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RESUMO 

 

O Sistema de Abastecimento de Água de Redenção está integrado com os municípios de 

Acarape, Barreira e Antônio Diogo, que tem como mancial o Açude Acarape do Meio, 

localizado no Distrito de Barra Nova em Redenção. A adutora de água tratada de Redenção 

encontra-se dentro de terrenos particulares, facilitando a fraude e a perda de água por falta de 

manutenção preventiva e corretiva adequada. No horário de pico de consumo a vazão não é 

suficiente, o que promove baixa pressão em vários setores de abastecimento e prejudica a 

continuidade do fornecimento de água. Esse trabalho visa a realização de um projeto de 

intervenção para melhoria do fornecimento de água tratada do município de Redenção e demais 

sistemas que fazem parte do sistema integrado, visando a otimização da adutora de água tratada 

estudada, tendo como proposta um novo caminhamento projetado dentro da faixa de domínio 

público, priorizando a redução dos índices de perdas de água por vazamentos e furto, 

procurando favorecer a operação e manutenção do sistema. 

 

Palavras-chave: Saneamento Básico, Sistemas de adução, Melhoria operacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The Redenção Water Supply System is integrated with the municipalities of Acarape, Barreira 

and Antônio Diogo, which has the Açude Acarape do Meio, located in the District of Barra 

Nova in Redenção. Redenção's treated water pipeline is located in private lands, facilitating 

fraud and water loss due to lack of adequate preventive and corrective maintenance. In peak 

consumption time, the flow is not sufficient, which promotes low pressure in various supply 

sectors and impairs the continuity of the water supply. This work aims at the realization of an 

intervention project to improve the supply of treated water of the municipality of Redenção and 

other systems that are part of the integrated system, aiming at the optimization of the treated 

water pipeline studied, having as proposal a new route projected public domain, prioritizing the 

reduction of water loss rates due to leaks and theft, seeking to favor the operation and 

maintenance of the system 

 

Keywords: Basic Sanitation. Adduction systems, Operational improvement. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A água é essencial para sobrevivência humana e no desenvolvimento das sociedades, 

sabendo-se que a sua disponibilidade na natureza está cada vez mais insuficiente para atender 

à demanda de diversas regiões do planeta. 

O planejamento e gerenciamento de sistemas de abastecimento de água (SAAs), tem 

como a previsão de consumo de água, um dos principais fatores e de importância fundamental 

na operação dos sistemas e suas ampliações e/ou melhorias, estando diretamente ligados a 

demanda de água. O dimensionamento das tubulações, estruturas e equipamentos são função 

das vazões de água, dependendo do consumo médio por habitante, da estimativa da população 

da área estudada, variação da demanda e outros consumos (TSUTIYA, 2006). 

Os SAAs devem fornecer água de qualidade, com regularidade e de fácil acesso as 

populações, respeitando os interesses dos outros usuários dos mananciais, pensando no presente 

e nas futuras gerações (HELLER e PÁDUA, 2010). 

Adutoras são canalizações que transportam água entre as unidades do sistema de 

abastecimento de água que procedem a rede de distribuição, realizando a interligação entre 

captação, estação de tratamento e reservatórios. Em algumas situações, quando as adutoras 

derivam de outras sem distribuição de água aos consumidores, são chamadas de subadutoras. 

Para Tsutiya (2006), as adutoras e subadutoras são unidades principais de um sistema de 

abastecimento de água, necessitando de cuidados especiais na elaboração de projetos e na 

implantação das obras. 

O SAA de Redenção, possui um abastecimento integrado com os municípios de 

Acarape, Barreira e Antônio Diogo. O manancial onde é realizada a captação é o Açude Acarape 

do Meio, localizado no Distrito de Barra Nova em Redenção, com capacidade de 31.500.000,00 

m3, cuja vazão total de fornecimento para ETA em regime normal, é de 350,00 m3/h e a 

capacidade da ETA é de 506,00 m3/h. A adutora de água tratada de Redenção, encontra-se 

dentro de terrenos particulares, facilitando a fraude e a perda de água por falta de manutenção 

preventiva e corretiva adequada. No horário de pico de consumo a vazão não é suficiente, o que 

promove baixa pressão em vários setores, o que prejudica a continuidade do abastecimento de 

água. 

Em caso de vazamentos nas redes mais antigas, o reparo deve ser realizado, ocorrendo 

a troca das tubulações muito deterioradas ou com a capacidade da vazão superada. Desta forma, 

a reabilitação de SAA se torna cada vez mais importante, sendo em muitas situações mais 

importante do que a construção de novos sistemas. O uso de materiais alternativos para 
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tubulações e também para revestimento interno de tubos, suas juntas, equipamentos de controle 

de pressão e bombas de melhor rendimento, bem como uso de modelos matemáticos adequados 

tem tido fundamental importância no projeto, construção, recuperação e operação dos sistemas 

modernos de transporte e distribuição de água de abastecimento público (TSUTYA, 2006). 

Heller e Pádua (2010) destacam que geralmente são utilizados critérios técnicos e 

econômicos para definir o traçado das adutoras, através de levantamentos topográficos, 

geotécnicos e inspeções de campo, visando evitar regiões que dificultem os trabalhos de 

implantação, operação e manutenção, assim como, regiões de pântanos, declividades 

acentuadas e vias de tráfego intenso, etc. Os locais de instalação das adutoras devem ser, 

preferencialmente, de domínio público ou desapropriado. 

As alternativas apresentadas e formuladas a partir de diagnósticos e estudos, devem 

contemplar locação, tecnologia operacional, contendo a descrição de todas unidades 

componentes do sistema. Devem também ser apresentadas alternativas de aproveitamento 

parcial ou total dos sistemas existentes, e também, recuperação das águas de lavagem das 

unidades da Estação de Tratamento de Água (ETA), sistema de tratamento e disposição final de 

resíduos sólidos e estudos da análise de risco (TSUTYA, 2006). 

De acordo com Barbosa e Venturini (2002), a importância da reabilitação está 

intimamente ligada à diminuição dos custos operacionais, o aumento da segurança e da 

confiabilidade dos serviços prestados, através de medidas que retardem ao máximo os 

investimentos em futuras expansões e possibilitem um aumento cauteloso de futuras ampliações 

dos sistemas. 

