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1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem o objetivo de fornecer informações técnicas, dimensões
e materiais recomendados para tubulação de distribuição de água potável, no projeto de instalação
da linha. Este projeto é representado pelos desenhos em anexo, planilhas que indicam os cálculos de
vazão, diâmetros, órgãos acessórios, reservatório, entre outros elementos. 

2. LOCALIZAÇÃO E ACESSOS

O Município de Presidente Kennedy está distante a aproximadamente 160 km de Vitória, a
Capital do Estado, e a 38 km de Cachoeiro de Itapemirim, principal cidade do Sul do Estado do
Espírito Santo. O Município tem como limítrofes os Municípios de Atílio Vivacqua e Itapemirim,
ao Norte; Marataízes, a Nordeste; o Oceano Atlântico e Marataízes, a Leste; o Oceano Atlântico, a
Sudeste; o Estado do Rio de Janeiro, ao Sul; Mimoso do Sul, a Sudoeste; Mimoso do Sul, a Oeste; e
Mimoso do Sul a Noroeste.

 O acesso a parte litorânea do Município de Presidente Kennedy,  é feito principalmente
através das rodovias estaduais ES-162, a ES-060 (Rodovia do Sol) e a ES-297, esta última em fase
de  projeto  de  implantação  e  pavimentação  pelo  DER-ES.  Algumas  destas  rodovias  fazem  a
interligação direta com a BR-101.

3. GENERALIDADES

As quadras  e  arruamentos  em divisão  ao  loteamento  consideraram em seu  desenho,  os
critérios vocacionais e o alcance social do empreendimento no município. A área considerada, não
possui nenhum elemento geográfico significativo que poderá influenciar no dimensionamento da
rede de abastecimento de Água. No loteamento foram previstos para efeito de dimensionamento, 91
lotes como final de plano, critério adotado para cálculos da vazão do dimensionamento. 

3.1 Topografia

A área do loteamento situa-se entre as cotas 40,00 e 85,08 sendo uma região representada
por um plano inclinado. O terreno inclinado é aquele que não está contido num plano horizontal, ou
seja, em sua superfície há diferentes níveis.

Os serviços de topografia necessários à execução da obra, ocorrerão por conta exclusiva da
contratada. A contratada vistoriará prévia e cuidadosamente a área onde se desenvolverão as obras,
não podendo em hipótese alguma alegar posteriormente desconhecimento das condições da mesma.
O sistema de abastecimento de Água do Loteamento foi concebido, observando-se a topografia
local (cota mais alta a montante).

4. PARÂMETROS DE PROJETOS

4.1 Normas Técnicas

 NBR 12211- Estudos de Concepção de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água;
 NBR12218- Projeto de Rede de Distribuição de Água para Abastecimento Público;
 NBR 12217- Projeto de Reservatório de Distribuição de Água para Abastecimento Público.
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4.2 Horizonte de Projeto

Para a elaboração do projeto da Rede de Abastecimento de Água Potável do Loteamento de
Interesse Social da Sede de Presidente Kennedy adotou-se como horizonte de projeto 20 (vinte)
anos.

 Início de plano: 2018
 Final de plano: 2038 

5. CONCEPÇÃO DO SISTEMA

5.1 Rede de Abastecimento de Água

A rede foi dimensionada considerando os dados do loteamento para o dimensionamento da
rede, de modo a abastecer o lote mais desfavorável com uma pressão mínima de 10 m.c.a, sendo seu
escoamento  feito  através  da  pressão  empregada  na  rede.  A principal  referência  utilizada  para
dimensionamento  da  rede  é  a  NBR  12218-Projeto  de  Rede  de  Distribuição  de  Água  para
Abastecimento Público.

A rede de distribuição foi dimensionada para atender  o dia  de maior  consumo e possui
sistema de descarga nas pontas, para drenagem e manutenção, através de registros de gaveta. Os
materiais das tubulações e das conexões serão de ferro fundido. Cada moradia deve possuir um
reservatório domiciliar particular, que tem a função de amortecimento das vazões de pico, nas horas
de maior consumo. 

O período de funcionamento do sistema de distribuição é contínuo. O cálculo da demanda de
vazão necessária foi feito considerando-se o número de lotes do empreendimento, para atendimento
atual e futuro da população atendida.

