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RESUMO 

 

A escassez e o desabastecimento das zonas urbanas e rurais do estado do Ceará tem sido 

reflexo de vários fatores, tais como: o mais severo período de estiagem dos últimos 67 anos, 

as precipitações pluviométricas dos últimos 5 (cinco) anos inferiores a 40% da média 

histórica, o baixo nível de recarga dos mananciais em zona serrana que são 

predominantemente subterrâneos, o uso não consciente da água e o subdimensionamento da 

infraestrutura de reservação e transporte.  Para o presente estudo foi modelada a rede de 

distribuição de água da sede urbana de Guaramiranga no software EPANET, exatamente no 

perímetro coberto pela rede de distribuição de água da CAGECE, foram construídos modelos 

para o cenário inicial (com a bateria de poços interligada à rede de distribuição de forma não 

planejada, foi considerada a população residente com seu crescimento projetado para 20 

anos), para o cenário intermediário reorganizamos o layout dos poços reunindo seus volumes 

em reservatórios para posterior distribuição, verificamos que nos cenários inicial e 

intermediário o parâmetro perda de carga ficou acima de 8 m/km e pressão distribuída ficou 

abaixo de 10 m.c.a em quase 100% dos nós estudados, e no cenário ideal (que é a soma das 

demandas do cenário intermediário mais a população do dia de maior consumo no ano que é 

27% maior do que a população residente atual) após incluir as melhorias na rede de 

distribuição conseguimos adequar todos os parâmetros citados acima à NBR, às Normas 

Técnicas da CAGECE e à Resolução 130 da ARCE, ou seja, perda de carga ficou abaixo dos 

8 m/km e a pressão distribuída acima de 10 m.c.a. em todos os nós, o que justifica o 

investimento pois a presente proposta de intervenção trará (quando implementada) segurança 

no ponto de vista de continuidade e equidade no transporte da água distribuída, 

principalmente durante os grandes eventos anuais que ocorrem no município de 

Guaramiranga e que representam juntos uma das principais fontes de arrecadação para o 

município. O projeto de intervenção proposto tem como objeto a licitação para contratação de 

empresa de engenharia para execução das melhorias propostas no projeto de readequação do 

transporte e reservação de água da sede urbana do município de Guaramiranga-CE. 

 

Palavras-chave: Rede de distribuição. Melhorias. Guaramiranga. Água. Intervenção. 
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The scarcity and shortage of urban and rural areas in the state of Ciara has been a reflection of 

several factors, such as: the most severe drought period of the last 67 years, rainfall of the last 

5 (five) years less than 40% of the low level of recharge of waterfalls in the mountainous zone 

that are predominantly subterranean, the nonconscious use of water and the undersizing of the 

reserve and transportation infrastructure. For the present study, the water distribution network 

of the Guaramiranga urban headquarters in the EPANET software was modeled, exactly in 

the perimeter covered by the CAGECE water distribution network, models were constructed 

for the initial scenario (with the battery of wells interconnected to the network of distribution 

in an unplanned manner was considered the resident population with its growth projected for 

20 years), for the intermediate scenario we reorganized the lay-out of the wells by pooling 

their volumes in reservoirs for later distribution, we verified that in the initial and intermediate 

scenarios the parameter load pressure was above 8 m / km and distributed pressure was below 

10 m.c.a in almost 100% of the studied nodes, and in the ideal scenario (which is the sum of 

the demands of the intermediate scenario plus the population of the day of greatest 

consumption in the year which is 27% higher than the current resident population) after 

including the improvements in the distribution network we were able to adeq all of the 

parameters mentioned above to NBR, CAGECE Technical Standards and ARCE Resolution 

130, that is, the load loss was below 8 m / km and the pressure distributed above 10 m.c.a at 

all nodes, which justifies the This intervention proposal will bring (when implemented) safety 

from the point of view of continuity and equity in the transportation of distributed water, 

especially during the large annual events that occur in the municipality of Guaramiranga and 

that together represent one of the main sources of collection for the municipality. The 

proposed intervention project has the objective of bidding for the contracting of an 

engineering company to carry out the improvements proposed in the project for the upgrading 

of transportation and water reservation in the city of Guaramiranga-CE. 

 

Keywords: Distribution. Network. Improvement. Guaramiranga. Water. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Uma das principais prioridades das populações é o atendimento por sistema de 

abastecimento de água em quantidade e qualidade adequadas, pela importância para 

atendimento às suas necessidades relacionadas à saúde e ao desenvolvimento industrial 

(TSUTIYA, 2006). 

Ao longo da história da humanidade, foram se tornando crescentemente mais 

diversificadas e exigentes, em quantidade e qualidade, as necessidades de uso da água. Com o 

desenvolvimento das diversas culturas, as sociedades foram se tomando mais complexas e a 

garantia de sua sobrevivência passou a exigir, ao mesmo tempo, mais segurança no 

suprimento de água e maiores aportes tecnológicos que, por sua vez, também vieram a 

demandar maior quantidade de água. Mais modernamente, necessidades outras, como as 

ditadas pela sociedade de consumo e as "indústrias" de turismo e de lazer, vêm trazendo 

novas demandas pela água (HELLER; PÁDUA, 2010). 

Em vista da importância de um adequado sistema de abastecimento de água, 

grandes esforços vêm sendo feitos, particularmente nas últimas décadas do século 20, com 

elevados investimentos, de modo a se levar água de boa qualidade ao maior número possível 

de usuários, especialmente dos países em desenvolvimento, onde a situação de abastecimento 

de água é menos favorável. No Brasil, um imenso progresso em relação à implantação de 

sistemas de abastecimento de água se deu nas décadas de 1970 e 1980 com a implementação 

do PLANASA — Plano Nacional do Saneamento - que permitiu ao país atingir níveis de 

atendimento de cerca de 90 % da população urbana (TSUTIYA, 2006).   

Hoje, nos centros urbanos mais desenvolvidos, as maiores deficiências observadas 

em sistemas de abastecimento de água se devem principalmente a deterioração dos sistemas 

mais antigos, especialmente na parte de distribuição de água, com tubulações antigas 

apresentando frequentes problemas de rompimentos e de vazamentos de água, ou mesmo a 

falta de abastecimento, áreas urbanas que apresentam rápido e desordenado crescimento. 

Assim, para esses centros urbanos, a necessidade de adequações dos serviços de 

abastecimento de água está ligada à reabilitação de redes de transporte e distribuição de água 

mais antigas, bem como a construção e ampliação dos sistemas para atender às novas áreas de 

crescimento. Estima-se que nos grandes centros urbanos os maiores investimentos necessários 
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serão para a recuperação das partes mais antigas do sistema de transporte e distribuição de 

água potável (TSUTIYA, 2006). 

Os serviços de saneamento básico são considerados essenciais, pois é a partir 

deles que podemos promover as condições mínimas de desenvolvimento social. Cabe aos 

gestores e às políticas públicas, assim como aos cidadãos em geral, o papel de 

responsabilidade, articulação e reversão dessa realidade, principalmente em regiões mais 

pobres, como o Norte e Nordeste, onde são encontradas as situações e os índices mais 

alarmantes de falta de saneamento básico (CAGECE, 2016). 

Guaramiranga, município onde esse trabalho de conclusão de curso está 

ambientado tem sua rede de distribuição composta por materiais em PVC com diâmetros 

nominais (DN) variando entre 32 e 50 mm, o que acarreta, por conta do elevado consumo 

(com grande influência nas sazonalidades) ao longo de sua extensão, elevada perda de carga e 

consequente despressurização em alguns setores de abastecimento e um maior tempo de 

espera para que a rede de distribuição de água (RDA) fique saturada e tenha pressão suficiente 

para viabilizar o abastecimento dos reservatórios elevados de cada imóvel, principalmente os 

situados em ponta de rede. 

Por isso presente projeto visa realizar um estudo de viabilidade financeira e 

ambiental para redimensionamento da rede de distribuição de água tratada da sede urbana do 

município de Guaramiranga. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

Desenvolver o projeto de intervenção de melhorias da rede de distribuição da sede 

do município de Guaramiranga e realizar licitação para contratar empresa de engenharia para 

implantá-lo. 

 

2.2 Específicos 

 

➢ Elaborar estudo populacional para o sistema de Guaramiranga; 

➢ Calcular a vazão de projeto para a modelagem hidráulica (população residente 

projetada para 20 anos mais a população para o dia de maior consumo do ano); 

➢ A partir da modelagem hidráulica propor melhorias com vistas à adequação da 

rede de distribuição à NBR 12.218, à Resolução 130 da (Agência Reguladora de 

Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará) e às normas da CAGECE. 

➢ Elaborar orçamento, cronograma físico e financeiro e termo de referência para 

viabilizar a contratação de empresa de engenharia para executar o projeto. 
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3 METODOLOGIA 

 

Elaboramos um estudo para verificação das condições de abastecimento do 

Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Guaramiranga. Este estudo tem o objetivo de 

dar indicativos de variações negativas nos parâmetros hidráulicos perda de carga e pressão 

distribuída ao longo da rede considerando para tanto no cálculo da vazão de projeto a 

população residente projetada para 20 anos, a população sazonal máxima anual e as possíveis 

melhorias às quais o sistema ficará passivo.  

