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Resumo 

 

 

Neste trabalho foram realizadas pesquisas no ambiente onde foi executado o projeto de rede 

condominial, entrevistas com pessoas moradoras do local, registros fotográficos e registros dos 

anseios e opiniões da população, quanto ao quesito funcionalidade e operação do sistema Rede 

Coletora de Esgoto Condominial que atende a comunidade da Vila Santa Luzia – Torre  (Recife-

PE). Para a gestão de rede coletora de esgoto num sistema misto, onde 20% dos componentes são 

dispostos do modo convencional e 80% do modo rede coletora rasa, a sustentabilidade do sistema 

dependerá imprescindivelmente da participação popular; assim como a parcela em que caberá ao 

órgão ou companhia pública referente à operação e manutenção, deverá ser tratada como 

prioridade a fim de que não leve o sistema ao colapso. O objetivo deste trabalho foi o estudo das 

diretrizes de gestão de rede coletora de baixa profundidade. O local de estudo foi a Vila de Santa 

Luzia, onde na implantação do sistema na década de 1980, foram aplicados materiais muito 

suscetíveis ao mau uso por parte da população, levando a necessidade de refazer diversos trechos 

do sistema. Por isso, optou-se por uma concepção de projeto, onde a rede coletora ganha um 

perfil misto, redes rasas nos logradouros secundários e redes de caráter convencional nos 

logradouros principais. Os programas de educação ambiental foram implantados, porém devido à 

variação da população local, não se consegue o efeito desejado de eficácia, forçando uma atuação 

permanente para tentar obter um grau de sustentabilidade do sistema. Devido ser um sistema 

onde tanto o SANEAR (Autarquia de Saneamento do Recife) como a COMPESA (Companhia de 

Saneamento de Pernambuco) atuam diretamente, geralmente ocorrem situações de demora para 

execução de determinados serviços, gerando um sentimento de anseio na população assistida pelo 

sistema.  

 
Palavras-chave: Rede condominial, Rede convencional, Educação ambiental 
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Abstract 

 
 
 
 

In this work , surveys were conducted on the site where a project of sewage network type 

condominial was developed and implemented, through interviews with local neighbors, photos 

and records of the desires and opinions of local people. The concern was about the operation and 

functionality of the sewerage system that serves the community of Vila Santa Luzia at Torre in 

Recife PE. For the management of the sewerage, a mixed system exists where 20% of the 

components are arranged in the conventional way and 80% of the collection network is in a 

shallow way. Therefore, the sustainability of the system will depend indispensably of popular 

participation; as well as the part that will be under the responsability of the public company 

regarding the operation and maintenance. Both should be considered as priorities so that the 

system does not lead to collapse. The aim of this work is the study of management guidelines of 

the collection network that is predominantly shallow. In the village of Santa Luzia, where the 

system was constructed in the 1980s, the used materials were very susceptible to misuse by the 

population, leading to the need to rebuild several parts of the system. Therefore, it was chosen a 

project in which the collection network is a mixed profile, shallow networks in secundary streets 

and conventional networks in main streets. The environmental education programs were 

implemented, but due to the high moving of the local population, it didn’t achieved the desired 

effectiveness, forcing a permanent action plan to try to get a degree of sustainability of the 

system. Because it is a system where both SANEAR as COMPESA act directly, situations of 

delay on the implementation of certain services usually occurs, creating a sense of longing in the 

population served by the system. 

Key words: Sewage network type condominial, Sewerage system, Environmental education. 
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1.0. Introdução: 

 

A história tem demonstrado que a fixação do homem, em qualquer região, tem sido uma 

função das disponibilidades, quantitativa e qualitativa, das fontes de energia necessárias à sua 

subsistência. Estas fontes de energia existem sob diversas modalidades, as principais sendo: 

a) Luz solar 

b) Ar 

c) Água 

d) Alimento 

 

As duas primeiras, luz solar e ar, não têm sido fatores preponderantes no estabelecimento de 

colônias. Existem em abundância e pureza e não têm constituído o principal problema. 

A energia na forma de água e alimento, no entanto, tem-se mostrado como principal 

condição imposta pelo homem, nas mais inóspitas regiões do globo terrestre. Destas duas a água 

tem sido o primeiro fator na fixação do homem e formação de novas comunidades. Por isto 

mesmo, a água é responsável pela existência de comunidades próximas às suas fontes e assume 

importância fundamental. 

O homem como espécie dominante no planeta é um esbanjador dos recursos naturais, sua 

eficiência ao consumir energia não é total e, em conseqüência, resultam desta utilização diversos 

tipos de resíduos, dentre os quais predominam: 

a) Esgoto 

b) Resíduos sólidos (lixo) 

c) Material particulado na atmosfera 

 

O instinto e a necessidade que levam o homem a se fixar próximo às fontes de energia e 

muitas vezes transportá-las de grandes distâncias, não lhe figuram igualmente importantes no 

momento de afastar ou condicionar os resíduos refugados pelo organismo e pela própria 

comunidade. 

Uma comunidade passa por níveis de inquietação geralmente quando o agravamento das 

condições de poluição leva aquelas fontes de energia a estados impuros, quase irreversíveis, ou 

economicamente indesejados. O instinto de autoconservação levou então as comunidades a 
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estabelecerem sistemas de defesa que são os sistemas de controle da poluição, os sistemas de 

aproveitamento de energia e os sistemas de saneamento. 

Evidentemente, estes sistemas se desenvolvem em função do estabelecimento de 

propriedades relativas às fontes de energia mais usadas, tais como: 

a) Sistemas de abastecimento de água 

b) Sistemas de esgotos sanitários 

c) Sistemas de limpeza urbana 

d) Sistemas de processamento de alimentos 

e) Sistemas de controle de emissão 

 

A OMS (Organização Mundial de Saúde) define: “Saneamento é o controle de todos os 

fatores do meio físico do Homem que exercem ou podem exercer efeito deletério sobre seu bem 

estar físico, social e mental, e não apenas a ausência de doenças”. 

Daí é oportuno dizer que uma vez criados os dejetos, estes devem ser adequadamente 

conduzidos e tratados, a fim de tornarem-se o menos impactante possível para  o meio ambiente. 

Com o crescimento das cidades, desenvolvem-se sistemas de coleta e transporte de águas 

servidas, com a finalidade de afastar o mais depressa possível os dejetos das comunidades; tais 

sistemas são as redes coletoras, com a finalidade de recolher as águas servidas das zonas 

habitadas e conduzi-las a um ponto de tratamento ou lançamento em um corpo receptor 

(METCALF & EDDY, 1991). 

Devido a vivermos no município do Recife, onde o déficit na questão de saneamento sempre 

foi uma questão amplamente discutida, porém os problemas recorrentes da implantação de 

sistemas de esgoto, ainda necessitam de um trabalho para determinar um modelo adequado às 

diversas localidades que receberam estes sistemas anteriormente ao ano de 2.000, principalmente 

as comunidades carentes, onde a população terá influência determinante no processo.   

Este contexto, nos leva a necessidade de estudar com profundidade a questão rede coletora 

de esgotos, este tem sido o principal entrave político, econômico e social dos sistemas de 

esgotamento sanitários, que quando não são devidamente implantados, expõem as populações  

das localidades diretamente aos riscos de saúde ambiental, causando efeitos deletérios na 

qualidade de vida destas populações, condenando as gerações futuras aos males originados pela 

falta de cobertura adequada dos sistemas de coleta e transporte de esgotos sanitários.    
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Objetivos 
 

1.1. Objetivo geral 

 

O objetivo principal deste estudo é avaliar as diretrizes estabelecidas para a operação de 

sistemas de redes coletoras de esgotos de pouca profundidade, analisando o envolvimento e 

participação da comunidade a ser atendida pelo sistema no processo, entendendo suas fases e 

funcionamento, devendo resultar em ações eficazes que contribuem para a melhoria dos sistemas 

coletores de esgotos de pouca profundidade. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

A questão principal que envolve um projeto de rede coletora de esgoto deve aliar uma série 

de fatores de cunho técnico, social, econômico e ambiental, porém seu pleno funcionamento 

ainda está intimamente ligado ao modo de vida da população atendida pelo serviço.  Os objetivos 

específicos devem avaliar: 

 

a) A aplicação de ferramentas que possam retratar o nível de envolvimento possível da 

população com o projeto a ser instalado, de forma que patrocine a adequação à nova 

cultura, preservando as condições vitais dentro de um padrão de qualidade de vida que 

tem com principal benefício a integridade social da comunidade, deve-se criar condições 

para que a comunidade compre a ideia e passe a contribuir para o pleno funcionamento do 

sistema. 

b) O esforço que comunidade e governo devem fazer para a preservação das condições ideais 

de funcionamento do sistema de coleta e transporte de esgotos, apoiados na educação 

ambiental e nos princípios básicos de preservação e manutenção do sistema instalado, 

incluindo todos seus componentes, deve haver uma sinergia entre as partes, de forma que 

o sistema seja preservado em perfeitas condições de uso. 
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3.0. Revisão Bibliográfica 

 

3.1. Generalidades  

 

O sistema de esgoto condominial foi criado a partir de um estudo realizado no final dos anos 

70 pelo Eng. José Carlos de Melo em conjunto com técnicos da Companhia de Água e Esgotos 

do Rio Grande do Norte - CAERN e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Este 

estudo foi desenvolvido em busca de uma solução de saneamento não convencional, socialmente 

mais justa, que pudesse ser implantada em assentamentos precários, normalmente sem 

arruamento e com topografia acidentada. Da incorporação de valores sociais de cidadania ao 

projeto de engenharia e de algumas otimizações no projeto técnico, resultou uma nova concepção 

de sistema: o esgoto condominial, hoje implantado em áreas nobres e populares do Distrito 

Federal e em outras cidades do Brasil. Contudo, sua universalização enfrenta grandes barreiras 

institucionais do setor de saneamento (Kilson, 2008). 

