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RESUMO
Grandes  centros  urbanos,  assim  como  Teresina-PI,  apresentam  cotidianamente

transtornos frente às inundações que a falta de drenagem urbana acarreta. Tais centros chegam a

investir,  ainda que de forma incipiente,  na coleta  de esgotos, por meio do sistema separador

absoluto, contudo, este sistema muitas vezes funciona sem isolamento da carga pluvial, atuando

assim como sistema misto sem o devido dimensionamento. Para tanto, foi elaborado proposta de

modelo de sistema coletor misto por meio de projeto de intervenção para uma microbacia da

cidade de Teresina-PI, a PE 20. O sistema coletor misto projetado se enquadrou nos padrões de

lançamento de efluente para o DQO, o que não ocorre com rede de drenagem que, em geral, não

apresenta tratamento algum para o seu first flush,  gerando despejo de carga pontual poluente

maior  que a  de esgoto.  Foi  apresentado soluções  para  o problema de desgaste  por  meio  da

corrosão das redes das galerias de drenagem. A cobrança centralizada, propiciada pelos serviços

em conjunto de esgotamento sanitário e drenagem, se apresentou como forma mais eficiente de

cobrança. O custo de implantação de rede mista — R$ 24.025.161,30 — foi 15% inferior ao da

rede de drenagem — R$ 18.094.314,54 — e coletora de esgoto — R$ 10.099.868,29 — em

paralelo, assim como, a longo prazo, os custos com manutenção deverão ser menores visto que

haverá menor extensão de rede para se manter.

PALAVRAS-CHAVE: Rede Coletora Mista; Estação de Tempo Seco.
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ABSTRACT
Large urban centers, as well as Teresina-PI, present daily disturbances to the floods that

the lack of urban drainage entails. These centers even invest, albeit in an incipient way, in the

collection of sewage, through the absolute separation system, however, this system often works

without insulation of the rain load, thus acting as mixed system without the proper dimensioning.

For this purpose, a mixed collector system model was developed by means of an intervention

project for a microbasin in the city of Teresina-PI, PE 20. The mixed collecting system was

designed to meet the standards for effluent discharge for COD, which does not occur with a

drainage network that, in general, does not present any treatment for its first flush, generating

pollutant punctual loadoff greater than that of sewage. Solutions were presented for the wear

problem through the corrosion of drainage tunnel networks. Centralized collection, provided by

the joint sewage and drainage services, was presented as a more efficient form of collection. The

cost of implementation of mixed network - R $ 24,025,161.30 - was 15% lower than that of the

drainage network - R $ 18,094,314.54 - and sewage collector - R $ 10,099,868.29 - in parallel, as

well as, in the long term, maintenance costs should be lower since there will be less network

extension to maintain.

KEYWORDS: Mixed Collector Network; Dry Weather Station.
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Introdução

Grandes  centros  urbanos,  assim  como  Teresina-PI,  apresentam  cotidianamente

transtornos frente às inundações que a falta de drenagem urbana acarreta. Tais centros chegam a

investir,  ainda que de forma incipiente,  na coleta  de esgotos, por meio do sistema separador

absoluto, contudo, este sistema muitas vezes funciona sem isolamento da carga pluvial, atuando

assim como sistema misto sem o devido dimensionamento. Pouco é justificado na literatura do

porquê da opção pelo sistema separador absoluto,  sistema este que visa somente a coleta  de

esgoto.

Estima-se  que  o  sistema  coletor  misto  tem  condições  de  ser  uma  opção  viável  e

econômica para as cidades brasileiras implantarem tanto a drenagem de redes pluviais, quanto a

coleta de esgoto, superando as atuais dificuldades de funcionamento com o sistema separador

unitário e a falta de implementação das redes de drenagem.

A partir da implementação deste projeto e geração deste conhecimento, outras formas

de coleta,  mais  arrojadas,  poderão  ser  desenvolvidas  partido  da  premissa do sistema coletor

misto em junção aos coletores de tempo seco.

A  obrigatoriedade  do  sistema  separador  absoluto  não  é  tema  pacificado,  visto  que

vantagens que tal sistema deveria proporcionar, como o tratamento apenas das vazões de esgoto

sanitário, não tem sido alcançada.

Em  dias  chuvosos,  as  vazões  que  chegam  à  rede  de  esgotos  aumentam

proporcionalmente  ao volume escoado superficialmente,  onde a  carga  poluidora  da  poluição

difusa  das  águas  pluviais  dos  primeiros  minutos  de chuva que lavam a superfície  das  áreas

urbanas, chega a ser maior que a do próprio esgoto sanitário. Isso evidencia o não isolamento da

rede de esgotos e, portanto, o não funcionamento da rede separadora (NORO, 2012).

Esta carga poluidora pode aumentar ainda mais por meio dos resíduos sólidos, que por

não  estarem indevidamente  dispostos  nas  vias  públicas,  podem liberar  compostos  altamente

danosos ao meio ambiente os quais são transportados pelo sistema de drenagem, agravando a

qualidade dos corpos hídricos receptores (RIGHETTO, 2009).

O sistema combinado teria atuação como separador absoluto, na maior parte do ano,

visto que grande parte das cidades do Nordeste está localizada em região de clima semiárido,

onde  se  caracteriza  por  baixo  volume  pluviométrico  e  regimes  de  chuvas  rápidas  e  fortes

ocasionais em poucos meses do ano (UFBA, 2017).
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As contribuições sanitárias, pelo menos para pequenas populações, pouco contribuem

para  o  dimensionamento  das  canalizações  no  sistema  combinado.  A  vazão  de  esgotos  é

insignificante quando comparada com a de período chuvoso (NORO, 2012).

O sistema coletor misto pode também sanar problemas como a de ligações clandestinas

de esgoto ao sistema de drenagem, lançados sem tratamento algum nos corpos hídricos. Sem a

implementação de tal  sistema,  seria necessário rever as ligações nas redes de água pluvial  e

direcionar  os  lançamentos  de esgoto  clandestinos,  de difícil  detecção,  para as  devidas  redes

coletoras de esgoto (FUNASA, 1999).

Dessa forma, muitas prefeituras, principalmente da região Sul do Brasil, têm permitido

a utilização de rede de drenagem para transporte de efluentes domésticos, devido a inexistência

de infraestrutura de esgotamento sanitário, e têm obtido sucesso (UFBA, 2017).

Portanto, este projeto visa proposta de modelo de sistema coletor misto como solução

mais econômica e eficiente para o esgotamento sanitário e drenagem urbana em grandes cidades,

superando dificuldade de funcionamento e falta de recursos do sistema separador absoluto. Esta

implementação envolverá a microbacia PE20 de Teresina, otimizando o seu coletor e reduzindo

os  seus  custos,  tendo  assim  alta  relevância  para  que  municípios  tenham  capacidade  de

implementar os dois sistemas, e não somente o de esgotamento sanitário.

Objetivos

Esta  proposta  de  modelo  de  projeto  de  intervenção  tem  por  objetivos  gerais:

implementar  sistema buscando sua viabilidade.  Seus objetivos específicos serão: dimensionar

rede coletora mista,  coletora de esgoto e de drenagem para a PE 20; buscar soluções para a

produção de sulfetos que podem vir a prejudicar a integridade dos coletores usuais de drenagem

compostos de concreto armado; modelar qualidade do efluente desviado da rede coletora, no pior

caso de precipitação, por meio da estação de tempo seco para corpos d’água urbanos, buscando

atender ao seu devido enquadramento; e comparar custo de implementação de rede coletora de

esgoto convencional, em paralelo ao da rede de drenagem, frente ao da rede coletora do sistema

de  esgotamento  unitário  proposto,  para  avaliar  a  economia  gerada  na  implementação  deste

sistema.

Fundamentação

Será  tratado  neste  tópico  a  concepção  do  sistema  misto  coletor,  o  histórico  deste

sistema, o emprego da estação de tempo seco e da estrutura hidráulica envolvida, assim como a

estimativa de resíduos sólidos na drenagem urbana e o procedimento de lançamento em corpo

receptor. 
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Concepção

O sistema coletor misto compõe rede coletora, alimentada por sarjetas, bocas-de-lobo e

tubos de ligação de drenagem e esgoto. O efluente coletado segue então para estações de tempo

seco, onde a vazão excedente de esgoto diluído por água da chuva é disposta em corpo hídrico,

enquanto  o  restante  é  encaminhado  para  EEEs,  tratamento  ou  interceptor,  como exposto  na

figura 1.

 

Sistema Unitário
 de Esgotos

Esgotos domésticos +
Resíduos líquidos industriais

Águas pluviais

Águas de
infiltração

Estação de
Tratamento
de Esgotos

By-pass

Controle da
drenagem

Corpo Receptor

Rede de esgotos combinados

Controle do
excedente

Figura 1 – Esquema do Sistema Unitário de Esgotos (UFBA, 2017).

A  carga  poluidora  neste  sistema  é  aumentada  no  início  da  contribuição  das  águas

pluviais. Este aumento se deve à remoção, durante a tormenta, de depósito de parte do material

sólido  presente  nos  esgotos  sanitários  que  ocorre  ao  longo  dos  tempos  de  seca.  Após  este

aumento, ocorre a diluição, com a diminuição da concentração de poluentes a níveis menores

que os usualmente encontrados no tempo seco. 

Para  os  períodos  cuja  vazão  ultrapassa  a  vazão  de  projeto  da  ETE,  são  previstos

extravasores  e  bacias  de  amortecimento  a  montante  da  ETE.  Os  extravasores  direcionam a

parcela  excedente  do  fluxo  de  água  aos  cursos  d'água  para  não  sobrecarregar  o  sistema  de

tratamento. Os países que utilizam o sistema unitário, de modo geral, limitam a vazão afluente às

ETEs à cerca de 6 vezes  a vazão de período seco.  A vazão que excede esse limite  é  então

extravasada para os corpos de água (UFBA, 2017).
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Este sistema prevê o tratamento de toda a parcela de esgoto coletado em períodos de

baixa intensidade pluviométrica. O tratamento da fração retida das redes coletoras mistas pode se

dar  também por  estações  compactas  de  tratamento  de  esgotos  pós-extravasores,  sistemas  de

tratamento  coletivo  isolado  usualmente  aplicados  para  distritos  ou  comunidades  rurais,

dispensando gastos com a operação de EEEs — Estações Elevatórias de Esgoto — que direciona

vazão de esgoto coletado de todas as sub-bacias para ETEs convencionais (PMT, 2016).

Dessa  forma,  o  sistema coletor  misto  poderia  fracionar  a  carga  poluente  diluída  ao

longo do corpo receptor, possibilitando trechos para autodepuração seguida de novo ponto de

lançamento  para  a  próxima  sub-bacia  de  drenagem  conduzida,  se  necessário,  por  redes

interceptoras.

A vazão mínima do corpo receptor a receber a vazão afluente diluídas dos extravasores

será utilizada para a avaliação do cumprimento aos padrões ambientais para a alocação de cargas

poluidoras.  A  determinação  das  eficiências  requeridas  para  os  tratamentos  dos  diversos

lançamentos  deve  ser  determinada  nas  condições  críticas.  Estas  condições  críticas  no  corpo

receptor ocorrem exatamente no período de vazão mínima, em que a capacidade de diluição é

menor (VON SPERLING, 2005).

Histórico

As  primeiras  redes  coletoras  modernas  construídas,  destinavam-se  ao  transporte  de

águas pluviais e não das residuárias. Na metade do século 19, com o crescimento das cidades,

poluição  relevante  de  corpos hídricos  e  surgimento  de epidemias  de  Cólera,  o  problema da

disposição dos esgotos sanitários tornou-se mais evidente. Frente a este panorama, retomou-se a

prática  romana  do  século  6  a.C.,  contudo,  ligando  o  esgoto  às  redes  pluviais  existentes,

conduzindo-os aos cursos hídricos (TSUTIYA & SOBRINHO, 1999).

O sistema coletor misto foi então aplicado em Londres que, possuindo apenas galerias

de  águas  pluviais,  autorizou,  na  primeira  metade  do  século  19,  o  lançamento  de  esgotos

sanitários nestes condutos, o tornando sistema compulsório em seguida. Este sistema foi então

aprimorado e até hoje é usado extensivamente na Europa (UFBA, 2017).

Já a concepção do sistema separador absoluto ocorreu somente na segunda metade do

século 19, nos Estados Unidos. Esta decisão se deu em meio dificuldade de custear implantação

de  sistema  coletor  misto.  As  redes  teriam  que  possuir  grandes  dimensões  já  que  seriam

projetadas para coletar esgoto e águas pluviais. A solução então foi coletar somente o esgoto e,

quando fosse possível, implementar a drenagem (TSUTIYA & SOBRINHO, 1999).
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No Brasil, o sistema separador absoluto foi primeiramente adotado na cidade do Rio de

Janeiro, no fim do século 19. Nesta oportunidade, buscou-se inicialmente implementar sistema

misto,  contudo,  devido ao custo  elevado,  cobrança  das  tarifas,  bem como na dificuldade  de

implementação  da  drenagem  em  áreas  e  pátios  internos  dos  lotes,  optou-se  pelo  sistema

separador (UFBA, 2017).

O  sistema  unitário  consagrado  e  estabelecido,  no  Brasil,  em  geral  não  funciona

perfeitamente. Neste sistema ocorre lançamentos de esgoto nas redes de água pluvial, que, por

não estarem preparadas para receber esse efluente, os direcionam, sem tratamento e sem diluição

alguma, para o corpo hídrico. Dessa forma, acaba funcionando como um sistema de esgotamento

unitário precário ou sistema separador parcial (TSUTIYA & BUENO, 2005).

Resíduos Sólidos na Drenagem Urbana

A poluição gerada pelo escoamento superficial é dita de origem difusa, uma vez que

provém de atividades que depositam poluentes de forma esparsa sobre a área de contribuição da

bacia hidrográfica (PMSP, 1999).

A quantidade de resíduos que aporta à rede de drenagem é cerca de três vezes superior a

quantidade de resíduos que sai a jusante da bacia hidrográfica. A parcela retida e diluída, como o

papel, representa 38,9% do total. A maioria dos resíduos que atinge a saída da rede de drenagem

geralmente  são  plásticos  sem  valor  de  reciclagem  principalmente  após  precipitações  fortes.

Provavelmente, estes tendem a se acumular na rede de drenagem até que venha uma onda de

cheia e os remova dos condutos e canais (NEVES & TUCCI, 2008).

As fontes de sólidos encontrados no sistema de drenagem são devido a erosão do solo,

canteiros de obras, postos de combustíveis, oficinas mecânicas e disposição irregular do resíduo

sólido e posterior sua ineficiente coleta do sistema de limpeza urbana (PMT, 2010; RIGHETTO,

2009).

A  poluição  difusa  pode  ainda  ocorrer  pela  própria  chuva,  no  que  se  denomina  de

deposição úmida. Neste último caso gases e partículas presentes na atmosfera dissolvem-se ou

são arrastadas pelas águas e trazidos ao solo. A noção de pureza da água da chuva é incorreta e,

ao contrário, a chuva é um dos meios mais eficientes de remoção de poluentes atmosféricos, uma

vez que apenas partículas com diâmetro superior a 10 mm sofrem deposição seca (PMSP, 1999).

Os  poluentes  presentes,  com maior  frequência,  nestes  resíduos  são  enxofre,  metais,

pesticidas,  compostos  orgânicos,  fungos,  pólen,  solo,  nutrientes,  asfalto,  cinzas  e  compostos

químicos  como  óxidos,  nitritos  e  nitratos,  cloretos,  fluoretos  e  silicatos  (NOVOTNY  &

CHESTERS, 1981).
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Os problemas na manutenção de sistemas de drenagem, pela remoção de detritos em

condutos,  são os  mais  preponderantes.  Em galerias  multicelulares,  as  dificuldades  são ainda

maiores, havendo casos em que se faz necessário efetuar aberturas para limpeza. As medidas

preventivas, tais como a varrição de ruas, são eficientes na remoção de material grosseiro, apesar

de pouco efetivo sobre sedimentos finos. A instalação de dispositivos especiais de retenção nas

bocas-de-lobo  também auxilia  para  tanto.  O ordenamento  da  ocupação  urbana  e  criação  de

espaços  livres  também  são  válidas  como  medidas  de  planejamento  versando  este  objetivo

(PMSP, 1999).

Lançamento em Corpo Receptor

O first flush ou primeira lavagem é o aumento na concentração de sólidos suspensos e

outros poluentes, no esgoto combinado, durante os primeiros momentos de chuvas intensas. Isso

ocorre pelo carreamento de material depositado na superfície urbana e no interior dos condutos

ocasionado pela lavagem que o escoamento superficial  das águas de chuva promove. Assim,

somente segue para a ETE, os esgotos, vazão de base e a primeira lavagem (NORO, 2012).

A rotina modelada da qualidade de água dentro das ligações da canalização supõe que a

canalização se comporta como reator continuamente agitado em tanque. A concentração de um

constituinte retirado da canalização no fim de uma etapa do tempo é encontrada integrando a

equação da conservação da massa, usando os valores médios para as quantidades que mudam

com o tempo, tal como a taxa de fluxo e o volume da canalização (RIGHETTO, 2009).

Estação de Tempo Seco

O sistema coletor  misto busca então fracionar  a carga poluente diluída ao longo do

corpo receptor, por meio do controle da estação de tempo seco e mistura ao efluente drenado.

Para o controle dos resíduos sólidos carreados no efluente da drenagem, há medidas estruturais

de controle autolimpantes, onde o efluente impulsiona os resíduos, promovendo a limpeza da tela

ou  grade.  Esses  resíduos  são  acumulados  em  um  local  onde  a  limpeza  pode  ser  feita

esporadicamente (RIGHETTO, 2009).

As estruturas autolimpantes são pensadas com a função de utilizar a força da água para

empurrar o resíduo, limpando o segregador, tela ou grade, e desviando-o ou não para um local de

acumulação, onde a frequência de limpeza possa ser menor, agindo com mínima perda de carga.

Os  defletores  variam  podendo  ser  dispostos  com  um  determinado  ângulo  em  relação  ao

escoamento,  suspensos ou não, em geral  compostos de um gradeamento.  Algumas estruturas

foram testadas em escala real e em locais com problemas de resíduos sólidos nos cursos d’água

urbanos (RIGHETTO, 2009).
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No  caso  de  detritos  flutuantes  de  grandes  dimensões  é  possível  utilizar  grades

constituídas por uma barreira de perfis metálicos cravados a montante da entrada da galeria a

proteger, espaçados de cerca de 0,5 m, prevendo as condições necessárias de acesso para limpeza

periódica (PMSP, 1999).

Para  a  retenção  do  material  sedimentável  deve-se  utilizar  caixas  de  decantação

construídas  no  fundo  do  canal,  cujo  dimensionamento  depende  da  quantidade  de  material

carreado, assim como da velocidade de escoamento no canal a montante. Esse tipo de dispositivo

somente  pode  ser  eficiente  se  for  feita  a  remoção  sistemática  do  material  retido.  Em caso

contrário, a sua existência será inteiramente inócua (PMSP, 1999).

Recomenda-se colocar armadilhas para sedimentos de óleos. A frequência de limpeza

mínima deve ser de um ano. Uma das desvantagens deste tipo de estrutura é a manutenção que é

difícil, bem como também o monitoramento da sua eficiência. Assim, quando há suspeitas do

comprometimento da eficiência da estrutura, a mesma deve ser substituída (DEP, 2005).

Estrutura Hidráulica

Estruturas  hidráulicas  são  frequentemente  dimensionadas  a  partir  de  vazão  ou

hidrograma de projeto, com determinado risco de ocorrência. Como séries longas de descargas

observadas  são escassas,  os  hidrogramas de projeto são usualmente  determinados através  de

modelos de transformação chuva-vazão, tendo em vista que, em geral,  há disponibilidade de

registros mais longos de precipitação. Além disso, as séries de vazões, quando existem, estão

mais sujeitas a alterações antrópicas, que produzem não-estacionaridade (BEMFICA et al, 2000).

