, lavatórios e chuveiros são encaminhadas 
primeiramente a um tanque de equalização para regularizar o fluxo da água conforme 
Figura (23.2). Depois vai para o Reator Biológico de Contato, depois para o decantador 
secundário e para um tanque de acumulação. Passa depois por um filtro de areia de 
piscina e depois é feita a desinfecção com hipoclorito de sódio e está pronta para ser 
usada. 
 

 
 
 
     Figura 23.2- Esquema do Reator Biológico conforme pesquisas de May, 2009 
 

No que se refere ao lodo conforme a firma Verlag, o biodisco normalmente não 
necessita de retorno do lodo para o sistema, podendo esta alternativa ser implementada 
se for necessário aumento da eficiência. 
 

 
Figura 23.3- Esquema do Biodisco da firma Alpina 

 
Na Figura (3.3) podemos ver um perfil do Biodisco fornecido pela firma Alpina 

e na Figura (23.4) podemos ver o esquema clássico do Biodisco feito por Von Sperling. 
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Figura 23.4- Esquema do biodisco de Von Sperling 
 

O biodisco conforme a firma Alpina, pode ser usado em condomínios, pequenas 
comunidades, fazendas, hospitais, centro comerciais, hotéis, usinas, petroquímicas, 
cervejarias, matadouros, eventos, show, parques e outras fontes que produzam despejos 
orgânicos. Na indústria sucroalcooleira conforme pesquisa feita por Assan, 2006 a DBO 
varia de 200mg/L a 2.000mg/L. 

 
 

Figura 23.5- Esquema de Biodisco 
 

Nas Figuras (23.5) e (23.6) podemos ver outros esquemas do Biodisco, 
salientando o eixo onde estão os discos e o motor que gira o eixo e consequemente os 
discos de PVC. 
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Figura 23.6- Esquema de Biodisco 

 
23.5  Variáveis que afetam o funcionamento do RBC 

Conforme Alves, 2003 as variáveis que afetam o funcionamento de um biodisco 
são: 

• Velocidade de rotação dos discos 
• Tempo de retenção hidráulico 
• Segmentação (número de estágios ou número de andares) 
• Temperatura (geralmente acima de 13º C). 
• Submersão dos discos (geralmente 40%) 
• Área dos discos 

 
 
23.6 Parâmetros a ser levado em conta no projeto do RBC 
  Conforme Alves, 2003 os parâmetros a serem levados em conta projeto 
de um biodisco são: 

• Segmentação das unidades 
• Carga orgânica e hidráulica 
• Características de efluente 
• Necessidade de clarificador 

 
Segmentação 
              A compartimentalização dos RBC segundo Alves, 2003, é conseguida pelo uso 
de anteparos num único tanque, ou pelo uso de tanques separados. A segmentação 
promove diferentes condições operatórias que induzem o desenvolvimento de diferentes 
organismos em cada andar (estágio). No caso de efluentes complexos este aspecto poder 
ser especialmente importante. A cinética do processo também é favorecida pelo caráter 
pistão. 
 A carga orgânica aplicada em cada andar é decrescente. Em aplicações no 
tratamento secundário utilizam-se geralmente três a quatro andares, podendo 
adicionar-se mais andares se pretende nitrificação. 
 
Direção do veio 

Em instalações de maior escala os veios de rotação são montados 
perpendicularmente ao fluxo, havendo várias unidades em série. A alimentação pode ser 
repartida ou escalonada conforme Figura (23.7). 
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Figura 23.7- Varias configurações de RBC conforme Alves, 2003 

 
 

23.7 Normas 
A dra Simone May enfatiza que mesmo nos Estados Unidos não existe norma 

geral da USEPA e nem legislação federal para o uso das águas cinzas claras. Existe 
somente recomendações e guidelines estaduais ou locais. 

No Brasil até o momento não existe norma da ABNT sobre o uso da água de 
reúso de águas cinzas claras, motivo pelo qual nos tem impedido de usar tal alternativa.  

No atual estágio os especialistas estão aguardando legislação federal a respeito 
para a elaboração de normas técnicas. 
 
23.8  O que é água cinza clara ? 

May, 2009 apresenta a Tabela (23.1) que mostra o código de cores dos efluentes 
baseada em Henze e Ledin, 2001. 
 

Tabela 23.1- Código de cores dos efluentes 
Tipo Contaminante 

Preto (blackwater) Todos os efluentes domésticos misturados 
Cinza escuro Banho, cozinha e lavatório 
Cinza claro (greywater) Banho, lavatório e máquina de lavar roupas 
Amarelo Somente a urina (mictório) 
Marrom Somente as fezes (sem a urina) 
 

O nosso estudo é somente para reúso de águas cinzas claras que é o proveniente 
do banho, lavatório e máquina de lavar roupas. 
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23.9 DBO do esgoto 

Um dos motivos pelo qual é excluída a pia da cozinha é devido a uma DBO 
muito alta que varia de 633mg/L a 756 mg/L sendo May, 2009. 

A água provinda do tanque de lavar tem DBO média de 571mg/L que é bastante 
alto. Nos chuveiros achou-se concentração de óleos e graxas de 37mg/L a 78mg/L. 
 May, 2009 cita Bazzarela, 2005 que apresenta as características de DBO5,20 
conforme Tabela (23.2). 
 
Tabela 23.2- Características das águas cinzas conforme Bazzarela, 2005 in May, 2009  

Fonte da água cinza DBO 5,20
(mg/L) 

Lavatório 265 
Chuveiro 165 
Tanque 570 
Máquina de lavar 184 
Cozinha 633 

 
 
23.10 Parâmetros do Sinduscon, 2004 

Atualmente como não existem normas e nem leis, é aceito pela maioria dos 
especialistas o manual do Sinduscon, 2005 conforme Tabela (23.3) e Figuras (23.6) a 
(23.8). 
 

Tabela 23.3- Parâmetros de controle de água de reúso não potável descrito no 
Sinduscon, 2005 conforme May, 2009. 
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Sinduscon, 2005 Classe 1

 
 
 

Figura 23.8- Sinduscon, 2005 Classe 1 
Fonte: May, 2009 

 

Sinduscon, 2005 Classe 2

 
 
 

Figura 23.9- Sinduscon, 2005 Classe 1 
Fonte: May, 2009 



Aproveitamento de água de chuva em áreas urbanas para fins não potáveis 
Capitulo 23- Reator Biológico de Contato (RBC) para águas cinzas claras 

Engenheiro Plínio Tomaz   3 de janeiro  2010  pliniotomaz@uol.com.br 
 
 

 

 

 

23-11

 

Sinduscon, 2005
Classe 1: descargas em vasos 
sanitários, lavagem de pisos, fins 
ornamentais, lavagem de roupas e 
veículos.

Classe 2: lavagem de agregados, 
preparação de concretos, compactação 
de solos e controle de poeira.

 
Figura 23.10- Sinduscon, 2005 Classe 1 

Fonte: May, 2009 
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23.11 Reator Biológico de Contato (RBC) 
 O Reator Biológico de Contato (RBC) conhecido como Biodisco é um conjunto 
de discos de plásticos rígido de pequena espessura que trabalham 40% submersos 
conforme Figuras (23.11) e (23.12). 
 Os discos são montados lado a lado, num eixo horizontal com afastamento de 
5mm a 12mm formando grandes cilindros conforme May, 2009. Há acionamento 
elétrico e os discos giram lentamente na velocidade de 1,0rpm a 1,6 rpm. 
 As bactérias aeróbias ficam na superfície do disco formando um biofilme cuja 
concentração vai aumentando cada vez mais até que há um desprendimento do disco. 

O consumo de energia elétrica é aproximadamente de 180 kwh/mês e a potência 
do motor é de 1/3 de CV. 

 A vazão é de 0,5m3/dia e a carga orgânica de águas cinzas inicial geralmente 
está em torno de 150mg/L de DBO. O período de detenção das águas cinzas é de 3h. 
 

 
 

Figura 22.11- Biodisco 
Fonte: May, 2009 
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Figura 23.12- Biodisco 
Fonte: May, 2009 
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23.12  Pesquisa na EPUSP em 2009 
A pesquisa sobre água cinza clara na EPUSP em 2009 de May, 2009 usando 

Biodisco teve como entrada esgotos com DBO de 150 mg/L, com vazão constante de 
500 L/dia e levou aos seguintes resultados. 

 
Tabela 23.4- Redução em porcentagem no tratamento de águas cinzas 

claras usando Biodisco. 
Parâmetros Redução em 

porcentagem 
Cor aparente 91,1 
Turbidez 97,5 
Sólidos totais (ST) 5,0 
Sólidos totais em suspensão (SST) 94,1 
Sólidos dissolvidos totais (SDT) 92,6 
pH Em torno de 7,0 
Condutividade nenhuma 
Alcalinidade 35,6 
Óleos e graxas 56,1 
Fósforo 32,7 
DBO 93,4 
DQO 86,3 
Carbono orgânico total (COT) 84,9 
Coliformes totais 97,8 
Coliformes termotolerantes 99,8 
 
23.13 Critérios de dimensionamento conforme Alves, 2003 
 Conforme Alves, 2003 antigamente o critério de dimensionamento do biodisco 
era baseado na taxa de aplicação hidráulica (m3/m2xdia), mas atualmente é baseado na 
DBOsolúvel em g DBOsolúvel /m2 x dia. 
 Quando há sobrecargas orgânicas o oxigênio dissolvido diminui e a eficiência do 
1º andar (primeiro estágio) e do sistema diminuem e geram-se maus odores, devido à 
formação de H2S. Desenvolve-se um organismo filamentoso sulfato-redutor- Beggiatoa. 
 Podemos remover os anteparos entre os dois primeiros andares para diminuir a 
carga superficial aplicada no primeiro andar, fornecer ar ao sistema e reciclar o efluente. 
 Em muitos casos os fabricantes definem a carga da DBO solúvel que pode ser 
aplicada ao primeiro andar entre 12 a 20 g DBOsolúvel/m2 x dia. Normalmente 
podemos considerar que a DBO total é o dobro da DBO solúvel. 
 Para ocorrer nitrificação a DBO solúvel deve baixa a valores da ordem de 
15mg/DBOsolúvel/L. Nos andares posteriores desenvolve-se então uma população 
nitrificante. 
 Alves, 2003 apresenta a Tabela (23.5) com parâmetros para projetos. 
 Na Tabela (23.6) foi retirada de Metcalf&Eddy, 1991 adaptada as unidades SI. 
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Tabela 23-5- Critérios de dimensionamento conforme Alves, 2003 

 
 
23.14 Volume do RBC 

Conforme Alves, 2003 o volume do RBC é normalmente 0,0049m3/m2 de área 
dos discos. Para um sistema com 9300m2 requer-se um volume de: 

V= 9300m2 x 0,0049= 45m3.  
Com base neste valor, é necessário um tempo de retenção de 1,44 h para aplicar 

uma carga hidráulica de 0,08 m3/m2 x dia. 
A profundidade do líquido típica é de 1,5m para 40% de submersão dos discos. 

 
23.15 Dimensionamento do Biodisco 

Conforme May, 2009 para o dimensionamento do Biodisco são necessário os 
seguintes dados: 

• Vazão diária disponível: 500 L/dia 
• DBO 5,20 = 150 mg/L 
• DQO= 441 mg/L 

 O dimensionamento mais importante é a área de superfície de contato que é 
calculado conforme Metcalf &Eddy, 2003. 

 
 
 
 
 
 



Aproveitamento de água de chuva em áreas urbanas para fins não potáveis 
Capitulo 23- Reator Biológico de Contato (RBC) para águas cinzas claras 

Engenheiro Plínio Tomaz   3 de janeiro  2010  pliniotomaz@uol.com.br 
 
 

 

 

 

23-16

 
 

Tabela 23.6- Parâmetros típicos de RBC conforme Metcalf&Eddy, 1991 
para temperatura acima de 13º C. 

 
Parâmetro 

 
Unidade 

Nível de tratamento 
Remoção 
de DBO 

Remoção de DBO e 
nitrificação 

Nitrificação 
separada 

Carga hidráulica m3/m2 .dia 0,08 a 0,16 0,03 a 0,08 0,04 a 0,10 
Carga orgânica     
DBO solúvel gDBO solúvel/m2.dia 4 a 10 2,5 a 8,0 0,5 a 1,0 
DBO total gDBOtotal/m2.dia 8 a 20 5 a 16 1 a 2 
     
Máxima carga no 1º 
estágio 

    

DBO solúvel gDBO solúvel/m2.dia 12 a 15 12 a 15  
DBO total gDBOtotal/m2.dia 24 a 30 24 a 30  
     
Carga de NH3 gN/m2.dia  0,75 a 1,50  
Tempo de detenção 
hidráulico 

h 0,7 a 1,5 1,5 a 4 1,2 a 2,9 

Efluente de DBO5 mg/L 15 a 30 7 a 15 7 a 15 
Efluente de NH3 mg/L  <2 1 a 2 

 
 
 

Área de superfície de contato = vazão x carga orgânica / (remoção de DBO em mg/m2 x dia) 
A= [500 L/dia x 150 mg/L DBO ] / (16 g DBO/m2 . dia . 1000mg/g) 
A= 4,7= 5m2 
Portanto, temos 5 discos de 1m2 de área cada, sendo dois discos na primeira 

câmara e 1 disco para cada uma das três câmaras. 
O tempo de detenção adotado foi de 3h para remoção de DBO e nitrificação, 

porém o mesmo varia de 0,7h a 4h. 
 
 

23.16 Relação DBO/DQO 
May, 2009 salienta a importância da relação DBO/DQO pois ela indica a 

facilidade para o tratamento biológico. Se a relação DBO/DQO for maior que 0,6 
significa que não há problemas no tratamento biológico. 

Se a relação 0,2<DBO/DQO <0,6 significa que o tratamento biológico é possível 
mas se a relação DBO/DQO< 0,2 significa que fica muito difícil fazer o tratamento 
biológico. 

Para a pesquisa de May, 2009 a DBO de usada foi de 150 mg/L e a DQO de 441 
mg/L, sendo a relação: 

DBO/DQO= 150/441=0,34, significando que é possível fazer o tratamento 
biológico. 
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Na Tabela (23.7) temos a DBO e DQO da lavagem de roupa, chuveiro, lavatório 

e mistura. Notar que na lavagem de roupas temos os valores do primeiro enxágüe e do 
segundo enxágüe. 

Considerando a mediana de DBO de 108 mg/L e a mediana de DQO de 
307mg/L teremos uma relação DBO/DQO= 108/307=0,35 

 
Tabela 23.7- Caracterização dos compostos orgânicos de águas cinzas 

conforme May, 2009. 
 
 

 
 
Assan, 2006 em suas pesquisas mostrou a vantagem do uso do DQO em relação 

a DBO, pois podemos obter a DQO em poucos minutos ou em 2h usando o método do 
dicromatro. Tendo a relação DBO/DQO achamos facilmente a DBO. 

Crespo, 2005 diz que para esgotos domésticos a relação  DBO5/DQO ≈0,5 e que 
quando DQO ≥3 x DBO5 para o tratamento biológico deve ser acrescentado produtos 
químicos. 

Crespo define também: 
 DBOtotal=DBOsolúvel + DBOparticulada. 
A DBO particulada é obtida somente pela diferença da DBO total com a DBO 

solúvel. 
A DBO particulada ou suspensa é removida em grande parte no tratamento 

primário, cujos sólidos de decantabilidade mais lenta persistem na massa líquida. 
A DBO solúvel não é removida por processos meramente físicos, como a 

sedimentação que ocorre no decantador primário. 
 
 23.17 Estudos de alternativas 

Em um projeto real deve ser feito estudo de alternativas de tratamento de esgotos 
tais como: 

• Lodos ativados 
• Biodiscos 
• Tratamentos Anaeróbios 
• MBR 
• Outros 
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23.18 Processos de tratamento de lodo 

O lodo é o grande problema dos tratamentos de esgotos e Botelho denomina para 
isto de a Besta Negra. Metcalf&Eddy, 1991 salientam muito a importância do 
tratamento e do destino do lodo. 

Os processos de tratamento podem ser: 
1. Via Aeróbica 
2. Via Anaeróbica 
3. Via Química. 
 

Via Aeróbica 
É uma mini-estação de altíssimas taxas cujo objetivo não é remover a dBO mas 

sim obter um efluente não instável e de maior drenabilidade. 
 

Via Anaeróbica 
Usa tanques abertos ou fechados para a decomposição da matéria orgânica sem 

oxigênio. 
A fossa séptica e lagoa anaeróbia são exemplos de unidades que decompõem o 

lodo anaerobicamente produzindo um lodo mais denso e com maior estabilidade e 
menos cheiro. 

A digestão anaeróbia do lodo pode ser feita em um único estágio ou em dois 
estágios. 

A norma prevê que quando a estação de tratamento de esgotos tem menos que 
20 L/s a digestão anaeróbia pode ser feita junto com a decantação primária. 

 
Via química 

Consiste em inibir os microorganismos que decompõem o lodo. O tratamento 
químico é usado muitas vezes como remédio temporário. 
 

O lodo produzido pelo Biodisco pode ser encaminhado por caminhão tanque a 
uma ETE pública para tratamento. 
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23.19 Lodo 
 A Figura (23.13) mostra o tratamento de lodo efetuado pela SABESP, 
salientando os adensadores de gravidade, os flotadores, o digestor, filtros prensa, 
secador térmico e lodo desidratado (torta). 

 
Figura 23.13- Esquema de tratamento de lodo da Sabesp. 

http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=2&proj=sabes
p&pub=T&nome=TratamentoDeEsgoto&db= 

 
Figura 23-13B- Tratamento e disposição do lodo Duarte,, 2007 
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Conforme Tocchetto, 2008 o lodo é o material sedimentado e removido do fundo 
dos decantadores, enquanto que o líquido clarificado ou tratado é removido pela 
superfície. 

O lodo por ser: 
 

Lodo primário ou bruto 
É o lodo proveniente dos decantadores primários. Geralmente são constituídos 

de sólidos em suspensão sedimentáveis e estão localizados antes dos biodiscos. 
 

Lodo secundário 
É o lodo removido do decantador secundário após o biodisco. 
 
Os lodos sépticos exalam mau cheiro, enquanto os digeridos são livres de 

odores. Os lodos provenientes dos decantadores primários, quando são descartados 
depois de alguns dias, são sépticos, ou seja, teve inicio o processo de digestão conforme 
Tocchetto, 2008. Os lodos inorgânicos não exalam odores putrescíveis, pois não sofrem 
decomposição biológica (lodos estáveis). 

Segundo Tocchetto, 2008 o lodo removido de decantadores ou adensadores deve 
ser desaguado em sistemas de desidratação antes de sua disposição final. Os sistemas 
mais utilizados são: 

• Leitos de secagem 
• Filtro-prensa de esteira (belt-press) 
• Filtro-prensa de placas 
• Filtro à vácuo 
• Centrífugas  
• Lagoas de lodo 

 
Conforme Diretrizes da SABESP para empreendimentos imobiliários o sistema 

de adensamento e desaguamento do lodo produzido a geral material sólido que possa 
ser disposta em aterros sanitários licenciados para resíduos sólidos da Classe II A- NBR 
10004/2004. 

Conforme a classificação dos resíduos, o Classe II A é para resíduos não inertes. 
A SABESP exige que: 

• Separação dos sólidos biológicos 
• Adensamento do lodo 
• Desaguamento do lodo 
• Estocagem do logo com capacidade para armazenar no mínimo 6 meses 

de produção de lodo seco. 
Recomenda ainda a SABESP o tratamento terciário com filtração do efluente e 

desinfecção com cloro ou ultravioleta. 
 

Helmintos  
Mesmo no Biodisco temos a formação de lodo e nas pesquisas de May, 2009 não 

foram encontrados ovos de helmintos nas amostras de lodo coletada.  
Conforme May, 2009 os helmintos são vermes achatados pertencentes ao filo 

Platyhelminthes. Os helmintos apresentam como principal habitar o intestino humano e 
em geral as enfermidades produzidas pelos helmintos se devem ao consumo de 
alimentos contaminados. As principais doenças produzidas pelos helmintos são: 
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ancilostomíase, ascaridíase, teníase, cisticercose, esquistossomose mansoni, 
estrongiloidíase, enterobiase, filaríase e a fasciolíase. 
 
23.20 Estimativa da produção de lodo seco conforme McGhee, 1991 

Vamos estimar a produção de lodo seco do Biodisco usando dados da pesquisa 
de May, 2009 e tendo como base de cálculo McGhee, 1991. 
Dados: 
Vazão= 0,5m3/dia 
TSS= 68 mg/L 
DBO= 150mg/L 
Espera-se que 60% dos sólidos se depositam no decantador primário: 

0,60 x (68 mg/L) x (0,5m3/dia x 103) =20,4 x 103 mg/dia 
 

No decantador secundário recebemos a carga de DBO. Estimamos que seja 
removido 30% da DBO no decantador primário e portanto teremos 70% no secundário  

0,7 x 150 mg/Lx (0,5m3/dia x 103)= 52,5 x 103 mg/dia 
Mas os sólidos serão 50%. 

0,5 x 52,5 x 103 = 26,25 x 103 mg/dia 
Somando-se todos os sólidos teremos: 
(20,4 x 103 + 26,25 x 103)= 46,65 x 103 mg/dia=46,65g/dia=0,0467 kg/dia=17kg/ano 
 

Portanto, a estimativa que fazemos é de 0,0467 kg/dia de sólidos secos referente 
ao lodo do Biodisco. 
 
23.21 Estimativa de produção de lodo conforme Antonie, 1974 

Dutta, 2007 cita Ronald L. Antonie et al, 1974 no seu trabalho sobre Evaluation 
of rotating disk wastewater treatment plant publicado no Journal WPCF chegou a 
estimativa que a produção de lodo em biodisco é ≤ 0,4kg/kg de DBO removido em 
aplicações domésticas. Antonie informa ainda que as teorias cinéticas não conseguem 
avaliar corretamente a quantidade de lodo de um biodisco. 

DBO de entrada = 150 mg/L 
DBO de saida = 10mg/L 
DBO removida = 150-10=140 mg/L 
Vazão= 500 litros/dia 
 
DBO removida= 140mg/L x 500 L/dia / 1000= 70 g/dia 
Lodo =0,4 x 70= 28 g/dia=0,028 kg/dia 
Portanto, a produção diária de lodo é no máximo 0,028kg/dia, ou seja, 

10,22kg/ano. 
 
23.22 Estimativa da produção de lodo conforme Duarte, 2007 

Duarte, 2007 apresentou dados no Biodisco que a produção de esgotos varia de 
0,07m3/habitante x ano a 0,1m3/habitante x ano. 
 
23.23  Estimativa da produção de lodo conforme PROSAB 
             Conforme estudos de Pós-tratamento de efluentes de reatores anaeróbios por 
reatores com filme elaborado pelo Prosab pelos professores Pedro Além Sobrinho, 
Miguel Mansur Aisse e outros, informamos que a produção do lodo produzido por 
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biodiscos são basicamente as mesmas dos lodos produzidos por filtros biológicos 
percoladores, ou seja Y= 0,75 a 1,0 kg SS / DBO removida com relação SSV/ SS= 0,75 
a 0,85. 

Plodo= Y x DBO removida 
Sendo: 
Plodo= produção de lodo (kg/ TSS/ dia) 
Y= coeficiente de produção de lodo (kg TSS/kg DQO removida) 
DBO removida = massa de DBO removida (kg DBO/dia) 
Y= 0,75 a 1,0 kg SS / DBO removida com relação SSV/ SS= 0,75 a 0,85. 

A avaliação da produção volumétrica de lodo pode ser feita pela seguinte 
equação: 
 

Vlodo= Plodo/ γ x C 
Sendo: 
Vlodo= produção volumétrica de lodo (m3/dia) 
Plodo= produção de lodo no biodisco (kg TSS/dia) 
γ= densidade do lodo, usualmente da ordem de 1000 a 1040 kg/m3. 
C= concentração do lodo removido no decantador secundário, usualmente na faixa de 
1% a 2%. 
 
Exemplo 23.1 

DBO de entrada = 150 mg/L 
DBO de salda = 10mg/L 
DBO removida = 150-10=140 mg/L 
Vazão= 500 litros/dia 
 
DBO removida= 140mg/L x 500 L/dia / 1000= 70 g/dia=0,070kg/dia 
Lodo =0,4 x 70= 28 g/dia=0,028 kg/dia 

 
Plodo= Y x DBO removida 

Plodo= 0,75 x 0,070 kg/dia= 0,0525 kg TSS/dia 
Em uma ano teremos Plodo= 365 dias x 0,0525kg TSS/dia= 19,16 kg / ano 

 
Vlodo= Plodo/ γ x C 

C=1%= 0,01 
Vlodo= 0,0525/ (1000 x 0,01)=0,0025m3/dia 

Em um ano teremos 
Vlodo= 365 dias x 0,0025m3/dia= 0,91 m3/ano 

 
Transporte do lodo a uma ETE 

Uma outra alternativa da disposição do lodo do biodisco, é transportá-lo para 
uma ETE da concessionária local. 
 
 
23.24 Temperatura 
 Conforme McGhee, 1991 abaixo da temperatura de 13ºC as taxas decrescem 5% 
a queda de 1ºC de temperatura. Isto aumenta consideravelmente a área do disco.  
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 Existe maneira prática de considerar temperatura abaixo de 13º C e não 
representa problema no dimensionamento do Biodisco.  
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23.25 Biodisco 
 Valdez e González, 2003 apresentaram um trabalho sobre sistema de tratamento 
de esgotos e vamos mostrar a parte referente a biodisco conforme Figura (23.13) a 
(23.16) 
 

 
 

Figura 23.14- Seção transversal e tratamento de esgotos com biodisco. 
 

 
 

Figura 23.15- Troca de ar no biodisco e água de esgoto e seção transversal. 
 
 

 
 

Figura 23.16-Adição de ar comprimido ao sistema quando for julgado importante 
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Figura 23.17- Configuração típica de um 

 
 

Figura 23.18-Relações de eficiência e taxa de carga para biodisco  
 

Na Figura (23.17) temos um gráfico onde aparecem a taxa de carga hidráulica 
em L/dia.m2, a DBO solúvel da entrada em mg/L e DBO solúvel do efluente.
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                   Na Figura (23.18) temos uma maneira prática de se corrigir a temperatura 
quando abaixo de 13º C que é multiplicar a taxa em L/m2 x dia por um fator de 
correção. 

 

 
 
 

Figura 23.19- Correção da temperatura nas curvas da Figura (23.17). Multiplicar 
a taxa de carga pelo fator correspondente 

 
Exemplo 23.2 
Dado DBO de entrada de 150 mg/L e DBO de saída de 10 mg/L para temperatura média 
de 20ºC. A vazão média diária é 500L. 

Verificando a Figura (23.17) achamos a taxa de 50 L/m2 x dia. 
Como a vazão é 500 L/dia a área será: 

A= 500 L/dia / 50 L/m2 x dia= 10m2 
 

Caso tivéssemos uma temperatura de 8ºC entraríamos no gráfico da Figura 
(23.16) e acharemos o fator 0,78 e multiplicaríamos 50 x 0,78= 39 

A= 500/39=12,8 m2 
Portanto, precisaríamos de mais área de biodisco. 
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23.26 Diversas tabelas onde aparecem o biodisco 
O objetivo é apresentar mais informações sobre biodisco. 
Na Tabela (23.8) que segundo Sperling, 1996 in Jardim Junior, 2006 a eficiência 

do biodisco está entre 85% a 93%, mas as pesquisas de May conduziram a resultados 
superiores de 93,4% de redução da DBO.  

Observar também que o custo de implantação do biodisco varia de US$ 79/hab 
a US$ 120/ habitante sendo um custo alto e comparável ao sistema convencional de 
lodo ativado.  

No que se refere a manutenção e operação o Biodisco é cerca de 50% do custo 
do lodo ativado.  

Notar também a pouca quantidade de área necessária para instalar um biodisco e 
que o lodo produzido varia de 0,7 a 1,0 m3/habxano. 
 

Tabela 23.8- Característica típicas dos principais sistemas de tratamento de 
esgotos em nível secundário 

 
 

Na Figura (23.19) está um outro esquema do Biodisco sendo que o lançamento 
do efluente será num corpo d´água. 
 
 
 
 
 

 
Figura 23.20- Esquema do biodisco 
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Observar na Tabela (23.9) que o lodo ativado desidratado a ser disposto varia de 
0,10 a 0,25 L/habitante x dia.  

 
 

Tabela 23.9- Volume per capita de lodo desidratado a ser disposto.  
Fonte: Jardim Junior, 2006. 

 

 
 
 

Na Tabela (23.10) estão as quantidades de lodo desidratado de diversos tipos de 
tratamento de esgotos, mas não o do Biodisco que pode ser estimado como lodo ativado 
convencional.
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Tabela 23.10- Quantidade de lodo gerado 

 

 
 
 

Na Tabela (23.11) estão as formas de tratamento de lodo usualmente usadas 
conforme Von Sperling. 

 
Tabela 23.11- Formas de tratamento de lodo. Fonte: Von Sperling 
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Figura 23.21-Biodisco da Alpina 

Observe na foto da Figura (23.20) que os biodiscos estão alojados em 4 
estágios ou 4 andares num único veio. 

 
 
 

Figura 23.22-Biodisco da Alpina 
Biodisco: submersão de 40% ao máximo de 80%  
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Figura 23.23-Biodisco da Alpina 
Esquema representativo do biofilme. Fonte: Alpina 

 
Nas Figuras (23.20) a (23.22) estão os biodiscos da Alpina. 

 
23.27 Principais características do RBC 

• O biodisco é composto de múltiplos anéis montados num eixo horizontal 
que passa no meio dos discos. 

• O escoamento dos esgotos é perpendicular ao eixo 
• Cerca de 40% da área total do disco fica submersa 
• Cresce um filme biológico no disco 
• Ao girar o eixo o filme biológico cresce absorvendo matéria orgânica dos 

esgotos 
• O oxigênio é absorvido do ar para manter as condições aeróbias 
• São usados múltiplos estágios para remover melhor a DBO5 

 
• De modo geral não é usada a reciclagem, isto é, o bombeamento da lama 

do tanque final do secundário para o tanque primário 
• As atividades biológicas são reduzidas durante a estação de climas frios; 
• Em climas frios os RBC são cobertos para evitar perda de calor e 

proteger contra o congelamento. 
• Em climas quentes os RBC são cobertos para evitar os raios ultravioletas 

que irão degradar o PVC dos biodiscos. 
 

Projeto 
O principal parâmetro de projeto é a quantidade de esgotos por superfície de área 

dos discos que é chamada de carga hidráulica (m3/dia . m2). 
Para esgotos municipais são necessários quatro estágios, mas para nitrificação 

são necessários cinco estágios. 
Na Figura (23.23) podemos ver um outro esquema do biodisco. 
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Figura 23.24- Esquema do RBC observando o tratamento primário e o 
clarificador secundário onde é feita a deposição do lodo, sendo depois 

encaminhado ao tratamento final. 
 

Outras observações: 
Considera-se 4 pessoas/casa. Considera-se consumo de 180 L/dia x pessoa. 

Adota-se 60 g DBO/dia por pessoa conforme EPA. O efluente básico é 10 a 30 mg/L de 
DBO 

Decantador primário: é projetado para armazenar 60 dias de lodo, mas também é 
feito como um equalizador de vazão e deve ter dispositivos para a retirada da lama. 
Deverá haver uma grade para remoção de materiais grosseiros.  

O equalizador é importante principalmente quando a variação de vazão é maior 
que 2,5. 

O tratamento secundário é determinado pela superfície dos discos. É assumido 
também que a redução de DBO será no primeiro tanque. 

Os esgotos entram no decantador primário onde há reposição de sólidos e depois 
vai para o tratamento secundário que são os discos que giram a uma velocidade muito 
baixa. Os discos estão uma parte submersos e a outra parte são expostos ao ar. 

O efluente médio tem 10 a 30mg/L de DBO. 
Em grandes projetos haverá no final um novo tanque de sedimentação de lodo 

onde o lodo é bombeado para o decantador primário novamente. O tempo de detenção 
neste ultimo tanque não deve ser menor que 90min. 

A vida útil de um RBC é de 20anos. 
Um aspecto importante da manutenção é a retirada regular do lodo. 
O custo a ser considerado deve levar o período de 20anos considerando os custos 

de capital, custos de energia elétrica, custos de manutenção diária, semanal, custos de 
lubrificantes e trocas de peças. Custos de retirada do lodo com a freqüência e volume. 
Custo de visita de um especialista com no mínimo duas visitas/ano. Custos de reposição 
de bombas e motores. 

Na Figura (23.24) podemos ver um biodisco de grandes dimensões. 
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Figura 23.25- Vista de um biodisco de grande dimensão. 

Nas Figuras (23.25) a (23.27) podemos ver o biofilme que se forma na superfície 
dos discos. Existe uma teoria a respeito. O biofilme vai se formando e crescendo até 
uma hora que ele se desprende e daí ser necessário o decantador secundário após o 
biodisco, pois temos que tirar o lodo para tratamento. 

 

 
Figura 23.26-Biofilme Fonte: Dutta, 2007 
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Figura 24.27-Biofilme Fonte: Dutta, 2007 

 
 

 
Figura 23.28-Biofilme Fonte: Dutta, 2007 
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Figura 23.29- Esquema do biodisco. Fonte Dutta, 2007 
 

Na Figura (23.28) temos um outro esquema do biodisco e Tabela (23.12) onde 
temos os critérios de funcionamento fornecido por Dutta, 2007. 

 
Tabela 23.12- Critérios de dimensionamento de RBC. Fonte Dutta, 2007 

 

 
 
 

Na Figura (23.29) temos o esquema de Biodisco de Dutta, 2007. 
 
 

 
 

Figura 23.30 Esquema de RBC. Fonte: Dutta, 2007. 
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23.28 Tratamento terciário com Filtros de pressão com areia (filtro de piscina) 
 O filtro de piscina funcionará como um tratamento terciário conforme Figuras 
(23.30) a (23.32). 

   A tese de doutoramento da dra. Simone May de julho de 2009 usou o filtro de 
piscina (filtro rápido de pressão) na melhoria da qualidade das águas cinzas claras. 

   No tratamento de águas cinzas claras com biodisco, desinfecção com cloro e 
filtro de piscina, May, 2009 obteve as seguintes reduções: 95,1% de cor aparente; 
98,2% de turbidez; 94,1% de SST; 93,4% de DBO; 86,3% de DQO, 84,9% de COT, 
99,8% de coliformes termotolerantes e 97,8% de coliformes totais. 
 
Dica: tratamento de águas cinzas claras com biodisco, desinfecção e filtro de 
piscina. 
 

A taxa de filtração nominal é de 1440m3/m2.dia e nas pesquisas de May, 2009 foi 
usado 872 m3/m2.dia. O meio filtrante era composto de areia com granulometria de 
0,45mm a 0,55mm com coeficiente de não uniformidade inferior a 1,6 e altura do meio 
filtrante de 0,52m. 

A vazão da bomba de 3,3m3/h, potência do motor de 1/3 de CV. 
 
 

 
 
 

Figura 23.31- Filtro de piscina 
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Figura 23.32- Filtro de piscina 
NBR 10339/98 
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Figura 23.33- Filtro de piscina 
Fonte: Macedo, 2003 

Conforme Metcalf&Eddy, 1991 o filtro de pressão de areia é semelhante ao 
filtro de areia por gravidade. 

O efluente de um lodo ativado varia de 6mg/L a 30mg/L. 
Uma maneira de se medir os sólidos em suspensão (SS) conforme 

Metcalf&Eddy, 1991 é  dada pela equação: 
Sólidos em suspensão (SS) em mg/L= 2,3 x Turbidez em uT 
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22.29 Disposição do efluente do tratamento 

O efluente do esgoto tratado pode ter os seguintes destinos: 
• Ir para a rede de esgoto pública 
• Ir para os cursos d’água 
• Ser usado em irrigação 
• Descarregado sobre o solo 
• Usado como reúso: descargas em bacias sanitárias, rega de jardins e lavagem de 

piso. 
 

     Na irrigação de flores, gramados pode ser usado o efluente tratado, mas não deve 
ser usado em plantações de legumes, cenouras, etc destinada a consumo humano. 
 
22.30 Lançamento do efluente nos cursos de água 
                Para o lançamento do efluente num curso de água o mesmo deverá obedecer a 
Conama-Resolução nº 357 de 17 de março de 2005, onde os corpos de água são 
classificados em águas doces e águas salinas. 

 
As águas doces são classificadas em: 

 Classe especial 
 Classe 1 
 Classe 2 
 Classe 3 
 Classe 4 

 
Na Tabela (23.13) estão as exigências para as águas doces das Classe 1 a Classe 3. 

