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RESUMO 

 

Quando fala-se de Saneamento Básico o que logo vem à memória da maioria das pessoas é 
algo relacionado à Esgotamento Sanitário, contudo aquele termo é muito mais amplo, 
referindo-se, de acordo com a lei federal nº 11.445/07, ao “conjunto de serviços, 
infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento 
sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo das águas 
pluviais urbanas”. O Brasil possui um grande desafio nessa área que é, de acordo com o 
Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), universalizar o acesso aos serviços de 
saneamento básico de qualidade. Para tanto, os Municípios, que são os titulares do serviços 
públicos essenciais, necessitam, conjuntamente com a União e com os Estados, de 
empreender ações no sentido de perseguir as metas de universalização dos serviços de 
saneamento. Vários estudos e pesquisas elaboradas por institutos ambientais, universidades e 
órgãos de meio ambiente nacionais e internacionais apontam para a poluição dos nossos 
corpos hídricos devido ao lançamento de efluentes sem o devido tratamento, na natureza. A 
Agência Nacional das Água (ANA) em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Ceará (IFCE) lançou o programa de Especialização em Elaboração e 
Gerenciamento de Projetos para a Gestão Municipal de Recursos Hídricos como uma ação 
para ajudar os municípios, como o título já revela, a elaborar e gerenciar projetos e, portanto, 
gerir os recursos hídricos municipais. O presente trabalho se propõe a aplicar os conceitos 
assimilados durante o curso e apresentar uma solução de engenharia para coleta, tratamento e 
destinação dos efluentes gerados no bairro do Alto Alegre, na cidade de Aquiraz, que são 
lançados em via pública e, devido à proximidade com o leito do Rio Pacoti, acabam por 
contaminar este importante corpo hídrico, como também o lençol freático da região. A cidade 
de Aquiraz possui sistema de esgotamento sanitário, contudo abrange apenas 49,57% da zona 
urbana da cidade (IPECE, 2015). O desafio é justamente ampliar a Rede Coletora de Esgoto 
(RCE), ou seja, dimensionar novas redes de forma à destinar os efluentes para o sistema já 
existente. É uma atividade usual para as companhias de saneamento do Brasil, no entanto não 
se tem muitos registros na literatura científica que aborde esse tipo de trabalho. 
 
Palavras-chave: Saneamento Básico. Esgotamento Sanitário. Ampliação de RCE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ABSTRACT 

 

When there is talk of Sanitation which soon comes to the memory of most people is 

something related to Sanitation, however that term is much broader, referring, in accordance 

with the federal law No. 11,445/07, the "set of services, infrastructure and operational 

facilities of drinking water supply, sanitation, urban cleaning and solid waste management, 

and drainage and stormwater urban management". The Brazil has a major challenge in this 

area what is, according to the national plan for basic sanitation (PLANSAB), to universalize 

access to basic sanitation services. To this end, municipalities, who are holders of essential 

public services, need, together with the Union and with States, to undertake actions in order to 

pursue the goals of universalization of sanitation services. A number of studies and surveys 

prepared by environmental institutes, universities and national and international environment 

points to the pollution of our water bodies due to the release of effluent without proper 

treatment, in nature. The National Water Agency (ANA) in partnership with the Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) launched the program of 

specialization in development and project management for the Municipal management of 

water resources as an action to help the municipalities, as the title already reveals, to develop 

and manage projects and, therefore, manage water resources. The present work proposes to 

apply the concepts assimilated during the course and present an engineering solution to 

collection, treatment and disposal of wastewater generated in the neighborhood of Alto 

Alegre, in Aquiraz city, which are released in a public street and, due to the proximity with 

the Pacoti river bed, they contaminate this important water body, as well as the water table in 

the region. The Aquiraz city has sanitary sewage system, however only cover 49.57% of the 

urban area of the city (IPECE, 2015). The challenge is to expand the sewage Collecting 

Network (RCE), i.e. size new networks in order to destine the effluents to the existing system. 

It's a usual activity for sanitation companies of Brazil, however do not have many records in 

the scientific literature that deals with this kind of work. 

 

 

Keywords: Basic Sanitation. Sanitary Sewage. Expansion of RCE. 
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1. INTRODUÇÃO 

O saneamento básico é definido pela lei federal nº 11.445/07, também conhecida como 

Lei Federal do Saneamento Básico (LFSB), como o conjunto de serviços, infraestruturas e 

instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.  

O artigo 2º da lei do saneamento básico apresenta, como primeiro princípio 

fundamental dos serviços de saneamento básico, a universalização do acesso. Essa 

universalização é considerada pela referida lei como sendo a ampliação progressiva do acesso 

de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico. Segundo o Plano Nacional de 

Saneamento Básico (PLANSAB, 2014), “A noção de universalidade remete à possibilidade 

de todos os brasileiros poderem alcançar uma ação ou serviço de que necessite, sem qualquer 

barreira de acessibilidade, seja legal, econômica, física ou cultural. Significa acesso igual para 

todos, sem qualquer discriminação ou preconceito”. Para que esta universalização do acesso 

às soluções de saneamento seja alcançada, existem vários desafios a serem vencidos. Desafios 

como a conscientização da população sobre a importância do tema, a necessidade de se 

desenvolver novas tecnologias na área, a destinação de verbas financeiras em um montante 

que garanta o aumento real, constante e sustentável da cobertura dos serviços prestados e a 

prática de tarifas que proporcionem a operação, manutenção e investimentos no setor. 

Atualmente os maiores investimentos são feitos com recursos do orçamento estadual, federal, 

ou através de financiamentos bancários com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS e Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT.  

A busca por uma solução de engenharia, como preconiza o inciso V, art 2º da LFSB, 

para cada caso particular, cada cidade ou conglomerado de pessoas, também se constitui em 

um desafio a ser vencido. Essas soluções precisam ser pensadas de forma que não onerem 

muito a prestação do serviço, pois de acordo com o inciso VIII, art. 2º da LFSB, deve-se 

utilizar tecnologias apropriadas, “considerando a capacidade de pagamento dos usuários”. De 

outra forma também é necessário garantir a eficiência e segurança do Sistema de Esgotamento 

Sanitário (SES), e a tarefa de equalizar o tripé segurança, economia e eficiência não é das 

mais simples. Para cidades de médio e grande porte, as soluções individuais de tratamento não 

se mostram tão eficientes, e de longe são as mais recomendadas, visto que, neste tipo de 

solução, devido ao adensamento populacional ocasionado pelo crescimento urbano, grande 

quantidade de efluentes são dispostos diretamente no solo através das fossas sépticas e 

sumidouros, o que gera um grande impacto ambiental por meio, sobretudo, da contaminação 
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dos lençóis freáticos.  

Em face dessa realidade, os sistemas coletivos de esgotamento sanitário são os mais 

indicados para zonas urbanas de média e grande concentração populacional. Esses sistemas 

demandam a elaboração de projetos de engenharia que contemple a melhor solução com o 

menor custo possível, ou seja, mais eficiente. A eficiência está associada ao objetivo final do 

sistema que é afastar da população os efluentes contaminados, tratá-los e lançá-los na 

natureza sem causar poluição dos corpos hídricos e do meio ambiente. As soluções precisam 

ser desenvolvidas de forma que os custos de implantação, operação, manutenção e eventual 

ampliação, sejam equacionados e que o projeto torne-se viável financeiramente. Os projetos 

geralmente são dimensionados para contemplar um horizonte de planejamento que consiga 

atender a necessidade do município com alcance de 20 anos.  

As maiores dificuldades encontradas para o avanço da construção de Sistemas de 

Esgotamento Sanitário (SES) estão relacionadas aos custos de implantação. Outra dificuldade 

diz respeito à conscientização da população quanto à interligação ao sistema público quando 

da existência de redes coletoras passando em frente a seus imóveis. Segundo o Instituto Trata 

Brasil (2015), mais de 3,5 milhões de brasileiros, nas 100 maiores cidades do país, despejam 

esgoto irregularmente, mesmo tendo redes coletoras disponíveis. 

De acordo com dados do PLANSAB (2014), o custo para universalizar o acesso aos 

quatro serviços do saneamento (água, esgotos, resíduos e drenagem) é de R$ 508 bilhões, no 

período de 2014 a 2033. Só para universalização da água e dos esgotos, esse custo é estimado 

em R$ 303 bilhões para um horizonte de 20 anos. Ainda segundo o PLANSAB, os maiores 

investimentos em sistemas de água e esgoto, durante três anos, foram nos estados de São 

Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Bahia, totalizando 63,3%. Já os estados do 

Amazonas, Acre, Amapá, Alagoas e Rondônia são os que menos investiram em três anos, 

totalizando 1,7%. 

Um estudo do Instituto Trata Brasil (2016) intitulado “Ranking do Saneamento nas 

100 Maiores Cidades”, que foi elaborado com base em dados do Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS), do Ministério das Cidades, relativos a 2014, mostra 

que mais de 35 milhões de brasileiros ainda não recebem água tratada, metade da população 

brasileira não conta com coleta de esgoto e apenas um quarto dela vive em localidades com 

tratamento dos dejetos. Outro estudo, dessa vez realizado pela Comissão Econômica para a 

América Latina (CEPAL, 2015), revelou que o Brasil ocupa a 11ª posição entre os 17 países 

analisados, estando atrás da Bolívia, Peru, Uruguai, Equador, Venezuela, Chile, México, 

Argentina, Colômbia e Costa Rica. 
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Não é de hoje que o saneamento básico é visto como um desafio. O esforço pela 

expansão do saneamento básico é, acima de tudo, uma ação em prol da qualidade de vida, do 

desenvolvimento humano e da justiça social. 

Neste trabalho conheceremos a sistemática para elaboração e desenvolvimento de um 

projeto de ampliação de rede coletora de esgoto (RCE) para o município de Aquiraz/CE.  