O presente trabalho visa a realização de um projeto intervenção para otimização do 

fornecimento de água tratada do município de Redenção, realizando estudo do sistema de 

adução de água tratada, tendo como proposta um novo caminhamento projetado dentro da faixa 

de domínio público, priorizando a redução dos índices de perdas de água por vazamentos e 

furto, procurando favorecer a operação e manutenção do sistema. 
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2 PROBLEMA 

 

Parte da adutora de Água Tratada do Sistema Integrado de Redenção, encontra-se dentro 

de terrenos particulares, facilitando a fraude e a perda de água por falta de manutenção 

preventiva e corretiva adequada. No horário de pico de consumo a vazão não é suficiente, o que 

promove baixa pressão em vários setores, o que prejudica a continuidade do abastecimento de 

água. 

  



4 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

Através de um levantamento simplificado do trajeto da adutora de água tratada de 

Redenção realizado dia 19.04.2017, verificou-se que aproximadamente 45% de sua extensão 

(4.103 m) passa por dentro de propriedades de terceiros. Nesses trechos, a CAGECE não possui 

acesso para realizar manutenção preventiva ou corretiva. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

 

Elaborar projeto de intervenção, objetivando a otimização do sistema adutor de água 

tratada do Sistema Integrado de Redenção, para realizar o fornecimento de água de forma 

continua e de qualidade, favorecendo ainda a operação e manutenção do sistema projetado por 

via pública, reduzindo os índices de perdas de água por vazamentos e furto de água. 

 

4.2 Específicos 

 

a) Efetuar estudo do caminhamento da Adutora de Água Tratada existente; 

b) Realizar levantamento dos dados técnicos e topográfico do caminhamento da 

Adutora de Água Tratada por via pública; 

c) Propor através do Projeto de Intervenção a implantação da adutora de água 

tratada do sistema integrado de Redenção. 
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5 METODOLOGIA 

 

 A primeira etapa do trabalho foi realizado através de pesquisas bibliográficas sobre o 

assunto abordado em livros, manuais técnicos, dissertações de mestrado, monografias, artigos, 

revistas, normas técnicas e dados coletados em campo e junto a CAGECE. 

A segunda etapa foi feita através de visita em campo, sendo realizado levantamento 

sobre a adutora de água tratada existente do Sistema Integrado em Redenção, no qual foi 

verificado que o sistema de abastecimento é executado através de uma EEAT que recalca 

através de uma adutora de água tratada FoFo Dúctil 2GS DN 250, com extensão aproximada 

de 10.020 m e demanda uma vazão de 524,46 m³/h. O caminhamento da adutora foi realizado 

através de um levantamento simplificado para  posteriormente ser lançado no Google Earth 

como mostra a (FIGURA 01). 

 

Figura 01 - Traçado esquemático da Adutora de Água Tratada existente em Redenção. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Através deste levantamento simplificado do trajeto da adutora realizado dia 19.04.2017, 

verificou-se que aproximadamente 45% (4.103 m) passa por dentro de propriedades de 

terceiros. Nesses trechos, a Cagece não possui acesso para realizar manutenção preventiva ou 

corretiva. Foram realizados registros fotográficos, mostrando alguns trechos da adutora 

passando por propriedades de terceiros, tais como as (FIGURAS 02 e 03). 
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Figura 02 – Adutora passando por propriedades de terceiros. 

 

Fonte: Cagece (2017). 

 

 

Figura 03 - Adutora passando por propriedades de terceiros. 

 

Fonte: Cagece (2017). 

 

A terceira etapa deste Projeto de Intervenção, foi realizado através de levantamento 

simplificado, da proposta do novo caminhamento da adutora de água tratada em Redenção por 

via pública com extensão de aproximadamente de 11.700 metros, sendo uma proposta única 

por ter apenas uma via pública de acesso entre a ETA no Açude Acarape do Meio e o 

Reservatório em Redenção, como mostra a (FIGURA 04), retirada do Google Earth. 
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Figura 04 - Traçado Proposto do Projeto da Adutora de Água Tratada em Redenção. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A (FIGURA 05) mostra o caminhamento da adutora de água tratada existente e o 

caminhamento do Projeto proposto para nova Adutora de Água tratada em Redenção. Para 

projeto executivo, deverá ser realizado estudo topográfico confiável, por profissional 

habilitado, com uso de teodolito ou estação total. 

 

Figura 05 - Traçado Projeto Proposto e da Adutora de Água Tratada existente em Redenção. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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  Foi levantado junto a Cagece, a demanda do Sistema Integrado em Redenção na 

(FIGURA 06) e na (FIGURA 07), a distribuição analítica de acordo com o consumo de água 

tratada de cada cidade do sistema integrado. 

 

Figura 06 - demanda atual (Fev/2018) do Sistema Integrado em Redenção. 

Localidade Imóveis (unid) População  (hab.) 
Vazão Necessária 

(m³/h) 

Vazão Necessária  

(l/s) 

Acarape 4.235 16.940 105,88 29,41 

Antº Diogo 3.313 13.252 82,83 23,01 

Barreira 5.770 23.080 144,25 40,07 

Redenção 3.953 15.812 98,83 27,45 

SISAR 371 1.484 9,28 2,58 

Total 17.642 70.568 hab. 441,05 m³/h 122,51 l/s 

Fonte: Cagece (2018). 

 

 

Figura 07 – distribuição analítica do sistema integrado. 

 
Imóveis 

(unid.) 

População 

(hab.) 

Q (méd últ. 

05 meses) 

Per capita 

(l/hab/dia) 

IPD (méd últ. 

05 meses) 

Q prod. (méd 

últ. 05 meses) 

Acarape 4.235 16.940 45,61 m³/h 64,63 53% 

283,64 m³/h 
Antônio Diogo 3.313 13.252 34,91 m³/h 63,22 32% 

Barreira 5.770 23.080 46,68 m³/h 48,54 -5% 

Redenção 3.953 15.812 49,87 m³/h 75,69 34% 

TOTAL 17.271 69.084 177,07 m³/h - - - 

Fonte: Cagece (2018). 