                  
           Tabela 23.13 - Padrões da Resolução Conama 357/2005 para águas doces 

 
 
Águas doces 

DBO 
(Demanda Bioquímica de Oxigênio) 

(mg/L) 

OD 
(Oxigênio Dissolvido) 

 
(mg/L) 

CF 
(Coliformes Fecais) 

(NMP/100mL) 

Classe 1 3 6 200 
Classe 2 5 5 1000 
Classe 3 10 4  

 
Classe Especial 
-são as águas destinadas abastecimento humano com desinfecção 
-preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas 
-preservação dos ambientes aquáticos. 
 
Classe 1 
- são as águas doces para abastecimento humano após tratamento simplificado; 
- preservação das comunidades aquáticas; 
- recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho. 
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Classe 2 
- são as destinadas ao abastecimento humano após tratamento; 
- proteção das comunidades aquáticas; 
- recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho; 
- irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e 
lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto. 
 

 
 
Classe 3 
- são as destinadas ao abastecimento humano após tratamento convencional ou 
avançado; 
- irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 
- pesca amadora; 
- recreação de contato secundário; 
- dessedentação de animais. 
 

 
 
Classe 4 
- são as águas destinadas da navegação; 
- harmonia paisagística. 
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O efluente poderá ser desinfetado com hipoclorito de sódio, havendo 

possibilidade de a dosagem ser automática. 
A SABESP recomenda em empreendimentos imobiliários que quando não há 

vazão de referência deve ser adotada a vazão mínima de 7 dias consecutivos de período 
de recorrência de 10 anos (Q7,10). 
 
22.31 Tratamento preliminar 
             O tratamento preliminar tem como objetivo a redução de sólidos grosseiros em 
suspensão. Não há praticamente remoção de DBO. 
O tratamento preliminar: 

 1.Gradeamento 
  2. Peneiramento 

3. Desarenação 
4. Equalização 

 
23.32 Tanque de equalização 

O tanque de equalização tem como objetivo de minimizar as variações de vazões 
de maneira que a vazão final fica constante ou quase constante para ser encaminhado ao 
tratamento. Outra função do tanque de equalização é uniformizar as concentrações de 
DBO, e pH por exemplo. 

O tanque de equalização pode ser construído em série ou em paralelo, sendo a 
melhor opção em série. 

Uma das vantagens do biodisco é que trabalha bem para variações de vazões de 
até 2,64. Para variação maior deve ser feito um tanque de equalização ou quando 
impomos um certo volume para tratamento usando uma unidade de tratamento 
comercial. 

Para o dimensionamento do tanque de equalização podemos usar método 
semelhante ao de Rippl usado em hidrologia. 

Vamos expor alguns cálculos preliminares que está no livro de Autodepuração 
de Tomaz, 2009. 

 
Cálculo de Lo após a mistura com o despejo 

 Conforme Metcalf e Eddy, 1993 são apresentadas as seguintes relações 
que serão úteis nos cálculos: 

  Vazão no rio: Qx 
  Descarga de esgotos: QD 
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  A vazão Q  é a soma das duas: 
                                          Q= Qx + QD 
 
 A DBO  do curso de água é Lx e a dos esgotos é LD e a DBO da mistura Lo será: 
                                                           Lo= (Qx . Lx + QD . LD) / Q 
   
 O déficit de oxigênio Do da mistura é calculado da seguinte maneira. 
                      Do= (Qx . Dx +QD . DD) / Q 
Exemplo 23.3 
Seja um rio onde é lançado efluentes de esgotos tratados. 
Parâmetros do rio: 
 Volume diário= 733.536m3/dia= Qx 
 DBO= 1mg/L 
 OD= 9,0mg/L 
 Temperatura= 15ºC 
Parâmetros dos esgotos lançados no rio  
 Volume diário= 113.400m3/dia= QD 
 DBO= 200mg/L 
 OD= 0,0mg/L 
 Temperatura= 20ºC 
 
A vazão total  Q= Qx + QD = 733.536 + 113.400= 846.936m3 
 
Vamos agora calcular a DBO da mistura e que denominaremos Lo 
 Lo= (Qx . Lx + QD . LD) / Q 
 Lo= (733536x1,0 + 113400x200) / 846936 =27,6mg/L =DBO da mistura 
 
Vamos calcular a temperatura da mistura: 
  Lo= ( Qx . Lx + QD . LD) / Q 
  t= (733536 x 15 + 113400x 20) / 846936 = 15,7ºC 
Calculemos o Oxigênio Dissolvido da mistura OD 
  Lo= (Qx . Lx + QD . LD) / Q 
  OD= (733536 x 9,0 + 113400x 0) / 846936 = 7,8 mg/L 
 
Piveli e Kato, 2006 apresentam as seguintes relações para as misturas:DBO, OD e 

Temperatura: 
 
Para o cálculo da DBO da mistura: 
 DB0mistura = (Qrio x DB0rio + Qcórrego x DB0corrego) / (Qrio + Qcorrego) 
 
Para o cÁlculo do oxigênio dissolvido da mistura: 
 ODmistura = (Qrio x ODrio + Qcorrego x ODcorrego) / (Qrio + Qcorrego) 
 
Para a temperatura da mistura: 
 Tmistura = (Qrio x Trio + Qcorrego x Tcorrego) / (Qrio + Qcorrego) 
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Exemplo 23.4 (Pivelli e Kato, 2006) 
 Dado um rio poluído com vazão de 5 L/s, DBO igual a 50mg/L, concentração de 

oxigênio dissolvido igual a 2 mg/L e temperatura de 26ºC, descarrega suas água em um 
rio de vazão igual a 45 L/s, DBO igual a 5mg/L, oxigênio dissolvido igual a 6,5mg/L e 
temperatura de 20ºC. Supondo-se que a 50m a jusante a mistura já tenha sido 
completada, quais as características das águas do rio neste ponto? 
 
DB0mistura = (Qrio x DB0rio + Qcórrego x DB0córego) / ( Qrio + Qcórrego) 
 DB0mistura = ( 45 x 5 + 5x 50) / ( 45 + 5)= 9,5mg/L 
 
ODmistura = (Qrio x ODrio + Qcórrego x ODcórrego) / ( Qrio + Qcórrego) 
                        ODmistura = (45 x 6,5 + 5 x 2) / ( 45+5)=6,05mg/L 
 
Tmistura = (Qrio x Trio + Qcórrego x Tcórrego) / (Qrio + Qcórrego) 
                        Tmistura = (45 x 20 + 5 x 26) / (45 + 5)=20,6ºC 
 
Mistura de diversas águas com pH 
 Vamos seguir o exemplo dado por Piveli e Kato, 2006. 
 
Exemplo 23.5 

  Seja uma cidade que tem uma Estação de Tratamento de Água que produz vazão de 
20 L/s e o pH da água pH=8,0. Existe ainda um poço tubular profundo com vazão de 5 
L/s e pH=9,0 e uma fonte de água que é clorada e tem vazão de 5 L/s e pH=6,0. Achar o 
pH da mistura? 
Lembremos que o pH= - log (H+)  e que (H+)= 10 –pH 

 
(H+)mistura = ( Qeta x (H+)eta + Qpoço x (H+)poço + Qfonte x (H+)fonte / ( Qeta + 

Qpoço+Qfonte) 
(H+)mistura = ( 20 x 10-8 + 5 x 10-9+ 5 x 10-6 / ( 20+5+5) = 0,1735 x 10-6 
(pH)mistura= - log(0,1735 x 10-6)= 6,76 
 
Vazão Q7,10 

A vazão Q usada é a conhecida vazão ecológica também chamada de Q7,10 com 
sete dias consecutivas e período de retorno de 10anos. 

A vazão Q7,10 é usada como a vazão mínima nos projetos de avaliação das cargas 
poluidoras. 
  
Oxigênio dissolvido 
 O oxigênio dissolvido (OD) é encontrado em bolhas microscópicas de oxigênio que 
ficam misturadas na água e que ficam entre as moléculas.  
 É um importante indicador para ver a existência da vida aquática. O oxigênio entra 
na água por absorção diretamente da atmosfera ou pelas plantas aquáticas e pela 
fotossíntese das algas. 
 O oxigênio é removido da água pela respiração e decomposição da matéria orgânica 
e medido em mg/L. 
 A maioria dos peixes não sobrevive quando a quantidade de OD< 3mg/L. Para a 
criação de peixes o ideal é OD entre 7mg/L a 9mg/L. 
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Exemplo 23.6 
Dimensionar um tanque de equalização para tratamento de 17,25m3/h com vazões 
de entrada variando de 8m3/h a 50m3/h. 

O volume calculado será de 80,25m3 e a seção será quadrada. 
  

    Tabela 23.14- Cálculo do tanque de equalização baseado no Método de Rippl 
 

Horas 
do dia 

Vazão de  
Tratamento 

(m3/h) 

Vazão 
horária 
(m3/h) 

Diferença entre 
Vazão de tratamento 

e Vazão horária  
(2) – (3) 

(m³) 

Diferença Acumulada 
da Coluna 4 dos 
Valores Positivos 

 (m³) 

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5 
22 17,25 15,0 2 2 
23 17,25 15,0 2 4 
24 17,25 15,0 2 6 
1 17,25 8,0 9,25 15,25 
2 17,25 8,0 9,25 24,25 
3 17,25 8,0 9,25 32,75 
4 17,25 8,0 9,25 43 
5 17,25 8,0 9,25 52,25 
6 17,25 8,0 9,25 59,5 
7 17,25 10,0 7 68,25 
8 17,25 11,0 6 74,25 
9 17,25 12,0 5 79,25 
10 17,25 15,0 2 81,25 
11 17,25 16,0 1 83,25 
12 17,25 20,0 -3 80,25 
13 17,25 19,0 -2  
14 17,25 18,0 -1  
15 17,25 20,0 -3  
16 17,25 20,0 -3  
17 17,25 35,0 -18  
18 17,25 50,0 -33  
19 17,25 30,0 -13  
20 17,25 23,0 -6  
21 17,25 22,0 -5  

   Total diário= 414,00    

    17,25    
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23.33 Caixa de óleos e gorduras 

Conforme Nunes, 1996 a caixa de retenção de gordura tem tempo entre 3min a 
5min se a temperatura for abaixo de 25ºC, mas se for acima o tempo de detenção poderá 
atingir até 30min. 

A caixa de retenção de óleo segundo Nunes, 1996 deve ter detenção de 10min. 
A SABESP recomenda também a caixa de gordura. 

 
Exemplo 23.7 
Calcular uma caixa de detenção de óleos e gordura para vazão de pico de 20m3/h adota 
em local com temperatura acima de 25ºC. 

Adotamos tempo de detenção de 20min. 
V= 20m3/h x 20min/ 60min= 6,7m3 

 
23.34 Gradeamento 

O gradeamento objetiva a remoção de sólidos bastante grosseiros com diâmetro 
superior a 10mm, como materiais plásticos e de papelões constituintes de embalagens, 
pedaços de madeira e metal. 

Temos grades grossas, médias e finas. 
A grade grossa tem espaçamento entre 5cm a 15cm; a média entre 2 a 5cm e 

grade fina de 1cm ou menos. 
As grades são colocadas inclinadas a 70º  a 90º  quando a remoção é mecanizada 

e de 45º a 60º quando a remoção é manual. 
A SABESP para empreendimentos imobiliários adota grade fina mecanizada 

para retenção de partículas com diâmetro médio igual ou maior que 1cm. 
 
Dimensionamento das grades  
 Nas grades temos dois tipos de velocidade. A velocidade no canal à montante da 
grade (V) e a velocidade da água na própria grade (v) que geralmente é maior que V. 
 A grade deve ser projetada para a máxima vazão de projeto Qmax e a velocidade 
na grade dever ser mínima de v=0,60m/s e máxima de v=1,00m/s conforme Jordão, 
2005, mas segundo Dacach, 1991 as velocidades mínimas são v=0,40m/s a v=0,75m/s. 
 Como suporemos que a limpeza da grade será manual, a perda de carga a ser 
considerada nos cálculos deve ser no mínimo de 0,15m, mesmo que encontremos nos 
cálculos perdas menores. 
 
Dica: a perda de carga mínima de uma grade ou peneira é de 0,15m. 
 
Área livre da grade 

Sendo Dacach, 1991 temos: 
Au= Qmax / v 

Sendo: 
Au= área da secção da  grade (m2) 
Qmax= vazão máxima de projeto (m3/s) 
v= vazão máxima na grade (m/s). Adotado entre 0,40m/s a 1,00m/s. 
A área S da grade será: 

S= Au / E 
Sendo: 
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S= área da grade (m2) 
Au= Qmax/ v 
 

 Largura do canal 
B= S / H 

Sendo: 
B= largura do canal (m) 
S= área da seção transversal (m2) 
H= altura do nível de água (m) 

 
Exemplo 23.8 

Determinar a perda de carga em uma grade que tem velocidade à montante V= 
0,21m/s  e velocidade na grade v=0,50m/s 

Hf= 1,43 ( v2 – V2) / 2g 
Hf= 1,43 ( 0,502 – 0,122) / (2x 9,81) = 0,017m 

Portanto, a perda de carga será de 0,02m mas será admitido o mínimo de 0,15m, 
devido a limpeza ser manual. 

 
23.35 Peneiramento 

As peneiras são uma tela fina que retém sólidos grosseiros e suspensos 
superiores a 1mm, como cascas, penas, fios, fibras, etc. As peneiras mais usadas 
variam de 0,5mm a 2mm. 
 Para o peneiramento Metcalf&Eddy, 1991 apresenta uma equação diferente das 
grades que é: 

hL=  [1/(C.2.g)]  (Q/A)2 
Sendo: 
hL= perda de carga na peneira (m) 
C= 0,60= coeficiente de descarga da peneira] 
g=9,81m/s2  = aceleração da gravidade 
Q= vazão pela peneira (m3/s) 
A= área efetiva aberta da peneira (m2) 
 
Exemplo 23.9 
Calcular um canal para vazão máxima de 50m3/h= 0,0139m3/s, considerando que será 
usada peneira de 1,0mm e que a área livre da grade é de 25%. 

Qmax= 0,0139m3/s 
A área S da grade será: 
E= 25%= 0,25 
Largura = 0,50m 
Altura= 0,20m 
Area= 0,50  x 0,20= 0,10m2 
Au= 0,10m2 x 0,25=0,025m2 

hL=  [1/(C.2.g)]  (Q/A)2 
hL=  [1/(0,6x2x9,81)]  (Q/A)2 

hL=  0,085 x  (Q/A)2 
hL=  0,085 x  (0,0139/0,025)2 

hL=  0,03m 
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23.36 Caixa de areia 

Para dimensionamento de caixa de areia a SABESP adota que a caixa de areia 
mecanizada deve reter partículas com diâmetro médio igual ou maior que 0,2mm. 
 
23.37 Leito secagem 

Uma maneira simples quando se tem espaço, é usar leito de secagem de lodos. 
Mas não devemos esquecer que antes de o lodo ir para o leito de secagem tem que ser 
tratado. 

Uma maneira prática é considerar 0,08 m2/hab conforme Imhoff citado pelo dr. 
Max Lottar Hess in Cetesb, 1973. 
 
Exemplo 23.10 
Dimensionar leito de secagem de logo para população de 1200 pessoas. 

Area = 0,08 m2/hab x 1200 hab = 96m2 
O que nos dará dois leitos de secagem de 48m2/cada. Devido a manutenção 

fazemos 3 (três) leito de secagem de 48m2/cada. 
 
23.38 Características do afluente e efluente conforme SABESP para 
empreendimentos imobiliários 
 Para empreendimentos imobiliários a SABESP adota que o esgoto bruto afluente 
a ETE devem ser adotados os índices da Tabela (23.15). 
 

Tabela 23.15- Características do afluente de esgotos de empreendimentos 
imobiliários da SABESP 

Parâmetros Padrão do afluente 
DBO 54 g/hab/dia 
Nitrogênio Total (NT) 10 gN/hab/dia 
Fósforo total (PT) 1,8 gP/hab/dia 
Coliformes termotolerantes 107 org/100mL 
 
 

Conforme SABESP, a qualidade do efluente da ETE deverá ser suficiente para 
atender os padrões e emissão estabelecidos no Artigo 18 do Decreto Estadual 8468/76 
e no artigo 34 da Resolução Conama 357/05 ou versões mais recentes. 

Os efluentes das ETEs deverão atender os parâmetros da Tabela (23.16): 
 

Tabela 23.16- Efluentes das ETES empreendimentos imobiliários conforme 
SABESP 

Parâmetros Padrão do efluente 
DBO 5,20 80% da DBO afluente e < 60mg O2/L 
Nitrogenio total (NT) ≤ 20mg N/L 
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23.39 Decantadores  
 Podemos ter um decantador primário antes do biodisco e um decantador 
secundário após o biodisco, sendo este o mais comum. 

Dependendo do volume de tratamento é necessário se instalar um decantador 
secundário (clarificador) para depositar o lodo originaria das placas de material 
orgânico que se desprendem dos discos plásticos. 

A NB-570 orienta que os decantadores devem ser dimensionados para a vazão 
máxima horária de efluente e para vazões acima de 250 L/s.  

A NB-570 recomenda quando seguido de filtro biológico seja usada a taxa de 
80m3/m2 x dia e quando seguido de lodo ativado seja de 120m3/m2 x dia. Recomenda 
ainda que NBR 12209 (antiga NB-570) recomenda ainda que seja maior que 2,00m. 
 
Primeiro critério 

A velocidade ascensional máxima admitida é de 0,40m/h adotado na Índia 
 
Segundo critério 

Azevedo Neto in Cetesb, 1993 recomenda: 
Decantadores primários: 30 a 45 m3/m2 .dia   (≤ 80m3/m2.dia NBR 12209) 
Decantores secundários: 20 a 25 m3/m2 .dia    (≤ 36m3/m2.dia NBR 12209) 
 

 
Exemplo 23.11 
Dimensionar um decantador secundário para vazão média de 350m3/dia= 15m3/h 

V  = Q/A 
A = Q/V=15m3/h/0,40m/h 
A=15/0,40=38m2 

Portanto, a profundidade mínima é 1,00 e a área é 38m2. Fazemos então dois 
decantadores primários (clarificadores). 
 
Exemplo 23.12 
Dimensionar um decantador secundário para vazão média de 350m3/dia= 15m3/h 

Decantador secundário: 20 a 25 m3/m2 .dia 
Adoto: 20m3/m2. dia : 

Área 350m3/dia/ 20m3/m2xdia= 18m2 
 
23.40 Tratamento terciário 

Conforme notas de aula da professora Magali Christe Cammarota da UFRJ, o 
tratamento terciário é conhecido como tratamento avançado e tem como objetivo 
melhorar a qualidade do efluente que sai do secundário 

Os tratamentos terciários mais conhecidos são: 
• Lagoas de maturação 
• Filtração (filtros rápidos de areia, ou seja, o filtro de piscina) 
• Carvão ativado 
• Troca iônica 
• Osmose reversa, ultrafiltração, etc 
• Oxidação química 
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Vamos salientar somente a Filtração, que remove sólidos em suspensão e 
bactérias que não foram removidos no tratamento secundário. Temos então o que se 
chama polimento do efluente.  

Os filtros podem ser de areia, antracitos e filtros rotativos. Os filtros podem 
reduzir de 25mg/L a 10mg/L os sólidos em suspensão proveniente de uma planta de 
lodo ativado. 

O uso de coagulantes e posterior sedimentação e depois a filtração, pode levar a 
nível de sólidos suspensos a valores extremamente reduzidos. 
 
 
23.41 Problemas operatórios do RBC 

Conforme Alves, 2003 os problemas operatórios de um RBC são: 
• Falha na rotação devido a desajuste, fadiga de material, excesso de biomassa nos 

discos. 
• Quebra dos discos devido exposição ao calor, solventes orgânicos ou radiação 

ultravioleta. 
• Odores devido a sobrecarga no primeiro andar (primeiro estágio) 
 

Os discos de PVC devem ser protegidos contra ação dos raios ultravioletas, das 
baixas temperaturas, de danos físicos e controlar o crescimento de algas no processo. 
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23.42 Projeto de RBC conforme Alves, 2003 

Alves, 2003 aplica o modelo da USEPA, 1985 que foi convertido por Grady e 
Lin, 1999 nas unidades SI e que iremos expor. 

A equação básica é: 
S n= { -1 +[1+4 x 0,00974 x (As/Q)x S n-1] 0,5 }/  (2 x 0,00974 x (As/Q) 

Sendo: 
As= área dos discos no andar (m2) 
Q= vazão (m3/dia) 
Sn= concentração de DBO solúvel na saída do andar “n” (mg/L) 
 

Esclarecemos que a equação acima somente se aplica à fração solúvel da DBO e 
na prática podemos considerar que a DBO solúvel é 50% da DBO total. 

Vamos expor um exemplo conforme Alves, 2003 explicando que: 
1. Determinar a DBO solúvel à entrada e à saída 
2. Determinar a área dos discos para o primeiro andar, baseada na carga 

máxima de 12 a 20 g de DBO solúvel/m2 x dia. 
3. Determinar o número de veios necessários, utilizando sistemas de 

densidade padrão de 9300m3/veio. 
4. Selecionar o número de séries de andares por projeto, o caudal por série, 

o número de andares e a área/veio em cada andar) para os andares menos 
carregados em carga orgânica podem usar-se maiores densidades de 
discos. 

5. Calcular a DBO solúvel em cada andar e verificar se conseguimos ou não 
obter a concentração pretendida. Se não, alterar o número de andares ou 
o número de veios por andar ou a densidade dos discos. 
 

Exemplo 23.13 
Dimensionar um RBC dados: 

Vazão = 4000m3/dia 
DBO total de entrada = 140 mg/L 
DBO total de saída = 20 mg/L 
DBO solúvel de entrada = 90 mg/L 
DBO solúvel de saída = 10mg/L 
Sólidos suspensos totais (TSS) na entrada = 70 mg/L 
Sólidos suspensos totais na saída = 20m g/L 
 
Para se determinar o número de séries, começam por determinar-se o número de 

veios para o primeiro andar. Assumindo uma carga de 15g DBO solúvel/m2 x dia temos: 
 

Área requerida = 90 gDBO solúvel/m3 x 4000 m3/dia  / 15 g/m2 x dia de DBO  solúvel 
Área requerida = 24.000m2 

 
Como consideramos que temos 9300m2/veio serão necessários: 

 
24.000m2 / 9300 = 2,6 veios. Adoto 3 veios 
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Figura 23.34- Três veios com 3 andares cada (3 estágios cada) 
 

Como adotamos três veios, temos que dividir a vazão de entrada por 3 e teremos: 
 

4000m3/dia / 3 = 1333,3 m3/dia em cada veio. 
 

Vamos agora calcular a concentração e DBO solúvel em cada andar da seguinte 
maneira: 

As/ Q= 9300m2/ 1333,3 m3/dia= 6,97 dia/m 
 
Para o primeiro andar 

Usaremos a equação básica: 
S n= { -1 +[1+4 x 0,00974 x (As/Q)x S n-1] 0,5 }/  (2 x 0,00974 x (As/Q) 
S n= { -1 +[1+4 x 0,00974 x 6,97x S n-1] 0,5 }/  (2 x 0,00974 x 6,97) 
S n= { -1 +[1+0,272 x S n-1] 0,5 }/ 0,136 
S n= { -1 +[1+0,272 x 90] 0,5 }/ 0,136 
S n= { -1 +[1+0,272 x 90] 0,5 }/ 0,136 =29,8 mg/L 

 
Para o segundo andar 

S n= { -1 +[1+0,272 x 29,8] 0,5 }/ 0,136 =14,8 mg/L 
 
Para o terceiro andar 

S n= { -1 +[1+0,272 x 14,8] 0,5 }/ 0,136 =9,1 mg/L < 10mg/L OK 
 
Como o objetivo era obter 10mg/L o resultado está adequado. 
 
23.43 Operação e manutenção dos biodiscos 

Um grande problema que existe em estações de tratamento de esgotos de 
pequenas comunidades é a manutenção e operação do sistema. O problema se complica 
quando se trata de prédios de apartamentos onde o próprio síndico cuida do sistema. 

A grande vantagem do Biodisco é a facilidade de manutenção e operação. 
No Estado de São Paulo a SABESP recomenda em empreendimentos 

imobiliários que devam possuir nível de automação suficiente para dispensar a presença 
de operador. O monitoramento da estação é feito por um Controlador Lógico 
Programável (CLP) alojado em um painel na estação de tratamento. 

Os parâmetros a serem monitorados são: medidor de vazão com saída analógica 
e totalizador de vazão; recalque do esgoto bruto afluente; grades mecanizadas, 
removedor de areia quando houver remoção mecanizada, etc 
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A SABESP exige ainda a filtração terciaria, que são os filtros de pressão (areia) 
denominados de filtros de piscina. 
 
 
 
23.44 Resultados 

Como resultado podemos afirmar que funcionou adequadamente o Biodisco 
sendo condizente o resultado com os padrões do Sinduscon, 2005.
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Capitulo 24 Ligação de esgoto sanitário 
 
24.1 Introdução 

O objetivo é dimensionar os coletores prediais de esgoto sanitário e verificar a 
existência da caixa de gordura, a existência de tubo de ventilação e as dimensões da  caixa 
de inspeção. 
 Os valores da demanda bioquímica de oxigênio (DBO) para diferentes tipos de 
águas residuárias estão na Tabela (24.1). 

Tabela 24.1- Valores de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) para diferentes 
tipos de águas residuárias. 

Águas residuárias DBO 
(mg/L) 

Esgotos sanitários 200 a 600 
Efluentes de alimentos- enlatados 500 a 2000 
Efluentes de cervejarias 500 a 2000 
Efluentes de processamento de óleo comestível 15000 a 20000 
Efluente de destilaria de álcool (vinhaça) 15000 a 20000 
Percolado de aterros sanitários (chorume) 15000 a 20000 
Efluentes de matadouros (sem recuperação de resíduos) 30000 
Efluente de laticínios (sem recuperação de soro de queijo) 40000 a 48000 

                  Fonte: Mendes et al, 2005    www.scielo.br 
 
24.2 Objetivos 

O sistema de coleta de esgotos públicos termina na caixa de inspeção que faz parte 
do sistema. O sistema de instalação predial termina na caixa de inspeção. 

As concessionárias públicas de esgotos tem quatro funções principais: 
1. Dimensionar o coletor predial que vai da caixa de inspeção a rede pública. 
2. Verificar se as instalações possuem tubo ventilador para expelir os gases dos 

esgotos. 
3. Verificar se existe caixa de gordura importante para a manutenção das redes 

coletoras de esgoto sanitário. 
4. Verificar a localização e a qualidade da caixa de inspeção de 0,45mx0,60m. 
 
É costume brasileiro atual de não se verificar se as instalações hidráulicas sanitárias 

prediais possuem erros ou não e de só verificar se há tubo ventilador, caixa de gordura e 
caixa de inspeção, bem como dimensionar o ramal predial de ligação de esgoto. 

A NBR 8160/93 de Instalações prediais de esgoto sanitário de modo geral 
superdimensiona o ramal predial daí ser necessário a interferência da concessionária para o 
seu dimensionamento. 
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24.3 Tubo ventilador 

Segundo a NBR 8160/1983 tubo ventilador é o tubo destinado a possibilitar o 
escoamento de ar da atmosfera para a instalação de esgoto e vice-versa ou a circulação de 
ar no interior da instalação com a finalidade de proteger o fecho hídrico dos desconectores 
de ruptura por aspiração ou compressão e encaminhar os gases emanados do coletor 
público para a atmosfera. 

        Os ingleses quando fizeram o sistema de rede coletora de esgotos sanitários (sistema 
misto) na cidade do Rio de Janeiro, tinham uma caixa especial de inspeção, que só podia 
ser operada por eles. Como a caixa de inspeção tinha um sifonamento, os ingleses, faziam a 
ventilação da rede pública, instalando tubos ventiladores nos postes públicos. 

        Hoje não mais é adotada a caixa especial dos ingleses, e sim a caixa de inspeção, já 
citada, a qual não tem sifão, devendo a ventilação ser feita pelos usuários. Na verdade toda 
instalação ligada à rede pública de esgoto sanitário, deverão ter tubos ventiladores, para 
evitar os gases, que podem tanto vir da instalação interna como da rede pública. Na prática 
em todas as instalações de esgotos sanitários que são dimensionadas, existe o tubo 
ventilador. Muitas vezes os pequenos construtores esquecem de colocar o tubo ventilador e 
daí surge o mau cheiro, principalmente nos banheiros, devido aos gases. 

        O sifão do vaso sanitário, nas caixas sifonadas e os ralos sifonados em um banheiro, 
não garantem a ausência total de gases. Para isto é necessário o emprego correto da caixa 
sifonada e do tubo de ventilação. 

        Segundo a NBR 8160/1983 a ventilação de esgoto deve ser projetada da seguinte 
forma: 

a) em prédios de um só pavimento deve existir pelo menos um tubo ventilador de DN 
100, ligado diretamente à caixa de inspeção ou em junção ao coletor predial, subcoletor 
ou ramal de descarga de um vaso sanitário e prolongado até acima da cobertura desse 
prédio; 

b) em prédios de dois ou mais pavimentos, os tubos de queda devem ser prolongados 
até acima da cobertura, sendo todos os desconcentres (vaso sanitários, sifões e caixas 
sifonadas) providos de ventiladores individuais ligados à coluna de ventilação. 

 
O tubo ventilador tem diâmetro mínimo de 50mm e está sempre no mínimo a 30cm 

do telhado ou 2m da laje. Deve também estar distante no mínimo de 4m de uma janela. 
É importante salientar que as redes coletoras de esgotos sanitários sempre possuem 

um espaço livre para a exalação de gases e é devido a isto que os esgotos são 
dimensionados para atender 0,75 do diâmetro. 

Pelo espaço livre correm os gases que são liberados através dos tubos ventiladores 
das casas. 
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24.4 Caixa de gordura 
 É importante que haja caixa de gordura em prédios de apartamentos e nas 
residências. As caixas de gorduras em restaurantes são importantíssimas, pois a quantidade 
de gorduras se forem lançadas nas redes coletoras causarão entupimentos constantes 
conforme já constatado. 
 
24.5 Caixa de inspeção 

Em Guarulhos, usamos caixas de inspeção que são preferencialmente instaladas 
dentro da propriedade do usuário e próximas do alinhamento. Elas são, na maioria das 
vezes, executadas em alvenaria de meio ou um tijolo, sendo que as dimensões mínimas 
internas são de 45cm x 60cm, com profundidade variável com objetivo de facilitar a 
manutenção do ramal predial que deverá ser feita sempre pela concessionária. 

Normalmente quando um proprietário quer executar por conta própria a 
manutenção do ramal predial,irá ser rompida a curva de 90º de PVC instalada sobre a  rede 
coletora.  

A caixa de inspeção deverá ser instalada em local de fácil acesso e que 
possibilite a introdução dos dispositivos para desentupir o ramal predial. 

A profundidade é normalmente 60cm ou 80cm, dependendo da profundidade da 
rede pública de esgoto sanitário. O comprimento mínimo de 60cm é ao longo do coletor 
predial.  

O objetivo da caixa de inspeção é facilitar a desobstrução do coletor predial, isto é, o 
trecho que vai da caixa de inspeção até a rede pública. 
        No caso de indústrias, a caixa de inspeção serve também para verificar o esgoto que é 
lançado à rede pública. 

Existem também caixas pré-fabricadas de concreto, de PVC ou de Poliester. As 
caixas deverão facilitar a introdução de equipamentos mecânicos ou de jatos de água para 
desobstrução do coletor predial localizado na rua ou dentro da residência, veja Figura 
(24.4). 

Recomenda-se para a caixa de inspeção o seguinte: 
• A caixa de inspeção deve ser construída junto ao muro, com paredes meio ou um tijolo; 
• Deve ter acabamento interno com reboque liso ou queimado; 
• A profundidade da caixa é variável de acordo com a  profundidade da rede coletora; 
• Os tubos de PVC de entrada e saída devem ser colocados no mesmo nível da canaleta; 
• ponto de ligação deve sair da caixa em linha reta sem colocar curva; 
• A caixa de inspeção pode ser construída com tijolos comuns, blocos de concreto ou 

concreto; 
• Só podem ser lançadas na rede coletora água servidas de tanque, da pia e do banheiro; 
• Solicitar ao concessionário a profundidade da rede coletora; 
• A tampa deverá ser removível 
• Em hipótese alguma podem ser introduzidas águas pluviais na caixa de inspeção ou no 

sistema interno das instalações prediais de esgoto  sanitário. 
• A caixa de inspeção deverá ser feita, de preferência, dentro da propriedade do usuário e 

somente em último caso ser feita no passeio. 
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                             Fig. 24.4–Modelo de caixa de inspeção 
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24.6 Unidades Hunter de Contribuição (UHC). 
        É o fator probabilístico numérico que representa a freqüência habitual de utilização 
associada à vazão típica de cada uma das diferentes peças de um conjunto de aparelhos 
heterogêneos em funcionamento simultâneo em hora de contribuição máxima no 
hidrograma unitário conforme Tabelas (24.4) a (24.7). 

Tabela 24.4–Número de Unidades Hunter de Contribuição (UHC) dos Aparelhos 
Sanitários e Diâmetro nominais dos Ramais de Descarga 

Aparelho Número de Unidades 
Hunter de 

Contribuição (UHC) 

Diâmetro 
Nominal do 
Ramal de 

Descarga DN 
Bacia de Assento (hidroterápica) 2 40 
Banheira de emergência (hospital) 4 40 
Banheira de residência 3 40 
Banheira de uso geral     4 40 
Banheira hidroterápica-fluxo 
contínuo 

6 75 

Banheira infantil (hospital) 2 40 
Bebedouro 0,5 30 
Bidê 2 30 
Chuveiro coletivo 4 40 
Chuveiro de residência 2 40 
Chuveiro hidroterápico 4 75 
Chuveiro hidroterápico tipo tubular 4 75 
Ducha escocesa 6 75 
Ducha perineal 2 30 
Lavador de comadre 6 100 
Lavatório de residência 1 30 
Lavatório geral 2 40 
Lavatório quarto de enfermeira 2 40 
Lava pernas (hidroterápico) 3 50 
Lava braços (hidroterápico) 3 50 
Lava pés (hidroterápico) 2 50 

                      Fonte: ABNT NBR 8160/83 
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Tabela 24.7–Número de Unidades Hunter de Contribuição (UHC) dos Aparelhos 

Sanitários e Diâmetro nominais dos Ramais de Descarga 
  

                      Fonte: ABNT-NBR 8160/83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: o diâmetro nominal deve ser considerado como  diâmetro mínimo. 

 

Aparelho 

Número de 
Unidades 
Hunter de 

Contribuição 
(UHC) 

Diâmetro 
Nominal do 
Ramal de 

Descarga DN 

Mictório-válvula de descarga 6 75 
Mictório- caixa de descarga 5 50 
Mictório- descarga 
automática 

2 40 

Mictório de calha por metro 2 50 
Mesa de autópsia 2 40 
Pia de residência 3 40 
Pia de serviço (despejo) 5 75 
Pia de lavatório 2 40 
Pia de lavagem de 
instrumentos (hospital) 

2 40 

Pia de cozinha industrial-
preparação 

3 40 

Pia de cozinha industrial – 
lavagem de panelas 

4 50 

Tanque de Lavar roupa 3 50 
Máquina de lavar pratos 4 75 
Máquina de lavar roupa 4 75 
Máquina de lavar roupa até 
30 kg 

10 75 

Máquina de lavar roupa de 30 
kg até 60 k g 

12 100 

Máquina de lavar roupa 
acima de 60 kg 

14 150 

Vaso Sanitário 6 100 
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        Quando a Tabela (24.4) e (24.7) não contém o número de unidades Hunter de 
Contribuição de um aparelho não relacionado, adota-se o número de Hunter conforme o 
diâmetro nominal do ramal de descarga, conforme Tabela (24.8) 
Tabela 24.8-Unidades Hunter de contribuição de aparelhos não relacionados na tabela 

acima. 

Diâmetro nominal do 
ramal de descarga 

DN 

Número de unidades Hunter de 
Contribuição 

30 ou menor 1 

40 2 

50 3 

75 5 

100 6 
                      Fonte: ABNT NBR 8160/83 
         

A NBR 8160/83 apresenta tabela para dimensionamento dos coletores prediais, 
baseado no número de Unidades Hunter de Contribuição. Para dimensionamento do coletor 
predial, segundo a norma citada, deve ser considerado apenas o aparelho de maior descarga 
de cada banheiro, quando o prédio for residencial.  