  

3.1 Concepção do Estudo 

 

Para realização desse estudo, foram elaborados modelos hidráulicos na plataforma 

EPANET, com o Sistema de Abastecimento de Água da sede do Município de Guaramiranga. 

As condições operacionais do município foram obtidas através do relatório de controle 

operacional de abril/2018 (CAGECE, 2018) os dados referentes à taxa de crescimento 

geométrico da população da área urbana do município foram obtidos através do Perfil básico 

Municipal de Guaramiranga (IPECE, 2017), o número total de passantes na sede urbana de 

Guaramiranga por evento anual foi obtido através de ofício resposta à CAGECE enviado pela 

Secretaria de Municipal de Turismo de Guaramiranga. 

  

3.2 Construção do Modelo 

 

3.2.1 Rede de Abastecimento de Água 

 

Tomando como base o cadastro disponibilizado pela CAGECE, foi montada toda 

a malha de abastecimento de água da sede do Município de Guaramiranga, de forma 

georreferenciada na plataforma QGIS, possibilitando assim a correção do traçado que havia 

sido disponibilizado em arquivo com extensão .dwg. O fuste do reservatório elevado existente 

foi coletado em campo.  
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3.2.2 Consumos da região 

 

Para encontrarmos os valores de consumos nos nós do modelo, foi utilizada 

planilha de cálculo desenvolvida pelo autor, conforme modelo a seguir:  

Tabela 1 – Memória de Cálculo 

 

(Vazão) (l/s) Q= 24,98371 

  

Consumo/ponto 

(EPANET) 
0,23794 

Dados básicos para Modelagem 

Total de Passantes 13000 

Taxa de Hospedagem 

por Evento 
76,92% 

População Flutuante 3500 

Projeção de 

Crescimento Populacional 

IBGE ou IPECE: 

0,69% 

Taxa de Ocupação 

por domicílio 
3,78 

Consumo per capita 

(l/hab/dia) 
150 

Reforço diário K1: 1,2 

Reforço horário K2: 1,5 

Tempo de duração 

(segundos) 
72000 

Nº de nós (EPANET): 105 

Horizonte do Projeto 

(anos) 
20 

População Base 2756 

Ligações prediais de 

água reais 
729 

Horas de 

funcionamento dos 

poços/dia 

20 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 
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Para o cálculo da vazão de projeto consideramos: Q = (Nº de imóveis* Projeção 

de Crescimento Populacional IPECE*taxa de ocupação por domicílio*Consumo per 

capita*K1*K2/tempo de duração em segundos). 

Para encontrar o consumo dos nós dividimos a vazão de projeto encontrada pela 

quantidade total de nós da modelagem. 

  

3.3 Dados do sistema 

  

Considerou-se para atendimento ao sistema, que possui 729 ligações prediais de 

água, uma vazão máxima (para um horizonte de projeto de 20 anos) de 24,98 l/s, para essa 

vazão levamos em consideração uma taxa de ocupação de 3,78 habitantes por imóvel, um per 

capta de 150 l/hab/dia, a população sazonal para o dia de maior consumo do ano equivalente a 

3.500 habitantes e os coeficientes de variação horária e diária (k1 e k2).  
 

3.4 Topografia 
 

Para determinação das cotas topográficas, foi utilizada a base altimétrica SRTM 

(Shuttle Radar Topography Mission), através do software QGIS lançamos a rede modelada 

através de um arquivo .inp exportado pela software EPANET, o que viabilizou inserirmos as 

respectivas elevações nos nós da modelagem (GONÇALVES; JÚNIOR, 2016). 
 

3.5 Sistema Atual - Cenário 01 
 

Neste cenário a rede é disposta da forma atual, com poços injetados ao longo da 

rede de forma aleatória, sem o acréscimo de qualquer melhoria para distribuição, e sem 

considerar a população máxima sazonal anual. 

Figura 1 - Cenário 01 do Sistema Atual de Abastecimento 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 
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As zonas de pressão são definidas pelo tempo de funcionamento de cada poço e 

são diferentes entre si, pois dependem da recarga e da quantidade de ligações dependentes em 

cada poço. Esse cenário não é o ideal, visto que quando um poço para o bairro ou grupamento 

de edificações afetado tende a ficar prejudicado, além dos parâmetros perda de carga ao longo 

da rede e a pressão nos nós estarem em desconformidade com a NBR 12.218, resolução 130 

da ARCE e normas da CAGECE. 

 

3.6 Sistema Atual - Cenário 02 

  

Neste cenário alteramos o layout dos poços, injetando 3 na reservação existente e 

os outros 3 restantes na reservação projetada (esses custos estão inseridos na planilha 

estimativa de custos), que passaria a funcionar como reunião, e com isso passaríamos a ter 

uma melhor gestão da água produzida e ofertada para o sistema. Nesse cenário continuamos 

sem o acréscimo de qualquer mudança para a infraestrutura existente da distribuição, e sem 

considerar a população máxima sazonal anual. 

Figura 2 - Cenário 02 do Sistema Atual de Abastecimento 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 

 

Nesse cenário as pressões ficam todas abaixo dos 10 m.c.a mínimos 

recomendados pela NBR 12.218 e exigido pela resolução 130 da ARCE. Tudo isso devido às 

elevadas perdas de carga resultantes dos diâmetros dos tubos existentes que são quase em sua 

totalidade de 50 mm (diâmetro nominal) com alguns trechos mais críticos que tem ainda um 

diâmetro menor, no caso 32 mm. Com base no exposto acima não se faz necessário 

apresentarmos um cenário com o sistema atual acrescido da demanda sazonal ou população 

flutuante, visto que esta é maior do que a população existente em quase 27%.  
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3.7 Melhoria Proposta 

 

Para o cenário 03 considerou-se a população residente atual projetada para 20 anos 

mais a população sazonal para o dia de maior consumo do ano e o incremento de melhorias 

para a rede de distribuição. 

Figura 3 - Cenário 03 - Sistema Atual de Abastecimento  

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Nesse cenário propusemos as seguintes melhorias: 

➢ A adequação da perda de carga ao longo da rede através da alteração de 

diâmetros de algumas redes; 

➢ Troca da tubulação de descida do REL existente (50 m³); 

➢ Implantação de novo reservatório elevado, com capacidade de 250 m³; 

➢ Implantação de dois novos reservatórios apoiados, com capacidade de 225 m³ 

totalizando 500 m³ de reservação. 

➢ Implantação de duas estações elevatórias; 

➢ Setorização de Guaramiranga em duas zonas de pressão. 

 

Observa-se na figura 3, nos gráficos de isolinhas extraídos do software EPANET 

que, com a inclusão das melhorias supracitadas as pressões foram adequadas ao estabelecido 
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na NBR 12.218, resolução 130 da ARCE e às normas da CAGECE, ou seja, se situando no 

mínimo na faixa dos 10 m.c.a. 
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4 REFERENCIAL TÉORICO 

 

4.1 Concepção do Sistema de Abastecimento de Água 

 

Um sistema de abastecimento de água deve ser projetado para atender as 

necessidades de água potável para o mais extremo dos casos de consumo da sociedade. 

Condições adversas de topografia, quantitativo populacional, estrutura do local a ser 

abastecido, dentre outros fatores influenciam no projeto de um sistema de abastecimento de 

água tratada. São esses fatores que serão considerados nos cálculos de projeto e que mostrarão 

o que será necessário para a estruturação do sistema (RODRIGUES, et al. 2012). 

No conjunto de atividades que constitui a elaboração do projeto de um sistema de 

abastecimento de água, a concepção é elaborada na fase inicial do projeto. O estudo de 

concepção pode, às vezes, ser precedido de um diagnóstico técnico e ambiental da área de 

estudo ou, até mesmo, de um Plano Diretor da bacia hidrográfica.  

Basicamente a concepção tem como objetivos (TSUTIYA, 2006): 

➢ Identificação e qualificação de todos os fatores intervenientes com o sistema 

desabastecimento de água; 

➢ Diagnóstico do sistema existente, considerando a situação atual e futura; 

➢ Estabelecimento de todos os parâmetros básicos de projeto; 

➢ Pré-dimensionamento das unidades dos sistemas, para as alternativas 

selecionadas; 

➢ Escolha da alternativa mais adequada mediante comparação técnica, 

econômica e ambiental, entre as alternativas; 

➢ Estabelecimento das diretrizes gerais de projetos e estimativas das quantidades 

de serviços que devem ser executados na fase do projeto. 

  

4.2 Partes do Sistema de Abastecimento de Água 

 

A concepção de um sistema de abastecimento de água pode variar em função de 

vários aspectos, dentre eles: porte do município, disponibilidade hídrica e ou tipo de 

manancial, qualidade da água bruta, topografia e ou relevo do terreno, mas, em geral, os 
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sistemas convencionais de abastecimento de água são montados conforme o fluxograma 

abaixo, onde podemos identificar cada etapa: 

 

Figura 4 – Esquema de um sistema de abastecimento de água 

 

Fonte: Tsutiya (2006). 

