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RESUMO 
No Brasil pouco mais da metade dos municípios possuem rede de coleta 
de esgoto sanitário. Em Florianópolis este serviço de coleta atende a 
aproximadamente 70% da população, sendo que em muitos casos este 
número pode estar superestimado, pois no sistema de coleta 
convencional a responsabilidade da ligação da unidade contribuinte ao 
ramal predial é passada ao usuário. Muitas vezes estes serviços deixam 
de ser prioridade devido aos seus elevados custos de implantação e aos 
incômodos gerados nas interdições parciais ou completas de vias e 
também por serem obras que ao serem concluídas não ficam visíveis por 
estarem debaixo da terra. Com base neste cenário, este trabalho visa 
estudar um sistema de coleta alternativo que possa ser benéfico no 
sentido de reduzir os custos envolvidos, podendo trazer como benefício 
secundário também a redução do tempo de implantação de um sistema 
de esgoto. Foi feita uma análise comparativa entre dois sistemas de 
coleta de esgoto o convencional aplicado em larga escala por todo o país 
e o condominial elaborado nos meados dos anos 80 por um engenheiro 
brasileiro e que foi utilizado e testado em locais como Salvador, Brasília 
e Guarulhos. Ao fazer a análise dos dois sistemas através de projetos 
elaborados para uma mesma área, o bairro Jardim Anchieta em 
Florianópolis (SC) verificou-se que o sistema condominial de coleta de 
esgoto apresentou reduções de aproximadamente 30% nos custos de 
materiais e serviços comparados. Além de ser um sistema que possui 
uma característica social forte, pois leva a comunidade usuária a debater 
a melhor forma de implantação e manutenção do sistema e que 
apresenta tarifas reduzidas. Ao informar e debater com os usuários o 
sistema de coleta de esgoto que será implantando este já fica ciente da 
necessidade e importância deste serviço assim como dos incômodos que 
serão gerados durante sua implantação. 
  
Palavras Chave: Sistema Convencional de Coleta de Esgotos, Sistema 
Condominial de Coleta de Esgotos, Sistema Coletor de Esgotos. 
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ABSTRACT 
In Brasil, more than half of all citys has system of sewage transport, in 
Florianópolis this service reachs around 70% of the population in this 
capital, but this number must be superestimated, because in the 
convenntional system of sewage collector there is not an connection of 
sewer passing thru a street, with the conditions of attending 100% of all 
units in a neighborhood. There are lot´s of times that this services 
become not the priority anymore, because of the high prices on 
implantation and also on the need of stoping roads and avenues to make 
that work underneath them. There is one more problem, those kind of 
projects are made down in the earth, so it´s not so welcome to the 
politics spend manoy on something that people won´t see, it may just 
don´t help gain more votes. On base in this scenario, this project has the 
purpose of studying an alternative way of sewage transport that could 
have benefits in the sense of lowing prices, and also, having an second 
benefit on reducing the time on the implantation of a sewer. Theres was 
made an analisys to make a comparison between two systems of sewage 
transport, the conventional one, made in large sacale over all the 
country, and the condominium one, developed around the 80´s by an 
brazilian engineer, and it was utilized and tested in locals like Salvador, 
Brasilia and Guarulhos. When making an analisys of the two systems 
thru projects who were developed to an area in commom, the 
neighborhood Jardim Anchieta in Florianópolis (SC) was conclued that 
the condominial system of sewage transport made reductions on costs 
around 30% of material and services analyzeds. Anyway, it´s a system 
that makes the community to debate the best way of implanting and 
maintaining the systems, so it has an strong way on socialize people in 
an same area to discuss it. This system has low rates, and it has, thru the 
study experiences, presented an significant reduce on costs. When 
informing and debating with the user´s about the sewer collective 
system that shall be implanted, those people stay cient on the need´s and 
importance of this service, and also about the annoyances the will begin 
during this implantation. 
 
Keywords: Conventional system of sewage collector, Condominium 
system of sewage collector, Collector system of sewage. 
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1. INTRODUÇÃO 
O Sistema de esgoto sanitário aplicado no município de 

Florianópolis, através da Companhia Catarinense de Águas e 
Saneamento e de acordo com a legislação vigente, é um sistema 
separador absoluto, isto é, as águas provenientes do esgoto sanitário são 
coletadas e transportadas em separado das águas pluviais. 

Este sistema de esgoto sanitário é constituído basicamente de 
quatro etapas: coleta, transporte, tratamento e disposição final. 
Usualmente são construídas na etapa do tratamento estações de grande 
porte que atendem detritos gerados por muitos usuários. 

Na implantação do sistema de coleta convencional alguns 
contratempos são encontrados, que podem estar relacionados com a 
dimensão do sistema que opta por centralizar todo o esgoto de uma ou 
mais bacias contribuintes, constituídas por várias sub-bacias, em uma 
única estação de tratamento de esgoto. 

