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RESUMO – A disposição final dos efluentes sanitários, traz grande preocupação, devido ao impacto 

que pode causar ao meio ambiente, a saúde e a qualidade de vida, caso não seja feita de forma 

adequada. Com esta preocupação o Ministério Público Federal acionou vários municípios da região 

litorânea do Rio Grande do Sul para implementação e execução do sistema de esgoto sanitário. Neste 

trabalho propõe-se um projeto de dimensionamento de rede coletora de esgoto sanitário do tipo 

separador absoluto para o Balneário de Atlântida Sul no município de Osório. Os cálculos para o 

dimensionamento de duas redes seguiram normas e literaturas referentes ao assunto, de modo a ser 

mais viável a execução seguindo critérios técnicos. As vazões de início e fim de plano variaram de 

3,52 𝐿. 𝑠−1 a 41,93 𝐿. 𝑠−1.  Observa-se que os diâmetros variaram de 150 a 300 mm e as profundidades 

de 1,5 m a 5 m. Na maioria dos trechos foi possível dimensionar a rede de maneira a reduzir a 

necessidade de escavações e, consequentemente o custo da obra de implantação do sistema. Em todos 

os trechos buscou-se garantir a autolimpeza da tubulação, ao atender o valor mínimo de tensão trativa 

de 1,0 Pa. 
 

ABSTRACT– Final disposal of sanitary sewers, creates a big concern, because the impact it can 

cause to environment, health and life quality, in case of not being performed in a suitable way. With 

these concern the Federal Public Ministry against several cities in the coastal region of Rio Grande 

do Sul for implementation and execution of sanitary sewage system. In this work it is proposed a 

sizing project of sanitary sewage collection system of complete separator kind for Atlântida Sul beach 

in Osório town Calculations were executed for two system sizing according to rules and relevant 

literature at the topic, in order to be more practicable the execution following technical and economic 

criteria. The begging and the end flow range from 3,52 𝐿. 𝑠−1 to 41,93 𝐿. 𝑠−1. The diameters rang from 

100 mm to 300 mm and the profundity range from 1,5 m to 5 m. In most sections it was possible to 

dimension the collection system in order to reduce the need for excavations and, consequently, the 

cost of the system implementation. All stretches seek to ensure the pipes self-cleaning at least once a 

day, to satisfy a minimum amount of 1 Pa traction tension. 

 

Palavras-Chave – Sistemas de esgoto; concepção da rede coletora de esgoto sanitário, região 

litorânea. 

 
1) FTEC, Av. Assis Brasil, 7765 - Sarandi, Porto Alegre - RS, 91140-000, 5199169231, lucas_eng.civil@outlook.com.br; 
2) UFRGS, Av. Bento Gonçalves, n 9500, Porto Alegre – RS, 91501-970, 51989390185, fmp_mamedio@hotmail.com; 
3) UFRGS, Av. Bento Gonçalves, n 9500, Porto Alegre – RS, 91501-970, 51992805454, gabi.lohmann@gmail.com. 

 

mailto:gabi.lohmann@gmail.com


 XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas 
Outubro/2020 – Porto Alegre/RS 

 

XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas  2 

1. INTRODUÇÃO 

Os diversos usos da água dos sistemas públicos de abastecimento geram a necessidade de 

coleta, transporte e disposição final da água utilizada. Estas águas utilizadas são denominadas, de 

acordo com a sua origem, como esgoto sanitário, esgoto doméstico e esgoto industrial. 

Conforme a NBR 9648 (ABNT, 1986a), o esgoto sanitário atende pela água residuária, 

proveniente de esgotos doméstico e industrial, água de infiltração e a contribuição pluvial parasitária. 

Esta mesma norma informa que o esgoto doméstico corresponde ao resultante do uso da água para 

higiene, lavagem ou limpeza, e necessidades fisiológicas humanas. Segundo Mello (2007), o esgoto 

doméstico é proveniente das residências, do comércio e das repartições públicas. Já o esgoto industrial 

são águas residuárias, proveniente da utilização nos processos indústrias (Garcez, 1976).  

A água de infiltração refere-se a toda água proveniente do subsolo, indesejável ao sistema 

separador e que penetra nas canalizações, através de falta de estanqueidade das juntas, proveniente 

também da contribuição pluvial parasitária, e da parcela de deflúvio superficial (Garcez, 1976). 

A taxa de contribuição de infiltração depende de condições locais como nível de água do lençol 

freático, natureza do subsolo, qualidade da execução da rede, material da tubulação e tipo de junta 

utilizado (ABNT, 1986b).  

Preocupado com os impactos gerados pela falta de tratamento do esgoto sanitário na região do 

Litoral do Rio Grande do Sul, o Ministério Público Federal (MPF) acionou vários municípios da 

região litorânea, por meio de uma Ação Civil Pública, com a exigência legal de implementação e 

execução do sistema de esgotamento sanitário. 