 

Abaixo o desenho do fluxograma acima representado em perfil: 

 

Figura 5 – Perfil de um sistema de abastecimento de água 

 

Fonte: Tsutiya (2006) 

 

As partes integrantes de um sistema de abastecimento de água podem ser 

conceituadas conforme a seguir (HELLER; PÁDUA, 2010): 

➢ Manancial: fonte de água, a partir de onde é abastecido o sistema, em linhas 

gerais os mananciais podem ser do tipo: 

o Subterrâneo freático ou não confinado; 

o Subterrâneo confinado; 

o Superficial sem acumulação; 
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o Superficial com acumulação; 

o Água de chuva. 

➢ Captação: consiste na estrutura responsável pela extração de água do 

manancial, a fim de torna-la disponível para seu transporte para os locais de 

utilização. Pode ser de muitas e diferentes formas, em função do tipo de 

manancial. Seu projeto, sobretudo quando refere-se à captação em manancial de 

superfície, deve considerar cuidadosamente as características físicas do curso 

d’água e de suas margens, bem como as variações sazonais de vazão, uma vez que 

se trata de uma unidade de muita responsabilidade no sistema e, por se localizar 

no curso d’água, fica sujeita a ação das intempéries; 

➢ Adução: destina-se a transportar a água, interligando unidades de captação, 

tratamento, estações elevatórias, reservação e rede de distribuição em função da 

água que transporta, pode ser adutora de água bruta ou de água tratada e, em 

função de suas características hidráulicas, pode ser em conduto livre, em conduto 

forçado por gravidade ou em recalque; 

➢ Estações elevatórias: podem se mostrar necessárias quando a água necessita 

atingir níveis mais elevados, vencendo desníveis geométricos. Existem sistemas 

sem estações elevatórias, da mesma forma que existem outros com dezenas (às 

vezes centenas) delas. Seu emprego é em função, principalmente, do relevo do 

local. Podem ser classificadas segundo a água que recalcam (bruta ou tratada) e o 

tipo de bomba; 

➢ Tratamento: de implantação sempre necessária, para compatibilizar a qualidade 

da água bruta com os padrões de potabilidade e proteger a saúde da população 

consumidora, segundo a portaria MS nº 2914/2011 (BRASIL, 2011). Esta portaria 

estabelece as seguintes condições mínimas para o tratamento: 

o Toda água para consumo humano, fornecida coletivamente, deverá 

passar por processo de desinfecção ou cloração; 

o As águas provenientes de manancial superficial devem ser submetidas a 

processo de filtração. 

➢ Reservatórios: destinam-se, entre outras funções a realizar a compensação entre 

a vazão de produção – oriunda da captação-adução-tratamento, que em geral é 

fixa ou tem poucas variações - e as vazões de consumo, variáveis ao longo das 
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horas do dia e ao longo dos dias do ano. Podem assumir diferentes formas, em 

função de sua posição no terreno (apoiado, elevado, semienterrado, enterrado) e 

de sua posição em relação à rede de distribuição (de montante ou jusante). 

➢ Rede de distribuição: é composta de tubulações, conexões e peças especiais, 

localizados nos logradouros públicos, e tem por função distribuir água até as 

residências, estabelecimentos comerciais, indústrias e locais públicos. Podem 

assumir configurações bastante simples até extremamente complexas, em função 

do aporte, da densidade demográfica, da distribuição e da topografia da área 

abastecida. 

 

4.3 Redes de Distribuição de Água 

 

4.3.1 Generalidades 

 

Rede de distribuição é a unidade do sistema de abastecimento de água constituída 

por tubulações e órgãos acessórios instalados em logradouros públicos, e que tem por 

finalidade fornecer, em regime contínuo (24 h por dia), água potável em quantidade, 

qualidade e pressão adequadas a múltiplos consumidores (residenciais, comerciais, industriais 

e de serviços) localizados em uma cidade, vila ou outro tipo de aglomeração urbana 

(HELLER; PÁDUA, 2010). 

A denominação rede de distribuição provém da forma como as suas tubulações 

são instaladas, formando rede de condutos interligados entre si e possibilitando diversas 

derivações para a distribuição da água potável aos imóveis abastecidos (HELLER; PÁDUA, 

2010). 

A importância da rede de distribuição deve-se a duas características de grande 

relevância a ela associadas, quais sejam (HELLER; PÁDUA, 2010): 

➢ Característica de garantir, como derradeira unidade do sistema de 

abastecimento de água, que a água produzida e veiculada pelas unidades 

anteriores chegue até os seus consumidores finais sem a deterioração de sua 

qualidade e com a quantidade, pressão e continuidade estabelecidas pela boa 

técnica e pelas normas oficiais aplicáveis; 
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➢ Característica de constituir-se, geralmente, na mais extensa unidade do sistema, 

responsável, em geral, por mais de 50% do seu custo de implantação. 

 

4.3.2 Tipos de Redes de Distribuição de Água 

 

Redes de distribuição podem ser usualmente constituídas por dois tipos de 

canalizações (TSUTIYA, 2006):  

➢ Principal: também denominada de conduto tronco ou canalização mestra são 

tubulações de maior diâmetro que tem por finalidade abastecer as canalizações 

secundárias; 

➢ Secundária: São tubulações de menor diâmetro e tem a função de abastecer 

diretamente os pontos de consumo do sistema de abastecimento de água. 

De acordo com a disposição das canalizações principais e o sentido de 

escoamento nas tubulações secundárias, as redes são classificadas em (TSUTIYA, 2006): 

➢ Ramificada; 

➢ Malhada; 

➢ Mista. 

 

A rede é classificada como ramificada quando o abastecimento se faz a partir de 

uma tubulação tronco, alimentada por um reservatório ou através de uma estação elevatória, e 

a distribuição da água é feita diretamente para os condutos secundários, sendo conhecido o 

sentido da vazão em qualquer trecho (TSUTIYA, 2006). 

Na rede ramificada (ver figura 3, abaixo), um acidente que interrompa o 

escoamento em uma tubulação faz comprometer todo o abastecimento nas tubulações situadas 

a jusante da mesma. Portanto a adoção de rede ramificada é recomendada somente em casos 

em que a topografia e os pontos a serem abastecidos não permitam o traçado como rede 

malhada (TSUTIYA, 2006). 

Na concepção apresentada na figura 3, os pontos de derivação de vazão e/ou 

mudanças de diâmetro são chamados de nós e as tubulações entre os dois nós são chamadas 

de trecho. O sentido de escoamento. O sentido de escoamento nessa figura é da tubulação 

principal para as tubulações secundárias, até as extremidades mortas ou pontas secas 

(TSUTIYA, 2006). 
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Conforme a disposição das tubulações principais os traçados das redes 

ramificadas podem ser classificados em (TSUTIYA, 2006): 

➢ Redes em espinha de peixe: a partir de um conduto principal central, derivam-

se em forma de ramificações os outros condutos principais (figura 3.1). É um 

traçado utilizado para o abastecimento de áreas com desenvolvimento linear; 

➢ Redes em grelha: os condutos principais são sensivelmente paralelos, ligam-se 

em uma extremidade a um outro conduto principal, que os alimenta (figura 3.2). 

 

Figura 6 – Perfil de um sistema de abastecimento de água 

 
Fonte: Tsutiya (2006). 

 

Figura 7 – Redes de distribuição ramificadas: Traçado tipo espinha de peixe e  

 

Fonte: Tsutiya (2006). 

 

Figura 8 – Redes de distribuição ramificadas: Traçado tipo grelha. 

 

Fonte: Tsutiya (2006). 
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As redes malhadas são constituídas por tubulações principais que formam anéis ou blocos, 

de modo que, pode se abastecer qualquer ponto do sistema por mais de um caminho, 

permitindo uma maior flexibilidade em satisfazer a demanda e manutenção da rede, com o 

mínimo de interrupção no fornecimento de água (TSUTIYA, 2006). 

 

Figura 9 – Esquema de uma rede malhada com quatro anéis ou malhas. 

 

Fonte: Tsutiya (2006). 

 

 

As redes mistas consistem na associação de redes ramificadas com as redes 

malhadas (TSUTIYA, 2006). 

 

Figura 10 – Esquema de uma rede mista. 

 

Fonte: Tsutiya (2006). 

 

4.4 Dimensionamento de Redes de Distribuição de Água: Requisitos 

 

Tsutiya (2006) destaca os parâmetros a seguir para viabilizar um adequado 

dimensionamento de um projeto de redes de distribuição de água: 
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➢ As tubulações principais devem preferencialmente formar circuitos fechados, 

sempre que o traçado urbanístico permita; 

➢ As tubulações principais devem ser direcionadas às zonas de maior demanda, 

próximas onde se localizam as vazões concentradas, as vazões singulares de 

consumidores especiais e onde está previsto o abastecimento de água para 

combate a incêndio; 

➢ As tubulações devem ser localizadas em vias ou áreas públicas; 

➢ Deve-se dar preferência às vias não pavimentadas onde o trânsito não seja 

intenso, onde não existam outras interferências significativas na via pública, e 

onde as condições do solo sejam as melhores, não só pela maior facilidade de 

execução das obras, mas também pela garantia quanto aos recalques e 

movimentações das tubulações. 