O Brasil possui a CEF (Caixa Econômica Federal), que atua na condição de um banco de 

desenvolvimento urbano do Governo Federal, atuando nos segmentos de habitação, saneamento 

ambiental e infra-estrutura urbana. Tem como uma de suas principais prioridades a busca 

permanente de novas soluções que promovam a melhoria da qualidade de vida da população de 

baixa renda. 

O apoio e o incentivo a iniciativas voltadas para a implementação de ações que incorporam 

inovações tecnológicas, na busca de soluções apropriadas que garantam melhores resultados em 

termos de custos, qualidade ambiental e de impacto sobre a saúde da população, consolidam o 

papel da CEF como o principal agente promotor e disseminador de boas práticas no campo do 

desenvolvimento urbano. 

Um dos bons exemplos de experiências bem sucedidas é o Sistema Condominial, 

desenvolvido e aperfeiçoado no Brasil e logo reconhecido internacionalmente. Este modelo 

inovador de solução para problemas de gestão de serviços urbanos em geral, em especial 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, foi aplicado em países da Ásia e da América do 

Sul, por intermédio do Banco Mundial.  

No Brasil, foi amplamente utilizado na implementação do PROSANEAR (Programa de 

Saneamento Integrado), o qual teve apoio de recursos originários do Banco Mundial e buscava 
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aliar a implantação de sistemas de saneamento básico a outras intervenções, como drenagem e 

gestão de resíduos sólidos, além de incorporar obrigatoriamente a componente “envolvimento e 

participação comunitária” como item financiável de cada projeto.  

A solução é apontada como a melhor alternativa para países da América do Sul. Ao se avaliar 

os resultados das mencionadas experiências, comparando-os com o quadro geral e atual do 

saneamento ambiental no Brasil, o Sistema Condominial consolida-se como uma alternativa que 

apresenta uma relação favorável em termos de custo de implantação, operação e de manutenção. 

É relevante destacar que o Sistema Condominial apresenta a importante característica de 

indutor de ações e de gestão integradas dos mencionados serviços urbanos, tendo como 

pressuposto fundamental a participação da comunidade no processo decisório, desde a fase de 

planejamento até a fase de implantação dos projetos.  

O Sistema é um instrumento valioso para ser utilizado na implementação de políticas públicas 

que tenham como norte básico a universalização dos serviços de saneamento e o fortalecimento 

da participação das comunidades, estas como agentes ativas de promoção de mudanças efetivas 

na vida da população. 

 Ao propiciar uma análise acurada dos resultados da implementação de Sistemas 

Condominiais, colocamos à disposição do público subsídios valiosos para a formação de uma 

nova visão de como disponibilizar, com eficiência e eficácia, serviços urbanos essenciais à 

população de forma integrada, favorecendo a atuação, também  de forma integrada e na mesma 

direção, dos agentes públicos e privados ( Peixoto, 2003). 

A particularidade de grande parte dos municípios brasileiros, principalmente os situados no 

nordeste do Brasil, é possuir um baixo índice de cobertura de esgotamento sanitário, sendo o que 

o déficit chega até 99% (Moreira, 2012) . A prática comum dos munícipes das cidades desta 

região é de interligar o esgoto doméstico à rede de drenagem pluvial, e nos bairros periféricos é 

comum o emprego de fossas e sumidouros para o esgoto primário e o lançamento das águas 

servidas a céu aberto.  

Sendo assim, o sistema de coleta do tipo separador absoluto é desconhecido para grande 

parte da população, principalmente a mais carente sócio economicamente. Com a iniciativa dos 

SAAE (Serviços Autônomos de Água e Esgoto) e de algumas autarquias municipais similares, 

em implantar o serviço de esgotamento sanitário em muitos municípios, considerou-se 

necessário, devido à cultura já incorporada pela população de que a coleta dos esgotos 
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domésticos só poderiam ser feitos através de manilhas de concretos com diâmetros variados de 

0,60 m a 1,00 m, mobilizar e motivar as comunidades para o trabalho de educação sanitária e 

ambiental através de Programas que tratam da Mobilização Social em Sistema de Esgotamento 

Sanitário do tipo Condominial.  

Um bom exemplo aconteceu no estado da Bahia, existem diversos programas referentes ao 

assunto esgoto condominial, precisamente no município de Alagoinhas, o PMSS do tipo  

condominial foi desenvolvido no bairro do Jardim Petrolar, no período de fevereiro a outubro de 

2002. A realização do Programa teve como prioridade, através de ações educativas, introduzir a 

adoção de novas práticas e comportamentos culturais, voltados para a saúde coletiva, a partir da 

implantação do sistema de esgotamento sanitário, objetivando a melhoria da qualidade de vida da 

população. Dentre os objetivos principais, o de apresentar o trabalho desenvolvido através 

daquele Programa de Mobilização Social, a oportunidade de discutir os benefícios do sistema 

através de uma metodologia pautada na participação comunitária, visando a correlação existente 

entre saúde e meio ambiente. O trabalho social pautado na metodologia participativa propiciou 

também à articulação de grupos comunitários e lideranças locais nas ações desenvolvidas durante 

as etapas do programa, proporcionando o desenvolvimento de uma consciência sanitária e 

ambiental capaz de promover mudanças nos hábitos higiênicos da população beneficiária. 

O SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, órgão responsável pela implantação do 

Esgotamento Sanitário Condominial do Jardim Petrolar, ao conceber o sistema reconheceu a 

importância do envolvimento da população no processo de instalação e manutenção para o 

adequado funcionamento do sistema e mudança de comportamento implícito nestas iniciativas, 

delineando-se e definindo-se a necessidade de um programa social e a introdução de profissionais 

para o desenvolvimento deste. 

A metodologia adotada para o processo teve início com as visitas domiciliares, para 

estabelecimento de vínculos com a comunidade e preenchimento de um questionário, que 

objetivou a construção do perfil da comunidade, instrumento necessário para a estruturação das 

estratégias a serem utilizadas durante o trabalho. Logo após, foram realizadas reuniões com os 

moradores por quadra para apresentar o programa e introduzir conteúdos referentes à estrutura e 

funcionamento do sistema e também difundir temas com enfoques ambientais e sanitários. As 

ações desenvolvidas durante o programa foram divididas em dois blocos de intervenção, cujas 



 
 

 19 

atividades constituíram um sistema articulado de ações via Ações Comunitárias e Eventos 

Temáticos: 

a) Trabalho com crianças nas escolas municipais  

b) Palestras nas igrejas do bairro  

c) Concurso da Cozinha mais Limpa  

d) Gincana “A Natureza Agradece”  

e) Feira de Saúde  

f) Peças Teatrais, como a  “Moradores em Ação”  

g) Comunicação Social  

 

A reunião destas ações resultou na implantação de um projeto social em uma obra de 

construção civil de médio porte como a instalação de esgotamento sanitário, demonstra o cuidado 

do poder público com o exercício da cidadania da comunidade beneficiária. Os resultados 

alcançados perpassam pela introjeção dos conteúdos sobre educação ambiental e sanitária, até a 

responsabilidade por parte dos moradores na utilização e manutenção do sistema para a garantia 

dos seus benefícios e funcionamento (Moreira, 2012).  

A comunidade beneficiária visualiza hoje os benefícios trazidos pelo sistema, com ruas sem 

esgoto a céu aberto e quintais secos, proporcionando com isso a eliminação de vetores causadores 

de doenças. É notório o aprendizado social, as diversas atividades realizadas com o objetivo de 

divulgar o sistema e difundir os conteúdos necessários ao adequado funcionamento do mesmo. 

Estas ações serviram para reconhecer a importância da participação comunitária na tomada de 

decisões que promoveram a mudança de hábitos e de comportamentos relacionados à saúde.  

Conforme prevê o Plano de Trabalho Social, a comunidade deve ter conhecimento do 

programa antes do início das obras, para garantir a consecução dos objetivos do programa. 

Considerando que as obras físicas foram iniciadas antes do trabalho social, tal aspecto ocasionou 

a primeira dificuldade enfrentada, responsável por manifestações de insatisfações por parte da 

comunidade. Outro aspecto relevante esteve relacionado com a empreiteira responsável pela 

execução das obras, pois a mesma não estava comprometida com o trabalho social o que 

dificultava a relação com a população beneficiária.  