A ampliação de redes é uma das formas de perseguir a universalização do acesso aos 

serviços públicos de saneamento e demanda uma análise do sistema existente e 

desenvolvimento de pequenos projetos. As cidades que possuem SES precisam lidar 

constantemente com a necessidade de ampliar seus sistemas de esgoto e, dessa forma 

preservar os sistemas de drenagem e corpos hídricos (superficiais e subterrâneos). 

Não se encontra facilmente material acadêmico, nem profissional, que aborde estudo e 

elaboração de projetos de ampliação de RCE. Esse trabalho, de caráter mais técnico, se presta 

também a contribuir para preencher lacunas nessa área. Não se objetiva levar o tema a 

exaustão, pois é por demais extenso e amplo, o que pode ser objeto de futura monografia que 

é a modalidade de pesquisa que possui caráter mais acadêmico e abrangente.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. GERAL 

Elaborar projeto de engenharia para ampliação de rede coletora de esgoto (RCE) do 

SES existente na cidade de Aquiraz, e assim contribuir para a melhoria das condições de 

saneamento de 150 famílias de baixa renda, do bairro Alto Alegre, e evitando a contaminação 

do Rio Pacoti que margeia o referido bairro. Serão observadas as orientações da literatura, 

normas brasileiras e normas da concessionária pública estadual (CAGECE). 

2.2. ESPECÍFICOS 

• Desenvolver estudo populacional considerando projeção de crescimento da população 

da sub-bacia para definição de vazões e diâmetros; 

• Conhecer a topografia da área para definição dos trajetos, inclinações e cotas da nova 

rede; 

• Descobrir os elementos operacionais que serão necessários para viabilidade técnica do 

projeto; 

• Verificar condições/viabilidade técnica do sistema existente em receber o incremento 

de vazão (estações elevatórias, redes à jusante, Estação de Tratamento de Esgoto); 

• Apresentar orçamento estimativo de implantação do sistema para orientação do gestor 

público na busca de recursos para realização da obra; 
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3. FICHA TÉCNICA 

Informações do Projeto: 

Projeto: 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE 

REDE COLETORA DE ESGOTO EM AQUIRAZ/CE 

Projetista:  

DOUGLAS BATISTA DA COSTA  

Município: Localidade: 
Data de elaboração do 

Projeto: 

AQUIRAZ  AGOSTO/2016 

 

Dados da População: 

Ano População Total População Atendida % Atendimento 

2016 200 200 100 % 

2036 297 297 100 % 

Vazões de Projeto: 

ANO 
VAZÃO (l/s) VAZÃO (m³/h) 

Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima 

2016 0,227 0,366 0,505 0,817 1,317 1,817 

2036 0,294 0,500 0,830 1,059 1,802 2,990 

Rede Coletora: 

Etapa Comprimento Material Diâmetros 

Única 351,71 m PVC OCRE 150 mm 
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4. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Justificativa 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) através da norma NBR 9648 

(ABNT,1986) – Estudo de Concepção de Sistemas de Esgoto Sanitário – define Sistemas de 

Esgotos Sanitários (SES) do tipo separador, como sendo conjunto de condutos, instalações e 

equipamentos destinados a coletar, transportar, condicionar e encaminhar, somente esgoto 

sanitário, a uma disposição final conveniente, de modo contínuo e higienicamente seguro. 

Os projetos de SES são elaborados e executados para um horizonte de planejamento 

de 20 anos, parâmetro sugerido pela literatura e exigido pela maioria das companhias de 

saneamento (TSUTIYA; ALEM SOBRINHO, 2011). Esses projetos, após executados, 

geralmente não possuem um acompanhamento da evolução da demanda que, devido ao 

crescimento urbano natural da cidade, necessitarão de pequenas ampliações de RCE, quando 

for possível o escoamento por alguma bacia existente, ou dimensionamento e execução de 

uma nova sub-bacia, que poderá ser integrada ao sistema existente ou não, a depender de 

análises da capacidade do sistema em absorver incrementos. Quando não é possível a 

integração a um SES existente, projeta-se um novo. 

As solicitações de ampliações de RCE em sistemas existentes são comuns no dia-a-dia 

de trabalho das companhias de saneamento. Loteamentos, condomínios, novas ruas são 

construídas em áreas que já possuem SES, e é justamente nesses casos que surgem as 

demandas. 

Na Figura 01, é possível visualizar um caso de demanda por ampliação de RCE. Na 

imagem esquerda, com registro em 31.07.2015, pode-se observar que não há unidades 

habitacionais em um trecho da Rua Francisco Porfírio de Castro (em vermelho) na cidade de 

Aquiraz, no entanto, na imagem da direita registrada em 22.04.2016, verifica-se a presença de 

novas construções no trecho, ou seja, será necessário realizar uma ampliação de RCE para 

atendimento a nova demanda. Para tanto deverá ser analisada sua viabilidade técnica através 

de levantamento de dados de capacidade do sistema existente, e elaboração de projeto de 

ampliação, quando viável tecnicamente. Entende-se como viável tecnicamente a existência de 

cota topográfica favorável ao escoamento gravitacional, coletores com diâmetro compatível 

com o recebimento da nova demanda, estações elevatórias com folga para bombeamento de 

uma maior vazão e ETE com capacidade de tratar esse excedente. 

Alguém pode questionar o porquê de não existir RCE em todas as ruas do perímetro 

urbano. A resposta não é tão simples. Para o caso da Figura 01, o projetista do sistema inicial 
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pode ter considerado que não haveria crescimento imobiliário no trecho da rua e, portanto não 

considerou em seu projeto. O projetista pode também ter considerado em seu projeto original, 

contudo os responsáveis pela execução da obra podem não ter executado o trecho em questão 

por algum tipo de restrição orçamentária, algo que não é difícil de acontecer em se tratando de 

obras públicas. Enfim, esse exemplo é para ter-se noção da complexidade do assunto. 

 

Figura 01: Caso de solicitação de ampliação de RCE 

   
Fonte: Google Earth, 2016 

 

Quando se está elaborando um projeto de SES, trabalha-se para reduzir ao máximo os 

custos do projeto para que o mesmo seja exequível e se encaixe na realidade orçamentária do 

município. Existe também a avaliação pessoal do profissional na identificação das regiões que 

terão maior expansão habitacional no curto e médio prazo. Essa avaliação poderia ser mais 

precisa caso existisse um plano diretor bem elaborado e periodicamente revisado, de forma 

que apontasse as zonas de expansão imobiliária da cidade. O que se vê é que esse instrumento 

de planejamento valioso, o plano diretor, é negligenciado pela maioria das prefeituras. A falta 

de fiscalização do poder público faz com que regiões pertencentes ao governo municipal 

como áreas Non Aedificandi, faixas de domínio e áreas ribeirinhas sejam invadidas pela 

população. Nesses casos, é impossível do projetista identificar setores que serão ocupados 

irregularmente. 

Não encontra-se na literatura orientações sobre procedimentos para elaboração de 

projetos de ampliação de RCE em sistemas existentes, contudo através de uma análise 

criteriosa do sistema por um profissional capacitado, e se utilizando das orientações para 

execução de novos projetos de esgotamento sanitário, é possível dimensionar tais ampliações. 
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O esgoto ou efluente pode ser considerado como do tipo doméstico, industrial, águas 

pluviais e água de infiltração. Os esgotos domésticos são compostos por águas que contém 

excrementos humanos e águas servidas ou águas cinzas, resultantes de banho e de lavagem de 

utensílios e roupas. Os esgotos industriais compreendem os resíduos orgânicos ou não, 

gerados pelas atividades produtivas das diferentes Indústrias, sejam de alimentos, matadouros, 

químicas, metalúrgicas, cerâmicas, entre outras. Águas pluviais são águas provenientes das 

chuvas, e água de infiltração são águas do subsolo que penetram nas canalizações de esgoto 

através das juntas, poços de visita e defeitos nas estruturas do sistema (ABNT,1986). 

Nas cidades, os SES públicos geralmente são dimensionados para a coleta e 

tratamento de esgoto do tipo doméstico, ou seja, aquele que provem principalmente de 

residências, estabelecimentos comerciais, instituições ou quaisquer edificações que dispõe de 

instalações de banheiros, lavanderias e cozinhas, já que o tratamento de efluentes industriais 

são de responsabilidade de seus geradores (SEMACE, 2002). 

Existem várias soluções, tanto individuais quanto coletivas, para o tratamento e 

destinação final dos esgotos domésticos. Para os lugares onde não existem SES, pode-se 

lançar mão de uma solução individual do tipo Fossa Seca, Fossa Séptica, Banheiro Químico 

ou Fossa por Evapotranspiração. 

A privada com Fossa Seca ou Negra constitui-se de uma pequena área, externa a 

edificação, sob a qual escava-se uma vala, que será a fossa seca, destinada a receber somente 

os excretas, ou seja, não dispõe de veiculação hídrica. As fezes retida no interior da vala se 

decompõe ao longo do tempo através do processo de digestão anaeróbia. Esse tipo de solução 

também pode ser construído sobre o terreno natural para zonas de lençol freático superficial e 

zonas de solos rochosos ou terrenos duros, para tanto precisará ser construído um tanque de 

concreto ou alvenaria, totalmente impermeabilizado (FUNASA, 2006). 