As  sarjetas  são  estruturas  projetadas  como  canais,  geralmente  de  seção  triangular,

limitadas lateralmente pela guia de passeio, com leito de concreto ou do próprio material  do

pavimento. Estes dispositivos conduzem o escoamento até as bocas-de-lobo, como bocas de lobo

e aberturas de guia. A sua largura, em geral, é de 0,45m, já a sua velocidade e mínima é de 0,75

m/s e máxima de 3,0 m/s (TOMAZ, 2002, TUCCI et al., 1995). O seu coeficiente de Manning

usual é de 0,016 (BROWN et al, 2009).

Sarjetões drenadores podem ser usados onde se deseja interceptar a vazão antes que esta

cruze uma via em especial, contudo, são bastante susceptíveis a entupimento (BROWN et al,

2009).

A partir do ponto em que a vazão supera a máxima capacidade de escoamento da via ou

a velocidade do mesmo ultrapasse o limite máxima ou mínimo, inicia-se a galeria. Nem toda

vazão afluente é usualmente captada, oferecendo assim vazão residual para o próximo ponto de

captação (BROWN et al, 2009).
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A locação das bocas-de-lobo pode se dar também em pontos baixos da quadra, assim

como logo a montante de esquinas junto a faixa de cruzamento usada pelos pedestres (BROWN

et al, 2009).

As  bocas-de-lobo  podem  ser  classificadas  como  abertura  de  guias,  grelhas  ou

combinados. A combinação de abertura de guia com grelha busca seguir a direção do fluxo da

água, onde a grade vem depois da bocas-de-lobo. Por questões de segurança, a grelha deve ser

instalada com orientação que não represente risco aos ciclistas (TUCCI et al., 1995; BROWN et

al, 2009). A abertura de guia pode ser considerada como um vertedor, já as grelhas trabalham

como vertedor de soleira livre para alturas de lâminas d’água de até 12 cm (AZEVEDO NETTO,

1998).

A altura mínima da guia em zona urbana é de 0,10 m e o máximo de 0,15 m. Em certas

circunstâncias são usadas guias com 0,20 m que causam desconforto aos pedestres e atrapalham

os motoristas ao abrirem as portas dos carros (PMSP, 1999).

A boca de lobo de concreto típica tem 1,00 de comprimento com 0,30m de altura e

0,15m de espessura. A abertura de guia começa com 0,10m e atinge cerca de 0,20m em forma de

arco (TOMAZ, 2002).

As bocas de lobo apresentam fatores de redução em sua capacidade. Tal fato se deve a

possibilidade de obstrução causada por detritos e irregularidades das ruas. O valor de redução

para bocas-de-lobo combinadas e em pontos baixos,  condição mais crítica,  é de 0,60 (PMT,

2011).

Em ruas com declividades menores que 3%, pontos baixos e quando com vazões que

tipicamente  carregam muitos  sedimentos,  a  abertura  de  guia  simples  é  mais  efetiva.  A sua

capacidade de interceptação decai com a maior declividade, sendo este dispositivo recomendado

para situações com declividades menores de 3% e pontos baixos (BROWN et al, 2009).

A combinação de abertura de guia grelhada pode proceder com o "Sweeper", onde a

abertura  de  guia  atua  primeiro  interceptando  sólidos  grosseiros,  e  a  grelha  no  auxílio  à

interceptação na drenagem, de forma secundária. Este dispositivo é principalmente recomendado

para pontos baixos (BROWN et al, 2009).

O lançamento de águas pluviais diretamente na sarjeta é adotado até vazão menor que

60 L/s,  capacidade usual da boca de lobo. Os tubos de ligação das bocas de lobo à galeria,

deverão ser conectados em um poço de visita, podendo sofrer intermédio de PVs intermediários.

A declividade mínima destas tubulações deverá ser de 1%, sob seção plena e diâmetro mínimo
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em função do número de bocas de lobo em série. A diferença de nível entre o fundo da caixa da

boca de lobo e o fundo da caixa de poço de visita é de no mínimo 0,10 m (TOMAZ, 2002).

As redes de microdrenagem pluvial são projetadas para funcionamento à seção plena

com a vazão de projeto. A velocidade máxima admissível determina-se em função do material a

ser empregado na rede. Para a rede, a velocidade máxima admissível é de 5,0 m/s e a velocidade

mínima é de 0,75 m/s.  O coeficiente  de Manning da rede é de 0,013 (AZEVEDO NETTO,

1998).

Com vistas a evitar deposição de sedimentos,  adota-se,  além de velocidade mínima,

tensão trativa mínima. Em coletores usa-se a tensão trativa mínima de 1 Pa enquanto que para

interceptor  em tubos  acima  de  500mm usa-se  1,5  Pa  para  se  evitar  a  formação  de  sulfetos

(TOMAZ, 2002).

As galerias serão projetadas sempre que possível em tubos circulares de concreto, com

diâmetro mínimo de 0,40m e máximo de 1,50m. A declividade mínima aconselhável é de 0,5%

para tubos maiores que 200mm e 1% para tubos menores que 200mm. A declividade econômica

é a do terreno natural (TOMAZ, 2002).

Quando houver aumento de diâmetro de um trecho de galeria  para outro,  a geratriz

inferior interno do tubo de saída do poço de visita, deverá ser rebaixada a uma altura igual a

diferença entre os diâmetros do tubo maior, saída do PV, e do menor, entrada do PV, sendo que

este desnível não deverá ser maior que 1,20m (TOMAZ, 2002).

As  galerias  pluviais,  sempre  que  possível,  deverão  ser  lançadas  sob os  passeios;  o

sistema coletor, em uma determinada via, poderá constar de uma rede única, recebendo ligações

de bocas-de-lobo de ambos os passeios; o amortecimento do escoamento é realizado nas áreas

baixas  junto  a  drenagem  principal.  Procura-se  localizar  a  área  de  amortecimento

preferencialmente junto a saída do sistema projetado (DEP, 2005);

As seções semicirculares e circulares são as mais econômicas devido a terem menor

perímetro  molhado  e  maior  raio  hidráulico.  O  valor  máximo  da  velocidade  e  vazão  nas

tubulações ocorre respectivamente quando o nível d’água está a 81% e 95% do diâmetro do tubo.

A seção retangular  mais  favorável  apresenta  base  como o  dobro  da  sua  altura  (AZEVEDO

NETTO, 1998).

O poço de visita tem a função primordial  de permitir  o acesso às canalizações  para

limpeza e inspeção, de modo que se possam mantê-las em bom estado de funcionamento. Sua

locação é sugerida nos pontos de mudanças de direção, cruzamento de ruas (reunião de vários
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coletores), mudanças de declividade e mudança de diâmetro. O espaçamento recomendado para

os poços de visita é de 50 m (DEP, 2005).

O recobrimento mínimo da rede de drenagem pluvial deve ser de 1,00m, quando forem

empregadas  tubulações  sem  estrutura  especial.  Quando,  por  condições  topográficas,  forem

utilizados  recobrimentos  menores,  as  canalizações  deverão  ser  estruturalmente  projetadas  ou

protegidas por estruturas especiais (PMT, 2011).

Para evitarem-se problemas de mau cheiro no sistema misto, deve-se prever bocas de

lobo sifonadas e limpeza anual das fossas sépticas (NORO, 2012).

Vazão de Projeto

A  chuva  de  projeto  é  uma  variável  de  fundamental  importância  nos  projetos  dos

sistemas de drenagem pluvial. A precipitação é a principal informação hidrológica de entrada

utilizada no cálculo das vazões de projeto das obras de drenagem pluvial. 

Onde não se dispõe de dados observados de vazão, é necessário explorar ao máximo as

informações relativas à precipitação do IDF para a obtenção da vazão de projeto. Para tanto, uma

das alternativas possíveis é utilizar série de dados de precipitação máxima diária anual para, a

partir dessa obter alturas de chuva com intervalos de tempo subdiários (DAMÉ et al, 2008).

As chuvas são tanto mais raras quanto mais intensas. As chuvas de alta intensidade e de

curta duração são o tipo que mais contribui para a formação de vazões significativas numa bacia

urbana.  Uma ferramenta fundamental  para a determinação da chuva de projeto,  ou da vazão

máxima de um sistema de drenagem urbana, são as relações de intensidade-duração-frequência,

as curvas IDF. Elas são obtidas a partir da análise estatística de eventos passados permitem que

se possa estimar a intensidade máxima de uma chuva, para uma determinada duração e um certo

tempo de retorno (PMT, 2010).

A curva IDF determina as precipitações máximas para o tempo de retorno escolhido e

duração correspondente a cada intervalo de tempo acumulado até a duração total da precipitação

(PMT, 2011).

Além do estudo da distribuição temporal da precipitação, é necessário também fazer

uma análise em relação a sua distribuição no espaço. O método mais simples para a distribuição

espacial da precipitação máxima é o da média aritmética. Este método é de boa aplicabilidade

em regiões onde existe grande quantidade de postos e que não haja grandes variações de medidas

entre os mesmos. Caso haja grande variações de medidas entre os postos, se adota o método do

Polígono de Thiessen (DEP, 2005).
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Existem diferentes distribuições estatísticas de extremos que podem ser avaliadas no

ajuste de um conjunto de dados hidrológicos, como por exemplo, a distribuição Tipo I ou de

Gumbel, a distribuição Tipo III e a distribuição Log-Pearson III (PMT, 2010).

O hietograma é uma forma gráfica que mostra a intensidade da chuva ao longo de sua

duração.  Para  sua  obtenção,  são  selecionados  eventos  históricos  críticos  para  cada  uma das

durações  de  interesse.  Tais  eventos  são  ordenados  de  acordo  com o  total  precipitado.  Suas

durações  são divididas  em número igual  de intervalos.  Essa quantidade é  escolhida segundo

necessidades práticas da estimativa de vazões, o que pode resultar em um número diferente de

intervalos para cada duração (BEMFICA et al, 2000).

Para cada evento, os totais precipitados em cada intervalo são então obtidos, e lhes é

atribuído  um  índice,  que  corresponde  à  posição  do  total  precipitado  no  período,  quando

colocados em ordem decrescente. Quando ocorrem valores iguais de precipitação em mais de um

período, o índice atribuído é uma média dos índices individuais. Em seguida é determinado a

porcentagem da chuva total que ocorre em cada período (BEMFICA et al, 2000).

O objetivo  destes métodos é  obter,  para determinado período de retorno,  alturas  de

chuvas a intervalos de tempo discretos e iguais, cuja soma destes intervalos seja a duração crítica

ou total do hietograma (CH2M HILL, 2002). Esse procedimento obtêm a ordem cronológica,

mais usual, do período mais intenso de chuva. Para cada duração, a distribuição temporal da

chuva é obtida pela média das porcentagens de chuva em cada período. A distribuição temporal

assim leva  em conta  a  variabilidade  média  da chuva intensa,  em contraste  à  média  simples

assumida por outros métodos (BEMFICA et al, 2000).

O coeficiente  do deflúvio  não infiltrante  da  precipitação  — Runoff  — determina  a

parcela da precipitação de chuva que não se infiltra no solo. O escoamento superficial direto

então escoa pela superfície do solo, concentrando-se em cursos de água maiores e mais bem

definidos (PMSP, 1999).

Este parâmetro é função de fatores como: o tipo de solo, ocupação da bacia, umidade

antecedente e intensidade da chuva. A maior dificuldade na aplicação destes métodos reside na

escolha  dos  parâmetros  das  fórmulas  de  infiltração  (PMSP,  1999).  A  infiltração  da  água

subterrânea no sistema de drenagem depende do gradiente hidráulico (RIGHETTO, 2009).

Não faz  sentido  determinar  a  vazão com base nas  condições  urbanas  atuais,  pois  a

cidade tenderá a crescer e o projeto ficará obsoleto. Usualmente, utiliza-se o cenário futuro de

ocupação previsto pelo Plano Diretor Urbano (PMT, 2010).
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O tempo de concentração é o período em que a gota precipita no ponto mais distante do

talvegue leva para chegar à seção de controle. As fórmulas de tempo de concentração são mais

precisas para bacias rurais, de maior tamanho, do que para bacias urbanas (SILVEIRA, 2004).

O cálculo do tempo de concentração é variável. Até alcançar as galerias, 5 minutos é o

tempo mínimo para ser considerado (BROWN et al, 2009). Para áreas planas com ruas largas

espaçadas uma das outras, recomenda-se adotar tempo de entrada de 20min até 30min (TOMAZ,

2002).

Quando  vários  trechos  de  rede,  ou  seja,  várias  bacias,  com tempo de  concentração

diferentes afluem a um determinado trecho, utiliza-se o maior tempo de concentração das bacias

afluentes de montante (TOMAZ, 2002).

Quando envolver trechos em canais o tempo de concentração deve considerar também o

tempo de propagação na seção principal a ser simulada. A duração total da chuva e o tempo de

simulação devem ser de aproximadamente duas vezes o tempo de concentração da bacia (PMT,

2011).

Os hidrogramas são modelos que estimam o escoamento superficial causado por meio

de chuva em determinada superfície (PALINI, 2008). A vazão máxima do hidrograma pode ser

estimada com base aos seguintes critérios:  i)  no ajuste de uma distribuição estatística,  ii)  na

regionalização de vazões, e iii) na precipitação por meio de fórmulas empíricas (CORDERO et

al, 2007).

A previsão de vazões críticas por meio de métodos probabilísticos consiste basicamente

em definir a relação entre descargas máximas e sua respectiva frequência de ocorrência, dentro

de uma série  geralmente  anual  de dados fluviométricos.  A sua principal  vantagem é o bom

desempenho para previsões a curto prazo. Contudo, para previsões a longo prazo, a extrapolação

de dados inconsistentes compromete bastante a confiabilidade dos resultados (LAUTHARTE,

2015).

Uma alternativa  a  falta  de série  histórica,  ou quando esta  opção se faz de  pequena

monta,  se encontra  em adotar regionalização de vazões ou precipitações  (TUCCI, 1993).  Os

estudos de drenagem urbana envolvem, geralmente, cursos d'água de pequeno ou médio porte

desprovidos de registros fluviométricos, nos quais a estimativa das vazões de projeto é feita com

base nos dados de chuvas intensas que ocorrem nas respectivas bacias (PMSP, 1999).

A regionalização de vazão pode se dar por meio de registros dados a partir das curvas-

chave. Este método registra vazão por alturas do nível d’água de determinado canal e pode se

ajustar  por períodos ou faixas  de cotas  visto que a seção transversal  de rio,  com condições
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similares ao rio de interesse, está em constante alteração devido a erosão e uso e ocupação do

solo (SEFIONE, 2002).

A não-estacionaridade de uma série pode inviabilizar o seu ajuste à uma distribuição de

probabilidade.  Esta característica da série pode ser provocada: pelo aumento da urbanização,

resultando  numa  mudança  gradual  das  características  do  escoamento;  pela  construção  de

reservatórios ou diques, alterando a série de vazões a jusante da barragem (CORDERO et al,

2007).

A forma do hidrograma é determinada pelo trânsito da chuva excedente sobre a bacia e

sua análise  pode ser feita  por métodos hidráulicos  ou hidrológicos.  O routing é uma técnica

usada visando prever mudanças na forma do hidrograma enquanto a água move-se pelo canal ou

reservatório (PMSP, 1999).

Os hidrogramas de projeto para o cenário de prognóstico consistem em hidrógrafas, que

representam a evolução da onda de cheia ao longo do tempo, estabelecidos para cada sub-bacia

(PMT, 2010).

O método racional é largamente utilizado na determinação da vazão máxima de projeto

para bacias pequenas. Para o dimensionamento de redes, utilizando o método racional, adota-se

como limite uma área de até 2km² (DEP, 2005).

Os modelos de dimensionamento são empregados para determinar  as dimensões das

estruturas que compõem o sistema, como redes de condutos e bacias de detenção. Os pacotes

computacionais de drenagem urbana podem ser entendidos como a associação de modelos tipo

chuva-vazão com modelos de propagação de escoamentos em canais ou galerias (RIGHETTO,

2009).

Os  modelos  de propagação  do escoamento  podem ser  classificados  em modelos  de

armazenamento  ou  hidrodinâmicos.  Os  modelos  de  armazenamento  consideram  somente  os

efeitos do armazenamento na atenuação e no deslocamento da onda de cheia, desprezando os

efeitos de atrito levados em conta pela equação do momento (RIGHETTO, 2009).

Os  modelos  hidrodinâmicos  utilizam  as  equações  de  Saint-Venant  e  podem  ser

classificados em simplificados ou completos. Se forem desprezados os termos de inércia e de

pressão, tem-se o modelo da onda cinemática, no qual se tem a desvantagem da impossibilidade

de  simular  fenômenos,  tais  como  efeitos  de  jusante  sobre  o  escoamento.  Os  modelos  que

resolvem as  equações  em sua  forma  completa  são  chamados  de  hidrodinâmicos  completos,

podendo representar com precisão os fenômenos mais importantes  do escoamento em canais

(RIGHETTO, 2009).
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Os  modelos  são  subdivididos  nos  seguintes  tipos:  bacia,  canais  e  condutos,  e

reservatório. No modelo da bacia são representados os principais processos de transformação da

chuva  em vazão  — Modelo  Hidrológico  — (AKRAM, 2014).  No modelo  canal  a  vazão  é

transportada pelos canais e condutos através do sistema de drenagem — Modelo Hidráulico de

Propagação em Canal. No modelo reservatório é representado o amortecimento das vazões nos

eventuais reservatórios por meio do balanço entre os volumes de entrada e saída — Modelo

Hidráulico de Propagação em Reservatório (PMT, 2011).

Os métodos hidráulicos são distribuídos e baseiam-se nas equações do escoamento não

permanente,  por  meio  de  conservação  de  massa  e  quantidade  de  movimento.  O  routing

hidráulico é baseado na solução de equações diferenciais  parciais  de canais abertos instáveis

resolvidos  pelas  equações  de  Saint-Venant,  baseados  em  aproximações  do  processo  de

precipitação-escoamento físico real. Este método requer a computação de muitos dados relativos

a  geometria  do rio  e  sua morfologia  (PMSP, 1999).  Para  a  avaliação  de  risco de enchente,

recomenda-se o modelo hidráulico já que este calcula a profundidade da enchente usando tanto a

superfície de escoamento quanto a água em excesso nas tubulações (AKRAM, 2014).

Os métodos hidrológicos são agrupados, totais ou parcialmente globais, e baseiam-se

nos  conceitos  de  translação  e  armazenamento,  que  pode  ser  não  linear.  Estes  modelos  são

baseados  na  hipotética  relação  entre  saída  e  armazenamento  de  água  na  bacia  hidrográfica,

muitas  vezes  modelado  como  um  reservatório  conceitual  (AKRAM,  2014).  A  equação  de

continuidade  é  adotada  para  estimar  parâmetros  hidrológicos.  O  modelo  não  linear  de

Muskingum  é  amplamente  aplicada  apesar  de  sofrer  estimativa  de  parâmetros  hidrológicos

(PMSP, 1999).

Caracterização

Este  tópico  irá  envolver  a  localização,  hidrografia,  limnologia,  geologia,  topografia,

pedologia, climatologia e ecologia da área de interesse deste projeto de intervenção.