Deve ser frisado, que para somente para prédios residenciais, deve ser usado o 
aparelho de maior descarga de cada banheiro, que no Brasil, usualmente é o vaso sanitário, 
cujo número de unidades Hunter de contribuição é 6 (seis).  

A NBR 8160/83 é bem clara que prédios não residenciais, devem ser 
considerados todos os aparelhos contribuintes.  
        Calculado o número total de unidades Hunter de Contribuição usando as tabelas  
mencionadas, entra-se em na Tabela (24.5) número da ABNT, que fornece o diâmetro do 
coletor predial em função da declividade em porcentagem 
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Tabela 24.9-Dimensionamento de coletores prediais e subcoletores segundo ABNT 
8160/83 

Número máximo de unidades  Hunter de contribuição 

Declividades mínimas (%) 

Diâmetro 
nominal do 

tubo 

DN 0,5 1 2 4 

100 - 180 216 250 

150 - 700 840 1.000 

200 1.400 1.600 1.920 2.300 

250 2.500 2.900 3.500 4.200 

300 3.900 4.600 5.600 6.700 

400 7000 8.300 10.000 12.000 
   Fonte: ABNT NBR 8160/83 

 
24.7 Dimensionamento de tubos de ligação de esgoto sanitário 

Basicamente usamos a Fórmula de Manning com o coeficiente de rugosidade 
n= 0,010, conforme pesquisas efetuadas no Rio de Janeiro, pela Fundação Estadual de 
Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), bem como critérios de tensão trativa mínima de 
1 Pascal. Calculamos também a presença de sulfetos pela fórmula Z de Pomeroy. 

O tirante máximo é de 75% do diâmetro da tubulação. A velocidade máxima 
adotada é de 5 m/s. 

A utilização da tensão trativa nos dá menores declividades de redes de esgotos 
sanitários, sendo de grande utilidade sua utilização com PVC.  

Nas redes usamos o diâmetro mínimo de 150mm e nas ligações diâmetro 
mínimo de 100mm. 
 
Diâmetro do coletor predial conforme Gonçalves, Ilha e Santos, 1998 EPUSP. 

O diâmetro do coletor predial D a ½ seção é dado por: 
 
                                                     n 3/8 Q 3/8  I –3/16 
                                            D = -----------------------------                     (Equação 24.2) 
                                                             6,644 
 
 
 
O diâmetro do coletor predial D  a ¾ da seção é dado por: 
 
 
                                                     n 3/8 Q 3/8  I –3/16 
                                            D = -----------------------------                          (Equação 24.3) 
                                                              8,320 
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Sendo: 
D   = diâmetro do coletor predial em metros; 
n    = coeficiente de Manning; 
Q  = vazão no coletor predial em litros/segundo; 
I     = declividade do coletor predial em metro/metro. 
Diâmetro mínimo do ramal predial de esgoto sanitário 

As ligações de esgoto sanitário são feitas na ortogonal com a rede pública, com 
tubos de PVC rígido. As nossas ligações, de modo geral, são feitas com um selim, uma 
curva de 90 graus, seguindo depois o coletor predial de esgoto sanitário com tubos de PVC 
de diâmetro de 100mm. 

Em ruas que serão asfaltadas procedemos da seguinte maneira. Primeiramente 
executamos a rede de esgoto no eixo ou no terço da rua, não deixando os “t”. Após 
completada a rede e aterrada, outra turma de obras passa a executar as ligações prediais, 
introduzindo o selim, a curva de 90 graus e coletor predial até o alinhamento do imóvel. 

O diâmetro que usamos nos coletores prediais é de 100mm. No caso de se 
necessitar de diâmetro maior, ou fazemos duas ou mais ligações de 100mm, ou fazemos 
uma ligação especial de 150mm com poço de visita, o que é raro.  
     

Tabela 24.10-Vazão máxima em litros/segundo no coletor predial com escoamento a ¾ 
da seção para n=0,010 (PVC) 

Diâmetro 
nominal 

Declividades 
(%) 

DN 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
100 6,12 7,50 8,66 9,68 10,61 11,46 12,25 
150 18,05 22,11 25,53 28,55 31,27 33,78 36,11 
200 38,88 47,62 54,99 61,48 67,34 72,74 77,76 
250 70,50 86,34 99,70 111,47 122,10 131,89 140,9

9 
300 114,64 140,40 162,12 181,25 198,55 214,46 229,2

7 
 
 
Tabela 24.11- Vazão máxima em litros/segundo no coletor predial com escoamento a 

¾ da seção para n=0,013 (manilhas) 
Diâmetro 
nominal 

Declividades 
(%) 

DN 1% 1,5% 2% 2,5% 3% 3,5% 4% 
100 4,71 5,77 6,66 7,45 8,16 8,81 9,42 
150 13,89 17,01 19,64 21,96 24,05 25,98 27,78 
200 29,91 36,63 42,30 47,29 51,80 55,95 59,82 
250 54,23 66,42 76,69 85,74 93,93 101,45 108,46 
300 88,18 108,00 124,71 139,43 152,73 164,97 176,36 
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Tabela 24.12-Vazão máxima em litros/segundo no coletor predial com escoamento a ½ 
da seção para n=0,010 (PVC) 

Diâmetro 
nominal 

Declividades 
(%) 

DN 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
100 3,36 4,12 4,75 5,31 5,82 6,29 6,72 
150 9,91 12,14 14,01 15,67 17,16 18,54 19,82 
200 21,34 26,14 30,18 33,74 36,96 39,93 42,68 
250 38,69 47,39 54,72 61,18 67,02 72,39 77,39 
300 62,92 77,06 88,99 99,49 108,98 117,72 125,84 

 
 
 
 
 
 

Tabela 24.13-Vazão máxima em litros/segundo no coletor predial com escoamento a  
½ da seção para n=0,013 (manilhas) 

Diâmetro 
nominal 

Declividades 
(%) 

DN 1% 1,5% 2% 2,5% 3% 3,5% 4% 
100 2,59 3,17 3,66 4,09 4,48 4,84 5,17 
150 7,62 9,34 10,78 12,05 13,20 14,26 15,25 
200 16,42 20,11 23,22 25,96 28,43 30,71 32,83 
250 29,77 36,45 42,09 47,06 51,55 55,69 59,53 
300 48,40 59,28 68,45 76,53 83,83 90,55 96,80 

 
Exemplo 24.5 

Seja um prédio de apartamento com 64 vasos sanitários com válvula de descarga, 
64 chuveiros elétricos, 64 lavatórios, 32 pias de cozinha com torneira elétrica, 32 
tanques de lavar roupas, 32 máquina de lavar roupas e 32 máquinas de lavar pratos.  

Para a ABNT 8160/83 somam-se somente os pesos relativos aos vasos sanitários 
e assim teremos:  peso 6 x  64 vasos sanitários =  384.   

Verificando-se a Tabela (24.5) para 2% de declividade achamos tubo de 150mm. 
 
24.8 Método do Macedo 

A NBR 8160/83 superdimensiona os coletores prediais. Assim, o SAAE de 
Guarulhos utilizou as pesquisas e os estudos feitos pelo Eng. Eugênio Silveira Macedo.1 
Ele pesquisou milhares de ligações de esgoto na Cidade do Rio de Janeiro, medindo a 
vazão instantânea através de aparelhos especiais e chegou a estabelecer, através de análise 
de regressão, o cálculo da vazão máxima em função do numero total de Unidades Hunter 
de Contribuição (UHC), ou a vazão máxima em função da área total edificada em 
metros quadrados: 

                                                 
1  Apresentados no Congresso da ABES, de Manaus, em 1979. 
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Q= 0,002 x UHC + 2 
Ou 

Q= 0,0004 x E  + 2 
Sendo: 
UHC = número total de Unidade Hunter de Contribuição, conforme NBR 8160/83; 
E =área total edificada em metros quadrados; 
Q= vazão máxima em litros por segundo. 

Para indústria e comércio, o Eng. Macedo recomenda tomar 70% da vazão 
máxima calculada por uma das fórmulas. É lógico que se trata de indústria de consumo 
médio e pequeno, não apresentando um alto consumo de água, o que consequentemente 
terá grandes vazões de esgotos sanitários, e devendo ser verificado caso a caso. 
 
Exemplo 24.3 

Seja um prédio de apartamento com 64 vasos sanitários com válvula de descarga, 64 
chuveiros elétricos, 64 lavatórios, 32 pias de cozinha com torneira elétrica, 32 tanques de 
lavar roupas, 32 máquina de lavar roupas e 32 máquinas de lavar pratos.  
 Para o método do Macedo somam-se todas as Unidades Hunter de Contribuição e 
assim teremos a Tabela (24.14). 
 

Tabela 24.14- Cálculo da quantidade total de UHC do prédio 
Peças Quantidade UHC Quant x UHC 

Vasos sanitários c/ válvula de descarga 64 6 384 
Chuveiros elétricos 64 2 128 
Lavatórios 64 1 64 
Pia de cozinha com torneira elétrica 32 3 96 
Tanque de lavar roupa 32 3 96 
Maquina de lavar roupa 32 10 320 
Maquina de lavar pratos 32 4 128 
  Total= 1216 

 
 

Portanto, conforme Tabela (24.10) a quantidade total de unidades Hunter de 
contribuição é 1344UHC. 

Q= 0,002 x UHC + 2 
Q= 0,002 x 1216 + 2=  4,4L/s 

Verificando-se a Tabela (24.5) de tubos de PVC com n=0,010 e diâmetro 100mm e 
declividade de 2%. 
 
Exemplo 24.6 
Dimensionar o diâmetro da ligação de esgoto de um prédio com área construída de 3500m2. 

Q= 0,0004 x E  + 2 
Q= 0,0004 x 3500 + 2= 3,4 L/s 

Que fornecerá a ligação de 100mm com 2% de declividade. 
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24.9 Despejos industriais: 

Primeiramente devemos esclarecer que todos os artigos do 19ª até 19F do 
Decreto Estadual 15425/809 estão no Decreto 8468/76 atualizado. 

No artigo 19A do Decreto Estadual 15.425 de 23/07/80 do governo do Estado de 
São Paulo, diz que os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados 
em sistema de esgotos, provido de tratamento com capacidade e de tipo adequados, se 
obedecerem as seguintes condições: 

I- pH entre 6,0 (seis inteiros) e 10,0 (dez inteiros); 

II- temperatura inferior a 40° C (quarenta graus Celsius); 

III- materiais sedimentáveis até 20 ml/l (vinte mililitros por litro) em teste de 1 (uma) 
hora em cone Imhoff; 

IV- ausência de óleo e graxas visíveis e concentração máxima de 150 mg/l (cento e 
cinqüenta miligramas por litro) de substâncias solúveis em hexano; 

V- ausências de solventes, gasolina, óleos leves e substâncias explosivas ou 
inflamáveis em geral; 

VI- ausência de despejos que causem ou possam causar obstrução das canalizações ou 
qualquer interferência na operação do sistema de esgotos; 

VII- ausência de qualquer substância em concentrações potencialmente tóxicas ou 
qualquer interferência na operação do sistema de esgotos; 

VIII- concentrações máximas dos seguintes elementos, conjuntos de elementos ou 
substâncias: 

a) arsênico, cádmio, chumbo, cobre, cromo hexavalente, mercúrio, prata e selênio – 1,5 
mg/l (um e meio miligrama por litro) de cada elemento sujeitas às restrição da alínea e 
deste inciso; 

b) cromo total e zinco 5,0 mg/l (cinco miligramas por litro) de cada elemento, sujeitas 
ainda à restrição da alínea e deste inciso; 

c) estanho- 4,0 mg/l (quatro miligramas por litro) sujeita ainda à restrição da alínea e deste 
inciso; 

d) níquel – 2,0 mg/l (dois miligramas por litro) sujeita ainda à restrição da alínea e deste 
inciso; 

e) todos os elementos constantes das alíneas “a” a “d” deste inciso, excetuado o cromo 
hexavalente- total de 5,0 mg/l (cinco miligramas por litro); 

f) cianeto- 0,2 mg/l ( dois décimos de miligramas por litro); 

g) fenol- 5,0 mg/l ( cinco miligramas por litro); 

h) ferro solúvel- Fe2+ - 15,0 mg/l (quinze miligramas por litro); 

i) fluoreto- 10,0 mg/l (dez miligramas por litro); 

j) sulfeto- 1,0  mg/l ( um miligrama por litro); 



Curso de esgoto 
Capitulo 24- Ligação de esgoto sanitário   

Engenheiro civil Plínio Tomaz   pliniotomaz@uol.com.br   10/06/2008 

 

 24-14

k) sulfato- 1.000 mg/l ( mil miligramas por litro); 

IX – regime de lançamento contínuo de 24 (vinte e quatro) horas por dia, com vazão 
máxima de até 1,5 ( uma vez e meia) a vazão diária; 

X – ausência de águas pluviais em qualquer quantidade. 

         O artigo 19B do mesmo Decreto 15.425/80 SP, diz que “os efluentes líquidos, 
excetuados os de origem sanitária, lançados nos sistema públicos de coleta de esgotos, 
estão sujeitos a pré-tratamento que os enquadre nos padrões estabelecidos no artigo 19A. 
Isto quer dizer que o lançamento de esgotos sanitários em redes públicas deverá ser 
obedecido o artigo 19A e conforme a necessidade, deverá ser feito o que na prática se 
chama pré-tratamento. 

        No artigo 19C do Decreto 15.425/80 SP, diz que as indústrias deverão coletar 
separadamente as águas pluviais, águas de refrigeração, despejos sanitários e despejos 
industriais. Em muitos casos os despejos sanitários estarão juntos com os despejos 
industriais, e em outros casos deverão estar separados.   

 Quanto ao lançamento no coletor público, não poderão ser encaminhados as águas 
pluviais. Quanto as águas de refrigeração e os despejos sanitários e industriais, dependerão 
da exigências do concessionário local. No caso de Guarulhos, o lançamento é único, isto é, 
nele estão os despejos sanitários, os industriais e as águas de refrigeração. 

       O artigo 19D, diz que “o lançamento de efluentes em sistemas públicos de esgotos será 
sempre feito por gravidade e se houver necessidade de recalque, os efluentes deverão ser 
lançados em caixa de “quebra-pressão” da qual partirão por gravidade para a rede coletora”. 

        Os efluentes líquidos industriais lançados nos sistema público de esgotos sanitários, é 
regulado através da ABNT pela NBR 9800/abril/1987- Critérios para Lançamentos de 
Efluentes Líquidos Industriais no Sistema Coletor Público de Esgoto Sanitário, que 
apresenta os parâmetros básicos mostrados na Tabela (24.15). 

Tabela 24.15-Efluentes Líquidos Industriais 
 
Parâmetro 

 
Unidade de medida

Valores máximos 
admissíveis, exceto 

pH 
                  pH --- 6 a 10 
Sólidos sedimentáveis em teste de 
1 hora no cone Imhoff 

ml/l 20 

Regime de lançamento L/s 1,5 x vazão média 
horária 

Arsênio Total mg/l 1,5 
Cádmio Total mg/l 0,1 
Chumbo Total mg/l 1,5 
Cianeto Total mg/l 0,2 
Cobre Total mg/l 1,5 
Cromo Hexavalente mg/l 0,5 
Cromo Total mg/l 5,0 
Surfactantes (MBAS) mg/l 5,0 
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Estanho Total mg/l 4,0 
Fenol mg/l 5,0 
Ferro Solúvel (Fe +2) mg/l 15,0 
Fluoreto mg/l 10,0 
Mercúrio Total mg/l 0,01 
Níquel Total mg/l 2,0 
Prata Total mg/l 1,5 
Selênio Total mg/l 1,5 
Sulfato mg/l 1000 
Sulfeto mg/l 1 
Zinco Total mg/l 5,0 

        Fonte: ABNT Parâmetros Básicos NBR 9800/1987 
Nota: mg/l: miligrama/litro 

L/s:    litros/segundo 
ml/l: mililitro/litro 

         Observar que a temperatura dos esgotos industriais não pode ser maior que 40°C e 
que a vazão máxima que pode ser lançada é de 1,5 vezes a vazão média horária. 
        O lançamento dos efluentes líquidos industriais nos sistema público de esgoto 
sanitário deve ser sempre feito por gravidade e se houver necessidade de recalque, estes 
devem ser lançados em caixa de quebra-pressão. 
         As águas pluviais e de refrigeração não devem ser lançadas no sistema coletor 
público. A incorporação de águas pluviais poluídas e águas de refrigeração poluídas, pode 
ser feita mediante autorização expressa dos órgãos controlador e operador. 
 
24.10 Caixa de resfriamento 

Em casos especiais são solicitadas caixas de resfriamento, antes de lançar o 
esgoto com temperatura superior a 40ºC.  

 
24.11 Caixa detentoras de sólidos e graxas 

As caixas detentoras são usadas quando os esgotos industriais tiverem sólidos em 
suspensão. As caixas de areia ou de retenção são usadas em postos de gasolina e 
restaurantes. De modo geral, os esgotos industriais devem merecer tratamento especial caso 
a caso. 
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Fig. 24.6-Válvula de retenção para esgoto sanitário 

Fonte: Tigre 

 

24.12 Gases em coletores 
 
       Um dos problemas que existe normalmente nos sistemas de esgotos é a produção de 
gases malcheirosos, principalmente o sulfeto de hidrogênio, H2S, segundo Mendonça,1975. 
        
24.13 Válvula de Retenção de esgotos instalada no Coletor Predial 

Na prática existem sempre em alguns locais do sistema de coleta de esgoto sanitário, 
onde são necessárias a instalações de válvulas de retenção de esgotos sanitários. Existem 
muitos lançamentos clandestinos de águas pluviais que são lançadas na rede coletora de 
esgotos sanitários, juntamente com o esgoto domestico.  

Acontece que vários moradores ligando as águas pluviais nos esgotos, quando chove há 
um acréscimo violento da vazão, causando sempre um entupimento na rede pública. Então 
a rede será pressurizada e o esgoto juntamente com as águas de chuvas entrarão nas 
residências.  

O problema se agrava quando o coletor predial tem declividade menor que 2%. Mesmo 
nos Estados Unidos também são usadas válvulas de retenção de esgotos sanitários, 
principalmente quando as instalações hidráulicas de esgotos sanitários, estão abaixo do 
nível da rua (Woodson, 1998 p. 159). 
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Existem muitas redes coletoras de esgoto que não são encaminhadas a um 
emissário ou interceptor e sim lançadas precariamente nos cursos d’água.  

Quando chove há uma tendência do retorno do esgoto juntamente com as águas 
do córrego, para dentro das residências, que estão na região mais baixas, próximas dos 
cursos d’água.    

Para evitar isto a firma Tigre- Tubos e Conexões fábrica válvula de PVC para 
retenção de esgoto sanitário nos diâmetros de 100mm e 150mm para ser usada nos 
coletores prediais, conforme Figura (24.6). 

 
24.14 Caixa de equalização 

O objetivo é regular a vazão de saída  que deve ser constante. Segundo Nunes, 1996 
o tanque de equalização pode também homogeneizar tornando uniforme o pH, 
temperatura, turbidez, sólidos, DBO, DQO, cor, etc. 
 É usado principalmente em indústrias com atividades descontinuas. 

As equações fundamentais são: 
Vt= Veq + Vmin 

       Veq= (Qe-Qs ) x t 
Sendo: 
Vt= volume total do tanque 
Veq= volume de equalização 
Vmim= volume mínimo 
Qe= vazão na entrada 
Qs= vazão na saída 
t= número de horas de funcionamento da indústria/dia 
 
 

 
Figura 24.7- Esquema de caixa de equalização 

Fontes: Nunes, 1996 
 
Exemplo 24.8- Base Nunes, 1996 
Seja uma indústria têxtil de pequeno porte com atividade descontinua, com 
funcionamento de 16horas/dia produzindo a vazão média de 25m3/h. 
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Veq= (Qe – Qs ) x t 
Qs= 25m3/h x 16h / 24h= 16,67m3/h 
Veq= (25m3/h – 16,67m3/h) x 16h= 133m3 

 
Tempo de detenção  T 

T = Veq/ Q 
T= 133m3/ 25m3/h= 5,32h 

Dimensões do tanque 
Veq= L2 x H (forma quadrada sempre) 

L= largura e comprimento 
H= profundidade= 2,00 (adotado) 
133m3= L2 x 2,0 
L=8,20m 
 
Volume total do tanque Vt 

Vt = Veq + Vmin 
Vmin= é o volume cuja profundidade adotada é de 1,00m 
Vt= 133m3+ (8,20 x 8,20 x 1,00)= 200m3 

 
Potência do agitador P 

P= Dp x Vt/ 745 
Dp= densidade de potencia adotada igual a 10w/m3 

P= 10w/m3 x 200m3/ 745 = 2,7HP 
Devemos deixar uma folga na potência:3HP. 
Portanto, a caixa terá 200m3 e a vazão média de entrada é 25m3/h e a saída média 

equalizada é de 16,67m3/h. 
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Capitulo 25- Textura e estrutura dos solos 
 
25.1 Introdução 

A grande causa dos fracassos dos sumidouros são a falta de um estudo adequado do 
solo no que se refere a textura e estrutura. 
 
25.2 Solo 

O solo é formado por partículas sólidas (minerais e orgânicas), água e ar e constitui o 
substrato de água e nutrientes para as raízes das plantas. 

O solo que vamos tratar é basicamente o chamado Horizonte A que tem aproximadamente 
de 0,10m a 0,30m de espessura. Abaixo do Horizonte A teremos o que se chama na prática de 
subsolo.  

Deve-se ter o cuidado de não se construir barreiras que impeçam ou eliminem a 
capilaridade. Um outro problema é da compactação do solo, principalmente em áreas urbanas que 
podem ter camadas de areia, rochas, etc. 

A textura ou composição granulométrica de um solo é um termo usado para caracterizar a 
distribuição das partículas no solo quanto as suas dimensões conforme Figura (25.1) e (25.2) 

Os solos de texturas médias (francos) que possuem proporções equilibradas de areia, 
silte e argila, em geral, são os mais adequados para o desenvolvimento de raízes das plantas, já 
que apresentam condições bastante satisfatórias de drenagem, aeração e retenção de água. 

 
 

 
Figura 25.1 - Triângulo de classificação textural que divide em 13 classificações. 
Fonte: Reichardt e Timm, 2004 
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Exemplo  25.1 
Classificar um solo com 25% de areia, 60% de silte e 15% de argila. 

Entrando na Figura (25.2) vimos que se trata de solo franco siltoso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 25.2 - Triângulo de textura proposto por USDA (United States Department of 
Agriculture) que divide em 12 classificações. 
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25.3 Textura 

A textura de um solo refere-se à distribuição das partículas do solo tão somente quanto ao 
seu tamanho, conforme Reichardt e Tim, 2004. 

De acordo com a proporção de argila, silte e areia na composição do solo, a textura se 
divide em várias classes, que podem ser determinadas através do triângulo de texturas proposto 
pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e apresentado na Figura (25.2) 
(Gomes, 1997). 

 O triângulo se compõe de doze ou treze espaços que representam  classes distintas de 
textura. As linhas grossas do gráfico indicam as fronteiras de cada uma das classes de textura.  

 
25.4 Estrutura 

O conceito de estrutura de um solo é qualitativo e é usado para descrever o solo no que se 
refere a arranjo, orientação e organização das partículas sólidas conforme Reichardt e Timm, 2004. 

A estrutura de um solo caracteriza a forma de arranjo de suas partículas. Solos de 
texturas iguais podem possuir estruturas diferentes que apresentam maiores ou menores 
dificuldades à penetração ou circulação da água, do ar e das raízes das plantas. A estrutura do 
solo ao contrário do que ocorre com a textura, é difícil de quantificar e também de catalogar 
(Gomes, 1997). 

Após os estudos de Jerry Tyler no ano 2000 professor da Ciência dos Solos da 
Universidade de Wisconsin foi feita uma tabela na qual o uso da simplesmente da textura não 
funcionava e tinha sido o fracasso de inúmeros estudos de infiltração de esgotos domésticos. 

Estes estudos, a meu ver, enfatizando a necessidade de ser verificada a estrutura do solo 
é importantíssimo e explica os inúmeros fracassos em sumidouros que presenciei ao longo dos 
anos como diretor de obras do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos. Tudo estava de 
acordo com as normas técnicas, mas alguma coisa não funcionava e isto é o exame da estrutura 
do solo (estudo morfológico do solo). 

A estrutura do solo pode ser feita da seguinte maneira: 
 
25.5 Tipo de estrutura 
Que define a forma e o arranjo das partículas, podendo ser:  

 Laminar 
 Prismática 
 Blocos  
 Esferoidal 

 
O tipo de estrutura do solo é importante para a passagem da água. Assim uma estrutura tipo 
laminar passa muito pouca água. 
A água pode ter passagem: 

 Rápida 
 Moderada 
 Lenta 

 
              Uma estrutura do tipo laminar a passagem da água é lenta e uma estrutura em bloco tem 
passagem moderada de água como se pode ver na Figura (25.3). A estrutura em simples grãos como a da areia tem p
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Figura 25.3- Tipos de estrutura do solo. 

Fonte: Usepa, 2002 
A estrutura do solo pode ser definida também pelo chamado grau da estrutura. 

 
25.6 Grau da estrutura 

Refere-se a coesão dos agregados e varia com o teor da umidade, sendo maior em solos 
úmidos  que em solos secos conforme Antônio Cardoso Neto, 1997. 

Um solo com grau de estrutura denominado forte possui bem definidas as fraturas ou os 
espaços vazios que facilitam a passagem da água. Os solos com grau de estrutura denominado 
fracos oferecem mais resistência a passagem da água e são solos maciços ou laminares, que 
impedem o movimento vertical da água. 

Na Figura (25.3) podemos ver pela estrutura do solo a passagem rápida, moderada ou 
lenta da água. 

Na Tabela (25.1) estão as texturas dos solos conforme USDA, a estrutura dos solos, a 
carga hidráulica em litros/m2 x dia e a carga orgânica em kg/ha x dia. 

Estes dados foram extraídos de Tyler, 2000 e adaptado . 
O objetivo é fornecer dados mais seguros para infiltração quando a DBO for menor que 

30mg/L ou quando a DBO for maior que 30mg/L. Observe-se que quanto menor for a DBO maior é 
carga hidráulica que se pode admitir. 

As cargas orgânicas são estimativas, pois ainda não se dispõem de muitos estudos para 
precisão das mesmas. 

No estado da Pennsylvania localizado nos Estados Unidos foi reunida uma comissão que 
adaptou a Tabela (25.1) para uma tabela mais resumida que é a Tabela (25.10) onde se nota que 
o valor máximo da taxa de infiltração em esgotos domésticos é de 35 L/m2 x dia.. 
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Tabela 25.1- Taxas de infiltração recomendadas e baseadas na tabela de Tyler, 2000 
usadas no Estado da Pennsylvania, USA. 

Textura segundo USDA Estrutura do solo Taxa de infiltração 

  (Litros/m2 x dia) 
Areia Sem estrutura 11 a 35 

Areia franca Moderado a forte 6,3 a 25 
Areia franca Fraco a laminar fraco 0 
Franco arenoso Moderado a forte 0 
Franco arenoso Fraco a laminar fraco 6,3 a 12,6 
Franco arenoso Maciço 4,2 a 6,3 

Franco, franco siltoso Moderado a forte 0 
Franco, franco siltoso Fraco a laminar fraco 1,7 a 4,2 
Franco, franco siltoso Maciço <4,2 
Franco argilo arenoso, franco argiloso, 
franco argilo siltoso 

Moderado a forte 0 

Franco argilo arenoso, franco argiloso, 
franco argilo siltoso 

Fraco a forte 1,7 a 4,2 

Franco argilo arenoso, franco argiloso, 
 franco argilo siltoso 

Maciço 0 

Argila arenosa, argila, argila siltosa Moderado a forte <3 

Argila arenosa, argila, argila siltosa Fraco a laminar fraco 0 

Argila arenosa, argila, argila siltosa Maciço 0 

Fonte: http://www.dep.state.pa.us/dep/subject/advcoun/wrac/2006/10-13-06_mtg_handout.pdf de 30 de agosto de 
2006 
 
25.7 Taxa de infiltração de  Metcalf&Eddy, 1991 
 A recomendação é que para trincheiras de infiltração sejam usadas somente as duas 
paredes da vala e não o fundo. 

Quando o solo for argiloso é recomendado ainda por Metcalf&Eddy, 1991 que o campo de 
disposição seja feito em duas partes devendo cada uma funcionar seis meses por ano. 

Como o solo da Califórnia tem sempre argila, é recomendado o uso da taxa de infiltração 
de 5 litros/m2 x dia e  devendo ser feito o cálculo para 10litros/m2 x dia para a metade de cada 
campo. 

Tabela 25.2- Valores recomendados de taxa de infiltração de disposição dos efluentes de 
esgotos sanitários 

Tipo de solo Taxa de infiltração a ser 
aplicada nas paredes da 

trincheira 
 (L/m2 x dia) 
Para solos que não são argilosos. A 
infiltração por gravidade ou por pressão 

 

Tanque Séptico 8 
Filtro de areia intermitente 16 
Filtro de areia com recirculação 16 
  
Para solos argilosos  
Tanque Séptico 6 
Filtro de areia intermitente 14 
Filtro de areia com recirculação 12 
  
Trincheira de infiltração rasa  12 

                         Fonte: Metcalf&Eddy, 1991 
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É importante observar que os valores da taxa de infiltração da Tabela (25.2) é bem inferior 

aos dados fornecidos pelas normas brasileiras. 
 
25.8 Coeficiente de infiltração segundo a NBR 7229/93. 

A NBR 7229/93 de “Construção e Instalação de Fossas sépticas e disposição dos efluentes 
finais” apresenta uma maneira prática de se estimar o coeficiente de infiltração em litros/m2/dia 
conforme Botelho, 1998. 
 O método a ser aplicado é o seguinte: 

• Na profundidade onde vai estar a vala de infiltração fazer três escavações com formato 
de uma caixa paralelepípedo de 30cm x 30cm x 30cm. 
• No dia anterior ao teste, encher as três caixas com água. 
• No dia do teste encher as três caixas com água e deixar secar. 
• Após secar, encher cada caixa com 15cm de água e medir o tempo que leva para 
abaixar o nível de água de 1cm. 
• Adotar o menor dos três tempos, que será o tempo padrão de infiltração do solo na 
profundidade considerada. 
• Com o tempo obtido entrar na Tabela (25.3) e achar o coeficiente de infiltração do solo. 

A Figura (25.4) mostra esquematicamente o paralelepípedo cujo lado é 30cm e o gráfico para 
se obter o coeficiente de infiltração conforme Tanaka, 1986. 

Podemos aproximadamente supor que ff= K= coeficiente de infiltração. 
 

 
 

Figura 25.4 - Gráfico para determinação do coeficiente de infiltração 
                             Fonte: Tanaka, 1986 
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Tabela 25.3 - Coeficiente de infiltração em função do tempo em minutos 

Tempo de infiltração para rebaixamento de 1cm
(min) 

Coeficiente de infiltração 
(litros/m2/dia ou mm/dia) 

22 22 
20 23 
18 24 
16 25 
14 27 
12 33 
10 40 
8 47 
6 57 
4 73 
2 100 
1 110 

0,5 130 
    Fonte: Botelho, 1998 

 
Tabela 25.4 - Estimativa do coeficiente de infiltração de acordo com o tipo de solo local 

Constituição provável do solo Coeficiente de infiltração 
(litros/m2/dia  

Rochas, argilas compactadas <20 
Argilas de cor amarela ou marrom, medianamente compactas 20 a 40 
Argila arenosa 40 a 60 
Areia ou silte argiloso 60 a 90 
Areia bem selecionada >90 
       Fonte: Botelho, 1998 
 
 
 
 
 
 
25.8 Comparações USEPA, 2002 x ABNT, 1993 

Como se pode observar na Tabela (25.4) os valores de infiltração só levam em conta a textura 
do solo e devido as pesquisas de Tyler, 2000 é necessário saber a estrutura do solo que é a 
Tabela (25.2) que apresenta valores bem inferiores aos da ABNT que foi elaborada em 1993. 
Portanto, oportunamente deverá ser revista a NBR 7229/93. 

Os valores apresentados por Tyler, 2000 são menores que 1/3 dos valores da NBR 7229/93. 
 

Dica: verificar sempre além da textura do solo, a estrutura do mesmo. 
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Tabela 25.9- Sugestões de condutividade hidráulica dos solos para esgotos domésticos e carga orgânica. Baseado nos estudos de Tyler, 2000 in USEPA,2002. 
Carga hidráulica Carga orgânica 
(litros/m2 x dia) (kg/ ha x dia) 

 
Textura  conforme USDA 

  

 
Tipo de 

Estrutura 

 
Grau da  

estrutura 
  DBO=150mg/L DB0=30mg/L DBO=150mg/L DB0=30mg/L 

Areia grossa, areia franca, franco arenoso Simples grão Sem estrutura 34 67 45 18 
Areia fina, areia muito fina, areia franca Simples grão Sem estrutura 17 42 23 11 
Franco arenoso com areia grossa Massiva Sem estrutura 8 25 11 7 
Franco arenoso com areia grossa Laminar Fraca 8 21 11 6 
Franco arenoso com areia grossa Laminar Moderada a forte 0 0 0 0 
Franco arenoso com areia grossa Prismático, bloco, granular Fraco 17 29 23 8 
Franco arenoso com areia grossa Prismático, bloco, granular Moderado a forte 25 42 34 11 
Franco arenoso, areia fina Massiva Sem estrutura 8 21 11 6 
Franco arenoso, areia fina Laminar Fraca, moderada forte 0 0 0 0 
Franco arenoso, areia fina Laminar Fraco 8 25 11 7 
Franco arenoso, areia fina Prismático, bloco, granular Moderado a forte 17 34 23 9 
Franco Massiva Sem estrutura 8 21 11 6 
Franco Laminar Fraco, moderada a forte 0 0 0 0 
Franco Prismático, bloco, granular Fraco 17 25 23 7 
Franco Prismático, bloco, granular Moderado a forte 25 34 34 9 
Franco siltoso Massiva Sem estrutura 0 8 0 2 
Franco siltoso Laminar Fraco, moderada a forte 0 0 0 0 
Franco siltoso Prismático, bloco, granular Fraco 17 25 23 7 
Franco siltoso Prismático, bloco, granular Moderado a forte 25 34 34 9 
Muito argilosa, argila soltosas, Argila 
 

Massiva Sem estrutura 0 0 0 0 

Muito argilosa, argila soltosas, Argila 
 

Laminar Fraco, moderada a forte 0 0 0 0 

Muito argilosa, argila soltosas, Argila 
 

Prismático, bloco, granular Fraco 8 13 11 4 

Muito argilosa, argila soltosas, Argila 
 

Prismático, bloco, granular Moderado a forte 17 25 23 7 

Silte, franco siltoso Massiva Sem estrutura 0 0 0 0 
Silte, franco siltoso Laminar Fraco, moderada a forte 0 0 0 0 
Silte, franco siltoso Prismático, bloco, granula Fraco 0 0 0 0 
Silte, franco siltoso Prismático, bloco, granula Moderado a forte 8 13 11 4 
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Capítulo 26- Redes coletoras de esgoto sanitário 
 
26.1 Introdução 

Felizmente para redes coletoras de esgoto sanitário existe a norma NBR 9649/ 1986 
que introduziu uma modificação de enorme importância, pois ao invés de usar o critério das 
velocidades mínimas passou a usar o critério da tensão trativa mínima de 1 Pa e altura 
máxima da lâmina de água de 0,75D.  

O esgoto sanitário tem 99,9% de água e 0,1% de sólidos com características 
semelhantes à da água. 

Tal idéia partiu dos engenheiros da SABESP drs Joaquim Gabriel e Milton Tsutiya. 
 

26.2 Histórico 
Conforme Azevedo Neto, 1973 em 1879 foi inventado o sistema separador absoluto 

pelo Coronel engenheiro George Waring e aplicado pela primeira vez na cidade de 
Memphis no Tennessee, Estados Unidos. 

A cidade do Rio de Janeiro foi uma das primeiras capitais o mundo a ser servida 
com redes de esgotos em 1857 com projeto feito pelos ingleses. O sistema era separador 
absoluto, mas admitia a entrada de águas pluviais dos prédios e portanto, tratava-se de um 
sistema separador parcial conforme Tsutiya, 1999. 

Os esgotos na cidade de São Paulo foi feito pela primeira vez em 1876 que era um 
sistema misto. O sistema separador absoluto só foi introduzido no Brasil em 1911 em São 
Paulo. 
 