Com relação à rede secundária, embora a mesma deva ser assentada 

indistintamente em todas as ruas da área a ser atendida, algumas recomendações podem ser 

feitas quanto ao seu traçado: 

➢ Devem ser dispostas, sempre que possível, sob os passeios. Dependendo da 

largura da via, do seu tipo de pavimento e da intensidade do trânsito, pode ser 

necessária a implantação de uma rede dupla, ou seja, uma tubulação para cada 

passeio; 

➢ De um modo geral, deve-se procurar limitar o comprimento da tubulação 

secundária a 600 m, alimentando-a sempre pelas duas extremidades; 

➢ As tubulações secundárias devem formar rede malhada, evitando-se ao máximo 

as extremidades mortas, podendo ou não ser interligadas nos pontos de 

cruzamento; 

➢ Em nas onde exista uma tubulação principal com diâmetro superior a 300 mm, 

deve ser prevista uma tubulação secundária para receber as ligações prediais. 

 

4.5 Parâmetros Hidráulicos de Redes de Distribuição de Água 

 

Nesse tópico vamos referendar os principais parâmetros hidráulicos que devem 

ser analisados e levados em conta durante o dimensionamento para que seja possível uma boa 
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gestão e operação das redes após a sua implantação, dou ênfase aos parâmetros de pressão, 

perda de carga e velocidade. 

Para funcionar adequadamente, a rede de distribuição deve estar sujeita a uma 

pressão mínima e a uma pressão máxima. A pressão mínima tem por finalidade vencer os 

desníveis topográficos e as perdas de carga no ramal predial e nas tubulações internas dos 

prédios abastecidos, de modo a garantir que a água chegue até o reservatório predial padrão, 

ou seja, aquele instalado no piso ou no teto de prédio de no máximo dois pavimentos. 

Interessa neste caso a denominada pressão dinâmica mínima, entendida como a pressão 

referida ao nível do eixo da via pública, em determinado ponto da rede, sob condição de 

utilização no dia e hora de maior consumo e com a ocorrência do nível mínimo de água no 

respectivo reservatório de distribuição (HELLER; PÁDUA, 2010). 

Já a não superação da pressão máxima destina-se a garantir a integridade dos 

tubos, conexões e válvulas utilizadas nas instalações prediais (que possuem uma pressão 

limite a que podem estar sujeitas) e também a reduzir as perdas de água nas tubulações da 

rede de distribuição e nos ramais prediais (as perdas de água em tubulações defeituosas ou 

com furos devido à corrosão variam com a raiz quadrada da pressão reinante nas tubulações). 

Neste caso, a pressão de interesse é a denominada pressão estática máxima, definida como a 

pressão referida ao nível do eixo da via pública, em determinado ponto da rede, sob condição 

de consumo nulo e com a ocorrência do nível máximo de água no respectivo reservatório de 

distribuição (HELLER; PÁDUA, 2010). 

No Brasil, a NBR 12.218 da ABNT (1994) estabelece em 100 kPa 

(aproximadamente 10 m.c.a) a pressão dinâmica mínima em redes públicas de distribuição de 

água, e em 500 kPa (aproximadamente 50 m.c.a) a pressão estática máxima, com as seguintes 

ressalvas (HELLER; PÁDUA, 2010): 

➢ Os valores da pressão estática superiores à máxima e da pressão dinâmica 

inferiores à mínima podem ser aceitos, desde que justificados técnica e 

economicamente; 

➢ Trechos de condutos principais que não abastecem consumidores ou tubulações 

secundárias não estão sujeitos aos limites da pressão estabelecidos acima, mas 

devem ser verificados quanto à estabilidade estrutural e à segurança sanitária. 

Não obstante essas ressalvas, todo o esforço deve ser feito para que as pressões 

reinantes na rede de distribuição estejam dentro dos limites de 10 e 50 m.c.a., visando, 
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sobretudo, a redução das perdas de água. As exceções devem corresponder a situações muito 

especiais, a serem devidamente justificadas, não devendo abranger áreas de extensão 

significativa (HELLER; PÁDUA, 2010). 

Observa-se que, as pressões estáticas e dinâmicas são referidas ao NA (nível de 

água) máximo e ao NA mínimo respectivamente, do reservatório de distribuição de água 

(TSUTIYA, 2006). 

As limitações de velocidade estão associadas, tanto à segurança e durabilidade das 

tubulações, como ao custo de implantação e operação (TSUTIYA, 2006).  

As baixas velocidades favorecem a durabilidade, sob aspecto da abrasão das 

tubulações e peças especiais e ainda minimizam os efeitos dos transitórios hidráulicos 

ocasionados pelas variações de pressão e, por outro lado, facilitam o depósito de materiais 

existentes na água (TSUTIYA, 2006). 

Velocidades altas diminuem o diâmetro da tubulação e consequentemente o custo 

de aquisição e assentamento da tubulação, entretanto, causam aumento da perda de carga com 

aumento dos custos de energia elétrica nos bombeamentos ou na altura dos reservatórios, 

causam ruído na tubulação, favorecem o desgaste por abrasão e cavitação de peças e válvulas, 

aumentando os custos de manutenção (TSUTIYA, 2006). 

Para a norma NBR 12.218/1994 da ABNT, a velocidade mínima nas tubulações 

deve ser de 0,6 m/s, e a máxima, de 3,5 m/s; estes limites referem-se às demandas máximas 

diárias no início e no final da etapa de execução da rede (TSUTIYA, 2006). 

As velocidades máximas por diâmetro estão representadas abaixo na figura 11. 
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Figura 11 – Velocidades máximas por diâmetro de tubulações 

Velocidade máxima (m/s) 

D (mm) 
França (L. 

Bonnet) 
EUA 

(Fanning) 
Itália (M. 

Marchetti) 
São Paulo (Azevedo 

Netto) 
Fórmula V = 0,5 + 

1,5D 

75 0,70 0,80 0,75 0,60 0,71 

100 0,75 0,95 0,80 0,60 0,75 

150 0,80 1,20 0,90 0,80 0,83 

200 0,90 1,35 1,00 0,90 0,90 

250 1,00 1,50 1,10 1,10 0,98 

300 1,10 1,65 1,20 1,20 1,05 

350 1,20 1,75 1,25 1,30 1,13 

400 1,25 1,80 1,35 1,40 1,20 

450 1,30 1,90 1,40 1,50 1,28 

500 1,40 2,00 1,50 1,60 1,35 

550 1,50 2,10 1,60 1,70 1,43 

600 1,60 2,10 1,70 1,80 1,50 

750 1,75 2,15 1,90 - 1,73 

1000 2,00 2,40 2,20 - 2,10 
Fonte: Azevedo Netto et al. (1998). 

 

Na prática, as canalizações não são constituídas exclusivamente por tubos 

retilíneos e de mesmo diâmetro. Usualmente incluem ainda peças especiais, conexões que 

pela forma e disposição elevam a turbulência, provocam atritos, causam o choque de 

partículas, dando origem às perdas de carga (AZEVEDO NETTO et al., 1998).  

A perda de carga, basicamente, consiste em uma perda energética no escoamento, 

que aparece como uma diminuição da pressão no escoamento a jusante. A energia dissipada 

pode converter-se em calor para o próprio fluido (PORTNOI, 2012). 

Ou de acordo com Azevedo Netto et al., 1998, a energia se dissipa pelo atrito 

ocasionado pelo próprio movimento da água nas paredes da tubulação como também pela 

turbulência causada pela presença de conexões e ou peças especiais ao longo da rede. 

Essa perda de carga pode ser calculada através da fórmula universal ou fórmula de 

Darcy Weisbach, como também pela fórmula de Hazen-Williams, conforme a seguir 

(TSUKADA, 2015): 

a) Darcy Weisbach, 
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Onde: 

h = a perda de carga (pressão) por fricção; 

f = o fator de atrito de Darcy; 

L = o comprimento do tubo; 

D = o diâmetro interno do tubo; 

V = a velocidade média do escoamento; 

g = a aceleração da gravidade. 

 

b) Hazen Williams  

 

 

Onde:  

hf  = Perda de Carga (m) 

L = comprimento do tubo (m); 

Q = Vazão (m³/s) 

C = Coeficiente de rugosidade 

d = diâmetro interno do tubo (m) 

 

c) Perda de Carga Linear:  

A perda de carga linear quando expressa por unidade de comprimento do conduto, 

é chamada de perda de carga unitária, expressa por J, ou seja: 

 

 

Onde: 

J = Perda de carga unitária, em m/m; 

hf = Perda de carga, em m;  

L = Comprimento total da tubulação, em m; 

5 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
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A área de estudo é a sede urbana do município de Guaramiranga, situada no 

maciço de Baturité, com uma população urbana atual de 2.756 pessoas (população calculada 

com base na taxa de ocupação por domicílios encontrada no perfil básico municipal do IPECE 

de 2017 multiplicada pela quantidade de ligações reais de água informada pela CAGECE) em 

maio de 2018. Na figura 9 são apresentados os conflitantes do município. 