Finalmente ficou comprovado que programas sociais na área de saneamento básico, 

especificamente esgotamento sanitário, têm trazido resultados surpreendentes na melhoria da 
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qualidade de vida da população beneficiária, que aprende na prática a correlação existente entre 

saneamento, saúde e educação, refletindo o seu aprendizado no uso adequado do sistema 

implantado, estas ações cabem sob medida para a grande parte dos municípios nordestinos, onde 

existem carência de cobertura de rede coletora.  

 

3.2. Conceitos 

 

O conceito de sistema de esgoto condominial parte da ideia do condomínio vertical adaptada 

ao plano horizontal. No entanto, adota um traçado de rede flexível, passando os tubos coletores 

no fundo dos lotes, na frente das casas, nos becos ou vielas dependendo da necessidade local, em 

vez de passá-los pelas vias públicas como no sistema convencional. Esta disposição de rede 

permite adequação à topografia do terreno e o assentamento superficial da tubulação, com 30 ou 

40 cm de recobrimento do terreno, diferentemente do sistema de esgoto convencional onde as 

tubulações localizadas nas vias públicas que requerem profundidades médias de 1,20 m ou 1,50 

m para suportar o peso do trânsito de veículos. 

A implantação de um sistema de esgoto condominial requer um conjunto de ações que 

envolvem mobilização, educação, organização e participação da comunidade, setor público e das 

concessionárias em novas formas de gestão e manutenção dos equipamentos. 

Enquanto o sistema de esgoto convencional é integralmente projetado por técnicos e 

executado por empresa contratada para realizar o serviço com recursos públicos, utilizando 

frequentemente tecnologias importadas, sem que a comunidade beneficiária tenha algum 

envolvimento ou poder de barganha. A comunidade a ser beneficiada, simplesmente toma 

conhecimento das decisões tomadas nas esferas técnica e governamental, já no sistema 

condominial é proposto outro paradigma, o da participação e cooperação. 

O projeto do sistema condominial tem uma sistemática diferente desde o início do estudo da 

área; a comunidade é envolvida e participa das definições do projeto, opinando, inclusive, na 

viabilização de recursos para as obras e em alguns casos executando parte dos serviços. A 

participação define também a divisão de responsabilidades entre o poder público e a comunidade 

no processo de implantação e gestão do sistema. A simplicidade da tecnologia utilizada permite 

adaptação às mais variadas condições locais e é de fácil domínio da comunidade. A participação 
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dos beneficiários enriquece o processo com criatividade, sem deixar a desejar em relação à 

eficiência do sistema convencional. 

Como a rede passa por dentro dos lotes, o beneficiário é co-responsável pela manutenção do 

sistema, o que estabelece uma relação de cooperação entre os vizinhos para a conservação de 

modo a manter o bom funcionamento do ramal, caso o morador não autorize a passagem das 

tubulações no interior de seu lote, deve-se procurar uma disposição de traçado que venha a 

atender o sistema, desviando o traçado originalmente projetado, correndo o risco de até 

inviabilizar o sistema, daí a importância do convencimento da população em aderir ao conceito 

de implantação e operação do sistema. 

O traçado da rede reduz a quantidade de tubulação em torno de 2/3, além dos volumes de 

escavação e reaterro e o tempo da mão de obra necessário para a construção. Desta maneira, é 

possível economizar cerca de 75% por metro linear nos ramais condominiais, em relação ao 

sistema convencional (Kilson, 2008). 

O sistema condominial consiste nas seguintes estruturas: a instalação domiciliar, a rede 

coletora e o sistema de tratamento e de destino final. A instalação domiciliar recebe a rede de 

águas servidas do banheiro, cozinha e área de serviço numa caixa de visita, localizada dentro do 

lote, através de um tubo DN 100 milímetros. A junção com a rede coletora, normalmente 

localizada nos quintais, é feita por meio de uma caixa de inspeção. As caixas permitem o acesso 

aos canos para limpeza e manutenção do sistema. 

O ramal do sistema de esgoto condominial recebe os esgotos das caixas de inspeção 

individuais, num coletor principal localizado na rua para receber os esgotos de outras quadras e 

seguir para a estação de tratamento. O escoamento dos esgotos é feito por gravidade, com 

declividade mínima sem necessidade de bombeamento (Figura 3.1). O sistema condominial foi 

implantado, inicialmente, no Rio Grande do Norte, depois em Pernambuco e tem sido adotado em 

larga escala em Salvador, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. 
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Figura 3.1. Sistema condominial; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Catálogo Técnico Sistema 100% Plástico (Tigre S/A Tubos e Conexões,  2001. 

 

A grande diferença do sistema de esgotos condominial em relação aos sistemas 

convencionais, trata-se da possibilidade de adaptar a instrumentalização primária à razão social 

(operação e manutenção do sistema simples com ferramentas baratas), agregando variáveis 

inseridas pela comunidade ao projeto, tornando o saber técnico acessível ao entendimento 

popular, principalmente as camadas sociais de renda mais baixa. 

Na cidade do Recife, no ano de 2002, foi implantado o sistema de saneamento integrado, 

modelo que se adaptou bem às condições topográficas, social e economicamente das regiões 

atendidas. Ainda em 2002 foi realizada a “1ª Conferência Municipal de Saneamento da Cidade do 

Recife”, que veio a discutir de maneira intensa as metas e planos, como a política municipal de 

saneamento, que deveria ser regida pelos princípios da universalidade, integralidade e equidade e 

progressiva operacionalização dos sistemas pelo  município. 

Partindo-se do princípio de que o objetivo maior da prestação dos serviços públicos é a 

completa satisfação de seus usuários e que esta satisfação só é alcançada quando todos têm uma 

vida com qualidade em ambiente salubre, é importante ressaltar o papel que o poder público 

ocupa como titular desses serviços, cabendo a ele empenhar-se como seu gestor. 
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O “Modelo de Saneamento Integrado” hoje largamente utilizado em Recife (comunidades da 

Mangueira, Mustardinha, Vila Santa Luzia) compreende a implantação de um conjunto de ações 

capazes de sanear a cidade, respeitando-se os contextos individuais de cada localidade. Esse 

conjunto de serviços envolve obras de remoção de habitações, abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais, pavimentação, implementação da coleta de 

resíduos sólidos, instalações hidrosanitárias, ligações domiciliares e programas de educação 

sanitária e ambiental. Para que tais ações fossem viáveis, seguiu-se uma sequência descrita das 

seguintes fases: 

a) Envolvimento e negociação com a comunidade em todas as etapas do processo 

b) Topografia fidedigna, obtida a partir de controle de qualidade que permita a elaboração de 

uma base cartográfica planialtimétrica suficiente à produção  dos projetos, com o nível de 

detalhes necessários à boa construção das obras 

c) Cadastro das residências da área de intervenção de forma biunívoca com topografia 

fidedigna 

d) Elaboração de proposta para o reordenamento urbano da área 

e) Negociação, apresentação e aprovação da proposta de redesenho urbano 

f) Projeto de abastecimento de água 

g) Projeto de esgotamento sanitário 

h) Projeto de drenagem urbana 

i) Projeto de pavimentação 

j) Remoções das habitações 

k) Implantação do escritório local 

l) Eleição da comissão de acompanhamento da obra 

m)  Capacitação técnica da comissão 

n) Oficinas de educação sanitária e ambiental 

o) Contratação das obras 

p) Acompanhamento e fiscalização das obras 

q) Elaboração do cadastro técnico das unidades componentes dos sistemas implantados 

r) Elaboração dos cadastros de usuários 
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Contudo, o sistema de saneamento integrado consiste em mais que uma obra, contemplando 

um envolvimento coordenado mediante uma pluralidade de ações que objetivam a excelência dos 

serviços prestados, a salubridade do ambiente e da sua população. Em todas as áreas atendidas 

foram implantados sistemas de redes de esgotos condominiais, os quais se mostraram bastante 

adequados às condições vigentes das comunidades atendidas.  

   

3.3. Histórico do Saneamento em Recife - PE 

 

Os sistemas de esgotamento sanitários estão sempre associados à formação de cidades; as 

civilizações aos menores impulsos de crescimento, necessitam desenvolver formas de manejo do 

recurso água e dos efluentes gerados pelo seu uso. 

Há registros dos primeiros coletores de esgotos em Nipur (Índia) e na Babilônia em 3.750 

a.C.; na Roma Imperial eram feitas ligações diretas das casas até os canais por iniciativa 

particular, utilizando muitas vezes condutos de chumbo.  

Na Idade Média não se tem notícia de grandes realizações no tocante aos esgotos, mas 

certamente foram as causas das grandes epidemias ocorridas na Europa neste período, 

compreendido  entre os séculos XVI e XIX, coincidindo com o crescimento das populações e o 

início do adensamento urbano em algumas cidades. Em Londres, somente no ano de 1815 os 

esgotos começaram a ser lançados em redes coletoras; em Hamburgo , em 1842, em Paris, só em 

1880. 