Trata-se de um sistema que apresenta tempo de execução e 
implantação extenso, necessitando na maioria das vezes de interdição 
parcial de ruas e avenidas, causando transtornos no trânsito, além dos 
custos despendidos na execução de valas profundas, relacionados à 
escavação, movimentação de terra, escoramentos, repavimentação, entre 
outros. 

Mediante esta premissa o autor deste trabalho através de 
conhecimentos adquiridos no curso de Engenharia Sanitária e Ambiental 
da Universidade Federal de Santa Catarina e das experiências vividas na 
empresa Cosatel, na qual realizou o estágio obrigatório, buscou analisar 
as variáveis envolvidas em uma parte do sistema convencional de coleta 
de esgoto sanitário de Florianópolis, através da observação e 
acompanhamento em campo de uma das obras do sistema e comparar 
com um sistema de coleta alternativo, neste caso com o sistema 
condominial. 

Neste trabalho foi feita uma comparação do projeto do sistema 
convencional executado no Jardim Anchieta na cidade de Florianópolis, 
com um projeto alternativo do tipo sistema condominial elaborado pelo 
autor para a mesma área. Ao final serão comparadas as duas alternativas 
especialmente em termos de materiais e serviços. 
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2. OBJETIVOS 

      2.1 Objetivo Geral 
O estudo a ser feito tem como finalidade comparar materiais, 

serviços e custos envolvidos na implantação de dois sistemas de coleta 
de esgotos. Um convencional de grande porte e outro alternativo 
indicado para comunidades menores ou implantação descentralizada de 
sistemas de esgotos. Desta forma busca-se uma alternativa que possa ser 
benéfica. 
 

 Objetivos Específicos 

• Levantamento dos quantitativos de materiais e serviços 
necessários à implantação do sistema convencional de 
coleta de esgoto de um determinado bairro do município 
de Florianópolis. 

• Elaboração de um projeto de sistema condominial de 
coleta de esgoto para o mesmo bairro em questão. 

• Comparação quantitativa e qualitativa dos dois sistemas de 
coleta: convencional e condominial. 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  3.1 Esgotamento Sanitário 

Constitui-se em todas as formas de coleta, transporte e destinação 
de águas residuárias domésticas e industriais, mediante processos 
técnicos de forma que não gerem ameaça ao ambiente e a saúde pública. 

Porém na conjuntura atual brasileira os esgotamentos sanitários são 
realizados de formas distintas e muitas vezes de forma inadequada, 
alterando e comprometendo a preservação do ambiente tanto que é 
definido da seguinte maneira pelo Censo Demográfico (IBGE,2000): 

Escoadouro do banheiro ou sanitário de uso dos moradores do 
domicílio particular permanente, classificado quanto ao tipo em: rede 
geral de esgoto ou pluvial - quando a canalização das águas servidas e 
dos dejetos provenientes do banheiro ou sanitário está ligada a um 
sistema de coleta que os conduz a uma desaguadouro geral da área, 
região ou município, mesmo que o sistema não disponha de estação de 
tratamento da matéria esgotada; fossa séptica - quando a canalização do 
banheiro ou sanitário está ligada a uma fossa séptica, ou seja, a matéria é 
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esgotada para uma fossa próxima, onde passa por um processo de 
tratamento ou decantação sendo, ou não, a parte líquida conduzida em 
seguida para um desaguadouro geral da área, região ou município; fossa 
rudimentar - quando o banheiro ou sanitário está ligado a uma fossa 
rústica (fossa negra, poço, buraco etc.); vala – quando o banheiro ou 
sanitário está ligado diretamente a uma vala a céu aberto; rio, lago ou 
mar - quando o banheiro ou sanitário está ligado diretamente a um rio, 
lago ou mar; outro - qualquer outra situação. 
 No Brasil o primeiro sistema de esgotamento sanitário foi 
implantado no Rio de Janeiro em 1864. Esse sistema recebia uma parte 
das águas pluviais e os esgotos domésticos (PEREIRA e SOARES, 
2006). 
 O engenheiro George Waring, após constatar o alto custo para a 
implantação do sistema de esgoto da cidade de Memphis, sugeriu coletar 
separadamente os esgotos domésticos das águas pluviais. Esse tipo de 
sistema, chamado posteriormente de separador absoluto de esgoto, 
obteve bons resultados operacionais e financeiros sendo amplamente 
utilizado até os dias de hoje (TSUTYA e SOBRINHO, 2000).  