 

Figura 12 – Conflitantes do Município de Guaramiranga 

 

Fonte: IPECE, 2002. 
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

6.1 Identificação do problema 

 

O diâmetros nominais (DN) da rede de distribuição mínimos variando entre 32 e 

50 mm, o que acarreta, por conta do elevado consumo (com grande influência nas 

sazonalidades) ao longo de sua extensão, elevada perda de carga e consequente 

despressurização em alguns setores de abastecimento aumentando o tempo de espera para que 

a rede de distribuição de água (RDA) fique saturada e tenha pressão suficiente para viabilizar 

o abastecimento dos reservatórios elevados de cada imóvel, principalmente os situados em 

ponta de rede. 

 

6.2 Justificativa 

 

Guaramiranga é um dos destinos turísticos mais procurados do estado, se destaca 

por vários eventos entre os quais se destacam: Festival Jazz e Blues que ocorre durante o 

feriado de carnaval, Semana Santa, férias de julho e Réveillon. Conforme o ofício de número 

50/2018 da prefeitura municipal de Guaramiranga há um aporte diário máximo anual de 3.500 

pessoas por evento. Nesse cenário a população total da área urbana mais do que dobra de 

tamanho pois passa de 2756 para 6.256 pessoas quando acrescida da população flutuante. 

Nessa situação o parâmetro hidráulico perda de carga agravado pela infraestrutura 

existente (com tubulações com diâmetros mínimos, no caso 32 e 50 mm) inviabiliza o 

abastecimento de água de forma generalizada, com decorrência de desabastecimento, portanto 

a modelagem hidráulica do sistema atual com proposição de melhorias está ambientada nesse 

cenário, para que se possa adequar à situação descrita acima às normas brasileiras e as normas 

da CAGECE. 

 

6.3 Objetivo 

 

Desenvolver o projeto de intervenção de melhorias da rede de distribuição da sede 

do município de Guaramiranga, propondo melhorias gerais quanto ao transporte (e ampliação 

da reservação se for o caso) adequado da água tratada, de forma a adequar os parâmetros 



 

36 

 

hidráulicos perda de carga e pressão ao longo da rede de distribuição principalmente por conta 

do aumento de consumo nas sazonalidades. 

 

6.4 Resultados e Impactos Esperados 

 

A partir de um estudo de modelagem hidráulica a ser feita no software EPANET 

espera-se na análise a ser feita que o parâmetro perda de carga fique no máximo dentro dos 8 

m/km (metros por quilômetro) e a pressão estática no eixo da rede com valor mínimo de 10 

m.c.a (metros de coluna d’água) conforme o estabelecido na Resolução de número 130 da 

ARCE. 

Com o modelo elaborado e melhorias definidas objetiva-se a contratação de 

empresa para execução e implantação destas. 

 

6.5 Ações de Intervenção 

 

Contratar empresa para executar e ou implantar as melhorias propostas na 

modelagem citadas no item 5.4. 

 

6.6 Atores envolvidos 

 

Necessariamente deverá ser formalizado um convênio entre o município 

(convenente) e o proponente que poderá ser a ANA, a FUNASA, a União ou até mesmo o 

estado, o convênio visará garantir a alocação de recursos que viabilizem a execução de 

contrato a ser elaborado, nesse cenário o município é o destinatário dos recursos. 

 

6.7 Recursos necessários 

 

Conforme orçamento estimativo realizado o montante total dos recursos é da ordem de 

R$ 2.117.335,97 (Dois Milhões, cento e dezessete mil, trezentos e trinta e cinco reais e 

noventa e sete centavos). 
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6.8 Orçamento 

 

Abaixo na tabela 1 apresentamos a planilha orçamentária feita com base na tabela 

24.1 desonerada da SEINFRA (Secretaria de infraestrutura do estado do Ceará), na qual 

utilizamos o BDI adotado pela CAGECE de 17,5% de sobre os materiais (com desoneração) e 

de 30% para serviços (com desoneração). 
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Tabela 2 – Planilha Orçamentária 

 
GUARAMIRANGA - CENÁRIO 3 COM MELHORIAS REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

MATERIAIS E SERVIÇOS  
 

 

      junho / 2018 

PLANILHA DO ORÇAMENTO     

       

ITEM CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO   UNIDADE   QUANTIDADE    PREÇO UNITÁRIO   PREÇO TOTAL  

03 03 

CENÁRIO 3 COM MELHORIAS 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - MATERIAIS E 

SERVIÇOS 

                2.117.335,97  

03.01 03.01 LOCAÇÃO/CADASTRO                       11.692,06  

03.01.01 C2874 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA  M               8.472,51                                      0,22                       1.863,95  

03.01.02 C0583 
CADASTRO DE REDE DE ÁGUA 

(MEIO MAGNÉTICO) 
 M               8.472,51                                      1,16                       9.828,11  

03.02 03.02 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS                       31.741,11  

03.02.01 C0370 
BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO 

TIPO A1 
 UN                      1,00                               4.896,09                       4.896,09  

03.02.02 C2851 
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

DE ÁGUA 
 UN                    21,00                               1.172,05                     24.613,05  

03.02.03 C2849 
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

DE ESGOTO 
 UN                      1,00                                  267,80                          267,80  

03.02.04 C2850 
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E 

LÓGICA 
 UN                      1,00                               1.964,17                       1.964,17  

03.03 03.03 TRÂNSITO E SEGURANÇA                       39.044,73  

03.03.01 C2947 
SINALIZAÇÃO DE 

ADVERTÊNCIA 
 UN                  170,00                                    12,38                       2.104,60  

03.03.02 C2948 
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

COM BARREIRAS 
 M               8.472,51                                      4,36                     36.940,13  

03.04 03.04 MOVIMENTO DE TERRA                     288.208,00  

03.04.03 C2796 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO  M3               3.812,63                                    18,23                     69.504,21  
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DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m 

03.04.04 C2921 
REATERRO C/COMPACTAÇÃO 

MANUAL S/CONTROLE, 

MATERIAL DA VALA 
 M3               2.668,84                                    20,16                     53.803,81  

03.04.05 C0328 
ATERRO C/COMPACTAÇÃO 

MECÂNICA E CONTROLE, MAT. 

DE AQUISIÇÃO 
 M3               1.143,79                                    84,27                     96.387,05  

03.04.06 C0707 
CARGA MANUAL DE TERRA EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 
 M3               1.143,79                                    13,68                     15.647,03  

03.04.07 C2532 
TRANSPORTE DE MATERIAL, 

EXCETO ROCHA EM 

CAMINHÃO ATÉ 20KM 
 M3               1.143,79                                    46,22                     52.865,90  

03.05 03.05 PAVIMENTAÇÃO                     245.239,90  

03.0501 C2940 
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO 

EM PARALELEPÍPEDO OU 

PEDRA TOSCA 
 M2               2.794,85                                      7,12                     19.899,32  

03.0502 C3041 
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO 

EM BLOKRET C/ REMOÇÃO 

LATERAL 
 M2                  922,64                                      8,16                       7.528,76  

03.0503 C2926 
RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM 

CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), 

ESP.= 5cm 
 M2               1.489,16                                    44,62                     66.446,50  

03.0504 C2938 
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA COM BASE EM 

PEDRA 
 M2               1.489,16                                    24,21                     36.052,66  

03.0505 C3036 
RECOMPOSIÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO C/BLOKRET 

REAPROVEITADO 
 M2                  922,64                                    13,05                     12.040,48  

03.0506 C2929 

RECOMPOSIÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDO 

C/REJUNTAMENTO 

 M2               1.687,42                                    37,60                     63.446,84  

03.0507 C2933 
RECOMPOSIÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA 

TOSCA S/REJUNTAMENTO 
 M2               2.596,18                                    15,34                     39.825,34  

03.06 03.06 ASSENTAMENTO DE TUBO, INCLUSIVE                      18.564,70  
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TRANSPORTE, LIMPEZA E TESTE 

03.06.01 C0291 
ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

CONEXÕES EM PVC, JE DN 

50mm 
 M                  167,00                                      1,60                          267,20  

03.06.02 C0292 
ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

CONEXÕES EM PVC, JE DN 

75mm 
 M               6.987,00                                      1,94                     13.554,78  

03.06.03 C0281 
ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

CONEXÕES EM PVC, JE DN 

100mm 
 M                  796,00                                      2,57                       2.045,72  

03.06.04 C0283 
ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

CONEXÕES EM PVC, JE DN 

150mm 
 M                  725,00                                      3,72                       2.697,00  

03.07 03.07 BLOCO DE ANCORAGEM                            605,96  

03.07.01 C3403 
BLOCO DE ANCORAGEM EM 

CONCRETO SIMPLES 

FCK=10MPa 
 M3                      1,00                                  605,96                          605,96  

03.08 03.08 INJETAMENTO                         4.419,60  

03.08.02 C2761 

INJETAMENTO EM TUBO 

EXISTENTE PVC 

100<DN<=200mm INCL. 