Localização

O município de Teresina está localizado à margem direita do Rio Parnaíba, na porção

do médio  curso  dessa  bacia  hidrográfica,  onde  recebem as  águas  de  um de  seus  principais

afluentes,  o  rio  Poti.  As  coordenadas  geográficas  são  5º05’12”,  latitude  sul,  e  42º48’42”,

longitude oeste. Apresenta em seu contorno a seguinte delimitação: ao norte, os municípios de

União, José de Freitas e Lagoa Alegre; ao sul, com o município de Curralinhos; a oeste, como

Estado do Maranhão e, a leste, como os municípios de Altos, Demerval Lobão e Lagoa do Piauí

(PMT, 2018).
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Teresina ocupa uma área de 1.809 km2. A zona urbana tem 248,47 km2 e a zona rural

1.560,53 km2, correspondendo, respectivamente, a 13,7% e 86,3% de sua área total. No contexto

do Estado do Piauí, o município representa o equivalente a 0,72% de sua área total (PMT, 2018).

A sub-bacia PE 20 localiza-se na região oeste da cidade de Teresina, estando totalmente

inserida no limite do perímetro urbano da cidade, conforme figura 2 apresentada abaixo (PMT,

2010).

Figura 2 – Bacia de drenagem PE 20 do município de Teresina (Elaborado pelo Autor).

Hidrografia 

A cidade de Teresina é cortada pelos rios Parnaíba e Poti, seu afluente. O Parnaíba é o

principal  rio  piauiense,  nasce  no  sul  do  estado,  entre  o  Piauí,  Maranhão  e  Tocantins,  e  se

encaminha na direção norte ladeando o Maranhão, percorrendo cerca de 1.480 km até a sua foz

no Oceano, onde se bifurca em 5 braços, formando um grande delta (PMT, 2018).

A bacia hidrográfica do rio Parnaíba apresenta uma área aproximada de 330.000 km²,

encontrando-se 75% no estado do Piauí, 19% no território maranhense e 6% no estado do Ceará.

O  Parnaíba  é  perene  em  todo  o  seu  curso,  alimentado  por  aquíferos  do  planalto  e  pela
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contribuição  de  importantes  tributários.  Sua  vazão  é  regulada  a  montante  de  Teresina  pela

barragem de Boa Esperança, construída na década de 1960 (PMT, 2018). 

Recebe  na  cidade  de  Teresina  um  de  seus  principais  afluentes,  o  rio  Poti,  cuja

confluência situa-se na região norte da cidade. Observa-se assim a importância dos rios Poti e

Parnaíba,  pois  definem a  paisagem e,  direta  ou indiretamente,  fazem parte  do cotidiano das

pessoas. O Poti tem uma bacia de aproximadamente 50.000 km2, o que corresponde a cerca de

16,0% da área total da bacia do rio Parnaíba (PMT, 2018).

Este rio apresenta em seu trajeto o reservatório Mesa de Pedra, em Sambito, de cerca de

55hm³. A sua disponibilidade hídrica, superficial e subterrânea, é de cerca de, respectivamente,

0,5m³/s, regularizada em 90%, e 7m³/s. A sua vazão natural pode chegar até em 70m³/s e seus

principais  aquíferos  são:  Serra  Grande,  Cabeças  e  Poti/Piauí,  com  cerca  de  1.500  poços

registrados  em cada.  A  demanda  humana,  animal,  industrial  e  de  irrigação  é  em torno  de,

respectivamente: 0,6m³/s, 0,3m³/s, 0,1m³/s, 3,0m³/s (SEMAR, 2010).

A preservação  da  várzea  natural,  sem grandes  alterações  da  morfologia  dos  cursos

d'água e da vegetação ribeirinha, representa uma forma de controle de enchentes e da qualidade

da água, por ser mantida a capacidade assimilativa natural do ecossistema (PMSP, 1999).

A sub-bacia PE 20 tem forma triangular alongada, com uma área de drenagem de 77,32

ha, com um perímetro de 3.816,49 m, apresentando um coeficiente de compacidade de 1,22,

indicando que a bacia apresenta pequena tendência às inundações (PMT, 2010).

Limnologia

Em 2017, o atendimento de esgoto foi em torno de 20%, por meio de rede coletora de

aproximadamente 400 km, onde destes 15% foram tratados (PMT, 2016; IBGE, 2017; SNIS,

2017).

Em Teresina registra-se a conjugação do lançamento de esgotos na drenagem, aliada à

deficiência da coleta de resíduos sólidos e ainda a insuficiente limpeza de galerias pluviais, que

geram a propagação de insetos e mau-cheiro. Durante o período chuvoso ocorre entupimento de

bueiros e canais pluviais, aumentando a ocorrência de inundações e os problemas gerados pelas

deficiências dos sistemas de saneamento (PMT, 2016; LIMA & RODRIGUES, 2012).

Nesta cidade a coleta de esgoto ainda se mostra bastante incipiente, o que demonstra a

grande monta de esgoto despejado no sistema de microdrenagem da cidade. Dessa forma, o rio

de captação de Teresina possui turbidez acima dos padrões. A relação de carga estimada lançada,

pela estimada assimilável, em DBO5, demonstra que este recebe cerca de 11 vezes mais do que



17
poderia assimilar, o que lhe caracteriza como em situação ruim, segundo metodologia utilizada

pela ANA, e entre uma das piores bacias no Piauí (SEMAR, 2010).

O  sistema  atual  de  esgotamento  sanitário  separador  não  tem  alcançado  resultados

positivos, quadro que poderia ser melhorado pela junção e adaptação do sistema de drenagem.

Análises de trecho urbano do rio Poti, apresentam valor bem acima do proposto para águas de

classe 1. O OD medido nos corpos hídricos de Teresina chega a ficar em torno de 6,5 (PIAUÍ,

2010; OKARA, 2015; CRHP, 2006).

As amostras de fósforo também encontram se acima do enquadramento do rio Poti. A‐se acima do enquadramento do rio Poti. A

consequente descarga de nutrientes, causa a diminuição dos níveis de oxigênio, mortandade de

peixes e odores desagradáveis, o que deixam o recurso hídrico inapropriado para outros usos e

contribuem para eutrofização do rio Poti, que já ocorre anualmente no período de estio (CRHP,

2006; LIMA & RODRIGUES, 2012; SILVA, 2015).

A  eutrofização  recorrente  do  rio  Poti  passa  então  a  envolver  macrófitas  flutuantes

capazes de absorver grandes quantidades de substâncias tóxicas e que se favorecem da situação

precária  das  matas  ciliares,  provocando  rápido  assoreamento  e  aumentando  a  deposição

(RIBEIRO & DOMINGOS, 2008; BARBOZA et al, 2008).

Visto que ao longo deste trecho do rio Poti não há grandes projetos de agricultura e

pecuária  para  acrescentar  fertilizantes  e  pesticidas  nas  águas  do  rio,  deduz-se  que  a  maior

quantidade de fósforo encontrado provém de esgotos domésticos e drenagem urbana (SILVA,

2015; MONTEIRO, 2004).

Segundo o critério de coliformes termotolerantes,  este rio não oferece características

nem mesmo de classe 2. O contato primário, que possa vir a ocasionar em ingestão desta água,

deve ser então evitado (SILVA, 2015).

A degradação do Poti, vide figura 3, é observada em pontos de despejo de esgotos ao

longo  do  seu  trecho  urbano,  provenientes  das  residências  e  de  empresas  (LIMA  &

RODRIGUES, 2012).
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Figura 3 – Despejos de Esgoto ao longo do Rio Poti (LIMA & RODRIGUES, 2012).

As amostras de fósforo também encontram se acima de cursos d’água enquadrados na‐se acima do enquadramento do rio Poti. A

classe 2. A elevação da concentração de fósforo pode resultar em um aumento na densidade de

cianobactérias o que pode contribuir para eutrofização do rio Poti (SILVA, 2015). 

Segundo Monteiro (2004), A eutrofização do Rio Poti acontece anualmente no período

da estiagem. A lixiviação de nutrientes utilizados na agricultura, como o fósforo e o nitrogênio,

para os corpos de água, contribui para o decaimento do oxigênio dissolvido. Estes nutrientes são

essenciais  à  biota  aquática,  que  em  presença  de  matéria  orgânica  consomem  oxigênio,

principalmente  em  ambientes  lóticos  com  altas  temperaturas,  diminuindo  a  capacidade  de

reaeração (CRHP, 2006).

Plantas aquáticas e macrófitas flutuantes, são capazes de absorver grandes quantidades

de substâncias tóxicas (RIBEIRO & DOMINGOS, 2008). As macrófitas aquáticas emersas tem

grande  capacidade  de  se  manifestarem quando  há  a  ausência  de  matas  ciliares,  provocando

rápido assoreamento e aumentando a deposição (BARBOZA et al, 2008).

Os efluentes de esgoto sanitário, produzidos nas ETEs de Teresina, também contribuem

para o processo de eutrofização, visto que seu efluente contém fósforo, nitrogênio e algas. A

remoção destes nutrientes, pode se dar por: precipitação do fosfato e nitrogênio por meio de

microrganismos;  aeração  por  hipolímnio  ou  artificial;  precipitação  química  do  fósforo  ou

aplicação de algicidas; e manipulação da cadeia alimentar (MONTEIRO, 2004).

A eutrofização então se faz presente no trecho urbano do rio Poti em Teresina, como

apresentado na figura 4 (LIMA & RODRIGUES, 2012).
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Figura 4 – Eutrofização ao longo do Rio Poti (LIMA & RODRIGUES, 2012).

Na maioria das cidades da região não existe sistema de coleta e disposição adequada do

lixo  produzido.  Quando  possuem  coleta  domiciliar,  o  lixo  é  depositado  a  céu  aberto  sem

qualquer controle e tratamento do chorume, altamente tóxico para as fontes hídricas, em função

da alta concentração de nitratos, nitritos, amônio, entre outros elementos poluidores oriundos da

decomposição da matéria orgânica (CRHP, 2006).

Geologia 

A região de Teresina insere-se na Bacia Sedimentar do Parnaíba ou do Piauí-Maranhão,

importante  compartimento  geotectônico  do  Nordeste.  A  base  geológica  do  município

corresponde às Formações Piauí e Pedra de Fogo, apresentando rochas ígneas básicas (diabásio)

que afloram sob formas de soleiras e diques, na área sul desse município, de onde são retiradas e

produzidas pedras para ornamentação e para a construção civil. A Formação Piauí é constituída

por arenitos calcíferos, siltitos e folhelhos, aflorando ao sul e ao norte da cidade, próximo ao rio

Parnaíba. A Formação Pedra de Fogo é tipicamente constituída por uma alternância de silexitos,

arenitos e siltitos, que afloram com frequência nos topos dos baixos planaltos e nas encostas

mais escarpadas do relevo local (PMT, 2018).

Topografia

Teresina apresenta uma das mais baixas altitudes do Estado. A altitude média da cidade

é de 72 metros e a do Município, como um todo, está entre 100 e 150 metros, caracterizando-se



20
por apresentar relevo plano, com suaves ondulações. As colinas, com topo achatado e flancos

muito inclinados, e as chapadas apresentando a superfície plana e os vales entalhados são as

feições topográficas mais frequentes na área (MONTEIRO, 2004).

A declividade  raramente  ultrapassa 7%, o que facilita  a  mecanização.  Nas áreas  do

cristalino são encontrados relevo desde ondulado a montanhoso (SOUZA & LOBATO, 2017).

Quando  ocorrem  em  relevo  acidentado  apresentam  forte  restrição,  não  sendo

recomendados para uso com agropecuária devido ao risco de degradação pela erosão hídrica. São

solos  de  fácil  manejo  e  mecanização  nas  áreas  com  relevo  plano  e  suave  ondulado,

principalmente quando não são coesos (OLIVEIRA NETO & SILVA, 2017).

Os  platôs  e  colinas  mais  baixos  desse  interflúvio  Poti/  Parnaíba,  ocupados  pela

urbanização inicial da cidade, eram chamados de Chapada do Corisco, com topo de 90 m de

altitude, na área do Parque da Cidade e arredores, tendo um nível de base local de cerca de 55 m,

na barra do Poti. Na confluência do rio Parnaíba com o Poti, a planície areno-argilosa abriga um

conjunto de lagoas alongadas, com extensão de até 2km e largura da ordem de 500m. Trata-se de

zona inundável, caracterizando ambiente deposicional extremamente dinâmico, do ponto de vista

geomorfológico (PMT, 2018).

A sub-bacia PE 20 localiza-se em uma região de gradiente topográfico relativamente

suave, com cotas que variam dos 94 m, junto à cabeceira, aos 54 m, na foz do rio Poti (PMT,

2010).

Pedologia

Em Teresina, os solos são latossolos amarelos e vermelhos, de classe 2, especialmente

sob  domínio  das  rochas  sedimentares.  Apresentam  boa  fertilidade  e  são  propícios  para  a

agricultura. Possuem maior teor de argila, e elevadas taxas de drenagem (PIAUÍ, 2010).

A classe de solos 2 é um dos solos mais nobres. As rochas cristalinas dominantes no

Semi-árido  são  responsáveis  pela  origem  do  Latossolo  Vermelho  Amarelo.  Os  Latossolos

originados do arenito são pobres e ácidos; aqueles derivados das rochas do cristalino são, em

geral, de boa fertilidade (CRHP, 2006).

Distribuem-se  por  amplas  superfícies  no  Território  Nacional,  ocorrendo  em

praticamente todas as regiões, diferenciando-se entre si principalmente pela coloração e teores de

óxidos  de  ferro,  que  determinaram a  sua  separação  em quatro  classes  distintas  ao  nível  de

subordem no Sistema brasileiro de classificação de solos (IBGE, 2007).

Apresentam a maior representação geográfica no Brasil em relação aos demais tipos de

solos.  São  formados  pelo  processo  denominado  latolização,  que  consiste  basicamente  na
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remoção da sílica e das bases do perfil.  Os latossolos apresentam tendência a formar crostas

superficiais,  possivelmente,  devido  à  floculação  das  argilas  que  passam  a  comportar-se

funcionalmente como silte e areia fina. Latossolos são muito suscetíveis ao endurecimento do

solo, que poderá dificultar a regeneração vegetal; privado da matéria orgânica durante o período

seco, pode ocorrer agregação dos minerais ferrosos; essa agregação, denominado laterização, que

pode levar ao endurecimento irreversível do solo (IBGE, 2007).

Predominam em Teresina os solos do tipo Latossolos Amarelos e Podzólicos Vermelho

- Amarelo. Ambos se distinguem pela forte acidez e pouca fertilidade. Consequentemente, há

baixo nível de nutrientes. Entretanto, estão presentes ainda em Teresina, em menor escala, os

solos do tipo Brunizem Avermelhado, que têm como uma de suas características o alto teor de

argila, baixo nível de acidez e elevado nível nutricional (PMSB, 2016).

Os Latossolos estão presentes  principalmente  entre  Altos e  Campo Maior e Altos e

Teresina,  no  Baixo  Poti  (CRHP,  2006).  O  Latossolo  é  um material  muito  alterado.  Possui

horizonte B latossólico e é constituído por material mineral. São solos em avançado estágio de

intemperização,  muito  evoluídos,  como  resultado  de  enérgicas  transformações  do  material

constitutivo.  São  virtualmente  desprovidos  de  minerais  primários  ou  secundários  menos

resistentes ao intemperismo, e tem capacidade de troca de cátions da fração argila, inferior a

17cmol/kg de argila sem correção para carbono (JACOMINE, 2009).

Apresentam sequência de horizontes A e Bw, com predomínio do horizonte superficial

do tipo A moderado e proeminente e, raramente do tipo húmico; baixa fertilidade natural, com

baixa soma de bases; teores muito baixos de fósforo assimilável e reação forte a moderadamente

ácida.  Em sua grande maioria  ocorrem com uma coesão nos horizontes  subsuperficiais,  que

podem restringir o desenvolvimento das raízes (SOUZA & LOBATO, 200?).

Os latossolos vermelho-amarelo são distróficos típicos,  apresentam textura média,  A

moderado, fase floresta tropical subcaducifólia, e relevo suave ondulado. Já o latossolo amarelo

é  ácrico  petroplíntico,  de  textura  argilosa  cascalhenta,  endoconcrecionário,  A  moderado,

gibbsítico - oxídico, aniônico (IBGE, 2007).

Os Latossolos Amarelos,  além da baixa fertilidade e da alta saturação por alumínio,

apresentam problemas físicos com limitações quanto à permeabilidade restrita e elevada coesão

dos agregados. Isto se deve ao solo ser extremamente duro quando seco, dificultando infiltração

de água. Os de textura mais argilosa têm certa tendência ao selamento superficial, condicionado

pela ação das chuvas torrenciais próprias dos climas equatoriais e tropicais. Os solos, utilizados



22
para  lavouras  ou  pastagens,  apresentam  alta  erodibilidade  à  proporção  que  permanecem

desnudos (SOUZA & LOBATO, 200?).

Apresentam boas condições físicas de retenção de umidade e boa permeabilidade, sendo

assim intensivamente utilizados para culturas de cana-de-açúcar e pastagens, e em menor escala,

para cultivo de mandioca, abacaxi, coco da baía e citros; e grandes áreas de reflorestamento com

eucalipto. Na Amazônia, encontra-se sua utilização para pastagem (SANTOS et al, 200?).

Possuem índice máximo da relação silte/argila em 0,7 para solos de textura média e 0,6

para os solos de textura argilosa. Caracterizam-se por grande homogeneidade de características

ao longo do perfil, mineralogia da fração argila predominantemente caulinítica ou caulinítica-

oxídica, que se reflete em valores de relação Ki baixos, inferiores a 2,2, e praticamente ausência

de minerais primários de fácil intemperização (IBGE, 2007).

Os latossolos  são muito  intemperizados,  com pequena reserva de nutrientes  para  as

plantas, representados normalmente por sua baixa a média capacidade de troca de cátions. Mais

de 95% dos latossolos  são distróficos  e  ácidos,  com pH entre  4,0 e  5,5 e  teores  de fósforo

disponível extremamente baixos, quase sempre inferiores a 1 mg/dm³. Em geral, são solos com

grandes problemas de fertilidade (SOUZA & LOBATO, 200?).

Caracterizam-se  por  grande  homogeneidade  de  características  ao  longo  do  perfil,

mineralogia da fração argila predominantemente caulinítica ou caulinítica-oxídica, que se reflete

em valores de relação Ki baixos, inferiores a 2,2, e praticamente ausência de minerais primários

de fácil intemperização (IBGE, 2007).

Neste  solo,  a  sílica  e  as  bases  trocáveis  são  removidas  do  sistema,  levando  ao

enriquecimento com óxidos de ferro e de alumínio que são agentes agregantes, dando à massa do

solo aspecto maciço poroso; apresentam estrutura granular muito pequena; são macios quando

secos e altamente friáveis quando úmidos (SOUZA & LOBATO, 200?).

Um  fator  limitante  é  a  baixa  fertilidade  desses  solos.  Contudo,  com  aplicações

adequadas  de  corretivos  e  fertilizantes,  aliadas  à  época  propícias  de  plantio  de  cultivares

adaptadas, obtêm-se boas produções (SOUZA & LOBATO, 200?).

Recomenda-se adubação e calagem na área a ser plantada. As características químicas

da fertilidade dos solos coletados na área urbana de Teresina seguem como apresentado na tabela

abaixo (MOURA et al, 2006).

Nos solos que apresentam elevada acidez, ocorre dissolução de alumínio, que passa a

ser um componente da acidez total. O alumínio é a principal causa da acidez excessiva dos solos,

podendo  tornar-se  um  elemento  fitotóxico.  Em  condições  de  acidez  elevada  também  pode
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ocorrer  a  solubilização  de  outros  metais,  como  os  metais  pesados,  disponibilizando-os  para

absorção pelas plantas (MOURA et al, 2006).

Este parâmetro também é importante para definir a necessidade ou não de correção do

solo através de calagem, sendo que a necessidade não está relacionada somente ao pH do solo,

mas também à sua CTC, onde as quantidades totais de argila e de matéria orgânica em um solo

determinam o poder tampão deste solo, ou seja, a resistência à mudança de pH. A capacidade

tampão de um solo aumenta com a quantidade de argila e de matéria orgânica presentes, estes

solos necessitam de uma quantidade maior de calcário para aumentar o seu pH, enquanto que

solos com baixa capacidade tampão, solos arenosos, necessitam de uma quantidade menor de

calcário (MOURA et al, 2006).