26.3 Classificação do escoamento 

Em redes de esgotos o escoamento é livre, isto é, o fluido escoa em contato com a 
atmosfera. 

O escoamento é permanente, isto é, as características do escoamento não variam 
ao longo do tempo e da canalização. 

O escoamento é uniforme, isto é, o vetor velocidade, em módulo, direção e sentido 
é idêntico em todos os pontos. As partículas traçam trajetórias bem definidas no sentido do 
escoamento. 
 
26.4 Tensão trativa 

Conforme Tsutiya, 1999 a tensão trativa foi introduzida originalmente por Du Boys 
em 1879, sendo mais tarde desenvolvido os conceitos técnicos por Brahms em 1754 e por 
Chow em 1981. O primeiro uso da tensão trativa foi em canais. 

A tensão trativa mínima ou tensão de arraste mínima é a força por unidade de área 
que haja sobre uma partícula e que permite o deslocamento da mesma. Assim desta maneira 
as partículas de esgotos não ficarão depositadas na tubulação, pois temos que calcular uma 
tensão trativa mínima de 1Pa para que ela seja arrastada. 
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Figura 26.1- Esquema de canal mostrando a tensão trativa 
Fonte: Fernandes, 1997 

 
A tensão trativa  σt é dada pela equação: 

σt= R . γ . I 
Sendo: 
σt= tensão trativa em Pascal ou N/m2 
R= raio hidráulico (m) 
 γ=peso específico do esgoto (N/m3)= 104 N/m3 
I= declividade da tubulação (m/m) 

Em coletores usa-se a tensão trativa mínima de 1 Pa enquanto que para interceptor 
em tubos acima de 500mm usa-se 1,5 Pa para se evitar a formação de sulfetos. 

A Sabesp começou a usar o critério da tensão trativa em 1983 como pleno êxito 
sendo depois o conceito passado a norma brasileira sendo adotado em todo o Brasil e 
atualmente é adotado praticamente em todos os países da America Latina. 
 
26.5 Vazões parasitarias (infiltração) 
 Pode haver infiltração de água de drenagem nos coletores de esgoto e isto se chama 
de vazões parasitarias que atingem até 6,0 L/s x km. 
 Conforme Tsutiya, 1999 as águas do subsolo atingem as redes coletoras através de: 

• Juntas das tubulações 
• Paredes das tubulações 
• Poços de visita, tubos de inspeção e limpeza, caixas de passagem, estações 

elevatórias, etc. 
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Tabela 26.1- Vazões parasitárias 

 
 
 

 
 

 
Figura 26.2- Taxas de infiltração em redes coletoras de esgoto 

Fonte: Crespo, 1997 
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Conforme a norma da ABNT 9649 a taxa de infiltração depende da posição do 
lençol freático variando de 0,05 L/s x km a 1,0 L/s x km. 
 
26.6 Coeficientes de vazões 

Quando não possuímos pesquisas para os coeficientes de vazões podemos estimar 
conforme norma NBR 9649/ 1986 os coeficientes em: 

Vazão máxima diária= K1= 1,20 
Vazão máxima horária K2=1,50 
Vazão mínima K3=0,5 
Coeficiente de retorno= 0,80 
 Conforme Tesutya, 1999 a SABESP usa a equação abaixo para os valores de 

K= K1 x K2, sendo que para vazões abaixo de 751 L/s o valor K=1,80 é constante e para 
vazões acima de 751 L/s o valor de K diminui. 

Q≤ 751 L/s       K=1,80 
Q> 751 L/s 

K= 1,20 + 17,485/ Q 0,5090 

Sendo: Q= somatória das vazões médias de uso predominante residencial, comercial, 
publico em L/s 

 
26.7 Energia específica 

A energia específica é definida como a quantidade de energia de peso de líquido, 
medida a partir do fundo do canal e representado por. 

E= y + αV2/ 2g 
Usando a equação da continuidade Q=A.V 

V= Q/A       
V2= Q2/ A2 

          E= y + αQ2/ 2gA2 
Sendo: 
E= energia específica 
y= altura da lâmina de água 
g= aceleração da gravidade 
V= velocidade média (m/s) 
A= área molhada da secção (m2) 
Q= vazão (m3/s) 
α=coeficiente de Coriolis (1792-1843) que é definido conforme Lencastre, 1983 como a 
relação entre a energia cinética real do escoamento e a energia cinética de um escoamento 
fictício que todas as partículas se movessem com a velocidade média V. Normalmente 
adotamos α=1. 

Variando-se a velocidade e altura y podemos construir a Figura (26.3) onde nota-se 
um ponto de energia específica mínima Ec e duas curvas, uma a direita e outra a esquerda. 
A curva da direita mostra o movimento rápido e a da esquerda mostra o movimento lento. 
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Figura 26.3-Diagrama de energia específica 
Fonte: Rolim Mendonça et al, 1987 

 
O valor da energia específica no ponto mínimo é a energia específica crítica e se dá 

numa altura denominada de yc que é um ponto de instabilidade pois pode passar 
rapidamente de um regime para outro. 

Quando o valor de y está no regime lento podemos chamar de regime lento ou 
regime fluvial e quando y está no regime rápido podemos chamar de regime rápido ou 
torrencial. 

Observemos ainda que y1 e y2 conforme a Figura (26.3) são chamados de 
conjugados de igual energia E. 

Vamos aplicar os conhecimentos de Lencastre, 1983 para obter o ponto mínimo da 
curva, basta derivar e igual a zero. 

dE/dy = 1 – Q2/gA3 x dA/dy=0 
            Sendo “b” a largura superficial da lâmina líquida teremos: dA= b x dy 

Fazendo-se as substituição temos: 
dE/dy = 1 – Q2/gA3 x bdy/dy=0 

dE/dy = 1 – (Q2/gA3 )x b=0 
1 = Q2/gA3 x b 

Isolando a vazão Q e a aceleração da gravidade g temos: 
A3/b = Q2/g  

Extraindo a raiz quadrada dos dois lados da equação temos: 
A0,5A/b0,5 = Q /g 0,5 

A(A/b)0,5 = Q /g 0,5 
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Figura 26.4- Para canais circulares 
Fonte: Lencastre, 1983 

 
Lencastre, 1983 apresenta a Figura (26.4) para canais circulares onde podemos 

facilmente calcular a altura critica yc. 
 
Exemplo 26.1 
Calcular a altura crítica para uma tubulação circular com diâmetro de D=0,15m e vazão de 
Q=0,007m3/s. 

(1/D5/2) x Q / g 0,5=(1/0,152,5) x 0,007 / 9,81 0,5= 0,26 
Entrando na Figura (26.4) com 0,26 na abscissa achamos  y/D=0,51 

yc=0,51 x 0,15=0,077m 
Portanto, a altura crítica será de yc=0,077m. 

 
Exemplo 26.2 
Calcular a altura crítica para uma tubulação circular com diâmetro de D=0,15m e vazão de 
Q=0,010m3/s. 

(1/D5/2) x Q / g 0,5=(1/0,152,5) x 0,010 / 9,81 0,5= 0,37 
Entrando na Figura (26.4) com 0,37 na abscissa achamos  y/D=0,62 

yc=0,62 x 0,15=0,093m 
Portanto, a altura crítica será de yc=0,093m. 
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26.8 Inclinação crítica 

Seguindo os ensinamentos de Lencastre 1983, a inclinação crítica é aquela para a 
qual o escoamento se dá em regime uniforme crítico, ou em outras palavras, aquela em que 
o escoamento se escoa com o mínimo de energia. 

Usando a equação de Manning temos: 
V= (1/n) R2/3 x Ic 0,5 

Sendo: 
V= velocidade média (m/s) 
R= raio hidráulico (m) 
Ic= declividade crítica (m/m) 
Isolando o valor da declividade teremos: 

V= (1/n) Rc2/3 x Ic 0,5 
I c0,5 = V n/ Rc2/3 

Elevando ambos os lados ao quadrado temos: 
Ic = V2 n2/ Rc4/3 

 
Usando a equação da continuidade Q=A.V 

V= Q/A       
V2= Q2/ A2 

Substituindo V2 temos: 
 Ic  = Q2 n2/ A2Rc4/3 

Mas o valor de Q2 pode ser substituído por: 
A3/b = Q2 /g  
gA3/b = Q2 

 
I c = Q2 n2/ A2Rc4/3 
Ic = gA3 n2/ bA2Rc4/3 
Ic  = gA n2/ bRc4/3 

Ou podemos escrever: 
Ic  = g(A/b) n2/ Rc4/3 

O valor A/b é igual a altura media do regime critico, ou seja, A/b=yc 
Ic  = g .yc . n2/ Rc4/3 

 
Exemplo 26.3 
Calcular a declividade critica de um tubo de seção circular com n=0,0103 (rugosidade de 
Manning e vazão  Q=0,010m3/s 
Facilmente achamos yc=0,093m já calculado no exemplo anterior. 
θ = 2 cos-1 ( 1 – 2 (y/D)) 
θ = 2 cos-1 ( 1 – 2 x0,093/0,15) 
θ = 2 cos-1 ( 0,24) 
θ = 2 x 1,81 rad= 3,62rad 
R= (D/4) (1-(seno θ)/ θ) 
R= (0,15/4) (1-(seno 3,62)/ 3,62)=0,042m 

Ic  = g .yc . n2/ Rc4/3 
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Ic  = 9,81 x0,093 x 0,0102/ 0,0424/3 =0,00618m/m 
Portanto, a declividade crítica é Ic=0,00618m/m 

Velocidade critica 
A= D2 ( θ – seno θ)/8 
A= 0,152 ( 3,62 – sen3,62)8=0,01147m2 
V=Q/A= 0,010/0,01147=0,87m/s 

 
26.9 Número de Froude 

O número de Froude é a relação entre a força da inércia e a força da gravidade no 
escoamento. É um número adimensional e muito importante e é através dele que vimos 
quando o regime é crítico, rápido ou lento. Se o número de Froude for igual a igual a 1 
temos o escoamento crítico e caso seja maior que 1 temos o escoamento rápido e se for 
menor que 1 temos o escoamento lento. 

F= v / (g  x y )0,5 
Sendo: 
F= número de Froude (adimensional) 
g= aceleração da gravidade= 9,81m/s2 
y= altura da lâmina de água (m) 
 
26.8 Fórmula de Manning 

A fórmula mais usada em canais é a de Manning que será adotada. 
V= (1/n) x R 2/3 x S0,5 

Sendo: 
V= velocidade média na seção (m/s) 
R= raio hidráulico (m) 
Raio hidráulico (m) = Área molhada/ perímetro molhado 
S= declividade (m/m) 
 
26.10elações geométricas da seção circular 
 Até o diâmetro de 2,0m geralmente é usado tubos de concreto de seção circular. Os 
coletores nas ruas e ligações de esgoto são geralmente feitas tubos circulares de PVC com 
diâmetro de 100mm no mínimo. 

 
Figura 26.4-  Seção circular 

Fonte: Rolim Mendonça et al, 1987 
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O ângulo central θ (em radianos)  do setor circular, pode ser obtido pela seguinte 

expressão conforme Chaudhry,1993 p.95: 
θ = 2 arc cos ( 1 – 2y /D) 

ou 
θ = 2 cos-1 ( 1 – 2 (y/D)) 

Sendo: 
θ = ângulo central em radianos (rad) 
y= altura da lâmina de água (m) 
D= diâmetro da tubulação (m) 
 
Conforme Chaudhry,1993 p.10 temos: 
A área molhada “A”: 

A= D2 ( θ – seno θ)/8 
O perímetro molhado ”P”: 

P=(θ D)/2 
O raio hidráulico “R”: 

R= (D/4) (1-(seno θ)/ θ) 
A corda “b” correspondente a altura molhada é dado por: 

b= D sen (θ/2) 
 
Conforme  Mendonça,1984 Revista DAE SP temos: 

• Usando a fórmula de Manning e tirando-se o valor de θ usando as relações 
acima obtemos para o regime uniforme a fórmula para obter o ângulo central 
θ.   

• Observar que o ângulo central θ aparece nos dois lados da equação, não 
havendo possibilidade de se tornar a equação numa forma explícita. 

• Daí a necessidade de resolvê-la por processo iterativo, como o Método de 
Newton-Raphson. O ângulo central θ está entre 1,50 rad. ≤ θ ≤ 4,43 rad. que 
corresponde  0,15≤y/D≤ 0,80. 

 
θ= seno θ + 2 2,6 (n Q/I 1/2) 0,6 D-1,6 θ 0,4 

Sendo: 
θ = ângulo central em radianos (rad) 
y= altura da lâmina de água (m) 
D= diâmetro da tubulação (m) 
n= rugosidade de Manning (adimensional) 
Q= vazão (m3/s) 
I= declividade (m/m) 
 

Como se pode ver na equação acima está na formula implícita, sendo impossível de 
se separar o ângulo central θ. Usam-se para isto alguns métodos de cálculo:  
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• Método de tentativa e erros,  
• Método da bissecção,  
• Método de Newton-Raphson e  
• Método das Aproximações Sucessivas.  

 
Exemplo 26.4 
Seja um tubo de PVC com n=0,010, declividade I=0,007m/m e vazão de 0,0013m3/s. 
Calcular a altura y, corda, raio hidráulico e número de Froude 

θ= seno θ + 2 2,6 (n Q/I 1/2) 0,6 D-1,6 θ 0,4 
θ= seno θ + 2 2,6 (0,010x0,013/0,007 1/2) 0,6 0,15-1,6 θ 0,4 
θ= seno θ +2,6 . θ 0,4 

Arbitramos um valor qualquer do ângulo central em radianos: 3,8rad 
X= seno θ +2,6θ 0,4 
X= seno (3,8) +2,6x 3,8 0,4 
X=  - 0,61 +4,43= 3,82 
Adotamos θ= 3,82 

Adoto 3,82rad 
R= (D/4) (1-(seno θ)/ θ) 

R= (0,15/4) (1-(seno 3,82rad)/ 3,82)=0,044m 
b= D sen (θ/2) 

b= 0,15 sen (3,82rad/2)=0,14m 
 

θ = 2 arc cos ( 1 – 2y /D) 
θ = 2 arc cos ( 1 – 2y /0,15)=3,82rad=219graus/2=109,5graus 

θ /2=  arc cos ( 1 – 2y /15)=3,82rad/2=219graus/2=109,5graus 
 
Cos (3,82rad/2)= 1 – 2y/0,15 
-0,33= 1 – 2y/0,15 
-1,33= -2y/0,15 
1,33=2y/0,15 
y=0,10m 

Portanto, a altura a lâmina de água é 0,10m 
 
y/D= 0,10/ 0,15=0,67= 67% < 75%   OK. 
 
Área molhada 

A= D2 ( θ – seno θ)/8 
A= 0,152 ( 3,82 – seno 3,82)/8 =0,011m2 

Equação da continuidade: Q= A x V 
V= Q/A= 0,013m3/s / 0,011m2= 1,18m/s 
Número de Froude 

F= v / (g  x y )0,5 
F= 1,18 / (9,81  x 0,10 )0,5 

F=1,19 > 1  Portanto, regime de escoamento rápido ou supercrítico 
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26.11 Lâmina de água em tubos e canais 
Segundo a NBR 9649/86 a altura máxima da lâmina de água em redes coletoras de 

esgoto sanitário é 75% do diâmetro ou seja 0,75D. 
 
26.12 Velocidade crítica 

Para achar o ângulo central crítico θc temos que resolver a seguinte equação 
conforme Rolim Mendonça et al, 1987. 

θc= sen θc + 8 ( Q2/g) 1/3  [sen(θc/2)] 1/3 x D -5/3 

 
Segundo Rolim Mendonça et al, 1987 a velocidade crítica Vc e a declividade crítica  

Ic são: 
yc/D=  (1/2)  x (1 – cos θc/2) 

 
Vc= {[g xD/ (8 sen(θc /2))] x (θc - sen (θc))} 0,5 

 
Ic= =[n2  x g/ (sen(θc/2))] x [θc4/ (2,0 D (θc – senθc))] (1/3) 

 
 
Para calcular o valor de θc com várias iterações: 
 

   θoc -  {θoc -sen θc - 8 ( Q2/g) 1/3  [sen(θc/2)] 1/3 x D -5/3} 
  θc =   ________________________________________________ 
 
             1 – cos θoc   - (4/3) (Qc2/g) 1/3  x D -5/3  x (sen (θoc/2) -2/3 cos (θoc/2) 
 
A NBR 9649/86 diz que quando a velocidade final vf for superior a velocidade 

critica vc, a maior lâmina admissível deve ser menor ou igual a 50% do diâmetro do 
coletor, assegurando-se a ventilação do trecho sendo a velocidade critica definida por: 

Vc= 6 x (g x R) ½ 

Sendo: 
Vc= velocidade crítica (m/s) 
g= 9,81m/s2 (aceleração da gravidade) 
R= raio hidráulico (m) 

Azevedo Neto, 1998 justifica a equação da velocidade critica da norma usando as 
pesquisas de Volkart, 1980 em que o número de Boussinesq é igual a 6 quando se inicia a 
mistura de ar e água. 

B= vc (g R) -0,5 
Sendo: 
B= numero de Boussinesq 
G= aceleração da gravidade m/s2 

R= raio hidráulico (m) 
Quando se inicia a mistura do ar com a água o numero de Boussinesq é igual a 6 e 

portanto B=6 
B= vc (g R) -0,5 
6= vc (g R) -0,5 
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Tirando-se o valor da velocidade critica Vc temos: 
Vc= 6 x (g x Rc) ½ 

Azevedo Neto, 1998 recomenda  a verificação da  velocidade crítica vc em relação a 
velocidade final do plano vf e m todos os trechos da canalização. 

 
Nota: cuidado, o raio hidráulico é do ângulo central crítico Rc= (D/4) (1-(seno θc)/ θc) 
Conforme Crespo, 1997 o raio hidráulico R para o cálculo da velocidade critica pode 
ser consultada a Figura (26.5). 
 

R= Khidr x h/D 
Com os valores h/D achamos na Figura (26.5) o coeficiente Khidr. 
 
Exemplo 26.5 
Calcular a  velocidade critica conforme a NBR 9649/86 sendo h/D= 0,50 

Entrando na Figura (26.5) com h/D=0,50 achamos Khidr=0,50 
R= Khidr x h/D 

R= 0,50 x 0,50=0,25 
Vc= 6 x (g x R) ½ 

Vc= 6 x (9,81 x 0,25) ½ = 9,49m/s 
 
Para h/D= 0,30   achamos Khidr=0,342 

R= Khidr x h/D 
R= 0,342 x 0,30=0,1026 

Vc= 6 x (g x R) ½ 

Vc= 6 x (9,81 x 0,1026) ½ = 6,02m/s 
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Figura 26.5- Coeficientes para o calculo do raio hidráulico para a velocidade critica 

da NBR 9649/86. 
Fonte: Crespo, 1997 

Exemplo 26.6 
Calcular o ângulo central crítico e a velocidade crítica para vazão de 0,010m3/s, diâmetro 
D=0,15m tubo de PVC n=0,010. 

θc= sen θc + 8 ( Q2/g) 1/3  [sen(θc/2)] 1/3 x D -5/3 

θc= sen θc + 8 ( 0,0102/9,81) 0,33  [sen(θc/2)] 0,33 x 0,15 -1,67 

θc= sen θc +4,29 [sen(θc/2)] 0,33 
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                                Tabela 26.2- Cálculo para o ângulo central por tentativas 

θc θc= sen θc +4,29 [sen(θc/2)] 0,33

 
4 3,40 

3,40 4,02 
4,02 3,38 
3,38 4,04 
4,04 3,36 
3,36 4,07 
4,07 3,34 
3,34 4,09 
4,09 3,32 
3,32 4,11 
4,11 3,30 
3,30 4,13 
4,13 3,28 

 
Tomamos o valor  médio θc=  (4,13+3,28)/2= 3,67 rad 

yc/D=  (1/2)  x (1 – cos θc/2) 
yc/0,15=(1/2)x (1 – cos 3,67/2)=0,63 < 0,75D 

yc=0,095m 
Verificação 
Conforme Metcalf&Eddy, 1981 o valor de yc pode ser estimado por: 

yc= 0,483 x (Q/D) 2/3 + 0,083D 
yc= 0,483 x (0,01/0,15) 2/3 + 0,083x0,15=0,0933m 

 
y/D= 0,63 
 
R= (D/4) ( 1 – sen θ/ θ ) 
R= (0,15/4) [ 1 – (sen 3,67)/ 3,67 ] =0,043m 
 

Vc= {[g xD/ (8 sen(θc /2))] x (θc - sen (θc)} 0,5 
Vc= {[9,81 x0,15/ (8 sen(3,67 /2))] x (3,67 - sen (3,67))} 0,5 

Vc= {[0,19 x (3,67 +0,50} 0,5 
Vc=0,89m/s 

 
Declividade crítica 

Ic= =[n2  x g/ (sen(θc/2))] x [θc4/ (2,0 D (θc – sen θc))] (1/3) 

Ic= =[0,0102  x 9,81/ (sen(3,67/2] x [3,674/ (2,0x0,15(3,67-sen 3,67] (1/3) 

Ic= =[0,00101 x 5,17] 1/3 

            Ic=0,0052m/m 
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26.13 Velocidade máxima 

A velocidade máxima conforme  norma NBR 9649/ 1986 é de 5m/s. 
 

Tabela 26.3- Velocidades máximas conforme o tipo de material 
 

Material 
Velocidade máxima  

usualmente admitida 
(m/s) 

Ferro fundido 5 
PVC e manilhas cerâmicas 5 

Concreto 5 
 
 
26.14 Profundidade do coletor 

De modo geral a profundidade mínima na rua é 0,90m e 0,65m no passeio. 
A profundidade máxima no passeio varia de 2,00m a 2,50m e na rua no máximo em 

4,00m. 
 
26.15 Materiais 

Os materiais mais comuns são: 
• Cerâmico: diâmetros variam de 75mm a 600mm  
• Concreto simples: diâmetro de 200mm a 600mm 
• Concreto armado: diâmetro de 300mm a 2000mm 
• PVC: diâmetro de 100mm a 400mm 
• Polietileno e polipropileno: diâmetro de 63mm a 1200mm 
• Ferro fundido: diâmetro de 80mm a 2000mm 
• Aço: varia conforme o fabricante  
• PRFV (fibra de vidro): diâmetro de 300mm a 2400mm 
 

26.16 Coeficiente n de Manning 
 Os coeficientes n de Manning mais usuais estão na Tabela (26.4). 
 

Tabela 26.4- Coeficientes n de Manning conforme os materiais 
Material dos condutos Coeficiente n de Manning 

Cerâmico 0,013 
Concreto 0,013 
PVC 0,010 
Ferro fundido com revestimento 0,012 
Ferro fundido sem revestimento 0,013 
Aço soldado 0,011 
Poliéster, polietileno 0,011 
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26.17Tensão trativa 

A tensão trativa σt é dada pela equação: 
σt=  γ . n2 V2 x [  4θ/(D(θ-senθ)] 1/3 

 γ = peso especifico do esgoto= 10kN/m3=10.000N/m3 
V= velocidade média (m/s) 
N= coeficiente de rugosidade de Manning 
θ= ângulo central em radianos 
σt= tensão trativa (Pa) 
 
Exemplo 26.7 
Sendo θ=3,82rad, D=0,15m, n=0,010 PVC, v= 1,04m/s. Achar a tensão trativa. 

σt=  γ . n2 V2 x [  4θ/(D(θ-senoθ)] 1/3 

σt=  10000x. 0,0102   x 1,042 x [  4x 3,82/(D(3,82-seno3,82)] 1/3 

σt=  1,0816 x [  15,28/0,15(4,45] 1/3 

σt=  3,03 Pa= 3,03 N/m2 
 
26.18 Velocidade máxima e declividade máxima 

A velocidade máxima admitida pela norma é 5m/s que é a mesma admitida em 
galerias de águas pluviais. 

Conforme Rolim Mendonça et  al, 1987 para 75% de seção para Q em m3/s 
Imax= 3,64 x n2 x v 2,67 x Q -0,67 

Quando n=0,013 e v=5m/s  Q em L/s      Imax=4,5Q-0,67 

Para n=0,010  e v=5m     Q em L/s          Imax=2,7Q-0,67 

 
Exemplo 26.8 
Calcular a declividade máxima a ¾ da seção para a vazão de 13 L/s tubos de PVC 

Imax=2,7Q-0,67 

Imax=2,7x 13-0,67 =0,4838m/m 
 
26.19 Declividade mínima  
 Na maioria dos países em todo o mundo usa o critério da velocidade mínima e daí 
calculam a declividade mínima, mas a norma brasileira usa o critério da tensão trativa 
mínima de 1Pa e usando o coeficiente de rugosidade de Manning n=0,013 temos a 
declividade mínima: 

Io min= 0,0055 x Qi -0,47 

Sendo: 
Iomin= declividade mínima (m/m) 
Qi= vazão inicial ( L/s) 
 

Há muito anos se usava o critério da velocidade mínima de arraste de 0,60m/s.  
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Figura 26.1-Equações obtidas para a declividade mínima de modo a garantir tensão trativa maior que 1Pa.  

Fonte: Tsutiya, 1999  
 

 
 
Figura 26.1- Declividades mínimas do antigo DAE para velocidade mínima de 0,60m/s 

Fonte: Tsytiya, 1999 

 
‘ 

Figura 26.1- Declividades mínimas do Metcalf&Eddy para velocidade mínima de 
0,60m/s 

Fonte: Tsytiya, 1999 
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Exemplo 26.9 
Dada a vazão de 13 L/s  com n=0,013 achar a declividade mínima conforme norma da 
ABNT. 

Io min= 0,0055 x Qi -0,47 

Io min= 0,0055 /130,47 

Iomin=0,0016m/m 
 

Na prática a declividade mínima que pode ser usada é I=0,0005 m/m. 
 
26.20 Declividade mínima para qualquer valor de n 

Conforme Rolim Mendonça et al, 1987 a declividade mínima pode ser calculada 
pela seguinte equação: 

V= (R2/A)0,25 x n -0,75 x Q 0,25 x I 0,375 
Entretanto o engenheiro Eugênio Macedo observou que com erro de 5% podemos 

aproximar o termo da equação: 
(R2/A)0,25= 0,61=M 

Macedo denominou de M=0,61 ficando: 
V= M x n -0,75 x Q 0,25 x I 0,375 

Ou 
V= 0,61x n -0,75 x Q 0,25 x I 0,375 

 
Para n=0,013 (manilhas cerâmicas) 
V= 0,61x 0,013-0,75 x Q 0,25 x I 0,375 
V= 0,61x 0,013-0,75 x Q 0,25 x I 0,375 

V= 15,8 x Q 0,25 x I 0,375 
Para tubos de PVC n=0,010 
V= 0,61x 0,010-0,75 x Q 0,25 x I 0,375 

V= 19,3 x Q 0,25 x I 0,375 
 
A declividade mínima será: 

Considerando: 
Tensão trativa mínima = 1 Pa 
γ= 10.000N/m3 
M=0,61  Macedo 
Q= vazão em L/s 
Teremos: 

I=0,000721 n-9,4614 x Q -0,47 

A norma adota: 
Para n=0,013        I=0,0055 x Q -0,47 

                Para n=0,010        I=0,006 x Q -0,47 
 
26.21 Diâmetro do coletor conforme Gonçalves, Ilha e Santos, 1998 EPUSP. 

O diâmetro do coletor predial D a ½ seção é dado por: 
 

                                                     n 3/8 Q 3/8  I –3/16 
                                            D = -----------------------------                     (Equação 26.1) 
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                                                             6,644 
O diâmetro do coletor predial D  a ¾ da seção é dado por: 
 
                                                     n 3/8 Q 3/8  I –3/16 
                                            D = -----------------------------                          (Equação 26.2) 
                                                              8,320 
 
Sendo: 
D = diâmetro do coletor predial em metros; 
n = coeficiente de Manning; 
Q = vazão no coletor predial em L/s; 
I = declividade do coletor predial em m/m. 
 
26.22 Vazão mínima 

Quando um coletor não temos vazão mínima deve-se adotar o mínimo de 1,5 L/s 
conforme a norma brasileira. 
 
26.232 Distância entre os PV 

Depende do equipamento disponível. Quando existe equipamento de jatos de água a 
sua eficiência se dá no máximo em 60m e portanto a distancia entre os  PVs pode ser de 
120m. 

Há vários anos o Departamento de Águas e Esgotos (antigo DAE) fez pesquisas em 
milhares de poços de visita de esgotos salientado que inúmeros PV nunca foram abertos 
para manutenção enquanto que uma porcentagem menor é constante manuseado. Até o 
presente momento não temos critérios firmes de localização de PV. 

A meu ver o grande número de entupimentos em redes de esgotos se dá em trecho 
descendente seguido de trechos praticamente em nível e nestes locais os PV serão 
constantemente abertos para manutenção. 
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Figura 26.6- Poço de visita típico 
Fonte: Crespo, 1997 
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Figura 26.7- Poço de visita com tubo de queda 

 Fonte: Crespo, 1997 

 
Figura 26.8- Poço de visita com tubo de queda e dissipador de energia 

retangular 
 Fonte: Crespo, 1997 
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26.24 Perdas de cargas 
 As perdas de cargas nos poços de visita onde há uma mudança de direção e dos 
poços de visita de passagem dos esgotos sanitários, geralmente não são consideradas, 
contando-se com isto com altura da lâmina de esgoto que no máximo deve ser de 75% do 
diâmetro. Entretanto caso se queira levar em conta as perdas de cargas localizadas num 
poço de visita, basta fazer um rebaixo relativa a perda de carga localizada calculada. 

As perdas distribuídas hf são: 
        hf= S x L 

S= [(Q x n/ (A x R2/3)]2 
A perda de carga distribuída hf numa tubulação de comprimento L será: 

hf= S x L =  L x  [(Q x n)/ (A x R2/3)]2 
Sendo: 
n=rugosidade de Manning 
L=comprimento (m) 
Q= vazão (m3/s) 
A= área molhada (m2) 
R= raio hidráulico (m) 
S= perda distribuída (m/m) 
 
Perdas localizadas conforme Qasim, 1994 
 Qasim, 1994 apresenta as perdas de cargas localizadas em canais livres de uma 
maneira bem sucinta que passamos a descrever: 
 
Perda de carga com contração súbita com entrada chanfrada 

Ho= 0,5 (V1
2/2g  - V2

2/2g) 
V1= velocidade a jusante (m/s) 
V2= velocidade a montante (m/s) 
Perda de carga com contração súbita com entrada arredondada 

Ho= 0,25 (V1
2/2g  - V2

2/2g) 
V1= velocidade a jusante (m/s) 
V2= velocidade a montante (m/s) 

 
Perda de carga com contração súbita com entrada bem arredondada 

Ho= 0,05 (V1
2/2g  - V2

2/2g) 
V1= velocidade a jusante (m/s) 
V2= velocidade a montante (m/s) 

 
Perda de carga com alargamento súbito com entrada chanfrada 

Ho= 0,2 a 1,0 (V1
2/2g  - V2

2/2g) 
V1= velocidade a montante (m/s) 
V2= velocidade a jusante (m/s) 

 
Perda de carga com alargamento súbito com entrada arredondada 

Ho= 0,1 (V1
2/2g  - V2

2/2g) 
V1= velocidade a montante (m/s) 
V2= velocidade a jusante (m/s) 
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Sifão 

Ho= 2,78(V2/2g ) 
 

Passagem direta por um poço de visita 
Ho= 0,05 (V2/2g) 
 

Passagem direta por um poço de visita terminal 
Ho= 1,00 (V2/2g ) 

 
Mudança de direção no PV de 45º 

Ho= 0,40 (V2/2g  
Mudança de direção no PV de 45º com dispositivo de desvio 

Ho= 0,30 (V2/2g ) 
 
Mudança de direção no PV de 90º 

Ho= 1,30 (V2/2g ) 
 
Mudança de direção no PV de 90º com dispositivo de desvio 

Ho= 1,00 (V2/2g ) 
 

Quando uma rede de esgoto é lançada num lago, num rio ou noutra tubulação de 
maior dimensão temos a equação: 

Ho= 1,0 x (Vo2/2g  - Vd2/2g) 
Sendo: 
Vo= velocidade das esgotos sanitários na saída (m/s) 
Vd= velocidade do local de lançamento (m/s) 
 No caso de o lançamento ser feito em um lago ou reservatório Vd=0 e então 
teremos: 

Ho= 1,0 x (Vo2/2g) 
 

Conforme Martins , 1987 in Tsutya, 1999 mostra as perdas de cargas localizadas (hf) 
em poços de visita: 

• Nas passagens retas: 0,03m 
• Nas curvas: 
• Se Rc <2D  então hf= V2/40 
• Se     2D <Rc <8D  então hf= V2/80 

Sendo: 
Rc= raio da curva (m) 
V= velocidade a montante (m/s) 
D= diâmetro do conduto (m) 
 
Exemplo 26.10 
Dada a velocidade de V=2,0m/s achar a perda de carga num PV de passagem e num poço 
de visita a 90graus com dispositivo de desvio. 



 Curso de rede de esgotos 
Capítulo 26- Redes coletoras de esgoto sanitário 

Engenheiro Plínio Tomaz    pliniotomaz@uol.com.br     10/07/2008 
 

 26-24

Passagem direta por um poço de visita 
Ho= 0,05 (V2/2g) 
Ho= 0,05 (2,02/2x9,81)=0,01m 

 
Mudança de direção no PV de 90º com dispositivo de desvio 

Ho= 1,00 (V2/2g ) 
Ho= 1,00 (22/2x9,81)=0,20m 

 
 
26.25 Critério de vazões 

A norma brasileira 9649/86 introduziu o conceito que em tubulações de esgoto 
deverá calculada pela vazão inicial (Qi) e vazão final (Qf). 

 
26.26 Dimensionamento de coletores circulares usando tabela de parâmetros 
adimensionais conforme Neto, Araujo,Ito,1998. 
         A tubulação transversal de um coletor pode funcionar a seção plena e a seção 
variável, onde o valor da lâmina d’água y é menor que o diâmetro. 
        Uma maneira prática de se calcular os parâmetros hidráulicos é usar as Tabelas (26.1) 
a (26.8) elaboradas pelos professores Ariovaldo Nuvolari e Acácio Eiji Ito da Faculdade de 
Tecnologia de São Paulo (FATEC-SP) e citado no livro Neto, Araújo, Ito, 1998. 
         Na prática existem dois tipos básicos de  problema.  

• Dados Q, n, I , D      achar  y= ? 

• Dados y , n , I , D     achar  Q= ? 
Sendo: 
Q= vazão no coletor em m3/s; 
n= coeficiente de rugosidade de Manning ; 
I= declividade do coletor em m/m; 
Y= lâmina d’água  em m; 
D= diâmetro do coletor em m. 

Primeiro problema: Dados Q, n, I , D      achar  y= ? 
Dados:  
Vazão no coletor predial =  6 L/s = 0,006 m3/s; 
n=0,013; 
D=0,10m. 
I=0,02 m/m ou seja 2%. 
Comecemos calculando o parâmetro adimensional da Tabela (26.1). 

Q . n / (D 8/3 . I ½ )= (0,006 . 0,013) / 0,10 8/3 . 0,02 ½ = 0,256004 
Consultando a Tabela (26.1) entrando com o número adimensional 0,256004 achamos: 

 y/D = 0,69. Como o valor de D=0,10m teremos: 
y= D . 0,69 = 0,1 . 0,69 = 0,069m (altura da lâmina d’água) 
Calculemos a velocidade média v. 

Da Tabela (26.5) usando y/D = 0,69 achamos o parâmetro adimensional 0,4429. 
v. n /D  2/3 . I ½  =0,4429 

donde 
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v= (0,4429xD  2/3 . I ½)/n = (0,4429 . (0,12/3) .(0,021/2))/0,013 = 1,03 m/s. 
Pela fórmula de Manning, tiremos o valor do raio hidráulico. 

v=   (1/n) RH 2/3 I ½ 
RH = (v. n / (I 1/2) )3/2 = ((1,03 x 0,013)/(0,02 ½ )) 3/2 = 0,029 m 
É importantíssimo calcularmos a tensão trativa. 

σt = γ . RH . I 
σt = γ . RH . I  = 10.000x 0,029x 0,02 = 5,89 Pa >> 1 Pa.  OK. 

