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 “Onde existe preservação da natureza, existe futuro.” 

(Paola Rhoden) 
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RESUMO 

 

O Brasil ainda possui índices baixos de construção e implementação das redes 

de esgotos, dentre os quatro componentes do saneamento básico, é a de menores 

índices. A rede coletora é denominada através de normas e leis, afim de denominar 

requisitos e execução. Na construção civil, a rede é composta por etapas a serem 

seguidas, desde a coleta residual ou industrial, até o tratamento do esgoto em 

estações de tratamento, conhecidas como ETE. Sua ausência ou ineficiência é um 

grande causador de impactos ambientais, gerando poluição de rios, matas e 

nascentes e impactos sociais, como causador de doenças e mortalidade infantil. A Lei 

11.445/2007 determinou aos municípios que se criassem um Plano Municipal de 

Saneamento Básico, o PMSB, para serem orientados, dando atenção as 

peculiaridades de cada região.  
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ABSTRACT 

Brazil still has low levels of construction and implementation of sewage 

networks, among the four components of basic sanitation, it is the lowest indexes. The 

collecting network is denominated through norms and laws, in order to denominate 

requirements and execution. In civil construction, the network is composed of steps to 

be followed, from the residual or industrial collection, to the treatment of the sewage in 

treatment plants, known as ETE. Its absence or inefficiency is a major cause of 

environmental impacts, generating pollution of rivers, forests and springs and social 

impacts, as causes of diseases and infant mortality. Law 11.445 / 2007 determined 

that municipalities should create a Municipal Plan for Basic Sanitation, the PMSB, to 

be guided, paying attention to the peculiarities of each region. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A falta de saneamento no Brasil é datada desde em que o país era sede do 

império Português, principalmente em relação ao esgotamento sanitário. Vários 

historiadores relatam a precariedade da época. Gomes retratou em seu livro que na 

época, a urina e as fezes dos moradores do Brasil colônia, recolhidas a noite, eram 

levadas pela manhã por escravos, para serem despejadas no mar. (GOMES; 

LAURENTINO, 2007). 

O saneamento básico está atrelado em um conjunto de normas e atividades 

que buscam a diminuição de doenças e à uma melhoria da qualidade de vida em 

sociedade. Essas atividades são, tratamento da água e sua distribuição; controle de 

águas pluviais; coleta e direcionamento de resíduos sólidos (lixos); controle de 

transmissores de doença; e coleta e tratamento de esgotos. Enfatizado a rede de 

esgotos, qualquer impacto advindo da negligência para a saúde da população é de 

responsabilidade dos governantes, em resumo o Estado. Contudo, rede de esgoto é 

a junção de benefícios e fins para a coleta e tratamento das águas residuais. Que, no 

Brasil, pela insuficiência de medidas funcionais e também pela ausência de educação 

sanitária, são lançados dejetos humanos diretamente no solo, e/ou rios, poluindo o 

meio ambiente e expondo a população a doenças. 

O saneamento básico possui elementos de encontro com a sociedade e o meio 

ambiente. Em notoriedade o esgoto, que se compõem de coleta e tratamento 

apropriados. Com a lenta e baixa atuação da ampliação da rede de esgoto, a 

população brasileira convive com contaminações, animais transmissores de doenças 

e precariedade. Conjuntamente, dejetos e águas residuais são despejados 

diretamente na natureza. Abrangendo a rede de coleta e tratamento de esgotos, 

principalmente em áreas de baixa renda. Haverá a diminuição de doenças nocivas 

aos seres humanos e uma natureza limpa e saudável. O bem-estar social e o cuidado 

com a natureza é de grande relevância para uma sociedade harmônica e justa, 

juntamente com a construção civil que tem como obrigação a responsabilidade 

ambiental e social. 

A pesquisa abrange o estudo sobre a rede coletora de esgoto, sua propriedade, 

a construção os impactos e sua viabilização, que proporciona o aumento a fomenta 

para uma melhoria nacional no saneamento básico, na recuperação do meio ambiente 
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e impulso para projetos inovadores em redes de esgotos. Como, priorizar regiões 

privadas de saneamento básico, através de técnicas acessíveis e de baixo custo, fazer 

um plano geotécnico das cidades para conhecimento do terreno para uma melhor e 

econômica instalação do saneamento básico. Recuperar nascentes, rios e derivados 

através de coletas adequadas. Gerar formas de tratamento das águas oriundas dos 

esgotos para reaproveitamento e retorno a seu ciclo, sistemas de recuperação e 

proteção de uma sociedade ao todo.  

Segundo a Instituição Trata Brasil, apenas 51,92% da população brasileira tem 

coleta de esgoto e 44,92% possui tratamento. A outra metade do país despeja seus 

rejeitos de forma irregular na natureza. Como viabilizar o saneamento básico de 

esgoto, diminuindo, portanto, o impacto ambiental e social causado? Construção de 

novas redes, reeducação da sociedade, regulamentação do uso de industrias e 

estudos aprofundados sobre o caso.  

Esta revisão literária teve como objetivo geral apresentar fatos sobre coleta e 

tratamento de esgoto no Brasil e como sua ausência afeta o meio ambiente e a 

sociedade, incluindo a ampliação do saneamento básico – esgotos. No capítulo 1, a 

rede coletora, denominou os requisitos e as normas para a implantação e execução 

da rede. No capítulo 2, foi apresentado a construção civil de uma rede coletora. No 

capítulo 3, foram citados impactos da insuficiência da construção de redes de esgotos 

e retratou a viabilização das redes de esgoto através das cidades saneadas do país. 

 A metodologia buscou evidenciar sobre a rede de esgotos no Brasil, com 

dados do saneamento básico e sobre a construção das redes de esgoto.  
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2. A REDE DE ESGOTOS 

 

As redes de esgotos é um dos fatores inclusos na definição de saneamento 

básico, além do controle das águas pluviais, tratamento e distribuição das águas, 

controle de transmissores de doenças e coleta e direcionamento dos resíduos sólidos. 

O saneamento é a junção de dimensões, que objetiva preservar o meio ambiente e a 

melhora na qualidade de vida da população, paralelamente a engenharia civil, que 

cria meios para essa finalidade, facilitando a atividade econômica do país. No Brasil, 

este é assegurado no direito pela Constituição e definido pela Lei nº.11455 (BRASIL, 

2007), que “Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a 

política federal de saneamento básico.” A Lei estabeleceu novas atribuições para os 

municípios, como a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e 

também a implantação da política. Além disso, o saneamento passou a ser orientado 

pelos princípios da universalização, integralidade, intersetorialidade, adoção de 

tecnologias apropriadas, consideração das peculiaridades locais e regionais, 

eficiência e sustentabilidade econômica, transparência, segurança, qualidade e 

regularidade (BRASIL, 2007). 

No Brasil foi criado o Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), que foi 

elaborado considerando princípios e métodos de algumas das escolas de 

planejamento, selecionando metodologias para a execução da Lei do saneamento, 

unindo os setores envolvidos, como sociedade civil organizada, prestadores de 

serviços, poder público, trabalhadores, movimento popular e outros. O plano prevê 

alcançar nos próximos 20 anos, desde 2014, 92% no esgotamento sanitário, sendo 

93% na área urbana (BRASIL, 2014).  

 

1.1 O ESGOTO 

 

O esgoto sanitário é definido pela norma brasileira NBR 9648 (ABNT,1986), 

como o “despejo líquido constituído de esgotos doméstico e industrial, água de 

infiltração e a contribuição pluvial parasitária”. A norma ainda relata a definição, onde 

esgoto doméstico é o despejo líquido resultante do uso da água para higiene e 

necessidades fisiológicas humanas; esgoto industrial é o despejo líquido resultante 

dos processos industriais respeitando os padrões de lançamento estabelecidos; água 
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de infiltração é toda água proveniente do subsolo, indesejável ao sistema separador 

e que penetra nas canalizações; e contribuição pluvial parasitária é a parcela do 

deflúvio superficial inevitavelmente absorvida pela rede de esgotos sanitários 

(NUVOLARI; ARIOVALDO 2011). 