O Tanque Séptico é um dispositivo de tratamento primário do efluente proveniente do 

vaso sanitário. Mais conhecido como fossa séptica, vem sendo utilizado há pouco mais de 100 

anos. Foi a primeira unidade inventada para o tratamento de esgotos e até hoje é a mais 

extensivamente empregada. Pode ser definida como uma câmara convenientemente 

construída para reter os esgotos sanitários por um período de tempo criteriosamente 

estabelecido, de modo a permitir a sedimentação dos sólidos e a retenção do material graxo 

presente no esgoto, transformando-os bioquimicamente em substâncias e compostos mais 

simples e estáveis (CAMPOS, 1999). Após o tratamento pelo tanque séptico, existe a 

necessidade de um destino final para os efluentes que pode ser através de um sumidouro, vala 

de infiltração ou vala de filtração. 
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O Banheiro Químico é constituído geralmente de um tanque de aço inoxidável, 

contendo solução de soda cáustica (NaOH), destinado a receber os dejetos procedentes de 

uma bacia sanitária comum. Esse tanque é removível. Devido ao seu custo elevado, é 

aplicável em circunstâncias especiais como shows, acampamentos, colônias de férias, ônibus, 

aviões, canteiros de obra etc. (FUNASA, 2006). 

À medida que os aglomerados urbanos e a concentração humana tornam-se maiores, 

as soluções individuais para remoção e destino do esgoto doméstico devem dar lugar às 

soluções de caráter coletivo. Os sistemas coletivos podem ser divididos em dois: combinado 

ou unitário e separador absoluto. O primeiro é projetado para receber uma parcela das águas 

de chuva juntamente com os efluentes domésticos. O segundo tem suas tubulações separadas, 

ou seja, uma exclusiva para a coleta de esgotos e outra para transportar as águas de chuva. No 

Brasil, comumente, utiliza-se o sistema separador absoluto (RECESA, 2008). 

4.1. SITUAÇÃO DO SANEAMENTO NO BRASIL 

Apesar das conquistas sociais e dos pequenos avanços que o Brasil experimentou nas 

últimas décadas, ainda há muito o que se desenvolver no campo do saneamento básico. Um 

levantamento do Instituto Trata Brasil revela que o país não alcançará a universalização do 

sistema nos próximos 20 anos se os investimentos e o trabalho de implantação dos serviços de 

água e esgoto continuarem no ritmo observado atualmente (INSTITUTO TRATA BRASIL, 

2014). Ainda segundo o Trata Brasil, para atingir o objetivo do governo de universalizar as 

estruturas de saneamento básico em todo o país até o ano de 2033, necessitar-se-ia de um 

investimento de pelo menos R$ 15 bilhões por ano, enquanto o Estado vem investindo, em 

média, R$9 bilhões. 

A Tabela 01 mostra, através de estimativa apresentada pelo PLANSAB, necessidades 

de investimentos em abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, em áreas 

urbanas e rurais das macrorregiões do Brasil, entre o ano base de 2014 e os anos de 2018, 

2023 e 2033 (valores apresentados em milhões de reais com referência de dezembro/2012). 

Desde a instituição do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA) em 1971, as 

principais fontes de investimento disponíveis para o setor de saneamento básico no Brasil são:  

 

I) Recursos dos fundos financiadores (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 

FGTS e Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT), também denominados de 

recursos onerosos;  

II) Recursos não onerosos, previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA), também 
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conhecido como OGU, e de orçamentos dos estados e municípios;  

III)  Recursos provenientes de empréstimos internacionais, contraídos junto às 

agências multilaterais de crédito, tais como o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e o Banco Mundial (BIRD);  

IV) Recursos próprios dos prestadores de serviços, resultantes de superávits de 

arrecadação;  

V) Recursos provindos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos (Fundos 

Estaduais de Recursos Hídricos); 

 

Tabela 01: Necessidades de investimentos em SAA e SES, em áreas urbanas e rurais das 

macrorregiões do Brasil, entre o ano base de 2014 e os anos de 2018, 2023 e 2033 (valores 

apresentados em milhões de reais com referência de dezembro/2012). 

 
Fonte: PLANSAB, 2014. 

 

A título de comparação e conhecimento, veremos alguns quantitativos investidos no 

setor através dos recursos não onerosos (Tabela 02), e compromissos e desembolsos do poder 

público em iniciativas de saneamento (Gráfico 01).  

 
Tabela 02: Recursos não onerosos. Repasses realizados pela Sepurb/MPOG e Sedu/PR em 

intervenções de saneamento básico, por ano e macrorregião, 1996 – 2002 (em milhões de 

reais) 

 
Fonte: PLANSAB, 2014. 
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Gráfico 01: Recursos não onerosos. Compromissos e desembolsos em iniciativas de 

saneamento, 2003 – 2011 (em bilhões de reais) 

 
Fonte: PLANSAB, 2014. 

 

Depreende-se das informações contidas nas tabelas, que o investimento anual aplicado 

durante a série história levantada está bem abaixo dos valores que foram estimados com 

objetivo de perseguir a meta de universalização do abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário. 

No ano de 2007, o Governo Federal lançou o Programa de Aceleração do 

Crescimento, o PAC 1 (2007-2010), que previu inicialmente cerca de R$ 40 bilhões para 

investimento no setor. Já na segunda fase do PAC (2011-2014), o Governo Federal anunciou 

investimentos da ordem de R$ 45 bilhões para a área de saneamento. Esses recursos se 

enquadram na modalidade de recursos não onerosos (PLANSAB, 2014). 

Quanto aos investimentos com recursos onerosos, entre 1996 e 2011, o Governo 

Federal contratou R$ 46,1 bilhões e desembolsou R$ 31,7 bilhões para iniciativas de 

saneamento. O FGTS comprovou sua importância como fonte histórica de financiamento para 

o setor, participando com 62,0% do total contratado. O FAT e os recursos próprios do 

BNDES, por sua vez, responderam por R$ 17,3 bilhões dos contratos (PLANSAB, 2014). 

O Instituto Trata Brasil, uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIP), desenvolve e publica anualmente o “Ranking do Saneamento nas 100 Maiores 

Cidades’ que mostra um panorama de como evoluiu a cobertura dos serviços de saneamento, 

no último ano, e quais os montantes investidos nas maiores cidades fazendo comparativos 

didáticos que facilitam o entendimento.  

Um dos pontos que evidencia a deficiência em avanços efetivos em todo o país é o 
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fato de que as 20 melhores cidades do último estudo (2016) investiram juntas em 2014 o valor 

de R$ 827 milhões e arrecadaram R$ 3,8 bilhões com os serviços. Já a média de investimento 

dos últimos cinco anos (2010 a 2014) foi de R$ 188,24 milhões (R$ 71,47 por habitante/ano). 

Já os 20 piores municípios do Ranking investiram juntos em 2014 o valor de R$ 482 milhões 

e arrecadaram R$ 1,9 bilhão com os serviços. Considerando a média dos últimos 5 anos, a 

média de investimentos foi de R$ 96,46 milhões (R$ 28,20 por habitante/ano). Essa 

disparidade entre os valores investidos revela uma tendência das cidades com maiores 

carências ficarem ainda mais atrasadas neste tipo de infraestrutura mais básica (TRATA 

BRASIL, 2016). 

A Tabela 03 demostra o pífio avanço percentual do saneamento em um período de 5 

anos. Sobre o atendimento à população com coleta de esgotos, entre os 100 maiores 

municípios 2 cidades (Franca – SP e Belo Horizonte – MG) possuem 100% de cobertura, 42 

cidades reportaram que mais de 80% da população possui os serviços de coleta de esgotos, a 

maior parte (50%) reportou ter entre 20,1 e 79,9% da população atendida com coleta.  

Entre as dez piores cidades, cinco capitais despontam: Teresina/PI, com 19,12% da 

população com saneamento, Belém/PA, 12,70%, Manaus com 9,90, Macapá/AP, 5,54%, e 

Porto Velho/RO, 2,04%. As piores cidades do país nesse quesito são Ananindeua, no Pará, 

localizada a 19 km de Belém e Santarém também no Pará. Estes municípios não possuem rede 

de esgoto (TRATA BASIL, 2016). 

 

Tabela 03: Avanços médios no atendimento ao saneamento – Comparação entre dados do 

Brasil e das 100 maiores cidades – período 2010 a 2014 (SNIS) 

 
*Valores corrigidos pelo IPCA. Preços médios de 2014. **Avanços em milhões. 

Fonte: Instituto Trata Brasil, 2016. 
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O indicador médio de população com coleta foi de 70,37% mostrando que, no geral, 

os maiores municípios possuem índice maior que a média Brasil em 2014 (49,8%). 

Quanto ao indicador de tratamento de esgotos nas 100 maiores Cidades, em relação ao 

volume de água consumida, é o pior indicador; apenas 19 municípios tratam mais de 80% de 

seus esgotos, 52% entre 20,1 e 79,9% e 29 cidades tratam menos de 20%, o que revela ser o 

principal problema a ser superado. Apenas 3 cidades tratam 100% (Limeira, Piracicaba e São 

José dos Campos – SP). Com 0% (zero) estão as cidades de Ananindeua e Santarém no Pará, 

Governador Valadares/MG, Porto Velho/RO e São João de Meriti/RJ. A média de tratamento 

de esgotos dos municípios foi 50,26%, ligeiramente superior à média nacional de 40,8% - um 

patamar considerado pelo Instituto como demasiadamente baixo. (TRATA BASIL, 2016) 

A Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) apresentou em Fev/2016 um 

estudo sobre a situação do atendimento à população com Coleta de Esgotos na América 

Latina. O Brasil está abaixo de outros países no serviço de coleta de esgotos, ocupa a posição 

de 10º entre 17 países analisados (Tabela 04). Fazendo um comparativo com os dados do 

SNIS, se usássemos a média de população com coleta de esgoto das 100 maiores cidades do 

país, o Brasil ocuparia a posição de número 6, com 70,37% da população atendida. Os dados 

da tabela não evidenciam, no entanto, que a situação desses 10 países esteja melhor que a do 

Brasil, uma vez que o relatório da CEPAL não indica os níveis de tratamento dos esgotos. Na 

maior parte dos países da América Latina, mesmo aqueles com indicadores elevados de 

coleta, os índices de tratamento são baixos, havendo poucas exceções, como é o caso do 

Chile. (TRATA BRASIL, 2016) 

Outra razão para pequenas disparidades nas taxas apresentadas pelos estudos diz 

respeito a forma como são conduzidos os levantamentos de dados e cálculo dos índices.  