DESLOCAMENTO 

 UN                      3,00                                  278,29                          834,87  

03.08.03 C2762 
INJETAMENTO EM TUBO 

EXISTENTE PVC ATE 100mm 

INCL. DESLOCAMENTO 
 UN                    19,00                                  188,67                       3.584,73  

03.10 03.10 
FORNECIMENTO DE 

TUBULAÇÃO, CONEXÕES E 

ACESSÓRIOS 
                    213.270,54  

03.10.01 I3159 
TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN 50 

(NBR-5647) 
 M                  174,00                                      9,72                       1.691,28  

03.10.02 I3160 
TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN 75 

(NBR-5647) 
 M               7.164,00                                    19,26                   137.978,64  

03.10.03 I3164 
TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN 100 

(NBR-5647) 
 M                  816,00                                    40,76                     33.260,16  
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03.10.04 I6524 
TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 

1MPa DN 150 (NBR-7665-07/03/07) 
 M                  744,00                                    45,28                     33.688,32  

03.10.05 I3100 CAP PBA DN 75  UN                      3,00                                    15,91                            47,73  

03.10.06 I3143 
TE PVC PBA 90 COM BOLSAS 

DN 75 
 UN                      6,00                                    51,70                          310,20  

03.10.07 I3142 
TE PVC PBA 90 COM BOLSAS 

DN 50 
 UN                      1,00                                    21,11                            21,11  

03.10.08 I3144 
TE PVC PBA 90 COM BOLSAS 

DN 100 
 UN                      1,00                                    91,65                            91,65  

03.10.09 I3147 
TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM 

BOLSAS DN 100 x 75 
 UN                      1,00                                    81,08                            81,08  

03.10.10 I3145 
TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM 

BOLSAS DN 75 x 50 
 UN                      6,00                                    43,48                          260,88  

03.10.11 I3544 
TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA 

DN 150 x 150 
 UN                      2,00                                  500,84                       1.001,68  

03.10.12 I4062 
REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 

150 x 100 
 UN                      3,00                                  310,25                          930,75  

03.10.13 I7141 
REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 

150 x 50 
 UN                      1,00                                  262,94                          262,94  

03.10.14 I4061 
REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 

150 x 75 
 UN                      2,00                                  266,18                          532,36  

03.10.15 I3141 
REDUÇÃO PVC PBA PONTA / 

BOLSA DN 100 x 75 
 UN                      3,00                                    38,28                          114,84  

03.10.16 I3139 
REDUÇÃO PVC PBA PONTA / 

BOLSA DN 75 x 50 
 UN                      8,00                                    25,52                          204,16  

03.10.17 I3364 
CURVA 90 FoFo BB JUNTA 

ELÁSTICA DN 150 
 UN                      2,00                                  391,06                          782,12  

03.10.18 I3348 
CURVA 45 FoFo BB JUNTA 

ELÁSTICA DN 150 
 UN                      2,00                                  344,04                          688,08  

03.10.19 I3331 
CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA 

ELÁSTICA DN 150 
 UN                      1,00                                  375,87                          375,87  

03.10.20 I3109 
CURVA 22 30' PBA COM PONTA 

E BOLSA DN 100 
 UN                      1,00                                    72,02                            72,02  

03.10.21 I3114 
CURVA 90 PBA COM PONTA E 

BOLSA DN 75 
 UN                      4,00                                    49,76                          199,04  

03.10.22 I3111 CURVA 45 PBA COM PONTA E  UN                      1,00                                    47,13                            47,13  
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BOLSA DN 75 

03.10.23 I3103 
CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 

75 
 UN                      3,00                                    60,51                          181,53  

03.10.24 I3089 
ANEL DE BORRACHA P/ TUBO 

PBA DN 50 
 UN                    18,00                                      1,12                            20,16  

03.10.25 I3090 
ANEL DE BORRACHA P/ TUBO 

PBA DN 75 
 UN                    77,00                                      1,73                          133,21  

03.10.26 I3091 
ANEL DE BORRACHA P/ TUBO 

PBA DN 100 
 UN                    13,00                                      2,84                            36,92  

03.10.27 I3095 
ANEL DE BORRACHA P/ TUBO 

DE FoFo 1MPa DN 150 
 UN                    23,00                                    11,16                          256,68  

03.11 03.11 
TRANSFERÊNCIA DE 

LIGAÇÕES 
                        6.808,33  

03.11.01 C2979 
TRANSFERÊNCIA DE LIGAÇÃO 

EM REDE REMANEJADA 
 UN                  493,00                                    13,81                       6.808,33  

03.12 03.12 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA                       80.000,00  

03.12.01 - 

CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO 

ELEVATÓRIA COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

E EQUIPAMENTOS 

 VB                      2,00                             40.000,00                     80.000,00  

03.13 03.13 
NOVO BARRILETE REL 

EXISTENTE CAPACIDADE 50 

m³ 
                      22.741,04  

03.13.01 I4479 
TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 

PN10 - L=5800 
 UN                      5,00                               3.083,68                     15.418,40  

03.13.02 I3964 
TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200  

PN10 - L=250 
 UN                      4,00                                  604,98                       2.419,92  

03.13.03 I3426 CURVA FoFo 90 FF DN 150 PN10  UN                      3,00                                  393,78                       1.181,34  

03.13.04 C3462 
DESMONTAGEM DE TUBOS, 

CONEXÕES E PÇS ESPECIAIS, 

RESERVATÓRIO ELEVADO 
 UN                      1,00                               1.991,59                       1.991,59  

03.13.05 C3512 

MONTAGEM DE TUBOS, 

CONEXÕES E PÇS, 

RESERVATÓRIO ELEVADO CAP. 

ATÉ 50 M3 

 UN                      1,00                               1.729,79                       1.729,79  
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03.15 03.15 
INCREMENTO DE 01 REL C/ 

CAPACIDADE DE 250 M³-

MATERIAIS + SERVIÇOS 
                    550.000,00  

03.15.01 - 
CONSTRUÇÃO DE 

RESERVATÓRIO ELEVADO 

CAPACIDADE 150 M³ 
 VB                      1,00                           550.000,00                   550.000,00  

03.16 03.16 
INCREMENTO DE 02 RAPS C/ 

CAPACIDADE DE 225 M³ - 

MATERIAIS + SERVIÇOS 
                    605.000,00  

03.16.01 - 
CONSTRUÇÃO DE 

RESERVATÓRIO APOIADO 

CAPACIDADE 250 M³ 
 VB                      2,00                           302.500,00                   605.000,00  

      TOTAL GERAL             2.117.335,97  
 Dois Milhões, cento e dezessete mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos  

Fonte: Elaboração do Autor
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6.9 Viabilidade 

 

O projeto proposto é ambientalmente viável, pois ocorrerá apenas nas áreas já 

urbanizadas da sede urbana do município sem a necessidade de agredir o meio ambiente 

nativo. 

A implantação trará vários benefícios à população residente e flutuante, conforme 

a seguir: 

➢ Adequação da prestação de serviço da concessionária à resolução 130 da 

ARCE; 

➢ Garantia de melhora na continuidade e na qualidade do abastecimento, 

garantindo no mínimo a pressão mínima de operação em todos os domicílios. 

 

6.10 Riscos e dificuldades 

 

Os principais riscos e dificuldades consistem em encontrar empresa com 

profissionais qualificados para executar o objeto contratado dentro do prazo obedecendo 

rigorosamente os padrões construtivos previstos, por exemplo, nas normas da CAGECE.  

Outro risco é de nos depararmos com afloramentos de rocha durante a escavação 

de valas o que seria um fator superveniente que não pode ser previsto durante a elaboração do 

projeto. 

 

6.11 Cronograma 

 

Abaixo apresentamos nas tabelas 3 e 4 os cronogramas físico e financeiro da 

planilha orçamentária apresentada na tabela 1. 
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Tabela 3 – Cronograma Físico 

GUARAMIRANGA - CENÁRIO 3 COM MELHORIAS REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MATERIAIS E SERVIÇOS   

CRONOGRAMA FÍSICO (EM DIAS CORRIDOS)     

CÓDIGO GRUPO DE INSUMOS OU SERVIÇOS 30 60 90 120 

03.01 LOCAÇÃO/CADASTRO 33,33% 33,33% 33,33%   

03.02 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 33,33% 33,33% 33,33%   

03.03 TRÂNSITO E SEGURANÇA 33,33% 33,33% 33,33%   

03.04 MOVIMENTO DE TERRA 33,33% 33,33% 33,33%   

03.05 PAVIMENTAÇÃO 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

03.06 ASSENTAMENTO DE TUBO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E TESTE 33,33% 33,33% 33,33%   

03.07 BLOCO DE ANCORAGEM 33,33% 33,33% 33,33%   

03.08 INJETAMENTO 33,33% 33,33% 33,33%   

03.10 FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS 50,00% 50,00%     

03.11 TRANSFERÊNCIA DE LIGAÇÕES 33,33% 33,33% 33,33%   

03.12 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

03.13 NOVO BARRILETE REL EXISTENTE CAPACIDADE 50 m³ 0,00% 100,00%     

03.15 INCREMENTO DE 01 REL C/ CAPACIDADE DE 250 M³-MATERIAIS + SERVIÇOS 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