O esgoto é considerado um líquido onde sua composição, na ausência de 

resíduos industriais, é aproximadamente, segundo Nuvolari (2011, p.43) “99,87% de 

água; 0,04% de sólidos sedimentáveis; 0,02% de sólidos não sedimentáveis; e 0,07% 

de substâncias dissolvidas.” 

Pela predominância de água em sua composição, admite-se ao esgoto 

propriedades físicas iguais a da água, contudo suas reações à ação de forças externas 

também serão as mesmas. Assim, o escoamento de esgoto, em canais e tubulações 

é tratado como se fosse tubulações e canais de água (NUVOLARI; ARIOVALDO, 

2011). 

 

1.2 O SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 

 

O sistema de esgoto sanitário separador, é segundo a norma brasileira NBR 

9648 (ABNT, 1986) o “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”. 

 Na definição da norma, destaca-se dois aspectos importantes, um que o 

sistema deve ser um separador absoluto (adotado no Brasil desde 1912), não 

permitindo coletar outras águas senão o esgoto sanitário. E outro aspecto é sobre a 

continuidade e segurança higiênicas, que são atributos indispensáveis para a 

preservação da saúde pública (NUVOLARI, ARIOVALDO, 2011) 

As finalidades na construção da rede de esgoto numa cidade está atrelada aos 

aspectos higiênicos, sociais e econômicos. 

O aspecto higiênico visa na prevenção, o controle e a erradicação das doenças 

relacionadas a insuficiência do esgotamento, responsável pelo alto número de 

mortalidade infantil e precoce. O Suplemento de Meio Ambiente identificou 1159 

município com taxas de mortalidade infantil acima de 40 óbitos por mil nascidos vivos 

(dados do Censo 2000). A alteração mais frequente foi a presença de esgoto a céu 

aberto (IBGE, 2005). 
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Segundo Nuvolari (2011, p.60) “sob o aspecto social, o objetivo visa à melhoria 

da qualidade de vida da população, pela eliminação de odores desagradáveis”, tais 

odores também poluem visualmente. 

Economicamente, o objetivo se dirige ao aumento de produtividade geral, 

principalmente a industrial, devido a melhoria ambiental, rural e urbana (NUVOLARI, 

ARIOVALDO, 2011). 

Para a construção de um sistema de esgoto sanitário, segue-se a norma 

brasileira da NBR 9648 (ABNT, 1986) que é o “Estudo de Concepção de Sistema de 

Esgoto Sanitário”. A norma define o estudo como sendo de arranjos das diferentes 

partes do sistema, que será organizado de modo a formarem o sistema integrado e 

que devem ser qualitativa e quantitativa para a escolha da concepção básica, 

atentando-se para o melhor arranjo, sob os pontos de vistas, econômico, técnico, 

financeiro e social (NUVOLARI, ARIOVALDO, 2011). 

 

1.1.1 A rede coletora 

 

A rede coletora é um conjunto de tubulações formado por ligações prediais, 

coletores de esgoto, coletores-tronco e seus acessórios. A função da rede é de 

receber os resíduos domiciliares, prediais e econômicos, fazendo com que o esgoto 

sanitário seja afastado e transportado a grandes condutos de transportes, chamados 

interceptores e emissários, levando-o para o correto lugar de tratamento e seja 

descartado de forma segura na descarga final, no corpo receptor. A ligação predial, 

que fica no início da rede coletora, é o trecho do coletor predial das propriedades que 

são particulares, onde interliga no coletor público, e situa-se no alinhamento do 

terreno. É construída uma caixa de inspeção para delimitar a responsabilidade de 

manutenção e reparação do coletor predial e da rede coletora (NUVOLARI; 

ARIOVALDO, 2011) 

As principais partes do sistema de esgoto sanitário e suas definições são 

descritas na norma brasileira NBR 9648. A ligação predial é o trecho coletor predial 

que fica entre o limite do terreno e o coletor do esgoto. O coletor de esgoto é a 

tubulação da rede coletora que recebe a contribuição de esgoto dos coletores prediais 

de qualquer ponto ao longo do seu comprimento. O coletor principal é o coletor de 

maior extensão. O coletor tronco é a tubulação que recebe apenas contribuição de 
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esgoto de outros coletores. O coletor predial é o trecho de tubulação da instalação 

entendido entre a última parte das tubulações que recebem efluentes de aparelhos 

sanitários e o coletor de esgoto. E por último os órgãos acessórios que são os 

dispositivos fixos que não possuem equipamentos mecânicos, como poços de visita 

(PV), tubos de inspeção de limpeza (TIL), terminais de limpeza (TL) e caixas de 

passagem (CP) (ABNT,1986). 

 

1.1.2 Tratamento dos esgotos  

 

O esgoto é coletado das residências e transportados pelas tubulações públicas. 

Para que a água residuária retorne ao corpo receptor, é preciso trata-la 

adequadamente. Assim, esta é levada para estações de tratamento ou fossas 

sépticas. 

Os despejos domésticos, são o esgoto que se objetiva tratar, pois contem 

enormes quantidades de bactérias. Pelo esgoto, portanto, podem ser transmitidos 

algumas doenças graves (cólera, hepatite infecciosa, tuberculose, poliomielite, febre 

tifoide, gastroenterites, entre outros) (NUVOLARI; ARIOVALDO, 2011). 
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3. CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO  

 

A construção da rede de esgoto está dividida entre as construções particulares 

e as públicas. A instalação sanitária é uma instalação privada, pois é de 

responsabilidade do proprietário da edificação, o projeto está dentro do limite de 

terreno. A rede coletora e a estação de tratamento de esgoto, são construções 

públicas, de responsabilidade do Estado. 

 Em ambas as construções, é necessário um projeto, que antecede a 

concepção do empreendimento. O projeto básico, segundo a Resolução 361 do CREA 

(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) é definido por um conjunto de 

elementos que define a obra e serviços que compõem o empreendimento, de tal modo 

que suas características básicas e o desempenho esperado estejam perfeitamente 

definidos, possibilitando a estimativa do seu custo e prazo de execução (CREA, 1991). 

Abaixo, na figura 1, um esquema da companhia de Saneamento Básico do Estado de 

São Paulo (Sabesp). 

 

Figura 1 – Esquema da coleta e tratamento do esgoto sanitário 

 
Fonte: Sabesp (2019) 
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3.1 COLETA PRIVADA 

 

A execução da instalação sanitária segue a norma brasileira NBR 8160/99 – 

Sistemas prediais de esgoto sanitário (ABNT, 1999). 

A rede de esgoto predial pode ser realizada de duas formas, pelo sistema 

unitário no qual as águas pluviais e as águas residuárias e de infiltração são 

conduzidas numa mesma canalização, e pelo sistema separador absoluto no qual há 

duas redes públicas independentes (uma para águas pluviais e outra para águas 

residuárias e de infiltração), no Brasil esta segunda é o sistema adotado devido as 

vantagens que apresenta (MACINTYRE; ARCHIBALD JOSEPH, 2014). 

 

3.1.1 Esgotos primários   

 

Instalação de esgoto primário é o trecho conectado ao coletor público e tem 

acesso aos gases desse coletor, e faz parte desse conjunto, coletor predial, 

subcoletores, caixas de inspeção, tubos de queda, ramais de descarga (que servem 

a um único aparelho), ramais de esgoto (que servem mais de um aparelho), tubos 

ventiladores e colunas de ventilação sanitária, desconectares (dispositivos que 

impedem o acesso dos gases da rede primária aos aparelhos sanitários), ralos 

sifonados, caixas sifonadas e as caixas retentoras (MACINTYRE; ARCHIBALD 

JOSEPH, 2014).  

A instalação de rede secundária é o trecho de descarga e de esgoto, segundo 

Macintyre (2014, p. 78) “são ramais dos aparelhos ou conjuntos de aparelhos com 

exceção de vasos sanitários e mictórios. Fazem também parte dos esgotos 

secundários os tubos de esgotamento de pias de cozinha”. 