Para Gesner Oliveira (2016), um dos autores do estudo “Ranking do Saneamento 

2016”, o Brasil tem avançado muito pouco no sentido de alcançar a universalização dos 

serviços de saneamento. Caso se mantenha o ritmo atual, estima-se que o país só alcançará a 

universalização dos serviços de saneamento a partir de 2050. Os patamares de atendimento do 

Brasil se mostram modestos mesmo na comparação com seus pares latino americanos. Os 

dados apresentados pela CEPAL mostram que o país possui índices de atendimento que não 

condizem com sua renda per capita. 

4.2. DESAFIOS 

De acordo com informações levantadas pelo SNIS, através do “Diagnóstico dos 

Serviços de Água e Esgoto – 2014”, apenas 83% dos brasileiros são atendidos com 
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abastecimento de água tratada. São aproximadamente 35 milhões de brasileiros sem acesso a 

este serviço básico.  

 

Tabela 04: Atendimento à população com Coleta de Esgotos na América Latina. 

 
Fonte: Instituto Trata Brasil, 2016. * PIB per capita de 2012 (Venezuela). ** No caso da Argentina o estudo traz 

apenas valores de atendimento urbano de esgoto. No caso do Brasil, são utilizados os dados do SNIS 2014, que 

são inferiores aos dados da CEPAL para o país (62,6%). 

 

Um estudo realizado pelo Trata Brasil em parceria com a GO Associados, chamado 

“Perdas de Água: Desafios ao Avanço do Saneamento Básico e à Escassez Hídrica – 2015”, 

levantou que a cada 100 litros de água coletada e tratada, em média, apenas 63 litros são 

consumidos, ou seja, 37% da água no Brasil é perdida, seja com vazamentos, roubos, ligações 

clandestinas e falta de medição ou medições incorretas no consumo de água, resultando em 

um prejuízo de aproximadamente R$ 8 bilhões. 

A média de consumo per capita de água no Brasil em três anos é de 165,3 l/hab/dia. 

Em 2014 este valor foi de 162 l/hab/dia. Em três anos, a região Sudeste apresentou o maior 

índice com 192, l/hab/dia e o menor foi o Nordeste com 125,3 l/hab/dia. Em 2014, o Sudeste 

continuou com o maior índice 187,9 l/hab/dia e o Nordeste se mante com o menor 118,9 

l/hab.dia (BRASIL, 2016) (ver Tabela 05). 
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Tabela 05: Valores do consumo médio per capita de água dos prestadores de serviços 

participantes do SNIS, em 2014, e na média dos últimos três anos (2012, 2013 e 2014), 

segundo estado, região geográfica e Brasil. 

Estado/Região 
Per capita (l/hab/dia) 

Média últimos 3 anos 

Per capita (l/hab/dia) 

Ano 2014 

Per capita (l/hab/dia) 

Média/2014 

Norte 155,3 154,2 -0,7% 

Nordeste 125,3 118,9 -5,1% 

Sudeste 192,2 187,9 -2,2% 

Sul 150,9 153,6 1,8% 

Centro-Oeste 158,7 158,8 0,1% 

Brasil 165,3 162,0 -2,0 

Ceará 128,0 129,8 1,4% 

Fonte: BRASIL, 2016 (adaptado) 

 

Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), 110 l/dia é quantidade de água 

suficiente para atender as necessidade básicas de uma pessoa (REOLOM, 2014). Abaixo 

vemos o Gráfico 02 que mostra a média de consumo per capita de água e a perda de água na 

distribuição entre 2008 e 2013. 

 

Gráfico 02: Comparativo entre consumo per capita e perdas na distribuição 

 
Fonte: BRASIL, 2014. Gráfico elaborado pelo Instituto Trata Brasil, 2016. Disponível em: 

<http://www.tratabrasil.org.br/saneamento-no-brasil>. Acesso em: abril 2016. 

 

Sobre a coleta de esgoto, tem-se os seguintes dados coletados pelo SNIS (2014), 

Instituto Trata Brasil (2015) e FGV (2009): 
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� 48,6% da população têm acesso à coleta de esgoto, ou seja, mais de 100 milhões de 

brasileiros não tem acesso a este serviço; (SNIS, 2014) 

� Mais de 3,5 milhões de brasileiros, nas 100 maiores cidades do país, despejam esgoto 

irregularmente, mesmo tendo redes coletoras disponíveis. (INSTITUTO TRATA 

BRASIL, 2015) 

� Mais da metade das escolas brasileiras não tem acesso à coleta de esgotos. 

(INSTITUTO TRATA BRASIL, 2009) 

� 47% das obras de esgoto do PAC, monitoradas há 6 anos pelo Instituto Trata Brasil 

através de relatórios periódicos, estão em situação inadequada. Apenas 39%, durante 

esse período, foram concluídas e, hoje, 12% se encontram em situação de 

normalidade. (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2015) 

� Cerca de 450 mil pessoas em 15 municípios paulistas têm disponíveis os serviços de 

coleta dos esgotos, porém não estão ligados às redes, e, portanto, despejam seus 

esgotos de forma inadequada no meio ambiente. (INSTITUTO TRATA BRASIL, 

2015) 

Já em relação ao tratamento do esgoto, apenas 40% dos esgotos gerados no país são 

tratados. A Tabela 06 mostra a situação da coleta e tratamento dos esgotos nas diferentes 

regiões do Brasil através dos índices do SNIS. 

 

Tabela 06: Níveis de atendimento com água e esgotos dos municípios cujos prestadores de 

serviços são participantes do SNIS em 2014, segundo região geográfica e Brasil. 

Estado 
Índice de Atendimento 

com RCE - IN056*- (%) 

Índice de Tratamento dos 

Esgotos - IN046**- (%) 

Norte 7,9 14,4 

Nordeste 23,8 31,4 

Sudeste 78,3 45,7 

Sul 38,1 36,9 

Centro-Oeste 46,9 46,4 

Brasil 49,8 40,8 

*Índice de atendimento total de esgoto referido aos municípios atendidos com água; **Índice de esgoto tratado 

referido à água consumida 

Fonte: BRASIL, 2016. 

 

Vê-se que na região Norte apenas 14,4% do esgoto é tratado, e o índice de coleta é de 

7,9%. Essa é a pior situação entre todas as regiões. A região Nordeste possui apenas 31,4% do 
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esgoto tratado. Já a região Sudeste é uma das que apresenta maior índice 43,9% do esgoto é 

tratado, o índice de coleta total de esgoto é de 78,33%. A região Sul apresenta 36,9% do 

esgoto tratado. A região Centro-Oeste é a que possui melhor desempenho 46,4% do esgoto é 

tratado, porém a média de esgoto tratado não atinge nem a metade da população. Em termos 

de volume, as capitais brasileiras lançaram aproximadamente 1,2 bilhão de m³ de esgotos na 

natureza em 2013. 

4.3. PROJETOS DE AMPLIAÇÃO DE RCE 

A partir de 1995 com a promulgação da Lei de Concessões, muitos municípios 

brasileiros passaram a concessão dos serviços públicos de saneamento e, especificamente, os 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para as companhias estaduais de 

saneamento e para companhias privadas. No Ceará, a Companhia de Água e Esgoto – 

CAGECE é responsável pela prestação do serviço a 151 municípios do Estado, ou seja, atende 

82,07% do território Cearense. Apresenta índice de cobertura de abastecimento de água de 

98,16%. Na Capital a cobertura de abastecimento de água chega à 98,64%. O índice de 

cobertura do sistema de esgotamento sanitário no Estado é de 40,11%, contando apenas com 

os municípios atendidos pela Cagece. Na Capital, esse índice é de 57,10%. (CAGECE, 2016) 

Os municípios que passaram a concessão dos serviços, na maioria das vezes, não 

possuem uma estrutura interna mínima para trabalho em conjunto com a empresa contratada, 

e por vezes, deixam todo o trabalho de manutenção, operação, investimento e planejamento 

com a concessionária. Essa por sua vez também possui limitações de força de trabalho, 

financeiras e estruturais que terminam por retardar algumas soluções técnicas locais para o 

saneamento. 

Verificando dados sobre esgotamento sanitário no Atlas do Saneamento, lançado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2011, percebe-se que há um desafio 

muito grande nesse campo especificamente. As Companhias de Saneamento captam água para 

tratar e distribuir para o consumo humano dos mesmos mananciais que são poluídos pelos 

humanos. Em virtude da crescente poluição dos nossos rios, torna-se hoje imperativo envidar 

esforços para o controle dessa poluição. Existe um processo chamado de autodepuração que 

se constitui em um acontecimento natural onde as cargas poluidoras, de origem orgânica, 

lançadas em um corpo d’agua, são neutralizadas. Em todas as regiões do Brasil, já existe 

lançamento de poluentes acima da capacidade de autodepuração dos corpos hídricos. Muitos 

destes estão eutrofizados, ou seja, possuem altos níveis de nutrientes, especialmente fosfatos e 

nitratos, o que provoca o acúmulo de matéria orgânica em decomposição. Os corpos hídricos 
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com essas características acabam adquirindo uma coloração turva ficando com níveis 

baixíssimos de oxigênio dissolvido na água. A condição de eutrofização provoca a morte de 

diversas espécies animais e vegetais, e tem um altíssimo impacto para os ecossistemas 

aquáticos. 

Uma das formas de se controlar essa poluição é estudando e conhecendo a capacidade 

de autodepuração de cada corpo hídrico, estimando a quantidade de efluentes que cada 

manancial é capaz de receber sem que suas características naturais sejam prejudicadas. 