Segundo Mello,V.P (1991), o saneamento no estado de Pernambuco iniciou-se em 1837 com 

a criação da Companhia do Beberibe, empresa que recebeu a concessão por 75 anos, para efetivar 

a distribuição de água potável,  aos cidadãos recifenses. Até então a cidade era conhecida como a 

cidade das moléstias, sendo a água utilizada para consumo humano comprada em potes, servidos 

por carroças ou embarcações que percorriam o curso do rio Capibaribe.  

Nestas condições, a contaminação deste recurso tornava-se praticamente uma certeza, devido 

às precárias condições de higiene dos meios de armazenamento e transporte utilizados. O pior se 

reservava aos dejetos gerados provenientes do uso da água; estes dejetos eram acondicionados em 

barris que ao cair da noite eram descartados pelos escravos ou serviçais domésticos. Os 

indivíduos que desempenhavam esta função eram chamados de Tigres (Figura 3.2) e, ora 
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jogavam do alto das sacadas dos casarões, ora em algum corpo hídrico receptor, muitas vezes do 

alto das pontes ou em algum dos diversos cais da cidade.  

 

Figura 3.2 – Escravos denominados “Tigres” fazendo o descarte dos dejetos;  

 

 Fonte: Jornal Oficina Jangada Brasil, nº 21 – maio 2000. 

 

Com a criação da Companhia do Beberibe, a água potável de qualidade sanitária superior 

seria distribuída à população através de chafarizes ou ramais prediais especiais. Foi contratado 

dois engenheiros militares, Conrado Jacob de Niemeyer e Pedro de Alcântara Bellegarde. Ambos 

tinham reconhecidas capacidades em projetos de adução de água para elaborar aquele que seria a 

obra de maior importância de sua época, a adutora capaz de abastecer o reservatório central, para 

alimentação dos oito chafarizes a serem instalados na cidade. 

Daí nasceu o “Projeto Jacob Niemeyer”, constituído por uma adutora de ferro fundido com 

diâmetro nominal de 12”, que seria capaz de conduzir as águas por gravidade do manancial 

escolhido, até o reservatório central. Foi escolhido como manancial o Açude do Prata (Figura 3.3) 

, devido a alta qualidade de suas águas e por estar situado em cota altimétrica 4,00 metros acima 

do bairro do Recife (até então a principal concentração urbana da cidade).  
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Figura 3.3: Açude do Prata, Dois Irmãos, Recife-PE; 

 

Fonte: Arquivo da COMPESA, 2001. 

 

Para isso, os engenheiros projetaram uma linha adutora captando a água no Açude do Prata e 

conduzindo através de um traçado arrojado para a época. Foram necessários aterros e obras 

complementares para permitir a passagem da linha adutora pelo açude de Apipucos, vencendo 

toda a extensão da Estrada do Encanamento, descendo a Estrada do Arraial até a Tamarineira, 

onde desviava-se até Ponte d`Uchoa. Seguiu por Manguinhos até à Rua Fernandes Vieira, cruzou 

a Soledade e finalmente seguiu pela Estrada dos Pires até a grande caixa d`água construída no 

cruzamento das ruas dos Pires (atual Gervásio Pires) e Manoel Borba (local onde hoje existe o 

Hotel Central).  

Este reservatório possuía a missão de, durante o período noturno acumular um volume 

suficiente, para que durante o dia conseguisse manter os chafarizes funcionando por gravidade 

com a mínima pressão necessária para encher os potes, medida que era comprada pela população. 

Porém, resolver a questão água, em parte minimizaria os problemas de saúde enfrentados 

pela população da época, já que tendo maior consumo ocasionaria em contrapartida uma maior 

geração de dejetos. Tal volume ficava inviável para o destino que os “Tigres” estavam habituados 

a praticar.  

Foi então criada em 1859 a Recife Drainage Company Limited, empresa privada de origem 

inglesa, com a incumbência de construir e com concessão para operar uma rede de esgotos 

sanitários na planície da cidade do Recife, em específico, nos bairros do Recife, São José, Santo 
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Antonio e Boa Vista. Foram instalados coletores de águas pluviais, caixas de coleta, coletores de 

águas servidas e adquiridos componentes para montagem de sistemas elevatórios que 

constituíram a 1ª Rede de Esgotos Sanitários de Recife em 1859.  

Como concepção do sistema, já foi adotado o tipo “separador absoluto”, sendo que a rede 

criada, logo chegou à saturação, devido à natureza das juntas permitirem alto índice de 

infiltração. O alto dispêndio de energia para o funcionamento das bombas de elevação mecânica 

tornou necessária a adoção de uma nova solução de caráter definitivo ao problema de 

esgotamento sanitário da cidade.  

Em 1907 então o Governo do Estado decidiu pela contratação de um novo projeto técnico, 

tendo sido como opção, apresentado para o governo, como “O Projeto Douglas Fox”. Constituído 

de um sistema de esgotamento denominado Sistema Shone, onde a cidade era dividida em 22 

distritos (02 esgotados por gravidade e os demais através estações elevatórias através de ejetores 

a ar comprimido, acionados por caldeiras à vapor denominados Shone).  

Sendo capaz de abranger uma área de 884 hectares (principais focos de concentração urbana 

da cidade, que na época já comportava 95.000 habitantes. Na análise do moderno projeto 

apresentado por Sir Douglas Fox, concluiu-se que para um pleno funcionamento deste projeto, 

dois insumos eram imprescindíveis: água e energia.  

Este segundo tratava-se de um recurso escasso na época, pois as bombas e compressores de 

alta potência teriam que ser necessariamente elétricas e ainda não existia linhas de transmissão 

ligando a geração hidrelétrica na cidade de Paulo Afonso (BA) ao Recife (PE). Avaliando a 

situação, o governo da época optou por descartar o referido projeto e partir para outra solução 

capaz de resolver o esgotamento sanitário da cidade. Então optou-se pelo desenvolvimento de um 

novo projeto que permitisse funcionar bem, aproveitando os recursos disponíveis, principalmente 

na questão recursos energéticos locais. 

Em 1905, após a publicação do livro “O Clima e a Mortalidade na Cidade do Recife”, escrito 

pelo Profº Dr. Octávio de Freitas, passou-se a divulgar em todos os âmbitos sociais a idéia de que 

o Recife constituía-se em um foco de epidemias. A publicação expunha de forma clara e objetiva 

a mortalidade ordinária ou relativa da cidade de Recife como uma das mais altas dentre os 

centros urbanos em evidência no início do século 20. Tal fato apenas acelerou o processo da 

busca por soluções e o então Governador Herculano Bandeira de Mello em 1910, chamou o 
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engenheiro sanitarista Francisco Saturnino Rodrigues de Brito (figura 3.4), a fim de desenvolver 

uma solução eficaz para o esgotamento sanitário. 

 

Figura 3.4 – Engº Francisco Saturnino de Brito 

 

Fonte: site “Novomilenio.inf.br” acesso julho 2009. 

 

Em 28 de março de 1910, foi desenvolvido um projeto para sanear toda a cidade do Recife, 

que na ocasião já contava com 170.000 habitantes (permanentes e em trânsito náutico) 

espalhados em cerca de 17.000 prédios (sem contar os mocambos de Santo Amaro) numa área de 

1.182 hectares.  

Os serviços de ampliação das redes de distribuição de água e energia elétrica estavam em 

fase de implantação, o que tornava a implantação deste novo projeto de esgotamento sanitário 

uma necessidade primordial. O projeto de Saturnino de Brito dividiu a cidade em 10 distritos 

assim dispostos: 

a) São José e Santo Antonio 

b) Afogados e Remédios 

c) Bairro do Recife 

d) Parte da Boa Vista 

e) Parte da Boa Vista 

f) Caminho Novo, Capunga, Espinheiro e Aflitos 

g) Derby 
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h) Madalena, Torre e Ponte D´Uchôa 

i) Jaqueira, Parnamirim, Cruz das Almas, Tamarineira e Arraial 

j) Santo Amaro 

 

Os esgotos seriam conduzidos para os locais de disposição, otimizando a ação das estações 

elevatórias convencionais, inclusive direcionando a maior parte para a Usina Terminal no 

Cabanga, onde se construiría um emissário marinho.    

Em  1915 seria construído a rede de esgoto,  executada com 115 km de extensão e  uma  área 

de atendimento de 1.182 hectares, tendo a   implantação deste projeto atravessado  ainda os 

governos do Sr. Dr. Estácio Coimbra e do General Dantas Barreto. Os três governos eram de 

partidos diferentes, porém todos  tiveram  o  bom  senso  de  não interromper a continuidade de 

implantação das obras, nem a destituição dos membros da Comissão de Saneamento da Cidade. 

Durante a década de 1930 foi concluída a implantação do Distrito Sanitário do Cabanga 

(tratamento primário). A década de 1940 foi marcada por severas crises econômicas, inclusive a 

II Guerra Mundial e uma explosão demográfica nos centros urbanos, tendo nos 30 anos seguintes 

a triplicação da população do Recife. Devido à questões políticas, ocorreu um grande 

retardamento das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário, ficando claro que a 

expansão urbana já  superava o serviço sanitário existente, ocasionando degradação da saúde 

pública e da qualidade de vida da população.  

