
Prefeitura Municipal de Soledade

Memória de Cálculo Data: março de 2022

Local : 0

Interior do Município de Soledade

Serviço: Rede de abastecimento água

1 - Elementos de cálculo:

a - Casa habitadas: 10

b - Lotes: 10

c - Número de pessoas por lote: 4

d - Total de habitantes (a*d): 40

e - Aumento populacional: 20%

f - Período considerado (anos) : 10

g - População de cálculo: 48

2 - Consumo de água no dia de consumo médio.

h - Cosumo unitário (litros/hab/dia): 150

i - Consumo total (g*h) (litros/dia): 7200

Obs. A vazão do poço deverá ser maior do que a apresentada

acima para satisfazer o consumo previsto.

3 - Dia e hora de máximo consumo. 

Coeficientes 1,2 e 1,5 adotados pela CORSAN.

j - Consumo adotado (i*1,2*1,5/86400): 0,1500

(litros/segundo)

4 - Vazão unitária de distribuição em marcha.

k - Comprimento da canalização (m): 4473

l - Vazão de cálculo unitário(i/k),Q: 0,000034

(litros/segundo/metro)

5 - Alturas.

m - Cota inicial (col. 13 da plan.) 662,00

(Considerada na base da cx. dágua)

n - Cota piezométrica (metros) 669,50

(Tomado na metade do nível d'água

do reservatório, col. 10 da planilha)

o - Cota na tampa do poço: 657,00

5 - Observações:

- Na planilha de cálculo a vazão em cada trecho é obtida

multiplicando "Q" pelo comprimento de canalização à juzante.

 - A velocidade e perdas de carga foram calculadas pela fórmula de

Hazzen-Willians adotada no ábaco da pág. 29 da NBR 5626 de novembro

de 1982 da ABNT.



6 - Conclusões sobre a rede de distribuição.

- Todas as velocidades encontram-se abaixo do máximo (= 2,50 m/s) e a 

tubulação tem folga de consumo e de pressão. As pressões ficaram acima

do mínimo (1,5 m) e abaixo do máximo (75,0 m, tubos PVC classe 15). 

Ver colunas 9, 15 e 16 da planilha de cálculo.

- Adotou-se o diâmetro de 1.1/4"" (32 mm)  no início da rede de distri-

buição com o afastamento da caixa dágua foi-se diminuindo para 1".

Não se recomenda colocar diâmetros menores afim de evitar perdas de

cargas, com consequente diminuição da pressão.

- Os ramais domiciliares poderão ser feitos no diâmetro 1" (25 mm).

7 - Conjunto motor-bomba.

p - Altura geométrica (n - o): 12,50

q - Nível dinâmico (metros): 40,00

r - Altura de recalque (p + q): 52,50

Comprimeto da rede adutora (m): 150,00

Diâmetro na rede adutora ("): 2,50 60mm

s - Perdas de carga distribuídas: 0,01

t - Perdas de carga localizadas: 12,00

u - Perda de carga total: 12,01

v - Horas de funcionamento da bomba: 24,00

x - Nova vazão de cálculo (j*24/x) 0,1500

(litros/segundo)

(m3/hora) = t * 3600/1000 0,5400

z - Altura manométrica (r+u) 64,51

Vide anexo dimensionamento do conjunto 

motor-bomba submersa.

Entra com a vazão e altura manométrica na

tabela da bomba.

Bomba submersa p/ poço artesiano

Modelo com 28 estágios com 4,0 hp

220 volts, bifásico

____________________________________________

Eng. Civil Taciara Weimer

Responsável Técnico: CREA/RS 233.173