Também existe a necessidade de priorização de investimentos por parte do poder público em 

elaboração de projetos e execução de RCE e estações de tratamento de esgoto (ETE). 

As cidades estão em constante processo de crescimento. Umas crescem à uma taxa 

maior, outras menor, todavia o crescimento é certo. E ao pensar-se que os investimentos em 

saneamento não acompanham proporcionalmente o crescimento das cidades, a cada ano se 

distancia mais do atingimento da meta de universalização dos serviços. Os gestores de 

recursos hídricos precisam ter habilidade para identificar regiões de maior crescimento e 

adotar medidas para que, nas cidades onde já existe esgotamento sanitário, exista também o 

crescimento da área de abrangência do SES através de ampliações de RCE. Uma boa 

alternativa é traçar metas com base no plano diretor da cidade. Através dele é possível criar 

uma rotina de elaboração de projetos de ampliações. 

Projetar ampliações de RCE não se constitui em uma tarefa simples. Há a necessidade 

de estudo topográfico, estudo de incremento de vazão na RCE, estudo das condições e 

capacidade do sistema existente em receber excedente de vazão. Em alguns casos, quando da 

existência de estações elevatórias de esgoto (EEE), faz-se necessário estudo sobre a 

capacidade das bombas recalcarem uma vazão maior. São verificadas as dimensões do poço 

de sucção da EEE, diâmetro da linha de recalque, características do conjunto motor-bomba 

instalado, capacidade da ETE enfim há a necessidade de uma análise técnica de todo o SES. 

Nesse processo de análise técnica do sistema existente, não raramente depara-se com 

informações incompletas, incongruentes e ausência de informações que terminam por atrasar, 

dificultar, ou até mesmo comprometer alguns estudos de ampliação.  

As informações necessárias para análise dizem respeito ao projeto executivo do SES, 

cadastro técnico que, por vezes, se encontra desatualizado ou com erros, tipo de material, 

extensão, diâmetro das tubulações, declividade, profundidade e sentido das redes. São 

necessários ainda, dados sobre as EEE como localização, dimensões do poço de sucção, linha 

de recalque (extensão, diâmetro, proteções contra transientes hidráulicos) e características das 

bombas instaladas.  
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5. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

Aquiraz é um município brasileiro do litoral do estado do Ceará, região nordeste do 

país (Figura 02). Seu território ocupa uma área de 480,976 km², possui como distritos 

Camará, Caponga da Bernarda, Jacaúna, João de Castro, Justiniano de Serpa, Patacas e 

Tapera. Sua população foi estimada em 77.717 habitantes (2015), segundo o IBGE, sendo 

portanto o 12º município mais populoso do CE. Situada a 32 km da capital, faz parte da região 

metropolitana de Fortaleza, aproximadamente na coordenada geográfica 03° 54' 03" S, 38° 23' 

27" O. 

A cidade de Aquiraz guarda em suas raízes as tradições indígenas e do colonizador 

europeu, não esquecendo os marcantes traços da cultura africana espalhados em todo 

município. A então vila foi criada pela ordem Régia de 13 de fevereiro de 1699, efetivamente 

instalada em 27 de junho de 1713. Tornou-se, a partir de então, sede administrativa da 

capitania do Siará Grande até o ano de 1726, ou seja, foi capital do Ceará até aquele ano, 

quando a capital foi transferida para Fortaleza (PREFEITURA DE AQUIRAZ, 2016). 

A economia da cidade é diversificada, distribuindo-se em forte atividade turística, 

atualmente possui o segundo maior parque hoteleiro do Ceará, segundo dados da Secretaria 

Estadual do Turismo, produção agrícola, produção pecuária, avícola e extrativa, indústria, 

comércio e serviços. (PREFEITURA DE AQUIRAZ, 2016) 

 

Figura 02: Situação territorial da cidade de Aquiraz 

 
Fonte: IBGE, 2016. 
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A taxa média de crescimento populacional anual observada no período de 2000 a 2013 

foi de 2,29% para o município de Aquiraz (Tabela 07). No Gráfico 03 é apresentada a 

evolução populacional da cidade de Aquiraz, do estado do Ceará e do Brasil de 1991 a 2010. 

(IBGE, 2016) 

O clima na região de Aquiraz é Tropical Quente Sub-úmido com estação chuvosa 

entre janeiro e maio, de acordo com dados da FUNCEME. As temperaturas médias anuais 

variam de 26°C a 28 ºC e a pluviosidade média anual é de 1.379,9 mm (IPECE, 2015).  

 

Tabela 07: Crescimento populacional 

CENSO POPULAÇÃO PORCENTAGEM (%) 

1991 46.305 - 

1996 51.126 10,41 

2000 60.469 18,27 

2007 67.265 11,24 

2010 72.628 7,97 

2015* (estimado) 77.717 7,01 

Fonte: IBGE, 2013. 

 

Gráfico 03: Evolução populacional da cidade de Aquiraz 

 

Fonte: IBGE, 2013 
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5.1. PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA 

O bairro Alto Alegre localiza-se na área urbana do município de Aquiraz, bem 

próximo ao leito do Rio Pacoti. Identificou-se no ponto mais crítico (ponto de conta mais 

baixa), na rua Porfírio de Castro, esgoto doméstico que é lançado diretamente na via pública e 

escoa em direção ao Rio Pacoti (Figura 03). Inicialmente observou-se contribuição de, pelo 

menos, 33 imóveis, ou seja, aproximadamente 165 habitantes da rua Francisco Porfírio e rua 

dos Coqueiros.  

 

Figura 03: Rua Francisco Porfírio de Castro, bairro Alto Alegre – Aquiraz/CE. 

      
Fonte: GoogleEarth, 2016. 

 

O Rio Pacoti nasce na Serra de Baturité, município de Guaramiranga, localidade de 

Pernambuquinho, limite com o município de Pacoti. Na localidade de Sítio Boqueirão, 

município de Redenção, recebe as águas do riacho Cana Brava e a partir deste ponto também 

é conhecido como Rio Acarape. Seu curso total chega aos 150 km de extensão, banhando 

vários municípios do interior cearense: Aquiraz, Itaitinga, Pacatuba, Horizonte, Pacajus, 

Acarape e Redenção. Sua foz, no Oceano Atlântico, é a divisa de Fortaleza com Aquiraz. As 

margens, com seus manguezais, formam hoje a Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio 

Pacoti, unidade de conservação de uso sustentável, criada por meio do Decreto nº 25.778, de 

15 de fevereiro de 2000, e que abrange uma área de 2.914,93 hectares. Localiza-se em áreas 

dos Municípios de Fortaleza, Eusébio e Aquiraz a aproximadamente, 30 km do centro de 

Fortaleza (SEMACE, 2016). 

No curso do Rio Pacoti encontram-se as barragens Pacoti e Riachão que, juntamente 

com a barragem do Gavião, formam o principal complexo hídrico de abastecimento de água 

de Fortaleza. Por possuir uma extensão bastante significativa, abrangendo sete municípios, o 

Rio Pacoti passa por diversas comunidades, sofrendo vários tipos de agressões como, por 
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exemplo, lançamento de dejetos provindos de esgotos domésticos, principalmente nas áreas 

urbanas de Acarape e Redenção. (SEMACE, 2016) 

Como o lançamento dos esgotos do bairro Alto Alegre contribui, mesmo que de forma 

mínima, para agravar o estado de conservação do rio Pacoti, elegemos essa problemática 

como crítica, devido aos problemas que advêm desse lançamento indevido em via pública e 

pela proximidade ao Rio Pacoti.  

A situação ideal passa pela revitalização e saneamento de toda a região onde há 

ocupação humana irregular as margens do rio, ou demolição das habitações e transferência da 

população ribeirinha para unidades habitacionais populares construídas pela Prefeitura 

Municipal em terrenos públicos sem utilidade ou subutilizados. No caso da erradicação das 

moradias irregulares, há a necessidade do poder público municipal empreender ações no 

sentido de evitar novas ocupações.  

6. MATERIAIS E MÉTODOS 

6.1. SOFTWARE 

A elaboração do projeto de ampliação de RCE se dará com auxílio do software CESG 

que foi desenvolvido pela FCTH – Fundação Centro Tecnológica de Hidráulica para Tubos 

em parceria com Conexões Tigre Ltda (Figura 04). O CESG é um sistema computadorizado 

que se destina ao dimensionamento de redes de esgotamento sanitário em consonância com os 

padrões estabelecidos pelas normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

NBR 9648 (ABNT, 1986) – Estudo de Concepção de Esgoto Sanitário e NBR 9649 (ABNT, 

1986) – Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário.  

 

Figura 04: Créditos do programa e versão utilizada 

 
Fonte: Autoria própria, 2016 
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Para que se possa proceder com o dimensionamento das RCE é necessário observar os 

principais parâmetros de cálculo sugeridos pelas fórmulas dos manuais de hidráulica como: 

consumo de água per capita, coeficientes de variação de vazão (K1, K2 e K3), taxa de 

contribuição pontual, coeficiente de retorno, taxa de infiltração na rede e etc (Figura 05). 

Todos os critérios e parâmetros de projeto deverão ser considerados e justificados, sendo que, 

no caso da falta de dados para os cálculos dos mesmos, serão utilizados os dados fixados pela 

NBR 9649/1986. 

O software se mostra útil para agilizar as rotinas de cálculo de redes coletoras de 

esgoto que, normalmente, envolvem diversas variáveis. Manualmente, essas rotinas 

apresentam-se excessivamente trabalhosas, mesmo para redes simples, que visam atender 

pequenas comunidades. 

 

Figura 05: Janelas com dados de entrada para o dimensionamento de RCE 

         
Fonte: Autoria própria, 2016. 