Em 1949 ocorreu a criação do Fundo de Saneamento do Interior, onde o governo se voltou 

para o interior. Só em  1965  o saneamento passou a ser gestão do município. Foi criada a 

Comissão de Obras da Capital e ocorreram diversos financiamentos de organismos 

internacionais, como o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e outros e do governo, a 

fim de corrigirem a defasagem do sistema em relação ao atendimento da população. 

Os principais serviços executados na década de 1960 foram a implantação do Distrito 

Sanitário de Peixinhos (tratamento secundário), as redes coletoras de Boa Viagem e Casa Forte e 

a primeira grande reforma da ETE do Cabanga.  Após 1970 ocorreu uma recuperação econômica 

com grande impulso em obras de habitação, executadas pelo BNH (Banco Nacional de 

Habitação), sistemas de esgotamento sanitários e de infra-estrutura rodoviária. Também ocorreu a 

implantação de nova rede coletora que cobria cerca de 514  hectares   atendendo os bairros de  

Espinheiro, Encruzilhada, Rosarinho, Campo Grande e Hipódromo. 
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Em 1960 foi assinado o Decreto para a criação do PLANASA, Plano Nacional de 

Saneamento que funcionaria dentro do BNH, nessa ocasião foram criadas 23 companhias de 

saneamento pelo Brasil, apenas dois estados não tiveram se quer um sub-contrato assinado, 

Pernambuco e Paraná, tanto que só em 1971 a gestão do sistema passa a ser exclusividade do 

governo estadual, nasce então a Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA, que 

através de seu 1º Boletim Técnico dos Sistemas, possuía as seguintes unidades operacionais: 

a) 19 estações elevatórias 

b) 2 ETEs  (Cabanga e Peixinhos)  

c) 450 km de rede coletora cobrindo 22% da cidade 

 

Nos anos de 1980 a 2000  houve a implantação de pequenos sistemas como as redes 

coletoras rasas, Estação de Tratamento da Mangueira (tratamento anaeróbio), rede coletora rasa 

da Vila de Santaª Luzia, Mustardinha e outras comunidades. 

No período de 1986 a 1988, o município do Recife implantou cerca de 15.500 ligações de 

esgotos através do padrão de coleta condominial e o Governo do Estado, cerca de 10.500 

ligações. No entanto, estas ações não foram acompanhadas com a criação de nenhuma estrutura 

específica para a construção, operação e manutenção desses sistemas, nem também houve uma 

capacitação técnico-gerencial da Prefeitura. Alguns dos sistemas construídos pelo município 

foram repassados para a COMPESA e o restante ficou com a Prefeitura. Das ligações realizadas 

pela PCR, apenas 31% se encontram em sistemas que têm bom funcionamento, indicando os 

problemas na gestão não enfrentados.  

No período entre 1993 e 1996, houve uma retomada à implantação de sistemas com coleta 

condominial, quando foram realizadas apenas cerca de 3.800 ligações, 40% da meta estipulada 

para o período. Demonstrava na época, grande dificuldade o governo municipal em gerir a 

operação e a implantação desses sistemas. Sem enfrentar devidamente os problemas na gestão 

dos serviços e não tendo conseguido captar recursos externos demandados junto ao BID, a PCR 

estabeleceu convênio com o PMSS (Projeto de Modernização do Setor de Saneamento) para a 

realização de estudos para a concessão privada dos serviços de saneamento.  

A criação do “Modelo de Saneamento Integrado” através da Prefeitura da cidade em 2002, 

veio a estabelecer um padrão de manejo destes sistemas, colocando a população a ser atendida 

como protagonista para um funcionamento adequado dos sistemas. Em 2008, o Recife recebe a 
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maior obra de esgotamento sanitário já realizada em sua história, a expansão das redes coletoras e 

recuperação dos rios Tejipió, Jordão e Jiquiá e que iria elevar de 35% para 77% o índice de 

residências com saneamento básico na cidade até 2010. O governo do estado assina a Ordem de 

Serviço para o início da obra de implantação do sistema de esgotos dos bairros do Ipsep e da 

Imbiribeira, abrangendo a região da Lagoa do Araçá, localidades incluídas no Programa 

Estruturador do Recife (PROEST).  

Estão sendo investidos R$ 40 milhões no projeto, que faz parte do Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC), com recursos da Caixa Econômica Federal e do Governo do Estado, 

através da COMPESA. Com os serviços serão beneficiadas mais de 76 mil pessoas que irão 

ganhar mais qualidade de vida, mais saúde e um rio Tejipió, que banha a região, sem tantos 

dejetos. Em paralelo, avançou-se fortemente as obras de abastecimento de água do sistema de 

Pirapama, que tiraram do racionamento mais de 3,5 milhões de pernambucanos.  

O PROEST foi dividido em três etapas, num investimento total de R$ 156 milhões. A 

primeira atendeu os bairros do Ipsep e da Imbiribeira, incluindo as comunidades de Dancing 

Days e Sítio Grande. O prazo para execução das intervenções foi de 24 meses, a partir da 

assinatura da ordem de serviço. A segunda etapa do projeto beneficiou cerca de 100 mil pessoas 

dos bairros de Setúbal, Boa Viagem, Aeroporto, além das comunidades de Entra Apulso, Xuxa, 

Ilha do Destino, Deus nos Acuda, Borborema e Cafezópolis. O investimento nesta fase foram de 

R$ 44 milhões e as obras também foram executadas em 24 meses. A terceira etapa do PROEST 

também foi programada para ser executada a partir de 2008, pela Prefeitura do Recife, com 

investimento de R$ 72 milhões. Com as obras, o rio Jordão e o Canal de Setúbal seriam 

diretamente beneficiados com a despoluição de suas águas. Em 2010 acelerou-se a execução da 

rede coletora da Imbiribeira, como também a implantação de outros sistemas particulares com a 

adoção de outros tipos de tratamento, como ultra-violeta (Hospitais Miguel Arraes em Abreu e 

Lima e Dom Helder em Cabo de Santo Agostinho) e sistemas de tratamentos compactos 

privados. 
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3.4. Planejamento e Projetos 

 

A Prefeitura do Recife começou em 1993 a implantar o sistema de esgoto condominial, que 

hoje atende mais de 10 mil famílias. A base do programa é um efetivo trabalho de parcerias, 

caracterizado pela co-responsabilidade administrativa e financeira entre o Poder Público e a 

sociedade civil organizada. 

Cabe à comunidade operar e manter os ramais no interior dos lotes, enquanto o poder público 

implanta a rede pública, a unidade de transporte e tratamento dos esgotos e a operação dos ramais 

em áreas públicas. "A organização comunitária é fundamental para o bom funcionamento do 

sistema", este é o maior preceito do programa de implantação de redes coletoras da Empresa de 

Urbanização do Recife. Elaborado o projeto e feito o diagnóstico socioeconômico da área, o 

sistema é discutido em fóruns de participação popular com lideranças locais. A população é 

convocada para reuniões explicativas sobre o funcionamento do sistema, que precedem o início 

das obras. 

O custo médio de um ramal de esgoto condominial é de R$ 630 por família. Os moradores 

contribuem com 25% deste valor. A Prefeitura do Recife está formalizando um convênio para 

que a Companhia Pernambucana de Água e Esgoto financie esta parcela de contribuição dos 

moradores e cobre o valor parceladamente na tarifa. Uma vez implantada a rede condominial, 

seus efluentes são lançados na rede convencional existente mais próxima às unidades de 

tratamento de esgotos. 

Ampliando o projeto original, as associações de moradores no Recife estão montando 

oficinas comunitárias mantidas com contribuições individuais de R$ 1,00 e administradas pelos 

chamados síndicos de quadra. Estas oficinas se encarregam da manutenção dos ramais. A 

primeira experiência bem-sucedida foi lançada pela Empresa de Urbanização no bairro da 

Mustardinha, comunidade carente do Recife. 
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4.0. Materiais e Métodos 

 

Esta pesquisa foi realizada partindo das informações disponibilizadas presencialmente pela 

população da comunidade Vila Santa Luzia, seus líderes comunitários, profissionais destacados 

para efetuarem manutenções no sistema, educadores e coordenadores do programa de 

saneamento integrado, funcionários do SANEAR (Autarquia Municipal de Saneamento) e 

COMPESA, responsáveis pela manutenção das diretrizes de uso e operação do sistema de 

esgotamento sanitário implantado na localidade, as informações coletadas serviram de norte para 

o início do trabalho. 

 

4.1. Local de avaliação 

Para este estudo foi escolhido o sistema de rede coletora condominial de esgotos domésticos 

denominado  Vila Santa Luzia – localiza-se na microregião 4.1, EU 41, no bairro da Torre, zona 

noroeste do Recife-PE (Figuras 4.1 localização da microrregião e 4.2 localização pelo satélite). A 

área de estudo compreende 26,6 hectares, com uma população estimada em 6.628 habitantes, que 

residem em 1.578 unidades habitacionais, tendo seu sistema sido implantado em 1985. A área, 

localizada sobre um antigo mangue, teve sua ocupação iniciada por invasões, em meados de 

1970. Posteriormente, em 1982, iniciou-se a urbanização do local, pela URB-Recife, através do 

Projeto Recife, possibilitando a construção da Vila Santa Luzia, que beneficiou com casas e 

indenizações aqueles que moravam em barracos na área. 