03.16 INCREMENTO DE 02 RAPS C/ CAPACIDADE DE 225 M³ - MATERIAIS + SERVIÇOS 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

Fonte: Elaboração do Autor 
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Tabela 4 – Cronograma Financeiro 

GUARAMIRANGA - CENÁRIO 3 COM MELHORIAS REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MATERIAIS E 

SERVIÇOS 
   

CRONOGRAMA FINANCEIRO (EM DIAS CORRIDOS)     

CÓDIGO GRUPO DE INSUMOS 30 60 90 120 

 03.01  LOCAÇÃO/CADASTRO 3.897,35 3.897,35 3.897,35 - 

 03.02  INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 10.580,37 10.580,37 10.580,37 - 

 03.03  TRÂNSITO E SEGURANÇA 13.014,91 13.014,91 13.014,91 - 

 03.04  MOVIMENTO DE TERRA 96.069,33 96.069,33 96.069,33 - 

 03.05  PAVIMENTAÇÃO 61.309,98 61.309,98 61.309,98 61.309,98 

 03.06  ASSENTAMENTO DE TUBO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E TESTE 6.188,23 6.188,23 6.188,23 - 

 03.07  BLOCO DE ANCORAGEM 201,99 201,99 201,99 - 

 03.08  INJETAMENTO 1.473,20 1.473,20 1.473,20 - 

 03.10  FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS 106.635,27 106.635,27 - - 

 03.11  TRANSFERÊNCIA DE LIGAÇÕES 2.269,44 2.269,44 2.269,44 - 

 03.12  ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

 03.13  NOVO BARRILETE REL EXISTENTE CAPACIDADE 50 m³ - 22.741,04 - - 

 03.15  INCREMENTO DE 01 REL C/ CAPACIDADE DE 250 M³-MATERIAIS + SERVIÇOS 137.500,00 137.500,00 137.500,00 137.500,00 

 03.16  INCREMENTO DE 02 RAPS C/ CAPACIDADE DE 225 M³ - MATERIAIS + SERVIÇOS 151.250,00 151.250,00 151.250,00 151.250,00 

 VALOR DO PERÍODO 610.390,07 633.131,11 503.754,80 370.059,98 

 VALOR ACUMULADO 610.390,07 1.243.521,18 1.747.275,98 2.117.335,96 

 PERCENTUAL DO PERÍODO 28,83% 29,90% 23,79% 17,48% 

 PERCENTUAL ACUMULADO 28,83% 58,73% 82,52% 100,00% 
Fonte: Elaboração do Autor
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6.12 Gestão, Acompanhamento e Avaliação. 

 

Deverão ser indicados pela prefeitura para fazer a gestão do contrato um gestor e 

um fiscal de obras. O fiscal deverá acompanhar as obras em campo diuturnamente, atuando 

corretivamente ao longo do processo de fiscalização sempre que necessário, inclusive 

preenchendo o livro de ocorrências de obra, de forma a garantir o cumprimento do 

cronograma físico da obra. Ao final de cada mês deverá realizar a medição dos serviços a 

serem pagos à contratada, apontando os percentuais e ou quantidades a serem pagas, atestando 

também a sua conformidade. 

O gestor do contrato deverá dar o apoio necessário ao fiscal de obras na execução 

de suas atividades, garantindo os recursos necessários ao bom andamento dos serviços. O 

gestor será o elo de interlocução entre o município e a contratada. O gestor deverá também 

validar a medição atestando a conformidade dos serviços junto ao fiscal. Ao final de cada 

medição o gestor e o fiscal deverão preencher um formulário de avaliação da empresa 

contratada, avaliando dessa forma se o conceito da empresa no tocante à execução do objeto é 

suficiente. 
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7 TERMO DE REFERÊNCIA 

 

7.1 Objeto 

 

Licitação para contratação de empresa de engenharia para execução das melhorias 

propostas no projeto de readequação do transporte e reservação de água da sede urbana do 

município de Guaramiranga-CE. 

Licitação na modalidade menor preço. 

 

Tabela 5 – Valor Global 

MUNICÍPIO VALOR 

Guaramiranga (Sede urbana) R$ 2.117.335,97 

Fonte: Elaboração do Autor 

 

7.2 Justificativa 

 

A contratação de empresa de engenharia para execução do objeto descrito no item 

7.1 deste termo de referência se faz essencial para compatibilizar a prestação dos serviços de 

abastecimento de água à demanda total de consumo de água por parte da população residente 

atual e projetada para 20 anos e também por parte da população sazonal e à resolução 130 da 

ARCE, pois hoje a infraestrutura disponível no tocante às redes de distribuição de água da 

sede urbana do município de Guaramiranga de água é insuficiente e inviabiliza o transporte de 

água para os bairros mais distantes ou situados em cota elevada, por isso a implantação de 

“linhas de reforços” com diâmetros maiores e a ampliação da capacidade de reservação são 

necessárias. 

 

7.3 Descrição do Objeto 

 

Execução das melhorias propostas no projeto de readequação do transporte e 

reservação de água da sede urbana do município de Guaramiranga-CE. 
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7.4 Fundamentação Legal 

 

NBR 12218 - Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público 

e Resolução Nº 130 da ARCE, de 25 de março de 2010 que estabelece as condições gerais na 

prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário e Normas Técnicas para Projetos Sistemas de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário – CAGECE, Versão 2.  

 

7.5 Estimativa de custos 

 

Na tabela 6 apresentamos o orçamento unificado com a estimativa de custos.
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Tabela 6 – Orçamento unificado 

GUARAMIRANGA - CENÁRIO 3 COM MELHORIAS REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MATERIAIS E SERVIÇOS  

     

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO    

     

ITEM DISCRIMINAÇÃO % Grupo  % Total  TOTAL 
03 CENÁRIO 3 COM MELHORIAS REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MATERIAIS E SERVIÇOS            100,00         2.117.335,97  

03.01 LOCAÇÃO/CADASTRO............................................................................................................. ............................          0,55                0,55                11.692,06  
03.02 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS...................................................................................................... .......................          1,50                1,50                31.741,11  
03.03 TRÂNSITO E SEGURANÇA......................................................................................................... .........................          1,84                1,84                39.044,73  
03.04 MOVIMENTO DE TERRA.................................................................................................................. ....................         13,61               13,61              288.208,00  
03.05 PAVIMENTAÇÃO....................................................................................................................................................         11,58               11,58              245.239,90  
03.06 ASSENTAMENTO DE TUBO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E TESTE...........................................          0,88                0,88                18.564,70  
03.07 BLOCO DE ANCORAGEM........................................................................................................... ..........................          0,03                0,03                    605,96  
03.08 INJETAMENTO.................................................................................................................. ......................................          0,21                0,21                 4.419,60  
03.10 FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS................................................................         10,07               10,07              213.270,54  
03.11 TRANSFERÊNCIA DE LIGAÇÕES........................................................................................................................          0,32                0,32                 6.808,33  
03.12 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA.......................................................................................................................................          3,78                3,78                80.000,00  
03.13 NOVO BARRILETE REL EXISTENTE CAPACIDADE 50 m³.......................................................................... ...          1,07                1,07                22.741,04  
03.15 INCREMENTO DE 01 REL C/ CAPACIDADE DE 250 M³-MATERIAIS + SERVIÇOS....................................         25,98               25,98              550.000,00  
03.16 INCREMENTO DE 02 RAPS C/ CAPACIDADE DE 225 M³ - MATERIAIS + SERVIÇOS................................         28,57               28,57              605.000,00  

   TOTAL GERAL    2.117.335,97  
                                                                                                                                Dois Milhões, cento e dezessete mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos 

Fonte: Elaboração do Autor 
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Tabela 7 – Cronograma Físico 

GUARAMIRANGA - CENÁRIO 3 COM MELHORIAS REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MATERIAIS E SERVIÇOS   

CRONOGRAMA FÍSICO (EM DIAS CORRIDOS)     

CÓDIGO GRUPO DE INSUMOS OU SERVIÇOS 30 60 90 120 

03.01 LOCAÇÃO/CADASTRO 33,33% 33,33% 33,33%   

03.02 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 33,33% 33,33% 33,33%   

03.03 TRÂNSITO E SEGURANÇA 33,33% 33,33% 33,33%   

03.04 MOVIMENTO DE TERRA 33,33% 33,33% 33,33%   

03.05 PAVIMENTAÇÃO 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

03.06 ASSENTAMENTO DE TUBO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E TESTE 33,33% 33,33% 33,33%   

03.07 BLOCO DE ANCORAGEM 33,33% 33,33% 33,33%   

03.08 INJETAMENTO 33,33% 33,33% 33,33%   

03.10 FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS 50,00% 50,00%     

03.11 TRANSFERÊNCIA DE LIGAÇÕES 33,33% 33,33% 33,33%   

03.12 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

03.13 NOVO BARRILETE REL EXISTENTE CAPACIDADE 50 m³ 0,00% 100,00%     

03.15 INCREMENTO DE 01 REL C/ CAPACIDADE DE 250 M³-MATERIAIS + SERVIÇOS 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