As áreas urbanas têm sido bastante afetadas pela atividade humana, verificando-se um

aumento na quantidade de metais  acumulados na superfície dos solos, como Cu, Pb e Zn. O

enriquecimento  da  camada  superficial  de  alguns  solos  foi  atribuído  à  poluição  de  fontes

antrópicas (MOURA et al, 2006).

Como a cidade de Teresina não apresenta grandes indústrias, as áreas que indicaram um

aumento na concentração de metais pesados, como Cu, Pb e Zn, foram os solos coletados nas

margens de avenidas com grande tráfego de veículos. A emissão automobilística ocorrida no

passado foi  provavelmente  responsável  pelo  elevado  conteúdo de  Pb nos  solos  urbanos  das

avenidas mais antigas de Teresina (MOURA et al, 2006).

Os  metais  pesados  estão  naturalmente  presentes  nos  solos  em  baixíssimas

concentrações.  Um  aumento  no  teor  destes  metais  apresenta  efeitos  significativos  sobre  a

qualidade ambiental.  Muitos poluentes inorgânicos tóxicos ocorrem em solos e podem ser de

origem natural, quando advêm do intemperismo da rocha de origem, ou devido à contribuição

antrópica.  Alguns deles são tóxicos, mesmo em quantidades-traços, e sua toxicidade aumenta

com o acúmulo no solo (MOURA et al, 2006).

A poluição do solo por metais pesados está ligada a processos de acúmulo e transporte

dessas espécies, que dependem de suas interações com o solo. A adsorção é um processo muito

importante e responsável pelo acúmulo de metais pesados no solo. As interações metal-solo são

bastante  complexas,  envolvendo  reações  de  precipitação,  dissolução,  adsorção,  dessorção,

complexação e oxirredução, nas fases orgânicas e inorgânicas dos solos (MOURA et al, 2006).

Essas reações são influenciadas pelos atributos dos solos, destacando-se pH, potencial

redox, textura, composição mineral,  capacidade de troca de cátions,  competição por sítios de
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adsorção, quelatação, teor e qualidade dos compostos orgânicos na fase sólida e na solução do

solo, além das propriedades específicas de cada metal (MOURA et al, 2006).

Os  vales  dos  rios  são  ocupados  por  aluviões  inconsolidados  de  idade  quaternária,

constituídos  por  cascalhos,  areias  e  argilas,  com  destaque  para  os  depósitos  existentes  na

confluência  do Poti  com o Parnaíba.  Pequenas  planícies  flúvio-lacustres  desenvolvem-se em

segmentos descontínuos ao longo do rio Parnaíba.  Na confluência com o rio Poti,  a planície

areno-argilosa alcança extensão em torno de 10km, com largura máxima de 2km (PMT, 2016). 

Nas  porções  mais  altas  de  Teresina  predominam  solos  arenosos  permeáveis,  com

fertilidade limitada. As várzeas são formadas por solos hidromórficos, ora mais arenosos, ora

mais argilosos, em função dos sedimentos dominantes no local. Em geral, as variedades mais

arenosas associam-se a barras de deposição fluvial e apresentam permeabilidade natural elevada,

favorável à drenagem do terreno. Por outro lado, os solos argilosos, resultantes de deposição

lacustre, são caracteristicamente impermeáveis, em detrimento da infiltração das águas (PMT,

2016).

Encontra-se totalmente urbanizada, sendo que a montante, e junto ao Rio Poti ocorre às

maiores impermeabilidades do solo, pois a ocupação é mais densa, com poucas áreas verdes. No

curso médio  desta  sub-bacia  a  urbanização  é  mais  esparsa.  Junto  à  margem do rio  Poti,  na

margem esquerda desta sub-bacia, ainda é possível identificar uma região não ocupada (PMT,

2010).

A sub-bacia PE 20 encontra-se totalmente urbanizada, sendo que a montante, e junto ao

rio Poti,  ocorrem as maiores impermeabilidades do solo, pois a ocupação é mais densa, com

poucas áreas  verdes.  No curso médio desta  sub-bacia  a urbanização é mais esparsa.  Junto à

margem do rio Poti, na margem esquerda desta sub-bacia, ainda é possível identificar uma região

não ocupada (PMT, 2010).

Climatologia

A área em que se encontra Teresina pertence ao tipo Tropical com chuvas de verão e

outono (Aw’) na classificação de Köppen. Esse clima não apresenta as características típicas das

estações do ano, tendo o mês mais frio temperaturas acima de 18º C. Na série pluviométrica

referente ao período 1913-1998, a precipitação média anual fica em torno de 1.363 mm e as

médias dos meses mais chuvosos corresponderam a 247mm (em fevereiro) e 336mm (em abril).

No ano de 1950 ocorreu o máximo de precipitação nesse período, alcançando um total de 4.013

mm/ano. O menor índice pluviométrico ocorreu em 1958, quando foram registrados apenas 119

mm/ano (PMT, 2018).
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Os registros dos dados de temperatura indicam que a média anual compensada é de

26,7ºC. Os maiores valores são registrados nos meses de agosto, setembro e outubro, onde a

média das máximas é de 35,9ºC. Os meses de temperaturas mais amenas correspondem a maio,

junho e julho, período em que são registradas as mínimas próximas de 20ºC (PMT, 2018).

A localização  geográfica  da  cidade  de  Teresina  lhe  confere  aspectos  peculiares  em

relação  à  umidade  relativa  do  ar,  ao  sistema  de  chuvas,  à  ausência  de  ventos  e  às  altas

temperaturas durante o ano todo. O conjunto destas condições traz certo desconforto térmico

para a população, conferindo-lhe uma conotação historicamente popularizada como uma cidade

quente (PMT, 2010).

A  temperatura  média  mensal  sofre  pouca  oscilação  ao  longo  do  ano  em Teresina,

conforme se constata em toda a região nordeste. Esse fato é marcante devido à localização do

estado do Piauí, próximo da linha do equador. Com essa localização, a incidência da radiação

solar é quase perpendicular sobre Teresina, o que intensifica a convecção difundindo o calor

sobre toda área urbana ao longo do ano (PMT, 2010).

A  temperatura  média  dos  meses  mais  quentes  é  de  29,3  °C,  relativa  a  outubro  e

novembro. A mais alta média das máximas, de 36,5 °C, ocorre em outubro. O mês de julho é o

menos quente com uma mínima de 20,4 °C. A temperatura média anual é de 27,7 °C. Diante

disso, e contemplando as curvas de temperatura, pode -se afirmar que as amplitudes térmicas são

relativamente altas no intervalo entre o dia e a noite e pouco significante durante o dia (PMT,

2010).

Observa-se no gráfico que os meses de agosto a dezembro registram temperaturas mais

elevadas do que os demais. Paradoxalmente nessa época a atmosfera da região é praticamente

seca, caracterizando Teresina como uma cidade de grande desconforto térmico, principalmente

durante o dia (PMT, 2010).

A umidade relativa representa o teor de vapor d’água disponível no ar em relação a

porcentagem necessária para atmosfera se tornar saturada. A região tem um grande déficit de

vapor  d’água,  sendo que  nos  quatro  primeiros  meses  do ano há  um excedente  de  vapor  na

atmosfera  e  uma  grande  secura  nos  demais  meses,  conforme  comprovado  mais  adiante  na

realização do balanço hídrico (PMT, 2010).

Ecologia

Na bacia, se destacam UCs como a APA da Serra da Ibiapaba, Floresta Nacional de

Palmares, em Altos. Em Teresina há pequenas UCs como: o Parque Ambiental Encontro dos

Rios, da Cidade e Potycabana (SEMAR, 2010; CIDADE VERDE, 2017; CODEVASF, 2017).
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Considerando a necessidade de preservação dos recursos hídricos, das margens dos rios,

para prevenção de erosões e assoreamento, inferiu-se a qualidade das APPs, nas margens dos

rios principais das bacias hidrográficas da área rural (PMT, 2016).

Como resultando, obteve-se que, do total de áreas de preservação permanente — 21,48

Km² —, computada no entorno dos rios localizados nas bacias hidrográficas na área rural, 12,27

Km² encontram-se ocupadas por vegetação, 8,68 Km² por agricultura e 0,51 Km² pelas demais

classes identificadas (PMT, 2016).

Estes  valores  apontam  que  cerca  de  40%  de  áreas  de  preservação  encontram-se

ocupadas por atividades agropecuárias, o que indica a necessidade de recuperação dessas áreas,

visando à conservação do solo e dos cursos d´água. Abaixo, segue a figura 5 com a distrubuição

de APPs em Teresina e no Piauí (PMT, 2016).

A Lei Municipal n° 1.939/88, que dispõe sobre ZEEs, abriu espaço para intervenção nas

Zonas de Preservação constituídas de terrenos fortemente inclinados, assim como nas margens

de  cursos  d’água  e  de  lagoas.  Para  ainda  maior  avanço  neste  tema,  Teresina  poderia  fazer

consórcios  com  municípios  vizinhos  com vistas  a  recuperação  mais  relevante  de  nascentes

(MORAES & VELOSO FILHO, 2015).

Figura 5 – APPs em Teresina e no Piauí (PMT, 2016; SEMAR, 2010). 
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Teresina possui 271 praças, 34 parques ambientais, que, juntos, somam a área de 226,8

hectares, além de um conjunto de áreas contíguas, no perímetro urbano pertencentes ao poder

público, situadas às margens do rio Poti. Contudo, a gestão ambiental do município, para ser

ainda  mais  efetiva,  deveria  estabelecer  melhor  gestão  de  recursos  hídricos  municipal  (PMT,

2016).

A estrutura municipal de gestão ambiental de Teresina conta com SISMUNA, contudo,

o Estado também se envolve, por meio da SEMAR, junto a competência supletiva da gestão

ambiental  municipal,  tendo  em  vista  que  somente  o  município  de  Teresina  se  encontra

estruturado e possui órgão de gestão ambiental próprio (SEMAR, 2017).

Sua gestão ambiental já possui cerca de 30 anos de história. A descentralização estadual

ocorreu tardiamente e, ao contrário da conjuntura nacional, a esfera municipal foi a primeira a

integrar o SISNAMA, pela Lei nº 2.184 de 14 de janeiro de 1993. Por meio desta,  houve a

criação da Secretaria e do Conselho Municipal do Meio Ambiente e 3 anos mais tarde, a Câmara

Municipal  sancionou  a  Lei  nº  2.475,  de  04  de  julho  de  1996,  que  dispõe  sobre  a  Política

Municipal de Meio Ambiente (PIEROT & LIMA, 2016).

O SISMUNA contempla a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

(SEMAM),  principal  órgão  gestor  da  política  ambiental,  trabalhando  em  paralelo  com  as

Superintendências  de  Desenvolvimento  Urbano  (SDUs),  órgãos  administrativos  zonais  do

município (PIEROT & LIMA, 2016).

Estes órgãos são responsáveis por importantes atribuições direcionadas à conformação e

manutenção da qualidade  do espaço urbano, que vão desde a  concessão de licenças,  para o

funcionamento de atividades econômicas, assim como do monitoramento ambiental (PIEROT &

LIMA, 2016).

Contudo,  a  SEMAM e SDUs,  infelizmente,  atuam mais  com controle  ambiental  de

caráter  corretivo.  O  setor  produtivo  em  geral  desconhece  as  normas  exigidas  e  a  gestão

municipal atua apenas no sentido de promover a legalidade por meio da emissão de notificação e

termo de compromisso. As sanções aos agentes poluidores são ocasionais e extremamente raras,

mas quando necessárias, as punições são de caráter educativo. A atuação deveria ser preventiva,

buscando inclusive, reforçar a maior divulgação das leis municipais regentes (PIEROT & LIMA

2016).

Na sua gestão municipal, há conflito de interesses entre a SEMAM e as SDU’s que

atuam de forma similar  e em paralelo.  Há também inexistência  de uniformização no modus
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operandi destas duas gerências, ficando a cargo de seus gestores a rotina da fiscalização das

atividades poluentes, ou quando acionado via judicial (PIEROT & LIMA, 2016).

No SISMUNA há também o Conselho Municipal de Meio Ambiente — COMDEMA

—, que apresenta relevante ausência da participação popular em seus grupos de trabalho. Esta

ausência ocorre mesmo em meio a Estatuto da Cidade que trata dispõe sobre gestão democrática

no âmbito municipal e da participação dos órgãos colegiados de política urbana como garantia

do processo democrático (PIEROT & LIMA 2016).

Tal fato se confirma na mera participação pontual da população, limitada a responder

uma pesquisa de opinião que buscava identificar a imagem da cidade e seus problemas. E que,

em  outros  momentos,  compuseram  plateia  dos  Seminários  Temáticos,  concluindo-se  pela

inexistência do caráter deliberativo de participação da sociedade (PIEROT & LIMA, 2016).

O envolvimento de CBHs para a bacia em que está localizado, já que ainda não possui

tal instância tão importante para o controle social, seria grande ajuda na sua gestão ambiental

(PMT, 2016).

A fiscalização ambiental ineficiente corrobora para que muitos empreendimentos atuem

de forma irresponsável sem licença alguma para atuar. As consequências disso são palpáveis. O

rio Poti, ao cruzar a zona urbana do município de Teresina, é atingido por grande degradação

ambiental, que associada ao processo de ocupação urbana, ao aumento da produção de lixo e ao

desmatamento  nas  cabeceiras,  tem  como  consequência  a  redução  do  volume  d’água  nesse

manancial, com perdas importantes na qualidade, quando comparados aos padrões normativos

vigentes. Com o rápido crescimento da cidade, as encostas, os vales dos riachos e lagoas ciliares

passaram a serem indiscriminadamente ocupados, trazendo problemas de drenagem, de erosão

do solo, intensificação do assoreamento dos rios e da disseminação do lixo no solo e na água

(VIEIRA et al, 2007).

Na bacia em que se encontra Teresina, não há comitê de bacias, contudo o Governo já

sinaliza criação de Agências de Bacias visando descentralizar ações da SEMAR. No Piauí, há

apenas dois comitês de bacias estabelecidos, o de Canindé/Piauí, que aconteceu na cidade de

Picos, com elevado número de representantes de instituições, e Gurguéia (SEMAR, 2010).

A bacia do rio Poti apresenta grande conflito potencial entre a açudagem existente e

projetada  (REBOUÇAS,  1997;  ANA,  2017).  O  primeiro  Marco  Regulatório,  em  2014,  em

conjunto  com eventuais  comissões  de  barragens,  ANA, SEMAR, AGESPISA, Defesa  Civil,

CODEVASF e DNOCS, se deu justamente na bacia Poti e Longá. Definiu-se dimensionamentos
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dos  novos  reservatórios  e  regras  operativas  como:  vazões  mínimas  de  entrega,  buscando

perenização (PORTAL O DIA, 2017; ANA, 2017; PIAUÍ, 2017).

Enquanto o governo federal anuncia que, em torno de, 60 cidades do Nordeste estão em

colapso hídrico, poços jorram água que acaba desperdiçada no Piauí, em Cristino Castro, no Vale

do Rio Gurguéia (G1, 2017).

Mesmo com este potencial, muitas vezes aplica-se medida paliativa para atender cidades

com decreto  de emergência,  algo  mais  dispendioso.  O MPE instaurou inquérito  para  apurar

desperdício  de  água  em  Cristino  Castro  e  entende  que  há  descontrole  no  uso  da  água  e

perfuração desordenada, fatos que ferem a legislação (G1, 2017; Cidade Verde, 2017).

No  período  de  2010  a  2015  ocorreram no  Piauí  cerca  de  134  conflitos  no  campo

envolvendo disputas por terra e água. Os municípios mais envolvidos se encontram na região

produtora de grãos deste Estado (SILVA & LEAL, 2016; BBC, 2017).

Quando a oferta de água é escassa, até mesmo vizinhos de comunidade podem vir a

entrar em conflito. Na localidade Santa Rita, zona rural da cidade de Olho D´água do Piauí, uma

pessoa  morreu  e  outra  ficou  gravemente  ferida  após  uma  briga.  O  fazendeiro  morto  havia

comprado propriedade onde havia um poço tubular que abastecia o povoado. Ao isolar o acesso

público a este poço, gerou revolta entre os moradores e o suspeito teria entrado em conflito com

o fazendeiro, acarretando assim na morte do segundo (G1, 2017).

A ampliação do agronegócio de grão e sua cadeia produtiva no Piauí tem originado

vários  conflitos  no campo,  especialmente  por  terra  e  água.  Tais  conflitos  são resultantes  da

apropriação  de  terras  pelo  agronegócio  que  antes  eram  utilizadas  por  famílias  de  forma

extensiva.  Coibidas  de  não  utilizar  estes  espaços  e  sem  acesso  a  crédito  e  condições  de

permanecer no campo, parte das famílias migram para as cidades da região ou permanecem para

trabalhar  nas  fazendas  ou  outros  postos  de  trabalho  deixando  a  pequena  produção  familiar

(SILVA & LEAL, 2016).

O conflito da água para consumo humano em detrimento da geração de energia, fez até

mesmo que o DNOCS pleiteasse junto a ANA o fechamento das comportas da barragem de UHE

de Boa Esperança, visto o período de estio (CAPITAL TERESINA, 2017).

Portanto, para melhor gestão de recursos hídricos, os CBHs são essenciais. Os CBHs,

por vezes, são aproveitados de forma contraditória, pois uma grande parcela da população não

possui  conhecimento  acerca  da  importância  de  sua  participação,  e  outros  a  utilizam  para

manipulação em prol de seus interesses (ABERS & JORGE, 2005; KEMERICH et al, 2016).
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Os modelos de gestão de recursos hídricos dos EUA e França,  e de alguns Estados

brasileiros, alerta para o fato de que a cobrança atue como instrumento de preservação da água.

Na França a CLE — Comissão Local de Água — possui um papel de grande importância e

participação dentro dos comitês de bacia, e a reunião de governos municipais em torno de uma

bacia hidrográfica facilita o processo decisório (BRAGA & ARGOLLO FERRÃO, 2015).

O trunfo francês se deve também ao grande número de comitês de bacia implantados, o

que facilita na sua gestão (BRAGA & ARGOLLO FERRÃO, 2015). Apesar de comitês criados

pelo  Estado possuírem menor eficiência  que os  criados  pela  própria  sociedade civil,  onde a

inércia local não se faz capaz de promover criação de comitê, não resta outra solução a não ser o

Estado criar um e incentivar participação popular.

No  Piauí,  há  a  SEMAR — Secretaria  de  Meio  Ambiente  e  Recursos  Hídricos  —,

atuando como agência de bacia estadual, apesar de ser secretaria. Não havendo CBH, a SEMAR

se  envolve  na  gestão  hídrica  por  meio  de  agências  de  bacias  a  serem  implementadas.  As

deliberações das CBHs, quando rio estadual, são apresentadas para análise e aprovação junto ao

CERH, estando o governo representado pela SEMAR (SEMAR, 2010).

O  SEGRH  –  Sistema  Estadual  de  Gerenciamento  de  Recursos  Hídricos  –,  é

representada como pirâmide, onde: na base, ficam as Comissões Gestoras de Açudes, no 2º nível,

as CBHs e no 3º Nível, a CERH (SEMAR, 2010).

A ANA se envolve na gestão hídrica da bacia  do rio  Parnaíba,  visto que esta  é de

âmbito federal, mas pode apoiar o CERH. Sua deliberação é analisada pelo CNRH — Conselho

Nacional de Recursos Hídricos — para aprovação (SEMAR, 2010).

Diagnóstico

Este  tópico  irá  envolver  o  panorama  dos  serviços  de  abastecimento  de  água,

esgotamento sanitário,  drenagem urbana e gestão de resíduos sólidos da área de interesse do

projeto de intervenção.

