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1. RESUMO 

Este trabalho visa apresentar um estudo sobre soluções alternativas não 

convencionais para afastamento, coleta e transporte de esgoto em áreas com 

ocupação urbana desordenada. Com estudo de caso voltado para a cidade de Mauá, 

em São Paulo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Com o crescente aumento da densidade demográfica dos centros urbanos, a 

ocupação feita de forma desordenada é um problema recorrente em bairros periféricos 

de grandes cidades, dificultando ou até inviabilizando a coleta de esgoto nestes locais. 

Segundo informação da concessionária local, cerca de 12 mil imóveis ainda 

não possuem acesso ao esgotamento sanitário devido à diversos fatores, entre eles 

a topografia desfavorável, emaranhado de casas próximas a fundo de vales. 

 

3. OBJETIVO 

Serão escolhidas duas áreas mapeadas de fundo de vale no município de Mauá 

para implantação de cada uma das alternativas aptas para captação e afastamento 

de esgoto sanitário. Um estudo de caso será desenvolvido baseado no 

acompanhamento de um projeto real implantado na cidade de Mauá. 

Este trabalho apresentará como resultado a melhoria na qualidade da água dos 

córregos que reflete diretamente na melhoria da qualidade de vida da população além 

de retorno financeiro para a concessionária responsável pelos serviços de 

esgotamento sanitário. 

 

4.  METODOLOGIA 

As metodologias aplicadas para o desenvolvimento das tecnologias e 

apresentação de resultados esperados são: pesquisa bibliográfica, pesquisas de 

campo, com coleta de dados e informações no local escolhido, estudo de caso e 

aplicação das tecnologias propostas neste trabalho, apresentação de resultados antes 

e após a execução da obra. 
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5.  DESENVOLVIMENTO 

 O sistema brasileiro esgotamento sanitário é o separador absoluto. Em áreas 

em que não é possível a coleta convencional, pode-se adotar soluções alternativas, 

como o uso de fossa séptica, sistema pressurizado de esgoto, sistema de coleta de 

esgoto à vácuo, captação em tempo seco e ferrocimento. 

 Analisando o munícipio de Mauá, devido às diversas ocupações irregulares, 

algumas em fundos de vale, a realização da coleta convencional não é possível, sendo 

assim, a concessionária local adotou como solução alternativa a utilização de 

ferrocimento (lançamento dos efluentes diretamente no córregos) e captação em 

tempo seco para as residências que lançavam seus efluentes nas galerias de águas 

pluviais (GAP’s). 

Tabela 1 - Assentamentos Informais em Mauá 

Tipo de Assentamento
Número de 

Domicílios

Número de 

Habitantes

% em relação 

aos domicílios 

do município

% em relação a 

população total 

do município

% em relação aos 

domicílios com 

assentamentos 

precários

Favela 33.478 122.196 26,70% 29,30% 58,90%

Loteamentos Irregulares e 

Clandestinos
23.573 85.253 18,60% 20,40% 41,10%

Total de assentamentos 

precários e irregulares
56.835 207.449 45,30% 49,70% 100,00%

Total do município 125.348 417.064 100,00% 100,00%  

Fonte: MOLICA, 2014. 

Em mapeamento realizado pela empresa responsável pela concessão de 

esgoto da cidade, identificou-se aproximadamente 3,4 mil ligações de água sem 

esgoto referente à imóveis edificados nestas condições. Foram feitas inspeções em 

campo de modo a identificar qual alternativa seria a mais indicada para cada local. O 

resultado segue demonstrado na tabela abaixo. 

Tabela 2 - Resultado do mapeamento realizado por meio das inspeções em campo. 

Alternativa 
Quantidade de 

Áreas 

Número de 

residências 

Captação de Esgoto em Tempo Seco 09 350 

Ferrocimento 31 2.350 

Sem alternativa identificada 14 700 

 

Fonte: Odebrecht Ambiental, 2014 
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Com a ampliação do acesso ao sistema de esgotamento sanitário a estes imóveis e 

somado a outras ações, será possível aumentar de 91% para 95% o índice de coleta 

de esgoto no município de Mauá 

Captação De Esgoto Em Tempo Seco: Consiste na coleta dos esgotos dos 

imóveis que lançam esses efluentes em GAP’s, por meio da construção de um poço 

de visita especial (PVE).  

Ferrocimento: Uso de um tubo de PVC armado e revestido com argamassa. 

Utilizado em áreas expostas à ações físicas e intemperes e fixado ao longo do córrego 

por pilares de alvenarias ou mão francesa. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento não há resultados consideráveis. Os projetos estão em fase de 

implantação e como o objetivo de apresentação de resultados, iremos demonstrar o 

payback de cada obra (valor unitário ou por metro linear/período de retorno financeiro) 

e uma análise qualitativa do curso do rio a jusante do local (DBO e Sólidos em 

Suspensão). 
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