 
Ângulo central crítico 

θc= sen θc + 8 ( Q2/g) 1/3  [sen(θc/2)] 1/6 x D -5/3 

θc= sen θc + 8 ( 0,0062/9,81) 1/3  [sen(θc/2)] 1/6 x 0,10 -1,67 

θc= sen θc + 0,13  [sen(θc/2)] 1/6 x 46,73 

θc= sen θc + 6,07 [sen(θc/2)] 1/6  
 
Tabela 26.5- Cálculo por tentativas 

θc sen θc + 6,07 [sen(θc/2)] 1/6  
 

4 5,13 
5,13 4,06 
4,06 5,06 
5,06 4,11 
4,11 5,00 
5,00 4,16 
4,16 4,95 
4,95 4,21 
4,21 4,90 
4,90 4,25 
4,25 4,86 
4,86 4,28 
4,28 4,82 
4,82 4,32 
4,32 4,79 
4,79 4,34 
4,34 4,76 
4,76 4,37 
4,37 4,74 
4,74 4,39 
4,39 4,72 
4,72 4,41 
4,41 4,70 
4,70 4,43 
4,43 4,68 
4,68 4,44 
4,44 4,66 
4,66 4,46 
4,46 4,65 
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4,65 4,47 
4,47 4,64 
4,64 4,48 
4,48 4,63 
4,63 4,49 

Adotamos  θc= 4,73rad=271graus 
 
Velocidade critica 

Vc= {[g xD/ (8 seno(θc /2))] x (θc - seno (θc))} 0,5 
Vc= {[9,81x0,10/ (8 seno(4,73 /2))] x (4,73 - seno (4,73))} 0,5 
Vc= {0,175 x (5,73} 0,5 
Vc= 1,00m/s 

 
Como a velocidade V= 1,00m/s > Vc=0,88m/s. 
Regime supercrítico 
Como a velocidade é maior que a velocidade critica então conforme a NBR 9649/86 o valor 
y/D deverá ser menor ou igual a 0,50. 
Uma solução imediata é aumentar o diâmetro para o seguinte, então D=0,15m. 
 
Segundo problema: Dados y , n , I , D     achar  Q= ? 
Dados:  
Vazão no coletor predial = ? m3/s; 
n=0,013; 
D=0,15m. 
I=0,02 ou seja 2%. 
y=0,1m (altura da lâmina d’água) 
Solução: 
Como temos a altura da lâmina d’água y=0,10m então temos a relação y/D 
y/D = 0,1/0,15 = 0,666m 
Entrando na Tabela 6.4 com y/d=0,666 obtemos 0,2430 

Q . n / (D 8/3 . I ½ )= Q x. 0,013 / (0,15 8/3 x 0,02 ½ )= 0,2430 

Q= (0,2430 /0,013) . (0,15 2,67 x 0,02 ½ ) =0,0167 m 3/s   

Procuremos o valor da velocidade média e da tensão trativa. Da Tabela (26.1) 
tiremos o adimensional 0,4390 relativo a y/D= 0,666 

v. n /D  2/3 . I ½  =0,4390 
donde 
v= (0,4390xD  2/3 . I ½)/n = (0,4390 x (0,152/3) x(0,021/2))/0,013 = 1,35 m/s. 

Pela fórmula de Manning, tiremos o valor do raio hidráulico. 
v=   (1/n) RH 2/3 I ½ 

RH = (v. n / (I 1/2) )3/2 = ((1,35 . 0,013)/(0,02 ½ )) 3/2 = 0,044 m 
É importantíssimo calcularmos a tensão trativa. 

σt = γ . RH . I 
σt = γ . RH . I  = 10.000 . 0,044 . 0,02 = 8,8 Pa >> 1 Pa 
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Tabela 26.6-Condutos  circulares em regime permanente 

y/D Q . n / (D 8/3. I ½) y/D Q . n / (D 8/3. I ½) 
0,01 0,0001 0,51 0,1611 
0,02 0,0002 0,52 0,1665 
0,03 0,0005 0,53 0,1718 
0,04 0,0009 0,54 0,1772 
0,05 0,0015 0,55 0,1825 
0,06 0,0022 0,56 0,1879 
0,07 0,0031 0,57 0,1933 
0,08 0,0041 0,58 0,1987 
0,09 0,0052 0,59 0,2040 
0,10 0,0065 0,60 0,2094 
0,11 0,0079 0,61 0,2147 
0,12 0,0095 0,62 0,2200 
0,13 0,0113 0,63 0,2253 
0,14 0,0131 0,64 0,2305 
0,15 0,0151 0,65 0,2357 
0,16 0,0173 0,66 0,2409 
0,17 0,0196 0,67 0,2460 
0,18 0,0220 0,68 0,2510 
0,19 0,0246 0,69 0,2560 
0,20 0,0273 0,70 0,2609 
0,21 0,0301 0,71 0,2658 
0,22 0,0331 0,72 0,2705 
0,23 0,0362 0,73 0,2752 
0,24 0,0394 0,75 0,2797 
0,25 0,0427 0,75 0,2842 
0,26 0,0461 0,76 0,2885 
0,27 0,0497 0,77 0,2928 
0,28 0,0534 0,78 0,2969 
0,29 0,0571 0,79 0,3008 
0,30 0,0610 0,80 0,3046 

                    Fonte:  Netto, Fernandez, Araujo e Ito, 1998 
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Tabela 26.7-Condutos  circulares em regime permanente 

y/D Q . n / (D 8/3. I ½) y/D Q . n / (D 8/3. I ½) 
0,31 0,0650 0,81 0,3083 
0,32 0,0691 0,82 0,3118 
0,33 0,0733 0,83 0,3151 
0,34 0,0776 0,84 0,3182 
0,35 0,0819 0,85 0,3211 
0,36 0,0864 0,86 0,3238 
0,37 0,0909 0,8^7 0,3263 
0,38 0,0956 0,88 0,3285 
0,39 0,1003 0,89 0,3305 
0,40 0,1050 0,90 0,3322 
0,41 0,1099 0,91 0,3335 
0,42 0,1148 0,92 0,3345 
0,43 0,1197 0,93 0,3351 
0,44 0,1247 0,94 0,3352 
0,45 0,1298 0,95 0,3340 
0,46 0,1349 0,96 0,3339 
0,47 0,1401 0,97 0,3321 
0,48 0,1453 0,98 0,3293 
0,49 0,1505 0,99 0,3247 
0,50 0,1558 1,00 0,3116 

                     Fonte:  Netto, Fernandez, Araujo e Ito, 1998 
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Tabela 26.8-Condutos circulares 

 y/D  Q. n/(y 8/3 . I ½)                y/D             Q. n/(y 8/3 . I ½) 
 0,01  10,1118  0,51  0,9705 
 0,02  7,1061 0,52 0,9529 
 0,03  5,7662  0,53  0,9339 
 0,04  4,9625  0,54  0,9162 
 0,05  4,4107  0,55  0,8989 
 0,06  4,0009  0,56  0,8820 
 0,07  3,6805  0,57  0,8654 
 0,08  3,4207  0,58  0,8491 
 0,09  3,2043  0,59  0,8332 
 0,10  3,0201  0,60  0,8176 
 0,11  2,8606  0,61  0,8022 
 0,12  2,7208  0,62  0,7872 
 0,13  2,5966  0,63  0,7724 
 0,14  2,4854  0,64  0,7579 
 0,15  2,3849  0,65  0,7436 
 0,16  2,2935  0,66  0,7295 
 0,17  2,2097  0,67  0,7872 
 0,18  2,1326  0,68  0,7724 
 0,19  2,0613  0,69  0,7579 
 0,20  1,9950  0,70  0,7436 
 0,21  1,9332  0,71  0,6624 
 0,22  1,8752  0,72  0,6496 
 0,23  1,8208  0,73  0,6360 
 0,24  1,7696  0,74  0,6244 
 0,25  1,7212  0,75  0,6120 
 0,26  1,6753  0,76  0,5998 
 0,27  1,6318  0,77  0,5878 
 0,28  1,5903  0,78  0,5758 
 0,29  1,5509  0,79  0,5640 
 0,30  1,5132  0,80  0,5523 

                    Fonte:  Netto, Fernandez, Araujo e Ito, 1998 
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Tabela 26.9-Condutos circulares em regime permanente 
 y/D  Q. n/(y 8/3 . I ½) y/D     Q. n/(y 8/3 . I ½) 
            0,31         1,4771  0,81  0,5407 
 0,32  1,4426  0,82  0,5293 
 0,33  1,4094  0,83  0,5179 
 0,34  1,3776  0,84  0,5066 
 0,35  1,3469  0,85  0,4953 
 0,36  1,3174  0,86  0,4842 
 0,37  1,2889  0,87  0,4731 
 0,38  1,2614  0,88  0,4620 
 0,39  1,2348  0,89  0,4509 
 0,40  1,2091  0,90  0,4399 
 0,41  1,1841  0,91  0,4289 
 0,42  1,1600  0,92  0,4178 
 0,43  1.1365  0,93  0,4066 
 0,44  1,1138  0,94  0,3954 
 0,45  1,0916  0,95  0,3840 
 0,46  1,0701  0,96  0,3723 
 0,47  1,0491  0,97  0,3602 
 0,48  1,0287  0,98  0,3475 
 0,49  1,0088  0,99  0,3335 
 0,50  0,9894  1,00  0,3116 

                              Fonte:  Netto, Fernandez, Araujo e Ito, 1998 
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Tabela 26.10-Condutos circulares em regime permanente 

                y/D              v. n /(D  2/3 . I ½)                y/D            v. n /(D  2/3 . I ½) 
 0,01 0,0353 0,51 0,4002 
 0,02 0,0559 0,52 0,4034 
 0,03 0,0730 0,53 0,4065 
 0,04 0,0881 0,54 0.4095 
 0,05 0,1019 0,55 0,4124 
 0,06 0,1147 0,56 0,4153 
 0,07 0,1267 0,57 0,4180 
 0,08 0,1381 0,58 0,4206 
 0,09 0,1489 0,59 0,4231 
 0,10 0,1592 0,60 0,4256 
 0,11 0,1691 0,61 0,4279 
 0,12 0,1786 0,62 0,4301 
 0,13 0,1877 0,63 0,4323 
 0,14 0,1965 0,64 0,4343 
 0,15 0,2051 0,65 0,4362 
 0,16 0,2133 0,66 0,4381 
 0,17 0,2214 0,67 0,4398 
 0,18 0,2291 0,68 0,4414 
 0,19 0,2367 0,69 0,4429 
 0,20 0,2441 0,70 0,4444 
 0,21 0,2512 0,71 0,4457 
 0,22 0,2582 0,72 0,4469 
 0,23 0,2650 0,73 0,4480 
 0,24 0,2716 0,74 0,4489 
 0,25 0,2780 0,75 0,4498 
 0,26 0,2843 0,76 0,4505 
 0,27 0,2905 0,77 0,4512 
 0,28 0,2965 0,78 0,4517 
 0,29 0,3023 0,79 0,4520 
 0,30 0,3080 0,80 0,4523 

                    Fonte:  Netto, Fernandez, Araujo e Ito, 1998 
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Tabela 26.11-Condutos circulares em regime permanente 

                y/D             v. n /(D  2/3 . I ½)                 y/D             v. n /(D  2/3 . I ½)
               0,31       0,3136                           0,81                 0,4524                       
 0,32 0,3190 0,82 0,4524 
 0,33 0,3243 0,83 0,4522 
 0,34 0,3295 0,84 0,4519 
 0,35 0,3345 0,85 0,4514 
 0,36 0,3394 0,86 0,4507 
 0,37 0,3443 0,87 0,4499 
 0,38 0,3490 0,88 0,4489 
 0,39 0,3535 0,89 0,4476 
 0,40 0,3580 0,90 0,4462 
 0,41 0,3624 0,91 0,4445 
 0,42 0,3666 0,92 0,4425 
 0,43 0,3708 0,93 0,4402 
 0,44 0,3748 0,94 0,4376 
 0,45 0,3787 0,95 0,4345 
 0,46 0,3825 0,96 0,4309 
 0,47 0,3863 0,97 0,4267 
 0,48 0,3899 0,98 0,4213 
 0,49 0,3934 0,99 0,4142 
 0,50 0,3968 1,00 0,3968 

               Fonte:  Netto, Fernandez, Araujo e Ito, 1998 
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Tabela 26.12-Condutos circulares em regime permanente 

 y/D           v. n/(y2/3 . I ½) y/D  v. n/(y2/3 . I ½) 
 0,01 0,7608 0,51  0,6260 
 0,02 0,7584 0,52 0,6238 
 0,03 0,7560 0,53  0,6207 
 0,04 0,7536 0,54  0,6176 
 0,05 0,7511 0,55  0,6144 
 0,06 0,7487 0,56  0,6112 
 0,07 0,7463 0,57  0,6080 
 0,08 0,7438 0,58  0,6048 
 0,09 0,7414 0,59  0,6015 
 0,10 0,7389 0,60  0,5982 
 0,11 0,7365 0,61  0,5949 
 0,12 0,7340 0,62  0,5916 
 0,13 0,7315 0,63  0,5882 
 0,14 0,7290 0,64  0,5848 
 0,15 0,7265 0,65  0,5814 
 0,16 0,7239 0,66  0,5779 
 0,17 0,7214 0,67  0,5744 
 0,18 0,7188 0,68  0,5709 
 0,19 0,7163 0,69  0,5673 
 0,20 0,7137 0,70  0,5637 
 0,21        0,7111 0,71  0,5600 
 0,22 0,7085 0,72  0,5563 
 0,23 0,7059 0,73  0,5525 
 0,24 0,7033 0,74  0,5487 
 0,25 0,7007 0,75  0,5449 
 0,26 0,6980 0,76  0,5410 
 0,27 0,6954 0,77  0,5371 
 0,28 0,6827 0,78  0,5330 
 0,29 0,6900 0,79  0,5290 
 0,30 0,6873 0,80  0,5248 

                           Fonte:  Netto, Fernandez, Araujo e Ito, 1998 
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Tabela 26.13-Condutos circulares em regime permanente 

 y/D           v. n/(y2/3 . I ½) y/D  v. n/(y2/3 . I ½) 
 0,31 0,6846 0,81         0,5206 
 0,32 0,6819 0,82  0,5164 
 0,33 0,6791 0,83  0,5120 
 0,34 0,6764 0,84  0,5076 
 0,35 0,6736 0,85  0,5030 
 0,36 0,6708 0,86  0,4984 
 0,37 0,6680 0,87  0,4936 
 0,38 0,6652 0,88  0,4888 
 0,39 0,6623 0,89  0,4838 
 0,40 0,6595 0,90  0,4786 
 0,41 0,6566 0,91  0,4733 
 0,42 0,6537 0,92  0,4678 
 0,43 0,6508 0,93  0,4620 
 0,44 0,6479 0,94  0,4560 
 0,45 0,6449 0,95  0,449,6 
 0,46 0,6420 0,96  0,4428 
 0,47 0,6390 0,97  0,4354 
 0,48 0,6360 0,98  0,4271 
 0,49 0,6330 0,99  0,4170 
 0,50 0,6299 1,00  0,3968 

                   Fonte:  Netto, Fernandez, Araujo e Ito, 1998 
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26.27 Equações semi-empiricas para estimativa da altura crítica 

French in Mays, 1999 em seu livro Hydraulic Design Handbook capítulo 3.7-
Hydraulic of Open Channel Flow, mostra quatro equações semi-empíricas para a estimativa 
da altura crítica yc extraídas de trabalho de Straub, 1982. 

Primeiramente  é definido um termo denominado  
ψ = Q2 / g                                                                                        ( Equação 26.1) 

sendo Q a vazão (m3/s) e g=9,81 m/s2. 
Seção retangular 
     yc = (ψ / b2) 0,33                                                                                        (Equação 26.2) 
sendo b=largura do canal (m). 
 
Exercício 26.11. 
Calcular a altura crítica de um canal retangular com largura de 3,00m, vazão de 
15m3/s. 

Primeiramente calculamos ψ 
ψ = Q2 / g     = 15 2 / 9,81 =  22,94                                                                                   
yc = (ψ / b2) 0,33 =  (22,94 / 32) 0,33  = 1,36m                                                                                                          

Portanto, a altura critica do canal é de 1,36m. 
 

Seção circular 
ψ = Q2 / g      

     yc = (1,01 / D 0,26) . ψ 0,25                                                                           (Equação 26.1) 
sendo D o diâmetro da tubulação. 
 

Exercício 26.12 
Calcular a altura crítica de um tubo de concreto de diâmetro de 1,5m para conduzir 
uma vazão de 3m3/s. 
Primeiramente calculamos ψ 
ψ = Q2 / g     = 32 / 9,81 =   0,92                                                                                 
   yc = (1,01 / D 0,26) . ψ 0,25 =  (1,01 / 1,50,26) . 0,92 0,25 = 0,97m 

Portanto, a altura critica no tubo é de 0,97m                                                                                                         

Seção trapezoidal 
Para a seção trapezoidal de um canal com base b e inclinação das paredes 1 na 

vertical e z na horizontal, a altura critica é: 
     yc = 0,81 . (ψ / z 0,75 . b 1,25 ) 0,27  - b/ 30z                                            ( Equação 26.1) 
 

Exercício 26.13 
Achar a altura critica de um canal trapezoidal com base de 3,00m, vazão de 15m3/s e 
declividade da parede de 1 na vertical e 3 na horizontal ( z=3). 
ψ = Q2 / g     = 152 / 9,81 =   22,94 
yc = 0,81 . (ψ / z 0,75 . b 1,25 ) 0,27  - b/ 30z  = 0,81 . ( 22,94 / 3 0,75 . 3 1,25 ) 0,27  - 3/ 30.3 = 
yc = 1,04- 0,03 = 1,01m 
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Portanto, a altura critica é de 1,01m                   
 
Exemplo 26.14- Rolim Mendonça et al, 1987 
Dimensionar um coletor para vazão de 92,8 L/s no fim do plano com declividade de 
0,011m/m com diametro de 300mm e n=0,013 (Manning). 

θ= sen θ + 2 2,6 (n Q/I 1/2) 0,6 D-1,6 θ 0,4 
θ= sen θ + 2 2,6 (0,013x0,0928/0,0111/2) 0,6 0,30-1,6 θ 0,4 
θ= sen θ +2,847. θ 0,4 
 

Tabela 26.14- Cálculos para achar o ângulo central do escoamento normal 
θ θ= seno θ +2,847. θ 0,4 

 
3,00 4,56 
4,56 4,23 
4,23 4,18 
4,18 4,18 
4,18 4,18 

 
Portanto, o angulo central θ =4,18 rad= 239,5 graus 

θ = 2 arc cos ( 1 – 2y /D) 
ou 

θ = 2 cos-1 ( 1 – 2 (y/D)) 
4,18 = 2 cos-1 ( 1 – 2 (y/D)) 

4,18/2 = 2,09=  cos-1 ( 1 – 2 (y/D)) 
-0,4962 =  ( 1 – 2 (y/D)) 
-1,4962=-2 y/D=-2y/0,30 

y=1,4962x0,30/2= 0,224m 
y/D= 0,224/ 0,30=0,75 
 
A área molhada “A”: 

A= D2 ( θ – seno θ)/8 
A= 0,302 ( 4,18 – seno 4,18)/8=0,0567m2 

Equação da continuidade 
Q= A x V 
V= Q/A= 0,0928/0,-567= 1,64m/s 
 

O perímetro molhado ”P”: 
P=(θ D)/2 
P=(4,18 x 0,30)/2=0,627m 

 
O raio hidráulico “R”: 

R= (D/4) (1-(seno θ)/ θ) 
R= (0,30/4) (1-(seno 4,18)/ 4,18)=0,033m 

É importantíssimo calcularmos a tensão trativa. 
σt = γ . R . I 
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σt = γ . R . I  = 10.000x 0,033x 0,011 = 3,63 Pa >> 1 Pa.  OK. 
 
Ângulo central crítico 

θc= sen θc + 8 ( Q2/g) 1/3  [sen(θc/2)] 1/3 x D -5/3 

θc= sen θc + 8 ( 0,09282/9,81) 0,33  [sen(θc/2)] 1/3 x 0,3 -1,67 

θc= sen θc +0,784 [sen(θc/2)] 1/3 x 7,46 

θc= sen θc +5,85 [sen(θc/2)] 1/3 
 
Tabela 26.15- Cálculos do ângulo central 

θc sen θc +5,85 [sen(θc/2)] 1/3 
 

4 4,91 
4,91 2,71 
2,71 4,68 
4,68 2,85 
2,85 4,56 
4,56 2,93 
2,93 4,50 
4,50 2,97 
2,97 4,45 
4,45 3,01 
3,01 4,42 
4,42 3,03 
3,03 4,40 

 
O problema apresenta dois valores 3,03rad e 4,40rad e tomamos a nmedia. 
3,03+4,40/2 = 3,715 rad 

Portanto, o angulo central critico θc=3,715rad 
θ = 2 cos-1 ( 1 – 2 (y/D)) 

3,715rad= 2 cos-1 ( 1 – 2 (y/0,30)) 
3,715/2= cos-1 ( 1 – 2 (y/0,30)) 

-0,28= 1- 2y/0,3 
-1,28= - 2y/0,3 

yc= 1,28x0,3/2=0,192m 
y/D= 0,192/0,30=0,64 
 

Vc= {[g xD/ (8 seno(θc /2))] x (θc - seno (θc))} 0,5 
Vc= {[g xD/ (8 seno(θc /2))] x (3,715 - seno (3,715))} 0,5 
Vc= {[0,383] x (4,255)} 0,5 

Vc=1,27m/s 
 
Ic= =[n2  x g/ (sen(θc/2))] x [θc4/ (2,0 D (θc – senθc))] (1/3) 

Ic= =[0,0132  x 9,81/ (sen(3,715/2))] x [3,7154/ (2,0 x0,30 (3,715 – sen 3,715))] (1/3) 

Ic=0,129m/m 
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Regime de escoamento 
Velocidade em regime normal de escoamento= 1,64m/s 
Velocidade crítica= 1,29m/s 
Como 1,64>1,29 o regime de escoamento é supercrítico ou torrencial. 

 
Análise da velocidade 

Velocidade normal= 1,64m/s  
Se a velocidade 1,64> Vc=1,29m/s então temos segundo a NB no item 5.1.1 de 

fazer com que y/D≤ 0,50 
Então adotamos D=0,35m. 

 
26.28 Elementos hidráulicos numa seção circular 

Metcalf & Eddy, 1981 apresentam as Tabelas (26.16) e (26.17) bem como a Figura 
(26.19) 
 

Tabela 26.16- Valores de K para secção circular m termos da altura da lâmina de água d. 
Q= (K/n) d 8/3 . S1/2 

 
                   Fonte: Metcalf&Eddy, 1981 
 

Tabela 26.17-Valores de K´ para secção circulas em termos do diâmetro do tubo 
Q= (K´/n) D 8/3 . S1/2 

 
                 Fonte: Metcalf&Eddy, 1981 
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Figura 26.19- Elementos hidráulicos de tubo circular 
Fonte: Metcalf&Eddy, 1981 

 
Figura 26.20- Elementos hidráulicos de tubo circular 

Fonte: Hammer 1979 
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Exemplo 26.15- Extraído de Metcalf & Eddy, 1981 
Determinar a altura da lâmina liquida e a velocidade de um escoando com secção 
parcialmente cheia. 
Dados: 
D=0,30m 
S= 0,005m/m 
n=0,015  (coeficiente de rugosidade de Manning) 
Q=0,01m3/s 
 
Solução 

Q= (K´/n) D 8/3 . S1/2 
Vamos tirar o valor de K´ 

K´= (Q.n) /  (D 8/3 . S1/2 ) 
K´= (0,01 x 0,015) /  (0,3 8/3 x 0,0051/2 )=0,0526 

Entrando na Tabela (26.17) com K´= 0,0526 achamos d/D=0,28 
Portanto,  d= 0,28 x 0,30= 0,084m 

Vamos achar a velocidade. 
Usemos a equação da continuidade Q= A x V   portanto V=Q/A 
Temos que achar a área molhada. 

Entrando na Figura (26.19)  com  d/D=0,62  na ordenada e no gráfico da área 
molhada A achamos na abscissa o valor 0,62. 

Então:  Amolhada/Atotal = 0,62 
Como:    Atotal = PI x 0,402/ 4=0,126m2 

A/Atotal = 0,62 
A= 0,62 x 0,126m2=0,07812m2 
V= Q/ A = 0,088m3/s/ 0,07812m2=1,13m/s 

 
 

Exemplo 26.16- Extraído de Metcalf & Eddy, 1981´ 
Determinar o diâmetro; 
Dados: 
Q=0,15m3/s 
65% cheio= d/D=0,65 
S=0,001 m/m 
n=0,013 

Q= (K´/n) D 8/3 . S1/2 
 

Como d/D= 0,65 entrando na Tabela (26.17) achamos K´= 0,236 
Vamos então tirar o valor de D. 

Q= (K´/n) D 8/3 . S1/2 
D= [(Q.n)/ (K´ . S1/2)] (3/8) 

D= [(0,15x0,013)/ (0,236x 0,0011/2)] 3/8  =0,605m 
Portanto, adotamos D=0,60m 
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Capítulo 28- Interceptor 
 
28.1 Introdução 

Vamos resumir os ensinamentos do dr. Eugênio Macedo conforme mostrado por 
Fernandes, 1997 e os de José Maria Costa Rodrigues conforme CETESB, 1983 em 
Sistemas de Esgotos Sanitários. 

Conforme CETESB, 1983 denomina-se Interceptor ao conduto que recebe os 
esgotos sanitários transportados pelos coletores principais (chamados coletores tronco), 
podendo também receber as contribuições dos coletores de menor diâmetro das redes das 
águas circunvizinhas. 

A ABNT NBR 12207/92 define Interceptor como canalização cuja função 
precípua é receber e transportar o esgoto sanitário coletado, caracterizada pela defasagem 
das contribuições, da qual resulta o amortecimento das vazões máximas. 

Geralmente o Interceptor tem grandes dimensões acima de 1,00m e comprimentos 
acima de 5,0km. 

Emissários são os condutos cuja única função é o transporte final das águas 
residuárias e não recebem contribuições em marcha e não interceptam outros condutos 
conforme CETESB, 1983. 

Normalmente usamos o sistema separador absoluto em que se separa as águas 
pluviais dos esgotos sanitários, entretanto existe um sistema pseudo-separador com redes de 
águas pluviais e redes coletoras de esgoto sanitário que permitem o ingresso de certa 
quantidade de águas pluviais na rede de esgotos sanitários. 

 
 

Figura 28.1- Esquema de coletor, coletor tronco, interceptor e emissário 
Fonte: Fernandes, 1997 
Na Figura (28.1) podemos ver os coletores que alimentam os coletores troncos e 

estes que se dirigem para os interceptores. O emissário encaminha os esgotos até a ETE. 
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28.2 Norma da ABNT 12207/92 

A ABNT possui a norma NBR 12207/92 que trata de Projeto de Interceptor de 
esgoto sanitário que estabelece que: 

• Vazão parasitaria seja de até 6,0 L/s x Km de rede afluente. 
A declividade mínima usada na prática tanto para tubos de seção circular como 

retangular é de 0,0005m/m. 
O interceptor deve ser dimensionado para a vazão inicial e vazão final do plano 

conforme NBR 12207/92 
Embora o regime de escoamento no interceptor seja gradualmente variado e não 

uniforme, para o dimensionamento o regime de escoamento pode ser considerado 
permanente e uniforme conforme NBR 12207/92. 

A tensão trativa em cada trecho de ser maior que 1 Pa. No caso de lançamento de 
contribuição de tempo seco ao interceptor, o valor mínimo da tensão tratativa média dever 
ser de 1,5 Pa para a vazão inicial e coeficiente de Manning n=0,013. 

Iomi= 0,00035 x Qi -0,47 
Sendo:  
Iomin= declividade mínima do interceptor (m/m) para as condições iniciais. 
Qi= vazão inicial (m3/s) 
 Para valores diferentes de n=0,013 deverá ser justificada a tensão trativa média e a 
declividade mínima a adotar. 
 
Exemplo 28.1 
Achar a declividade mínima de um interceptor que tem vazão de pico de 0,4553 m3/s. 

Iomi= 0,00035 x Qi -0,47 
Iomi= 0,00035 x 0,14553 -0,47 

Io min=0,000866 m/m > 0,0005m/m  OK 
 
28.3 Critério de dimensionamento 

Conforme NBR 12207/92  para avaliação das vazões no trecho final do interceptor, 
pode ser considerada a defasagem das vazões das redes afluentes a montante, mediante a 
composição dos respectivos hidrogramas com as vazões dos trechos imediatamente 
anteriores. Este procedimento é recomendado no caso de interceptor afluente à estação 
elevatória ou ETE, quando o amortecimento das vazões resulta em diminuição no 
dimensionamento hidráulico destas instalações. 

Portanto, é recomendado a ser considerado a defasagem das vazões para o 
dimensionamento da seção do interceptor quando isto acarreta uma diminuição no 
dimensionamento. 
 No trecho de grande declividade (escoamento supercrítico) deve ser interligado ao 
de baixa declividade (escoamento subcrítico) por um segmento de transição com 
declividade crítica para a vazão inicial. 
 
28.4 Efeito reservatório 
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Em redes coletoras de esgoto sanitário é considerado o regime permanente e 
uniforme, porem no cálculo de interceptores de dimensões elevadas maiores que 1,00m e 
distancias maiores que 5km de se usar o denominado efeito reservatório. 

Uma maneira de se considerar o efeito reservatório é usar o Método de Muskingum. 
 
28.5 Hidrograma 

A grande dificuldade de se usar o método de Muskingum é que precisamos de 
hidrogramas da vazão afluente, porém graças ao grande engenheiro Eugênio Macedo este 
trabalho foi feito na cidade do Rio de Janeiro. 

Macedo apresentou quatro tipos básicos de hidrogramas médios: 
• Hidrograma médio para bacias tipo “a” em áreas residências 
• Hidrograma médio para bacias tipo “b” em áreas residenciais 
• Hidrograma médio para bacias 100% industriais 
• Hidrograma médio para bacias 100% comerciais. 

 
Os hidrogramas médios afluentes de esgotos sanitários estão nas Figuras (28.2) a (28.5). 

 

 
Figura 28.2- Hidrograma médio residencial tipo “a” 

Fonte: Fernandez, 1997 
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Figura 28.3- Hidrograma médio residencial tipo “b” para casas modestas com mais de 
4 pessoas/casa 

Fonte: Fernandez, 1997 
 
 
 

                                   

 
Figura 28.4- Hidrograma médio para bacias 100% industriais 

Fonte: Fernandez, 1997 
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Figura 28.5- Hidrograma médio para bacias 100% comerciais 
Fonte: Fernandez, 1997 

 
Observar que os hidrogramas obtidos por Macedo estão com a vazão em 

litros/segundo, pois o mesmo foi feito para uma área padrão de 10ha. 
A Figura (28.1) foi obtida em área de Copacabana 100% residencial com 7594 

moradores e 2290 domicílios ou seja uma taxa morador/domicilio de 3,3. 
 A Figura (28.2) baseou-se em dados da zona norte da Cidade do Rio de Janeiro 

com 100% residencial com 4549 residências em 964 domicílios com taxa superior a 
4,00morador por domicilio. 

 
28.6 Como obter um hidrograma diferente do padrão? 

Fernandez, 1997 mostra que numa bacia com a distribuição percentual de áreas 
edificadas fosse 50% residencial, 20% industrial e 30% comercial, sabendo-se que a taxa 
residencial/morador é inferior a 0,25, ter-se-ia as 9h 30min da manhã, a seguinte ordenada 
padrão para a nova bacia. 

q=0,50 x 19,00 + 0,20 x 11,2 + 0,30 x 16,3= 16,6 L/s 
Se a bacia em estudo de área A é 10 vezes maior que a área padrão Ao=10ha, então a 

ordenada do hidrograma composto as 9h 30min da manhã será: 
Desta maneira como se pode ver usando os diagramas das Figuras (28.1) a  (28.4) 

podemos obter aproximadamente um hidrograma médio para o nosso problema particular. 
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28.7 Método de Muskingum  

As equações básicas do Método de Muskingum estão abaixo. 
Q2= Co I2 + C1 I1 + C2 Q1                                                       

Sendo: 
A= 2 (1-X) + Δt /K                                                                 
C0= [(Δt / K) – 2X]/  A                                                           
C1= [(Δt / K) + 2X]/  A                                                           
C2= [2 (1- X) -(Δt / K)]/  A                                                      

 
Sendo que: C0 + C1+ C2= 1,00      

 
 
K= tempo de trânsito ou tempo de percurso em horas 
Δt= intervalo de tempo adotado. Geralmente menor ou igual a K 
X=0 devido a considerar-se um reservatório. 

Os valores de Co, C1 e C2 são calculados e sua soma deve ser igual a 1 (um). 
A equação para se obter o hidrograma efluente Q1, e Q2 e consideram-se os valores 

do afluente I1 e I2. 
Q2= Co I2 + C1 I1 + C2 Q1 

 
Exemplo 28.2- Adaptado de Fernandez, 1997 
O objetivo é dimensionar um interceptor com 8,6km sabendo-se que a área de contribuição 
no inicio do mesmo tem área de 3,5m2 e que a 8,6km adiante há uma entrada de esgotos de 
uma área de contribuição de 4,2km2 conforme Figura (28.6). 

Dimensionar o interceptor considerando três casos: 
• Sem defasagem 
• Com defasagem de 4h 
• Com amortecimento usando Muskingum (efeito reservatório) 

 
 

Figura 28.6- Esquema de interceptor com duas entradas
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Tabela 28.1- Cálculos observando a defasagem de 4 h nas cores amarelo 

  bp  Sem defasagem Com defasagem 
(horas) Bacia padrão bpx3,5 bp x 4,2 (3,5+4,2) 4,2+4h 3,5+(4,2+4h) 

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5 Coluna 6 Coluna 7 
0 5,3 18,55 22,26 40,81 34,44 52,99 

1 5,4 18,90 22,68 41,58 26,46 45,36 

2 5,3 18,55 22,26 40,81 21,42 39,97 

3 5,1 17,85 21,42 39,27 21,00 38,85 

4 5,1 17,85 21,42 39,27 22,26 40,11 

5 5,1 17,85 21,42 39,27 22,68 40,53 

6 8,8 30,80 36,96 67,76 22,26 53,06 

7 19,8 69,30 83,16 152,46 21,42 90,72 

8 21,6 75,60 90,72 166,32 21,42 97,02 

9 19,8 69,30 83,16 152,46 21,42 90,72 

10 19,8 69,30 83,16 152,46 36,96 106,26 

11 22,0 77,00 92,40 169,40 83,16 160,16 

12 22,0 77,00 92,40 169,40 90,72 167,72 

13 19,5 68,25 81,90 150,15 83,16 151,41 

14 18,8 65,80 78,96 144,76 83,16 148,96 

15 18,2 63,70 76,44 140,14 92,40 156,10 

16 18,0 63,00 75,60 138,60 92,40 155,40 

17 17,2 60,20 72,24 132,44 81,90 142,10 

18 14,0 49,00 58,80 107,80 78,96 127,96 

19 10,8 37,80 45,36 83,16 76,44 114,24 

20 8,2 28,70 34,44 63,14 75,60 104,30 

21 6,3 22,05 26,46 48,51 72,24 94,29 

22 5,1 17,85 21,42 39,27 58,80 76,65 

23 5,0 17,50 21,00 38,50 45,36 62,86 

24 5,3 18,55 22,26 40,81 34,44 52,99 

Total 311,5 1090,3 1308,3 2398,6 1320,5 2410,7 

Média 12,46 43,61 52,332 95,942 52,8192 96,4292 

 
Vamos descrever a Tabela (28.1) coluna por coluna. 

Coluna 1: está o hidrograma médio adotado residencial segundo Macedo desde a hora zero 
até 24h. 
Coluna 2: estão os valores das vazões do hidrograma residencial tipo “b” de hora em hora. 
São dados tirados diretamente da Figura (28.2). 
Coluna 3: nesta coluna está multiplicada cada ordenada da coluna 2 denominada coluna 
padrão,  pelo valor da área contribuinte inicial que é 3,5Km2. 
Coluna 4: nesta coluna está multiplicada cada ordenada da coluna 2 denominada coluna 
padrão,  pelo valor da área contribuinte inicial que é 4,2Km2. 
Coluna 5: estão a soma da coluna 3 com a coluna 4 em que não se considera a defasagem e 
nem o efeito reservatório. Observar que o valor da vazão máxima obtida é 169,40 L/s.  
Coluna 6: como a vazão de entrada de 4,2Km2 está 8,6km de distante e como a velocidade 
média admitida é 0,60m/s o  tempo de trânsito ou de deslocamento será: 
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8600m/ 0,60m/s= 14333,3s= 238,9min=3,98 h= 4h (aproximadamente). 
Quando a vazão no ponto de 3,5km2 entrou ao mesmo tempo que 4,2km2, mas quando  a 
vazão de 3,5km2 chegar no ponto de 4,2km2 terá percorrido 8,6km e haverá uma defasagem 
de 4h já mostrada acima. Então as vazões do hidrograma estão defasadas de 4 horas em 
relação ao hidrograma da coluna 4. 
Coluna 7: é a soma da coluna 6 que está defasada com a coluna 3. 
 