 

3.1.2 Aparelhos sanitários  

 

Aparelho sanitário é, segundo a norma brasileira NBR 8160 (ABNT, 1999) 

“aparelho ligado à instalação predial e destinado ao uso de água para fins higiênicos 

ou receber dejetos e águas servidas”. 

Os vasos sanitários podem ser de dois tipos, comuns ou não aspirantes que se 

caracterizam por obter o arrastamento dos despejos somente pela ação da água de 
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lavagem, com sifão externo ou interno e vasos sanitários autoaspirantes ou auto 

sifonados nos quais o arrastamento dos despejos além de ser provocado pelas 

descargas da água de lavagem, é reforçado por uma aspiração ocasionada pela 

disposição dos canais internos do vaso, com canal dianteiro ou canal posterior 

(MACINTYRE; ARCHIBALD JOSEPH, 2014). 

 

3.1.3 Desconector  

 

Desconector é segundo a norma brasileira NBR 8160 (ABNT, 1999) “dispositivo 

provido de fecho hídrico, destinado a vedar a passagem de gases no sentido oposto 

ao deslocamento do esgoto”. 

Este desconector é dotado de fecho hídrico, que é uma camada líquida, medida 

entre o nível de saída do desconector e o ponto mais baixo da parede ou colo inferior 

que separa os compartimentos ou ramos de entrada e saída do aparelho 

(MACINTYRE; ARCHIBALD JOSEPH, 2014). 

A norma NBR 8160 diz que a manutenção do fecho hídrico deve ser 

assegurada, mediante solicitações impostas pelo ambiente (evaporação, tiragem 

térmica, e ação do vento, variações de preção no ambiente) e pelo uso propriamente 

dito de sucção e sobre pressão (ABNT, 1999). 

 

3.1.4 Ramais de descarga e de esgoto 

 

Quando o trecho da rede for horizontal, que é previsto no sistema de coleta e 

transporte de esgoto sanitário, deve facilitar o escoamento dos efluentes através da 

gravidade, contendo uma declividade constante, para facilitar o escoamento. As 

declividades recomendadas são 2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou 

inferior a 75 e 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100. Já 

quando houver mudanças de direções das tubulações, devem ser feitas com peças 

com ângulo central, igual ou inferior a 45°. A tubulação que muda de direção horizontal 

para vertical (vice-versa), são executadas com peças de ângulo central igual ou 

inferior a 90° (ABNT, 1999). 
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3.1.5 Tubos de queda  

 

Os tubos de queda são instalados em edificações com mais de dois pavimentos 

e principalmente nas instalações que recebem detergentes e formam espumas, para 

evitar que elas retornem. Devem ser instalados em um único alinhamento, quando 

necessários os desvios devem ser feitos com peças formando ângulo central igual 

90°, de preferência com curvas de raio longo ou duas curvas de 45°. Para pias de 

cozinha e máquinas de lavar louças, deve ser previsto tubos de queda especiais, onde 

deve descarregar em uma caixa de gordura coletiva (ABNT,1999). 

 

3.1.6 Subcoletores e coletor predial  

 

O coletor predial e o subcoletor, são construídos sempre que possível na parte 

não edificada do terreno, e segundo Macintyre (2014, p.105) “o coletor predial e o 

subcoletor terão diâmetro mínimo de 100 mm, o qual será aumentado se a declividade 

disponível ou o volume de despejos a esgotar assim o exigirem.” 

Estes devem ser de preferência retilíneos, quando necessário, os desvios 

devem ser feitos com peças de ângulo central igual ou inferior a 45°, acompanhados 

de elementos que permitam a inspeção. Todos os trechos horizontais devem 

possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, devendo, para isso, apresentar 

uma declividade constante, respeitando a declividade máxima de 5%. Quando as 

tubulações forem aparentes, as interligações de ramais de descarga, ramais de 

esgoto e subcoletores devem ser feitas através de junções a 45°, com dispositivos de 

inspeção nos trechos adjacentes. Quando as tubulações forem enterradas, devem ser 

feitas através de caixa de inspeção ou poço de vista (ABNT, 1999). 

 

3.1.7 Caixas de gordura  

 

Resíduos domésticos que tiverem gordura (pias de copa e cozinha), serão 

conduzidos para caixas de gordura, instalada nas áreas descobertas do andar térreo, 

internas ou externas, nas garagens dos edifícios ou, excepcionalmente, nas 

passagens ou recuo do prédio. Nos casos de andares sobrepostos, devem ser 

descarregados os resíduos em tubo de queda de ferro fundido revestido internamente 
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de tinta base epóxica, o qual conduzirá os despejos para caixas de gordura 

(MACINTYRE; ARCHIBALD JOSEPH, 2014). 

Segundo a norma brasileira NBR 8160 (ABNT, 1999) “as caixas de gordura 

devem ser instaladas em locais de fácil acesso e com boas condições de ventilação.”  

As caixas devem possibilitar a retenção e posterior remoção de gordura, onde 

haja capacidade de acumulação da gordura entre cada operação de limpeza, os 

dispositivos de entrada e saída devem ser projetados para possibilitar que o afluente 

e o efluente escoam normalmente, a altura entre a entrada e a saída deve ser 

suficiente para reter a gordura evitando-se o arraste do material juntamente com o 

efluente e ter uma vedação adequada para evitar a penetração de insetos, pequenos 

animais, águas de lavagem de pisos ou de águas pluviais (ABNT, 1999). 

 

3.2 COLETA PÚBLICA  

 

A construção da rede coletora nas vias públicas, para a transposição dos 

esgotos recolhidos nas residências e indústrias, deve ser tomado alguns cuidados, 

como o trânsito de pessoas e automóveis, instalações pré-existente e poluição visual 

e auditiva. Seguindo rigorosamente as leis e o projeto estrutural. Respeitando as 

normas de preservação ambiental e social. Como mostra abaixo, na figura 2, da 

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN), que é um esquema do 

trajeto do esgoto, da coleta até a estação de tratamento.  
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Figura 2 – Trajeto do Esgoto Sanitário 

 
Fonte: Trato pelo saneamento (2016) 

 

 

3.2.1 Locação de vala  

 

A rede de esgoto trata-se de uma tubulação aparentemente simples, que age 

diante a força da gravidade, portanto sua colocação e estrutura devem estar atentados 

ao terreno e localização favoráveis. Estuda-se os trechos, que acontece ainda na fase 

que antecede a execução da obra, examinando as plantas de cadastro próprias e de 

outras concessionárias. É de encargo da construtora executar sondagens para 
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confirmar a localização de eventuais interferências. Outro cuidado é relacionado a 

topografia, pois o eixo da rede deve ser um desígnio de nivelamento topográfico, para 

se confirmar as cotas do terreno indicadas no projeto. Qualquer discrepância deve ser 

resolvida antes do início das escavações (NUVOLARI; ARIOVALDO, 2011). 

Com relação as dimensões da vala, diz Nuvolari (2011, p.165) “na demarcação 

dos PVs, deve-se prever um quadrado com 2,20 m de lado e nos TILs com 1,60 m, 

mantendo-se o adicional de 0,15 m de cada lado, para o corte do pavimento.” 

 

3.2.2 Remoção do pavimento  

 

Após a localização da vala já com a sondagem do terreno, deve-se remover o 

pavimento caso a rua seja pavimentada, a remoção acontece na largura da vala e 

mais alguns centímetros de cada lado para conforto do trabalho a ser realizado. Em 

pavimentos asfálticos o corte será feito com martelete pneumático ou picaretas, deve-

se prever o imediato transporte desse material para bota-fora. Pavimentos de 

paralelepípedos e blokrets, a remoção é feita manualmente com alavancas ou 

picaretas deve-se estocar os elementos removidos para depois recolocação. Valas 

que serão feitas sob o passeio, tanto constituídos de cimento comum, quanto qualquer 

outro tipo de lajota cerâmica ou ladrilhos, são removidos com marteletes pneumáticos 

ou picaretas (NUVOLARI; ARIOVALDO, 2011). 