 

Figura 4.1. Localização da microrregião, que comporta a Vila Santa Luzia 

 

Fonte: cadastro da PCR. 
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Figura 4.2. Vista aérea da comunidade Santa Luzia, destacando suas principais vias. 

 

 
Fonte: Satélite Quick Bird 2002.   

 

(Figura 4.3, Planta do sistema de esgotamento sanitário, definindo a sub divisão dos 04 

setores atendidos e Figura 4.4, vista panorâmica da região). 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Planta de Situação do SES Santa Luzia (04 setores atendidos) 
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Fonte: Arquivo do SANEAR (Autarquia de Saneamento Municipal do Recife).  

 

Figura 4.4.Vista panorâmica da Vila de Santa Luzia. 

 

Fonte: Arquivo da PCR.  

  

4.2. Diretrizes de avaliação 
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Para nortear o estudo, foi necessário a criação de diretrizes, a serem trabalhadas e a definição  

dos três pilares de sustentação do sistema de esgotamento sanitário composto por rede 

coletora condominial (Figura 4.5). 

a) Implantação 

b) Operação e manutenção 

c) Educação 

 

Figura 4.5. Pilares de Sustentação do sistema de rede coletora rasa 

 

                                                    Fonte: Autor  

 

A rede coletora de Santa Luzia abrange uma área com extensão total de ruas de 13.511 

metros, com uma porcentagem de ruas não pavimentadas de 41%, tendo a extensão de seus 

ramais coletores 15.800 metros e uma extensão total de rede coletora de 3.950 metros, possuindo  

uma estação elevatória de esgotos (EEE) que recalca os efluentes através de um emissário para 

interceptar a rede do Poço da Panela, na rua Sant´ana, bairro de Casa Forte na outra margem do 

rio Capibaribe, conforme demonstra a Figura 4.3, destacando o traçado do emissário e coletor de 

ligação a rede existente, que destinará os efluentes ao sistema de tratamento em Peixinhos. 
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5.0. Resultados e Discussão 

 

Para o estudo de Gestão de Redes Coletoras de Esgoto, sabendo-se que o ponto “Educação” 

têm influência direta nos pontos “Implantação” e “Operação e Manutenção”, três etapas foram 

analisadas, para o levantamento em campo dos parâmetros: 

 

a) Implantação (Projeto e Construção): 

Na ocasião da concepção do projeto 1985, ainda não existia as preocupações de ordens 

sociais prévias, foi escolhido o sistema de rede coletora condominial, devido as condições em que 

a obra deveria ser executada, favorecer este método. Mesmo assim ocorreu a preocupação com o 

risco de se trabalhar em comunidades de baixa renda, não viesse a prejudicar o levantamento dos 

dados, pois a partir de dados confiáveis pode-se prever o sucesso do sistema. Até então, notava-se 

a existência de projetos sem a participação da população local, muitas vezes as dificuldades só se 

evidenciavam no momento da execução da obra, no SES Santa Luzia os programas de educação 

ambiental destinados a integrarem a população ao projeto só inicaram após a construção do 

sistema.  

A implantação do SES de Santa Luzia demonstra que o estabelecimento de um sistema de 

esgoto adequado para uma população urbana, exige um cuidadoso trabalho de engenharia. As 

tubulações devem possuir diâmetros compatíveis com as contribuições, pois caso contrário, pode 

extravasar e produzir danos às propriedades, perigos para a saúde e prejuízos materiais. Os 

parâmetros hidráulicos e físicos considerados para cálculo do dimensionamento da rede coletora 

devem ser analisados de maneira ajustada com as características da população a que vai servir. 

Os coletores deverão ser dimensionados como canais de seção livre (escoamento uniforme) e 

projetados para possuírem trechos retilíneos com declividade constante. 

Os seguintes parâmetros importantes devem ser considerados: 

• A fiscalização quando na implantação do sistema deve ser capacitada para exigir o 

perfeito assentamento dos trechos coletores; conforme o projeto, na época a 

comunidade local ainda não possuía a real ideia de como o sistema teria que ser 

executado, nem qual o grau de dependência que o sistema possuía em relação à 

população local. 
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• Caracterização do esgoto coletado (doméstico, industrial): é importante para que os 

diâmetros calculados não venham a ser superados; na Vila de Santa Luzia o sistema se 

define como uma transição do condominial e convencional, levando em conta que nos 

logradouros principais receberam coletores de esgotos profundos direcionando os 

esgotos a uma estação elevatória. 

• Foi detectado o baixo padrão de construção da rede coletora em questão, ocasionando 

em muitos pontos a necessidade de serviços de reconstrução do sistema, haja vista que 

pontos importantíssimos como declividade (i ≥ 0,5%) e alinhamento dos coletores não 

foram devidamente cuidados, fazendo que o re-trabalho viesse a onerar o sistema; nos 

projetos os perfis topográficos não traduziam fidedignamente as condições reais do 

campo. Como material adotado para o sistema, foram utilizados tubos de manilha 

cerâmica DN 150 mm com junta de cimento e caixas de inspeção e poços de visita 

construídos de alvenaria; após 27 anos de uso (2012), os materiais apresentavam 

elevado estado de degradação, ocasionando entupimentos e manutenções constantes 

devido a quebras, levando algumas ruas a refazerem suas tubulações e caixas de 

inspeção, sendo adotado materiais mais modernos e adequados às condições urbanas 

atuais, mesmo de uma forma artesanal a qualidade já se mostra satisfatória, (Figura 5.1. 

A e B). 

 

Figura 5.1. Moldagem dos anéis porta-tampa das caixas de inspeção e assentamento no campo 

                                              A                                                            B 

 

Fonte: Arquivo da PCR. 
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Vale salientar que todos os materiais aplicados no sistema foram adquiridos pelos órgão 

públicos responsáveis através do sistema de licitação, sendo o fator determinante apenas o preço 

unitário de cada item, como a implantação de sistemas condominiais ainda não era uma prática 

corrente, faltou interação entre a elaboração do projeto e a área de assentamento, levanto o 

sistema a apresentar pontos fracos referente aos materiais aplicados. 

 

• Hoje o anteprojeto e o projeto executivo de sistemas semelhantes devem seguir etapas 

relacionadas com a comunidade a ser servida: (i) estudos preliminares para chegar a uma 

estimativa do custo de implantação; (ii) levantamento detalhado de dados subterrâneos, 

de superfície, condições climáticas, características socio-econômicas da comunidade e 

pretensão para futuro desenvolvimento comercial ou industrial; (iii) anteprojeto e projeto 

dotados de plantas, perfis e especificações para orientar o processo construtivo do 

sistema, levando em conta as modificações ocorridas durante a execução do sistema, que 

devem ter como principal objetivo a transformação da qualidade de vida da população 

atendida pelo sistema, na Vila Santa Luzia, mesmo tratando-se de um sistema 

implantado a 27 anos, os benefícios gerados pela sua implantação e operação se 

traduzem nas condições dos principais logradouros (Figura 5.2 A e B).  

 

Na Vila Santa Luzia o sistema condominial intercepta um sistema convencional, 

direcionando seus efluentes a uma estação elevatória convencional, dotada de um equipamento de 

bombeamento submerso; o equipamento de reserva foi retirado para conserto e não mais retornou 

desde 2010, hoje a EEE opera com apenas uma unidade de bombeamento, aumentando a 

possibilidade de parada do sistema para manutenções. A Figura 5.3 mostra a EEE e a Figura 5.4 

mostra o tratamento preliminar (gradeamento) antes e depois de uma manutenção. 
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Figura 5.2. Área beneficiada com a execução de rede coletora rasa e drenagem, antes e 

depois na vila Santa Luzia, Recife. 

                                       A                                                         B 

 

 Fonte: Arquivo da PCR e Autor  

 

Figura 5.3. EEE Santa Luzia, poço de captação e quadro de comando. 

 

Fonte: Arquivo da PCR.  
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Figura 5.4. Gradeamento (tratamento preliminar) da EEE Santa Luzia, antes e depois de uma 

manutenção, presença de resíduos sólidos no poço de captação. 

                                   A                                                        B 

 

Fonte: Autor  

 

Após o recalque efetuado por meio de equipamento submersível, o esgoto é lançado através de um 

emissário de 450 m de comprimento, vencendo a largura de rio Cabibaribe, indo interceptar a rede 

coletora do Poço da Panela / Casa Forte, mais precisamente na rua Sant´Ana, na margem oposta, sendo 

direcionado para a ETE de Peixinhos.   