6.2. TOPOGRAFIA 

A topografia foi levantada por equipe específica da CAGECE através de estação total. 

Os dados foram tratados através do software topoGRAPH® e disponibilizados para o estudo. 

O traçado e o dimensionamento de uma rede de esgotos exigem uma planta 

topográfica atualizada da área a ser esgotada. Essa planta deverá conter curvas de nível 

equidistantes de 1 m, de preferência, ou uma nuvem de pontos cotados com no mínimo 3 

pontos levantados a cada 20 metros, pelo trajeto que será esgotado. (CAGECE, 2010) 

 
Para o traçado de uma rede de esgotos, serão necessários os seguintes procedimentos: 

 

� Delimitar a área a ser esgotada traçando os limites da bacia de escoamento; 

� Analisar a altimetria da área de modo a identificar o sentido de escoamento 

natural do terreno para que se possa aproveitá-lo tanto quanto possível; 

� Identificar possíveis interferências com a RCE projetada (ex.: tubulações de 
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gás, drenagem, cabos de fibra ótica, travessias de rodovias, passagem molhada, 

eflorescência rochosa, entre outras) 

� Definir o trajeto das tubulações já com a identificação do sentido do fluxo; 

� Locar os PVs nas mudanças de direção, declividade, material e diâmetro dos 

coletores; 

6.3. PROJETO EXECUTIVO E CADASTRO TÉCNICO DE REDES 

Os dados utilizados, como projeto do SES, cadastro técnico existente e quantidade de 

imóveis a serem beneficiados, foram coletados junto à concessionária pública de serviços de 

água e esgoto, em partes, e levantados em campo, quando possível.  

O estudo do projeto executivo original se faz necessário para entender a forma como o 

projeto foi concebido, relacionar com a situação atual e analisar a possibilidade de comportar 

ampliações de RCE.  

O cadastro técnico de redes é o documento que traz informações como arruamentos 

que possuem coletores, tipo de material, extensão, diâmetro das tubulações, declividade, 

profundidade e sentido das redes. Através do cadastro técnico pode-se traçar alternativas para 

viabilizar a execução de novas RCE. 

6.4. ORÇAMENTO 

Após a elaboração do projeto, apresenta-se orçamento com estimativa de custo 

baseada nas tabelas de composição de serviços e tabela de materiais da Secretaria da 

Infraestrutura do Estado do Ceará – SEINFRA e apresentação de cronograma físico-

financeiro. Aos preços da tabela SEINFRA nº 24.1 (desonerada), foram acrescentados, a título 

de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), 30% referente aos Serviços e 17,5% referente aos 

Insumos. Os valores para taxas de BDI são os mesmos aplicados pela CAGECE. 

 

7. CONCEPÇÃO PROPOSTA 

7.1.  REDE COLETORA 

Através dos dados levantados, e com os que foram disponibilizados pela equipe de 

topografia da CAGECE, pôde-se perceber a complexidade para dimensionar a presente RCE, 

visto que em uma das ruas há um declive acentuado e na outra há um aclive significativo. 

Terrenos com esse tipo de configuração topográfica dificultam, e por vezes inviabilizam, a 

execução de pequenas ampliações de RCE, na medida em que tornam as redes muito 
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profundas. O ponto mais elevado da rua parte da cota 14,47 m, em relação ao nível do mar, 

desce até a cota 9,14 m, na primeira mudança de direção, cota 12,00 m em outro ponto de 

mudança de direção e, então chega ao ponto de destinação (EEE-04) que tem cota 10,00 m 

(ver Figura 06 e Figura 07).  

Quando se está elaborando um projeto de ampliação de RCE, é preciso verificar a cota 

de fundo de um PV existente que reúna condições técnicas suficientes para receber uma carga 

adicional de efluentes. Entenda-se como condições técnicas favoráveis: diâmetro compatível, 

lâmina d’água não comprometida, ou seja, com valor máximo inferior a 75% do diâmetro do 

coletor, e cota suficiente para que a nova rede aflua gravitacionalmente.   

 

Figura 06: Perfil do terreno para ampliação de RCE no Alto Alegre, Aquiraz/CE 

 

Fonte: Autoria própria, 2016 

 

Figura 07: Trajeto proposto para a ampliação de RCE no Alto Alegre, Aquiraz/CE 

 

Fonte: GoogleEarth (adaptado), 2016 

 

EEE-04 

Ponto de 
partida 

Ponto de 
partida 

EEE-04 



40 
 

  

Quanto ao diâmetro do coletor (DN 500) e lâmina do sistema existente (aprox. 30%), 

foi atestado, através de inspeção visual, que as condições seriam favoráveis ao recebimento da 

nova carga de efluentes (carga máxima horária de aproximadamente 1,5 l/s). Quanto a 

capacidade da EEE-04 e ETE, foi atestado pelo setor técnico competente (Supervisão de 

Esgoto e Meio Ambiente) que haveria folga para aumento da demanda. Como o levantamento 

detalhado dessas condições custaria tempo significativo, e por não dispor do mesmo, optou-

se, nesse caso, por coletar as informações junto ao setor técnico responsável pela operação. 

Após análise das cotas do sistema existente e diante dos valores fixados pela NBR 

9649 (ABNT, 1986) para recobrimento mínimo e inclinação mínima, constatou-se a 

impossibilidade em dimensionar a nova rede que conduziria os efluentes domésticos até o 

SES existente, considerando os parâmetros da citada norma brasileira. Todavia, em situações 

como esta, o profissional projetista deve fazer ponderações, e proceder com mudança de 

variáveis e parâmetros, na tentativa de viabilizar o projeto e a execução da obra fazendo, na 

medida do possível, uma comparação entre os benefícios que serão alcançados, e as possíveis 

limitações ou problemas que possam vir a existir em virtude da não observância de algum 

parâmetro normativo. É importante lembrar que essa liberdade científica e produtiva é 

facultada ao profissional de engenharia pelo livre exercício da profissão, conforme inciso VII, 

art. 8º do Código de Ética Profissional da Engenharia. Há de se lembrar também que a 

inobservância de um ponto normatizado, em determinadas situações, é facultado pela norma, 

sendo que devidamente justificado. Dessa forma, cabe ao profissional fazer sua análise 

técnica e proceder com juízo de valor observando a amplitude e complexidade do assunto, 

preservando sempre a eficiência da solução e a segurança da coletividade. 

Ainda sobre a obrigatoriedade de observância das normas técnicas, o Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, órgão executivo do Conselho 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – CONMETRO, que por sua 

vez é o órgão normativo do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial – SINMETRO apresenta o seguinte posicionamento: 

 

[...]DEFINIÇÕES DE REGULAMENTO TÉCNICO, NORMA E 

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE 

NORMA TÉCNICA: Documento aprovado por uma instituição reconhecida, que 

prevê, para um uso comum e repetitivo, regras, diretrizes ou características para os 

produtos ou processos e métodos de produção conexos, e cuja observância não é 

obrigatória. Também pode incluir prescrições em matéria de terminologia, 

símbolos, embalagem, marcação ou etiquetagem aplicáveis a um produto, processo 

ou método de produção, ou tratar exclusivamente delas.[...] (INMETRO, 2016) 
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Já a ABNT define Norma Técnica da seguinte forma: 

 

[...]Norma é o documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo 

reconhecido, que fornece regras, diretrizes ou características mínimas para 

atividades ou para seus resultados, visando à obtenção de um grau ótimo de 

ordenação em um dado contexto. A norma é, por princípio, de uso voluntário, mas 

quase sempre é usada por representar o consenso sobre o estado da arte de 

determinado assunto, obtido entre especialistas das partes interessadas.[...] (ABNT, 

2016) 

 

A opção direta para o presente caso seria a construção de uma nova EEE. As EEE são 

utilizadas quando o escoamento dos esgotos pela ação da gravidade não é possível. Nestes 

casos, lança-se mão do uso de instalações que transmitem ao líquido energia cinética 

suficiente para garantir o escoamento. As EEE são construídas em pontos de cotas mais 

baixas, sua locação depende do traçado das RCE, e constituem-se basicamente de uma área 

com poço de sucção e casa de bombas. É uma alternativa direta, todavia recomenda-se ser 

usada em último caso, quando já esgotadas todas as possibilidades de um escoamento 

gravitário. Evita-se utilizar as EEE devido ao aumento dos custos iniciais relativos à 

construção e desapropriação de áreas, e também devido aos custos fixos de operação, 

manutenção e conservação dessas unidades operacionais. 

Através da análise técnica do caso e de simulações sucessivas com ajuda do software 

CESG, verificou-se duas alternativas que são apresentadas na sequência desse trabalho. 

7.2. PROPOSTA 01 – SOLUÇÃO COM RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 0,50 M, 

UTILIZAÇÃO DE TUBO EM FERRO FUNDIDO (FOFO) E INJETAMENTO 

EM PV EXISTENTE 

 

A NBR 9649/86 (Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário) no item 5.2.8 traz a 

recomendação de que "o recobrimento não deve ser inferior a 0,90 m para coletor assentado 

no leito da via de tráfego, ou a 0,65 m para coletor assentado no passeio. Recobrimento 

menor deve ser justificado."  

As profundidades mínimas são estabelecidas para atender as condições de 

recobrimento mínimo, para proteção da tubulação e, também permitir que a ligação predial 

seja executada adequadamente (TSUTIYA; ALEM SOBRINHO, 2011).  

Para a proposta 01 foi considerado recobrimento mínimo de 0,50 m, em um trecho de 
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154 m (total 269 m), para que o projeto fosse tecnicamente viável. Neste caso, devido à 

diminuição do recobrimento mínimo, é importante prever algum tipo de proteção para a 

tubulação como uma pequena laje acima da tubulação de PVC-OCRE, ou uma canaleta de 

concreto, ou a utilização de uma tubulação de material mais resistente como é o caso do ferro 

fundido dúctil (Tubo FoFo dúctil 2GS JE integral K-7 p/ esgoto DN 150) para que o tubo 

resista às solicitações de compressão impostas pelo fluxo de veículos pesados. Para esta 

proposta, especificamente, optou-se pela utilização do tubo de ferro fundido dúctil no trecho 

de menor recobrimento. 