3.2 Tipos de sistemas de Esgoto 

3.2.1 Sistema individual 
 O sistema individual é a coleta e/ou tratamento do esgoto 
sanitário proveniente de residências, imóveis comerciais, públicos e 
áreas rurais onde não há sistema de esgoto coletivo. Há lugares em que a 
topografia do terreno impede a construção da rede de coleta de esgoto, 
sendo o sistema individual a opção a ser utilizada (PEREIRA e 
SOARES, 1996). 
 O tipo de sistema individual mais comumente usado no Brasil é o 
tanque séptico, mas devido ao fato do mesmo não apresentar uma boa 
eficiência no tratamento do efluente é necessário um tratamento 
complementar. Dentre as alternativas de pós-tratamento a NBR 7229/93, 
apresenta o filtro aeróbio, filtro anaeróbio, filtro de areia, a vala de 
infiltração, o escoamento superficial ou a desinfecção. E como destino 
final, o poço absorvente, vala de infiltração, o corpo d’água e/ou sistema 
público pluvial. 
 Vale ressaltar que se uma determinada localidade possuir rede de 
esgoto, o que se pretende atingir com a universalização dos serviços de 
saneamento no Brasil, o correto é fazer a ligação da residência direta à 
rede e desativar o sistema individual. 
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3.2.2 Sistema coletivo 
 Conforme PEREIRA e SOARES (2006), o sistema coletivo é 
dividido em três tipos: sistemas de esgotamento unitário ou combinado, 
sistema de esgotamento separador parcial e sistema de esgotamento 
separador absoluto. 

3.3. Sistemas de coleta de Esgoto 

CARVALHO (1981) apresenta a seguinte definição do sistema de 
esgoto; designa coletivamente todas as unidades necessárias ao 
funcionamento de um sistema de coleta, transporte, tratamento e 
disposição final dos esgotos de uma área ou de uma comunidade. 

Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2008 
(PNSB), publicada no ano de 2010, pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), apenas 55,2% dos municípios brasileiros 
apresentavam coleta de esgotos, sendo que do total coletado, 68,8% são 
tratados. 

3.3.1. Sistema convencional de coleta de esgoto 
É um sistema onde a rede coletora acompanha o traçado das ruas 

contornando todas as quadras e cada residência liga-se individualmente 
a essa rede (FSESP, 1987). 

3.3.2. Sistema condominial de coleta de esgoto 
No sistema condominial de esgotos a rede é projetada de tal 

forma que o ramal predial busca o esgoto onde está concentrado: no 
fundo do lote, na frente do lote ou na calçada e resulta de uma 
concepção de saneamento que combina participação comunitária com 
tecnologias apropriadas para produzir soluções que conjuguem 
economia e eficiência, visando criar condições para a universalização do 
acesso aos serviços de esgotamento sanitário.  

Esse modelo de saneamento, cujo desenvolvimento se deu no 
Brasil a partir do início da década de 1980, vem sendo progressivamente 
empregado em muitas cidades do Brasil como Salvador, Brasília, 
Guarulhos (MELO, 2008) e do exterior. Em razão da economia que o 
caracteriza e de sua flexibilidade para adaptação às condições locais e 
sociais mais diversas. Hoje, esta tecnologia faz parte de manuais 
elaborados e editados por programas da Organização das Nações Unidas 
(UNCHS, 1986; MDU, 1986). 

Segundo AZEVEDO NETO (1992), a palavra condomínio 
significa um sistema de conexões em regime de propriedade horizontal 
das conexões dentro de cada quadra. Cada casa da quadra está conectada 
com a rede coletiva através de uma pequena caixa de inspeção.  



 12

ANDRADE NETO (1994) afirma que o sistema condominial é 
tomado como padrão de serviço para a coleta dos esgotos em nível das 
quadras urbanas, mas não é obrigatório ou exclusivo, é permitida a livre 
opção de cada usuário quanto à forma de seu ingresso no serviço. 
Cabendo-lhe o ônus pelo acréscimo de custo decorrente dessa opção, o 
fundamental é a formar o condomínio. 

O traçado tende a ser o mais racional possível, é discutido com os 
usuários e apresentado como padrão de serviços. Tem também rede 
coletora simplificada, como instrumento físico, que recebe as 
contribuições dos ramais-condomínios e, conseqüentemente, tem 
extensão reduzida e baixa profundidade. 

A FSESP (1987) estabelece que um conjunto de residências 
unifamiliares forma um condomínio, através de uma rede interna, 
interliga-se sucessivamente um conjunto de casas (uma quadra) e esse 
conjunto chegará à rede pública em um ponto apenas. 

4. METODOLOGIA 
Este estudo partiu de um projeto convencional feito para o Jardim 

Anchieta no município de Florianópolis executado por uma empresa 
contratada a serviço da CASAN. Deste projeto foram utilizados os 
dados cartográficos do sistema convencional de coleta de esgotos.  

Para a mesma localidade e sobre a mesma base de informações foi 
feito um projeto alternativo do tipo condominial de forma que as duas 
alternativas pudessem ser comparadas. Na formulação deste novo 
projeto e no levantamento dos quantitativos, os programas 
computacionais que serviram de ferramentas foram o AutoCad e Excel. 