Façamos uma tabela considerando o tempo de trânsito de 4 h 

Primeiramente vamos considerar a Tabela (28.2) que é parte da Tabela (28.1). Nela 
fazemos uma média de 4 horas na coluna 1, dos valores da bacia padrão da coluna 3. 
Obtemos assim os valores: 5,2; 12,1; 21 etc e coloquemos na Tabela (28.3). 

 
Tabela 28.2- Média dos valores de 4h da bacia padrão 

   bp 
 (horas) Bacia padrão
Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 
 0 5,3 
 1 5,4 
 2 5,3 

 3 5,1 
5,2 4 5,1 

 5 5,1 
 6 8,8 

 7 19,8 
12,1 8 21,6 

 9 19,8 
 10 19,8 
 11 22,0 

21,0 12 22,0 
 13 19,5 
 14 18,8 

 15 18,2 
19,3 16 18,0 

 17 17,2 
 18 14,0 

 19 10,8 
13,6 20 8,2 

 21 6,3 
 22 5,1 
 23 5,0 

6,0 24 5,3 
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Tabela 28.3- Cálculos 
 Padrao (L/s) Inicio x 4,2Km2 

 (L/s) 
3,5Km2 

+4,2Km2 
4,2Km3 + 4h   Com amortecimento 

     Defasagem Col3+col6  Com Muskingum 

 media x 3,5Km2  
(L/s) 

    Qe Soma do 4,2 +Qe 

Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 

0 5,20 18,20 21,84 40,04 21,84 40,04 18,2 40,04 

4 12,10 42,35 50,82 93,17 21,84 64,19 25,99 47,83 

8 21,00 73,50 88,20 161,70 50,82 124,32 46,81 97,63 

12 19,30 67,55 81,06 148,61 88,20 155,75 61,99 150,19 
16 13,60 47,60 57,12 104,72 81,06 128,66 58,46 139,52 

20 6,00 21,00 25,20 46,20 57,12 78,12 41,93 99,05 

24 5,20 18,20 21,84 40,04 25,20 43,40 26,77 51,97 

 
 

 
Vamos explicar a Tabela (28.3): 

Coluna 1: variação das horas de 4 em 4 horas 
Coluna 2: valores em L/s obtido pela média obtido na Tabela (28.2) 
Coluna 3: multiplicação da coluna 2 por 3,5km2 e assim obtemos o hidrograma de entrada 
variando de 4h em 4h. Assim multiplicando 5,20 x 3,5km2=18,20 L/s e assim por diante. 
Coluna 4: idem usando 4,2Km2 
Coluna 5: coluna 3+ coluna 4. É o cálculo normal que se faz obtendo a vazao de pico 
161,70L/s 
Coluna 6: Defasagem de 4h. Observar na coluna 4 que 50,82 L/s está defasado na coluna 6 
de 4h e assim por diante 
Coluna 7: É a coluna 3 + a coluna 6 da defasagem. Obtemos um pico um pouco menor que 
é 155,75 L/s. A norma de Interceptor aconselha a defasagem. 
Coluna 8: Hidrograma obtido da coluna 3 usando o Método de Muskingum. Observar que 
houve um achatamento do pico da coluna 3 de 73,50 L/s para 61,99 L/s. É o efeito 
reservatório. 
Coluna 9: é o efeito reservatório. Somamos a coluna 8 obtida pelo Método de Muskingum 
com a coluna 6 de 4,2km2 defasado de 4h. Obtemos o valor máximo de 150,19 L/s 
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Método de Muskingum. 

O valor K= 4,00 que é o tempo de trânsito do ponto de 3,5km2 para 4,2km2. 
X=0,00 pois consideraremos um reservatório para amortecimento. 
Δt= 4,00horas. O valor de Δt pode ser menor ou igual ao valor de K. No caso 

adotamos o mesmo valor de K ou seja, 4h. 
As equações básicas do Método de Muskingum estão abaixo. 

Q2= Co I2 + C1 I1 + C2 Q1                                                       
Sendo: 

A= 2 (1-X) + Δt /K = 2 (1-0) + 4 /4=3                                                                
C0= [(Δt / K) – 2X]/  A    
C0= [(4 / 4 – 2x0]/  3  =0,33                                                            
C1= [(Δt / K) + 2X]/  A        
C1= [(4 / 4 + 2x0]/  3    =0,33                                                
C2= [2 (1- X) -(Δt / K)]/  A                                                      
C2= [2 (1- 0) -(4 / 4]/  3   =0,33 

Sendo que: C0 + C1+ C2= 1,00      
Para calcular a coluna 6 da vazão efluente Q1 e Q2, admitimos primeiramente que 
Q1=18,2 L/s 
Q2= Co I2 + C1 I1 + C2 Q1     
 Q2= 0,33x 42,35 + 0,33 x18,2 + 0,33x18,2  = 25,99 L/s  e assim por diante.   
Desta maneira obtemos toda a coluna 6 que é o hidrograma do primeiro ponto com 

3,5km2 que chega ao ponto onde entra o hidrograma dos 4,2km2. 
 
 
Importante notar que obtemos: 

• Sem defasagem:                    161,70 L/s                    D=700mm 
• Com defasagem:                   155.75 L/s                    D=700mm 
• Com efeito do reservatório:  150,19 L/s                   D=600mm 
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28.8 Hidrograma unitário 
 Como não temos muitas pesquisas sobre o hidrograma de esgotos, vamos construir 
um hidrograma unitário de maneira que a vazão de pico seja igual a 1 (unidade). 
Portanto:                                    Qm x K1 x K2= 1,0 

Qm x 1,20 x 1,50= 1,0 
Qm= 0,56 

  
Sendo: 

Qm= vazão média (m3/s) 
K1= coeficiente do dia de maior consumo =1,20 
K2=coeficiente da hora de maior consumo= 1,50 
K3= coeficiente da vazão mínima=0,5 

 
Vazão mínima 

Qm x K3=0,56 x 0,50=0,28  Adotamos Qm=0,30 
Adotamos também 6 horas para a vazão mínima das 0 as 3 e das 22, 23 e 24h. no 

inicio e no fim do hidrograma. 
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Tabela 28.4- Hidrograma unitário para interceptor construído através dos 

coeficientes K1, K2 e K3 
Tempo
(horas) 

Hidrograma 
p/interceptor

0 0,30 
1 0,30 
2 0,30 
3 0,30 
4 0,38 
5 0,46 
6 0,53 
7 0,61 

      8 0,69 
9 0,77 
10 0,84 
11 0,92 
12 1,00 
13 0,92 
14 0,84 
15 0,77 
16 0,69 
17 0,61 
18 0,53 
19 0,46 
20 0,38 
21 0,30 
22 0,30 
23 0,30 
24 0,30 
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Hidrograma elaborado
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Figura 28.7- Hidrograma unitário baseado nos coeficientes K1, K2 e K3 
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Exemplo 28.3- Aplicação do exemplo do Macedo com Hidrograma adotado 
 

           Tabela 28.5- Cálculos elaborados com Hidrograma unitário 
  3,5km 2 4,2km2   Defasagem 
Tempo 
(horas) 

Hidrograma 
unitário 

Pico 77 
L/s 

Pico 
92,40 L/s 

Soma 
(3) + (4) 

(4)+ 4h 
Defasagem

(3) + (6) 

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5 Coluna 6 Coluna 7 

0 0,30 23,10 27,72 50,82 27,72 50,82 
1 0,30 23,10 27,72 50,82 27,72 50,82 
2 0,30 23,10 27,72 50,82 27,72 50,82 
3 0,30 23,10 27,72 50,82 27,72 50,82 
4 0,38 29,09 34,91 64,00 27,72 56,81 
5 0,46 35,08 42,09 77,17 27,72 62,80 
6 0,53 41,07 49,28 90,35 27,72 68,79 
7 0,61 47,06 56,47 103,52 27,72 74,78 
8 0,69 53,04 63,65 116,70 34,91 87,95 
9 0,77 59,03 70,84 129,87 42,09 101,13 
10 0,84 65,02 78,03 143,05 49,28 114,30 
11 0,92 71,01 85,21 156,22 56,47 127,48 
12 1,00 77,00 92,40 169,40 63,65 140,65 
13 0,92 70,84 85,01 155,85 70,84 141,68 
14 0,84 64,68 77,62 142,30 78,03 142,71 
15 0,77 59,29 71,15 130,44 85,21 144,50 
16 0,69 53,13 63,76 116,89 92,40 145,53 
17 0,61 46,97 56,36 103,33 85,01 131,98 
18 0,53 40,81 48,97 89,78 77,62 118,43 
19 0,46 35,42 42,50 77,92 71,15 106,57 
20 0,38 29,26 35,11 64,37 63,76 93,02 
21 0,30 23,10 27,72 50,82 56,36 79,46 
22 0,30 23,10 27,72 50,82 48,97 72,07 
23 0,30 23,10 27,72 50,82 42,50 65,60 
24 0,30 23,10 27,72 50,82 35,11 58,21 

     27,72  
     27,72  
     27,72  
     27,72  

 
 
Explicação da Tabela (28.5) 
Coluna 1: são o tempo de hora em hora a começa de zero hora 
Coluna 2: é o hidrograma unitário obtido conforme os coeficientes K1, K2 e K3. As 12h 
temos o valor máximo 1 que é o resultado de Qm x K1 x K2. Os valores mínimos 0,30 é o 
resultado aproximado de Qm x K3. 
Coluna 3: como temos a vazão de pico de 77 L/s multiplicamos o valor 77 L/s por todas as 
ordenadas da coluna 2 obtendo a coluna 3 que dará o pico as 12h. 
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Coluna 4: segue o mesmo raciocínio da coluna 3, só que o valor de pico é 92,40 L/s. 
Coluna 5: é a soma das coluna 3 com a coluna 4 que fornecerá o valor de pico as 12h no 
valor de 169,40 L/s. Este é o cálculo normalmente adotado nos coletores. 
Coluna 6: como é o exercício anterior do Macedo em que temos uma defasagem de 4h, 
observar que os valores da coluna 6 estão defasados de 4 horas em relação aos da coluna 4. 
Coluna 7: é a soma da coluna 3 com a coluna 6 que está defasada de 4horas. Este é o 
resultado previsto na norma técnica, que é a defasagem. Obtemos o valor de pico igual a 
145,53 L/s 
 
Em resumo temos: 
Importante notar que obtemos: 

• Sem defasagem:                      169,40 L/s                    D=700mm 
• Com defasagem:                     145,53 L/s                    D=700mm 
• Com efeito do reservatório:  142,20 L/s                     D=600mm 
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28.9 Método da Sabesp para dimensionamento de interceptores de diminuição da 
vazão de pico K=K1 x K2. 

Conforme Tsutya, 1999 a SABESP usa a equação abaixo para os valores de K= K1 
x K2, sendo que para vazões abaixo de 751 L/s o valor K=1,80 é constante e para vazões 
acima de 751 L/s o valor de K diminui. 

Q≤ 751 L/s       K=1,80 
Q> 751 L/s 

K= 1,20 + 17,485/ Q 0,5090 

Sendo:  
Q= somatória das vazões médias de uso predominante residencial, comercial, público em 
L/s 

Quanto maior for a vazão Q, menor será o coeficiente K. Isto é usado para o 
amortecimento das vazões de pico no dimensionamento das estações elevatórias ou estação 
de tratamento de esgotos. 
 
28.10 Método da Sabesp para dimensionamento de esgotos com composição de 
hidrogramas. 
 A empresa norte-americana Hazen-Sawyer utilizou na falta de dados medidos na 
década de 70 o dimensionamento que iremos expor. 

Conforme Tsutiya, 1999 desde 1978 a Sabesp utiliza um hidrograma de descarga de 
esgotos representado por uma senóide. 

Qtrecho= ( K1 x K2 -1) Qm senΦ + Qm +Qmf + KI x QI 
Sendo: 
Qtrecho= vazão de montante de um trecho no instante de fase 
K1= coeficiente da máxima vazão diária 
K2=coeficiente da máxima vazão horária 
Φ=ângulo de fase da senóide (24h = 360º) 
Qm= vazão média dos esgotos sanitários, comerciais, dos serviços públicos e de pequenas 
indústrias 
Qmf= vazão de infiltração 
KI= coeficiente de pico para as vazões industriais= 1,1 
QI= vazão proveniente das grandes indústrias 
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Figura 28.8- Hidrograma padrão senoidal 

Fonte: Tsutiya, 1999 
 
 

 
 

Figura 28.9- Variação de K2 em função da vazão média da bacia de 
esgotamento 
Fonte: Tsutiya, 1999
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Capitulo 30- Estação elevatória de esgotos sanitários 
 
30.1 Introdução 

O dimensionamento de bombas e motores já foi explicado no curso de redes de 
água. A única diferença que existe é que no dimensionamento temos que prever um poço de 
sucção e que a detenção do esgoto no referido poço não passe de 20min. 

Existe a norma da ABNT NBR 12208/92 Projeto de Estações elevatórias de esgoto 
sanitário que é a antiga NB-569/1989. 
 
30.2 Velocidades 
Conforme a NBR 12208/92 as velocidades na sucção e recalque são: 

• Sucção: 0,50m/s ≤ V ≤ 1.50m/s 
• Recalque: 0,60m/s ≤ V ≤ 3,00m/s 

 
 As tubulações terão o diâmetro mínimo de 100mm. 
 
30.3 Dimensionamento do poço de sucção 

Vamos seguir os ensinamentos de Crespo, 2001 que no dimensionamento de um 
poço de sucção é necessário atender duas exigências básicas: 

• Intermitência na partida das bombas 
• Tempo de detenção de esgotos 

 
Nas Figuras (30.1) a (30.4) temos os vários tipos de estação elevatória de esgotos 

sanitários. 

 
Figura 30.1- Corte esquemático de uma elevatória convencional com bombas de eixo horizontal. 

Fonte: Fernandes, 1997 
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Figura 30.2- Elevatória com bombas de eixo horizontal. 
Fonte: Fernandes, 1997 

 
 

 
 

Figura 30.3- Elevatória com bombas de eixo vertical. 
Fonte: Fernandes, 1997 

 



Curso de esgotos 
Capítulo 30- Estação elevatória de esgotos sanitários 

Engenheiro Plínio Tomaz   pliniotomaz@uol.com.br     25/06/08 
 

 30-3

 

 
Figura 30.4- Instalação típica para bombas Flygt. 

Fonte: Fernandes, 1997 
 

Na Figura (30.5) temos vários tipos de sucção de bombas para elevatória de esgotos 
sanitários. 

 

 
Figura 30.5- Formas de sucção e respectivas submergências. 

Fonte: Fernandes, 1997 
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30.4 Tempo de detenção média. 
Conforme a NBR 12208/92 o maior tempo de detenção deve ser de 30min. 

 
30.5 Vazões iniciais e finais 

As vazões a serem consideradas são: 
Qi= vazão afluente no inicio do plano desprezando a variação horária K2. 
Qf= vazão afluente no fim do plano. 
 
30.6 Volume do poço de sucção 

È o volume compreendido entre os níveis máximo e mínimo de operação das 
bombas conforme NBR 12208/92. 
 
30.7 Número de bombas 

Conforme a NBR 12208/92 devem ser previstos dois conjuntos motor-bomba, 
cada um com capacidade para recalcar a vazão máxima, sendo um deles reserva.  

No caso de mais de dois conjuntos, o reserva instalado deve ter capacidade igual à 
do conjunto de maior vazão.  

Quando forem adotadas bombas de rotação constante, recomenda-se que os 
conjuntos motor-bomba sejam iguais. 

O limite máximo de rotação recomendado pela NBR 12208/92 é de 1800 rpm. 
 
30.8 Volume útil 

Conforme NBR 12208/92 o volume útil deve ser calculado, considerando a vazão 
da maior bomba a instalar (quando operada isoladamente) e o menor intervalo de tempo 
entre as partidas consecutivas do seu motor de acionamento, conforme recomendado pelo 
fabricante. 

 
30.9 Dimensionamento do poço de sucção 

O volume do poço é dado pela seguinte relação: 
Vd= A x H 

Sendo: 
Vd= volume do poço (m3) 
A= área do poço (largura x comprimento) (m2) 
H= distância vertical entre o NA médio e o fundo do poço (m).  

Admite-se que o NA médio corresponde a um nível eqüidistante entre o NAmax e o 
NAmin. 
 Segundo Crespo, 2001 a vazão mínima é uma variável difícil de ser fixada. A 
vazão mínima representa uma grandeza tão pequena que inviabiliza o cálculo para 
determinar o volume máximo do poço. 
 Para o cálculo da vazão mínima considera-se a vazão média de fim de plano sem 
considerar a infiltração e dividida por 4. 

Qmin= Qmédio/ 4 
Sendo: 
Qmin= vazão mínima (m3/min) 
Qmédio= vazão média de fim de plano sem considerar infiltração (m3/min) 
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 O tempo de detenção de esgoto no poço de sucção é dado pela seguinte equação 
conforme Crespo, 2001. 

T= Vd/Qmin 
Sendo: 
T= tempo de detenção do esgoto no poço de sucção (min) 
Vd= volume do poço de sucção (m3) 
Qmin= vazão mínima (m3/min) 
 
30.10 Intermitência na partida das bombas 

Conforme Crespo, 2001 o intervalo de duas partidas consecutivas de uma mesma 
bomba denomina-se intermitência das partidas. 
 A média considerada entre duas partidas consecutivas é de 10min. 

A bomba não deve ter mais de 5 ou 6 partidas por hora e caso não seja feito isto 
teremos problemas na vida útil dos equipamentos. 

Admitindo-se intervalo de 10min de intermitência o volume mínimo do poço de 
sucção será: 

V= t x Qb/ 4 
Admitindo t=10min entre duas partidas temos: 
V= t x Qb/ 4 
V= 10 x Qb/ 4= 2,5 Qb 

V= 2,5 x Qb 
Sendo: 
V= volume mínimo do poço de sucção entre o Namax e o Namin (m3) 
Qb= capacidade nominal da bomba (m3/min) 
 
Exemplo 30.1- Extraído de Crespo, 2001 
Dimensionar um poço de sucção de uma estação elevatória de uma cidade com: 

• População de 50.000hab 
• Quota per capita: 150 L/dia x hab 
• Extensão da rede coletora: 50km 
• Taxa de infiltração: 0,5 L/s x km 
• Coeficientes de vazão: 
• K1= 1,2  coeficiente de vazão no dia de maior consumo 
• K2= 1,5  coeficiente de vazão na hora de maior consumo 
• Número de bombas: 2 +1 

 
Solução: 
Vazão média 

Qmédia= (50000hab x 150 L/dia x hab)/ 86400s= 86,8 L/s 
Vazão máxima sem infiltração 

Qmax= 86,81 L/s x 1,2 x 1,5 = 156,25 L/s 
Vazão de infiltração: 

50 km x 0,5 L/s x km= 25 L/s 
Vazão de projeto 

Q= 156,25 L/s + 25,0 L/s= 181,25 L/s 
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Vamos ter duas bombas funcionando e mais uma de reserva. Portanto, a vazão de 
cada bomba Qb será: 

Qb= 181,25 L/s / 2= 90,63 L/s= 5,44 m3/min 
V= 2,5 x Qb 

V= 2,5 x 5,44m3/min= 13,59m3 
 

Admitindo-se uma distância vertical entre o Namax e o Namin de 0,80m teremos: 
 
Área do poço: 
 Vd= A x H 

A= Vd/ H 
H=0,80m 
Vd=13,59m3 

A= Vd/H=13,50m3/ 0,80m= 16,99m2 
 

Considere-se que a disposição das bombas na estação elevatória exige um 
comprimento do poço na horizontal igual a 7,40m. 

Largura do poço= 16,99m2/ 7,40m= 2,30m 
Verificação do volume do poço de sucção para respeitar o tempo de detenção 

máximo permitido; 
T= Vd/ Qmin 

Sendo: 
T= templo de detenção (min) 
Vd= volume do poço ente o Na médio e o fundo do poço (m3) 
Qmin= vazão mínima de projeto (m3/min) 
 

Distância entre o Namin e o fundo do poço: 0,96m. Este valor é fixado de modo que 
o Namin fique em cota igual ao topo do rotor. 
 
Distância vertical entre o Na médio e o fundo do poço: 

0,80/2 + 0,96= 1,46m 
Vd= 1,36 x 7,40 x 2,30= 23,15m3 

Vazão mínima Qmin 
Qmédio= (50000 x 150/ 1000 x 24 x 60) = 5,21m3/min 

 
Qmin= Qmédio/ 4= 5,21/4= 1,30 m3/min 

T= Vd/ Qmin = 23,15m3/ 1,30m3/min= 17,81 min < 20min OK. 
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Figura 30.6- Esquema do NA max, Na min 
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30.11  Modelo Paulo S. Nogami 

O prof dr. Paulo S. Nogami apresentou em 1973 para sistemas elevatórios de 
esgotos o seguinte modelo. 

Recomendou que o período de detenção não exceda de 30min em qualquer caso. 
Recomendou ainda que o número de partida do motor não ultrapasse de 10, o que 

limita a 6 minutos o ciclo ente dois inícios de bombeamento. 
Nogami, 1973 citou as seguintes expressões: 

V= q x p 
p= V/ q 

Sendo: 
V= volume útil do poço de tomada 
q= vazão de chegada 
p= período de parada da bomba 
 

V= (Q –q) x f 
f = V/ (Q – q) 

Sendo: 
V= volume do poço 
Q=vazão de bombeamento 
q= vazão de chegada 
f= período de funcionamento da bomba 

 
Exemplo 30.2- Extraído de Paulo S. Nogami, 1983 

Determinar o volume útil de um poço de tomada de uma estação elevatória que 
deverá receber uma vazão média anual de 16 L/s. As vazões máxima e mínima 
correspondem, respectivamente a 2 vezes a metade da vazão média. Indicar a capacidade da 
bomba e calcular os períodos de funcionamento e parada da bomba para quando a vazão de 
chegada for mínima. 

 
Volume do poço 

V= 0,016m3/s x 10min x 60s= 9,6 m3 
Capacidade adotada para a bomba: 35 L/s ( > 32 L/s) 

 
Período de funcionamento para a vazão mínima 

Vazão mínima= 0,5 x 16 L/s= 8 L/s= q 
Q= 35 L/s 
V= 9600 Litros 

 
f = V/ (Q – q) 

f = 9600/ (35 – 8)   = 355 s= 5,9min 
 
Tempo de detenção no poço de sucção 

p= V/q 
p= 9600/8 = 1200s= 20min < 30mim  OK 
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Exemplo 30.3- Extraído de Fernandes, 1997 
Dimensionar o volume do poço úmido e a potência instalada para desnível geométrico de 
6,60m. 

Dados: 805 casas 
5 pessoas/casa 
Distância: 408m 
Rede coletora a montante: 4,30Km. 

 
Solução: 
População de projeto 

P= 805casas x 5 pessoas/casa= 4025 pessoas 
Quota per capita= 150 L/dia x pessoa 
Coeficiente de retorno= C= 0,80 
V= 0,80 x 0,150 x 4025= 483m3/dia= 5,59 L/s 
K1= 1,25 
K2=1,40 
K3=0,60 

Taxa de infiltração= TI= 0,000 5 L/s x m 
Contribuição doméstica no dia de maior consumo: 

Qd= K1 x 483000 Litros/ 86400s= 1,25x 483000 Litros/ 86400s =6,99 L/s 
Contribuição doméstica na hora de maior consumo: 

Qd,max= K2 x Qd= 1,40 x 6,99= 9,79 L/s 
Vazão máxima de projeto em tempo de chuva 

Qh,max= 9,79 + 0,0005 x 4300m= 11,94 L/s 
Vazão mínima em tempo de seco 

Qmin= K3 x 483000/86400= 0,60 x 483000/86400= 3,35 L/s 
 
Pré-dimensionamento do volume 

Admitindo um período de parada de 10min quando a vazão de chegada corresponde 
a Qd teremos: 

V= tp x Qd = ( 10min x 60s) x 6,909/1000= 4,19m3 Adotamos V=4,0m3 
 
Testando este valor para: 

1) para máxima (vazão de chegada mínima) 
tp,max = V/ Qmax= 4000 /(3,35 x 60)= 19,90 min < 20min  OK. 

 
2) Funcionamento mínimo (vazão de chegada mínima) para Qmax= 11,94 L/s e 

analisando-se as circunstâncias do problema com uma só bomba funcionando com 
capacidade Qb= 12 L/s. 

tf, min= V/ (Qb- Qmin)= 4000/ ( 12,0- 3,35) x 60= 7,71min 
 

3) Número máximo de partidas por hora (quando a vazão de chegada for mínima indica 
máxima parada com mínimo funcionamento). 

N= 60min / (tp, max + tf, min)= 60/ (19,90+7,71)=60/27,61= 2,14 < 4 OK 
Assim conclui-se que o volume de 4,00m3 satisfaz as condições de impedimento de 

septicidade e sedimentação e número máximo de partidas por hora. 
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Potência instalada 

Dr= diâmetro da canalização de recalque 
Fórmula de Bresse 
Dr= 1,3 x Qb 0,5= 1,3 x 0,012 0,5= 0,142m 
Se Dr=150mm  tem-se Vr=0,68m/s 
Se Dr=125mm tem-se Vr= 0,97m/s então adota-se no recalque Dr=125mm e na 

sucção será Ds=150mm. 
 
Altura manométrica H 
Empregando Hazen-Willians C=80 ferro fundido 
 

        10,643 . Q 1,85 

                   J =  -----------------------                               
                                    C1,85 . D4,87 
Sendo: 
J= perda de carga em metro por metro (m/m); 
Q= vazão em m3/s; 

C= coeficiente de rugosidade da tubulação de 
Q= 12 L/s  achamos J=0,0224 m/m 
Supondo comprimento virtual para as perdas localizada equivalentes a 26m 

encontram-se: 
H= 0,0224 (26+408)= 16,32m 
Potência instalada 
1) Potência da bomba 
Qb= 12 L/s  rendimento bomba= 66% rendimento do motor=80% 
Pb= (12 x 16,32)/ (75 x 0,66x 0,80)= 4,9 CV= 4,95 x 0,986=4,88 HP 
Folga de 20% ( 5HP a 10 HP) 
Pt= 1,20 x 4,88= 5,48 HP 
Adoto: Pt= 6 HP 
Teremos dois motores de 6 HP cada, sendo um de reserve. 
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30.12 Grades de barras 

Quando a vazão for maior que 250L/s a limpeza das grades deverão ser 
mecanizadas. 

 
30.13 Gerador de emergência 

Conforme a NBR 12208/92 no ponto de entrada de energia elétrica, deve ser 
previsto dispositivo que permita a ligação de gerador de emergência. 
 
30.14 Fórmula de Hazen-Willians 

A formula de Hazen-Willians é usada para tubos com diâmetro maiores que 50mm; 
 

        10,643 . Q 1,85 

                   J =  -----------------------                               
                                    C1,85 . D4,87 
Sendo: 
J= perda de carga em metro por metro (m/m); 
Q= vazão em m3/s; 
C= coeficiente de rugosidade da tubulação de Hazen-Willians; 
D= diâmetro em metros. 

 
Obtemos:                     Qo=  (C1,85 . D4,87 . J / 10,643) (1/1,85) 
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Figura 30.7- Nomograma para a equação de Hazen-Willians para C=100 

Fonte: Hammer, 1979 
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Figura 30.8- Fatores de correção para determinação da perda de carga com valores 
diferentes de C=100. 

Fonte: Hammer, 1979 
 
Exemplo 30.4 
Para a vazão de 12 L/s, diâmetro D=100mm na Figura (30.7) achamos a perda 
Hf= 40/1000 
Como queremos C=80 olhando a Figura (30.8) achamos K=1,51 

Portanto, Hf= K x 40/1000= 1,51 x 40/1000=0,0604m/m 
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Capítulo 33- Noções sobre tratamento de esgotos domésticos 
 
 

“Tratamento de esgotos precisa de energia, pois com a mesma podemos fazer as 
alterações necessárias. Não confio em tratamento de esgotos em que não se introduza 

nenhum tipo de energia”. Prof. engenheiro químico Danilo de Azevedo, 1994.
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Capitulo 33- Noções sobre tratamento de esgotos domésticos 
 
33.1 Introdução 
 Primeiramente salientamos que iremos ver a noção de tratamento de esgotos 
domésticos e não efluentes líquidos industriais que possuem normalmente algumas 
particularidades. Veremos como se faz uma unidade de tratamento de esgotos para uma 
cidade e, portanto não iremos comentar os tratamentos de esgotos feitos no local de uso. 
 É importante que tenhamos sempre em consideração a dificuldade em se adotar um 
sistema de tratamento de esgoto necessitando sempre de consultoria externa para a tomada 
de decisão correta.  
 O grande problema do sistema de lodo ativado é o consumo de energia elétrica. 
Uma vez conversando com o professor Azevedo Netto ele me disse que os bancos 
internacionais só emprestavam dinheiro para lodos ativados porque eles sabiam que 
funcionava bem apesar de consumir muita energia elétrica. Ele me aconselhou que lesse na 
biblioteca da Cetesb o chamado “livro branco” que era o processo que moveram contra a 
Sabesp com respeito a escolha do lodo ativado. Na opinião do prof. Azeveto Netto o lodo 
ativado é a melhor escolha e a Sabesp estava certa. 
 O prof Danilo Azevedo com quem fiz curso sobre tratamento de águas residuárias 
industriais, dizia que só acreditava em sistemas que se gastava energia, pois você poderia 
interferir no sistema na hora que quiser, sem ter necessidade de ficar “rezando” para dar 
certo. 
 Azevedo Neto, 1993 apresentou uma classificação não muito rígida que é os 
processos biológicos são divididos em processos anaeróbios e aeróbios. Os processos 
biológicos anaeróbios mais conhecidos são o tanque séptico e as lagoas anaeróbias. 
 Os processos biológicos aeróbicos mais conhecidos sãos os clássicos: lodos ativados 
e filtração biológica e suas variantes econômicas: valos de oxixidação, lagoas aeradas e 
lagoas e estabilização. 
 

 
 

 Entretanto a melhor classificação a nosso ver é do dr. Crespo, que separa os 
tratamentos em dois tipos: aqueles que consideram a parte sólida e líquida separadamente e 
que são os melhores e aqueles que tentam fazer o tratamento tudo junto, que são mais 
econômicos, porém menos eficientes conforme veremos abaixo. 
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33.2 Regra de Ouro 

Segundo Crespo, 2005 a regra de ouro no tratamento de esgoto, é separar 
inicialmente a parte sólida da parte líquida. 

Isto significa que os tratamentos em que a DBO particulada ou suspensão é 
depositada no tratamento primário e a parte solúvel, isto é, a DBO solúvel vai para o tanque 
de aeração e depois para um tanque de tratamento secundário, são as melhores opções. 

Aqueles tratamento em que se mistura a parte solida da parte liquida, apesar de 
menores custos, são de menor eficiência. Isto acontece com as fossas sépticas, tanque 
Imhoff, lagoas anaeróbias, percoladores anaeróbios de fluxo ascendente (RAFA), etc. 
 
33.3 DBO 
 Segundo Crespo, 2005 a DBO global é a soma da DBO solúvel com a DBO 
particulada. Estamos nos referindo a DBO com 5dias a 20ºC. 

DBO global= DBO solúvel + DBO particulada 
 
Exemplo 33.1 
Seja a DBO total igual a 500mg/L e DBO solúvel igual a 300mg/L. Calcular a DBO 
particulada. 

DBO global= DBO solúvel + DBO particulada 
DBO particulada = DBO global - DBO solúvel =500 – 300= 200mg/L 

 
 
 
33.4 Estação de tratamento de esgotos sanitários 
 Em uma cidade existe um sistema de rede de água de distribuição. A água é usada 
em banheiros, bacias sanitárias, chuveiros, etc e depois vão para o sistema separador 
absoluto, isto é, um sistema de redes coletoras que só recebem esgotos sanitários e não 
pode ser introduzida águas pluviais que é o utilizado no Brasil. 
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Figura 33.1- Sistemas de coleta de esgotos: separador absoluto e unificado 
 

 Existem países na Europa e cidades nos Estados Unidos que usam o sistema 
unificado e alguns o sistema misto, que seria um sistema separador absoluto que pode 
receber um pouco de águas pluviais, que foi o primeiro a ser instalado na cidade de São 
Paulo em 1876. 
 Os esgotos domésticos provem das residências, do comércio e de algumas pequenas 
indústrias, portanto o esgoto doméstico nunca é 100% doméstico como se pode ver. 
 
33.5 Quota per capita 

A quota per capita de esgotos varia muito de cidade para cidade, sendo uma media 
de 180 L/dia x hab a 230 L/dia x hab. 

O tratamento de esgoto funciona 24h por dia, sendo portanto um sistema de 
tratamento continuo. 

A DBO de entrada em um tratamento varia de 200mg/L a 800 mg/L e a redução 
varia de 80% a 96%. 

O grande problema do século XXI com relação aos tratamentos não é somente a 
redução da DBO e sim a necessidade de redução do nitrogênio e do fósforo, que alimentam 
as algas aumentando a eutrofização nos rios. 

 
 
 

33.6 Sistema de tratamento de esgotos domésticos 
Os tratamentos de esgotos domésticos são basicamente quatro conforme Figura 

(33.2). 
Tratamento preliminar: peneiramento através de barras para remover o material 

sólido grosseiro. 
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Tratamento primário: é a sedimentação simples do material sólido que reduz um 
pouco a poluição. 

Tratamento secundário: geralmente é um tratamento biológico 
Tratamento terciário ou Tratamento avançado: tem como objetivo remover 

alguns poluentes como: fósforo e nitrogênio. 

 
 

Figura 33.2- Etapas do tratamento de esgotos 
 

Na Figura (33.3) podemos visualizar o que são o tratamento primário, secundário, 
tratamento do lodo e tratamento avançado (tratamento terciário). 

O tratamento secundário pode ter varias opões: 
• Lodo ativado que é o mais comum e melhor inventado na Inglaterra em 

1913.  
• Filtros biológicos.  
• Lagoas. 

No sistema de lodo ativado podemos visualizar local para aeração que pode ser 
mecânica ou através de difusores. 

No tratamento do lodo temos que desidratá-lo, compactá-lo e encaminhá-lo para um 
aterro sanitário. 
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No tratamento avançado, ou seja, tratamento terciário verificamos principalmente 
dois poluentes que são o fósforo e o nitrogênio. 

 
 

Figura 33.3- Esquema de tratamento de esgotos. Observar que o tratamento 
preliminar está incluso no tratamento primário 

 
O fósforo e o nitrogênio contribuem para o aumento das algas nos rios e lagos e daí 

serem um problema, como o que está acontecendo com as ETEs da Sabesp na Região 
Metropolitana de São Paulo. 

Para a remoção do fósforo é usado o processo de decantação, sedimentação 
usando, por exemplo, um aglutinante como sulfato de alumínio e conseguiremos eliminar 
mais de 95% de fósforo com o inconveniente de obtermos grande quantidade de lodo que 
terão que ir para aterros sanitários ou outro tratamento específico. 

Para a remoção do nitrogênio temos que fazer a desnitrificação, convertendo o 
nitrato para nitrogênio gasoso que vai para a atmosfera sem causar problemas. 

O uso de carvão ativado para adsorção é destinada a remover os materiais orgânicos 
que resistiram a remoção biológica conforme USEPA, 2004. 
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Na Figura (33.5) está o esquema de uma estação de lodo ativado convencional. 
 

33.7 Filtro biológico 
O filtro biológico segundo Botelho, 1983 é o patinho feio nos tratamentos de 

esgotos sanitários. Crespo, 2005 chama modernamente de Percolação Biológica ou Reator 
aeróbio de cultivo biológico em meio fixo de sustentação. 

Conforme Figura (33.4) onde mostra o esquema do filtro biológico ocorre o 
seguinte. Primeiramente os esgotos entram num decantador primário onde a DBO 
particulada deve ser retirada. Se não houver um decantador primário, a sedimentação da 
DBO particulada irá entupir rapidamente o filtro biológico. 