A solução é aplicável, tendo em vista que o efluente será encaminhado 

gravitacionalmente até um PV existente e prosseguirá conforme fluxo natural. O ponto 

negativo verificado diz respeito ao fato de que, caso ocorra alguma obstrução em um ponto 

próximo ao PV de lançamento existente, ocorrerá extravasamento, na rua, no ponto de cota 

mais desfavorável (ver Figura 08), todavia essa possibilidade é remota. O projeto referente à 

proposta 01 foi orçado em R$ 121.074,85. 

 

Figura 08: Perfil da rede coletora do SES Alto Alegre – Proposta 01 

Fonte: Autoria própria, 2016. 
 

7.3. PROPOSTA 02 - SOLUÇÃO COM RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 0,80 M, 

TUBO EM PVC, PV GRADEADO, E INJETAMENTO EM POÇO DE 

SUCÇÃO EXISTENTE 

A segunda alternativa estudada foi a execução de uma nova rede coletora com um 

trecho em paralelo à uma já existente, PV dentro da EEE-04 com gradeamento para retenção 

ponto 
crítico 

PV 
existente 
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de sólidos grosseiros e areia, e lançamento no poço de sucção existente. A extensão total é de 

343 m com a construção de 02 PVs adicionais, em relação a primeira opção, e toda tubulação 

em PVC rígido OCRE DN 150 mm. 

A solução é viável, tendo em vista que o efluente será encaminhado 

gravitacionalmente até um PV com gradeamento, a ser executado, e será lançado diretamente 

no poço de sucção da EEE-04. A cota do extravasor do poço de sucção é aproximadamente 

8,28 m. Através da simulação no software CESG, e após análise dos dados simulados, 

constata-se que, caso ocorra algum problema técnico com as bombas e o nível do poço se 

eleve, subirá também o nível dos PVs a montante, todavia não atingirá a via pública em 

virtude do extravasor do poço de sucção se encontrar em cota mais favorável ao escoamento 

(ver Figura 09). O projeto referente à proposta 02 foi orçado em R$ 118.092,97. 

 

Figura 09: Perfil da rede coletora do SES Alto Alegre – Proposta 02 

Fonte: Autoria própria, 2016 

 

8. PROJETO EXECUTIVO 

Considerando o caráter de urgência e de utilidade pública do projeto de esgotamento 

sanitário, no que se refere a não contaminação do Rio Pacoti, e o estado de insalubridade das 

ruas que atualmente recebem os efluentes das residências, considerando ainda o custo inicial 

que foi estimado e os aspectos técnicos que envolvem cada uma das duas opções 

apresentadas, a Proposta 02 se apresenta como a solução de engenharia mais adequada ao 

presente caso. 

A sub-bacia do Alto Alegre foi projetada para atender a demanda da localidade de 

cota do 
extravasor 
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mesmo nome, no município de Aquiraz. O dimensionamento da rede foi realizado através do 

software CESG – Cálculo de Rede de Esgotos de acordo com os padrões das normas 

brasileiras. Foram adotados os seguintes critérios de dimensionamento: 

 

• Regime hidráulico de escoamento: as redes coletoras de esgoto foram projetadas para 

funcionar como conduto livre em regime permanente e uniforme, de modo que a 

declividade da linha de energia seja equivalente à declividade da tubulação e igual à 

perda de carga unitária; 

• Vazões mínimas: a NBR 9649 (ABNT, 1986) recomenda que a rede seja 

dimensionada para uma vazão mínima de 1,5 l/s correspondente ao pico instantâneo 

de vazão decorrente da descarga de um vaso sanitário, devendo ser adotado este valor 

nos casos em que a vazão real é inferior a recomendada; 

• Diâmetro mínimo: foi adotado o diâmetro mínimo de 150 mm, considerando se tratar 

de rede pública (recomendação da concessionária de saneamento); 

• Declividade mínima: adotada conforme preconiza a NBR 9646/1986, de forma que 

ada trecho da rede, desde o início de plano, atinja uma tensão trativa igual ou 

superiora 1,0 Pa para um coeficiente de Manning n = 0,013 (Equação I), ou conforme 

orienta a NBR 14486 (ABNT, 2000), tensão trativa de 0,6 Pa, calculada para a vazão 

inicial (Qi) e coeficiente de Manning n = 0,010 (Equação II). 

 

Equação da declividade mínima considerando tensão trativa 1,0 Pa: 

47,00055,0 −⋅= imin QI    (I) 

Equação da declividade mínima considerando tensão trativa 0,6 Pa: 

47,00035,0 −⋅= imin QI    (II) 

 

Onde: 

Qi: vazão jusante do trecho em início de plano, em l/s; 

Imin: declividade mínima, em m/m. 

 
• Declividade máxima: A máxima declividade admissível é aquela para a qual se tem 

velocidade de tubulação igual a 5,0 m/s, para a vazão final de plano, podendo ser 

obtida, considerando o coeficiente de Manning n = 0,013, a partir da seguinte equação: 
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Equação da declividade máxima: 

67,065,4 −⋅= fmax QI    (III) 

• Lâmina d'água máxima: tendo em vista o tipo de regime de escoamento adotado 

(conduto livre), a necessidade de ventilação e imprevisões devido às flutuações do 

nível de esgoto, projeta-se as redes de forma que a lâmina atinja no máximo 75% do 

diâmetro da tubulação; 

• Velocidade crítica: constitui-se parâmetro para estabelecimento da lâmina máxima de 

esgoto. No caso da velocidade final ser superior à velocidade crítica, a lâmina passará 

a ser 50% do diâmetro. A velocidade crítica é definida por: 

 

Equação da velocidade crítica: 

Hc RgV ⋅= 6    (IV) 

 

Onde: 

Vc: velocidade crítica, em m/s; 

g: aceleração da gravidade, em m/s²; 

RH: raio hidráulico, em m. 

 

8.1. ESTIMATIVA DE CRESCIMENTO POPULACIONAL 

Na análise de crescimento populacional devem ser considerados dois itens 

fundamentais, quais sejam, a população inicial e a evolução desta ao longo do alcance do 

projeto. A estimativa populacional da área do projeto executivo foi calculada através do 

Método Geométrico com taxa de crescimento de 2% a.a (CAGECE, 2010) (Tabela 08). 

 

Tabela 08: Estimativa de População Atendida (Alto Alegre, Aquiraz) 

Valores da População  

2016 200 

2036 297 

Fonte: Autoria própria, 2016 

 

A partir destes dados, foram efetuados os cálculos para o sistema de esgotamento 

sanitário das ruas já citadas no município de Aquiraz – CE. 
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8.2. ESTUDO DA DEMANDA 

Para o cálculo das vazões foram utilizadas as Equações V, VI e VII tendo em vista os 

seguintes parâmetros de dimensionamento: 

 

• Consumo per capita (C) ..........................................................................    150 l/hab.dia 

• Coeficiente de retorno (R) .......................................................................                  0,80 

• Coeficiente do dia de maior consumo (K1) .............................................                 1,20 

• Coeficiente da hora de maior consumo (K2) ...........................................                 1,50 

• Coeficiente de consumo mínimo horário (K3) ........................................                  0,50 

• Vazão de infiltração (I) ............................................................................      0,25 l/s/km 

• Tensão Trativa Mínima ............................................................................              0,6 Pa 

• Recobrimento Mínimo .............................................................................               0,8 m 

• Velocidade máxima ..................................................................................            4,0 m/s 

• Equações para cálculo de vazões de consumo: 

 

Equação de vazão máxima 

LI
KKRCP

Qmax a ⋅+⋅⋅⋅⋅=
400.86

21  (V)   

Equação de vazão mínima 

LI
KRCP

Qmin a .
400.86

3 +
⋅⋅⋅

=
  (VI)   

Equação de vazão média 

LI
RCP

Qmed a .
400.86

+
⋅⋅

=
  (VII)   

Onde: 

Pa: população atendida; 

L: Comprimento da rede, em m. 

8.3. REDE COLETORA DE ESGOTO 

O resumo da RCE projetada é apresentado a seguir na Tabela 09. 