 

3.2.3 Escavação convencional 

 

A escavação convencional é conhecida como escavação a céu aberto e como 

o nome diz a vala é aberta desde a superfície do terreno até o ponto de instalação dos 

tubos. É a forma mais utilizada apesar dos grandes transtornos que traz para o trânsito 

de automóveis e pedestres. As obras de assentamento das tubulações de esgoto 

sanitário geralmente são mais demoradas, trabalhando então, com trechos curtos, de 

modo que as valas possam ser rapidamente reaterradas. Deve-se prever a colocação 

de tapumes, com sinalizações, preservando a entrada de garagens e cruzamentos 

com outras vias através de passadiços de madeira ou metálicos. A escavação pode 

ser executada manualmente ou mecanicamente (NUVOLARI; ARIOVALDO, 2011) 
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A norma brasileira 9061 (ABNT,1985) “fixa as condições de segurança exigíveis 

a serem observadas na elaboração do projeto e execução de escavações de obras 

civis, a céu aberto, em solos e rochas, não incluídas escavações para mineração e 

túneis.” 

A escavações quando feitas manualmente podem ser utilizados enxadão, 

enxada, vanga, pá e picareta e segundo Nuvolari (2011, p.165) “nas valas com 

profundidades superiores a 2,00 m deve-se prever plataformas numa altura 

conveniente para possibilitar a remoção da terra escavada”. Já escavação mecânica 

é a mais econômica no sentido de rapidez, porém pode ser preciso o uso da 

escavação manual em terrenos com interferências ou que possa provocar a quebra 

ou distribuição das outras redes interferentes. Os equipamentos mais usados em 

escavação mecânica são, a retroescavadeira para valas de até 2,50 m; escavadeiras 

hidráulicas para profundidades de até 5,00 ou 6,00 m; drag-lines para raspagens em 

terrenos poucos consistentes e de difícil acesso; e clam-shell e pás carregadeiras para 

carga de material solto no caminho (NUVOLARI; ARIOVALDO, 2011). Na figura 3 a 

seguir, exemplifica uma escavação a céu aberto, feita no município de Altamira, no 

Paraná. 
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Figura 3 – Fotografia da escavação convencional em Altamira 

 
Fonte: Portal o vale (2016) 

 

3.2.4 Escavações especiais  

 

  As escavações especiais estão em oposição a escavação convencional, que 

são, tunnel liner, sistema de cravação horizontal (pipe-jacking), túnel mineiro 

(processo da empresa Conshield), mini-shield e escavações de vala em solos 

rochosos. 

O tunnel liner é utilizado quando há necessidade de se ultrapassar obstáculos, 

como aterros, ferrovias e rodovias. A contenção do solo é feita através da instalação 

de chapas de aço corrugadas, em segmentos que vão sendo aparafusadas, formando 

a tubulação (NUVOLARI; ARIOVALDO, 2011). No município de Itajobi em São Paulo, 

foi executado uma escavação com tunnel liner para uma construtora, com diâmetro 

de 1,60 metros, como mostra a figura 4. 
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Figura 4 – Escavação de tunnel liner em Itajobi – SP 

 Fonte: Geotunel (2018) 

 
 

O sistema de cravação horizontal (pipe-jacking) é um sistema utilizado dm 

condições semelhantes ao tunnel liner, a diferença está na execução, como explica 

Nuvolari (2011, p.169) “o chamado tubo-camisa ou aduela (caso de seções 

quadradas) são pré-moldados de concreto armado reforçados, cravados no solo por 

meio de macacos hidráulicos, à medida que a escavação avança.” 

O túnel mineiro (processo da empresa Conshield) pode ser utilizado em redes 

com maior profundidade (acima de 5,00 metros), a escavação é feita com seção 

quadrada ou retangular manualmente e a contenção do solo é feita por pranchões de 

madeira. A rede coletora é instalada após a construção do túnel sobre um berço de 

concreto (NUVOLARI; ARIOVALDO, 2011) 

Nuvolari (2011, p.170) explica que Mine-shield é o processo utilizado sob 

grandes profundidades, onde se inicia o túnel com a construção de dois poços de 

serviços, em um deles é colocado o equipamento, que trata-se de um cilindro de aço, 
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com cerca de 6,00 m de comprimento, com seis macacos hidráulicos internos com 

capacidade de empuxo de doze toneladas. Conforme a escavação vai avançando, o 

macaco é utilizado para movimentar o cilindro para a frente, em direção ao outro poço 

de serviço, apoiando-se sobre o próprio revestimento do túnel. 

Em solos rochosos é utilizado alguns processos, tal qual, desmonte a frio 

utilizando cunhas hidráulicas ou por meio de rompedor pneumático e desmonte a 

quente, que conforme Nuvolari (2011, p. 173) é feito “com utilização de explosivos. 

Deve-se ressaltar que a manipulação de explosivos no Brasil depende da autorização 

do Ministério da Defesa (Exército)”. 

 

3.2.5 Escoramento das paredes  

  

Para que não haja o desmoronamento das paredes laterais ao escavar as valas 

são utilizados processos e matérias para conter o solo, para que não aconteça 

acidentes ou transtornos que poderiam atrasar o desempenho da escavação.  

Em cada tipo de vala existe um projeto de escoramento apropriado. A norma 

brasileira NBR 12226 – Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação 

de água, esgoto ou drenagem urbana, diz que o projeto deve indicar o tipo mais 

adequado de escoramento para cada eixo. Os tipos mais usados são o 

pontaleteamento, escoramento comum, escoramento especial e o escoramento 

metálico (ABNT, 1992). 

O escoramento também utiliza-se em casos onde há proximidade com 

residências e sujeitas a danos, este escoramento poderá ser intensificado como forma 

de prevenção e segurança.  Segundo Nuvolari (2011, p.178) “é prática recomendável 

fazer fotos dos imóveis antes do início dos trabalhos”. 

A figura 5, mostra um exemplo de escoramento para escavação a céu aberto 

em Bertioga, São Paulo. 
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Figura 5 – Escoramento para parede de vala em Bertioga – SP 

 
Fonte: Prefeitura de Bertioga (2018) 

 

3.2.6 Drenagem e rebaixamento de lençol freático  

 

Com o esgotamento das águas que venham a inundar as valas causado por 

chuvas ou até mesmo proximidade do lençol freático, utiliza-se bombas para drenar. 

Conforme o projeto de assentamento das tubulações é possível encaminhar 

favoravelmente a água da chuva para os pontos baixos da vala e prévia execução de 

poços provisórios possibilitando o bombeamento. Deve-se construir valetas 

provisórias de desvio para caso haja água de bacias contribuintes vizinhas evitando o 

volume alto a ser bombeado (NUVOLARI; ARIOVALDO, 2011).  

A drenagem é feita com bombas do tipo submersível e segundo Nuvolari (2011, 

p. 178) “acionadas com motor tipo explosão à gasolina, com potência de até 5 HP”. 

Ou pode se utilizar bombas acionadas por motor elétrico. 

Para valas com profundidades próximas ou diante o lençol freático, geralmente 

em solos arenosos, deve-se prever o rebaixamento deste. Utiliza-se na maioria das 

vezes ponteiras filtrantes, baseado no princípio do traçado da rede de fluxo e o cálculo 

de vazão a partir da rede. Deve-se determinar o número, diâmetro, espaçamento, 

profundidade de penetração e vazão dos pontos de captação do fluxo, pois as redes 

de fluxo nem sempre são fáceis de serem traçadas, existindo, portanto, alguns 

métodos simplificados para cálculo vazão e da linha freática (NUVOLARI; 

ARIOVALDO, 2011). 
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3.2.7 Assentamento e material da tubulação  

 

Existem variados tipos de base para o assentamento da tubulação da rede de 

esgotos. O assentamento simples é quando o coletor é colocado diretamente sobre o 

solo regularizado, utilizado somente em terrenos secos, de boa consistência, 

principalmente os rochosos. O tubo coletor pode ser assentado sobre um lastro de 

pedra britada quando o solo do terreno é firme, mas com presença de água, a camada 

de brita tem a função de drenar a água e reforçar o solo. Existe o assentamento com 

lastro, laje e berço, que consiste em um berço de concreto apoiado sobre uma laje de 

concreto armado, que fora construído sobre um lastro de pedra britada, usado quando 

o material do terreno for composto por solo mole, inconstante e com presença de 

água, como é o caso de solos turfosos e argilosos. Quando o solo for inconstante e a 

camada mais firme for muito profunda utiliza-se assentamento sobre estacas, que 

consiste na sustentação da canalização através de estacas cravadas no terreno 

(NUVOLARI; ARIOVALDO, 2011). A figura 6 demonstra a colocação da tubulação na 

vala. 
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Figura 6 – Fotografia da Sabesp na construção da rede de esgoto 

 
Fonte: Sabesp (2019)  

 

Quanto o material usado nas tubulações e suas dimensões, é descrito como, 

por Nuvolari (2011, p. 182) “os tubos tem diâmetro nominal DN (diâmetro nominal) 

150, também pode ser os tubos DN 100, nos chamados ramais coletivos. Tem sido 

utilizados os tubos de barro vidrado (tubos cerâmicos), para diâmetros até DN 350. 