6. PARÂMETROS HIDRÁULICOS

As vazões previstas no projeto de Redes de Abastecimento de Água foram calculadas de
acordo com as taxas e coeficientes abaixo relacionados:

6.1 População de Projeto

Tendo em vista que o número de economias abrangidas pelo projeto é de 91 (noventa e
uma), com o número médio igual a 5 (cinco) habitantes por economia, tem-se a população atual
igual a: 

P1=91∗ 5
P1 = 455 pessoas. 

6.2 População Futura

Para determinar a população de projeto (população futura), acrescentou-se um coeficiente de
majoração de 20% na população atual. Assim tem-se:

P2=P1+91
P2=546 pessoas. 
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6.3 Per-Capita de Abastecimento de Água

Segundo os levantamentos realizados e literaturas relacionadas ao consumo de água para
abastecimento público, foram adotados como o consumo médio diário de Per-Capita de água igual a
150 l/hab.dia.

6.4 Vazões de Consumo e Distribuição

6.4.1 Vazão Média

 A vazão média de consumo humano foi calculada como descrito a seguir: 

Qm=P∗Q
Qm=546∗ 150
Qm=3412,50 l /h

Qméd = 81.900 litros/dia. 
Sendo P = População e q = Cota de consumo “per capta”. 

6.4.2 Vazão Máxima Diária

A vazão máxima diária correspondente aos dias de maior consumo, é calculada como:

Qmd=Qmé d∗K 1  

Sendo Qméd = Vazão média e K1 = Coeficiente com valores entre 1,2 e 1,25. 
Assim, adotando-se K1 = 1,2 obtém-se:

Qmd=81.900∗1,20
Qmáxd = 98.280 litros/dia.

6.4.3 Vazão Máxima Horária (Qmh)

A vazão máxima do projeto correspondente ao dia e ao horário de maior consumo, é 
calculada como: 

Qmh=Qmá x∗K 2/24

Sendo Qmáx = Vazão máxima diária  e  K2 = Coeficiente  com valores  entre  1,4 e  1,6.  Assim,
adotando K2 = 1,5, temos:
QmhQm á x∗K 2/24

Qmh = 98.280 x 1,50/24 
Qmh = 6.142,50 litros/hora.

6.4.4 Reservação

O volume de reservação foi calculado de acordo com a NBR 12217/1994 que recomenda 1/3
do volume necessário para o dia de maior consumo e para a população de saturação urbanística da
comunidade, através da seguinte fórmula:
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Vr=
1
3
xpxqxk 1

Vr=
1
3
x546 x 150 x 1,20

Vr=32,76m ³

Vradot=50m ³

7. REDE DE DISTRIBUIÇÃO

A rede de distribuição de água será executada com tubos de PVC classe15, nas bitolas de 60
mm, e  100 mm, obedecendo à necessidade de vazão para melhor  atender  aos consumidores,  e
deverá ser seguido o projeto. A ligação das moradias será feita com tubos de PVC classe 15 de 20
mm. 

8. SETORES DE MANOBRA E REGISTRO DE DESCARGA 

Os setores de manobra foram considerados de forma a possibilitar o isolamento da rede de
distribuição em segmentos no caso de manutenção. Os registros de descarga foram previstos nos
pontos mais baixos da rede a fim de permitir a drenagem completa dos trechos por motivos de
desinfecção, limpeza e para dar carga ao sistema.

9. LIGAÇÕES DOMICILIARES

Através da ligação na rede de distribuição, a ser executada conforme projeto, ao lado do lote
a ser atendido será instalado uma ligação predial de água DN 20, com colar de tomada com saída
em ¾’’ e  assentado conforme especificações  do  projeto  até  o  cavalete  com hidrômetro  padrão
CESAN. 

10. ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO

Antes do assentamento, os tubos e peças devem ser limpos e inspecionados com cuidado.
Deve ser verificada também a existência de falhas de fabricação, como danos e avarias decorrentes
de transportes e manuseio. No assentamento, os tubos devem ser rigorosamente alinhados com o
fundo regularizado. O ajuste das juntas da tubulação com seu respectivo material de vedação deve
ser feito com o cuidado necessário para que as juntas sejam estanques. 
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