 

A quarta etapa foi o desenvolvimento do Projeto de Intervenção, através da proposta do  

novo caminhamento da adutora de água tratada em Redenção,  com a realização do orçamento 

estimativo e o termo de referência para contratação de uma empresa de engenharia com 

expertise em projetos hidráulicos, para realização do Projeto Executivo da Adutora de Água 

Tratada em Redenção e construção com fornecimento de materiais e serviços, conforme  

especificações de projeto, mostrando a solução mais viável segundo Projeto Executivo. 
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6 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

6.1 Concepção de Sistemas de Abastecimento de Água 

 

Segundo Tsutiya (2006), a concepção de um sistema de abastecimento de água 

corresponde ao conjunto de estudos e conclusões referentes ao estabelecimento de todas as 

diretrizes, parâmetros e definições necessárias e suficientes para caracterização completa do 

sistema a projetar. Basicamente a concepção tem como objetivos: 

 

a) Identificação e qualificação de todos os fatores intervenientes com o sistema de 

abastecimento de água; 

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

c) Estabelecimento de todos os parâmetros básicos de projeto; 

d) Pré-dimensionamento das unidades dos sistemas, para as alternativas 

selecionadas; 

e) Escolha da alternativa mais adequada mediante comparação técnica, econômica 

e ambiental, entre as alternativas; 

f) Estabelecimento das diretrizes gerais de projetos e estimativas das quantidades 

de serviços que devem ser executados na fase do projeto.  

 

6.2 Partes do Sistema de Abastecimento de Água 

 

6.2.1 Geral 

 

A concepção dos sistemas de abastecimento de água é variável em função do porte da 

cidade, topografia e captação. De um modo geral os sistemas convencionais de abastecimento 

de água (FIGURA 08), são constituídos das seguintes partes (TSUTYA, 2006): 

a) Manancial; 

b) Captação; 

c) Estação elevatória; 

d) Adutora; 

e) Estação de tratamento de água (ETA); 

f) Reservatório; 

g) Rede de distribuição. 
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Figura 08 – Exemplo de sistema de abastecimento de água 

 

Fonte: Tsutya (2006). 

 

6.2.2 Manancial 

 

São todas as fontes de água superficial ou subterrânea, de onde é retirada a água para 

abastecimento. O fornecimento da vazão deve ser suficiente para atender a demanda de água 

no período de projeto, e a qualidade dessa água deve ser adequada sob o ponto de vista sanitário 

(TSUTYA, 2006). 

Segundo Azevedo Netto (2012), os mananciais para abastecimento público podem ser 

classificados em dois grandes grupos: 

 

a) Manancial subterrâneo: é todo aquele cuja água provenha dos interstícios do 

subsolo, podendo aflora até superfície ou ser elevada através de conjunto motor 

bomba: poços rasos, poços profundos e galerias de infiltração. 

b) Manancial superficial: como próprio indica, tem o espelho d’água na superfície 

terrestre (FIGURA 09), sendo constituído por: córregos, rios, lagos, represas, 

etc. 
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A escolha do manancial é de grande importância e deve ser devidamente avaliado com 

todas as opções possíveis: superficiais ou subterrânea. A definição de uma bacia como 

manancial tem como função primordial o fornecimento d’água de qualidade e potabilidade, 

definidos pela portaria número nº 2914, de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde. 

  

Figura 09 – Manancial da ETA de Redenção. 

 

Fonte: Cagece (2013). 

 

6.2.3 Captação 

 

Conforme Nucase (2008), a captação é a etapa onde se retira a água da fonte que 

alimenta o sistema de abastecimento de água, o manancial. A captação pode ser superficial 

(FIGURA 10) ou subterrânea. 

 

Figura 10 – Captação superficial de Redenção. 

 

Fonte: Cagece (2013). 
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De acordo com Heller e Pádua (2010), os cinco tipos principais de captação de superfície 

são: 

 

a) Captação direta ou a fio de água; 

b) Captação com barragem de regularização de nível de água; 

c) Captação com reservatório de regularização de vazão destinado 

prioritariamente para abastecimento público de água; 

d) Captação em reservatórios ou lagos de usos múltiplos; 

e) Captações não convencionais. 

 

Segundo Heler e Pádua (2010), os dispositivos que podem estar presentes numa 

captação de água de superfície são: 

 

a) Tomada de água, que ocorre em todo tipo de captação; 

b) Barragem de nível ou soleira, utilizadas em mananciais cuja lâmina mínima de 

água é insuficiente para a necessária submergência do dispositivo de tomada de 

água; 

c) Reservatório de regularização de vazão, para situações em que a vazão mínima 

disponível do manancial for menor que a vazão de captação. 

d) Grades e telas, geralmente presentes em todo tipo de captação. 

 

6.2.4 Estação Elevatória 

 

Nos sistemas de abastecimento de água, as estações elevatórias (FIGURA 11) são 

essenciais, sendo bastante utilizadas na captação, adução, tratamento e distribuição de água. O 

uso intensivo de elevatórias tem elevado o custo de energia elétrica, tornando-se um dos 

principais custos de operação das prestadoras de serviços de saneamento básico (TSUTYA, 

2006). 
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Figura 11 – EEAT de Redenção. 

 

Fonte: Cagece (2013). 

 

As elevatórias que conduzem água não tratada são denominadas de estações elevatórias 

de água bruta, caso a água seja tratada são denominadas de estações elevatórias de água tratada 

e são instaladas logo após as estações de tratamento de água (ETAs), para bombear a água para 

os reservatórios ou redes de distribuição de água (RDAs) (Heller e Pádua, 2010). 

 

6.2.5 Estação de Tratamento de Água (ETA) 

 

A ETA (FIGURA 12) é o local onde a água bruta entra e recebe tratamento e os processos 

exigidos deverão ser determinados em função dos padrões de potabilidade pré-estabelecidos 

pelos órgãos responsáveis pela saúde humana, regido no brasil pelo Ministério da Saúde através 

da Portaria no 518/2004 (NUCASE, 2008). 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Figura 12 – Estação Tratamento de Água de Redenção.

 

Fonte: Cagece (2013). 

 

6.2.6 Reservatório 

 

Os reservatórios de distribuição de água (FIGURA 13) são elementos de importância 

fundamental em um sistema de abastecimento de água, pois atendem diversas finalidades, são 

visíveis e de grande destaque no sistema de distribuição de água (TSUTYA, 2006). As 

principais finalidades dos reservatórios de distribuição de água são: 

 

a) Regularizar vazão; 

b) Segurança no abastecimento; 

c) Reserva de água para incêndio; 

d) Regularizar pressões. 

 

Figura 13 – Reservatório da ETA de Redenção. 

 

Fonte: Cagece (2013). 
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6.2.7 Rede de Distribuição de Água 

 

Para Tsutiya (2006), redes de distribuição de água é a parte do sistema de abastecimento 

de água formadas por tubulações e órgãos acessórios com o principal objetivo de transportar 

água potável de forma contínua e em quantidade, qualidade e pressão adequada aos 

consumidores com atendimento às portarias e legislações vigentes específica. 