Abastecimento de Água

A cobertura de abastecimento de água atende a 90,6% da população urbana de Teresina.

Quanto à cobertura de abastecimento de água com rede nos núcleos rurais do município, esta é

de aproximadamente 80% da população dos núcleos rurais existentes no município de Teresina.

Contudo, a água distribuída nos núcleos rurais, por vezes, não recebe nenhum tipo de tratamento

(PMT, 2018).

Há 114 núcleos fora da sede urbana. Destes, 76 núcleos — 67% — tem abastecimento

de  água  canalizada,  representando  79%  da  população  de  núcleos  rurais.  Os  sistemas  são
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abastecidos  por poços tubulares  profundo, porém a água é distribuída sem tratamento e sem

controle de qualidade da água (PMT, 2018).

A cobertura de água do meio urbano deverá atingir meta de universalização de 100%

ainda este ano. A cobertura de água do meio rural deverá atingir tal meta em 2021. As perdas de

são de 60% em termos de volume consumido (PMT, 2018). O seu ranking do saneamento é de

85 entre as cem maiores cidades (ITB, 2016; PMT, 2016; TRATAMENTO DE ÁGUA, 2016;

PORTAL PMT, 2014).

O principal manancial de Teresina é o rio Parnaíba e captação subterrânea. A captação

subterrânea  se  dá  por  cerca  de  150  poços,  com  vazão  de  270  l/s,  que  complementam  o

abastecimento em geral, de forma isolada, na região Norte e rural (PMT, 2016).

A qualidade da água subterrânea do Piauí indica águas doces atendendo às normas da

OMS. Na bacia,  30% dos poços em operação são passíveis de sofrer contaminação das suas

águas (SEMAR, 2010; STUDART et al, 2005).

Já a captação superficial provém do rio Parnaíba em dois pontos: pela ETA principal, à

montante da área urbana, por meio canal de aproximação; e pela ETA da Santa Maria da Codipi,

à jusante afastada da área urbana, por meio de flutuante (PMT, 2016).

A ETA principal é composta por três ETAs com produção de 235 milhões de litros/dia.

A ETA da Santa Maria da Codipi, apresentada na figura 6, tem produção diária de 22 milhões de

litros e a produção dos poços é de 10 milhões de litros (PMT, 2016).

Figura 6 – ETA de Santa Maria da Codipi, em Teresina (G1, 2016).

Possui  400 km de rede de água,  onde destas,  150 km de  redes  antigas  de cimento

amianto e ferro fundido foram substituídas por tubulações em PVC. Cerca de 50 km de rede

complementam este sistema na região Norte (PMT, 2016).
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Existem três EEATs com vazões em torno de 2 mil m³/h que alimentam o Centro de

Reservação  Parque  Piauí,  reservação  principal  com  capacidade  de  25  milhões  litros.  Este

alimenta outros centros por meio de três subadutoras, duas por gravidade e outra por recalque

(PMT, 2016).

Este centro de reservação alimenta os demais subcentros de reservação: o Irmã Dulce,

em  associação  à  captação  subterrânea;  o  Dirceu  Arcoverde,  na  zona  Sudeste,  por  adutora

gravitaria;  o  Jóquei  Club e  Planalto  Uruguai,  na zona Leste,  por  intermédio  de Booster  e o

Parque da Cidade, da zona Centro Norte (PMT, 2016).

O município de Demerval Lobão, ao Sul de Teresina, também é alimentado por este

centro  principal,  com auxílio  de  booster.  Futuramente,  haverá  implementação  do Centro  de

Reservação do Distrito Industrial Sul. Abaixo, segue a tabela 1 com a apresentação, de forma

sucinta,  do  sistema  de  abastecimento  de  água  de  Teresina  (PMT,  2016;  G1,  2016;

TRATAMENTO DE ÁGUA, 2016).
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Captação Principal EEAB1
Possui vazão de 3,3m³/s e 4 conjuntos de eixo VERTICAL de  

16,47 mca e 400cv.

Estação de Tratamento de Água Nova (ETA IV)

Possui vazão de 1.300 l/s e 2 floculadores hidráulicos, 10 

decantadores de fluxo vertical e 5 filtros rápidos de fluxo 

descendente, de câmara dupla e leito duplo de areia e seixo.

Estação de Tratamento de Água Antiga (ETA I)

Possui vazão de 1.300l/s e 2 floculadores mecanizados, 2 

decantadores de fluxo horizontal e 4 filtros rápidos de fluxo 

descendente, de câmara simples e leito duplo de areia e seixo.

Estação de Tratamento de Água Emergencial (ETA III)

Possui vazão de 215l/s e 2 floculadores hidráulicos, 4 

decantadores de fluxo horizontal e 5 filtros rápidos de fluxo 

descendente em construção.

Casa de Química Principal

sulfato de alumínio líquido para coagulação da água bruta: 

suspensão de cal para correção do pH; cloro gasoso, para 

desinfecção da água filtrada e ácido fluorsilícico.

EEAT1
03 conjuntos de eixo horizontal de 1.936m3/h, 100mca e 1.000cv.

EEAT2
02 conjuntos de eixo horizontal de 4.680m3/h, 94mca e 2.000cv.

EEAT3 Interliga a ETA III à adutora de recalque da ETA IV.

Centro de Reservação do Parque Piauí Composto por 5 reservatórios com volume total de 25.350m3

Centro de Reservação Santo Antonio
Alimentado por adutora, composto por reservatório elevado de 

250m3.

Centro de Reservação Morro Panorama
Alimentado por gravidade, composto por três reservatórios com 

capacidade total de 8.750m3.

Centro de Reservação Morro São João Alimentado por adutora, possui 1 reservatório apoiado.

Centro de Reservação Morro da Esperança
É composto por dois reservatórios que juntos representam 5.200 

m3, alimentado por adutora por gravidade.

Centro de Reservação Parque da Cidade
Possui dois reservatórios apoiados com volume de 7.000m3 

cada, alimentado por sub-adutora por gravidade.

Centro de Reservação Jockey Club
Composto por quatro reservatórios, volume total de 13.800m3, 

alimentada por adutora auxiliada por booster.

Centro de Reservação Buenos Aires
Tem apenas um reservatório elevado de 250m3, sua 

alimentação se faz por adutora.

Centro de Reservação Planalto Uruguai
É composto por três reservatórios com total de 2.750m3, 

alimentado por adutora.

Centro de Reservação Satélite
Possui apenas 1 reservatório elevado de 250m3 alimentado por 

adutora.

Centro de Reservação Tancredo Neves Conta com um reservatório elevado, de 300 m3.

Centro de Reservação Dirceu Arcoverde
Composto de três reservatórios com total de 8.032 m3, com 

alimentação por adutora.

Centro de Reservação Frei Damião e Alto da RessurreiçãoPossui dois reservatórios e volume total de 900 m3.

A rede distribuidora de água atual de Teresina totaliza 

1.781,354km e atende 235.633 ligações. O bairro Água Mineral, 

pertencente à microbacia PE20, objeto desta intervenção, 

possui 24.198 m.

ETA Principal

Agua de Abastecimento

EEAT Principal

Reservação Principal

Distribuição Principal

Tabela 1 – Características do Sistema de Abastecimento de Teresina (PMT, 2016).

Teresina  conta  com ente  regulador  municipal,  a  ARSETE –  Agência  Municipal  de

Regulação de Serviços Públicos de Teresina, criada pela Lei Municipal 3.600/06, de 22/12/2006

(PMT, 2018). 

O controle da água realizado pela concessionária de Teresina é auditado pelo laboratório

da FMS. O laboratório  realiza,  também,  inspeções  sanitárias  nas  Estações  de Tratamento  de

Água (ETAs), investiga situações de surtos e a sua relação com doenças de veiculação hídrica;
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identifica eventos que condicionam e/ou determinam situações de risco para a saúde ambiental

relacionado à água de consumo humano e realiza o monitoramento ambiental  para o vibrião

colérico (CIDADE VERDE, 2015).

Esgotamento Sanitário

Em Teresina, a rede coletora de esgotos atual totaliza 424.000 metros de extensão e

atende 30.750 ligações totais (PMT, 2018). A cobertura de atendimento de esgotamento sanitário

é de 19,12%. Deste total de efluente coletado, apenas 15,54% são tratados (ITB, 2016). Dos 112

bairros do município, apenas 15 atingem índice superior a 70% de atendimento com rede de

esgoto (PMT, 2016).

O sistema de esgotamento sanitário é constituído por três bacias de esgotamento: bacia

da margem direita do Rio Poti, dividida em dez sub-bacias; bacia da margem esquerda do Rio

Poti, com nove sub-bacias; e Bacia do Rio Parnaíba, dividida em sete sub-bacias (PMT, 2016).

As bacias de esgotamento, conforme a figura 7, se dividem em 26 sub-bacias, cinco

interceptores,  17 EEEs, cinco subsistemas e três estações de Tratamento:  a ETE Leste,  ETE

Pirajá e ETE Alegria. Assim, existem cinco subsistemas independentes, formando um todo, no

atendimento  à  população,  que  apresentam  melhor  viabilidade  econômica,  financeira  e

flexibilidade  do  aumento  da  área  de  atendimento:  Pirajá,  Zona  Leste,  Distrito  Industrial,

Redonda e Poti/Parnaíba (PMT, 2016).
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Figura 7 – Mapeamento do Sistema de Esgotamento Sanitário de Teresina (PMT, 2016).

As  ETEs  do  município  de  Teresina  possuem  sistema  preliminar  de  gradeamento,

desarenação e medição de vazão. O tratamento primário e secundário das ETEs é composto por

lagoas  facultativas  aeradas,  seguidas  de lagoas facultativas  e  lagoas de maturação.  Dispõem,

ainda,  de  laboratório  físico-químico  e  bacteriológico  onde  são  realizadas  análises  do  esgoto

(PMT, 2016).

Ainda na zona Sul, será implantado ETE a cerca de 9 km dos bairros previstos para

atendimento, sendo composta por três EEEs e sistema australiano de lagoas, visando alcançar

cobertura em torno de 60% (PMT, 2016).
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Quando em áreas desprovidas de rede de esgoto, sistemas individuais, com a aprovação

municipal,  são  adotados.  Estes  sistemas,  na  área  urbana,  são  compostos  por  fossa  séptica,

podendo, por meio de caminhões,  ter  seu efluente dispostos em ETEs. Já na zona rural,  são

compostos por banheiro com fossa seca. Abaixo, segue a tabela 2 com a apresentação, de forma

resumida, do sistema de esgotamento sanitário de Teresina (PMT, 2016).

Possui 424.000 metros de extensão e atende 30.750 ligações 

totais.

Possui 17 EEEs.

ETE Pirajá

Possui vazão de 65,76 l/s e é composta de gradeamento, 

desarenação e 2 lagoas em série, uma lagoa do tipo aerada 

facultativa (10 aeradores) seguida de  lagoa de maturação.

ETE Zona Leste

Possui vazão de 98,46 l/s e é composta de gradeamento, 

desarenação e 5 lagoas, a 1ª lagoa aerada facultativa 

funcionando em série com 4 lagoas de maturação, estas em 

paralelo.

ETE Alegria

Possui vazão de 13,26 l/s, é composta de gradeamento, 

desarenação e 3 lagoas em série, 1 lagoa aerada facultativa  

seguida de 1 lagoa facultativa fotossintética e 1 lagoa de 

maturação.

Esgotamento Sanitário

EEEs

ETE

Rede Coletora

Tabela 2 – Características do Sistema de Esgotamento Sanitário de Teresina (PMT, 2016).

Drenagem Urbana

A  rede  de  drenagem  urbana  de  Teresina,  conforme  apresentado  na  figura  8,  tem

extensão de cerca de 50 km, contudo, o município compreende 2.600 km de logradouros, sendo

prevista  ampliação  para  zona  leste  do  município. A  sua  rede  é  incipiente,  sem  cadastro

georreferenciado,  com  galerias  construídas  sem  padronização  e  planejamento  prévio  (PMT,

2016).
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Figura 8 – Mapeamento do Sistema de Drenagem Urbana de Teresina (PMT, 2010).

A ocupação irregular ao longo das margens do rio Poti e Parnaíba corrobora ainda mais

para o aumento do risco de enchentes. Antes da instituição do licenciamento ambiental e das leis

de  uso  e  ocupação  do  solo,  áreas  sem  a  menor  possibilidade  de  receber  investimentos

imobiliários deram espaço a invasões. Muitos aterros em áreas inundáveis foram construídos ao

longo  das  margens  dos  rios  Poti  e  Parnaíba.  Tantas  outras  áreas,  mesmo  inundáveis  em

frequências  menores,  foram invadidas  e  ocupadas  definitivamente.  Aqueles  grandes  lotes  de

outrora foram se desmembrando, principalmente na porção central  da cidade e muitos foram

impermeabilizados  com  a  própria  expansão  das  residências,  áreas  de  lazer  cimentadas  e

estacionamentos (PMT, 2010).
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Outro problema muito comum constatado em Teresina é encontrado nas sarjetas  de

muitas  de suas  ruas.  Trata-se da presença  de  águas  servidas  provenientes  de pias  e  tanques

residenciais. Em locais onde não há rede de esgoto, e para não encher rapidamente as fossas

sépticas, alguns munícipes fazem derivações de sua rede domiciliar, conduzindo essas águas à

sarjeta. A reunião de vários despejos como esses fazem a insalubridade de certos locais. Eles

ocorrem indistintamente, seja no centro da cidade, em bairros mais antigos, como na periferia

(PMT, 2010).

Outra ocorrência muito frequente, em Teresina, é o alagamento de pontos localizados da

malha urbana ocasionado por obstruções de bueiros e galerias. Isto deve-se aos problemas da

falta de educação ambiental e de conscientização da população quanto aos efeitos do descarte de

lixo em locais inapropriados (PMT, 2010).

No aspecto geral da condição de salubridade ambiental de Teresina registra-se que a

conjugação do lançamento de esgotos na drenagem, aliada à deficiência da coleta de resíduos

sólidos e ainda a insuficiente limpeza de galerias pluviais, geram a propagação de insetos e mau-

cheiro.  Durante  o  período  chuvoso  ocorre  o  entupimento  de  bueiros  e  canais  pluviais,

aumentando a ocorrência de inundações e os problemas gerados pelas deficiências dos sistemas

de saneamento (PMT, 2018).

O procedimento de limpeza do sistema ocorre de maneira pontual,  à medida que se

tornam evidentes os problemas (PMT, 2016).

Nos bairros instalados na região da sub-bacia PE 20, há alguns dispositivos instalados

de  drenagem  pluvial  que  funcionam  com  certa  sobrecarga,  apresentando  insuficiências

localizadas (PMT, 2010).

Resíduos Sólidos

A cobertura de coleta de resíduos sólidos, em Teresina, é de 89,9% dos domicílios. As

áreas que não possuem atendimento expõem a desigualdade social por serem também distantes e

periféricas (PMT, 2018).

Os serviços de limpeza pública são executados pela Empresa Revita Engenharia S.A.

Os  serviços  de  varrição  e  capina  são  operados  pelas  SDUs  –  Superintendências  de

Desenvolvimento Urbano, por zonas (PMT, 2016).

Os serviços de varrição são realizados considerando as características de cada área de

um município. Em áreas centrais com atividades comerciais intensas e consequentemente grande

circulação  de  pedestres,  o  serviço  é  realizado  diariamente.  Em  áreas  próximas  as  de
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estabelecimentos comerciais e com baixa densidade de ocupação, o serviço é executado de duas

a três vezes por semana (PMT, 2016).

A Prefeitura  Municipal  de  Teresina,  representada  pelas  SDUs,  também mantém um

convênio formalizado com a Associação de carroceiros do município. Estes carroceiros coletam

resíduos de locais de difícil acesso e dispõem em áreas ondem estejam ocorrendo a coleta por

veículo convencional,  para que sejam encaminhados ao aterro. Este programa é formado por

cerca de 60 carroceiros (PMT, 2016).

O local  do aterro controlado de Teresina,  vide figura 9,  localiza-se no Bairro Santo

Antônio, zona sul do município,  e possui 15 hectares de área. Desde sua aquisição,  a área é

utilizada para descarte dos resíduos sólidos coletados no município, entretanto, sem nenhum tipo

de tratamento. Apenas em 1996, a prefeitura municipal começou a adequação da área para um

aterro  controlado.  A empresa  responsável  pela  administração  e  gestão  do aterro,  é  a  Revita

Engenharia S.A., contratada por meio de dispensa de licitação por emergência (PMT, 2016; 180

GRAUS, 2011).

O seu aterro não recebe lixo de outros municípios, tem vigilância permanente e nele não

acontece  queima  de  nenhuma espécie.  Entretanto,  mesmo a  coleta  sendo efetuada  de  forma

Figura 9 – Mapeamento do Sistema de Resíduos Sólidos de Teresina (PMT, 2016).
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regular e eficiente, nas áreas cujo sistema não abrange, o lixo é depositado no leito dos rios e

lagoas ou entulhados em terrenos baldios, favorecendo a proliferação de insetos e a disseminação

de doenças (PMT, 2010).

Há  previsão  de  implementação  de  aterro  controlado  de  20  ha  ao  lado  do  aterro

controlado existente,  que receberá camada de piçarra e será desativado, com possiblidade de

receber parque ambiental. Suas células possuíram impermeabilização, drenos de gases e líquidos

instalados,  ETE  de  chorume  e  central  de  triagem  de  recicláveis,  com  capacidade  de  550

toneladas de resíduos por dia, durante 10 anos (PMT, 2016; 180 GRAUS, 2009).

Em  Teresina,  o  processo  de  coleta  é  monitorado  pela  Sterlix  Ambiental  que  tem

licenciada  uma unidade  de  tratamento  e  transbordo para  atendimento  a  todos  os  grupos  de

resíduos gerados na capital piauiense. O sistema utilizado para tratamento dos resíduos consiste

em incineração e  autoclavagem.  Nela está  instalada  a  tecnologia  de autoclave  para tratar  os

resíduos pelo processo de esterilização. Por este procedimento os resíduos de saúde perdem suas

características  biológicas  e  físicas,  podendo,  assim,  ser  dispostos  em  aterro  sanitário  como

resíduos comuns (PMT, 2016).

Os serviços de varrição de Teresina, em áreas comerciais, são realizados diariamente,

nas  demais,  é  executado  de  duas  a  três  vezes  por  semana.  A  geração  de  resíduo  urbano

domiciliar é de cerca de 0,7 Kg.hab.dia, a de RSU, 1,5 Kg.hab.dia e 180 toneladas mensais. Os

materiais orgânicos compõem 50% do total gerado, 30% são de recicláveis (PMT, 2016).

A coleta pública é executada por cerca de 30 veículos compactadores, porém, os RCCs

e RSSs não são recolhidos. Os RCCs devem ser dispostos em PEVs pontuais, e os RSSs devem

ser coletados pelos seus geradores, contudo, dos cerca de 2.800 geradores de RSSs, apenas 350 o

fazem adequadamente. Não há aterro para disposição dos RSSs e RCCs (PMT, 2016).

O município  de  Teresina  não  dispõe  de  legislação  referente  à  logística  reversa  e  à

obrigatoriedade das empresas de recebimento de resíduos, como pilhas, baterias e lâmpadas, o

que compromete a realização do processo de adequação do sistema de coleta. Dessa forma, não

há logística reversa para resíduos especiais, salvo com embalagens de agrotóxicos (PMT, 2016).

Os recicláveis também devem ser dispostos em PEVs para serem encaminhados para

cooperativas. A compostagem apenas ocorre, em zona rural, reaproveitando coco verde e galhos

(180 Graus, 2014; PMT, 2016).
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Metodologia

Neste  tópico  será  abordado  a  metodologia  de  obtenção  da  projeção  populacional,

topografia, pedologia, vazão de projeto, lançamento em corpo hídrico e estimativa de resíduos

sólidos na drenagem urbana do sistema coletor misto objeto deste projeto de intervenção.