De DN 400 em diante tem sido utilizado os tubos de concreto armado. “ 

 

  

 

3.2.8 Execução de serviços complementares  

 

Alguns serviços são executados nas últimas etapas da construção das valas 

para assentamento das tubulações, e o teste de estanqueidade das juntas é de grande 

relevância, pois o eventual vazamento do esgoto provocará a contaminação do solo e 

do lençol freático. Para se testar as juntas pode-se fazer o teste da fumaça, que fecha-

se uma das extremidades do trecho e introduz fumaça insuflada por uma ventoinha, 

caso alguma junta esteja com falhas, a fumaça sairá por elas (NUVOLARI; 

ARIOVALDO, 2011). 

Após os testes feitos, a vala poderá ser fechada e o pavimento ser corrigido e 

então fazer a limpeza final do canteiro de obra. 
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O primeiro passo tomado é o reaterro, que é o fechamento ou preenchimento 

da vala. Depois fazer a repavimentação, que é distribuir os esforços oriundos do 

tráfego e melhorar o rolamento da via. E por fim é feita a limpeza final, apesar de que 

a limpeza deve ser feita durante todo o processo de construção. Restos de madeira, 

asfalto, pedras entre outros, são removidos para bota-fora em aterros específicos e 

ainda pode ser, conveniente a lavagem da rua com caminhões-tanque (NUVOLARI; 

ARIOVALDO, 2011). 

 

3.3 TRATAMENTO DE ESGOTO 

 

Depois de coletado o esgoto nas residências e indústrias e transportado pelas 

tubulações públicas, a água residuária é levada até estações de tratamento, para que 

sejam devolvidas a natureza, para continuação de seu ciclo, sem que haja a 

contaminação do meio ambiente e a intoxicação de pessoas. 

Estações de tratamento de esgoto (ETE) é, segundo a norma brasileira NBR 

12209 (ABNT, 1992) “conjunto de unidades de tratamento, equipamentos, órgãos 

auxiliares, acessórios e sistemas de utilidades cuja finalidade é a redução das cargas 

poluidoras do esgoto sanitário e condicionamento da matéria residual resultante do 

tratamento.” 

 

3.3.1 Tratamento da fase líquida  

 

Segundo a norma NBR 12208/92, o esgoto ao chegar na ETE é feito a remoção 

de sólidos grosseiros através do gradeamento. É utilizado a grade de barras quando 

a vazão do afluente for igual ou superior a 250 L/s ou também quando esse volume 

retido diariamente justificar o uso deste equipamento. Quando for mecanizada a 

limpeza instalam pelo menos duas unidades ou um canal de desvio conhecido como 

by-pass protegido por grade de limpeza. Dependendo do espaçamento entre grades 

pode se usar dimensões grossas (40 mm a 100 mm), médias (20 mm a 40 mm) ou 

finas (10 mm a 20 mm) (ABNT, 1992). 

A norma brasileira NBR 12209/92 diz que depois de feita a remoção de sólidos 

grosseiros, faz-se a desarenação, que deve ser projetado para remoção mínima de 

95% em massa das partículas com diâmetro igual ou superior a 0,2 mm e densidade 
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de 2,65, este deve ter limpeza mecanizada quando a vazão do igual ou superior a 250 

L/s e no caso de desarenador por gravidade, a taxa de escoamento superficial deve 

estar compreendida entre 600 a 1300 m³/m².d. Na decantação primária a vazão do 

decantador primário deve ser a vazão máxima do efluente à ETE. Estação de 

tratamento com vazão superior a 250 L/s deve obter mais de um decantador primário. 

No decantador, a tubulação de remoção de Iodo deve ter diâmetro mínimo de 150 mm 

e declividade de 3% (ABNT, 1992). 

Após a decantação das partículas é feita a filtração biológica que deve ser 

precedida de remoção de sólidos grosseiros e areia e de decantação primária ou 

outros sólidos suspensos. O filtro deve conter um meio suporte da biomassa 

constituído de pedra britada (brita 4), seixo rolado ou outros materiais. Para garantir a 

circulação de ar, através do meio suporte do filtro biológico é necessário que as 

aberturas para drenagem tenham área total igual ou superior a 15% da área horizontal 

do fundo do filtro e que as extremidades dos drenos em contato com a atmosfera 

tenham área total igual ou superior a 1% da área horizontal do fundo do filtro. A 

filtração biológica requer uso de decantador final com tubulação de remoção de iodo 

de diâmetro mínimo de 150 mm e declividade de 2% (ABNT, 1992). 

A água residuária passa por diversas fases no tratamento líquido, até chegar 

na filtração biológica, depois esta estará em contato com o lodo ativado. Segundo a 

norma brasileira NBR 12209 (ABNT, 1992) lodo é a “suspensão aquosa de 

substancias minerais e orgânicas separadas no processo de tratamento.” Nos 

dimensionamentos da construção do tanque, estações com vazão máxima superior a 

250 L/s deve conter mais de um tanque de aeração. A geometria do tanque de aeração 

deve ser estabelecida em função do tipo, potência e capacidade de homogeneização 

do equipamento e aeração escolhido. No decantador final, a taxa de escoamento 

através do vertedor de saída, deve ser igual ou inferior a 290 m³/d.m do vertedor 

(ABNT, 1992). 

A figura 7, se trata de um esquema da fase líquida feita pela companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo. 
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Figura 7 – Esquema da fase líquida do tratamento de esgoto 

 
Fonte: Sabesp (2019) 

 

3.3.2 Tratamento na fase sólida  

 

Para a mudança de nivelamento do transporte do líquido ou mais propriamente, 

do lodo, são construídos estações elevatórias, cuja tubulações devem ter no mínimo 

150 mm de diâmetro e conter um dispositivo que permita sua desobstrução, a norma 

brasileira NBR 12209/1992, que dita sobre projeto de estações de tratamento de 

esgoto sanitário, descreve que a perda de carga nas tubulações deve ser 

dimensionada levando em consideração as característica dos lodo recalcado e que 

este é vedado através da válvula de gaveta. A capacidade da elevatória de 

recirculação de lodo ativado deve ser, no mínimo, 50% superior à vazão de 

recirculação adotada no projeto (ABNT, 1992). 

Sobre o projeto para o adensamento por gravidade, diz a norma brasileira NBR 

12209 (ABNT, 1992) “unidade de adensamento, cuja menor de dimensão em planta é 

superior a 3,0 m, deve ser projetada com remoção mecanizada de lodo.” Já no caso 

de flotação (ou centrifugação) a ar dissolvido, os parâmetros são, a taxa de aplicação 

de sólidos, a taxa de escoamento superficial e a relação ar/sólido (ABNT, 1992). 

Dentro do processo de tratamento do esgoto sanitário, contém as fases de 

digestão, que pode ser aeróbia e anaeróbia. Na digestão aeróbia, esta deve ser 
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processada em tanques abertos com profundidade de 2,50 m a 10,00 m. Entretanto 

na digestão anaeróbia, as tubulações devem ter diâmetro mínimo de 200 mm e o 

digestor deve ter facilidade de acesso de pessoas aos dispositivos de operação e 

controle e dispor de inspeção lateral com dimensão mínima de 0,80 m (ABNT, 1992). 