Redes de distribuição podem ser usualmente constituídas por dois tipos de canalizações 

(TSUTIYA, 2006):  

 

a) Principal: também denominada de conduto tronco ou canalização mestra são 

tubulações de maior diâmetro que tem por finalidade abastecer as canalizações 

secundárias; 

b) 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): 

 

a) Ramificada (FIGURA 14); 

b) Malhada (FIGURA 15); 

c) Mista (FIGURA 16). 

 

Figura 14 – Exemplo de Rede de distribuição de água Ramificada. 

 

Fonte: Tsutya (2006). 
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Figura 15 – Exemplo de rede de distribuição de água malhada. 

 

Fonte: Tsutya (2006). 

 

 

Figura 16 – Exemplo de Rede de distribuição de água mista 

 

Fonte: Tsutya (2006). 

 

 

6.2.8 Adução 

 

Adutoras são canalizações que transportam água entre as unidades do sistema de 

abastecimento de água que procedem a rede de distribuição, realizando a interligação entre 

captação, estação de tratamento e reservatórios. Em algumas situações, quando as adutoras 

derivam de outras sem distribuição de água aos consumidores, são chamadas de subadutoras 

(TSUTYA, 2006). 
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6.3 Classificação das Adutoras 

 

De acordo com Tsutya (2006, p. 156), quanto à natureza de água transportada: 

 

a) Em função da natureza da água conduzida, as adutoras podem ser denominadas: 

− Adutora de água bruta: são tubulações que transportam a água sem 

tratamento; 

− Adutora de água tratada: são tubulações que transportam a água tratada. 

 

b) Quanto à energia para movimentação de água: 

− Adutora por gravidade: transportam a água de uma cota mais elevada para a 

cota mais baixa; 

− Adutora por recalque: transportam a água de um ponto a outro com cota mais 

elevada, através de estações elevatórias; 

− Adutoras mistas: compostas por trechos por recalque e trechos por gravidade. 

 

A adução por gravidade pode ser feita em conduto forçado, quando a água está sobre 

pressão maior que a atmosfera (FIGURA 17), ou conduto livre, quando a água permanece sob 

pressão atmosférica (FIGURA 18). Também, as adutoras por gravidade podem ter trechos em 

conduto forçado e trechos em conduto livre (FIGURA 19). 

Na (FIGURA 20) é apresentado o esquema gráfico de uma adutora por recalque simples, 

na (FIGURA 21), esquema gráfico de uma adutora por recalque duplo e na (FIGURA 22), 

adutoras mistas. 

 

Figura 17 – Adutora por gravidade em conduto forçado. 

 

Fonte: Tsutya (2006). 
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Figura 18 – Adutora por gravidade em conduto livre. 

 

Fonte: Tsutya (2006). 

 

 

 

Figura 19 – Adutora por gravidade com trechos em conduto livre. 

 

Fonte: Tsutya (2006). 

 

 

Figura 20 – Adutora por recalque simples. 

 

Fonte: Tsutya (2006). 
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  Figura 21 – Adutora por recalque duplo. 

 

Fonte: Tsutya (2006). 

 

 

 

Figura 22 – Adutora mista com trecho por recalque e trecho por gravidade. 

 

Fonte: Tsutya (2006). 
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6.4 O Traçado das Adutoras 

 

Segundo Heller e Pádua (2010), o caminhamento da adutora é definido com base em 

critérios técnicos e econômicos, sendo a sua concepção definida através de levantamentos 

topográficos, geotécnicos e inspeções de campo, procurando evitar regiões que dificultem sua 

implantação, operação e manutenção, tais como áreas pantanosas, declividades elevadas vias 

de tráfego intenso etc. As áreas de implantação deve ser de preferência de domínio público, não 

sendo possível, a área deve ser desapropriada ou estabelecido um contrato de servidão, podendo 

nesse caso utilizada pelo proprietário, com restrições decorrente da servidão. 

Conforme Heller e Pádua (2010), tendo em vista a topografia dos terrenos e as condições 

de operação em regime permanente, os perfis das adutoras podem ser totalmente abaixo, 

coincidentes ou acima, em alguns pontos, das linhas piezométricas efetiva e absoluta, ou do 

plano de carga estático, implicando os cinco tipos de perfil mostrados na (FIGURA 23) e 

descritos a seguir: 

 

Figura 23 – Possíveis traçados de condutos com escoamentos por gravidade. 

 

Fonte: Heller e Pádua (2010). 

 

a) No perfil (1) a tubulação está totalmente abaixo da linha piezométrica efetiva, 

assim, a carga de pressão reinante na tubulação, correspondente ao segmento 

AB, é superior à pressão atmosférica em todo o seu perfil, tratando-se, portanto, 

de um escoamento forçado; 

b) O perfil (2) coincide com a linha piezométrica efetiva; por conseguinte, o 

conduto tem escoamento livre, com pressão na superfície igual à atmosférica; 
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c) No perfil (3) o conduto corta a linha piezométrica efetiva; consequentemente, o 

trecho da tubulação situado acima dessa linha fica sujeito a pressões inferiores 

à atmosférica, podendo ocasionar a entrada de ar e a contaminação da água, pela 

possibilidade de sucção; 

d) No perfil (4) o conduto corta o plano de carga estático, além de cortar a linha 

piezométrica efetiva. Neste caso, a água não atinge naturalmente o trecho 

situado acima do nível de água no reservatório R1 e o escoamento só é possível 

após o enchimento da tubulação. O trecho situado acima da linha piezométrica 

efetiva denomina-se sifão; 

e) No perfil (5) o conduto corta a linha piezométrica absoluta, sendo, portanto, 

impossível o escoamento por gravidade. 
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7 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

7.1 Localização 

 

Figura 24: Mapa de localização do município de Redenção. 

 

Fonte: Ipece (2006). 
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Redenção é um município brasileiro do estado do Ceará, localiza-se a uma altitude de 

88 metros acima do nível do mar e a 55 Km de distância de Fortaleza. Faz parte do Polo serra 

de Guaramiranga e os habitantes se chamam rendencionistas. O município recebe este nome 

por ter sido a primeira cidade brasileira a libertar os escravos (PREFEITURA DE REDENÇÃO, 

2018).  

O município se estende por 225,6 Km2 e contava com 26.423 habitantes no último censo 

(estimada em 2017 em 27.441 habitantes). A densidade demográfica é de 117,1 habitantes por 

Km2 no território do município. Vizinho dos municípios de Acarape, Aracoiaba, Barreira, 

Baturité, Guaiuba, Pacoti e Palmácia. Redenção se situa a 20 Km a Norte-Leste de Baturité, a 

maior cidade nos arredores. Situado a 92 metros de altitude de Redenção, tem as seguintes 

coordenadas geográficas: Latitude: 4° 13' 35'' Sul, Longitude: 38° 43' 53'' (IPECE, 2017). 