Projeção Populacional

A metodologia aplicada para projetar a população de Teresina considera todos os censos

disponíveis – 1980, 1991, 2000 e 2010. Os dados foram analisados em linha de tendência –

logarítmica,  linear,  exponencial,  polinomial  e  potencial.  Buscou-se adoção do que melhor  se

ajustou, por meio de coeficiente de determinação, ao histórico de crescimento apresentado pelo

IBGE (PMT, 2016).

Ao  analisar  o  aumento  da  população  para  o  Município  de  Teresina,  obtém-se  um

crescimento médio anual de 2,76%. Para o horizonte de 20 anos de planejamento isto representa

o total de 1.031.744 pessoas. Isto significa que a população passará de 843.891 habitantes em

2013 para 1.041.631 em 2033, com um incremento de 197.740 habitantes (PMT, 2016).

Topografia

As três macrobacias de drenagem, assim como suas 29 microbacias em que o município

de  Teresina  foi  delimitado,  baseou-se  pelo  estudo  apresentado  no  PDDrU  -  Plano  Diretor

Municipal de Drenagem Urbana do Município de Teresina (PMT, 2016).

A microbacia PE 20 foi então dividida em diversas pequenas áreas contribuintes a cada

trecho — Parcelas —. Estas parcelas, a rigor de dimensionamento de sistema estritamente de

drenagem, foram determinadas pela capacidade limite das sarjetas e alocação de bocas-de-lobo.

Contudo, a critério de se estar sendo elaborado implementação de sistema misto de coleta, assim

como o dimensionamento de coletor de esgoto, o fator limitante de delimitação de parcelas, para

este caso, passou a ser por meio das ligações intradomiciliares de esgoto (TOMAZ, 2002).

As  curvas  de  nível  em  CAD  foram  utilizadas  para  determinação  do  exutório  e

concepção  da  rede  coletora  mista.  Para  obtenção  das  curvas  de  nível,  Modelos  Digitais  de

Elevação  — MDE.  A geração  de  MDE,  por  meio  de  sensoriamento  remoto,  é  uma prática

recente bastante utilizada dentro do geoprocessamento. Representam fontes para o conhecimento

do relevo e o mapeamento de redes de drenagem de áreas extensas (LANDAU & GUIMARÃES,

2011).

Cabe aos sistemas de sensores a captação da radiação e conversões que possibilite as

devidas análises  e interpretações.  Dentro destes cita-se os sensores que geraram produtos de

MDE  utilizados  na  comunidade  científica  atualmente:  o  ASTER  —  Advanced  Spaceborne
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Thermal Emission and Reflection Radiometer — e SRTM — Shuttle Radar Topgraphic Mission

— (LANDAU & GUIMARÃES, 2011).

A SRTM é uma missão espacial que visa obter modelo digital de terreno com resolução

espacial das células nos dados fonte de 1 arco segundo na região dos EUA, e de 3", ao resto do

mundo. Contudo, o INPE lançou em 2008 o Topodata — Banco de Dados Geomorfométricos do

Brasil —, com resolução espacial igual à estadunidense. Os dados da comparação mostraram que

o MDE do SRTM possui valores mais precisos, em relação aos valores do ASTER (LANDAU &

GUIMARÃES, 2011).

Pedologia

Para a modelagem hidrológica, se faz necessário o valor do parâmetro CN. O valor do

CN foi estabelecido para o cenário de urbanização futura, com base nas diretrizes de ocupação

previstas no Plano Diretor da cidade, e por meio do método do SCS. O SCS fornece valores do

CN em áreas urbanas, sendo necessário identificar o tipo de solo e as condições de umidade

antecedente deste (PMT, 2010).

A caracterização dos solos da microbacia PE 20 se deu, inicialmente, de acordo com o

SBCS, uma vez que pela ampla divulgação, sendo mais facilmente compreensível. Em seguida,

os solos foram apresentados de acordo com o grupo hidrológico da metodologia do SCS com

vistas a ser utilizada para incorporação do tipo de solo às simulações (PMT, 2010).

A condição de umidade antecedente adotada foi a Condição II, condição normalmente

utilizada em projetos de macrodrenagem no mundo todo. Esta condição consiste na situação

média na época das cheias: considera que as chuvas nos últimos 5 dias totalizaram entre 15 e 40

mm (PMT, 2010).

Visto  que,  em  uma  mesma  sub-bacia  podem coexistir  mais  de  um  tipo  de  solo  e

diferentes  usos,  esse  cruzamento  é  realizado  de  forma  a  fornecer  um  valor  de  CN  médio

ponderado, considerando a área de influência do solo com relação à área do uso correspondente.

Foi então determinado o CN médio para a microbacia  PE 20 de valor 85 (PMT, 2010) e a

impermeabilidade  média  de  38%,  frente  a  condições  de  média  densidade  residencial  local

(ROSSMAN & HUBER, 2016).

O  modelo  SCS  possui  dois  parâmetros  básicos  relacionados  com  a  separação  do

escoamento  e  áreas  impermeáveis,  e  com  o  deslocamento  do  escoamento  na  bacia.  Estes

parâmetros caracterizam a vazão máxima de um determinado local em função das características

físicas do solo, cobertura e áreas impermeáveis (PMT, 2010).
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Vazão de Projeto

O tempo de retorno indicado para ruas de menor tráfego e com danos materiais o risco

se encontra entre 5 e 10 anos. Dentro de uma visão econômica o tempo de retorno pode ser

determinado onde a  relação benefício/custo é ótima.  Neste caso o benefício é a redução das

enchentes. Dessa forma, foi adotado como ótimo o tempo de retorno de 10 anos (PMT, 2010).

Para  a  desagregação  da  chuva  diária  acumulada  utilizou-se  coeficientes  de

desagregação, obtendo-se alturas de chuva com intervalos de tempo de 5 minutos. A adoção de

intervalos de curta duração é prática comum em estudos de curvas IDF (PMT, 2010).

Os hietogramas de projeto então foram obtidos a partir da equação IDF determinada

para Teresina, utilizando o método dos blocos alternados. O intervalo de tempo considerado para

a discretização da chuva de projeto é determinado em função tempo de concentração encontrado,

a saber, de aproximadamente 12 minutos, garantindo, assim, que o hidrograma gerado possua

informações antes que decorra o tempo de concentração da bacia (PMT, 2010).

A  equação  utilizada  para  determinar  o  tempo  de  concentração  foi  apresentada  por

Schaake, visto que forneceria as melhores estimativas do tempo de concentração para situações

semelhantes às encontradas em Teresina (SILVEIRA, 2005).

Foi analisada o hietograma com duração de 30min e de 24h. A chuva de 30min buscou

o cenário crítico para o dimensionamento das redes mista e de drenagem, já que as chuvas mais

curtas são as que apresentam maior pico de vazão de projeto.

Já o hietograma de 24h foi adotada visto que, nas menores cheias, há a tendência de

carreamentos sem muita diluição. Nas vazões mais elevadas, há maior volume de escoamento

urbano, o que pode reduzir as concentrações de sólidos dissolvidos. Os períodos de estiagem são

considerados  críticos  em função  do  volume  de  água  disponível  para  diluir  os  poluentes  e,

consequentemente, diminuir sua concentração (COSTA, 2013).

Para  modelagem  das  redes,  utilizou-se  o  software  SWMM,  modelo  originalmente

desenvolvido pela EPA no final da década de 70. O modelo é composto de quatro módulos de

serviço e quatro módulos hidrológico-hidrodinâmicos (PMT, 2010).

O modelo de propagação do fluxo adotado, para o hietograma de 30min, foi o dinâmico,

mais completo. Já para o hietograma de 24hrs, adotou-se o modelo cinemático. Esta escolha se

deve ao fato de que a junção divisora de fluxo, que atuou no modelo como a estação de tempo

seco, não é considerada no modelo dinâmico.

A vazão de contribuição de esgoto acrescida a rede coletora mista, de forma linear, foi

estipulada segundo a consideração do PMSB de Teresina, onde a vazão doméstica de fim de
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plano era de 1.873 l.s-1, adotando-se coeficiente de retorno de 0,8 para a produção de esgoto

domiciliar, apresentada pelo PMSB de Teresina. Dessa forma, a contribuição total de esgoto da

microbacia PE 20 foi então estipulada pela proporção da área desta microbacia pela área total da

bacia urbana, frente à vazão supracitada (PMT, 2016). A vazão de infiltração da rede de esgoto

foi adotada como 0,1 l/s.km, conforme NBR 9.649.

Lançamento em Corpo Hídrico

O tratamento do escoamento pluvial se dará pelo “first flush”, atuando junto aos 20 a

30% iniciais do volume total escoado junto a vazão de base de esgoto (PMT, 2010).

Para tanto, a estação de tempo seco direcionará a parcela excedente do fluxo de água

aos cursos d'água para não sobrecarregar o sistema de tratamento, limitando a vazão afluente às

ETEs à seis vezes a vazão de período seco. A vazão que excede esse limite é então extravasada

para os corpos de água (UFBA, 2017).

Dessa  forma,  busca-se  estudo  de  viabilidade  da  adoção  de  estação  a  tempo  seco,

vertendo parte do efluente de esgoto quando este está diluído pelas águas pluviais que porventura

venham a ocorrer CONAMA (TSUTIYA & SOBRINHO, 1999).

O seu lançamento diluído e sem tratamento no corpo d’água é analisado segundo a

capacidade do mesmo frente ao enquadramento padrão do rio Poti, corpo hídrico de água doce

classe  1  (PIAUÍ,  2010),  segundo  o  Conselho  Nacional  de  Meio  Ambiente  —  CONAMA

(TSUTIYA & SOBRINHO, 1999).

Para tanto, modelou-se a mistura da contribuição afluente de esgoto junto ao pluvial.

Para determinar  a  qualidade da água pluvial  da microbacia  PE 20, adotou-se modelagem de

acúmulo e lixiviação do parâmetro DQO (COSTA, 2013). Já quanto a modelagem da qualidade

da  contribuição  de  esgoto  na  mistura  com  o  efluente  da  drenagem  urbana,  adotou-se

concentrações típicas de esgoto domiciliar (VON SPERLING, 2005).

Normalmente utilizam-se dois métodos indiretos  para a medição de M.O. sendo um

deles  a  DQO,  a  Demanda  Química  de  Oxigênio,  que  corresponde  ao  consumo de  oxigênio

ocorrido  em  função  da  oxidação  química  da  matéria  orgânica,  com  menor  prazo  para

determinação comparado à DBO (VON SPERLING, 2005).

A decisão pela escolha deste poluente ocorreu que esse parâmetro está mais relacionado

com o uso e ocupação do solo do que com os lançamentos de esgotos domésticos na galeria de

drenagem pluvial, permitindo assim uma verificação melhor da modelagem das cargas (COSTA,

2013).
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Para a realização da estimativa da quantidade de resíduos sólidos a serem carreados

quando com eventos chuvosos, adotou-se a metragem de meio fios na PE 20 como o dobro da de

vias  públicas.  Dessa  forma,  foi  determinado  que  o  metro  linear  do  meio  fio  teria  acúmulo

máximo de 0,99 ml -2 com taxa de crescimento de poluente acumulado de 0,021 dia -1. O seu

lixiviamento  se  dará  de  forma  exponencial  com  coeficiente  de  0,00002  e  expoente  de  0,5

(COSTA, 2013).

Já para a  realização da estimativa  da quantidade  de resíduos sólidos  que atingem a

drenagem urbana nas sub-bacias de Teresina, foi empregado estimativa multiplicando o valor de

carga de resíduos 3,58 kg.ha -1.ano -1 pela área urbanizada da PE 20 (PMT, 2010).

Orçamento

O orçamento da rede coletora mista foi elaborado segundo tabela de preços por metro

linear apresentado pelo PDDrU de Teresina, assim como do SINAPI atualizado. Esta tabela de

preços  foi  elaborada  de acordo com o nível  de detalhamento  exigido,  onde os custos foram

estimados a partir das características médias dos condutos nas sub-bacias de Teresina, podendo

apresentar variações significativas em distintos pontos em quanto a recobrimento e profundidade

de escavação. A profundidade de escavação foi determinada a partir do dimensionamento e das

cotas do terreno ao longo dos trechos (PMT, 2010).

Nesta tabela, os preços unitários foram avaliados a partir informações fornecidas pela

PMT, e de documentos tais como o instrutivo do Departamento de Saneamento de Sergipe –

DESO, “Assentamento de Tubo de Concreto para Redes de Esgotos Sanitários”,  Caderno de

Encargos  do  Departamento  de  Esgotos  Pluviais  de  Porto  Alegre,  a  Especificação  Técnica,

Regulamentação de Preços e Critérios de Medição da SABESP, o Manual para Orçamentação de

Obras de Saneamento, da AESBE, e as Normas Técnicas ABNT seguintes: NBR 09649 - Projeto

de Redes de Esgoto ABNT; NBR 9793 - Tubo de concreto simples de seção circular para águas

pluviais ABNT; NBR 9794 - Tubo de concreto armado de seção circular para águas pluviais.

Ainda foram completados com informações obtidas dos custos unitários de referência praticados

pelo Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (DNER) e do DEP-Porto Alegre (PMT,

2010).

Desta forma, o orçamento para implantação da rede coletora mista se dá por meio da

metragem  e  seus  respectivos  diâmetros  desta  rede  dimensionada  frente  a  tabela  de  preços

supracitada.

A  critério  de  estudo  de  viabilidade  de  implantação  do  coletor  misto  frente  a

implantação, em paralelo, de rede de drenagem e esgotamento sanitário, comparou-se o custo da
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intervenção por meio destas duas alternativas: rede mista em face a rede de drenagem atuando

em paralelo à rede coletora de esgoto. Para tanto, foi dimensionado as três redes que compõe as

duas alternativas.

Intervenção

Este tópico abordará os resultados do sistema coletor misto quanto ao seu lançamento

em corpo hídrico, corrosão no interior dos seus condutos, sua cobrança e orçamento para este

projeto de intervenção.

Características

Este projeto de intervenção envolverá os seguintes atores:

1. SDUs e SEMPLAN nas ações que envolvem micro e macrodrenagem.

2. AGESPISA nas ações que envolvem coleta  de esgoto e posterior  tratamento e

lançamento do efluente combinado e do extravasado em corpo hídrico receptor.

O cronograma desta intervenção se dará da seguinte forma, conforme tabela 3 abaixo:

ETAPA
PERÍODO (meses)

2 4 6 8 10 12
1) Projeto executivo, 
mobilização e instalação de 
canteiro de obras

x

2) Escavação, assentamento 
de tubulação e reaterro de 
valas

x x x x

3) Recomposição do 
pavimento

x x x x

4) Estação de Tempo Seco x

Tabela 3 – Cronograma da implantação do sistema coletor misto (Elaborado pelo Autor, 2018)

Lançamento em Corpo Hídrico

O sistema coletor misto apresentou lançamento em corpo hídrico em conformidade com

a norma vigente. A estação de tempo seco atuou ao verter vazões acima de quatro vezes a vazão

máxima de esgoto coletado.

A atuação da estação de tempo seco determinou que a mistura crítica pontual lançado,

diluído em corpo hídrico após 4 horas de contribuição pluvial,  fosse abaixo de 200 mg.l-1 de

DQO,  atingindo  o  limite  de  185  mg.l-1.  Estes  valores  se  encontram  dentro  dos  padrões  de

qualidade de lançamento, segundo a Resolução COEMA nº2 de 02/02/2017.
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Esta  resolução,  apesar  de  referente  ao  Estado  do Ceará,  atua  como referência  para

padrões de lançamento de efluentes não sanitários lançados diretamente no corpo hídrico, visto

que o Conama não cobre o parâmetro DQO.

Já a vazão retida pela estação de tempo seco, e que segue diretamente para tratamento

em ETE, alcançou ponto crítico do first flush em 600 mg.l-1 de DQO, como demonstrado na

figura 10.

Figura 10 – Acompanhamento da qualidade do efluente vertido, do efluente total do sistema e do

efluente enviado para o tratamento (Elaborado pelo Autor).

A vazão de pico do sistema misto desta intervenção foi  de 0,89 m³.s-¹, por meio de

hietograma com pico de 9,3 mm.h-¹, no período de 13 horas após início da tormenta, vide figuras

11 e  12.  Já o sistema coletor  de esgoto,  dimensionado com vistas  à  estudos de viabilidade,

apresentou  vazão  de  base  de  0,0049  m³.s-¹.  Dessa  forma,  a  vazão  de  esgoto,  acrescida  da

infiltração, representa apenas 0,5% da vazão total do coletor misto.
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Figura  11 – Acompanhamento da vazão vertida, da vazão total do sistema e da vazão enviada

para tratamento (Elaborado pelo Autor).

Figura 12 – Hietograma do Sistema Coletor Misto (Elaborado pelo Autor).

Corrosão

Com vistas a combater a corrosão das paredes superiores dos tubos de concreto, por

meio  de  produção  de  sulfetos  do  efluente,  será  adotado  sinfonamento  hidráulico  na

microdrenagem e ventilação das galerias (TSUTIYA & SOBRINHO, 1999).
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Cobrança

Um  dos  fatores  que  dificultam  uma  prestação  integrada  dos  serviços  públicos  de

drenagem de águas pluviais e esgotamento sanitário é a separação da gestão entre os sistemas.

Enquanto as empresas estaduais de água e esgoto e os serviços municipais de água e esgoto, em

geral, responsabilizam-se pelos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento

sanitário, o manejo de águas pluviais fica a cargo da administração direta na esfera municipal

(UFBA, 2017).

Dessa forma, a cobrança centralizada em uma entidade passa a agregar melhoras frente

a  manutenção  atual  incipiente  dos  dispositivos  de  drenagem tais  como  as  bocas  de  lobo  e

galerias. Essa centralização permite maior comprometimento e facilidade de cobrança.

Orçamento

A extensão total da rede coletora mista, apresentada a seguir pela figura 13 e 14, foi de

10.242,63m de rede circular, sendo 5.292,86m de 400mm, 3.903,66m de 1.000mm, 955,68m de

1.500mm e 100,43m de bueiros celulares de seção 2,00 x 2,00m. O custo total desta implantação

foi de R$ 24.025.161,30.

Figura 13 – Mapeamento do Sistema Coletor Misto (Elaborado pelo Autor).
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Figura  14 – Perfil  do Sistema Coletor  Misto — Coletor  Tronco Central  — (Elaborado pelo

Autor).

A viabilidade financeira foi alcançada, visto que o custo de implantação de rede mista,

de R$ 24.025.161,30, valor 15% inferior ao custo total de implantação, em paralelo, da rede de

drenagem, tendo seu perfil apresentado na figura 15, com valor de R$18.094.314,54, e da rede

coletora de esgoto, tendo o perfil de acordo com a figura 16, com valor de R$10.099.868,29.
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Figura  15 - Perfil do Sistema de Drenagem Urbana — Coletor Tronco Central — (Elaborado

pelo Autor).

Figura 16 - Perfil do Sistema Coletor de Esgoto — Coletor Tronco Central — (Elaborado pelo

Autor).
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Outra vantagem financeira da implantação do sistema misto, é que, a longo prazo, os

custos com manutenção deverão ser menores visto que haverá menor extensão de rede para se

manter.
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. FINALIDADE

Estabelecer  normas,  critérios,  condições  contratuais  e  fornecer  informações  que
permitam  a  elaboração  do  Edital,  procedimento  licitatório,  na  modalidade
concorrência, para a contratação referente a elaboração de Obra do Sistema Coletor
Misto em  sub-bacia  de  Teresina,  constando  de:  serviços  preliminares,  coleta,
terraplenagem,  pavimentação,  urbanização,  drenagem,  esgotamento,  instalações
elétricas, sinalização vertical e horizontal, e interligações no município de Teresina-
PI.