O projeto do sistema convencional seguiu as normas de realização 
de projetos de redes e interceptores de esgoto sanitário, já que foi um 
projeto apresentado e aprovado pelos órgãos competentes e que foi de 
fato implantado no local. 

O sistema condominial foi projetado levando-se em consideração 
na sua elaboração os seguintes aspectos: 

• Fórmulas Hidráulicas: Chezy, Manning e Universal 
• Seção molhada máxima: Correspondente a uma altura da 

lâmina da água menor ou igual a 0,75 do diâmetro 
• Velocidade de escoamento mínima 
• Declividade mínima 

A análise comparativa levou em consideração o comprimento da 
rede coletora e seus respectivos diâmetros, o número de Poços de 
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Visitas (PV’s), o volume das escavações das valas com suas respectivas: 
profundidades, larguras e a necessidade de utilização dos escoramentos.  
 

4.1. Caracterização da Área 

A área a ser analisada é um bairro de classe média alta, situado no 
município de Florianópolis, de terreno relativamente plano com baixas 
declividades, delimitado por cursos d’agua. Apresenta aproximadamente 
675.000 m² e é composto por 33 ruas, incluindo praças e avenidas 
conforme apresentado na Tabela 1, formando 34 quadras. 

Segundo levantamento feito pelo Conselho Comunitário do 
Jardim Anchieta e Flor da Ilha – CONFIA, no ano de 2009, o bairro 
contava com 405 residências e tinha uma população estimada em 2.479 
moradores (CONFIA, 2009). 

De acordo com levantamentos feitos pelo autor através da Figura 
1, retirada do site de Geoprocessamento Corporativo da Prefeitura 
Municipal de Florianópolis (PMF, 2010), o bairro Jardim Anchieta 
conta com aproximadamente 660 lotes, prováveis unidades contribuintes 
de esgoto. 
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Tabela 1: Relação das ruas, praças e avenidas do bairro Jardim 
Anchieta (CONFIA; 2009). 
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Figura 1- Delimitação dos lotes no bairro Jardim Anchieta (PMF, 2010).     
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4.2. Descrição geral da organização do trabalho experimental 

 
4.2.1. Rede coletora de esgoto Convencional 

 
Primeiramente foi feita uma análise do projeto do sistema 

convencional de coleta de esgoto implantado no Jardim Anchieta 
(Anexo), levando-se em consideração o número de Poços de Visita 
(PV’s) e suas profundidades, conforme apresentados no projeto, o 
comprimento do trecho entre os PV’s, o diâmetro nominal (DN) da 
tubulação, a largura da vala, a profundidade média do trecho, o volume 
de escavação para diferentes profundidades, o volume de reaterro, o tipo 
de escoramento relacionado com a profundidade, o diâmetro nominal do 
PV e o tipo de Pavimentação com sua respectiva área.  

Esta análise seguiu as orientações da Companhia Catarinense de 
Águas e Saneamento – CASAN, descritas nas Tabelas 2 e 3. 
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Tabela 2: Dimensões de valas para assentamentos de tubulações 
de esgoto – PVC (CASAN, 2011). 
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Tabela 3: Relação dos diâmetros dos poços de visitas com a 
profundidade da vala (CASAN, 2011). 

 
 
 
 Através destas recomendações os dados do projeto do sistema 
convencional de coleta de esgoto (Anexo), foram inseridos em uma 
planilha eletrônica a fim de se fazer um levantamento quantitativo dos 
materiais utilizados. Na Tabela 4 é apresentado um exemplo de planilha 
de levantamento de materiais. 
 Após a realização do inventário de todos os trechos (ruas) foi 
feita a síntese quantitativa do sistema de coleta de esgoto convencional 
implantado no bairro Jardim Anchieta. 
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Tabela 4: Exemplo da planilha utilizada para análise dos quantitativos de cada trecho. 

 
 



 20 
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4.2.2. Ramais prediais no Sistema Convencional 
Na análise quantitativa dos ramais prediais de esgoto, executados 

conforme o modelo do sistema convencional de coleta, algumas 
considerações foram feitas: 

• Considerou-se que nas ruas do bairro, o ramal possui um 
comprimento médio de 4,60 metros, como se a rede 
coletora estivesse localizada no eixo da via.  

• A profundidade média de execução da caixa de inspeção 
(CI) e da vala, foi considerada de 0,70 metros. 

• Nas praças e avenidas que apresentam residências 
somente em um lado da via, foi considerado que a 
tubulação passa no terço da via mais próximo às 
unidades contribuintes, tendo um comprimento médio do 
ramal de 3,30 metros. 

• Para executar a caixa de inspeção na calçada foi 
considerado um corte quadrado de 0,60 x 0,60 metros. 