 

7.2 O Sistema de Abastecimento de Água de Redenção 

 

O manancial que abastece o SAA de Redenção é o açude Acarape do Meio localizado 

no distrito Barra Nova em Redenção, com capacidade de 29.590.000 m³ (fonte: site COGERH, 

acesso em 10.02.14), cuja vazão total de fornecimento para ETA, foi de creca de 252 m³/h 

(média de 2013). 

Captação superficial através de uma adutora de água bruta aço DN 800 mm que sai da 

parede do açude Acarape do meio e tem o caminhamento até o açude Gavião. 

A tecnologia utilizada na Estação de Tratamento de Água (ETA) é convencional (ciclo 

completo) e consiste em floculador, decantador, filtração e desinfecção. O floculador e o 

decantador são de concreto. As chincanas do primeiro são placas de PVC fixadas em barrotes 

de madeira. A filtração é realizada a partir de 12 (doze) filtros de fluxo ascendente, sendo que 

08 (oito) deles possuem 2,5 m de diâmetro e 04 (quatro), 3,0 m de diâmetro, todos são 

compostos de fibra de vidro. Capacidade máxima de tratamento é de 506 m³/h, utilizando taxa 

de filtração de 180 m³/m²/dia. Estes são precedidos por 03 (três) pré-filtros de pressão, cada um 

com 2,5 m de diâmetro, em fibra de vidro, estes são lavados com água cagulada (água bruta e 

produtos químicos). Já os filtros ascendentes são lavados com água tratada a partir do 

reservatório semi-ententerrado (RSE) 01 de 75 m³. É utilizado dicloro isocianurato de sódio, 

como agente oxidante e cloro gasoso como desinfetante. O produto químico utilizado na 

fluoretação é o fluossilicato de sódio e para cagulação, o policloreto de alumínio e polímero 

floculante. A ETA possui tanques de preparo de soluções e bombas dosadoras. 
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A reservação da água, do SAA é composta de 18 (dezoito) reservatórios. A reservação 

inicial é no apoiado – RSE 01, com capacidade de 75 m³, localizado na ETA, com função de 

reunião e reservação para lavagem dos filtros. 

Após a reservação inicial, a água é bombeada para adutora DN 250 mm onde existe a 

primeira tomada para abastecer Barra Nova onde existe o RAP 01, com capacidade de 50 m³, a 

segunda tomada nas localidades Diamante / Outeiro, a terceira na reservação de Redenção para 

o reservatório apoiado RAP 02 com Capacidade 250 m³ onde existem três reservatórios 

desativados, RAP 03 e RAP 04 com capacidade de 220 m³ cada, e o RAP 05 com capacidade 

de 250 m³, a quarta tomada é uma derivação para a elevatória de Antônio Diogo em Redenção 

que abastece a localidade Boa fé onde existe uma VRP e também a localidade de Itapaí através 

do RAP 06 com capacidade de 50 m³, com continuidade até Antônio Diogo para o RAP 07 com 

capacidade de 200 m³ e outro RAP 08 alimentado pela rede de Antônio Diogo que abastece a 

localidade Urucusal. 

Após a derivação para Elevatória de Antônio Diogo, em Redenção, temos dois 

reservatórios em Acarape, RAP 09 com capacidade de 180 m³ e o RAP 10 com capacidade de 

400 m³. Na rede de distribuição de Acarape existe um booster que abastece a localidade 

Riachão, e do RAP 09 existe uma saída para abastecer as localidades Pau Branco e Poço Escuro. 

A sucção da elevatória de Barreira é conectada ao RAP 09. No percurso existem derivações 

para abastecer as localidades Canta Galo e Carro Atolado onde existem dois reservatórios 

desativados RAP 11 e o RAP 12 com capacidade de 50 m³ cada, onde temos uma elevatória 

com tomada diretamente na adutora que abastece Carro Atolado, sendo Canta Galo abastecido 

diretamente pela adutora que ao seu final fornece água para o RAP 13 de Barreira que abastece 

por gravidade a rede de Barreira e os reservatórios REL 02 capacidade 100 m³ da localidade 

Córrego, os RSE 02 e RSE 03 da localidade Cajueiro. O RAP 14 e o REL 01 com capacidade 

de 200 m³ e 50 m³ respectivamente estão desativados e pertenciam ao antigo sistema de 

abastecimento de Barreira. 

A adutora de água tratada possui a extensão de 10.020m em FoFo com diâmetro de 250 

mm entre a ETA e a reservação de Redenção, 2.941m em DEFOFO e RPVC com diâmetro 300 

mm entre a reservação de Redenção e a de Acarape, 14.720 em DEFOFO com diâmetro de 250 

mm entre a elevatória para Barreira em Acarape e a reservação de Barreira, 1.1000 m em FoFo 

com diâmetro 150 mm entre a elevatória de Antônio Diogo em Redenção e a reservação de 

Antônio Diogo.  

O Sistema Integrado (SI) Redenção/Acarape/Barreira/Antônio Diogo trabalha no seu 

limite operacional não atendendo ao abastecimento de água das referidas cidades com 
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continuidade, quantidade e qualidade. Devido a estas limitações, o SI também não comporta 

demandas de ampliação de rede do sistema. O sistema possui 07 elevatórias de água tratada.  

Em todo SI, o abastecimento no horário de pico não é satisfatório deixando vários 

setores com baixa pressão e sem continuidade no abastecimento de água. Segundo a Cagece, 

existe um histórico de processos (43 unid.), que tratam de demandas do SI, com solicitações de 

ampliações, regularização do abastecimento em determinadas localidades e remanejamento de 

trechos da adutora principal que passam por dentro de terrenos de particulares. Estes processos 

possuem como interessados Prefeituras, Câmaras Municipais, Ministério Público e particulares. 

De acordo com informações fornecidas pela Cagece, o Sistema de produção da ETA-

Redenção e de distribuição de água estão conforme (FIGURAS 25 e 26) abaixo: 

 

Figura 25 – Dados do SAA e da Produção ETA-Redenção. 

Ligações Ativas: 14.710 

Per Capita Fornecido (l/hab/dia): 137,25 

Capacidade da ETA (m³/h) 606 

Vazão Média (m³/h) 261,36 

Horas por Dia: 23,7 

Dias de Funcionamento: 31 

Extensão de Rede (m): 168.911 

 Fonte: Cagece ( Jan/2018). 