 

b) Operação e Manutenção: 

Este ponto deve ser tratado com a devida ênfase, se comparado com os sistemas 

convencionais, onde a manutenção é um ponto crítico do sistema, consumindo muito tempo, 

recursos financeiros e físicos elevados. Nos sistemas condominiais, principalmente por depender 

de todos os atores envolvidos no sistema, desde os projetistas, construtores e principalmente com 

a população atendida, que certamente se caracteriza como principal parte, pois a ela, se atribuirá a 

função de operar e manter a rede em perfeito estado de funcionamento, por isso destacam-se os 

seguintes pontos: 

• Conforme descrito anteriormente, em 1985 na Vila Santa Luzia foram instalados tubos 

cerâmicos (manilhas) DN 150 com juntas de cimento, que devido ao tempo e 

condições de uso já não apresentam possibilidade de funcionamento adequado; grande 

parte destes tubos se encontram avariados promovendo entupimentos constantes, 

devido a contribuições de sedimentos e resíduos sólidos não biodegradáveis. 
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• Como a rede em questão trata-se de um sistema misto entre o condominial e 

convencional, há a necessidade de maquinário da companhia de saneamento para a 

desobstrução de vários trechos do sistema onde está localizado o coletor tronco 

principal, mas levando em consideração que a concessionária possui dificuldade de 

disponibilização dos caminhões dotados do equipamento para a manutenção, a espera 

pelos consertos geralmente são de vários dias ou semanas. 

• A população local foi orientada através do bom trabalho desenvolvido pela 

Associação de Moradores, referente às questões ambientais; ainda assim, esta 

atividade de conscientização e instrução deve ser constante, porque os maus hábitos e 

descasos com os resíduos sólidos levam ao colapso do sistema em diversos pontos 

diariamente, quando lançados no interior da rede condominial corpos estranhos não 

biodegradáveis, esta prática fica evidente quando analisamos os sistemas de drenagem 

de águas pluviais, o lixo e sedimentos acabam por adentrarem à rede, ocasionando 

obstruções diversas  (Figuras 5.5 A e B,  5.6 A e B,  5.7 A, 5.10).      

 

Figura 5.5. Resíduos sólidos lançados em cima de caixas coletoras de águas pluviais. 

                                 A                                                            B 

 

  Fonte: Autor  

 

 

 

 

 



 
 

 

Fig

                                       

 

• Capacitação dos operários de campo

serviços de limpeza e manute

(Equipe volante de Manutenção) 

comunidade local, 

Figura 5.7. Profissional destacado pela com

                                                

Figura 5.6. Resíduos sólidos lançados na entrada da rua

                                       A                                                    B 

Fonte: Autor.  

Capacitação dos operários de campo, pertencentes à comunidade para execução dos 

serviços de limpeza e manutenção  modalidade condominial, 

(Equipe volante de Manutenção) seguindo o projeto sem entrar em choque com a 

comunidade local, (Figura 5.7 A e B). 

Profissional destacado pela comunidade para manutenção de rede

                                                A                                                       B

Fonte: Arquivo da PCR.  
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idos lançados na entrada da rua. 

 

comunidade para execução dos 

modalidade condominial, denominados EVM 

seguindo o projeto sem entrar em choque com a 

unidade para manutenção de rede. 

A                                                       B 
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• Devido as ações de manutenção por indivíduos preparados integrantes da própria 

comunidade o tempo de manutenção tem sido muito menor e a um custo irrisório em 

relação aos métodos de manutenção de redes profundas. Na própria comunidade surgem 

pessoas com pré-disposição e capacidade de entender o sistema, fazendo uso de 

ferramentas relativamente simples e baratas, sendo capazes de formar uma equipe 

atuante (Figura 5.8). Aliando presteza e conhecimento para a função, um esquema 

otimizado é formado próximo à comunidade, fazendo com que os reparos demorem em 

média apenas 3 horas, contra um tempo de reparo em redes convencionais profundas de 

média de 72 horas, quando realizadas pela concessionária de saneamento. 

 

Na Vila Santa Luzia, os coletores condominiais de esgoto estão localizados no eixo das ruas 

de menor largura, descarregando em coletores  localizados no eixo das principais ruas, tendo sua 

manutenção sob a responsabilidade da companhia de saneamento, além do sistema drenagem 

pluvial sob responsabilidade da prefeitura (Figuras 5.8 e 5.9 A e B). 

Figura 5.8. Equipe Volante de Manutenção, contratada pelo SANEAR em ação realizando 

manutenção na rede. 

 

Fonte: Arquivo da PCR. 
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Figura 5.9. Equipe da PCR efetuando a manutenção do sistema de drenagem. 

                                       A                                                     B 

 

Fonte: Arquivo da PCR.  

 

Figura 5.10. Coletores e poços de visita, localizados no eixo das ruas de menor largura. 

 

 

Fonte: Autor  

 

1. O ESI (Escritório de Saneamento Integrado – pertencente ao SANEAR) de Santa 

Luzia entrou em funcionamento em novembro de 2003, tendo como objetivo 

principal o atendimento às demandas de operação e manutenção dos sistemas de água 

e esgoto da localidade. As atividades de manutenção e operação passaram a ser 
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distribuídas entre equipes do SANEAR (Autarquia de Saneamento municipal) e 

COMPESA, ficando o SANEAR responsável pelo atendimento às solicitações por 

ligações domiciliares e complementação / manutenção dos ramais coletores, ficando a 

COMPESA responsável pelo atendimento às demandas nas redes de água e esgoto e 

pelo pleno funcionamento da EEE Santa Luzia. 

No período de novembro de 2003 a novembro de 2011 foram registradas 2.010 

ocorrências atendidas pelo ESI junto com as equipes volantes de manutenção (contratadas pelo 

SANEAR); inclusive ocorreu um acréscimo significativo ao sistema, devido a implantação dos 

conjuntos habitacionais Bueirão (50 unidades habitacionais concluído em agosto 2004) e Torre 

(320 unidades habitacionais concluído em março 2004), ambos tendo seus efluentes destinados à 

EEE de Santa Luzia e lançados através do emissário ETE Peixinhos.  

Hoje é definido que 71% das ocorrências / solicitações de manutenção no sistema, são 

localizados nos ramais coletores domiciliares, demonstrando a importância que os usuários detém 

sobre o sistema de esgotamento sanitário com redes coletoras rasas. 

 

c) Educação (Utilização): 

Este se constitui num ponto especial, pois criar programas de mudança de hábitos na 

população, e ainda manter um serviço de acompanhamento contínuo, não é uma tarefa simples, 

uma vez que todas as ações tomadas têm influência direta no modo viver da comunidade. Na Vila 

de Santa Luzia, a associação dos moradores (Figura 5.11 A e B) presta um serviço de educação 

ambiental para a população, tentando conscientizar os moradores sobre a necessidade de 

preservação do sistema de esgoto sanitário e drenagem pluvial, evitando o lançamento de corpos 

estranhos e lixo no interior da rede. Os sistemas de coleta de esgotos devem ser projetados de 

forma a garantir certa individualidade de cada lote; isto faz com que a questão participação da 

população se torne cada vez mais essencial, tanto na permissão para trabalhos no interior dos 

lotes quando necessário, como no correto uso das instalações. Desta forma destacam-se os 

principais pontos importantes: 
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Figura 5.11. Associação dos Moradores da Vila Santa Luzia e Escritório do Saneamento 

Integrado – Recife. 

                              A                                                            B 

 

Fonte: Autor.  

 

• A população atendida pelo sistema deve ter a consciência da necessidade da construção de 

caixas de gordura para receberem os efluentes das pias de cozinha, fato que ainda não é 

corrente nas residências (a COMPESA atribui a maior porcentagem dos serviços de 

desobstrução de rede devido ao acúmulo de gordura nas tubulações e poços de visita), 

levando o sistema a necessidade de sofrer manutenção de desobstrução, devido a não 

retenção das gorduras em caixas específicas e o lançamento dessa gordura diretamente 

nos coletores de esgoto; assim como as contribuições de sedimentos carreados para o 

interior da rede por orifícios próprios das tampas de poços de visita ou orifícios feitos pela 

população (Figuras 5.12 e 5.13).  
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Figura 5.12. Rede obstruída por gordura e sedimentos. 

 

Fonte: Autor.  

Figura 5.13. Orifício próprio das tampas dos poços de visita, eixo das ruas. 

 

Fonte: Autor.  
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• Devido a certa heterogeneidade dos padrões das residências, nota-se que algumas ruas 

apresentam moradores mais preparados para um uso que favorece a conservação do 

sistema de esgoto sanitário, moradores que absorveram melhor o entendimento do sistema 

e iniciam melhorias significativas nas residências e organizam-se para solicitar adequação 

da rede e em alguns casos os próprios moradores patrocinam a mudança; estas ruas 

passaram por reforma do sistema de esgotamento sanitário nos últimos 4 anos, recebendo 

coletores de esgoto de material plástico DN 150 mm adequados à declividade e esforço 

devido ao tráfego de veículos (Figura 5.14). 

Figura 5.14. Rua incluída no programa de adequação de rede coletora, Vila Santa Luzia – Recife. 

 

 

Fonte: Autor.  

 

• Quando o sistema é bem projetado e construído, o bem estar gerado pela sua implantação  

traduz-se numa melhoria significativa das condições de infraestrutura, levando os 

moradores a zelarem pelas condições ideais para que o sistema funcione, resultando na 

melhoria visível da qualidade de vida dos moradores atendidos pelo sistema. 