A última fase do tratamento sólido é a desidratação do lodo, que pode ser 

realizada naturalmente ou artificialmente. No processo natural de leito de secagem a 

área total deve ser dividida pelo menos em duas câmeras, onde a distância máxima 

de transporte não ultrapasse 10 m. O dispositivo de entrada do lodo no leito de 

secagem deve permitir a descarga em queda livre sobre uma placa de proteção da 

superfície da camada de areia, com altura livre das paredes do leito de secagem, 

acima da camada de areia de 0,5 m a 1,0 m (ABNT, 1992). A figura 8, se trata de um 

esquema da fase sólida feita pela companhia de Saneamento Básico do Estado de 

São Paulo. 

 

Figura 8 – Esquema da fase sólida do tratamento de esgoto 

 

Fonte: Sabesp (2019) 

 

Depois do esgoto passar por todos esses processos, o líquido poderá retornar 

ao tratamento de fase sólida e tratamentos primários da água, para voltar com 
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segurança, para dar continuidade ao seu ciclo. Abaixo, na figura 9, mostra construção 

da estação de tratamento de esgoto sanitário em Recife, Pernambuco (Brasil). 

 

Figura 9 – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, 

construção 

 
Fonte: Construção civil (2015) 

 

 

 

 

 

 



 

 

39 

4. IMPACTOS DA INSUFICIÊNCIA E VIABILIZAÇÃO NA 

CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTOS 

 

Ao lançar o esgoto sanitário, coletados nas redes, in natura nos corpos d’água, 

sem que haja um tratamento prévio, dependendo da relação entre as vazões dos 

esgotos lançado e do corpo receptor, pode-se esperar sérios prejuízos à qualidade 

dessa água. Acarretando, uma poluição visual, podendo haver um declínio dos níveis 

de oxigênio dissolvido, afetando, portanto, a sobrevivência dos seres vivos aquáticos, 

exalação de gases mal cheirosos e a possível contaminação de animais e seres 

humanos, através do consumo ou do contato com essa água (NUVOLARI; 

ARIOVALDO, 2011). 

O instituto Trata Brasil, em 2014, realizou uma pesquisa quantitativa, nos 100 

maiores municípios brasileiros, afim de quantificar a ociosidade das redes de esgoto 

sanitário no país.  

Nos municípios pesquisados pelo instituto, foram feitas uma série de questões 

acerca dos aspectos técnicos, institucionais, legais e econômico-financeiro, da 

interligação às redes coletoras. Com os resultados, procurou-se formular um 

panorama nacional da ociosidade deste setor. Dessa forma foram considerados a 

referida pesquisa, os conceitos de ligações e economias, (TRATA BRASIL, 2015) 

expresso no Tabela 1.  
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Tabela 1 – Nomenclatura das ligações e economias de esgoto utilizada na 

pesquisa 

 
Fonte: Trata Brasil (2015) 

 

Na pesquisa feita pelo instituto Trata Brasil, foi elaborado um gráfico, com as 

principais causas de ociosidade média nos municípios brasileiros, como mostra o 

Gráfico 1.  
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Gráfico 1 – Causas de ociosidade das redes de esgoto (em %) 

 
Fonte: Trata Brasil (2015) 

 

Sobre a construção das instalações de rede de esgoto, somam-se 19,3% 

(fatores: morador não quer danificar piso e valor da conexão). Esses números 

demonstram, que o serviço do engenheiro civil, afeta diretamente nas porcentagens 

da ociosidade, tanto nas questões financeiras, quanto na falta de informações dos 

usuários. 

Foram apontados, também, como causas, a topografia ou a declividade do 

imóvel em relação à rede de esgoto, a desconfiança no tratamento de esgoto e 

anormalidades nas redes, causando descrédito no serviço que é prestado e 

influenciando negativamente a adesão ao sistema de esgotamento sanitário, e 

presença de curso d’água nos fundos do lote (TRATA BRASIL, 2015).  

No artigo 45, da Lei n° 11445, diz que na ausência de redes públicas de 

saneamento, no caso do afastamento e destinação final do esgotamento sanitário, 

serão admitidas soluções individuais, observadas as normas editadas pela entidade 

reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambientais, sanitária e de 

recursos hídricos (BRASIL, 2007).  

 

4.1 MEIO AMBIENTE 

 

O meio ambiente é um conjunto de condições que afetam a existência, 

desenvolvimento e bem-estar dos seres vivos (BRANCO, 1978). É também definido 

por um conjunto de fatores físicos, químicos, biológicos e socioeconômicos, suas 

interações efeitos no espaço e no tempo, sobre seres vivos e suas atividades.  
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A preservação do meio ambiente tem se tornado cada vez mais enfático na 

preocupação da sociedade em geral e os agentes envolvidos demonstram suas 

ambições e expectativas. O cidadão comum espera que o poder público faça leis que 

sejam cada vez mais severas para disciplinar as relações ambientais e que fiscalizem 

de forma mais eficaz o cumprimento destas leis. O poder público exerce, em zelo para 

com a coletividade, sua função e regularização, além de proporcionar recursos 

necessários para garantir que a legislação criada seja cumprida. As organizações da 

sociedade civil atuam na defesa dos interesses a que elas se propõem e fazem isto 

de maneira sistemática e organizada (STEPHANOU; JOÃO, 2013). 

A regularização, e o aumento das redes de coleta e tratamento de esgoto, 

impactam diretamente na preservação do meio ambiente. É de responsabilidade 

social e ambiental, coletar o água residuária das residências e industrias, tratá-la 

adequadamente e com segurança, para que possa retornar ao corpo receptor sem 

que haja poluição dos rios, lençol freático, solo e que nenhum cidadão entre em 

contato com a contaminação gerada pelo esgoto sanitário. 

A construção civil, tem como ética a preservação do meio ambiente e da 

sociedade, atuando em melhorias para com o saneamento. O engenheiro civil, 

contribui também, na realização das normas brasileiras para que haja uma regra 

executável e condizente com a realidade. Como é o caso da NBR 15645 de 2008, que 

diz sobre a “Execução de obras de esgoto sanitário e drenagem de águas pluviais 

utilizando-se tubos e aduelas de concreto.” (ABNT, 2008) e teve a participação de 

engenheiros na seu projeto. 

 A associação brasileira de engenharia sanitária e ambiental (ABES), se 

desenvolve com três indicadores, missão, visão e valores. Sua missão é contribuir 

para o desenvolvimento do saneamento ambiental e promover atividades técnico-

científicas, político-institucionais e de gestão para melhoria da saúde e qualidade de 

vida das pessoas. A ABES tem a visão de ser a entidade nacional referência no setor 

de saneamento ambiental. E seus valores são, ética, transparência, comprometimento 

e respeito ao meio ambiente (ABES, 2016). 
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4.2 IMPACTO AMBIENTAL 

 

A qualidade da água é resultante de fenômenos naturais e de atuação do 

homem, de maneira geral, pode-se dizer que a qualidade de uma determinada água 

é função do uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica. A qualidade, deve as 

condições naturais e interferência do homem (COPASA, 2012). 

 Quanto as condições naturais, mesmo com a bacia hidrográfica preservada 

nas suas condições naturais, a qualidade das águas subterrâneas é afetada pelo 

escoamento superficial e pela infiltração no solo, resultantes da precipitação 

atmosférica. O impacto nas mesmas é dependente do contato da água em 

escoamento ou infiltração com as partículas, substâncias e impurezas do solo. Assim, 

a incorporação de sólidos em suspensão (ex.: partículas de solo) ou dissolvidos (ex.: 

íons oriundos da dissolução de rochas) ocorre, mesmo na condição em que a bacia 

hidrográfica esteja totalmente preservada em suas condições naturais (ex.: ocupação 

do solo com matas e florestas). Neste caso, tem grande influência na qualidade da 

água, a cobertura e a composição do solo (COPASA, 2012). 