 

 

 Figura 26 – Histórico referente aos 06 últimos meses de produção. 

Fonte: Cagece (2018). 

 

Indicadores Unidade 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 

Lig. Ativas Und. 14.873 14.864 14.940 13.934 14.710 14.532 

V. Produzido m³ 210.448 224.829 210.711 220.654 191.840 183.638 

V Produzido Para 

Comercialização 

(VPC) 

m³ 203.400 217.180 203.264 213.246 184.010 176.870 

V Distribuído m³ 199.419 197.425 201.699 213.030 172.556 154.688 

V. Cons Autorizado a 

Produção (VCAP) 
m³ 13.618 13.417 13.608 12.890 13.892 11.000 

V. Bruto Captado 

(VC) 
m³ 217.106 230.846 217.119 226.405 198.293 188.168 

Vazão m³/h 298,51 306,31 304,94 296,58 261,36 276,56 
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A (FIGURA 27) mostra o histórico dos volumes consumidos entre os meses de setembro 

de 2017 a janeiro de 2018, conforme dados fornecidos pela Cagece. 

 

 

Figura 27 - Histórico de volumes consumidos. 

SEI 
Volume consumido micromedido (m³) 

Set/2017 Out/2017 Nov/2017 Dez/2017 Jan/2018 

Acarape 30.497 34.039 36.904 32.855 29.918 

Antônio Diogo 21.975 29.077 24.976 27.056 22.582 

Barreira 32.561 31.024 37.989 35.625 30.878 

Redenção 32.282 35.979 41.536 34.992 34.737 

TOTAL 117.315 130.119 141.405 130.508 118.095 

Fonte: Cagece (2018). 

 

 

A (FIGURA 28) mostra o histórico dos volumes perdidos na distribuição e operação do 

SAA de Redenção entre os meses de setembro de 2017 a janeiro de 2018, conforme dados 

fornecidos pela Cagece. 

 

Figura 28 - Histórico do Índice de Perdas na Distribuição e operação. 

IPD Set/2017 Out/2017 Nov/2017 Dez/2017 Jan/2018 

Acarape 53,02% 55,81% 47,3% 59,73% 49,76% 

Antônio Diogo 37,71% 22,06% 28,55% 32,03% 37,30% 

Barreira 4,4% -1,47% -28,33% 10,03% -8,82% 

Redenço 47,52% 27,12% 37,93% 32,53% 26,63% 

Fonte: Cagece (2018). 
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A (FIGURA 29) mostra o desenho esquemático do Sistema Integrado em Redenção, 

mostrando o material utilizado com metragem e locais de abastecimento de água captada e 

tratada segundo a SRH.  

 

Figura 29 - Traçado esquemático da Adutora de Redenção / Acarape do Meio 

 

Fonte: SRH (2015) 
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8 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

8.1 Identificação do Problema 

 

O Sistema Integrado (SI) Redenção/Acarape/Barreira/Antônio Diogo trabalha no seu 

limite operacional não atendendo ao abastecimento de água das referidas cidades com 

continuidade, quantidade e qualidade. Devido a estas limitações, o SI também não comporta 

demandas de ampliação de rede do sistema. Em todo SI, o abastecimento no horário de pico 

não é satisfatório deixando vários setores com baixa pressão e sem continuidade no 

abastecimento de água.  

Existe um histórico de processos, que tratam de demandas do SI, com solicitações de 

ampliações, regularização do abastecimento em determinadas localidades e remanejamento de 

trechos da adutora principal que passam por dentro de terrenos de particulares. Estes processos 

possuem como interessados Prefeituras, Câmaras Municipais, Ministério Público e particulares. 

 

8.2 Justificativa 

 

O Sistema Integrado é abastecido através de uma EEAT que recalca através de uma 

adutora de água tratada FoFo Dúctil 2GS DN 250, com extensão aproximada de 10.020 m, e 

demanda uma vazão de 524,46 m³/h. Através de um levantamento simplificado do trajeto da 

adutora realizado dia 19.04.2017, verificou-se que aproximadamente 45% (4.103 m) passa por 

dentro de propriedades de terceiros. Nesses trechos, a CAGECE não possui acesso para realizar 

manutenção preventiva ou corretiva. 

 

8.3 Objetivo 

 

Propor melhorias no sistema integrado de Redenção através do Projeto de Intervenção, 

visando a otimização do sistema adutor de água tratada, para realizar o fornecimento de água 

de forma continua e de qualidade, favorecendo ainda a operação e manutenção do sistema 

projetado por via pública, reduzindo os índices de perdas de água por vazamentos e furto de 

água. 
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8.4 Resultados e Impactos. Esperados 

 

Com incremento das melhorias de infraestrutura previsto no projeto de intervenção, terá 

impacto direto nos serviços operacionais e sobre a continuidade do abastecimento de água do 

sistema integrado. Com melhoria da qualidade, que influenciará diretamente no atendimento às 

portarias e legislações vigentes específicas, esperando-se que seus impactos sejam positivos.  

 

8.5 Ações de Intervenção 

 

Realizar levantamento dos dados técnicos e topográfico do caminhamento da Adutora 

de Água Tratada por via pública e analisar através dos dados coletados, a implantação da nova 

adutora de água tratada com o sistema operacional existente, realizando orçamento estimativo 

e posteriormente realizar licitação para contratação da empresa de engenharia especializada em 

projetos e construção de adutora de água tratada, para realização de Projeto Executivo com 

fornecimento de materiais e serviços. 

 

8.6 Atores Envolvidos 

 

Os atores envolvidos são, o Governo do Estado do Ceará, a Companhia de Água e 

Esgoto de Ceará (Cagece), as Prefeituras das cidades e distritos beneficiados, e a empresa de 

engenharia contratada para execução do projeto executivo e implantação da adutora de água 

tratada. 

 

8.7 Recursos Necessários 

 

Segundo orçamento estimativo, os recursos econômico-financeiros necessários, serão 

no montante de R$ 7.956.583,30 (Sete Milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, quinhentos 

e oitenta e três reais e trinta centavos) para contratação da empresa de engenharia para 

realização do projeto executivo e execução dos serviços de engenharia com fornecimento de 

materiais. 