 

Mesmo com este trabalho de destaque realizado pela Associação de Moradores na questão 

educação ambiental, é notório o acúmulo de resíduos sólidos junto aos bueiros/caixas coletoras 
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de águas pluviais (Figura 5.15), mostrando as dificuldades de se obter um estado adequado de 

participação popular para preservação do sistema. 

Figura 5.15. Acúmulo de lixo na entrada de coletores pluviais. 

 

 

Fonte: Autor.  

 

• Entendimento dos limites de responsabilidades da população e da companhia de 

saneamento local (estatal ou privada). 

• Quando houver a necessidade da construção de um novo ramal de esgoto 

(reformas ou ampliações em residências) não danificar as paredes das caixas de 

passagem do ramal ou coletor condominial, evitando a queda de detritos no 

interior das caixas. 

• Não percebemos a existência de programas de reciclagem de resíduos sólidos que 

permitam a participação popular, nas fases de coleta e comercialização, os 

programas observados são particulares, onde os moradores que quiserem 

contribuir, serão responsáveis pela separação, e entrega dos resíduos, ficando a 

seleção e comercialização no tocante a dividendos, por parte de terceiros. 

• Não realizar plantio de árvores junto às caixas de passagem ou sobre os coletores, 

para evitar danos aos mesmos. Com a tentativa de humanização da área onde foi 
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implantado o sistema de esgotamento sanitário, a Associação dos Moradores em 

1990 promoveu um programa de plantio de árvores nas calçadas, uma vez que os 

coletores e interceptores se localizam no eixo dos logradouros, porém várias 

residências realizaram reformas ou melhoramentos na parte física das edificações, 

algumas sem critério técnico algum, chegando ao ponto de construírem calçadas 

sobre as caixas de inspeção, dificultando ou até impossibilitando as manutenções, 

(Figura 5.16). 

Figura 5.16. Calçadas construídas sobre as caixas de inspeção. 

 

 

 

Fonte: Autor.  

 

• Na ausência de um sistema de drenagem para águas pluviais, respeitar a 

individualidade da rede, pois a mesma não está preparada para drenar as 

contribuições advindas das chuvas que caem na região, caso contrário o sistema 

colapsará, devido ao excesso de contribuição e sedimentos carreados para o 

interior do sistema (Figura 5.17 A e B). 

 

 



 
 

 

Figura 5.17. Furo para entrada de água da chuva, colapso do sistema após precipitação.

                             A                                                                B

• Entender que o sistema é concebido apenas para condução de águas residuárias 

(esgoto doméstico), não introduzir resíduos sólidos (lixo) na re

estranhos não biodegradáveis

plásticas, garrafas PET, 

desafio educacional da população atendida pelo sistema

Figura

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Furo para entrada de água da chuva, colapso do sistema após precipitação.

A                                                                B 

 

Fonte: Autor.  

Entender que o sistema é concebido apenas para condução de águas residuárias 

(esgoto doméstico), não introduzir resíduos sólidos (lixo) na re

estranhos não biodegradáveis, como fibras, fios, roupas, pedaços de pano, peças 

garrafas PET, componentes eletrônicos, e etc...

desafio educacional da população atendida pelo sistema (

ura 5.18. Sacola plástica, areia e roupa no interior da rede

                                        A                                                     B 

Fonte: Arquivo da PCR.  
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Furo para entrada de água da chuva, colapso do sistema após precipitação. 

Entender que o sistema é concebido apenas para condução de águas residuárias 

(esgoto doméstico), não introduzir resíduos sólidos (lixo) na rede, nem corpos 

roupas, pedaços de pano, peças 

..., constitui-se no grande 

(Figura 5.18 A e B). 

eia e roupa no interior da rede. 
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• O mau uso e construção de um sistema condominial, assim como qualquer outro 

sistema coletor de resíduos, pode acarretar na proliferação de animais peçonhentos 

(insetos e roedores) e desenvolvimento de odores não desejáveis ao convívio 

social; a falta de fecho hídrico (desconectores) e ramais de ventilação nas 

instalações domiciliares se constitui na principal causa de insatisfação dos 

sistemas por parte da população atendida (Figura 5.19 A e B), além da disposição 

errada dos resíduos sólidos junto a entrada das caixas coletoras de água pluvial. 

 

Figura 5.19. Corte do WC padrão nas residências atendidas pela rede condominial, 

notando-se a ausência de ramal de ventilação e desconectores nos sistemas. 

                                  A                                                                B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor.  

 

A análise deste tema mostrou de forma clara que ainda necessita-se de um entendimento 

maior das questões relativas à implantação-manutenção-preparo de uma área para receber um 

sistema de coleta de esgoto condominial na Cidade do Recife. Hoje os órgãos responsáveis por 

estes pontos, URB, PCR e COMPESA, ainda não conseguiram demonstrar ações de forma a que 

venha convencer todas as parcelas da sociedade (inclusive as relativas à especulação imobiliária). 

 

Ausência de 
desconector. 

Ausência de 
Ramal de 
ventilação. 
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Deve-se mudar o pensamento de que o homem se instala, usa os recursos naturais 

disponíveis e após a saturação, simplesmente abandona a área em busca de novas condições.  As 

Redes Coletoras Rasas são sem dúvida os sistemas mais auto-sustentáveis que existem, permitem 

um controle muito maior de suas funções e promove a possibilidade de se executar um tratamento 

(por qualquer método escolhido) de maior eficiência a um custo operacional mais baixo.  

Sem falar no aporte de qualidade de vida disponibilizado para a população com ganhos em 

saúde e educação ambiental, a sustentabilidade do sistema é o fator principal de seu sucesso, fator 

este que só será satisfeito caso a população assistida venha absorver o conceito do sistema, de 

forma a preservar todos os seus componentes.  

De nada adianta a implantação de sistemas de coleta e transporte de esgotos, se não for 

trabalhadas, de maneira eficaz, programas de educação ambiental que visem conscientizar a 

população a ser assistida pelo projeto. Na cidade do Recife, existe o SANEAR que é responsável 

pelo monitoramento e manutenção dos sistemas pela esfera municipal. Quando ocorrem 

obstruções ou avarias na rede de forma que ultrapassam a capacidade de ação do SANEAR, é 

acionada a COMPESA, que por sua condição de atendimento pela esfera estadual, se programa 

para a execução do serviço em questão. Entretanto, esta ação tem que acontecer com maior 

celeridade, pois o descompasso entre os dois órgãos municipal e estadual geram um estado de 

insatisfação perante a população residente na área.     
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6.0. Conclusão 

 

 

 

 Ficou claro que quando analisamos as diretrizes estabelecidas para a operação dos 

sistemas de redes coletoras de esgoto de pouca profundidade, temos que entender as fases de 

implantação e operação do sistema, para que possamos determinar fatores que levem o sistema ao 

sucesso, tendo como fator primordial para a satisfação de todos os atores envolvidos, a 

sustentabilidade do sistema, que só ocorrerá caso a população atendida assuma a responsabilidade 

de uso consciente das instalações, preservando as condições vitais de funcionamento do sistema, 

o saneamento básico tem um preço, e este preço é o envolvimento de todos os usuários do 

sistema. Conclui-se que no caso da Vila Santa Luzia, o envolvimento da população é grande, 

porém ainda falta maior participação no tocante à operação da rede coletora, tendo como causas 

principais:  

1- A falta de maior integração entre os gestores municipal e estadual, no tocante a operação 

e manutenção em tempo hábil.  

2- Necessidade de melhoria da conscientização da comunidade local e maior esforço no 

ensino de base e de educação ambiental, visando à preservação e funcionamento do 

sistema implantado. 
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7.0. Recomendações 

 

As seguintes recomendações são sugeridas para a melhoria da gestão de redes condominiais: 

 

1) Ação integrada entre a SANEAR e a COMPESA, fica a necessidade de uma sinergia 

maior entre os gestores dos sistemas municipais e estadual, a fim de proporcionar uma 

operação e manutenção mais eficiente, em tempo hábil que não causem grandes 

transtornos a população envolvida. 

2) A ação constante de programas de educação ambiental, por parte dos gestores e tendo 

como veículo a Associação de Moradores local, que pode levar a conscientização da 

sustentabilidade do sistema à população atendida, pois a mesma sofre todos os males 

da deficiência de uso do sistema, quando parte dos usuários não contribuem com uso 

consciente das instalações . 

3) A intensificação dos programas de remoção e coleta de resíduos sólidos por parte da 

empresa municipal de urbanização.  

4) Criação de um programa de reciclagem que permita a participação popular, inclusive 

que admita a geração de recursos financeiros para quem participa, pois só ocorrem 

programas de reciclagem isolados e particulares.  

5) A inclusão de programas de preservação, entendimento das fases do sistema e 

operação adequada do sistema, no ensino de base da comunidade local, assim como 

sinalização vertical em pontos estratégicos da comunidade informando a necessidade 

de contribuição de todos para a obtenção da sustentabilidade do sistema instalado.  
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