 
Tabela 09: Características da Rede Coletora Projetada 

Bacias Etapas de Implantação Diâmetro (mm) Extensão (m) Material 

Bacia Única Implantação Imediata 150         351,71 
PVC 

RÍGIDO 
OCRE 

Fonte: Autoria própria, 2016 
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9. PLANILHAS DE DIMENSIONAMENTO 

 

Col. Trecho PV Ini Ext. Cont. Lin Cont Ter Q Pontual Q Mont. Q Jus. Diam. Decliv. Cota Cota Rec. Col. Prof. Vala y/D V Arr. In (Pa) n Larg. Vala
PV Fim (m) (l/s/km) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (mm) (m/m) Ter. Col. (m) (m) (m/s) Vc (m/s) manning (m)

ini/fim ini/fim ini/fim ini/fim ini/fim (m) (m) mon/jus mon/jus ini/fim ini/fim
C1 1-1 1 79.28 1.43 0.114 0 0.000 0.114 150 0.033 14.47 13.52 0.80 0.95 0.15 0.9 4.51 0.012 0.8

2 2.36 0.187 0 0.000 0.187 11.852 10.902 0.80 0.95 0.15 0.91 2.21 0.012

1-2 2 34.02 1.43 0.049 0 0.114 0.163 150 0.0378 11.852 10.902 0.80 0.95 0.14 0.97 4.95 0.011 0.8

3 2.36 0.08 0 0.187 0.267 10.565 9.615 0.80 0.95 0.14 0.97 2.16 0.011

1-3 3 30.93 1.43 0.044 0 0.163 0.207 150 0.0433 10.565 9.615 0.80 0.95 0.14 1.03 5.45 0.011 0.8

4 2.36 0.073 0 0.267 0.341 9.227 8.277 0.80 0.95 0.14 1.03 2.13 0.011

1-4 4 7.79 1.43 0.011 0 0.207 0.218 150 0.0108 9.227 8.277 0.80 0.95 0.21 0.57 1.97 0.013 0.8

5 2.36 0.018 0 0.341 0.359 9.143 8.193 0.80 0.95 0.21 0.57 2.56 0.013

1-5 5 57.56 1.43 0.083 0 0.218 0.301 150 0.0024 9.143 8.193 0.80 0.95 0.3 0.33 0.6 0.013 0.8

6 2.36 0.136 0 0.359 0.495 10.745 8.057 2.538 2.688 0.3 0.33 3.03 0.013

1-6 6 57.57 1.43 0.083 0 0.301 0.383 150 0.0024 10.745 8.057 2.538 2.688 0.3 0.33 0.6 0.013 0.8

7 2.36 0.136 0 0.495 0.631 12.004 7.921 3.932 4.082 0.3 0.33 3.03 0.013

1-7 7 52.10 1.43 0.075 0 0.383 0.458 150 0.0024 12.004 7.921 3.932 4.082 0.3 0.33 0.6 0.013 0.8

8 2.36 0.123 0 0.631 0.754 10.5 7.799 2.551 2.701 0.3 0.33 3.03 0.013

1-8 8 16.99 1.43 0.024 0 0.458 0.482 150 0.0024 10.5 7.799 2.551 2.701 0.3 0.33 0.6 0.013 0.8

9 2.36 0.04 0 0.754 0.794 10.5 7.759 2.591 2.741 0.3 0.33 3.03 0.013

1-9 9 11.31 1.43 0.016 0 0.482 0.499 150 0.0024 10.5 7.759 2.591 2.741 0.3 0.33 0.6 0.013 0.8

10 2.36 0.027 0 0.794 0.821 10 7.732 2.118 2.268 0.3 0.33 3.03 0.013

1-10 10 4.16 1.43 0.006 0 0.499 0.505 150 0.0024 10 7.732 2.118 2.268 0.3 0.33 0.6 0.013 0.8

11 2.36 0.01 0 0.821 0.83 10 7.722 2.128 2.278 0.3 0.33 3.03 0.013

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA REGIÃO METROPOLITANA
Projeto da Rede Coletora de Esgoto Sanitário do Alto Alegre em Aquiraz/CE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REDE COLETORA
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10. ORÇAMENTO 

BDI - SERVIÇOS BDI - MATERIAIS
Nº TAB. SEINFRA

30% 17,5% 24.1 desonerada
ORÇAMENTO DA EXPANSÃO DA REDE COLETORA DE AQUIRAZ DATA ORÇAMENTO

PLANILHA DO ORÇAMENTO AGOSTO / 2016

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

 01  01 REDE COLETORA DE ESGOTO - SERVIÇOS 70,145.21               

 01.01  01.01 DESLOCAMENTO E LOCAÇÃO 1,643.69                 

 01.01.01  C1794
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO 
EQUIPADO C/ GUINDASTE

KM 121.20                  5.10                            618.12                      

 01.01.02  C2876 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM M 343.00                  2.99                            1,025.57                   

 01.02  01.02 CADASTRO 565.95                    

 01.02.01  C0584 CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO) M 343.00                  1.65                            565.95                      

 01.03  01.03 TRÂNSITO E SEGURANÇA 1,962.87                 

 01.03.01  C2947 SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA UN 7.00                      12.38                          86.66                        

 01.03.02  C2948 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS M 343.00                  4.36                            1,495.48                   

 01.03.03  C2949 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA M 171.50                  2.22                            380.73                      

 01.04  01.04 PAVIMENTAÇÃO 6,163.03                 

 01.04.02  C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA M2 274.40                  7.12                            1,953.73                   

 01.04.04  C2933 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO M2 274.40                  15.34                          4,209.30                   

 01.05  01.05 MOVIMENTO DE TERRA 15,952.06               

 01.05.01  C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3 95.77                    7.51                            719.25                      

 01.05.02  C2790 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m M3 438.63                  10.01                          4,390.66                   

 01.05.03  C3319 NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 205.80                  4.67                            961.09                      

 01.05.04  C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 534.40                  18.49                          9,881.06                   

 01.06  01.06 ASSENTAMENTO DE TUBOS, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E TESTE 1,275.96                 

 01.06.01  C0283 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150mm M 343.00                  3.72                            1,275.96                   

 01.07  01.07 POÇO DE VISITA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO DE TAMPÃO 9,432.58                 

 01.07.01  C2907 POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00m, D= 600mm UN 5.00                      442.10                        2,210.50                   

 01.07.02  C2908 POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.50m, D=1000mm UN 4.00                      1,202.41                     4,809.64                   

 01.07.03  C0011 ACRÉSCIMO DE CÂMARA EM PV C/ANÉIS DE CONCRETO D= 600mm M 4.00                      221.87                        887.48                      

 01.07.04  C0012 ACRÉSCIMO DE CÂMARA EM PV C/ANÉIS DE CONCRETO D=1000mm M 3.00                      389.79                        1,169.37                   

 01.07.05  C0231 ASSENTAMENTO DE TAMPÃO FoFo P/ POÇO DE VISITA UN 9.00                      39.51                          355.59                      

 01.08  01.08 ESCORAMENTO 33,149.07               

 01.08.02  C2800 ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M M2 883.50                  37.52                          33,149.07                   
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 02  02 REDE COLETORA DE ESGOTO - MATERIAL 15,165.21               

 02.01  02.01
FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E PEÇAS 
ESPECIAIS

15,165.21               

 02.01.01  I3064 TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 (NBR-7362) M 354.00                  33.64                          11,908.56                  

 02.01.02  I8450 TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL ARTICULADA DN 600mm CL-400 PADRÃO CAGECE UN 9.00                      361.85                        3,256.65                   

 03  03 LIGAÇÃO PREDIAL - SERVIÇO 24,016.62               

 03.01  03.01 RAMAL 14,641.44               

  C2917 RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, C/PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA M 282.00                  51.92                          14,641.44                  

 03.02  03.02 RECUPERAÇÃO DE CALÇADA 403.82                    

 03.02.01  C1915
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 
1:4, ESP.= 1.5cm

M2 11.28                    35.80                          403.82                      

 03.03  03.03 CAIXA 8,840.70                 

 03.03.01  C0615 CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE UN 47.00                    188.10                        8,840.70                   

 03.04  03.04 CADASTRO 130.66                    

 03.04.02  C0581 CADASTRO DE LIGAÇÃO UN 47.00                    2.78                            130.66                      

 04  04 LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL 8,413.00                 

 04.01  04.01 FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS 8,413.00                 

 04.01.01  I3062 TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362) M 282.00                  16.40                          4,624.80                   

 04.01.02  I3028 SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 150 x 100 UN 47.00                    27.94                          1,313.18                   

 04.01.03  I2977 CURVA 45 OCRE PB - JE DN 100 UN 47.00                    21.27                          999.69                      

 04.01.04  I2986 CURVA 90 OCRE PB - JE DN 100 UN 47.00                    26.44                          1,242.68                   

 04.01.05  I2965 ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100 UN 141.00                  1.65                            232.65                      

 05  05 EE 04 - SERVIÇOS 352.93                    

 05.01  05.01 DIVERSOS 352.93                    

 05.01.01  C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO M3 0.68                      40.85                          27.57                        

 05.01.02  C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

M2 4.50                      48.85                          219.83                      

 05.01.03  C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  
ESP.= 5mm P/ PAREDE

M2 4.50                      5.47                            24.62                        

 05.01.04  C2122
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4  
ESP=5 mm P/PAREDE

M2 4.50                      17.98                          80.91                        

TOTAL GERAL 118,092.97    
 Cento e dezoito mil, noventa e dois reais e e noventa e sete centavos  
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11. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

CRONOGRAMA FÍSICO (EM DIAS CORRIDOS)

CÓDIGO GRUPO DE INSUMOS 30 60 90

01 REDE COLETORA DE ESGOTO - SERVIÇOS................. 30.00% 30.00% 40.00%

02 REDE COLETORA DE ESGOTO - MATERIAL.................. 30.00% 30.00% 40.00%

03 LIGAÇÃO PREDIAL - SERVIÇO.......................................... 100.00%

04 LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL........................................ 100.00%

05 EE 04 - SERVIÇOS................................................................. 100.00%
 

 

CRONOGRAMA FINANCEIRO (EM DIAS CORRIDOS)

CÓDIGO GRUPO DE INSUMOS 30 60 90

01 REDE COLETORA DE ESGOTO - SERVIÇOS........................... 21,043.56            21,043.56            28,058.08            

02 REDE COLETORA DE ESGOTO - MATERIAL............................ 4,549.56              4,549.56              6,066.08              

03 LIGAÇÃO PREDIAL - SERVIÇO................................................... -                        -                        24,016.62            

04 LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL.................................................. -                        -                        8,413.00              

05 EE 04 - SERVIÇOS.......................................................................... -                        -                        352.93                 

VALOR DO PERÍODO 25,593.12            25,593.12            66,906.71            

VALOR ACUMULADO 25,593.12            51,186.24            118,092.95         

PERCENTUAL DO PERÍODO 21.67% 21.67% 56.66%

PERCENTUAL ACUMULADO 21.67% 43.34% 100.00%  

 

 

 



51 
 

   

 

12. PEÇAS GRÁFICAS 
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