Esta obra visa melhorar o escoamento das águas pluviais, o esgotamento sanitário da
sub-bacia do município de Teresina, assim como a qualidade da água do rio Poti.

2. AS OBRAS E SUAS LOCALIZAÇÕES

Os serviços objeto deste termo são referentes à seguinte Obra e Localização:

01  –  Esgotamento  Sanitário:  constituído  pelas  atividades,  infraestruturas  e
instalações  operacionais  de  coleta,  transporte,  tratamento  e  disposição  final
adequados de esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o lançamento final no
meio ambiente, em sub-bacia do município de Teresina-PI.

02  –  Drenagem e  Manejo  das  Águas  Pluviais  Urbanas:  conjunto  de  atividades,
infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de
transporte,  detenção  ou  retenção  para  o  amortecimento  de  vazões  de  cheias,
tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas, em sub-
bacia do município de Teresina-PI.

3. DOCUMENTAÇÃO PRINCIPAL

Alguns documentos devem acompanhar o projeto básico fornecido pela PM DE

TERESINA para o Executante da referida obra. São eles:

 Mapa de  localização  do município:  mapa constando a  localização  do município
beneficiado, destacando também a capital do estado.

 Mapa de  localização  da  obra:  mapa  constando  a  localização  da  obra  dentro  do
município,  destacando  acessos,  localidades  e  referenciais  importantes.  Deve-se
informar coordenadas geográficas consistentes do local de execução da obra.

 Memorial  descritivo:  destina-se  a  definir,  de  maneira  clara  e  precisa,  todas  as
obras/serviços,  materiais  e  processos  construtivos  utilizados  na  execução  do
empreendimento,  estabelecendo  bases  seguras  para  a  elaboração  e  análise  dos
orçamentos. Todas as unidades componentes devem ser descritas de forma sucinta.

 Memória de cálculo: constando todos os cálculos e estudos utilizados para atingir os
resultados  apresentados  no  Memorial  Descritivo.  Todas  as  fórmulas  utilizadas
devem ser apresentadas sob suas formas literais, esclarecendo-se o significado de
cada letra ou valor numérico adotado. As fontes de referência devem ser citadas.
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Devem  ser  apresentados  os  cálculos  de  dimensionamento  e  dos  quantitativos
presentes na planilha orçamentária.

 Especificações técnicas: devem ser claras e objetivas, contendo todos os elementos
necessários  à  caracterização  dos  serviços,  materiais  e  equipamentos  a  serem
utilizados na obra. Devem ser específicas da obra a que se referem, atualizada e em
conformidade com as normas técnicas vigentes.

 Planilha  orçamentária:  deverá  ser  constituída  pela  relação  de  quantidades  dos
serviços a serem executados, mão-de-obra, materiais e equipamentos empregados,
com os respectivos preços unitários, subtotais e total final. Os orçamentos devem ser
apresentados  divididos  por  unidades  componentes  do  empreendimento.  Deve-se
proceder  de maneira  a  não haver  inconsistência  nos  valores,  sejam por  erros  de
cálculo ou de arredondamento.  Os valores unitários apresentados devem estar de
acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigente.

Nos casos onde a execução da obra seja dividida em etapas, deve ser apresentada
planilha orçamentária total do empreendimento e planilha da etapa objeto do pleito.

 Composições  de  Custos  Unitários:  os  preços  unitários  utilizados  no  orçamento
devem ser embasados por composições de custos unitários, em acordo com fontes de
informações consagradas.

 Cronograma físico-financeiro: deve espelhar o ritmo desejado e possível para a obra,
compatível com o fluxo financeiro desejado. Caso o pleito se refira a uma etapa do
empreendimento,  deverão  ser  apresentados  os  cronogramas  total  e  da  etapa
separadamente.

 Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  (ART):  a  obra  apresentada  deve  ser
registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), conforme a
categoria  em que se enquadra.  Deverão ser apresentadas:  ART de elaboração de
obra e ART de elaboração das planilhas orçamentárias (orçamento) ou uma única
ART onde esteja discriminado que se refere a elaboração da obra e das planilhas
orçamentárias (orçamento). Deverão ser apresentadas ART de todas os responsáveis
pela  elaboração  da  obra  e  das  planilhas  orçamentárias.  No  caso  de  projeto
arquitetônico,  deverão  ser  apresentados  os  RRT,  emitidos  pelo  Conselho  de
Arquitetura e Urbanismo (CAU).

 Relatório  fotográfico:  contendo fotos do local  onde se pretende executar  a obra,
numeradas, legendadas e referenciadas em planta.

 Relatório de Sondagem: constando levantamento de sondagem a trado de acordo
com  Norma  NBR  09603,  com  espaçamento  máximo  entre  furos  de  250  m  e
profundidade média de 1,70m. O Relatório deve apresentar o perfil geológico de
cada furo (caracterização do tipo de solo), coordenadas geográficas (UTM) de cada
furo e nível de água de cada furo.

 Estudos  Ambientais:  contendo  a  avaliação  de  impacto  ambiental  utilizada  nos
procedimentos  de  licenciamento  ambiental  de  empreendimentos  e  atividades
consideradas causadoras de significativa degradação ambiental. Contudo, a critério
do  órgão  ambiental  competente,  e  quando  verificado  que  o  empreendimento  ou
atividade  não é  potencialmente  causadora  de significativa  degradação  deverá ser
apresentado estudo ambiental diverso, em conformidade com a tipologia, localidade
e características do empreendimento ou atividade a ser licenciada.
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 Licenciamento Ambiental: Deverá ser apresentado o Licenciamento Ambiental do

empreendimento: Licenças Prévia e de Instalação ou Dispensa de Licenciamento,
emitidas pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado a que se
referem a obra.

 Documento de comprovação de propriedade: deve ser apresentado termo de posse
ou  cessão,  registrada  em  cartório,  ou  declarações  de  utilidade  pública,  pelos
respectivos prefeitos municipais, por meio de Decreto, de todas as áreas onde haverá
instalações definitivas. Se a área já for pública (praças, ruas, rodovias) basta uma
Declaração de Domínio Público, também assinada pelo respectivo gestor municipal.

 Declaração da população a ser beneficiada: declaração do quantitativo da população
a ser beneficiada com a obra.

4. ESCOPO DOS SERVIÇOS

A elaboração da obra compreenderá a execução de serviços de campo e de escritório,
necessários para detalhamento técnico e posterior execução de Sistema Coletor Misto
em  sub-bacia  de  Teresina,  constando  de:  serviços  preliminares,  coleta,
terraplenagem,  pavimentação,  urbanização,  drenagem,  esgotamento,  instalações
elétricas, sinalização vertical e horizontal, e interligações no município de Teresina-
PI.

A referida obra deverá atender às seguintes Normas e Práticas Complementares:

 Seguir rigorosamente este Termo de Referência e seus Anexos;

 Códigos,  Leis,  Decretos,  Portarias  e  Normas  Federais,  Estaduais  e  Municipais,
inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, Normas da ABNT e do
INMETRO;

 Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA.

 Deverão ser registradas junto ao CREA, as Anotações de Responsabilidade Técnica
- ART’s referentes aos estudos ambientais, caso necessários, nos termos da Lei n.º
6496/77, podendo ser agrupados os estudos referentes a projetos elaborados em um
mesmo município em uma única ART, que deverá identificar a localidade de cada
projeto. O autor ou autores deverão assinar todos os documentos e peças gráficas
que compõem os estudos, indicando os números de inscrição e das ART’s efetuadas
nos Órgãos de regulamentação profissional.

4.1    Obra para Execução de Sistema Coletor Misto:

O  Sistema  Coletor  Misto  em  sub-bacia  de  Teresina,  constando  de:  serviços
preliminares,  coleta,  terraplenagem,  pavimentação,  urbanização,  drenagem,
esgotamento, instalações elétricas, sinalização vertical e horizontal,  e interligações,
no  município  de  Teresina-PI,  visa  melhorar  o  escoamento  das  águas  pluviais,  o
esgotamento sanitário da sub-bacia em questão, assim como a qualidade da água do
rio Poti.

O  projeto  básico  da  referida  Obra  deverá  contemplar  especificações  técnicas
detalhadas  tratando  da  topografia  do  terreno,  caracterização  do  solo  através  de
relatórios de sondagens, especificando o tipo de solo até uma profundidade máxima
de  1,70  m,  de  acordo  com  Norma  NBR  09603.  Deve  também  especificar  os
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equipamentos e materiais a serem empregados, as dimensões, inclinações, potências,
quantidades e conter a memória de cálculo dos quantitativos.

A PM DE TERESINA fornecerá a base cartográfica do saneamento de Teresina – PI
para servir de base para elaboração do projeto.

Deverão  ser  identificadas  as  jazidas  e  DMT de transporte  dos  materiais  a  serem
utilizados para aterro.

Abaixo estão os elementos da obra de execução do Sistema Coletor Misto.

Item Titulo do elemento OBRA

1 Sarjetas e Bocas-de-lobo X

2 Ligações Domiciliares de Esgoto X

3 Tubos de Ligação a Rede Coletora Mista X

4 Rede Coletora Mista X

5 Estação de Tempo Seco X

6 Reservatório X

8 Dissipador X

9 Estudos Ambientais X

10 Licenciamento Ambiental X

11 Documentos de Comprovação de Propriedade X

5. VALOR DA CONTRATAÇÃO

Os serviços da execução do Sistema Coletor Misto destes TR estão estimados em
R$ 24.959.736,30. (vinte e quatro milhões, novecentos e cinquenta e nove mil,
setecentos e trinta e seis reais e trinta centavos), utilizando a Tabela do SINAPI,
ORSE e SEINFRA.

O regime de contratação para estes serviços de elaboração de obra será o de preço
global, ou seja, a proposta financeira deverá englobar todos os serviços.

6. PRAZO DE EXECUÇÃO

6.1.          O prazo máximo para execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias
corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato.

7. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

7.1. Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado a partir da data
de apresentação da proposta. Após este prazo, serão reajustados para mais ou para
menos, aplicando se o seguinte índice:

                      Ti  -  To

R =  V  [-------------], onde:

               To
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Onde :

R - valor do reajustamento

V - valor a ser reajustado

Ti - Coluna 06 – IGP-M – Código AO200045, correspondente ao mês de aniversário
da proposta.

To - Coluna 06 – IGP-M – Código AO200045, correspondente a data de apresentação
da proposta

7.2. Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do
índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

100

1

1

2

22

1

III
Mês

DB

Mês

DBMês

DB




Sendo:

I
Mês

DB

2

1
= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

I
Mês

DB

2

2
= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

I
Mês

DB

1

1
= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

8. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

8.1. Poderão participar dos serviços objeto desta TR, empresas nacionais de consultoria,
individualmente e que atendam às condições estabelecidas no edital.

8.2. As atividades fins, objeto desta TR, não poderão ser transformadas ou subcontratadas
a  terceiros.  Apenas  os  trabalhos  relativos  à  regularização  fundiária  e  ambiental,
poderão ser subcontratados total ou parcialmente com empresas especializadas, sob
responsabilidade total da Executante perante a PM DE TERESINA, pela qualidade
dos serviços e quanto à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

8.3. A Executante considera que conhece plenamente os presentes TR e que os aceita
totalmente,  ressalvando  as  exceções  que  tenha  formulado  explicitamente  na  sua
proposta, com as quais a PM DE TERESINA concordou previamente, por escrito.

8.4. O atestado de visita  não será exigido.  A Executante,  ao apresentar  sua proposta,
declara  conhecer  os  locais  dos  estudos  e  possuir  a  avaliação  das  possíveis
dificuldades  futuras.  Será  de  sua  responsabilidade  a  verificação,  "in  loco",  das
dificuldades e dimensionamento dos dados não fornecidos pela PM DE TERESINA,
pois tal aspecto não poderá ser avocado, no desenrolar dos trabalhos, como motivo
para alteração do contrato a ser estabelecido.  Entende-se que os custos propostos
cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização dos projetos.

8.5. Somente  poderão  participar  deste  processo  licitatório,  empresas  devidamente
registradas ou inscritas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
demonstrando sua habilitação legal para conduzir os serviços objeto dos presentes
TR;
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8.6. Atestado(s)  de  capacidade  técnica,  em  nome  da  empresa,  expedido  por  pessoas

jurídicas de direito público ou privado, da região onde os serviços foram executados,
e/ou  Certidão(ões)  de  Acervo  Técnico  –  CAT,  expedida(s)  pelo  CREA,  que
comprovem que a licitante tenha executado serviços/obras de engenharia similares de
porte e complexidade ao objeto desta licitação:

Item Serviço Unid. Quant.
1 Sistema Coletar Misto UND. 01

a) Definem-se como obras similares:  obras hidráulicas  de escoamento tais  como
Canais de Irrigação e Macrodrenagem.

b) Definem-se  como  obras  de  porte  e  complexidade  similares  aquelas  que
apresentam  grandezas  e  características  técnicas  semelhantes  às  descritas  nas
especificações técnicas, anexo deste Edital.

8.6.1.       Poderão ser apresentados 01 (um) ou mais atestados para a comprovação dos itens
discriminados no quadro acima;

8.6.2.       Deverão  constar,  preferencialmente,  do(s)  atestado(s)  ou  da(s)  certidão(ões)
expedida(s)  pelo  Conselho  de  Classe,  em destaque,  os  seguintes  dados:  local  de
execução,  nome  do  contratante  e  da  pessoa  jurídica  contratada,  nome(s)  do(s)
responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s)
no  Conselho  de  Classe;  especificações  técnicas  dos  serviços  e  os  quantitativos
executados;

8.7. Prova de inscrição ou registro da licitante junto ao CREA – Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia, competente da região a que estiver vinculada a licitante,
que comprove atividade relacionada com o objeto;

8.8. Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega
da  proposta,  profissional  de  nível  superior  da  área  de  engenharia,  detentor  de
Certidão  de  Acervo Técnico  –  CAT,  expedida  pelo  CREA,  que  comprove  ter  o
profissional executado serviço(s) na forma exigida na alínea “7.6”, “7.6.1” e “7.6.2”,
disposto acima.

8.8.1. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

 O empregado;

 O sócio; 

 O detentor de contrato de prestação de serviço.

8.8.2. A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: ficha ou livro de registro de
empregado  ou carteira  de  trabalho  do profissional,  que  comprove  a  condição  de
pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condição de
sócio do profissional, ou do contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo
com a legislação civil comum.

8.8.3. Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato
constitutivo da mesma;

8.8.4. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão
inabilitadas.
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9. HABILITAÇÃO

9.1. Os documentos necessários à habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação
econômico-financeira, deverão ser apresentados em conformidade com os art. 28, 29
e 31 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na forma estabelecida no edital.

10. ELABORAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA

10.1. A Executante  deverá  apresentar  Proposta  Financeira,  prevendo todos e  quaisquer
custos para a prestação dos serviços objeto destes Termos de Referência.

10.2. O  Termo  de  Proposta  –  integrante  deste  Edital  deverá  constituir-se  no  primeiro
documento da Proposta Financeira e conter o valor global para a execução do objeto
desta licitação,  ou seja, a proposta financeira deverá englobar todo o projeto, não
sendo aceitas  propostas  parciais  ou por  lotes,  conforme a Planilha  Estimativa  de
Custos – Anexo III.

10.3. Incluir nos preços apresentados todas as despesas com encargos fiscais, comerciais,
tributários,  sociais  e  trabalhistas,  deslocamento  da  equipe  e  outras  relativas  à
prestação dos  serviços  objeto destes  Termos de Referência.  Em caso de omissão
serão consideradas inclusas nos preços.

10.4. A  Executante  indicará  os  preços  por  itens  constantes  da  Planilha  Estimativa  de
Custos, que faz parte integrante do Edital,  calculando o preço global final de sua
proposta.

10.5. Preencher  os quadros FPRO, FPRO-I,  FPRO-III,  FPRO-IV, FPRO-V, FPRO-VII,
FPRO-X,  FPRO-XI,  FPRO-XII,  FPRO-XIII,  FPRO-XIV  e  PO-XV,  para  todo  o
projeto.

10.5.1.1. Os salários dos profissionais referidos nestes Termos de Referência não poderão ser
inferiores ao piso estabelecido pela Lei nº 4.950A/66 (caso dos engenheiros) ou aos
pisos  fixados  pelos  Conselhos  Regionais  de  cada  categoria  profissional  e  em
convenções, acordos ou dissídios coletivos de trabalho, onde houver. Nas localidades
não abrangidas por esses instrumentos, os salários deverão ser compatíveis com os
praticados no mercado.

11. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA

11.1. A Comissão Técnica de Julgamento examinará as propostas para determinar se as
mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, e se todos os documentos foram
devidamente assinados, e se todas as propostas estão de acordo com as exigências
dos documentos de licitação.

11.2. Erros aritméticos ou distorções em qualquer preço ou componente de preço serão
retificados desde que não importem em acréscimo do preço fixado no Termo de
Proposta, que exige a apresentação de propostas firmes e valiosa:

a) Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido
pela  multiplicação  do  preço  unitário  pela  quantidade,  o  preço  unitário
prevalecerá, e o preço total será corrigido;

b) Se houver  discrepância  entre  os valores numéricos e seus componentes  por
extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso;
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c) Se houver discrepância entre os valores unitários constantes das Planilhas de

Composições de Preços Unitários e a Planilha de Preços Unitários, prevalecerá
o valor das Composições de Preços Unitários.

11.2.1.1. Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço, que impliquem em
acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta não serão considerados.

11.3. A  Comissão  Técnica  de  Julgamento  poderá  desprezar  qualquer  informalidade,
discrepância,  ou irregularidade de menor importância de uma proposta, desde que
não se verifique na mesma, desvios materiais e desde que, também não se prejudique
ou afete a classificação das demais licitantes.

11.4. Após análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e
II da Lei nº 8.666/93, as propostas que:

a) Apresentarem  preço  unitário  e/ou  global  superiores  aos  valores  máximos
constantes das Planilhas de Orçamentação, que integram o Edital. 

b) Apresentarem preços globais manifestamente inexequíveis, assim considerados
aqueles  que  não  demonstrem sua  viabilidade  através  de  documentação  que
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que
os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto
deste edital;

c) Apresentarem preços  ou quaisquer  ofertas  de vantagens  não previstas  neste
Edital;

d) Que não atendam às exigências contidas no ato convocatório, conforme art. 40,
VII c/c art. 48 I da Lei 8.666/93;

11.4.1.        Consideram-se  manifestamente  inexequíveis  as  propostas  cujos  valores  sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por
cento) do valor orçado pela PM DE TERESINA; ou

b) Valor orçado pela PM DE TERESINA.

11.4.2.        Não se admitirá  proposta que apresentar  preços  global  ou unitário  simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que esta Concorrência não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade
da remuneração.

11.4.3.        Considerar-se-á  inexequível  a  proposta  que não venha a  ter  demonstrada  sua
viabilidade  através  de  documentação  que  comprove que  os  custos  envolvidos  na
contratação são coerentes com os de mercado.

11.4.4.        Se  houver  indícios  de  inexequibilidade  da  proposta  de  preço,  ou em caso  da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na
forma do § 3º do art.  43 da Lei nº. 8.666/93, para efeito de comprovação de sua
exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

a) Diligência junto ao licitante para apresentação de justificativas e comprovações
em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;
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b) Verificação  de  acordos  coletivos,  convenções  coletivas  ou  sentenças

normativas em dissídios coletivos de trabalho;

c) Consultas a entidades ou conselho de classe, sindicatos ou similares;

d) Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;

11.5. Será considerada vencedora a licitante  que, habilitada e qualificada tecnicamente,
apresentar o menor preço global, respeitados os valores máximos, unitários e global,
orçados pela PM DE TERESINA, para execução dos serviços objeto destes Termos
de Referência.