Após passar no decantador primário os esgotos vão para um reservatório cheio de 
pedras britadas ou pedregulhos com profundidade mínima de 1,50m podendo chegar até 
5,0m. Segundo Botelho, 1983 as pedras nada mais são do que um misturador estático entre 
o despejo e o lodo. 
 O esgoto primário é lançado através de tubulações perfuradas que giram sobre a 
camada de pedras britadas. Sobre as pedras britadas formam-se camadas biológicas 
viscosas de aparência gelatinosa que servem de meio suportante para as bactérias 
responsáveis pela estabilização da matéria orgânica e esta camada chama-se zoogléia 
conforme Crespo, 2005. 
 Após o filtro biológico os esgotos vão para o decantador secundário sendo que o 
lodo vai para a disposição e parte do efluente é bombeado novamente para o filtro 
biológico. Podemos ter ou não recirculação. 
 As taxas adotadas comumente são 0,1 a 0,4kg DBO/dia x m3 para filtro sem 
recirculação e taxa de 0,7 a 2 kg de DBO/diz x m3 para filtro com recirculação. 
 Em 1966 quando estava me formando engenheiro civil na EPUSP tive oportunidade 
de visitar um filtro biológico em funcionamento em Jaçanã, São Paulo em companhia do 
prof. Dr. José Meiches. Inclusive o gás produzido era aproveitado na cozinha industrial de 
um asilo de velhinhos. 
 Atualmente conforme Crespo, 2005 existe um novo critério de dimensionamento 
denominado Spulkraft (SK). 
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Figura 33.4- Esquema de Filtro Biológico convencional. 

Fonte: Botelho, 1983 

 
Figura 33.5- Filtro biológico não convencional. As pedras estão substituídas por placas 

paralelas de polietileno envolvidas com manta geotextil e chama-se septo-difusor. 
 
 

33.8 Lodo ativado convencional 
 O lodo ativado é uma evolução do filtro biológico conforme Botelho, 1983, onde se 
substitui as camadas de pedra fixas por aeradores. 
 O processo é semelhante ao filtro biológico. 
 Primeiramente entram os esgotos sanitários que possuem na DBO uma parte solúvel 
e uma parte particulada. No decantador primário o objetivo é depositar a DBO particulada 
ou em suspensão. 
 Após o depósito da DBO particulada sai dos esgotos somente a DBO solúvel que 
vai para um tanque de aeração, onde através de energia elétrica os aeradores movimentam 
os esgotos. 
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 Após os esgotos vão para o decantador secundário onde o lodo vai se formando e 
uma parte dele é recirculada e volta para o tanque de aeração e outro parte vai para a 
disposição conforme Figura (33.6). 
 O tanque de aeração (também denominado de reator aeróbio) geralmente tem de 
2m a 3m de profundidade onde o lodo fica retido de 1 a 3 dias conforme Botelho, 1983. No 
tanque de aeração os microorganismos se aglutinam formando “flocos” que irão se 
depositar no decantador secundário. O livro do prof dr. Crespo denominado Manual de 
Projeto de Estações de Tratamento de Esgotos apresenta exemplo muito fácil de ser 
seguido. 
 

 
 
 

 
 

Figura 33.6- Esquema de lodo ativado convencional. 
Fonte: Botelho, 1983 

O tratamento de lodos ativados possui uma serie de modificações e levam nome 
diferente, como  
 
33.9 Lagoas de estabilização 

Não vamos explicitar as lagoas, pois em minha opinião estão fadadas ao 
desaparecimento face às restrições cada vez maiores das Resoluções Conama com exceção 
das lagoas aeradas artificialmente. 
 
33.10 Avaliação dos tratamentos 

Basicamente os tratamentos de esgotos são anaeróbios e aeróbios. Sem dúvida 
nenhuma o melhor tratamento é o aeróbio onde é necessária muita energia (oxigênio) para 
alimentar as bactérias e estas quebrarem a matéria orgânica, produzindo muito lodo. 

No tratamento anaeróbio não há gasto de energia, há uma menor quantidade de lodo 
porém, o maior problema é que não há redução de poluentes como o fósforo e o nitrogênio. 

Há redução de DBO mas quase nada de fósforo e nitrogênio. 
Um outro problema é que não havendo energia externa, é difícil de ficar interferindo 

no processo e temos que ficar “rezando” para que tudo dê certo. 
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O maior problema é as leis da Conama como a 357/05 que cada vez mais vão 
ficando mais restritivas sendo que algumas destas alternativas de baixo custo ficarão 
impensáveis no futuro. 
 
33.11 Normas da ABNT 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) possui a NB-579/1990 (NBR 
12209/90) sobre Projetos de estações de tratamento de esgotos sanitários que se aplica aos 
processos de tratamento em: 

• Separação de sólidos dos meios físicos (tratamento preliminar) 
• Filtração biológica (tratamento secundário) 
• Lodos ativados (tratamento secundário) 
• Tratamento de lodo 

 
33.12 Eficiência do tratamento 
 Na Tabela (33.1) estão os valores mais comuns de redução de DBO conforme o 
professor Azevedo Neto. 
 

Tabela 33.1-Valores mais comuns de redução de DBO segundo Azevedo Netto. 
 

 
Fonte: Faculdade de Saúde Pública, 1973 

 
Pela Tabela (33.1) podemos ver que o tratamento primário reduz no máximo 40% 

da DBO enquanto que o lodo ativado vai de 85% a 95%. Nas lagoas a redução variam de 
50% a 95%.  
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33.13 Custos 

Os custos de implantação de ETE convencionais de lodos ativados variam de R$ 
140,63/hab a R$ 157,66/ha com uma média de R$ 144,03/hab conforme Jordão, 2005. 

O custo total de implantação de uma lagoa de estabilização é de US$ 65,00/hab. 
 

Exemplo 33.2 
Estimar o custo de uma ETE de lodo ativado convencional (primário+secundário) para 
população de 1.300.000 hab. 

Custo de implantação= R$ 144,03/ hab  
1.300.000hab x R$ 144,03/hab= R% 1.872.390.000,00 

 
 
33.14  Lodo do esgoto 

Botelho, 1983 chama o lodo de esgoto de Besta Negra , dados os problemas que o 
mesmo apresenta. Aproximadamente em 100kg de lodo teremos 80 kg de água. 

A imagem que temos do lodo esgoto provem na maioria das vezes, dos lodos das 
fossas sépticas, que já estão estabilizados, mas o que acontece em tratamentos é que o lodo 
ainda não está estabilizado. 

Qasim, 1994 diz que o objetivo da estabilização do lodo são: reduzir os patogênicos, 
eliminar o odor e controlar o potencial de putrefação da matéria orgânica. 

Os métodos para estabilização ou tratamento do lodo são vários: 
• Métodos de tratamento biológico aeróbicos 
• Métodos de tratamento biológico anaeróbicos (mais usado) 
• Métodos de oxidação química com altas dosagens de cloro 
• Métodos químicos de estabilização usando a cal elevando o mesmo acima de 

ph=12,. 
• Método de tratamento com calor sendo o lodo aquecido a 140º a 200ºC por 

um período curto e sobre pressão, 
  
O método mais usado é tratamento biológico anaeróbio do lodo em um tanque aberto ou 

fechado onde a matéria orgânica se decompõem com auxilio de microorganismos que não 
precisam de oxigênio. O digestor anaeróbio trata somente o lodo, mas sistemas de 
tratamento como fossa séptica e lagoa anaeróbia fazem também o tratamento anaeróbio dos 
lodos. 

Os outros métodos geralmente são usados em estações tratamento de esgotos de 
pequeno porte conforme Qasim,. 1994. 
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Figura 33.7- Esquema de lodo ativado onde salientamos o Digestor Anaeróbio para o 

tratamento do lodo antes da secagem. Fonte: Crespo, 2005. 
 

Na Figura (33.8) vemos um leito de secagem convencional que geralmente são dois. 
Tínhamos em Guarulhos na cidade Serodio um Tanque Imoff . Era comum germinarem as 
sementes de tomates no lodo seco. 
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Figura 33.8- Leitos de secagem 
 
 

33.15 MBR 
O sistema mais novo do mundo chamas-e MBR (Membrane bioreators) e existe no 

mundo há aproximadamente 10anos. É uma mistura do melhor tratamento biológico que 
existe que é o lodo ativado com o uso de membranas, onde no decantador secundário 
instalamos membranas conforme Figura (33.9). 

As membranas são para ultrafiltração e é o melhor sistema de tratamento de esgoto 
quando pretendemos fazer o reuso devido a alta confiabilidade no processo. 

As membranas são limpas anualmente e trocadas a cada 5 anos. 
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Figura 33.9- Esquema do MBR= lodo ativado + membranas 
 
 

33.16 Lançamento do efluente nos cursos de agua 
O lançamento do efluente em cursos d´água tem obedecer aos padrões da Conama 

357/2005. 
Em muitos paises o efluente é usado para recarga de aqüíferos (infiltração), 

irrigação de parques, jardins,campos de golfe, usos industriais não potáveis, aquacultura e 
como água de reuso para fins não potáveis. 

Observemos que não temos normas técnicas de Reuso de esgotos no Brasil. 
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Capitulo 34- Previsão de esgotos 
 
34.1  Introdução 

Uma das coisas mais difíceis de ser feita é a previsão dos despejos de esgotos em 
sistema de esgotos separador absoluto. 

Primeiramente não existe nunca uma previsão perfeita. Mesmo a melhor previsão 
feitas em países do primeiro mundo, tem erros que vão de 5% a 10% podendo chegar a 
mais de 30%. 

Os principais dados necessários para uma previsão são: 
a) População: projeções e tamanho da família; 
b) Moradia: quantidade de pessoas por moradia, densidade de moradias, tamanho 

dos lotes etc.; 
c) Empregos: total de empregos por cada setor industrial, dados históricos da taxa 

de crescimento dos empregos. Projeções dos empregos agregados e desagregados; 
d) Outros fatores econômicos: índices de inflações, aumento da renda, projeção do 

aumento da renda; 
e) Clima: temperatura, chuvas, evapotranspiração; 
f) Estatísticas de água: preços, estruturas da tarifas, dados históricos mensais por 

economias e por categorias, perdas d’água, suprimentos particulares; 
g) Conservação da água: medidas futuras de conservação da água, medidas de 

redução do consumo de água, aceitabilidade pelo público etc. 
Existem segundo Boland et al (1981) e Tung (1992) três métodos básicos de 

previsões: 
a) Método de um simples coeficiente (quota per capita, volume por ligação, 

volume mensal / empregado para cada tipo de indústria) 
b) Métodos de Múltiplos coeficientes (chuvas, renda, preço da água etc) 
c) Métodos Probabilísticos (verifica as incertezas nos métodos anteriores) 
No Método de um Simples Coeficiente tem somente uma variável explanatória 

que pode ser aplicada, por exemplo, a quota per capita, o volume de água por ligação de 
água ou o coeficiente unitário para método desagregado.  

Exemplo do coeficiente unitário é a previsão de consumo industrial, baseado em 
volume de água gasto por operário em determinado tipo de indústria. Este método é bom 
para uma avaliação preliminar do problema, pois usa poucos dados, mas não é consistente e 
de modo geral não fornece uma boa previsão.  

Este método é bom para previsões a curto prazo, mas são  bastantes questionáveis 
para previsão a longo prazo.  

Para o método do simples coeficiente vamos citar dados da AWWA (1991) 
referente a quota per capita relativa ao número de consumidores: 

A previsão de população e consumo de água é mais arte do que ciência. 
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34.2 Previsão usando densidade 

A previsão das vazões de esgoto é baseada na previsão de consumo de água e é 
muito difícil, pois temos que considerar a situação de inicio e a de futuro. Uma das 
maneiras mais práticas e usadas é a densidade em habitantes por hectare. Existem várias 
tabelas sobre o assunto. 
 

Tabela 34.1- Densidade media conforme o tipo de ocupação do solo 
Tipo de ocupação de áreas urbanas Densidade 

(hab/ha) 
Áreas periféricas, lotes grandes 25 a 75 
Casas isoladas, lotes médios e pequenos 50 a 100 
Casa geminada de 1pavimento 75 a 150 
Idem 2 pavimentos 100 a 200 
Prédio de pequenos apartamentos 150 a 300 
Áreas comerciais 50 a 150 
Áreas industriais 25 a 75 
Densidade global média 50 a 150 
  
Áreas industriais 1,0 a 2 L/s x ha 

 
Tabela 34.2- Densidade média conforme o tipo de ocupação do solo 

Tipo de ocupação de áreas urbanas Densidade 
(hab/ha) 

Bairros residências de luxo com lotes de 800m2 100 
Idem 450m2 120 
Idem 250m2 150 
Bairros mistos residencial e comercial com prédios até 4 pavimentos 300 
Bairros residências com até prédios até 12 pavimentos 450 
Bairros misto residencial, comercial e de indústrias leves 600 
Bairros comerciais com edifícios de escritório 1000 

 
O professor Tucci desenvolveu por análise de regressão linear equação que fornece 

a área impermeável  em função da. densidade (hab/ha).  
                                              AI=  -3,86 + 0,55 x DH                             

Sendo: 
AI= área impermeável em porcentagem 
DH= densidade habitacional (hab/ha) 
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Tabela 34.3- Densidade habitacional em função da área impermeável 

DH AI 
(hab/ha) (%) 

30 12,64 
40 18,14 
50 23,64 
60 29,14 
70 34,64 
80 40,14 
90 45,64 
100 51,14 
110 56,64 
120 62,14 
30 67,64 
140 73,14 
150 78,64 
160 84,14 
170 89,64 

 
34.3 Previsão de população 

Qasim, 1994 apresenta sugestão de oito métodos para previsão de população. 
1. Método de crescimento aritmético 
2. Método de crescimento geométrico 
3. Método de taxa declinante de crescimento: onde a população atinge um ponto de 

saturação prefixado. 
4. Método da curva logística: é a curva em forma de S onde atinge a população de 

saturação. 
5. Método gráfico de comparação entre cidades similares: são comparadas cidades 

similares e se fazem projeções iguais. 
6. Método da razão: pensa-se que a cidade segue o crescimento da região. 
7. Método da previsão de empregos 
8. Método da previsão de cluster de nascimentos: é escolhido um grupo de pessoas 

nascidas num certo período e daí se fazem as previsões. 
 Os principais métodos utilizados para as projeções populacionais são (Fair et al, 1968; 
CETESB, 1978; Barnes et al, 1981;  Qasim, 1985; Metcalf & Eddy, 1991): 

       Vamos apresentar somente os três métodos clássicos para previsão de população: 
1. Método aritmético 
2. Método geométrica 
3. Método Logístico 
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34.4 Dados de população de Guarulhos 

Primeiramente vamos fornecer os dados da população de Guarulhos segundo o 
IBGE conforme Tabela (34.4). 

 
Tabela 34.4- Dados da população de Guarulhos conforme censo IBGE 

ANO POPULAÇÃO 
 TOTAL RURAL URBANA
 (Hab) (Hab) (hab) 

1.940 13.439 6.779 6.660
1.950 35.523 18.422 17.101
1.960 101.273 23.776 77.497
1.966 182.627 24.528 158.099
1.967 196.186 22.197 173.989
1.968 209.745 19.876 189.869
1.969 223.304 17.550 205.754
1.970 236.811 15.226 221.585
1.971 266.469 24.126 242.343
1.972 296.073 33.026 263.047
1.973 325.677 41.926 283.751
1.974 355.281 50.826 304.455
1.975 384.885 59.726 325.159
1.976 414.489 68.626 345.863
1.977 444.093 77.526 366.567
1.978 473.697 86.426 387.271
1.979 503.301 95.326 407.975
1.980 532.908 104.226 428.682
1.981 565.326 102.145 463.181
1.982 597.744 97.264 500.480
1.983 630.162 90.268 539.894
1.984 662.580 81.062 581.518
1.985 717.723 45.678 672.045
1.986 728.000 48.000 680.000
1.987 761.000 52.000 709.000
1.988 794.000 55.000 739.000
1.989 801.690 55.000 746.690
1.990 806.000 35.000 771.000
1.991 811.486 37.940 773.546
1.992 833.000 5.000 828.000
1.993 863.294 6.000 857.294
1.994 900.000 7.000 893.000
1.995 922.237 6.000 916.237
1.996 972.197   
1.997    
1.998    
1.999    
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2.000 1.072.717   
2.001    
2.002    
2.003    
2.004    
2.005 1.251.179   
2.006 1.283.253   

 
Na Tabela (3.5) estão os dados com intervalos de 10anos desde 1940 até o ano 

2000. 
Tabela 34.5-População de 10 em 10 anos 

Ano Pop (hab) 
1940 13439 
1950 35523 
1960 101273 
1970 236811 
1980 532908 
1990 806000 
2000 1072717 
2010  
2020  
2030  
2040  

 
34.5 Método aritmético 

Considerando os valores das populações Po e P1 no tempo to e t1 a razão ou taxa de 
crescimento aritmético neste período conforme prof Eduardo R. Yassuda e Paulo S. 
Nogami do livro Técnica de Abastecimento de Agua será: 

r= (P1-Po)/ (t1-to) 
A população P será:               P= Po + r (t – to) 

 
Tabela 34.6-Razão para o método aritmético 

  Aritmético 
Ano Pop (hab) Razão 

1940 13439 2208 
1950 35523 6575 
1960 101273 13554 
1970 236811 29610 
1980 532908 27309 
1990 806000 26672 
2000 1072717  
2010 1351357  
2020 1908637  
2030 2744557  
2040 3859117  

Considerando Po= 1940 e P1= 1950 a razão será: 
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r= (P1- Po)/ (t1- to) = (35523-13439) / (1950 – 1940) =2208 
e assim para os demais anos conforme Tabela (34.6) 
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Figura 34.1- Gráfico da população de Guarulhos de 1940 ao ano 2000 

 
 

Considerando a média das três ultimas razões teremos: 
Média =27864= (29610+27309+26672)/3 

P= Po + r (t – to) 
Considerando to=2000 e Po= 1072717 

P= 1072717 + 27864 (t – 2000) 
Contando-se to a partir do ano 2000 
Para t=2010 teremos: 

P= 1072717 + 27864 (2010 – 2000) 
 
Tabela 34.7- Previsão de população de Guarulhos usando método aritmético 

Ano Pop (hab) 
1940 13439 
1950 35523 
1960 101273 
1970 236811 
1980 532908 
1990 806000 
2000 1072717 
2010 1351357 
2020 1629997 
2030 1908637 
2040 2187277 
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34.6 Método geométrico 
A previsão de população conforme FHSP, 1967 pelo método geométrico será: 

 
P= Po . q (t-to) 

   
q= (P1/Po) (t1-to) 

Dados: 
Ano 2000    P1=1.072.717 hab. 
Ano 1990    Po= 806.000 hab. 

q= (P1/Po) (t1-to) 

q= (806000 / 1072717) (2000-1990) =1,03 
Adotando a razão q= 1,03 obtermos para o ano 2030. 

P= Po . q (t-to) 

P= 806000 x 1,03 (2030-1990) =2.603.766hab 
 
                            Tabela 34.8- Aplicação do método geométrico para Guarulhos 

 Geométrico
Ano Pop (hab)

1940 13439 
1950 35523 
1960 101273 
1970 236811 
1980 532908 
1990 806000 
2000 1072717 
2010 1441642 
2020 1937446 
2030 2603766 

 
34.7 Método Logístico 

O método logístico prevê uma população de saturação denominada K que é 
considerando um limite superior conforme FHSP. 1967. 

P= K / (1 + 2,718 a-bt ) 
Sendo que o valor de K se obtém: 

Ps = [2.Po.P1.P2 – P12 . (´Po+P2)]  / (Po . P2 - P12) 
 
b= {1/ (0,4343 x d)} . log { [Po (K-P1)]/ {P1 . (K-Po)}} 

to=0 
t1=d. No caso d=10anos 
t2=2d 

                                           a = (1/0,4343) . log [(K-Po)/Po] 
 

Tomando-se o valor de Po para o ano de 1980, P1 para o ano de 1990 e P2 para o 
ano 2000 acharemos o valor de K. 
 



Curso de rede de esgotos 
Capitulo 34- Previsão de esgotos 

   engenheiro Plínio Tomaz  pliniotomaz@uol.com.br   14/07/08 

 

                                                                     

9

34-9

                                          Tabela 34.9- Valores de Po, P1 e P2 
Valores ano População

Po 1980 532908 
P1 1990 806000 
P2 2000 1072717 

 
K = [2.Po.P1.P2 – P12 . (Po+P2)]  / (Po . P2 - P12) 
K = [2x532908x806000x1072717 – 8060002 . (532908+1072717)]  / (532908x 

1072717 - 8060002)= 1.558.889 
Portanto, a população de saturação será de K=1.558.889 habitantes. 

 
b= {1/ (0,4343 x d)} . log { [Po (Ks-P1)]/ {P1 . (Ks-Po)}} 
b= {1/ (0,4343 x 10)} . log { [532908 (1558889-806000)]/ {806000 . (1558889-

532908)}}= -0,07232125 
   a = (1/0,4343) . log [(K-Po)/Po] 
   a = (1/0,4343) . log [(1558889-532908)/532908]= 0,65504716 

P= Ks / (1 + 2,718 a-bt ) 
P= 1558889 / (1 + 2,718 0,65504-0,07232.t ) 

O tempo começa a contar de 1980, pois to=1980. Para o ano 2010 teremos a 
diferença 2010-1980 que serás de 30 anos ficando assim. 

P= 1558889 / (1 + 2,718 0,65504-0,07232. (2010-1980 )= 1.277,850 
                        
                         Tabela 34.10- Aplicação do método logístico para Guarulhos 

   Logística 
 Ano Pop (hab) K=1558889 
 1940 13439 b=0,07232125 
 1950 35523 a=0,65504716 
 1960 101273  
 1970 236811  

Po, to 1980 532908  
P1, t1 1990 806000  
P2, t2 2000 1072717  

 2010 1277850  
 2020 1408570  
 2030 1482139  
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34.8 Coeficientes de variação da vazão 

Os projetos de esgotos usam os seguintes coeficientes: 
K1= maior consumo diário no ano/ vazão média diária no ano 

  K2= maior vazão horária no dia/ vazão média horária no dia 
 K3= coeficiente de mínima vazão horária que é a relação entre a vazão mínima 

e a vazão média anual. 
Conforme ABNT NBR 9649/86 os valores a serem adotados quando não se 

possuem pesquisas são: 
K1= 1,20 
K2= 1,5 
K3=0,5 

Coeficiente de retorno= 0,80 
 Conforme Tsutya, 1999 a SABESP usa a equação abaixo para os valores de 

K= K1 x K2, sendo que para vazões abaixo de 751 L/s o valor K=1,80 é constante e para 
vazões acima de 751 L/s o valor de K diminui. 

Q≤ 751 L/s       K=1,80 
Q> 751 L/s 

K= 1,20 + 17,485/ Q 0,5090 

Sendo: Q= somatória das vazões médias de uso predominante residencial, comercial, 
publico em L/s 

 
34.9 Vazões parasitárias (infiltração) 
 Pode haver infiltração de água de drenagem nos coletores de esgoto e isto se chama 
de vazões parasitarias que atingem até 6,0 L/s x km. 
 Conforme Tsutiya, 1999 as águas do subsolo atingem as redes coletoras através de: 

• Juntas das tubulações 
• Paredes das tubulações 
• Poços de visita, tubos de inspeção e limpeza, caixas de passagem, estações 

elevatórias, etc. 
 

Tabela 34.11- Vazões parasitárias 
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Figura 34.2- Taxas de infiltração em redes coletoras de esgoto 

Fonte: Crespo, 1997 
 

Conforme a norma da ABNT 9649 a taxa de infiltração depende da posição do 
lençol freático variando de 0,05 L/s x km a 1,0 L/s x km. 
 
34.10 Despejos industriais 

É uma grande dificuldade estimarmos a contribuição industrial numa rede de 
esgotos. Primeiramente informamos que a legislação não permite que nenhuma indústria 
lance na rede de esgotos vazões maior que 1,5 vezes maiores que a média. 

Na falta de dados Tsutya, 1999 estima vazões futuras entre: 1,15 L/s x ha a 2,30 L/s 
x ha. Em áreas industriais onde não se utilizam quantidades significativas de água em seus 
processos produtivos, pode-se estimar a contribuição de esgotos em 0,35 L/s x ha. 

Para vazões industriais (médias e grandes) conforme Tsutiya, 1999 o valor de 
K1=1,10 
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34.11 População flutuante 

Conforme o caso deve ser levada em conta, principalmente em cidades de veraneio. 
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Capítulo 35- Caixa de gordura 
 
35.1 Introdução 

É importante que haja caixa de gordura em prédios de apartamentos e nas 
residências. As caixas de gorduras em restaurantes são importantíssimas, pois a quantidade 
de gorduras se forem lançadas nas redes coletoras causarão entupimentos constantes 
conforme já constato. 

 
Figura 35.1- Caixa de gordura 

 
 

Figura 35.2- Caixa de gordura 
http://www.cswd.net/pdf/FOG_Manual_Final.pdf 

 
O problema do excesso de gordura nos esgotos sanitários trás problemas no 

tratamento na formação do lodo, no aumento do tempo de retenção hidráulica e na redução 
da atividade hidrolítica devido a biomassa conforme Mendes et al, 2005. 
 Existe basicamente dois tipos de caixas de gorduras: 
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• Caixa de gordura para prédios onde existe rede coletora de esgoto sanitário 
• Caixa de gordura para prédios onde não existe rede coletora de esgoto sanitário 

 
Conforme Mendes et al, 2005 a concentração de lipídeos (gorduras) em águas 

residuárias é dado pela Tabela (35.2). 
 

Tabela 35.2- Fontes de lipídeos(gorduras) e suas concentrações em águas residuárias 
Tipo de efluentes Concentração de lipídeos 

(gorduras) (mg/L) 
Doméstico 40 a 100 
Matadouros e avícolas >500 
Laticínios 4680 
Restaurantes 98 
Azeite de oliva 16000 
Sorvetes 845 
Fonte: Mendes et al, 2005    www.scielo.br 

 
A maior fonte de geração de lipídeos (gorduras) são as indústrias de óleos 

comestíveis, sorvetes, laticínios, matadouros e efluentes domésticos e de restaurantes, 
principalmente de fast food conforme Mendes et al. 2005. 

 
35.2 Caixa de gordura para prédio onde existe rede coletora de esgoto sanitário 

Conforme a NBR 8160/1983 de Instalação predial de esgoto sanitário recomenda a 
instalação de caixas retentoras de gorduras nos esgotos sanitários que contiverem resíduos 
gordurosos provenientes de pias de copas e cozinhas. 

A norma estabelece a Equação (35.1) para o dimensionamento da caixa de gordura: 
V= 2 x N + 20                                                    (Equação 35.1) 

Sendo: 
V= volume em litros 
N= número de pessoas servidas pelas cozinhas que contribuem para a caixa de gordura; 
 

O dimensionamento correto da caixa de gordura é muito importante para o bom 
funcionamento do sistema de tanque sépticos, conforme Figura (35.1) motivo pelo qual 
vamos nos dedicar um pouco mais visto haver pouca literatura brasileira sobre o assunto. 
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Figura 35.3 – Caixa de gordura 

Fonte: Jordão et al, 2005 
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35.3 Critérios básicos 

As caixas de gorduras devem obedecer a quatro critérios básicos para o seu perfeito 
funcionamento. 

1. Tempo de detenção: deverá haver um tempo de detenção suficiente para 
que as gorduras e o óleo sejam emulsionadas, separadas e que flutuam na 
superfície da caixa de gordura. 

2. Temperatura: a caixa de gordura deve permitir que os esgotos tenham a sua 
temperatura aumentada suficientemente para emulsionar a gordura e separá-
las. 

3. Turbulência: a turbulência deverá ser evitada, pois poderá atrapalhar a 
subida da gordura. 

4. Volume da caixa: deve ser adequado para permitir o armazenamento da 
gordura durante os intervalos de limpeza. 

 
Os óleos e graxas, segundo Jordão, 2005 estão presentes nos esgotos de 30mg/L a 

70mg/L conforme já constatado em quatro estações de tratamento de esgotos sanitários. Em 
projetos de hospitais, restaurantes e cozinhas industriais é normalmente adotado 100mg/L 
de óleo e gorduras sendo este a base do dimensionamento das caixas de gordura pela EPA. 

Algumas cidades americanas admitem limites de óleo e gorduras que variam de 
150mg/L a 300mg/L, sendo a média de 200mg/L. 

Conforme Decreto do Estado de São Paulo 8468 de 8 de setembro de 1976 o 
lançamento na rede publica de esgoto sanitário deverá obedecer ao artigo 19-A item 
IV – ausência de óleos e graxas com concentração máxima de 150mg/L. 

Uma caixa de dimensões muito pequena acarretará a perda de todo o sistema, sendo 
que a ABNT deverá alterar as normas vigentes. 

 
35.4 Caixa de gordura para prédio onde não existe rede coletora de esgoto sanitário 

As caixas de gorduras da firma Rotogine são feitas em polietileno e possuem 
volume de 100 litros a 8.000 litros, conforme Figura (35.2). 

 

pliniotomaz@uol.com.br

Caixa de gordura
100 litros a 500 litros

Resíduos pesados +  gordura digerida

Água limpa

Gordura flutuante

 
Figura 35.4 - Caixa de gordura 

Fonte: http://www.rotogine.com.br/ 
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A caixa de gordura da Figura (35.5) é o modelo recomendado pelo Estado da 
Carolina do Norte, 2002. 

 
Figura 35.5 - Caixa de retenção de gordura 

Fonte: Estado da Carolina do Norte, 2002. 
 
35.5 Método do tempo de detenção conforme Metcalf&Eddy, 1991 

Metcalf&Eddy, 1991 recomenda que a caixa de gordura coletiva para que a flotação 
das gorduras seja efetiva deve deter o efluente no mínimo em 30 (trinta) minutos. 

Conforme Mecalf&Eddy, 1991 os fatores de pico são muito importante para o 
dimensionamento de caixas de gorduras para pequenos estabelecimentos comerciais, 
pequenas comunidades e residências individuais conforme Tabela (35.3). 

 
Tabela 35.3- Fatores de pico para escoamento de esgotos de residência 

individuais, pequenos estabelecimentos e pequenas comunidades 
Fator de 

pico 
Residência individual Pequenos estabelecimentos 

comerciais 
Pequenas 

comunidadades 
 Faixa de 

pico 
Média de 

pico 
Faixa de pico Média de pico Faixa de 

pico 
Média de 

pico 
Pico horário 4 a 8 6 6 a 10 8 3 a 6 4,7 
Pico por dia 2 a 5 4 4 a 8 6 2 a 5 3,6 
Pico por 
semana 

1,25  a 4 
 

2 2 a 6 3 1,5  3 1,75 

Pico por mês 1,2 a 3 1,75 1,5  4 2 1,2 A 2 1,5 
Fonte: Metcalf & Eddy, 1991 
 
Para partículas com diâmetro de: 

• 150μm a velocidade de ascensão é de 3,6m/h e  
• 60μm a velocidade de ascensão será 0,6m/h. 

 
Exemplo 35.1 
Supondo velocidade mínima de ascensão de 3,6m/h para indústria com 300 empregados. 
Tomaz, 2000, Previsão de consumo de água. 

Restaurante: 11 litros/dia/refeição Metcalf & Eddy, 1991 
Suponhamos que se gaste 11 litros/refeição por hora 

Vazão média = 11litros/hora x 300empregados = 3300 L/h= 3,3m3/h 
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Usando fator de pico= 8 conforme Tabela (35.3). 
Vazão de pico= 3,3m3/h x fator de pico= 3,3 x 8=26,4 m3/h 
Usando Equação (35.2) temos: 
Adotando velocidade mínima ascensional de 3,6m/h teremos: 
 
   Área (m2)= 26,4m3/h /3,6= 7,33m2 
Adotando: 

L= comprimento (m) 
B= largura (m) 
Supondo: L= 1,5 B 
A= L x B 
A= 1,5 B2 

A= área (m2)= 7,33m2 
7,33= 1,5 B2 
B= 2,21m 
L= 1,5 x B= 1,5 x 2,21= 3,32m 

 
Tempo de detenção mínimo adotado> 30min  (Metcalf e Eddy, 1991) 
Para a flotação ser efetiva adoto 60min   

V= (30min/60min) x 26,4m3/h=13,2m3 
Altura da caixa 
V= L x B x H 
13,2m3 = 3,32 x 2,21 x H 
H= 1,80m 
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35.6  Caixa de retenção de gordura conforme Nunes, 1996 

As caixas de retentoras de gordura são unidades destinadas a reter gorduras e 
materiais que flotam naturalmente. São utilizadas no tratamento preliminar de águas 
residuárias de frigorífico, curtumes, laticínios, matadouros, etc. 

O principio de separação se dá pela diferença de densidade entre a água e as 
gorduras. Em matadouros e curtumes, estas gorduras recuperadas têm valor comercial. 

A caixa deve ser construída de forma que o liquido tenha permanecia tranqüila 
durante o tempo em que as partículas, a serem removidas, percorram desde o fundo até a 
superfície liquida. O tempo de detenção deverá situar-se entre 3 e 5 minutos, se a 
temperatura do líquido se encontrar abaixo de 25ºC. Acima desta temperatura, o tempo de 
detenção poderá ser maior, até 30minutos. 
 
 

 
 

Figura 35.6-Caixa retentora de gordura 
Fonte: Nunes, 1996 

 
O formato da caixa deverá ser retangular, possuindo duas ou mais cortinas, uma 

próxima à entrada para evitar turbulência do líquido e a outra próxima à saída. Em um dos 
lados da caixa deverá ter uma calha para remoção da gordura. 

A área necessária A é calculada conforme a seguinte fórmula: 
A = Q/ V 

Sendo: 
A= área da superfície da caixa (m2) 
Q= vazão máxima (m3/h) 
V= velocidade mínima de ascensão das partículas de menor tamanho. Esta velocidade 
poderá ser obtida em um cilindro graduado, determinado o tempo de subida de uma 
pequena partícula. 

V (m/h)= H(m)/ t(h) 
Sendo: 
V= velocidade mínima ascensional (m/h) 
H= altura do líquido no cilindro (m) 
t= tempo de ascensão (h) 
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Exemplo 35.1- Extraído de Nunes, 1996 
Dimensionar uma caixa de gordura de um frigorífico que abate cerca de 200 cabeças de boi 
por dia. Considerar a contribuição per capita igual a 15000 Litros/cabeça/dia, como também 
o período de 8 horas de funcionamento diário e que 60% das águas residuárias passarão na 
caixa. A temperatura é de 30ºC. 
 
Contribuição diária de águas residuárias (Q) 

Q= 200 cabeças/dia x 1500 litros/cabeça x dia= 300m3/dia 
Para 8 horas de funcionamento 
Q= 37,50m3/h 

 
Volume da caixa V 

Adotando o tempo de detenção de 10min, tendo em vista que a temperatura do 
liquido se encontra acima de 25ºC. 

V= 1,5 x Q x t x 0,60 
Sendo: 
V=volume da caixa (m3) 
Q= vazão média (m3/h) 
t= tempo de detenção (h) 
0,60= 60% da água passará na caixa. 
1,5= coeficiente de pico 
 
Dimensões da caixa 
Considerando que a velocidade de ascensão das menores partículas seja de 4mm/s, ou seja, 
14,4m/h teremos: 

A= 1,5 Q/ 14,4= 1,5 x 37,5/ 14,4= 3,90m2 
 
Adotando comprimento L e largura B 

L= 1,5 x B 
A= L x B 
3,90m2= 1,5 B2 
B=1,61m 
L= 1,5 x 1,61= 2,42m 

 
Altura da caixa H 

V= L x B x H 
5,625m3= 2,42m x 1,61m x H 
H= 1,44m 
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35.7 Método da área suburbana de Washington 

Volume= vazão de pico x fator de diversidade x tempo de residência 
Fator de diversidade: 

  0,2 para gorduras leves 
0,3 para gorduras moderadas 
0,4 para gorduras pesadas 

O tempo de residência padrão é de 24min mais pode ser usado tempo menor com o 
limite mínimo de 8min. 
 
35.8 Stockton, Califórnia 

V= vazão de pico da cozinha x 10min 
Comentário: de modo geral as caixas de gorduras dimensionadas em várias cidades dos 
Estados Unidos são baseadas na vazão de pico das cozinhas. 

A localização das caixas de gorduras devido a sua periculosidade não deve ser 
instalada dentro da cozinha ou do restaurante devendo ser localizada num local de fácil 
acesso. 

A manutenção das caixas deve ser mensal evitando que a mesma atinja 25% do 
volume do líquido. 
 
35.9 Método da EPA1 para restaurantes 

Este método é baseado empiricamente no valor limite de óleos e gorduras de 
100mg/L, conforme Estado da Carolina do Norte, 2002. 
 