Os dados levantados sobre as ligações prediais foram sintetizados 
em planilhas conforme modelo apresentado na Tabela 5. 
 
Tabela 5: Exemplo da planilha de ramais prediais no sistema 
convencional utilizada para análise. 

 
4.2.3. Rede coletora de esgoto Condominial 

 O traçado da rede coletora no sistema condominial é descrito na 
Figura 2. A rede coletora passa em um ponto da quadra coletando todo o 
volume dos ramais condominiais presentes na quadra em um único 
ponto (contribuições pontuais), diferente do sistema convencional em 
que a rede coletora passa em todas as ruas da quadra e cada ramal 
predial é conectado separadamente à rede (contribuições distribuídas). 
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Figura 2: Comparação de traçado da rede coletora dos sistemas (MELO, 
2008). 

 
Na elaboração do projeto de rede coletora nos moldes do sistema 

condominial para o bairro Jardim Anchieta foi considerado que o ramal 
condominial ficará localizado no passeio, ver Figura 3. A decisão sobre 
a localização do ramal condominial, geralmente é feita pelos usuários do 
sistema, mas também pode ser definida pela empresa prestadora dos 
serviços. 

 
Figura 3: O ramal condominial e suas alternativas de localização 
(MELO, 2008). 
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 No dimensionamento da rede coletora do modo condominial fez-
se o uso do projeto convencional (Anexo), considerando que este foi 
feito da maneira mais racional.  
 Fazendo-se a coleta do esgoto por ramais condominiais e em um 
único ponto da quadra têm-se as eliminações de boa parte das redes 
coletoras da quadra com a substituição desta pelos ramais condominiais 
em algumas ruas. 
 Em relação ao recobrimento necessário para proteção das 
tubulações, ao se fazer ramais condominiais nas calçadas seu valor 
diminui para 0,65 metros, enquanto na rede coletora convencional seria 
de 0,90 metros quando a rede está localizada na via, devido ao trânsito 
de veículos (MELO, 2008).  
 

4.2.4. Ramais condominiais – Sistema Condominial 
 
Dimensionamento hidráulico dos ramais condominiais 
 
A contribuição de referência foi calculada para os ramais a partir 

da equação (1) e descrita na Tabela 6 
 

 

400.86

2.1... kkCpq
Qr =         (1) 

 
 

onde: 
Qr = Contribuição de referência (l/s) 
q = Consumo médio per capita de água (l/hab.dia) 
p = Número médio de habitantes por domicílio 
C = Coeficiente de retorno 
k1 = Coeficiente de máxima vazão diária 
k2 = Coeficiente de máxima vazão horária 
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Tabela 6: Vazão de referência para o projeto (MELO, 2008). 

 
 
Vazão mínima 

Os coletores devem ser projetados para uma capacidade mínima 
de escoamento, representada por uma vazão mínima de 1,5 l/s, segundo 
a norma NBR 9649 (ABNT, 1986), valor que corresponde, 
teoricamente, ao que seria uma onda de vazão decorrente de uma 
descarga de um vaso sanitário típico. 
 
Diâmetro mínimo 

O diâmetro mínimo mais freqüentemente adotado na Rede Básica 
é de 150 mm, como nos sistemas tradicionais, embora em algumas 

circunstâncias – e sempre atendendo à hidráulica – o diâmetro de 100 

mm também seja utilizado, em trechos de montante, como por exemplo, 
em diversos sistemas de Brasília. Em Salvador, muito ao contrário de 
Brasília, os próprios ramais condominiais utilizaram diâmetros maiores 
do que 100 mm quando o número de casas atendidas (unidades 
contribuintes) era superior a 20 (MELO, 2008). A CASAN considera 
que para ligações prediais com diâmetro de 100 mm podem ser 
atendidas até 12 unidades contribuintes. 
 
Declividade mínima 

A recomendação usual é pela adoção de declividades que 

atendam ao critério da tensão trativa média (σ), de modo a assegurar as 
condições para a autolimpeza do coletor. Considerando uma tensão 
trativa de 1 Pa no coletor, conforme indicado na norma NBR 9649 
(ABNT, 1986), com o coeficiente de Manning igual a 0,013 e com Qi 
em (l/s) a equação (2) pode ser usada para cálculo da declividade 
mínima: 
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47,0
min .005,0 −

= iQI        (2) 

 
Para a vazão mínima de 1,5 l/s a expressão acima retorna uma 

declividade mínima de 0,0045 m/m. No caso de coletores de diâmetro 
100 mm, é comum a adoção na prática de declividade mínima de 0,005 
m/m, por segurança, em que pese a possibilidade de uso de valores um 
pouco menores quando necessário. 
 