Ao realizar o projeto de esgotamento sanitário é essencial definir o período de início e fim do 

projeto, uma vez que a determinação das populações está diretamente associada ao tempo de início, 

e fim do projeto. Nesse sentido, a NBR 9648 (1986a) informa que o alcance do plano, ou fim de 

projeto, corresponde ao ano previsto para o sistema planejado passar a operar com a utilização plena 

de sua capacidade.  

Para dar início a operação de um sistema de esgotamento sanitário, faz-se necessário sua 

implantação. Desse modo, as etapas de implantação correspondem ao conjunto de obras do sistema 

que atende às solicitações de funcionamento em cada um dos intervalos do período de alcance do 

plano ou projeto (NBR 9648, 1986a). A CETESB (2007) informa que se deve estabelecer a fixação 

do início da operação da rede e determinação do alcance de projeto e respectivas etapas de 

implantação para as diversas bacias de esgotamento. 

O projeto de uma rede coletora de esgoto está diretamente relacionado com o custos para a sua 

implantação. O traçado da rede deve considerar a profundidade, declividade e diâmetros da tubulação 

assim como o número de poços de visita de maneira que se reduzam custos no momento da 

implantação da rede. De acordo com as dimensões projetadas, haverá maiores ou menores 
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necessidades de escavação, escoramento e reaterro durante a implantação da rede e, 

consequentemente, maior ou menor custo das obras (Ferreira, 2013).  

De acordo com Tsutya e Alem Sobrinho (1999) os custos para a execução de valas 

correspondem a, aproximadamente, 60% do total de uma obra de esgoto sanitário. 

São partes constituintes do sistema de esgotamento sanitário: ligação predial, coletor de esgoto, 

coletor tronco, interceptor, emissário, órgãos e acessórios, estação elevatória e estação de tratamento 

de esgoto (ETE).  

Conforme descreve Araújo, e Nuvolari (2011), o sistema separador absoluto diz respeito ao 

sistema exclusivamente destinado para coleta do conjunto esgoto doméstico, águas residuárias das 

indústrias e águas de infiltração, todos esses denominados por esgoto sanitário.  

Este trabalho teve por objetivo dimensionar uma rede coletora de esgoto do tipo separador 

absoluto para a segunda fase de implantação de um sistema de esgotamento sanitário a ser executado 

no Balneário de Atlântida Sul no município de Osório-RS.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A área de estudo corresponde ao balneário de Atlântida Sul, pertencente ao município de Osório 

que fica a cerca de 100 km de Porto Alegre e é uma área propensa ao turismo durante o verão. O 

município de Osório foi um dos munícipios acionados pelo MPF e possui as praias de Atlântida Sul 

e Mariópolis em sua extensão. O balneário de Atlântida Sul tem projeto para expansão da sua segunda 

fase, a qual possui projetos e informações de zoneamento.  

Na Figura 1 observa-se no canto esquerdo inferior a área da fase 2 de expansão para a qual foi 

proposto o dimensionamento da rede coletora.  

 
Fonte: Google Earth Pro 

Figura 1 - Mapa da Praia de Atlântida Sul- Osório.  
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Inicialmente buscou-se elaborar a planta baixa com detalhamento das redes de esgotamento 

sanitário. Através de consulta as entidades que tratam do saneamento básico na região em estudo, foi 

identificado que a área de projeto apresenta as seguintes informações: 753 Economias; 753 lotes de 

300 m² cada totalizando uma área de 225.900 m² ou 22,59 ha.  

Para os coeficientes e grandezas adotaram-se os valores amparados pela NBR 9.649 (ABNT, 

1986b) uma vez que não se teve acesso aos dados específicos da área. Foi adotado coeficiente de 

retorno (C) de 0,8, coeficiente do dia de maior consumo (𝐾1) igual a 1,2, e coeficiente da hora de 

maior consumo (𝐾2) igual a 1,5. A taxa de contribuição de infiltração (Ti) adotada foi 0,720. Este 

valor foi obtido de medições feitas por Santos & Gazen (1986) citado em Tsutiya e Sobrinho (1999), 

para a cidade de Tramandaí também localizada na região litorânea do Rio Grande do Sul próximo a 

Atlântida Sul. 

Como o presente estudo foi desenvolvido considerando a urbanização de uma área nova, a 

infraestrutura urbana deve ser considerada como zero inicialmente. Para estimar a população levou-

se em consideração o consumo de água e a taxa de ocupação para a área urbanizada. As informações 

necessárias foram obtidas junto à companhia de abastecimento de água (CORSAN) e a subprefeitura.  