Ao se relacionar a qualidade da água com a interferência do homem, quer de 

uma forma concentrada como na geração de despejos domésticos ou industriais, quer 

de uma forma dispersa como na aplicação de um defensivo agrícola no solo, contribui 

na introdução de compostos na água, afetando a sua qualidade. Portanto, a forma em 

que o homem usa e ocupa o solo tem uma implicação direta na qualidade da água 

(COPASA, 2012). 

Para efeito de remoção e tratamento, podemos considerar as águas como, 

águas residuárias (líquidos residuais ou efluentes de esgotos, que compreendem as 

águas residuárias  domésticas, industriais e as águas de infiltração), águas residuárias 

domésticas ou despejos domésticos (despejos líquidos das habitações, prédios ou 

estabelecimentos comerciais, industrias, hospitais, hotéis e outros edifícios), águas 

imundas (águas residuárias contendo dejetos fecais, elevada quantidade de matéria 

orgânica instável, putrescível com grande quantidade de microrganismos), águas 

servidas (resultantes de operações de lavagem e limpeza de cozinhas, banheiros e 

tanques) e águas de infiltração (parcela de água do subsolo que penetra na 

canalizações de esgoto) (MACINTYRE; ARCHIBALD JOSEPH, 2014). 
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A água residuária, quando lançada sem tratamento em corpos d’agua, causam 

poluição hídrica, ocasionando vários problemas. No brasil uma grande parte dos 

efluentes é jogado diretamente no meio ambiente, sem o devido tratamento e cuidado 

pela insuficiência de rede coletora e estações de tratamento. Com a realização do 

estudo sobre a ociosidade das redes de esgoto, pelo instituto Trata Brasil, quantificou 

a coleta e o tratamento no Brasil e detalhado por regiões (TRATA BRASIL, 2015). 

Quanto a coleta, apenas 53,36% da população tem acesso à coleta de esgoto, 

quase 100 milhões de brasileiros não possuem acesso a este serviço. Mais de 3,5 

milhões de brasileiros, nas 100 maiores cidades do país, despejam esgoto 

irregularmente, mesmo tendo rede coletoras disponíveis. Ao olhar estes dados por 

região, o sudeste é a população com maior porcentagem com esgoto coletado 

(78,56%), no norte, 10,24% da população tem acesso aos esgotos, 28,87% dos 

nordestinos tem atendimento de esgotos, a parcela da população com coleta de 

esgoto na região sul é de 43,93% e o centro oeste atende 53,88% da população 

(TRATA BRASIL, 2015). 

Apenas 46% do esgoto no Brasil é tratado, a média das 100 maiores cidades 

brasileiras em tratamento dos esgotos foi de 50,26%, e apenas dez delas tratam acima 

de 80% de seus esgotos. O tratamento de esgoto é de 22,58 na região norte. O 

nordeste trata apenas 34,73% dos esgotos. O esgoto tratado no sudeste é de 50,39% 

e o sul trata 44,93%. O índice de tratamento de esgoto é de 52,02% na região centro 

oeste (TRATA BRASIL, 2015) 

É notório o déficit na categoria de tratamento dos esgotos. São coletados nas 

residências e indústrias, mas despejados no meio ambiente de forma irregular e 

insegura. Poluindo continuamente os cursos d’águas e os solos. 

Um exemplo típico de poluição por esgoto doméstico é a deterioração da 

qualidade das águas da represa Billings, que fica na região sul da grande São Paulo, 

para a geração de energia. Com isso, reverteu-se o rio Pinheiros, jogando as águas 

do rio Tietê na represa Billings. Isso permitiu aumentar a vazão regulável da represa. 

Porém, os rios Pinheiros e o Tietê recebem o esgoto de toda grande São Paulo. Essa 

poluição praticamente acabou com toda atividade de recreação da represa 

(Scaramucciin et al., 1995), como mostra a Figura 10. 
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Figura 10 – Poluição do Rio Tietê em São Paulo 

 
Fonte: CEERT (2015) 

 

Realizações de obras, com cursos d’águas e despejos de efluente, devem ser 

feitos com responsabilidade e projeto prévio. O engenheiro civil também é responsável 

pela preservação de cursos d’água, portanto seus projetos devem levar em 

consideração, os impactos hídricos que podem vir a causar (TRATA BRASIL, 2015). 

  

4.3 SOCIEDADE 

  

A engenharia civil trabalha para a obtenção de melhoria na qualidade de vida 

das pessoas, com tecnologias, estudos e pesquisas para atender de forma segura e 

responsável as demandas. As atualizações e normas criadas para regulamentar o 

saneamento básico, foram feitas para preservar o meio e a sociedade. A carência da 

coleta e tratamento no Brasil acarretam graves problemas para com os cidadãos, é 

de responsabilidade do profissional atentar-se a estas estatísticas juntamente ao 

poder público responsável por essa expansão. Segundo o IBGE, o Suplemento de 

Meio Ambiente identificou 1159 municípios brasileiros com taxas de mortalidade 
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infantil acima de 40 óbitos por mil nascidos vivos (dados do Censo 2000), neste grupo 

de municípios, 584 apontaram ter havido alterações ambientais com consequências 

sobre as condições de vida. A alteração mais frequente foi a presença de esgoto a 

céu aberto (327 municípios) por ocorrência de doença endêmica. Apenas no 

Nordeste, estão 1086 destes municípios, 48 estão no Norte e 25 municípios no 

Sudeste, todos em Minas Gerais (IBGE, 2010). 

 

4.4 VIABILIZAÇÃO NAS CIDADES SANEADAS 

 

O Brasil, continua com número baixos e alarmantes ao se tratar de saneamento 

básico, principalmente na coleta e tratamento dos esgotos sanitários. Para que, o país 

eleve seus conceitos, deve-se existir uma cadeia de organizações e pessoas. A 

participação direta do profissional de engenharia civil na realização de pesquisas para 

melhoria do sistema de rede de esgotos, a revitalização do meio ambiente já 

degradado, com projetos tecnológicos e expansão em conjunto ao Estado. A 

Universidade Católica do Salvador (UCSal) na Bahia, implantou o Escritório Público 

de Engenharia Civil (EPUCSAL), que tem como objetivo capacitar seus alunos na 

viabilização de projetos de interesse social, incluindo saneamento básico, formando 

profissionais interessados na melhoria do sistema de esgotos sanitários no país. O 

instituto Trata Brasil divulga casos de sucessos em algumas cidades do Brasil 

relacionados à coleta e tratamento de esgotos. Esta iniciativa se destaca em exemplos 

positivos de gestão em saneamento básico, visando reconhecer os esforços das 

cidades e profissionais do meio (TRATA BRASIL, 2017). 

 

4.4.1 Cascavel  

 

Cascavel, no Paraná, aparece na segunda posição no ranking nacional do 

saneamento básico de 2018, com a maior evolução em um ano. O município realiza 

coleta de esgoto de 100% de seus habitantes e 94,57% é tratado (TRATA BRASIL, 

2017), como mostra na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Indicadores de atendimento de esgoto em Cascavel 

 
Fonte: Instituto Trata Brasil (2017) 

 

No município foram direcionados os maiores esforços para o esgoto sanitário, 

mais de R$ 84 milhões investidos em cinco anos, permitiram o crescimento de 73,24% 

para 98,58% em dezembro de 2017 no Índice de Atendimento com Rede Coletora de 

Esgoto (IARCE), neste período mais 43964 domicílios foram interligados no sistema 

de coleta e tratamento do esgoto. Em setembro de 2018, o IARCE chegou a 99,68%, 

para isso foi construído um sistema para assentar quase 380 mil metros de tubulações 

de esgoto e a Estação de Esgoto Sul foi ampliada (TRATA BRASIL, 2017). Na Figura 

11, uma fotografia da Estação de Tratamento de Cascavel. 
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Figura 11 – Estação de Tratamento de Esgoto de Cascavel no Paraná 

 
Fonte: Sanepar (2016) 

 

De 2013 a 2017, foram investidos mais de 153 milhões de reais na ampliação 

e manutenção dos serviços de abastecimento de água e dos serviços de coleta e 

tratamento do esgoto sanitário em Cascavel (TRATA BRASIL, 2017). 