03.16 INCREMENTO DE 02 RAPS C/ CAPACIDADE DE 225 M³ - MATERIAIS + SERVIÇOS 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

Fonte: Elaboração do Autor 

 



 

52 

 

Tabela 8 – Cronograma Financeiro 

GUARAMIRANGA - CENÁRIO 3 COM MELHORIAS REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MATERIAIS E 

SERVIÇOS 
   

CRONOGRAMA FINANCEIRO (EM DIAS CORRIDOS)     

CÓDIGO GRUPO DE INSUMOS 30 60 90 120 

 03.01  LOCAÇÃO/CADASTRO 3.897,35 3.897,35 3.897,35 - 

 03.02  INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 10.580,37 10.580,37 10.580,37 - 

 03.03  TRÂNSITO E SEGURANÇA 13.014,91 13.014,91 13.014,91 - 

 03.04  MOVIMENTO DE TERRA 96.069,33 96.069,33 96.069,33 - 

 03.05  PAVIMENTAÇÃO 61.309,98 61.309,98 61.309,98 61.309,98 

 03.06  ASSENTAMENTO DE TUBO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E TESTE 6.188,23 6.188,23 6.188,23 - 

 03.07  BLOCO DE ANCORAGEM 201,99 201,99 201,99 - 

 03.08  INJETAMENTO 1.473,20 1.473,20 1.473,20 - 

 03.10  FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS 106.635,27 106.635,27 - - 

 03.11  TRANSFERÊNCIA DE LIGAÇÕES 2.269,44 2.269,44 2.269,44 - 

 03.12  ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

 03.13  NOVO BARRILETE REL EXISTENTE CAPACIDADE 50 m³ - 22.741,04 - - 

 03.15  INCREMENTO DE 01 REL C/ CAPACIDADE DE 250 M³-MATERIAIS + SERVIÇOS 137.500,00 137.500,00 137.500,00 137.500,00 

 03.16  INCREMENTO DE 02 RAPS C/ CAPACIDADE DE 225 M³ - MATERIAIS + SERVIÇOS 151.250,00 151.250,00 151.250,00 151.250,00 

 VALOR DO PERÍODO 610.390,07 633.131,11 503.754,80 370.059,98 

 VALOR ACUMULADO 610.390,07 1.243.521,18 1.747.275,98 2.117.335,96 

 PERCENTUAL DO PERÍODO 28,83% 29,90% 23,79% 17,48% 

 PERCENTUAL ACUMULADO 28,83% 58,73% 82,52% 100,00% 
Fonte: Elaboração do Autor
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7.6 Critérios de julgamento 

 

Deverá ser observado o atendimento aos critérios de julgamento previstos na Lei 

das Licitações (Lei 8.666/1993). 

 

7.7 Prazo, local e condições de entrega 

 

O prazo de execução do objeto é de 120 dias, conforme cronogramas físico e 

financeiro, a obra deverá ser executada conforme projeto e deverá ter sua evolução dentro do 

que rezam os cronogramas já citados. 

Após a conclusão da medição final do contrato será emitido o TRPO ou termo de 

recebimento provisório de obras, onde se inicia por um período de 90 dias a operação 

assistida dos serviços entregues, nesse período a empresa deverá manter e operar os serviços 

entregues sob supervisão da prefeitura municipal de Guaramiranga, após esse ínterim poderá 

ser emitido o TRDO ou termo de recebimento provisório de obras caso não sejam detectados 

vícios nos serviços e ou instalações entregues. 

 

7.8 Obrigação das partes 

 

A contratada é obrigada a obedecer aos ditames estabelecidos na Lei das licitações 

de número 8.666/1993, deverá, inclusive, obedecer, rigorosamente, os cronogramas físico e 

financeiro, devendo cumprir, além disso, com todas as obrigações trabalhistas previstas na 

legislação vigente, apresentando os comprovantes e documentações a cada ciclo de medição. 

A contratada deverá iniciar os serviços após a emissão da Ordem de Serviço pela 

contratante. 

A contratante deverá remunerar mensalmente a cada medição os serviços 

realizados entregues em conformidade com o projeto, com o MEOS (manual de encargos de 

obras de saneamento da CAGECE) e consoantes com os cronogramas citados no parágrafo 

anterior. 
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7.9 Acompanhamento e Fiscalização 

 

Fica assegurado à contratante o direito de exercer a fiscalização geral dos serviços 

objeto deste edital podendo, para esse fim, designar prepostos. 

A contratante terá plenos poderes para agir e decidir perante a contratada, 

inclusive rejeitando os serviços que estiverem em desacordo com o contrato. A contratada 

deverá retirar das instalações da contratante em até 48 horas a contar da determinação atinente 

ao assunto, os materiais recusados pela fiscalização. 

A existência e a atuação da fiscalização não eximem a contratada da 

responsabilidade única, integral e exclusiva quanto à execução dos serviços e suas 

implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, especificações, 

código civil e demais Leis ou regulamentos vigentes. 

A contratada deverá colocar à disposição da fiscalização todos os meios de 

qualquer natureza, necessários e aptos a permitir a rápida e eficiente medição da obra, 

inspeção das instalações, dos materiais e dos equipamentos.  

À critério da fiscalização poderão ser efetuados, periodicamente, ensaios 

qualitativos dos materiais a empregar. 

 

7.10 Pagamento 

 

Após a emissão da ordem de serviço, a contratada deverá ajustar o seu 

cronograma físico e o seu cronograma financeiro de acordo com o mês calendário. 

O pagamento da contratada pela contratante será determinado exclusivamente de 

acordo com as quantidades de serviços efetivamente executadas e concluídas pela contratada, 

após terem sido aceitas, medidas e recebidas pela fiscalização, levando em conta os 

respectivos preços unitários propostos.  

As medições deverão ser apresentadas juntamente com um relatório mensal sobre 

segurança e medicina do trabalho, conforme modelo anexo. 

A contratante nada pagará como adiantamento. 
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7.11 Subcontratação 

 

Sob nenhuma hipótese será admitido a subempreita para a execução dos serviços 

relacionados na Planilha de Orçamento. Se contratada descumprir esta determinação poderá 

ter o seu contrato cancelado, como também ficará sujeita às sanções previstas na Lei 8.666/93 

e suas alterações. 

 

7.12 Sanções 

 

Em caso de descumprimento do objeto do contrato a contratada estará sujeita às 

sanções previstas na Lei 8.666/93. 

 

7.13 Informações Complementares 

 

A comissão gestora de contratos da prefeitura deverá tratar internamente os casos 

de omissão da fiscalização. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Abordamos no presente estudo os aspectos que impactam negativamente a 

prestação dos serviços de abastecimento de água por parte da concessionária, no caso a 

CAGECE, paralelamente a este projeto de intervenção desenvolvemos modelagens 

hidráulicas no software EPANET para os vários cenários que julgamos relevantes para a 

realidade da sede urbana municipal de Guaramiranga, para isso consideramos a população 

residente para o início dos estudos e fomos até a população projetada para 20 anos 

considerando no cálculo da vazão de projeto inclusive a população flutuante, encontrada via 

consultas feitas diretamente a secretaria de turismo do município, até que por fim 

encontramos no estudo uma configuração que foi capaz de adequar os parâmetros de perda de 

carga e pressão para toda a rede de distribuição de água dentro da área estudada, no caso a 

sede urbana do município, essa configuração demandou considerar vários reforços de rede e 

inclusive a ampliação da capacidade de reservação para atendermos a NBR 12.218.  

Com o projeto delimitado, pudemos elaborar detalhadamente a planilha estimativa 

de custos, o cronograma físico e o cronograma financeiro, o que nos deu subsídio para 

elaborarmos o presente projeto de intervenção, que visou a contratação de empresa de 

engenharia para executar o projeto citado no parágrafo anterior. 

Guaramiranga é município com a maior taxa de crescimento no tocante ao número 

de visitantes que por lá todo ano passam, é um dos principais cartões postais do estado do 

Ceará, de acordo com a Secretaria de Turismo cerca de 75% da população passante se 

hospeda na rede hoteleira gerando dividendos para o comércio local. O evento mais famoso 

na cidade é o Festival de Jazz e Blues que ocorre anualmente durante o carnaval e o evento 

com maior aporte de passantes é sem dúvida o Réveillon que serviu como base para 

encontrarmos a nossa população de projeto. 

Portanto concluímos que o presente projeto de intervenção tem como pilar 

principal a garantia do abastecimento de água para o turismo, fatia de mercado que mais 

movimenta o comércio local de Guaramiranga, o que, diante do exposto, beneficia ao outro 

grande pilar de sustentação desse estudo, a população residente. 

Por fim acreditamos que o presente trabalho atingiu seu objetivo ao diagnosticar a 

situação atual do abastecimento de água atual propondo melhorias através de intervenções 

simples sem impactos ambientais relevantes visando o bem estar e a saúde da coletividade. 
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