A empresa vencedora da licitação deverá ter como recursos humanos, profissionais com 

experiência comprovada em engenharia e meio ambiente, acompanhamento, elaboração e 

análise de projetos e/ou obras de implantação e aproveitamento de recursos hídricos.  
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A equipe chave será composta pelos seguintes profissionais: 

 

Coordenador de Projeto – Profissional de nível superior, com formação na área de engenharia, 

detentor de experiência mínima de 10 (dez) anos em Projetos de Sistemas de Abastecimento de 

Água (SAA), comprovada através de atestados expedidos pela Entidade Profissional 

Competente; 

 

Engenheiro Hidráulico - Profissional de nível superior, com formação na área de hidráulica 

de sistemas, detentor de experiência mínima de 10 (dez) anos em Projetos de Sistemas de 

Abastecimento de Água (SAA), comprovada através de atestados expedidos pela Entidade 

Profissional Competente; 

 

Engenheiro Civil – Profissional de nível superior, com formação na área de engenharia civil, 

detentor de experiência mínima de 5 (cinco) anos em Obras de Abastecimento de Água, 

comprovada através de atestados expedidos pela Entidade Profissional Competente; 

 

8.8 Orçamento 

 

O orçamento estimativo (página 32) para a realização do termo de referência para 

execução desse projeto de intervenção para otimização da adutora de água tratada do sistema 

integrado de Redenção está conforme a tabela 24.1 da SEINFRA, podendo mudar seus valores 

dependendo do projeto executivo realizado pela empresa vencedora da licitação e da aprovação 

do projeto executivo pela comissão de obras e projetos da Cagece. 
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ORÇAMENTO ESTIMATIVO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DO SISTEMA INTEGRADO DE 
REDENÇÃO-CE. 

 Tabela 24.1 desonerada  

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO   junho / 2018 

ITEM DISCRIMINAÇÃO % Grupo  % Total   TOTAL 

01 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO                0,39                  30.808,80  

01.01 
PROJETO EXECUTIVO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DO SISTEMA INTEGRADO DE 
REDENÇÃO-CE. 

    100,00                0,39                    30.808,80  

02 SERVIÇOS PRELIMINARES                2,12                168.348,74  

02.01 CANTEIRO DE OBRA..............................................................................       90,16                1,91                  151.789,06  

02.02 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS..................................................................        9,68                0,20                    16.288,00  

02.03 PLACA DA OBRA...................................................................................        0,16                   -                          271,68  

03 ADUTORA ÁGUA TRATADA DO SISTEMA INTEGRADO DE REDENÇÃO              88,40             7.033.957,40  

03.01 ADUTORA FOFO DN400 - MATERIAL........................................................       98,37  
                

86,96               6.919.216,72  

03.02 CAIXAS DE DESCARGA ADUTORA DN 400 - MATERIAL..............................        0,72                0,64                    50.825,12  

03.03 CAIXAS DE VENTOSA ADUTORA DN 400 - MATERIAL.................................        0,91                0,80                    63.915,56  

04 ADUTORA FOFO DN400 - SERVIÇOS                8,01                637.207,17  

04.01 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ADUTORA..................................................        6,43                0,51                    40.950,00  

04.02 TRÂNSITO E SEGURANÇA.......................................................................        9,68                0,78                    61.701,12  

04.03 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA....................................................................       59,01                4,73                  376.001,98  

04.04 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES.................................................       18,38                1,47                  117.122,98  

04.05 CAIXAS DE REGISTRO DE DESCARGA ADUTORA DN 400 - SERVIÇOS........        3,22                0,26                    20.546,40  

04.06 CAIXAS DE VENTOSA ADUTORA DN 400 - SERVIÇOS................................        3,28                0,26                    20.884,69  

05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL                1,08                  86.261,19  

05.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL.........................................................................       96,24                1,04                    83.018,19  

05.02 DIVERSOS.............................................................................................        3,76                0,04                     3.243,00  

TOTAL GERAL             7.956.583,30  

 

 Sete Milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta centavos 
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8.9 Viabilidade 

 

Esse projeto de intervenção é viável por apresentar melhorias no fornecimento de água 

a população das cidades abastecidas pelo sistema integrado, atendendo desta forma as 

exigências da legislação vigente, segundo a Resolução 130 da ARCE (agencia reguladora de 

serviços públicos delegados do Estado do Ceará), de 25 março de 2010. 

 

8.10 Riscos e Dificuldades 

 

Esse projeto terá como riscos e dificuldades, a fiscalização e acompanhamento da 

CONTRATADA para execução do projeto executivo e realização da construção da adutora de 

água tratada com fornecimento de materiais de qualidade, conforme projeto executivo e normas 

da ABNT, procurando obedecer ao cronograma e prazos pré-determinados. 

 

8.11 Cronograma 

 

O prazo para execução da obra é de 12 (doze) meses, a partir da data da ordem de serviço 

emitida pelo Governo do Estado do Ceará. Deste prazo citado, 03 (três) meses estão previstos 

para elaboração do projeto executivo, lembrando que a execução dos serviços e elaboração do 

projeto poderão ser iniciados paralelamente conforme aprovação da comissão de Fiscalização 

da CAGECE. 

 

8.12 Gestão, Acompanhamento e Avaliação 

 

A Gestão, acompanhamento e avaliação dos serviços executados da empresa contratada, 

será realizada pela Gerencia de obras da Cagece, através engenheiros e técnicos fiscais de obras, 

procurando validar os trabalhos realizados conforme MEOS.  
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9 TERMO DE REFERÊNCIA 

 

9.1 Objeto 

 

Este termo de referência tem como finalidade, apresentar condições mínimas para 

contratação de empresa de engenharia para elaboração do Projeto Executivo e implantação da 

adutora de água tratada do sistema integrado de abastecimento de água com sede municipal em 

Redenção, com fornecimento de material e mão de obra, conforme solução projetada e 

recomendada com vistas à melhoria da qualidade de vida e saúde pública da população 

beneficiada. 

 

 

9.2 Justificativa 

 

Com o crescimento populacional e disponibilidade da água na natureza cada vez mais 

difícil para atender à demanda de diversas regiões do planeta, principalmente nas grandes 

cidades que também abrigam as migrações do interior do Estado, se torna cada vez mais difícil 

o abastecimento de água, essa dificuldade também atinge a sede municipal de Redenção, tanto 

pela crescente demanda como pela escassez de água característica do semiárido nordestino. 

 

 

9.3 Fundamentação Legal 

 

A Fundamentação legal para este projeto de intervenção, está com base na Lei Federal 

11.445, de 05 de janeiro de 2007, conforme Artigo 3º, Inciso I, alínea “a” que o abastecimento 

de água potável é constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao 

abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos 

instrumentos de medição (BRASIL, 2007). 