Consumo por refeição: 20 litros 
Fator de armazenamento      mínimo= 1,7         máximo=2,5 
Fator de carga   mínimo=0,5   máximo= 1,25  médio= 1,0    baixo= 0,80 
Volume mínimo da caixa de gordura= 3.000 litros 
V= (número de assentos) x 20litros/refeição x (Fator de armazenamento) x 1/2 do número 
de horas aberto) x (fator de carga) 
 
Exemplo 35.2 
Dimensionar a caixa de gordura para restaurante com 50 assentos, trabalhando 8 horas/dia 
com 20litros por refeição, usando fator de armazenamento igual 2,0 e fator de carga igual a 
1,0. 
V= (número de assentos) x 20litros/refeição x (Fator de armazenamento) x 1/2 do número 
de horas aberto) x (fator de carga) 
V= (50 assentos) x 20litros/refeição x (2,0) x 1/2 de 8 horas aberto) x (1,0) 

V= 8.000litros 
 
35.10 Método da EPA1 para hospitais 

Volume mínimo= 3.000litros 
Fator de armazenamento     mínimo=1,7   máximo= 2,5 
Consumo por refeição= 18litros/refeição 
Fator de carga 
Máquina de lavar prato= 1,25 



Curso de rede de esgotos 
Capitulo 35- Caixa de gordura 

Engenheiro Plínio Tomaz pliniotomaz@uol.com.br   15/07/08 
 

 35-10

Sem máquina de lavar prato= 0,75 
 
Exemplo 35.3 
Dimensionar a caixa de gordura de um hospital com 100 pacientes e 10 pessoas para 
atendimento. 
        V= (número de refeições servidas no dia) x (consumo/refeição) x (fator de 
armazenamento) x (fator de carga)  
Refeições= 100 x 3 + 10 x 3 = 330 refeições 
Fator de armazenamento= 2,0 
Fator de carga= 1,25 com máquina de lavar pratos 

V= 330 x 18 x 2,00 x 1,25 = 14.850 litros 
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Figura 35.7- Tiragem de amostra da caixa de gordura 
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Figura 35.8- Caixa de gordura com acesso para inspeção 
 
 
 

 
 

Figura 35.9- Gorduras acumuladas 
 



Curso de rede de esgotos 
Capitulo 35- Caixa de gordura 

Engenheiro Plínio Tomaz pliniotomaz@uol.com.br   15/07/08 
 

 35-13

 
Figurda 35.10- Produção de gorduras 

 

 
Figura 35.11- Poço de visita extravasando água devido entupimento por gorduras 

 

 
Figura 35.12- Exigências de gorduras nos Estados Unidos 

http://www.precast.org/technical/Grease_Interceptor_Design_s.pdf 
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Figura 35.13- Valores adotados em USA para dimensionamento de caixa de gorduras 

http://www.precast.org/technical/Grease_Interceptor_Design_s.pdf 

 
Figura 35.14- Diversos valores de caixa de gorduras conforme os diferentes critérios 

http://www.precast.org/technical/Grease_Interceptor_Design_s.pdf 
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Capitulo 36- Gases em tubulações de esgoto 
 
36.1 Introdução 
       Um dos problemas que existe normalmente nos sistemas de esgotos é a produção de 
gases malcheirosos, principalmente o sulfeto de hidrogênio, H2S, segundo Mendonça,1975. 
 É muito conhecido os casos de tubos de concreto para conduzir esgotos sanitários 
que devido a produção dos sulfetos entram em colapso conforme Figura (36.1). O motivo é 
que os sulfetos juntamente com o vapor de água e bactérias cria o ácido sulfúrico que 
destrói o cimento e conseqüentemente a estrutura do concreto. 
 
 

 
Figura 36.1- Corrosão de tubo de concreto para condução de esgoto, por sulfeto de 

hidrogênio. 
Fonte: Tsutiya, 1999 

Existem vários gases nos esgotos, mas o mais importante é o sulfeto de hidrogênio 
H2S.A presença de odor do sulfeto de hidrogênio é importante para os trabalhadores, pois 
podem causar explosão quando está junto com os gases o metano. 

A concentração mínima de H2S para causar a morte é 300mg/L sendo que 
3000mg/L é fatal conforme Metcalf e Eddy, 1981. 

Metcalf e Eddy, 1981 apresenta a Tabela (36.1) que mostra os efeitos produzidos 
pelo sulfeto de hidrogênio ao ser humano. 
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Tabela 36.1- Efeitos produzidos pela exposição humana ao ar contaminado com varias 
concentrações de sulfeto de hidrogênio. 

Tempo e condições de exposição Concentração de H2S na 
atmosfera do sistema de esgotos 

(ppm em volume) 

Efeitos 

Exposição prolongada, trabalho 
leve 

5 a 10 (algumas pessoas menos) Pouco ou nenhum 

1 a 2 horas, trabalho leve 10 a 50 (algumas pessoas menos) Irritações leves nos olhos e nas 
vias respiratórias, dores de cabeça 

6 horas de trabalho manual pesado Cerca de 50 Cegueira temporária 
1 hora de trabalho manual pesado Cerca de 100 Limite máximo sem 

conseqüências serias. 
Fonte: Metcalf e Eddy, 1981 e Tsutiya, 1999 
 
 
36.2 Sulfetos 
        O H2S é um gás encontrada com freqüência na natureza e muito conhecido pelo seu 
odor. Pode ser produzido pela decomposição de algumas espécies de matéria orgânica, 
especialmente a albumina. 
 Segundo Tsutiya, 1999 a principal origem dos sulfetos em esgoto sanitário é devida 
à ação de bactérias que reduzem o sulfato para obter energia para sua manutenção e 
crescimento. Sob condições anaeróbias (sem oxigênio) dois gêneros de bactérias anaeróbias 
obrigatória da espécie  
 Conforme Metcalf e Eddy, 1981 o  H2S através da bactéria do genus Thiobacillus 
forma o ácido sulfúrico: 

H2S + 2O2     bactéria ---> H2SO4 
 
36.3 Fórmula Z de Pomeroy 
        É muito conhecida a fórmula empírica do Dr. Pomeroy, a qual através de um indicador 
Z, tem a finalidade de avaliar o risco do aparecimento de odores em coletores sanitários.  
        É a chamada fórmula Z de Pomeroy que segundo Richardson in Tsutiya, 1999 
recomenda a sua utilização para vazões entre 3 L/s a 2.000 L/s. 

         3 (EDBO)                  p 

Z=   ------------------- x -------- 

       I 1/2  Q 1/3                  b 
Sendo: 
p= perímetro molhado da seção transversal em m; 
b= corda correspondente à altura molhada em m; 
Q= vazão máxima horária em litros/segundo; 
I= declividade do coletor em m/m; 
T= temperatura média do esgoto no mês mais quente em °C; 
EDBO= DBO a 5 dias e 20 °C  do esgoto bruto em mg/L multiplicado pelo fator 1,07 T-20 
Z= coeficiente Z de Pomeroy.  
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36.4 Valores de Z 

É muito discutido qual os limites dos valores de Z para prevenir a criação de 
sulfetos. Tsutiya, 1999 comenta que Takahashi sugere o valor de 7.500, Paintal 7.500 e 
Ludwig e Almeida 10.000. As Tabelas (36.1) e (36.2) mostram alguns valores limites de Z. 

Para valores de Z menores que 5.000 o H2S está raramente presente ou somente em 
diminutas concentrações nos coletores.  

Para valores de Z iguais ou maiores que 25.000, o H2S dissolvido estará presente 
com freqüência e tubos de concreto com pequenos diâmetros possivelmente entrarão em 
colapso dentro de cinco a dez anos. 

Tabela 36.2- Valores de Z e possibilidades de produzir ou não sulfetos 
Valores de Z Condições a serem observadas 
Z< 5.000 Neste caso o sulfeto é raramente gerado 
5.000≤Z≤25.000 Podemos ter ou não o sulfeto 
Z> 25.000 Será criado o sulfeto 

               
Tabela 36.3- Valores de Z e possibilidades de produzir ou não sulfetos 

Valores de Z Condições a serem observadas 
Z< 5.000 Neste caso o sulfeto é raramente gerado 
5.000≤Z≤10.000 Podemos ter ou não o sulfeto 
Z> 10.000 Será criado o sulfeto 

              Fonte: Tsutiya, 1999 
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36.5 Relações geométricas da seção circular 

 

Figura 36.2  Ângulo Central 

O ângulo central θ (em radianos)  do setor circular, pode ser obtido pela seguinte 
expressão conforme Chaudhry,1993 p.95: 

θ = 2 arc cos ( 1 – 2y/D) 
Conforme Chaudhry ,1993 p.10 temos: 
A área molhada “A”: 

A= D2 ( θ – seno θ)/8 
O perímetro molhado ”P”: 

P=(θ D)/2 
O raio hidráulico “RH”: 

RH= (D/4) (1-(seno θ)/ θ) 
A corda “b” correspondente a altura molhada é dado por: 

b= D sen (θ/2) 
Conforme  Mendonça,1984 Revista DAE SP temos: 

Usando a fórmula de Manning e tirando-se o valor de θ usando as relações acima 
obtemos para o regime uniforme a fórmula para obter o angulo central θ.   

Observar que o ângulo central θ aparece nos dois lados da equação, não havendo 
possibilidade de se tornar a equação numa forma explícita. 

Daí a necessidade de resolvê-la por processo iterativo, como o Método de Newton-
Raphson. O ângulo central θ está entre 1,50 rad. ≤ θ ≤ 4,43 rad. que corresponde 
0,15≤y/D≤ 0,80. 

θ= seno θ + 2 2,6 (n Q/I 1/2) 0,6 D-1,6 θ 0,4 
O primeiro seria o método de tentativa e erros, o segundo seria o método da 

bisseção, o método de Newton-Raphson e o Método das Aproximações Sucessivas.  
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         O Dr. Sérgio Rolim Mendonça, fez uma tabela de declividades mínimas que se deve 
ter para não haver gases, usando Z=5.000, que deve ser usado principalmente para grandes 
coletores de esgotos. O coletor é calculado a meia seção e o coeficiente de rugosidade é 
n=0,013. 

I min= K x 10-6 x (EDBO)2/Q 2/3 
Sendo: 
Q= vazão no coletor em litros por segundo; 
T= temperatura média do esgoto no mês mais quente em °C; 
EDBO= DBO a 5 dias e 20 °C  do esgoto bruto em mg/l multiplicado pelo fator 1,07 T-20 
EDBO=DBO 1,07 T-20 
EDBO = em mg/l; 
K= valor obtido na Tabela (36.4); 
I min = declividade mínima do coletor em m/m. 
 

Tabela 36.4: Valores de K para achar a declividade mínima em coletores de esgotos  

Fonte: Mendonça,1985, Revista DAE. 
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Exemplo 36.1 
Seja o coletor predial com diâmetro nominal 150, a ¾ da seção ou seja y/d=0,75. 
Suponhamos ainda que a temperatura média do mês mais quente seja de 25° C que a DBO 
a 5 dias e 20°C seja 250 mg/litro e que o coeficiente de rugosidade de Manning seja 
n=0,013, como adotado normalmente. A vazão máxima que o coletor pode conduzir com a 
declividade de 2% (0,02m/m) é de 6,66 litros/segundo. 

Para calcular o ângulo central em radiano usamos: 
     θ = 2 arc cos ( 1 – 2 (y/D)) 
obtendo: θ = 2 arc cos ( 1 – 2 (y/D))= 2 arc cos ( 1 – 2 (0,75))= 2,32 rad 
O perímetro molhado P=(θ D)/2= (2,32 x 0,15)/2 =0,18m 
 

A corda               b= D sen (θ/2)= 0,15 sen( 2,32/2)= 0,13m 
EDBO=DBO 1,07 T-20 = 250 x 1,07 (25-20) =  259,63 mg/l 
Substituindo na fórmula Z de Pomeroy temos: 

3 (EDBO)                  p 

Z=   ------------------- x -------- 

I 1/2  Q 1/3              b 

              3 x 259,63         0,18 

Z=-------------------------x --------  = 5515 

      0,02 ½ x 6,66 1/3          0,13 

 
Como o número Z de Pomeroy é igual a 5.515 portanto maior que 5.000 poderá 

haver ou não a produção de sulfetos. Caso fosse menor que 5.000 não haveria possibilidade 
da formação de sulfetos. Caso fosse superior a 25.000 com certeza teríamos a produção de 
gases. 

Caso queiramos aplicar a fórmula da declividade mínima em que não haverá a 
produção de gases teremos que usar a fórmula número: 

I min= K x 10-6 x (EDBO)2/Q 2/3  
Sendo que o valor de K=2,106 obtido na Tabela (36.2), com y/d=0,75 

I min= K x 10-6 x (EDBO)2/Q 2/3 = 2,106x10-6 x (259,63)2/6,66 2/3=0,073 m/m 
I min= 0,073 m/m, é a declividade mínima para que não se tenha no coletor a 

produção de gases. 
Na prática se usam para os coletores prediais de esgoto sanitário, tubos de PVC ou 

tubos de cerâmica, os quais não apresentam nenhum problema estrutural para os gases.  
Relembremos também que nas redes coletoras públicas não existem tubos 

ventiladores, não ser em casos especiais, tal como em elevatórias. A ventilação das 
instalações prediais de esgoto, compete ao prédio.  
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36.6 Interceptores 

Em interceptores que geralmente possuem diâmetros maiores que 500mm e são 
feitos de concreto, o problema de sulfetos tem ser considerado. Devido a isto é que a norma 
da ABNT para Interceptores obriga que os mesmos sejam dimensionados com a tensão 
trativa mínima de 1,5Pa, ao invés de 1,0 Pa usado nos coletores comuns. 
 
36.7 Gases em esgotos 

Metcalf e Eddy, 1981 salienta que as casas possuem tubo ventilador para a 
ventilação das redes de esgotos sanitários. Não se recomenda instalarem-se tampões de 
ferro fundido perfurados para exalação dos gases devido ao mau cheiro que se produzirá. 

Recomenda ainda que em locais onde há poucas ligações de esgoto, que se faça uma 
ventilação usando área da secção metade da seção da tubulação de esgoto.  

Especial ventilação se deve instalar quando as ligações de esgoto possuírem 
dispositivos que impedem a passagem dos gases. 

Nos locais onde temos sifões invertidos devemos instalar dispositivos ou câmaras 
especiais para a expulsão dos gases dos esgotos. 
 
36.8 Gases em esgotos estação elevatória de esgotos 

Tsutiya, 1999 comenta que em Santos uma estação elevatória apresentou 2 mg/L de 
H2S resultando na produção de odores inaceitáveis conforme Figura (36.2). 

Para corrigir o problema foi instalado um dosador de nível constante e aplicado a 
dosagem de 12,5mg/L de nitrato de amônio ao esgoto afluente. 



Curso de redes de esgotos 
Capitulo 36- Gases em tubulações de esgotos 

Engenheiro Plínio Tomaz   pliniotomaz@uol.com.br     14/07/08 
 

 36-8

 
Figura 36.3-Geração de odor pela produção de sulfeto em poços de sucção 

Fonte: Tsutiya, 1999 
 
36.9 Corrosão devido ao H2S 

É conhecida a corrosão de tubos de concreto armado pelo ácido sulfúrico produzido 
pelo H2S. Metcalf e Eddy, 1981 apresenta a corrosão em tubos de concreto e em tubos de 
ferro fundido. Assim um tubo de concreto com 1200mm de diâmetro e 10.000m de 
comprimento terá uma corrosão de 0,48mm/ano.  

Se dividirmos a espessura disponível da tubulação de concreto pelo valor 
0,48mm/ano de corrosão, teremos a durabilidade da tubulação. Pode ser adotada uma 
camada de sacrifício na tubulação de concreto utilizando agregado calcário para o aumento 
da alcalinidade. Uma outra maneira é adotar-se cimento que seja mais resistente ao ácido 
sulfúrico. 
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Capítulo 38- Rede condominial, pressurizada, vácuo, etc 
 
38.1 Introdução 

Vamos mostrar alguns assuntos de redes de esgotos que não são comuns na prática. 
 
38.1 Rede condominial 
 A rede condominial foi desenvolvida no Rio Grande do Norte, embora de maneiras 
diversas tenha sido empregada em muitos locais. 
 A grande vantagem da rede condominial são os baixos custos, pois as tubulações 
passam na frente das casas, nos fundos e ao lado. São usados tubos de pequenos diâmetros 
e deve ser feito um trabalho junto aos moradores para que façam a conservação da mesma. 

 
Figura 38.1- Rede condominial 

Fonte: Azevedo Netto, 1992 in Tsutiya, 1999 
 

Tive oportunidade de ver uma favela em Brasília onde foi feita com pleno êxito uma 
rede condominial, pois os terrenos eram grandes e planos, não havia pequenos córregos e as 
casas eram construídas no meio do lote. 

Cheguei a trazer os especialistas de Brasília no assunto para ver a solução das 
favelas aqui em Guarulhos, que é a 4ª cidade do Brasil em número de favelas. Não 
encontraram solução, pois não há espaço para passagem das tubulações. 

Apliquei há anos no bairro do Jardim Paraventi em Guarulhos onde há terrenos com 
grande desnível da rede de esgotos passando pelo fundo dos lotes. A solução foi ótima no 
momento, mas com o decorrer dos anos, foram feitas construções sobre a rede de esgoto e 
muitos moradores introduziram águas pluviais dentro das mesmas, causando sérios 
problemas com os vizinhos. 
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38.2 Rede pressurizada 

Nunca vi uma rede pressurizada de esgoto sanitário, entretanto o esgotos podem ser 
pressurizado e enviados a uma caixa de regularização e depois entrar na rede pública 
através de ligação de esgoto sanitário. 
 

 
 

Figura 38.2- Rede pressurizada 
Fonte: Tsutiya, 1999 

 
Eventualmente durante entupimentos de rede de esgotos, a rede fica pressurizada 

podendo o esgoto retornar as casas. 
Quando existe locais onde muitas casas colocam rede de águas pluviais nos esgotos, 

quando chove a rede de esgoto fica pressurizada chegando o mesmo a vazar pelos tampões 
dos poços de visita. 
 
Redes de esgoto sob pressão: Portugal 

Bentes, et al fizeram um trabalho sobre Redes de Esgotos sob pressão- modelo de 
cálculo de equilíbrio hidráulico. 

A justificativa é que em determinados locais o custo de uma rede de esgoto clássica 
fica muito elevado devido a poucas moradias, o sistema de pressão de rede esgotos é uma 
opção. 

Foi elaborado um modelo computacional para o dimensionamento da rede de esgoto 
pressurizado. 

A grande vantagem é que as tubulações da rede principal irão variar somente de 
50mm a 150mm, enterrada a pequena profundidade e ligada as habitações por ramais de 
ligação também de pequenos diâmetros (25mm a 45mm). 
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Os motores são de pequena potência variando de 1 a 2HP que pressuriza o esgoto e 
o transporta através da tubulação principal até o destino final. 

Existe dois sistemas de pressurização, um que possui uma câmara de decantação 
antes do bombeamento com a função de remover sólidos e gorduras evitando o 
entupimento ou redução do diâmetro da canalização conforme Figura (38.3). 

 
 

 
Figura 38.3- Sistema de pressurização com câmara de decantação 

A outra alternativa é a da Figura (38.4) em que existe instalada uma bomba 
trituradora que pressuriza o sistema. 

 
 

Figura 38.4- Sistema de pressurização 
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Figura 38.5- Rede principal e as ligações de esgoto 

 
 
 
 

 
 

Figura 38.6- Curva das bombas 
 

A grande desvantagem do sistema de pressurização é o custo de manutenção e 
operação e a dificuldade por não existir poço de visita e a necessidade de ventosa para 
entrada e saída de ar na rede principal. 

A vazão vai depender do número de pessoas que moram na casa e a velocidade na 
rede adotada é de 1,00m/s. 

Outro grande inconveniente é que o sistema de dimensionamento é complexo 
quanto mais bombas existirem e os estudos estatísticos para determinar o funcionamento 
simultâneo das bombas. 



Curso de rede de esgotos 
Capitulo 38- Rede condominial, pressurizada, vácuo, etc 

Engenheiro Plínio Tomaz    pliniotomaz@uol.com.br    14/07/08 
 

 38-5

 
38.3 Rede a vácuo 

Não tenho conhecimento no Brasil de nenhuma rede pública de esgoto sanitário 
feita a vácuo, mas tenho conhecimento de prédios na capital de São Paulo, como o 
Shopping Frei Caneca, onde as bacias sanitárias são a vácuo e gastam somente 1,5 
litros/descargas e o pay-back foi muito rápido. 

Conversei com o projetista que informou que na época havia duas firmas no Brasil 
que produziam os vasos sanitários que custavam cerca de R$ 800,00 cada. Com o passar do 
tempo passou a existir somente uma firma e o vaso sanitário aumentou para R$ 2.400,00 
por bacia, a ponto de desaconselhar o uso do vácuo no Brasil por enquanto. 
 

 
 

Figura 38.3- Rede a vácuo 
Fonte: Tsutiya, 1999 

 
38.4 Sifão Invertido 

Quando se tem um obstáculo no trajeto de uma rede de esgoto sanitário, tais como 
galerias de águas pluviais de grande dimensão, linhas férreas, etc temos que fazer um sifão 
invertido conforme Figura (38.4) e (38.5). 
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Figura 38.4- Sifão normal e sifão invertido 
Fonte: Fernandez, 1997 

 
 

 
 

Figura 38.5- Sifão invertido 
Fonte: Tsutiya, 1999 
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Os sifões invertidos apresentam algumas particularidades que devem ser 
salientadas. Primeiramente haverá problema de excesso de gases no poço de visita a 
montante causados pelo sulfeto de hidrogênio.  

Deverá então instalado no PV dispositivo para evacuação dos gases com área 
variando de 1/10 da seção a ½ da secção do tubo que será utilizado no sifão invertido. 

Outra observação é que deverá ser feito no mínimo duas redes em paralelo e que a 
velocidade máxima deve ser maior ou igual a 0,90m/s, sendo que esta é obtida pela vazão 
média multiplicada por K2=1,5. 

Com a velocidade média Qm a velocidade mínima deve ser maior ou igual a 
0,60m/s. 

 
38.5 Redes curvas 
Os dois poços de visita a montante e a jusante devem ser visitáveis. 

As normas brasileiras permitem que se faça uma rede curva. Tivemos oportunidade 
de fazer redes de PVC 150mm curvas sem nenhum problema. 

Metcalf e Eddy, 1081 salienta que quando se utilizar redes curvas deve se levar em 
conta os equipamentos de limpeza existentes, como jatos de água que não apresentam 
problemas em redes curvas. 

Uma desvantagem das redes curvas é não possibilitar o uso de equipamentos de 
lazer durante a construção e dificuldade de se examinar com circuito fechado de TV. 
 
38.6 Softwares 

Os softwares mais conhecidos sobre redes de esgotos são: 
• CEsg redes de esgotos; Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). 
• SanCAD- Sistemas de esgoto sanitário e pluvial., Universidade Federal de Minas 

Gerais, Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental Sanegraph. 
• CEsg- Sistema automático de cálculo de redes de esgotos sanitários. Universidade 

Federal do Ceará. 
• SewerCAD; Bentley antiga Haestad Methods. 
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Capítulo 39-As megatendências do mercado de água 
 

Um assunto que gosto muito de saber são as megatendências do 
mercado de água. São os chamados future trends, tanto na área de esgotos, 
como na área de água. Estas megatendências nos dão uma idéia da situação do 
dia de hoje e no futuro. 

No que se refere a esgoto sanitário dois países no mundo se destacam 
que precisam de muitos investimentos: Índia e China. 

O mundo gasta atualmente 150 bilhões de dólares/ano em esgotos no 
ano 2008 e irá gasta em 2016 será de 240 bilhões de dólares, sendo que a alta 
de custo se dará no objetivo de que o efluente do tratamento de esgoto deverá 
ser utilizado para reúso. 

As águas cinzas são as provenientes do chuveiro, banhos, lavagem de 
roupas e lavatório do banheiro e são chamadas também de graywater. Em 
2006 teve uso de 15 milhões de m2, terá em 2016 cerca de 55 milhões de m3. 

O tratamento de esgotos por membrana MBR (Membrane Bioreators) 
que está implantado no mundo desde 1999, terá uma expansão de 20% ao ano 
a partir de 2008. 

O grande desafio do século XXI são os disruptores endócrinos 
presentes nos esgotos sanitários e a necessidade de técnicas mais sofisticadas 
no tratamento. Haverá a tendência de se eliminar os disruptores endócrinos 
que sempre estão presentes nos efluentes de esgotos sanitários. 

Para a desinfecção de água potável o uso do ozônio aumentará de 10% 
ao ano a partir de 2008 e a radiação ultravioleta de 14% ao ano. 

A dessalinização é feita por dois processos, osmose reversa e por 
destilação através de calor. Preponderará a osmose reversa sendo que em 2006 
as plantas de dessalinização eram de 42 milhões de m3/dia e passarão em 2016 
a 100 milhões de m3/dia. 

Quanto a demanda industrial ela no mundo continua estável a não ser 
em países como a China onde está havendo um excesso de consumo. 

O consumo doméstico continuará estabilizado nos países do primeiro 
mundo: Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, mas em países em 
desenvolvimento o consumo continuará a crescer. 

Para se ter idéia do consumo de uma casa, seguimos uma pesquisa feita 
na Suíça cujo consumo é semelhante ao Brasil: 

Bacias sanitárias    29% 
Banho ou chuveiro   20% 
Máquina de lavar roupas   19% 
Máquina de lavar pratos   14% 
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Higiene pessoal e limpeza     13% 
Cozinhar e beber     3% 
Outros          2% 
 
A demanda mundial de água para consumo doméstico é 1º%, enquanto 

que agricultura usa 70% e 20% usado nas indústrias. 
A irrigação é o grande consumidor com 70% do consumo de água e 

possui crescimento de 10% ao ano, havendo tendência para uso da micro-
irrigação havendo economia de água de 30% a 70%. 

A água mineral continuará no mundo com crescimento de consumo de 
10% ao ano enquanto que no Brasil o crescimento é de 25%. 

O consumo médio no Brasil de água é de 160 litros/dia x habitante, 
enquanto que nos Estados Unidos é 580 litros/dia x habitante e na China de 90 
litros/dia x habitante. Em vários países no mundo o consumo continuará a ser 
de 50 litros/dia x habitante. 

A água virtual continuará a ser discutida. A água virtual é aquela 
contida no produto que as pessoas consomem. Assim 1 kg de pão necessita de 
1.000 litros de água. Um kg de pão possui 3.500 Kcal e um homem precisa de 
2.500Kcal/dia. Supondo que o homem só coma pão durante um ano irá 
consumir 260m3/ano x pessoa de água. Na prática há outros consumos e o 
homem não come tanto pão assim, mas o volume de água virtual chega em 
média a 550m3/anox pessoa. 

Alguns países como a China transformam áreas agrícolas em áreas 
industriais e preferem comprar o produto fora como do Brasil ou Argentina. 

Um pais, região, estado está com stress de água quando o consumo é 
menor que 1200m3/hab x ano e no caso da Região Metropolitana de São Paulo 
a disponibilidade hídrica é somente de 201m3/hab x ano. 

Há quatro tendências no mercado mundial de água: 
1) Aumento da demanda da água 
2) Substituição da infraestrutura velha: redes, casas de bombas, túneis, 

etc 
3) Novos padrões de qualidade 
4) Mudanças climáticas 
A população do mundo em 2008 é 6,6 bilhões de pessoas e em 2025 

será de 8 bilhões e 2050 9,2 bilhões. Haverá um aumento da urbanização nas 
megacidades como São Paulo, México e outras. 
 Em 2030 a demanda de alimentos será 55% maior do que em 1998, para 
atender o ritmo de crescimento do mundo a produção de alimentos deve 
crescer de 1,4% ao ano. 
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 Para as águas subterrâneas está havendo uma superexplotação dos 
recursos hídricos subterrâneos em onze países: China, Índia, Paquistão, US, 
Israel, Egito, Líbia e Argélia. 

Na Espanha o lençol freático na região da cidade de Haelsa tem caído 
muito devido a superexplotação das águas subterrâneas para captação de água 
para irrigação de frutas 

Na Índia o rio Karari que tem 30m de largura chega a ficar seco e o 
lençol freático já atingiu rebaixamento de 300m a 400m. 

Nos Estados Unidos o aqüífero Ogallala que é o terceiro do mundo está 
cada vez caindo mais devido a água retirada para a agricultura. 

Existem no mundo grandes projetos de transposição de água como na 
Índia, China, Espanha, Brasil e outros. 
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Capítulo 63- Cargas em tubos de PVC 
 

1. Tubulações a serem instaladas 

Os tubos de PVC previstos são da Amanco tipo Novalock que são usados para galerias de 
águas pluviais conforme a norma ASTM F 230-7 e INTE 16-03-01-99.  O comprimento dos tubos é 
de 6,00m e são fabricados desde o diâmetro de 525mm (21”) até 1500mm (60”). 

O tubo de PVC Nocalock possui Rigidez de 0,7 kg/cm2, ou seja, 10 psi. 
Tubos Ribloc 
 

2. Deformação diametral 
Os tubos de PVC se comportam como tubos flexíveis e são calculados baseados na Teoria de 

Spangler. 
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A  equação  fundamental  para  determinar  a  deformação  diametral  é  usando  a  fórmula  de 
Spangler modificada por Watkins que passou a se chamar de fórmula de Iowa‐modificada. 
 

∆ Y/D = [ DL . K . P + K . W´) x 100] / ( 0,149 . PS  + 0,061 . E´) 
Sendo: 
 
D= diâmetro do tubo (m) 
∆ Y= variação do diâmetro (m) 
∆ Y/D= variação do diâmetro (%) 
DL= fator de retardo de deflexão, geralmente assumido DL=1,0. 
K=constante que depende do berço de assentamento, geralmente é de 60⁰ K=0,1. 
P= pressão do solo sobre o tubo (kg/cm2) 
P= w . H / 10000 
w= peso do solo (kg/m3) 
H= altura de terra sobre a geratriz superior do tubo (m) 
W´= carga viva (kg/cm2) 
E= modulo de elasticidade do tubo (kg/cm2) para PVC 1120. No caso E= 28.150kg/cm2 (400.000psi). 
E´=módulo de reação do solo (kg/cm2).  
PS= rigidez da tubulação (kg/cm2). O tubo adotado tem PS=10psi=0,7kg/cm2 
 

Temos dois tipos de cargas, a carga morta (ou carga permanente) que é o peso do solo sobre 
o tubo e as cargas vivas (ou moveis) devido aos veiculos, sendo adotado veiculo de 20t com quatro 
rodas de 5 tonelada por roda. Foi considerado ainda o impacto causado pela velocidade do veículo. 
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Para as cargas móveis é usada a expressão de Boussinesq sendo que a tensão vertical máxima 
é: 

w=  3. Q/ (2 .π . H2) 

Sendo: 
w= tensão vertical atuante sobre o tubo devido a cargas móveis 
Q= carga pontal atuante sobre a superfície 
H=altura de recobrimento da tubulação 
Para um veículo comercial pesado de rodagem dupla podemos adotar carga de roda de 50KN 

(5 ton/roda) no semi-eixo traseiro. Devemos considerar ainda um coeficiente de majoração, pois pode 
haver cargas acima do legal. Consideramos ainda o efeito dinâmico do tráfego, sendo recomendado o 
coeficiente de impacto de 1,5 para rodovias. 

A deformação máxima admitida é 7,5% que 30% dividido por 4. 
w´=w x 1,2 x 1,5=1,8 . W 
Os cálculos estão na Tabela (2). 
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Tabela 2- Cálculo das deformações baseado na altura sobre a geratriz superior da 
tubulação e das cargas vivas 

 
DL 

 
K  

P  
(kg/m3) 

H 
 (m) 

P  
(kg/cm2) 

E 
(kg/cm2) 

E´ 
(kg/cm2) 

PS  
(kg/cm2) 

W` 
 (kg/cm2) 

∆ Y/D  
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0,1 2100 0,30 0,0630 28150 28 0,7 4,8 Não aceito 

1 0,1 2100 0,35 0,0735 28150 28 0,7 3,5 Não aceito 
1 0,1 2100 0,40 0,0840 28150 28 0,7 2,7 Não aceito 
1 0,1 2100 0,45 0,0945 28150 28 0,7 2,1 Não aceito 
1 0,1 2100 0,50 0,1050 28150 28 0,7 1,7 Não aceito 
1 0,1 2100 0,55 0,1155 28150 28 0,7 1,4 Não aceito 
1 0,1 2100 0,60 0,1260 28150 28 0,7 1,2 7,28 

1 0,1 2100 0,65 0,1365 28150 28 0,7 1,0 6,37 

1 0,1 2100 0,70 0,1470 28150 28 0,7 0,9 5,65 

1 0,1 2100 0,75 0,1575 28150 28 0,7 0,8 5,08 

1 0,1 2100 0,80 0,1680 28150 28 0,7 0,7 4,63 

1 0,1 2100 0,85 0,1785 28150 28 0,7 0,6 4,27 

1 0,1 2100 0,90 0,1890 28150 28 0,7 0,5 3,97 

1 0,1 2100 0,95 0,1995 28150 28 0,7 0,5 3,73 

1 0,1 2100 1,00 0,2100 28150 28 0,7 0,4 3,53 

1 0,1 2100 1,05 0,2205 28150 28 0,7 0,4 3,37 

1 0,1 2100 1,10 0,2310 28150 28 0,7 0,4 3,23 

1 0,1 2100 1,15 0,2415 28150 28 0,7 0,3 3,13 

1 0,1 2100 1,20 0,2520 28150 28 0,7 0,3 3,04 

1 0,1 2100 1,25 0,2625 28150 28 0,7 0,3 2,97 

1 0,1 2100 1,30 0,2730 28150 28 0,7 0,3 2,91 

1 0,1 2100 1,35 0,2835 28150 28 0,7 0,2 2,87 

1 0,1 2100 1,40 0,2940 28150 28 0,7 0,2 2,83 

1 0,1 2100 1,45 0,3045 28150 28 0,7 0,2 2,81 

1 0,1 2100 1,50 0,3150 28150 28 0,7 0,2 2,79 

 
Vamos descrever cada coluna da Tabela (1): 
Coluna 1‐  DL 
DL= fator de retardo de deflexão, geralmente assumido DL=1,0. 
 
Coluna 2‐  K 
 K=constante que depende do berço de assentamento, geralmente é de 60⁰ K=0,1. 
 
Coluna 3‐  w 
Peso do solo adotado de 2100kg/m3 para argila. Para areia seria 1900kg/m3. 
 
 
 
Coluna 4‐ H 
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H= altura de terra sobre a geratriz superior do tubo (m) 
 
Coluna 5‐ P 
P= pressão do solo sobre o tubo (kg/cm2) 
P= w . H / 10000 
w= peso do solo (kg/m3) 
H= altura de terra sobre a geratriz superior do tubo (m) 
 
Coluna 6‐ E 
E= modulo de elasticidade do tubo (kg/cm2) para PVC 1120. No caso E= 28.150kg/cm2 (400.000psi). 
 
Coluna 7‐  E´ 
E´=módulo de reação do solo (kg/cm2).  
 
Coluna 8‐ PS 
PS= rigidez da tubulação (kg/cm2). O tubo adotado tem PS=10psi=0,7kg/cm2 
 
Coluna 9‐  W´ 
W´= carga viva (kg/cm2) 

w´=w x 1,2 x 1,5=1,8 . W 
Coluna 10- ∆ Y/D 
∆ Y/D= variação do diâmetro (%) 
Não pode ser maior que 7,5% adotado normalmente, mas a Amanco adota o máximo de 5%. 
 
Conclusão: a altura mínima que poderemos  ter  sobre a geratriz  superior da  tubulação e PVC é de 
0,60m  considerando  o  máximo  de  7,5%  de  deformação  diametral,  mas  se  considerarmos  as 
recomendações da Amanco que é no máximo 5% de deformação diametral teremos altura mínima de 
0,80m. 

Adotando, portanto, a recomendação da Amanco a altura mínima que precisamos ter é de 
0,80m. 

Caso não tenhamos o mínimo necessário e caso não seja possível mudar de material da 
tubulação, temos que aliviar a carga sobre a tubulação colocando-se vigas continuas de concreto 
armado que poderão ser pré-fabricadas com largura de 0,50m, altura de 0,15m, sendo assentadas com 
0,50m de cada lado da vala. 

A ferragem necessária deverá suportar as cargas permanentes bem como as cargas vivas. 
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