Tensão trativa média 
 

IRh..γσ =      (3) 
  

σ = tensão trativa média (Pa) 

γ = peso específico da água (N/m³) 

Rh = raio hidráulico (m) 
I = declividade (m/m) 
 
Lâmina molhada máxima (y/D) 

Recomenda-se lâmina máxima (y/D) de 75% do diâmetro do 
coletor, seguindo a norma NBR 9649 (ABNT,1986). Porém no caso do 
emprego de tubulações de 100 mm, a prática comum tem sido a de se 
adotar limites menores, geralmente da ordem de 50 ou 60% do diâmetro 
da tubulação, observar Tabela 7. 

Qualquer que seja o critério, contudo, se busca geralmente uma 
folga operacional maior nos coletores de 100 mm. 

 
Tabela 7: Vazões notáveis e condições de escoamento para Imin= 0,005 
m/m (MELO; 2008). 
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4.3. Elaboração do projeto do Sistema Condominial 

O projeto do sistema convencional, Anexo 1, foi redimensionado 
para o padrão do sistema condominial seguindo as orientações dos itens 
anteriores e com o auxílio de planilhas exemplificadas na Tabela 8 
(Ramais condominiais) e Tabela 9 (Rede coletora condominial). 

 
Tabela 8: Exemplo da planilha de ramais condominiais, utilizada na 

elaboração do projeto do Sistema Condominial. 

 
Tabela 9: Exemplo da planilha de rede coletora, utilizada na 

elaboração do projeto do Sistema Condominial. 
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Após a adaptação do projeto do sistema convencional aos moldes 

do sistema condominial, foi feita uma análise quantitativa comparativa 
entre os dois sistemas utilizando as planilhas produzidas no 
dimensionamento dos dois sistemas. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Para uma análise comparativa mais objetiva e direta, decidiu-se 

comparar as quantidades por insumos: assentamento de tubos, 
escavação, reaterro, pavimentação, escoramento e número de poços de 
visita. As planilhas com os resultados gerais dos dois sistemas são 
apresentadas na Tabela 10 e Tabela 11. 
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Tabela 10: Planilha síntese dos quantitativos da rede coletora no sistema convencional de coleta de esgoto. 
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Tabela 11: Planilha síntese dos quantitativos da rede coletora no sistema condominial de coleta de esgoto. 
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A seguir é analisado individualmente cada um dos itens 
referentes aos dois sistemas. 

5.1. Análise das redes coletoras 

 No sistema condominial (Figura 4) a Rede Coletora se diferencia 
do sistema convencional (Figura 5) especialmente na otimização do 
traçado e nas suas profundidades, justamente porque em cada quadra é 
utilizado apenas um ponto para o recolhimento dos efluentes dos seus 
ramais condominiais. 
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Figura 4: Traçado da rede coletora de esgoto do sistema condominial no 
Jardim Anchieta.  
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Figura 5: Traçado da rede coletora de esgoto no sistema convencional 
no Jardim Anchieta. 
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5.1.1 Assentamento de tubos na rede coletora 
 Nesta análise pode-se observar que a grande diferença dos dois 
sistemas de coleta de esgoto, está nos pontos de rede localizados à 
montante do sistema (inícios da rede coletora) nos quais o diâmetro do 
tubo coletor no sistema convencional é de 150mm. Os diâmetros dos 
tubos coletores variam de acordo com o número de unidades 
contribuintes atendidas pelos sistemas de coleta.  
 Conforme descrito na Tabela 12, verifica-se que com a rede 
coletora projetada dentro da concepção do sistema condominial, têm-se 
a redução no assentamento de tubos de PVC (comprimento da rede em 
metros) de 49,55%. Observar Figura 6. 
 
 Tabela 12: Distribuição dos diâmetros e comprimentos da rede 
coletora para as duas alternativas. 

 
             

 
Figura 6: Gráfico comparativo de assentamento de rede coletora. 
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5.1.2 Escavação da rede coletora 

 Para comparar as escavações, em metros cúbicos, necessárias 
para os assentamentos de tubos da rede coletora no sistema 
convencional com as do sistema condominial, fez-se a diferenciação por 
profundidades, até 1,25 / 2,00 / 4,00 metros e acima de 4,00 metros, já 
que como foi descrita na Tabela 2 a largura da vala está diretamente 
relacionada à sua profundidade. 
 Interpretando os valores encontrados, Tabela 13, tem-se uma 
redução de aproximadamente 29,25% no volume de escavações, do 
sistema convencional para o sistema condominial, valor este que pode 
ser levado em consideração no volume de terra transportado, pois em 
muitos casos existe a necessidade de troca do material no reaterro da 
vala. Observar Figura 7. 
 
Tabela 13: Volume de escavação das redes coletoras. 