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1. A PM DE TERESINA pagará  à  Executante,  pela  obra  efetivamente  executado e
aprovado,  pelos  preços  integrantes  da  proposta  aprovada  e,  caso  aplicável,  a
incidência  de  reajustamento  e  atualização  financeira,  mediante  a  apresentação  de
faturas mensais, que deverão ser acompanhadas de parecer da Fiscalização por meio
do Relatório de Acompanhamento Técnico,  atestando a execução dos projetos no
período.

12.2. Os  preços  global  e  unitário  incluem  todos  os  custos  diretos  e  indiretos  para  a
execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nos TR, constituindo-se
na única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.

12.3. A  Executante  não  poderá  pagar  salários  inferiores  aos  indicados  na  Proposta
Financeira.

12.4. Para efeito do pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

12.5. As faturas/Notas Fiscais só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área
gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão de forma
imediata,  devolvidas  à  Executante  para  correções,  não  se  alterando  a  data  de
adimplemento da obrigação.

12.6. Atendido ao disposto nos itens anteriores, a PM DE TERESINA considera como data
final  do  período  de  adimplemento,  a  data  útil  seguinte,  à  data  de  entrega  do
documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será
observado o prazo  de 30 (trinta)  dias  para pagamento,  conforme estabelecido  no
Artigo 9º do Decreto nº 1054, de 07 de fevereiro de 1994.

12.7. É de inteira responsabilidade da Executante,  a entrega à PM DE TERESINA dos
documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada. O não atendimento implicará em desconsideração, pela PM DE
TERESINA, dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento.

12.8. Considera-se que a  aplicação da forma de pagamento  definida  nestes  Termos  de
Referência  remunera  inteiramente  a  Executante  pela  execução  dos  serviços,
incluindo:

a) Custo  de  mão-de-obra,  salários,  acordos,  dissídios  coletivos,  equipamentos,
veículos, material de consumo, etc.



64
b) Custos  devidos  a  títulos  de  encargos  sociais,  obrigações  trabalhistas,

previdenciárias, securitárias, rescisão de contrato de pessoal, etc., conforme a
legislação brasileira;

c) Remuneração de escritório e despesas fiscais; e

d) Hospedagem, alimentação e transporte.

12.9. Não  será  pago  serviço  algum  que  não  se  enquadre  nas  formas  de  pagamento
estabelecidas  nestes  Termos  de  Referência,  ou que não seja  executado  em plena
conformidade com os mesmos.

12.10. As  comprovações  relativas  ao  INSS,  FGTS e  ISS a  serem apresentadas  deverão
corresponder  à  competência  anteriormente  ao  do  mês  da  emissão  da  NFS
apresentada.  Quando  o  serviço  for  realizado  em  município  conveniado  com  a
Secretaria  do  Tesouro  Nacional,  ocorrerá  por  parte  da  PM  DE  TERESINA,  a
retenção do ISS, por intermédio do SIAFI.

12.11. A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar:

a) Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos serviços
realizados em atendimento à Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 – SRF;

b) Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos serviços
realizados em atendimento à Lei Complementar 116/2003;

c) O valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na
fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a
isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob
pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do
documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

13. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

13.1. A atualização monetária será admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento
pela PM DE TERESINA, desde que a Executante não tenha concorrido de alguma
forma para o atraso e só será devida desde a data limite fixada no contrato para o
pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.

13.2. Os  encargos  moratórios  devidos  em  razão  do  atraso  no  pagamento  poderão  ser
calculados com a utilização da seguinte fórmula:

AM = P x I, onde:

AM = Atualização Monetária;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualização monetária, assim apurado:

Onde:

i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”;

d = Número de dias em atraso no mês “m”;
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m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária

13.3. Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo,  o último
índice conhecido.

13.4. Quando  utilizar  o  último  índice  conhecido,  o  cálculo  do  valor  ajustado  será
procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de
atraso.  Não  caberá  qualquer  remuneração  a  título  de  correção  monetária  para
pagamento decorrente do acerto de índice.

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Programas de Trabalho:

1) As despesas com a execução dos serviços correrão à conta do

Programa de Trabalho nº 15.244.2029.7k66.0001 – Apoio a

Projetos  de  Desenvolvimento  Sustentável  Local  Integrado -

Nacional.

15. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

15.1. A Executante  e  a  PM DE TERESINA manterão,  durante  o desenvolvimento  dos
trabalhos, a necessária comunicação, para facilitar o acompanhamento e a execução
do contrato. A PM DE TERESINA convocará, para esse fim, por sua iniciativa ou da
Executante, quantas reuniões estimar convenientes. A comunicação será por escrito,
mesmo as comunicações  via telefone devem ser confirmadas,  posteriormente,  por
escrito.

15.2. A  PM DE TERESINA acompanhará  os  trabalhos,  objetivando  a  otimização  dos
prazos  anteriormente  definidos.  A  relação  dos  produtos,  previstos  na  proposta  e
respectivo cronograma de entrega, são os instrumentos gerenciais por meio dos quais
se alcançará tal objetivo. 

15.3. A  Executante  terá  ampla  liberdade  para  subdividir  os  trabalhos  em  diversas
atividades, desde que sejam harmonizadas num planejamento integrado.

15.4. Os  cronogramas  físico  e  financeiro  poderão  ser  revistos  e  ajustados,  mediante
aprovação das partes.

15.4.1.1. Os  relatórios  e  documentos  não aprovados  serão  devolvidos  para  as  correções  e
complementações necessárias.

15.4.2.       As  eventuais  alterações  dos  cronogramas,  ainda  que  aprovadas  pela  PM  DE
TERESINA, não constituirão motivo para a prorrogação do prazo da vigência do
contrato.

15.4.3.       As modificações nos prazos parciais dependem de concordância prévia da PM DE
TERESINA e não poderão acarretar mudanças no prazo final estabelecido.

15.5. A  PM  DE  TERESINA  terá  o  direito  de  acompanhar  e  fiscalizar  os  serviços
prestados,  com  livres  acessos  aos  locais  de  trabalho,  para  a  obtenção  dos
esclarecimentos julgados necessários à execução dos mesmos.
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15.5.1.        A fiscalização terá poderes para agir  e decidir  perante a Executante,  podendo,

inclusive, rejeitar os serviços que estiverem em desacordo com o contrato. 

15.6. A Executante deverá intercambiar informações com a PM DE TERESINA, via fax,
através das linhas telefônicas: (86) 3215-0161 ou (86) 3215-0130. Para o intercâmbio
de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos, deverá ser utilizado
correio eletrônico.

16. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

16.1. O pagamento será efetuado pelo empreendedor no fim da execução de cada etapa do
contrato, em parcelas calculadas a partir do valor do contrato (ou estipulado neste
termo de referência), mediante apresentação de nota fiscal/fatura, no prazo de até X
(prazo a ser estipulado pelo empreendedor) dias úteis, contados a partir da data do
atesto dos serviços efetivamente prestados. 

16.1.1. O pagamento deverá ser efetuado por transferência bancária para o banco (banco a ser
indicado pela Executante). O empreendedor disporá do prazo de cinco dias úteis para
proceder ao atesto da nota fiscal/fatura apresentada.

16.1.2. A obra deverá ser apresentada e paga em 3 (três) etapas percentuais do valor total do
contrato, divididas em:  

 1ª Entrega da obra de 40% referente ao valor total da obra;

 2ª Entrega da obra de 40% referente ao valor total da obra;

 3ª Entrega da obra de 20% referente ao valor total da obra;

17. RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1. O encerramento  dos  trabalhos  se  dará após  a  aprovação da Obra  pela  equipe
técnica da PM DE TERESINA.  Será feita a entrega pela Executante à PM DE
TERESINA, no número e na forma, de vias contratadas, da obra da obra a seguir
relacionada: 

01  –  Sistema  Coletor  Misto  em  sub-bacia  de  Teresina,  constando  de:  serviços
preliminares,  coleta,  terraplenagem,  pavimentação,  urbanização,  drenagem,
esgotamento, instalações elétricas, sinalização vertical e horizontal, e interligações
no município de Teresina-PI.

17.2. Após a entrega dos produtos, a Executante requererá o recebimento definitivo dos
serviços. A Executante entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste
Termo de Referência e seus subitens são condicionantes para:

a) A emissão do atestado de execução dos serviços; 

b) A emissão do termo de encerramento físico; e

c) A liberação da caução contratual.
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18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. A  recusa  injustificada  da  Executante  em assinar  o  contrato,  aceitar  ou  retirar  o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela PM DE TERESINA, o
atraso  injustificado  na  execução  do  contrato,  a  inexecução  total  ou  parcial  do
contrato, bem como venha executá-lo fora das especificações e condições acordadas,
e,  ainda,  impeça  ou  embarace,  de  alguma  forma  a  fiscalização,  caracterizam  o
descumprimento total das obrigações assumidas, nos termos do art. 81 c/c arts. 86 e
87 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, podendo a PM DE TERESINA, garantida a prévia
defesa, aplicar ao responsável as seguintes sanções:

I) Advertência;

II) Multa;

III) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a PM DE TERESINA, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV) Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a
penalidade,  que será concedida sempre que o contratado ressarcir a PM DE
TERESINA pelos  prejuízos  resultantes  e  após  decorrido  o prazo  da sanção
aplicada com base no inciso anterior.

19. MULTA

19.1. Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da
Executante, cabe a aplicação de penalidades de suspensão temporária do direito de
contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do contrato,
independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em Lei.

19.2. Nos casos de inexecução parcial da obra ou serviços, será cobrada multa de 2% (dois
por         cento) do valor da parte  não executada do contrato,  sem prejuízo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais;

19.3. O  atraso  na  execução  dos  serviços,  inclusive  dos  prazos  parciais  constantes  do
cronograma físico, constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme
o subitem 18.1 acima. 

19.4. Ocorrida  a  inadimplência,  a  multa  será  aplicada  pela  PM DE TERESINA,  após
regular processo administrativo, observando-se o seguinte:

a) Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela PM DE TERESINA ou ainda, quando
for o caso, cobrada judicialmente.

b) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela empresa vencedora, esta
será convocada a recolher à PM DE TERESINA o valor total  da multa,  no
prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da comunicação.



68
20. GARANTIA DE EXECUÇÃO

20.1. Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação
das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante
de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada no ato da assinatura
do mesmo, em espécie,  em Títulos da Dívida Pública da União,  com cotação de
mercado  devidamente  comprovada  por  documento  hábil  expedido  pela  CVM  –
Comissão  de  Valores  Mobiliários,  Seguro  Garantia,  emitida  por  seguradora
autorizada  pela  SUSEP,  ou  Fiança  Bancária,  emitida  por  banco  autorizado  pelo
BACEN, a critério da contratada.

21. CONDIÇÕES GERAIS

21.1. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos serviços.

21.2. O contratado deverá manter um Preposto, aceito pela PM DE TERESINA, no local
do serviço, para representá-lo na execução do contrato (art. 68 da Lei 8.666/93).

21.3. Utilização  de  pessoal  experiente,  bem  como  equipamentos,  ferramentas  e
instrumentos adequados para a boa execução dos serviços.

21.4. Com base nas especificações técnicas e planilhas de custos a equipe da contratada
será responsável pela aquisição, transporte e aplicação de todo o material necessário
à execução dos serviços.

21.5. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções,
instalações  elétricas,  cercas,  equipamentos,  etc.,  bem como por  aqueles  que  vier
causar à PM DE TERESINA e a terceiros,  existentes  no local  ou decorrentes  da
execução dos serviços objeto desta licitação.

21.6. Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local dos
serviços.

21.7. Colocar  tantas  frentes  de  serviços  quantas  forem  necessárias,  para  possibilitar  a
perfeita execução dos serviços no prazo contratual.

21.8. Responsabilizar-se  pelo  fornecimento  de  toda  a  mão  de  obra,  sem  qualquer
vinculação  empregatícia  com a  PM DE TERESINA,  bem como  todo  o  material
necessário à execução dos serviços objeto do contrato.

21.9. A CONTRATADA deverá cumprir  cada uma das normas regulamentadoras (NR)
sobre Medicina e Segurança do Trabalho.

21.10. Responsabilizar-se  por  todos  os  ônus  e  obrigações  concernentes  à  legislação
tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam
sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta,
inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do local de execução do
serviço.
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21.11. A licitante vencedora obriga-se a promover a anotação do Contrato no CREA, após a

assinatura  de contrato  e  antes  do início  dos serviços,  com jurisdição  no local  de
execução dos serviços (Lei  n.º  6.496/77, Art.  1º),  juntamente com o registro dos
responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação, conforme Resolução nº
317,  de  31/10/86  -  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  –  ART  referente  à
execução dos serviços.

21.12. A licitante vencedora no certame se obriga a manter, durante toda a execução do
contrato,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação  ora  exigidas,  em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

21.12.1. Nos termos do art. 55, XIII da Lei nº 8.666/93, a PM DE TERESINA se reserva no
direito  de  aplicar  multa,  na  forma prevista  nesta  Concorrência,  caso  a  contratada
esteja  com suas certidões  irregulares  na data  de pagamento  de sua fatura;  caso a
irregularidade não seja sanada no período de 30 (trinta) dias, rescindir-se-á o contrato,
com aplicação das medidas administrativas e judiciais, garantindo, primeiramente, o
contradito e a ampla defesa.

21.13. Requerer  a  exclusão  da  PM  DE  TERESINA,  da  lide,  das  eventuais  ações
reclamatórias trabalhistas propostas por empregados da contratada, em decorrência
da  execução  contratual,  declarando-se  como única  e  exclusiva  responsável  pelas
referidas ações.

21.14. A contratada se obriga a, no caso de demissão de qualquer empregado vinculado ao
contrato,  comprovar  a  quitação  do  termo  de  rescisão  contratual  no  prazo  de  15
(quinze) dias do desligamento, sob pena de ser aplicado sanção administrativa, na
forma prevista  neste  edital  e  no  contrato  que  será  assinado,  garantindo  a  ampla
defesa e o contraditório.

21.14.1. Para acompanhamento da exigência acima, a contratada se obriga a, até a data do
efetivo início da execução contratual, apresentar a PM DE TERESINA a relação dos
trabalhadores  contratados  para  execução  dos  serviços,  mantendo  essa  informação
atualizada durante toda a vigência do contrato.

21.15. A Executante será responsável,  perante a PM DE TERESINA, pela  qualidade do
total dos serviços, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos
profissionais.

21.16. Os trabalhos podem ser apresentados nos modelos padrão da PM DE TERESINA
(planilhas, cadernetas, cartas, relatórios, etc.) ou em modelos que incluam todas as
informações do padrão estabelecido.

21.17. A Executante deverá tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, no
âmbito interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções
advindas da fiscalização, além de evitar danos ou aborrecimentos às pessoas e/ou
propriedades privadas ou públicas.

21.18. A Executante será responsável por quaisquer acidentes de trabalho, referente a seu
pessoal, que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado à
terceiros.

21.19. A Executante é obrigada a obter, por sua conta, todas as licenças e franquias e ao
pagamento  de  encargos  sociais,  impostos  municipais,  estaduais  e  federais,  que
incidirem por conta da execução dos serviços.



70
21.20. Apresentar-se  sempre  que  solicitada,  através  do  seu  Responsável  Técnico  e

Coordenador dos trabalhos, na PM DE TERESINA.

21.21. 19.21. A licitante  vencedora  é  responsável,  desde  o  início  dos  serviços  até  o
encerramento  do  contrato,  pelo  pagamento  integral,  se  houver,  das  despesas  do
escritório  referentes  à  água,  energia,  telefone,  taxas,  impostos  e  quaisquer  outros
tributos que venham a ser cobrados, sem qualquer ônus para a PM DE TERESINA.

22. DEMAIS DOCUMENTOS (ANEXOS)

São  ainda,  documentos  integrantes  destes  Termos  de  Referência  o  CD-ROM
contendo:

a) Anexo I - Modelo Termo da Proposta;

b) Anexo II - Planilhas Estimativa de Custos;

c) Anexo III - Especificações Técnicas do Obra.

Teresina, 25 de Fevereiro de 2018.

____________________________________________

_____________________________________________________
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ANEXO I
TERMO DA PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
FONE/FAX:

À
PM DE TERESINA
Pca Marechal Deodoro da Fonseca, 860, Palácio da Cidade, Térreo - Centro, Teresina-PI 
CEP: 64000-160.

Prezados Senhores,

Tendo examinado  o  Edital  n.º  .../2013 e  seus  elementos  técnicos  constitutivos,  nós,  abaixo-
assinados, oferecemos proposta para execução dos serviços relativos à elaboração de Obra do
Sistema Coletor Misto em sub-bacia de Teresina, constando de: serviços preliminares, coleta,
terraplenagem,  pavimentação,  urbanização,  drenagem,  esgotamento,  instalações  elétricas,
sinalização vertical e horizontal, e interligações no município de Teresina-PI.
Pelo valor global de R$ __________,___ (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de
acordo com a planilha de preços em anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no
Edital  e conforme Especificações Técnicas,  a contar  da data  da assinatura do contrato.  Caso
nossa proposta  seja  aceita,  obteremos  garantia  de um Banco num valor  que não exceda 5%
(cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do contrato.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o serviço no prazo de 60 (Sessenta)
dias, a contar da data de assinatura do Contrato. 

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a
data fixada para abertura das propostas, ou seja, __/___/__, representando um compromisso que
pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

Até  que  seja  preparado  e  assinado  um  contrato  formal,  esta  proposta  será  considerada  um
contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à PM DE TERESINA o Sr. __________________, carteira
de Identidade nº _________________, Órgão Expedidor ____________, ao qual outorgamos os
mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar
atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa.

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e
seus anexos,  tendo obtido todas  as  informações  necessárias  para a elaboração da proposta  e
execução do contrato e de que os preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes
sobre as obras/serviços e fornecimentos.

Atenciosamente,
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______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO II

PLANILHAS ESTIMATIVA DE CUSTOS
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ANEXO III

ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS
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Conclusão

Observa-se que o sistema coletor misto demonstrou viabilidade em sua implementação,

conforme objetivo geral desta proposta de modelo de projeto de intervenção.

Para tanto, o objetivo específico envolvendo a viabilidade financeira deste projeto foi

alcançado, visto que o custo de implantação de rede mista, de R$ 24.025.161,30, valor 15%

inferior  ao custo total  de implantação,  em paralelo,  da rede de drenagem,  com valor  de R$

18.094.314,54, e da rede coletora de esgoto, com valor de R$ 10.099.868,29.

O enquadramento nos padrões de lançamento de efluente no rio Poti, objetivo específico

deste projeto, também foi alcançado. O enquadramento às condições requeridas se deu visto que

o  first  flush  da  água  pluvial  e  a  vazão  de  base  do  esgoto,  com  concentrações  mais

preponderantes, foram vertidas, por meio de estações de tempo seco, para posterior tratamento

em ETE.

Para  combater  o  desgaste  que  a  produção  de  sulfetos  no  efluente  pode  gerar  aos

coletores,  objetivo  específico  deste  projeto,  será  adotado devido sinfonamento  hidráulico  na

microdrenagem e ventilação das galerias.

Dessa forma, por meio da implementação deste projeto, a cobrança, pelos serviços de

esgotamento sanitário e drenagem, centralizada em uma única entidade poderia agregar melhoras

quanto a manutenção atual incipiente dos dispositivos de drenagem tais como as bocas de lobo e

galerias. Esta centralização auxiliaria com maior comprometimento e facilidade de cobrança.

Outra vantagem financeira da implantação do sistema misto, é que, a longo prazo, os

custos com manutenção deverão ser menores visto que haverá menor extensão de rede para se

manter.
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