O consumo médio de água foi determinado considerando o consumo mensal de 32 mil m³ de 

água registrado em dezembro de 2019 ou, para este mesmo período, 1.032.258,065 L/dia. Dividindo 

o consumo diário pela população média de 10.000 pessoas observadas na alta temporada obteve-se 

um consumo per capita médio de 104 L/dia.  

 A população máxima foi estimada em 50 mil pessoas, no pico de ocupação do último verão, 

distribuídas em 4.100 lotes na área urbanizada o que resultou numa taxa de ocupação de 

aproximadamente 13 pessoas por lote.  

 Para a área em que o presente estudo propõe a implantação da rede de esgoto tem-se 753 lotes. 

Considerando uma taxa de ocupação de 13 pessoas por lote resulta uma população estimada em 9.789 

pessoas.  

No dimensionamento hidráulico das redes coletoras foram considerados os seguintes 

critérios: 

✓ Coeficiente de Manning: 0,013 

✓ Lâmina máxima: 75% 

✓ Recobrimento mínimo dos coletores: 0,90 m 

✓ Tensão trativa: superior a 1,00 Pa  

✓ Diâmetro mínimo: 150 mm 

✓ Material das tubulações: PVC para diâmetros até 400 mm  
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Para dimensionamento da rede coletora foram consideradas as vazões de início e fim de projeto. 

A vazão para início do plano (Qi) (Equação 1) é composta pela soma das parcelas: vazão inicial média 

(Qd,i) multiplicado pelo coeficiente da hora de maior consumo (K2), somatório das vazões iniciais 

singulares concentradas (Qc,i), e vazão de infiltração inicial (Qinf,i). 

Qi = K2 . Qd,i +  ∑Qc,i + Qinf,i                                                                       (1) 

 

A vazão para o final do plano (Qf) (Equação 2) é composta pela soma das parcelas: somatório 

das vazões finais média (Qd,f) multiplicado pelos coeficientes do dia de maior consumo (K1) e da hora 

de maior consumo (K2), somatório das vazões finais singulares concentradas (Qc,f) e vazão de 

infiltração final (Qinf,f). 

Qf = K1 . K2. ∑Qd,f +  ∑Qc,f + Qinf,f                                                              (2) 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir das informações coletadas e da planta baixa obtida para a área (Figura 2) verificou-

se que a área tem aproximadamente 23 hectares, a qual foi dividida em duas bacias de contribuições 

conforme topografia do local. 

 

Figura 2 - Planta baixa da área de implantação da rede coletora proposta 

No dimensionamento da rede coletora, além dos trechos foram determinados a extensão dos 

mesmos, a taxa de contribuição linear, vazões a montante e a jusante de cada acessório, diâmetro 

adotado, a declividade da tubulação no trecho, as cotas do terreno e do coletor, profundidade do 

coletor, lâmina líquida, profundidade do acessório, velocidades do sistema, velocidade crítica, tensão 
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trativa, bem como os parâmetros hidráulicos referentes à condução da água na tubulação a exemplo 

do ângulo, vazão, área molhada, perímetro molhado e raio hidráulico, conforme o modelo apresentado 

na Figura 3. 

 

Figura 3 - Modelo de planilha utilizado nos cálculos. 

O sistema proposto foi dividido em duas redes denominadas Rede 1 e Rede 2, de modo a 

conduzir a vazão para o exutório de cada uma das bacias de esgotamento. Foi definido um ponto em 

comum entre as duas redes a partir do qual as vazões provenientes da Rede 1 foram acrescidas ao 

dimensionamento finalizado na Rede 2. Desse ponto, o esgoto coletado foi direcionado a outro ponto 

no qual entende-se ser necessária uma estação elevatória de modo a bombear o esgoto para posterior 

tratamento, sendo essa parte não contemplada no presente estudo, mas de fundamental importância, 

por se tratar da solução que favorecerá a destinação dos efluentes para redes de esgotamento sanitário 

pré-existentes na região. 

Em inícios de trecho a vazão de montante foi adotada como zero (0). Para a rede 1, a vazão de 

projeto variou de 0,45 a 21,79 𝐿. 𝑠−1, sendo necessário adotar para trechos com vazão inferior a 1,5 

𝐿. 𝑠−1, que a vazão mínima atendesse esse valor. Para conduzir as referidas vazões os diâmetros devem 

variar entre 150 e 250 mm. A declividade variou de 0,0036 a 0,055 m/m.  

Como a região está próxima ao mar, a cota do coletor para a Rede 1 ficou entre 0,3 e 6,4 m. A 

seção da tubulação apresentou ocupação de 10,94 a 66,87%, atendendo assim as exigências da norma. 