 

 
Figura 7: Gráfico comparativo de escavação de rede coletora. 
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5.1.3 Reaterro da rede coletora 
 Na parte do reaterro da rede coletora, os valores diferem-se um 
pouco da escavação, mas praticamente se têm as mesmas proporções, 
Tabela 14, redução de 29,34% no volume de terra (em metros cúbicos) 
do sistema convencional para o sistema condominial. Observar Figura 8.  
 
Tabela 14: Planilha síntese para análise de reaterro da rede coletora. 

 
 

 
Figura 8: Gráfico comparativo de reaterro da rede coletora. 

 
5.1.4 Pavimentação da rede coletora 

 Como o comprimento de rede reduz no sistema condominial, se 
comparado ao sistema convencional, pois esta passa na maioria dos 
casos em uma rua da quadra e não em todas, a pavimentação também 
reduz, neste caso em aproximadamente 46,84%, conforme descrito na 
Tabela 15 e que pode ser visualizado na Figura 9. O tipo de pavimento 
removido e reconstituído é lajota em toda a extensão. 
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Tabela 15: Pavimentação nos locais de implantação das redes coletoras. 

 
 

 
Figura 9: Gráfico comparativo da pavimentação na rede coletora. 
 

5.1.5 Escoramento na rede coletora 
 Este insumo é determinado em função da profundidade da vala, 
conforme descrito na Tabela 16 e é calculado em metros quadrados por 
parede de vala. Como se pode observar na Figura 10 há uma redução de 
aproximadamente 38,23% na quantidade de escoramento necessário, 
caso o projeto fosse feito no formato do modelo condominial.  
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Tabela 16: Planilha síntese para análise do escoramento na rede 
coletora. 

 
 

 
Figura 10: Gráfico comparativo do escoramento na rede coletora. 
 

5.1.6 Poços de Visita 
 Conforme NBR 9649 (ABNT,1986), os poços de visita devem 
distar entre si em no máximo 100 metros para fins de limpeza. Sua 
localização deve ocorrer nas intersecções da rede, nos inícios de rede 
nos pontos onde há mudança na declividade ou direção do trecho, onde 
houver degraus e/ou tubos de queda na rede coletora. Seus diâmetros 
nominais (DN´s) variam de acordo com a profundidade, conforme 
descrito na Tabela 3. 
 Observa-se, Tabela 17 e Figura 11, que no sistema condominial 
se tem uma redução de aproximadamente 51,51% no número de Poços 
de Visita necessários na rede coletora. 
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Tabela 17: Planilha síntese para análise do número de poços de visita na 
rede coletora. 
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Figura 11: Gráfico comparativo do número de poços de visita na rede 
coletora. 

5.2. Análise dos ramais prediais e condominiais 

5.2.1 Assentamento de tubos nos ramais 
 Ao considerar que o ramal predial deixe de ser ligado 
individualmente à rede coletora, conforme sistema convencional, e passe 
a ser ligado em seqüência, neste caso pelas calçadas, há um aumento 
considerável no comprimento dos ramais, que deixam de ser nomeados 
ramais prediais e passam a receber a denominação de ramais 
condominiais. O comprimento que no sistema convencional é em média 
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de 4,26 metros passa a ser de 12,00 metros (que é o comprimento médio 
da frente de um lote do bairro em questão). 
 Comprimento total aproximado de ramais prediais no sistema 
convencional 2.811,6 metros comparado ao valor aproximado de 
comprimento total de ramais condominiais de 7.920 metros, se têm um 
aumento de aproximadamente 282% no comprimento de tubos de 
100mm assentados nos ramais, do sistema convencional para o 
condominial. Observar Figura 12. 
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Figura 12: Gráfico comparativo do comprimento dos ramais. 
 

5.2.2 Reaterro dos ramais 
 Com a mudança no comprimento médio dos ramais, o reaterro 
passa de um volume de 787,42m³ no sistema convencional para 
2.217,50m³ no sistema condominial, um aumento de aproximadamente 
282% (Figura 13). 
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Figura 13: Gráfico comparativo do reaterro nos ramais. 
 

5.2.3 Pavimentação nos ramais 
Na pavimentação os ramais que no sistema convencional são 

ligados separadamente à rede coletora exigem repavimentação da via na 
frente de cada lote com um corte de 0,70 metros de largura com o 
comprimento de aproximadamente 4,26 metros (comprimento médio do 
ramal) e no passeio de cada lote um corte de 0,60 x 0,60 metros 
referente à implantação da CI. 

No sistema condominial com os ramais condominiais passando 
pelo passeio existe a necessidade da repavimentação na via em apenas 
um ponto da quadra onde os ramais são ligados à rede coletora, já o 
passeio continua com o corte de 0,60 x 0,60 metros da CI e sofre com 
um rasgo de 0,40 metros de largura por aproximadamente 12 metros de 
comprimento na calçada de cada lote. 