Segundo a Resolução 130 da ARCE, de 25 março de 2010, Capítulo 24, Artigo 137º, 

Inciso I, O prestador de serviços ficará responsável pelo desenvolvimento e execução dos 

projetos básicos e executivos pertinentes à execução das obras. 
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9.4 Estimativa de Custos 

 

O valor estimado para execução total dos serviços é calculado a partir de cotações de 

preço de mercado, Tabela de Preços Sinapi, com data base de fevereiro de 2017, disponibilizada 

na Internet através do site http://www.cef.gov.br e da Tabela de Preços da SEINFRA, de nº 

24.1, com data base de abril de 2017, disponibilizada na Internet através do site 

www.seinfra.ce.gov.br, tendo sido utilizado BDI de 26% para serviços e 13,50% para materiais 

e equipamentos. 

 

9.5 Ações de Intervenção 

 

Realizar levantamento dos dados técnicos e topográfico do caminhamento da Adutora 

de Água Tratada por via pública para realização do Projeto Executivo e posteriormente realizar 

a implantação da nova adutora de água tratada com o sistema operacional existente com 

fornecimento de materiais e serviços, conforme Projeto Executivo. 

 

9.6 Critérios de Julgamento 

 

A Licitação a ser realizada será julgada pelo critério de melhor proposta em razão da 

combinação dos critérios de menor valor da tarifa com o de melhor técnica, nos termos do artigo 

15, V, da Lei Federal nº 8.987/95. 

 

9.7 Obrigação das Partes 

 

Compete ao CONTRATANTE:  

 

a) O CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições 

necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual;  

b) Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;  

c) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução 

do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas;  

d) Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, conforme execução dos serviços de 

acordo com cronograma.  

 

http://www.seinfra.ce.gov.br/
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Compete ao CONTRATADO:  

 

a) Executar o objeto de conformidade com as condições e prazos estabelecidos nesta 

licitação, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame, contados a partir 

do recebimento da Ordem de serviço, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, 

por mútuo acordo entre as partes;  

b) Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de HABILITAÇÃO e qualificação exigidas no Termo de 

Referência;  

c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 

Contratante, arcando com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou 

terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados 

ou prepostos envolvidos na execução do objeto contratual;  

d) Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificado 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pela Companhia de Água e Esgoto do 

Ceará, não serão considerados como inadimplemento contratual. 

 

9.8 Acompanhamento e Fiscalização 

 

O acompanhamento e aprovação dos trabalhos estarão a cargo da CAGECE, que será 

representado pelo setor de Engenharia de fiscalização e realizado por Engenheiros e Técnicos 

Fiscais de obra. Os Responsáveis pela execução da obra deverão a qualquer tempo prestar 

informações sobre o trabalho em questão, necessárias a processos de controle e 

acompanhamento da CAGECE. 

 

9.9 Pagamento 

 

A Contratada deverá apresentar a respectiva medição após a conclusão de cada uma das 

etapas estabelecidas nos critérios de medição, que será analisada e liberada pela fiscalização da 

CAGECE. A fiscalização da CAGECE deverá liberar a medição (após a conferência), para 

emissão da fatura / Nota Fiscal em até 05 (cinco) dias úteis. 
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9.10 Subcontratação 

 

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

relacionados na Planilha de Orçamento. A CONTRATADA que descumprir esta determinação 

poderá ter o contrato cancelado, como também ficará sujeita às sanções previstas na Lei 

8.666/123 e suas alterações. 

 

9.11 Sanções 

 

Em caso de descumprimento do contrato, A CONTRATADA ficará sujeita às sanções 

previstas na Lei 8.666/123 e suas alterações. 

 

9.12 Informações Complementares 

 

a) Os serviços estarão liberados para serem medidos, quando concluídos e aprovados os 

serviços de pavimentação e limpeza da área; 

b) O conduto deverá estar perfeitamente íntegro, alinhado, estanque, em conformidade 

com o Projeto e Especificações e em condições de teste e operação; 

c) A recomposição deverá ter concordância com a pavimentação existente. 

d) As travessias e interferências localizadas, serão executadas de acordo com o projeto 

fornecido pela CAGECE. 

e) Na entrega do material de cadastro, será exigido o banco de dados contendo as 

informações de adutoras, entre outras características: material, tipo de rede, extensão; 

modelo Padrão CAGECE, através de Programa a ser entregue pela CAGECE a empresa 

CONTRATADA. 

f) Todos os serviços inerentes à execução deste objeto ficarão a cargo da contratada, sendo 

que os seus custos deverão ser computados no preço proposto e detalhado através de 

planilhas de composição de preço. Não será admitida quaisquer pedidos de 

ressarcimentos para os mesmos sob alegação de não terem sido previstos na proposta 

apresentada; 

g) Os materiais e equipamentos deverão ser adquiridos de fornecedores aprovados pela 

CAGECE. 
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10 CONCLUSÃO 

 

Foi concluído através de levantamentos de campo para realização do projeto de 

intervenção da adutora de água tratada, uma única alternativa de caminhamento proposto para 

realização desse termo de referência, por apresentar apenas uma via pública de acesso entre a 

captação no açude Acarape do Meio e o reservatório apoiado em Redenção, devendo promover 

desta forma, a diminuição dos custos operacionais, o aumento da segurança e da confiabilidade 

dos serviços prestados. 

 

10.1 Considerações Finais 

 

Este projeto de intervenção vai fornecer elementos necessários para realização do 

projeto executivo da adutora de água tratada do sistema integrado em Redenção. 

A implantação da adutora de água tratada deverá ser executada conforme o projeto 

executivo. Os materiais a serem empregados deverão ser de primeira qualidade, isentos de 

falhas e quaisquer outros defeitos de fabricação. 

Quaisquer mudanças nas especificações de materiais e/ou equipamentos a serem 

aplicados durante a execução da obra deverão ser apreciados bem como aprovados pela equipe 

de fiscalização da CAGECE. Eventuais mudanças em detalhes do projeto também deverão ser 

consultadas/aprovadas pela CAGECE. As eventuais adequações de projeto durante a execução 

da obra, caso ocorram, deverão constar nas peças gráficas na forma como construído (as-built) 

e deverão ser entregues à CAGECE (Gerência de Projetos) na forma digitalizado em autocad.  

O projeto da adutora de água tratada deverá ser executado conforme as exigências do 

projeto hidráulico, na última revisão das normas da ABNT, bem como da última revisão do 

termo de referência da CAGECE. Plantas, peças gráficas, diagramas, memorial de cálculo 

complementam as informações acima. 
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