A velocidade do escoamento variou de 0,41 m/s a 2,1 m/s, sendo difícil trabalhar a declividade no 

local, uma vez que implicaria em maior escavação, dificultando assim o atendimento da norma para 

que a velocidade mínima seja de 0,6 m/s, sendo algo a ser avaliado na implantação desse projeto, uma 

vez que velocidades baixas podem favorecer a deposição de sedimentos, e consequente favorecimento 

para a formação de zonas com geração de gases que podem danificar a tubulação. No entanto a tensão 

trativa variou de 1,01 a 21,34 Pa, ficando acima de 1,0 Pa em todos os trechos, garantindo assim a 
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autolimpeza da tubulação. A vazão adotada por sua vez foi de 1,5 𝐿. 𝑠−1 para atender a norma e a 

vazão máxima foi de 21,79 𝐿. 𝑠−1.  

Para a Rede 2, a vazão de projeto variou de 0,06 a 19,37 𝐿. 𝑠−1 até antes da junção com as 

vazões provenientes da Rede 1. Após a junção com a Rede 1 e considerando a vazão no trecho, 

observa-se a vazão final de 41,93 𝐿. 𝑠−1 para todo o sistema. Foi necessário adotar em trechos com 

vazão inferior a 1,5 𝐿. 𝑠−1, que a vazão mínima atendesse esse valor conforme mencionado 

anteriormente.  

Para conduzir as referidas vazões os diâmetros na Rede 2 devem variar entre 150 e 300 mm. A 

declividade variou de 0,0034 a 0,018 m/m. Como a região está próxima ao mar, a cota do coletor 

ficou entre -0,17 e 5,84 m. A seção apresentou ocupação de 15,30 a 65,95%, atendendo assim as 

exigências da norma. A velocidade do escoamento variou de 0,4m/s a 0,89 m/s, dificultando assim o 

atendimento da norma para que a velocidade mínima seja de 0,6 m/s, sendo algo a ser avaliado na 

implantação desse projeto, conforme descrito anteriormente. A tensão trativa variou de 1,01 a 3,54 

Pa, ficando acima de 1,0 Pa em todos os trechos, garantindo assim a autolimpeza da tubulação. A 

vazão adotada por sua vez foi de 1,5 𝐿. 𝑠−1 para atender a norma e a vazão máxima foi de 41,93 𝐿. 

𝑠−1.  

O projeto desta rede coletora foi proposto buscando dimensionar diâmetros, profundidades e 

declividade que impliquem em menor necessidade de escavações, escoramento e reaterro na fase de 

implantação da rede, contribuindo, assim, para a redução dos custos da obra.  

Com o dimensionamento das redes devidamente calculadas, deverá ser feito orçamento 

prevendo serviços para sua implementação, como movimentação de terra, contendo todas as 

diferentes profundidades, do mínimo de 1,5 m de profundidade até 5 metros, contendo seus volumes 

de escavações, reaterros manuais, mecânicos, bem como lastro de assentamento. 

As redes serão simples, lançadas no terço médio dos acessos. Deve-se atentar para os serviços 

de movimentação de terra, abertura das valas, pois se trata de região litorânea, com nível do lençol 

freático alto, solos fracos, parcialmente salinos, pouco consolidado, baixa resistência de estabilidade 

e permeável. Foi dimensionado instalações de Terminais de Inspeção e Limpeza, situados em planta, 

conforme norma preconiza no máximo de 100 metros. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho cumpriu o objetivo ao qual se propôs de dimensionar a rede de esgotamento 

sanitário para o balneário de Atlântida Sul.  

Foi feita a análise da melhor aplicação para maximização dos recursos disponíveis, tais como 

trajetos menores, disposição do traçado para melhor fiscalização e manutenção, possibilidade de 

execução da rede conforme loteamento, entre outras disposições a serem pertinentes durante as etapas 

aqui apresentadas do projeto. 

Buscou-se uma convergência dos melhores resultados para chegar em um denominador comum 

para a melhor implementação da rede, atendendo pontos de vistas técnicos, econômicos, ambientais 

e sociais. 

No entanto observa-se alguns problemas associados a região litorânea, e a implantação da rede, 

uma vez que, para a rede chegar na estação elevatório proposta na Rede 2, a tubulação chegará abaixo 

do nível médio do mar, sendo necessário avaliar os critérios construtivos de modo a garantir a 

adequada implantação da estação elevatória. 

Observa-se no presente estudo diâmetros condizentes com as vazões de projeto, indicando 

assim que os cálculos contemplaram a contento todos os critérios hidráulicos. 

Por fim, o presente estudo contribui significativamente como um estudo preliminar para a 

proposição do sistema de esgotamento sanitário de o balneário de Atlântida Sul seguindo critérios 

técnicos. Sendo assim, o presente estudo pode ser uma fonte de informação que permita aos 

tomadores de decisão entenderem a importância de se adequar o sistema de esgotamento sanitário 

dos municípios como um todo. Colaborando para o desenvolvimento do balneário e de modo a 

atender exigências, solicitada pelo ministério público, do sistema de esgotamento sanitário. 
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