
 

Projeto:              Rede  Abastecimento de Água 

Local:                Assentamento Novo Horizonte – interior                                                                                   

Município:        Jacuizinho   –  RS 

Proprietário:     Prefeitura  Municipal de  Jacuizinho  – RS 

 

 

 

   Memória de Cálculo 

 

 

1.0 - Parâmetros de dimensionamento: 

   O dimensionamento do recalque, adução; reservação  e rede de 

distribuição,  foram  dimensionados obedecendo aos seguintes parâmetros: 

 

  nº  de domicílios ........................d =14  

  habitante   por domicílio .............h =  5 hab 

  coeficiente de aumento populacional ...c=1,5 

  consumo  per capita ......................cxd = 150 l/dia 

  coeficiente  do dia de maior consumo  k1= 1,2 

  coeficiente  da hora de maior consumo k2= 1,5 

  tempo  de funcionamento da bomba ...........t= 12  horas 

  

2.0 – Capacidade  do Reservatório de Distribuição: 

  v= d x h x c x cd x 1,2 / 3 a 5  

  v = 14 x 5 x 1,5x 150 x 1,2/ 3 

  v= 6.300  litros 

  capacidade   do reservatório = 10.000 litros 

   

2.1 - Adutora: 

2.1 - Dimensionamento da vazão necessária; 

  qn = dxhxcxcdxk1xk2 /t x3600 = 

  qn =14x5x1,5x150x1,2x1,5/ 12 x 3600 

  qn = 0,65625 l/s 

  qn = 0,00065625 m³/s 

  qn= 2,36  m³/h 

 

 

 

2.2-  Tubulação  adotada ; 

2.2.1- diâmetro de recalque: 

  = 1,3   qn x    t/ 24 

 qn= vazão  m³/s 

 t= tempo de funcionamento bomba = 12    

 hrs 

 = 32  mm    

  Tubulação  de recalque adotada; 



  Tubo  PVC PBA 20 JE DN 50mm DE 60mm 

  Tubulação  de sucção; tubo de aço galvanizado DN 1 1/2 ” espessura = 

3,65mm 

3.0 - Recalque : 

3.1 - Parâmetros Complementares: 

  Distância  do poço artesiano ao reservatório de 

                        distribuição      ...........................................  L= 16,00 m 

  cota  reservatório..........................................401,00m 

  cota  poço artesiano......................................401,00m 

  altura  do reservatório................................. 6,00 m 

     

3.2 -  Cálculo da Altura Manométrica (hm): 

3.2.1-  perda de carga em linha 

  hf= 10,646 x (  qn/c)1.852 x l//d4.87 

  hf= 0,10  m.c.a. 

3.2.2 - desnível do reservatório R1 ao poço artesiano: 

  hd= n1-n2=  0,00 m 

3.2.3 - altura do reservatório: 

  h= 6,00 

3.2.4-  perdas de cargas localizadas da tubulação de aço galvanizado: 

  Tubo  de ferro galvanizado 11/2 ” –110 m x 0,022 .............. ..2,42 m 

  luva  de ferro galvanizado  1/12” – 19 un  x 0,01    .............. 0,19  m 

  curva  de ferro galvanizado1/1 2” – 03 un x 1,7       .............5,10 m 

  união  de ferro galvanizado 1/1 2” – 01 un x 1,4     ............ ..1,40 m 

  válvula  de retenção horizontal 1/12”  – 01 un x 4,2   ........ 4,20 m 

  hft = 2,42+0,19+5,10+1,40+4,20= 13,31  m 

 

3.2.5- Profundidade da Bomba; 

  hb = 110,00 m 

  hm =  0,10+0,00+6,00+13,31+110,00 =129,41  m.c.a 

  hm = 129,41  m.c.a 

 

 

 

 

        Dimensionamento da moto-bomba 

75






 hmQ
P  

Onde: 

bombamotodaPotênciaP   

³/000.1 mkgáguadaespecíficoPeso   

Q = vazão da adução = 0,66 l/s 

Hm =129,41 m 

%75 bombamotodaeficiência  

P= 1000kg/m³*0,00066m³/s*129,41m / 0,75*75 

P= 2,00 hp 



Será utilizado um moto-bomba com Potência aproximada de 2 Hp Monofásica 

 

3.3 -     Especificação da bomba:  

   

   Conforme  fabricante;   

  Para a altura manométrica de 129,41  m.c.a  e  uma vazão necessária de 2,36 

m³/h,  para o recalque no reservatório de distribuição no nível de 401 m , será necessário   

uma   moto  bomba   submersa  Monofásica de  3 hp - 28 ESTÁGIOS.  SÉRIE VBU42- 

TIPO VAMBRO (VBU42 X 28.0,30Y) 

 

 

Jacuizinho ,  20  de março de 2015. 

 

 

    

Prefeito Municipal: 

Volmir  Pedro Capitanio         

 

 

 

       Projeto: 

        Clarice M. O. Cordenonsi 

        Engº Civil – CREA 51.635 

               