Totalizando no sistema convencional aproximadamente 1.968,63 
metros quadrados de repavimentação de lajotas enquanto o sistema 
condominial apresenta 101,39 metros quadrados. Na calçada o sistema 
convencional totalizou 237,6 metros quadrados de corte e o sistema 
condominial atingiu o valor de 3.168 metros quadrados. Observar Figura 
14. O número de caixas de inspeção dos dois sistemas de coleta é o 
mesmo. 
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Figura 14: Gráfico comparativo entre as pavimentações dos 

sistemas. 

 

5.3 Síntese e custos dos elementos analisados 

 Na Tabela 18 estão descritos todos os materiais e serviços 
analisados neste trabalho os preços utilizados foram retirados da tabela 
de preços de obras civis CASAN de dezembro de 2009, fornecida no 
site da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento. 
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Tabela 18: Planilha de resultados comparativos entre os sistemas convencional e condominial. 
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5.4 Discussão 

Há de se considerar que os custos de execução de maior peso estão 
relacionados às redes coletoras profundas que exigem capacitação 
técnica, mais equipamentos como: caminhões, escavadeiras, 
retroescavadeiras, escoramentos, bombas de rebaixamento de lençol 
freático, além da maior probabilidade de presença de rochas com 
investimentos elevados para seus desmontes. Já os ramais são 
executados em valas rasas de fácil implantação. 

Outro diferencial entre os sistemas é que o sistema convencional 
apesar de haver um tronco coletor em todas as ruas, não é implantado de 
forma que atenda a 100% das residências, pois em locais onde a 
residência está em um nível abaixo da soleira da rua a responsabilidade 
da ligação à rede coletora fica a cargo do usuário que muitas vezes não 
dispõe de recursos para implantar uma bomba de recalque de esgoto em 
sua moradia. 

No entanto o sistema condominial por ter um cunho participativo 
social e de universalização do saneamento poderia facilmente atender 
estes usuários que possuem residências abaixo da soleira da rua, 
propondo a implantação dos ramais condominiais por dentro dos lotes 
até que encontre um ponto favorável topograficamente para interligar a 
rede coletora. 

Existem questões relativas às interferências encontradas na 
execução do projeto convencional, que por passar a rede coletora nas 
ruas, aumenta a probabilidade de cruzar com Redes de Água e de 
drenagem além das rochas já citadas, também ocorre maior infiltração 
das águas pluviais e do lençol freático por possuir maior comprimento 
de redes profundas com número maior de acessórios (PV´s e selins). 

Interferências estas que são encontradas provavelmente em menor 
número na execução do projeto condominial, que por outro lado 
encontra mais interferências na implantação dos ramais condominiais 
como: postes, raízes de árvores, cabos de energia e de telefonia.  
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6. CONCLUSÃO 
Analisando os dois sistemas de coleta de esgotos verifica-se uma 

redução significativa que gira em torno de 45% dos insumos na rede 
coletora condominial em relação a convencional e um aumento nos 
insumos dos ramais condominiais em relação aos ramais prediais 
convencionais.  

Aumento este que é praticamente absorvido pelas reduções na rede 
coletora, por exemplo, houve uma redução de 4.834,25 metros no 
comprimento total da rede coletora enquanto o aumento no 
comprimento dos ramais foi de 5.108,40 metros, no reaterro há uma 
diminuição de 4.609,73 metros cúbicos na rede coletora e um aumento 
de 1.430,08 metros cúbicos para os ramais.  

Na parte de pavimentação das vias há uma diminuição tanto na 
parte da rede coletora de 5.180,91 metros quadrados, como na parte dos 
ramais de 1.867,24 metros quadrados o que pode absorver o aumento de 
2.930,40 metros quadrados no corte dos passeios. 

Verifica-se que os itens escoramentos e poços de visitas têm uma 
redução significativa.  

Em termos dos custos levantados houve uma redução de 
aproximadamente 30% do sistema convencional para o condominial, 
passando de R$ 1.753.483,06, no convencional, para R$ 1.240.699,27 
no condominial. 

No caso do Jardim Anchieta provavelmente os maiores custos na 
implantação dos ramais condominiais estariam na repavimentação dos 
passeios, que geralmente apresentam piso cerâmico, mas ao considerar 
que o sistema de coleta condominial é realizado em conjunto com a 
sociedade onde os próprios usuários participam das decisões de traçados 
e têm tarifa diferenciada, estes custos poderiam ser absorvidos nas 
tarifas.  

Cabe destacar que ao optar-se por um sistema de coleta 
condominial em uma bacia contribuinte com uma estação de tratamento 
de esgoto planejada e locada em acordo com a comunidade, onde o 
esgoto não precise transpor relevos topográficos com estações 
elevatórias, os dejetos sofreriam menor diluição pela diminuição das 
vazões de infiltração e ficariam mais concentrados, facilitando o 
tratamento biológico. 
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