 

 

4.4.2 Curitiba  

 

Curitiba, no Paraná, tem os melhores índices de coleta de esgoto. O atual índice 

de atendimento de total de esgoto é de 99,99%, além de tratar 92,93% dos esgoto, 

como mostra a Tabela 3 (TRATA BRASIL, 2017). 
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Tabela 3 – Indicadores de atendimento de esgoto em Curitiba 

 
Fonte: Instituto Trata Brasil (2017) 

 

As decisões para expandir e melhorar os sistemas de esgotamento sanitário de 

Curitiba seguem as diretrizes do Planos Diretores, além dos aspectos técnicos. 

Atualmente a cidade de Curitiba possui um índice de cobertura com coleta de esgoto 

superior a 94%, sendo que o esgoto coletado é totalmente tratado nas cinco estações 

construídas e em operação, que atendem também alguns municípios conturbados, 

como forma de potencializar os resultados em termos de qualidade ambiental (TRATA 

BRASIL, 2017). A figura 12 demonstra a Estação de Tratamento em Curitiba.  
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Figura 12 – Estação de Tratamento de Esgoto em Curitiba 

 
Fonte: Sanepar (2016) 

 

O índice atual representa quase a universalização do serviço de coleta de 

esgoto, pois não estão atendidos apenas os imóveis que possuem dificuldades de 

ordem técnica (topografia ou de acesso) (TRATA BRASIL, 2017). 

 

4.4.3 Jundiaí  

 

A cidade de Jundiaí está entre as vinte melhores do Ranking do Saneamento 

do Instituto Trata Brasil. O último dado de investimento do município para serviços de 

água e esgoto foi de R& 72,25 milhões entre 2013 e 2017. Jundiaí já figura como 

referência no tratamento dos esgotos, tratando 100% do que é coletado. Dados do 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico (SNIS), que é a 

plataforma de indicadores do Ministério das Cidades, aprontado na Tabela 4 a 

evolução do município (TRATA BRASIL, 2017). 
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Tabela 4 – Indicador de atendimento do esgoto em Jundiaí 

 
Fonte: Instituto Trata Brasil (2017) 

 

Jundiaí possui uma boa classificação pelos investimentos e projetos realizados 

ao longo dos anos. O sistema de saneamento da cidade atende 99,6% dos domicílios 

da zona urbana com coleta de esgoto, resultado do investimento iniciados com o 

CERJU (Comitê de Estudos e Recuperação do Rio Jundiaí), uma parceria com o 

Governo do Estado, Prefeitura Municipal e outras organizações (TRATA BRASIL, 

2017). A figura 13 demonstra uma fotografia da Estação de Tratamento de Esgoto de 

Jundiaí. 
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Figura 13 – Estação de Tratamento de Esgoto de Jundiaí em São Paulo 

 
Fonte: Companhia Saneamento de Jundiaí (2018) 

 

Antes das construções de melhoria do sistema de rede de esgotos sanitários, 

o objetivo era a despoluição do rio Jundiaí e, consequentemente, o afastamento de 

esgoto a céu aberto da malha urbana, por meio de implantação de sistema que 

impedisse o despejo de esgoto in natura no curso d’água. Em Jundiaí as obras tiveram 

início em 1985 e o sistema foi constituído basicamente por coletores tronco, 

interceptores e emissários ao longo do rio, em suas margens e seus principais 

afluentes, interligados à rede pública coletora do município, somando uma extensão 

aproximada de 52 Km. (TRATA BRASIL, 2017). 

Segundo o Instituto Trata Brasil, por volta de 1992, a disponibilidade financeira 

para o projeto não permitia sua conclusão com a instalação da ETE, por outro lado, 

havia sido contratado o seu projeto executivo referenciado ao processo tecnológico. 

Depois da construção da Estação de Tratamento de Esgoto, a água resultante do 

tratamento do esgoto passou a ser devolvida ao rio Jundiaí sem prejuízo ao meio 

ambiente. Atualmente 98,23% do município é atendido com coleta, afastamento e 

tratamento do esgoto, sendo que 100% do esgoto coletado recebe o tratamento 

adequado antes de ser devolvido para os rios (TRATA BRASIL, 2017). 
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4.4.4 Niterói – Rio de Janeiro 

 

Na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, 94,78% da população tem coleta de 

esgoto e o índice de tratamento é de 100%, como mostra a tabela 5. A empresa 

responsável pelo saneamento na cidade planejou junto a prefeitura investimentos de 

R$ 150 milhões, com foco na construção de novas estações de tratamento de esgoto 

(TRATA BRASIL, 2017). 

 

Tabela 5 – Indicador de atendimento do esgoto em Niterói 

 
Fonte: Instituto Trata Brasil (2017) 

 

A concessionária responsável pelo saneamento básico de Niterói, realizou a 

implantação, ampliação e modernização nos sistemas de coleta e tratamento de 

esgoto sanitário, bem como manutenções e melhorias contínuas dos sistemas. Hoje 

94,81% de todo o esgoto produzido na cidade é tratado. Foi construído as ETEs (Maria 

Paula, Camboinhas, Itaipu, Centro, Barreto, Jurujuba e Mocanguê), conclusão da ETE 

Icaraí, construção de mais de 350 Km de rede coletora de esgoto e de 80 elevatórias 

de esgoto (TRATA BRASIL, 2017).  

 

4.4.5 Uberlândia  

 

Uberlândia em Minas Gerais atualmente possui o índice de coleta de esgoto 

igual a 97,23% e 76,44% é tratado (TRATA BRASIL, 2018), como demonstra a tabela 

6. 
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Tabela 6 – Indicador de atendimento do esgoto em Uberlândia 

 
Fonte: Instituto Trata Brasil (2017) 

  

Por meio do Departamento Municipal e Esgoto (Dmae), mais de R$ 425 milhões 

foram investidos no sistema de abastecimento e esgotamento sanitário desde 2005. 

Adequadamente em Uberlândia, 98% do esgoto é coletado e tratado, os 2% restantes 

referem-se aos setores de chácaras, cujos proprietários são responsáveis por garantir 

infraestrutura nestes locais conforme a lei de parcelamento de solo do município 

(TRATA BRASIL, 2018). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O estudo do saneamento básico, proporciona uma visão da atual situação do 

Brasil. Estreitando para a coleta e tratamento de esgoto, nota-se a insuficiência, que 

ainda existe no país, mesmo com todos os investimentos, metas e organizações. 

Existem inúmeras variáveis responsáveis por este processo, porém, a construção das 

redes de coleta e tratamento, depende primeiramente do estado e consequentemente, 

do apoio e consciência da sociedade. A gestão administrativa, precisa investir nos 

projetos, mas também em programas de uso correto deste, para que haja conclusões 

positivas, tanto para a saúde da população, quanto para a preservação do meio 

ambiente. Em consequência, os profissionais da área de saneamento, podem 

contribuir, para melhorias e viabilização do sistema, através de pesquisas e 

divulgação do seu correto funcionamento. 

A rede coletora particular, construída dentro do terreno do proprietário, é de 

responsabilidade deste, devendo seguir as normas e projetos do engenheiro civil. A 

rede coletora pública, as estações de tratamento e o retorno da água em condições 

adequada ao corpo receptor, é de responsabilidade governamental. A união destes, 

facilita o processo e aumenta a porcentagem de melhoria no país. 

A ausência do sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário, acarreta 

problemas sociais e ambientais, que deveriam ser prioridade de qualquer profissional 

e indivíduo que tem a necessidade de utilizá-lo. Lançamento de esgotos nos cursos 

d’águas, é um dos maiores meios de poluição e contaminação de águas, levando a 

morte e adoecimento da fauna, empobrecimento da flora e causando graves doenças 

em humanos. 

As pesquisas bibliográficas realizadas ao longo do trabalho, levantaram novas 

hipóteses e conceitos. Uma pesquisa fundamentada na diminuição de custos na 

construção civil do sistema de coleta e tratamento de esgotos, pois é notório, que os 

investimentos são o maior problema para o crescimento deste. 
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