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RESUMO 

 

O Agreste Pernambucano tem grande parte de sua região 

com chuvas distribuídas de forma irregular, com isso tornou-

se necessário buscar alternativas a fim de realizar o 

abastecimento de água para atender a população. Uma das 

alternativas encontradas é a construção de adutoras, as quais 

possuem elementos como travessias que podem ser 

realizadas por meio de método destrutivo ou método não 
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destrutivo. O presente estudo realizou uma análise técnico-

econômica da utilização de métodos não destrutivos de 

travessias, em um Sistema Adutor do Agreste 

Pernambucano. Para isso, foi utilizado como base 

informações e projetos fornecidos pela empresa responsável 

pela elaboração do projeto e fiscalização da obra. Assim 

como um questionário online realizado com alguns 

profissionais dessa empresa e um orçamento que foi 

elaborado para análise econômica para ambas as técnicas. 

Com isso, através da análise realizada neste estudo foi 

possível perceber que o Método Destrutivo se torna mais 

atrativo economicamente. No entanto, o Método não 

destrutivo mostrou-se muito vantajoso em relação a outros 

fatores. Contudo, foi possível notar que nos dois tipos de 

travessias há vantagens e desvantagens e que para a definição 

do método a ser utilizado é necessário avaliar a realidade de 

cada local. 

 

Palavras-chave: Agreste. Travessia. Método não destrutivo. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Agreste localiza-se na área que engloba o Polígono 

das Secas, contendo um tempo de estiagem inferior ao 

existente no sertão, pelo fato de estar próximo ao litoral. 

Contudo, pode-se dizer que o Agreste está na intermediação 

da zona da mata e do sertão, além disso, as chuvas são 

distribuídas irregularmente em boa parte da região. Os 

índices pluviométricos diferem em cada microrregião 

(ANDRADA et al., 2018). 

Diante deste cenário de pouca disponibilidade de 

água na região, notou-se que há a necessidade de transportar 

água para atender a população da região através de Adutoras. 

As quais, conforme Mariano (2014) diz, são consideradas 

por alguns autores como sendo elementos fundamentais para 

a composição de um Sistema de Abastecimento de Água 

(SAA), devido a sua relevância para o desempenho desses 

sistemas. 

O termo adutora é utilizado para denominar as 

canalizações que conduzem água entre as unidades que 

compõem o sistema de abastecimento d’água. De acordo 

com a visão econômica e estratégica, pode-se garantir que a 

adutora é a parte com a maior significância do sistema. 

(MONTEIRO et al., 2018). 
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Com isso, em um empreendimento, a execução de 

investimentos tem a tendência de vincular-se ao 

desenvolvimento de projetos, o gerenciamento destes tem 

uma grande relevância, com o propósito de que os requisitos 

venham a ser atendidos integralmente e demandas sejam 

realizadas com êxito. Os gerentes funcionais acabam sendo 

forçados a se aprimorarem e se rodearem de métodos, 

sistemas e ferramentas para terem a garantia da obtenção de 

sucesso na gestão de seus projetos (REIS, 2011). 

Sendo assim, a escolha de técnicas, metodologias 

eficazes e otimizadas tem uma grande importância para o 

desenvolvimento de projetos, principalmente por eles terem 

o intuito de melhorar a qualidade de vida das pessoas e 

reduzir possíveis transtornos provocados durante a 

realização das obras, como por exemplo, o desvio de tráfego 

e paralização de vias provocados pela execução de travessias 

de adutoras, tubulação de gás, esgoto, etc.  

Portanto, nota-se a importância de conhecer novas 

técnicas e metodologias que poderão ser admitidas em 

projetos, além de suas vantagens e desvantagem a fim de 

facilitar na escolha mais adequada para beneficiar seus 

executores e usuários. Com isso, esse trabalho visa mostrar, 

através de um estudo de caso, os métodos adotados para a 
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realização de travessias em um Sistema Adutor do Agreste, 

localizado no estado de Pernambuco, tomando como foco 

principal o método não destrutivo, para isso será feito uma 

análise técnico-econômica. 

O método construtivo da travessia necessita ser 

estudado e recomendado de acordo com as facilidades 

construtivas de cada caso, levando-se em consideração os 

custos e o tempo indispensáveis para a efetuação da obra, de 

acordo com Tsutiya (2006). Com isso, nota-se a relevância 

da proposta de estudo deste trabalho, visto que o 

conhecimento dos tipos de travessias existentes e uma 

análise técnica-econômica auxiliará positivamente para 

escolha mais adequada a serem adotadas conforme a 

realidade de cada projeto, além de possibilitar o estimulo 

para a busca da utilização de novas técnicas e tecnologias 

com o intuito de otimizar e melhorar a qualidade das obras a 

serem executas. 

 

METODOLOGIA 

 

Sistema Adutor no Agreste de Pernambuco e área de 

estudo 

 

A adutora em estudo está em fase de construção e 

localiza-se no Agreste Pernambucano, iniciando-se em um 
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reservatório de Ipojuca. A água será tratada em uma Estação 

de tratamento de água (ETA) perto do reservatório. O trecho 

que interliga o reservatório e a ETA corresponde a Adutora 

de Água Bruta (AAB). Após ser tratada, a água será 

transportada por meio de um sistema de adução constituído 

por tubos de aço e de ferro fundido, contendo diâmetros com 

variação de 150 a 1500 mm, percorrendo cerca de 1030 km, 

esse trecho corresponde a Adutora de Água Tratada (AAT).  

Por causa da longa extensão da adutora, a mesma foi 

subdividida em trechos (lotes) e sua obra de implantação em 

etapas. Em cada etapa foi feito a separação dos lotes que 

seriam executados.   

Para essa obra foram adotadas travessias com método 

tradicional e método com tubos corrugados (TUNNEL 

LINER).  

O trecho escolhido para o estudo de caso é o eixo 

principal da adutora, o qual pertence ao Lote 01 e localiza-se 

ao longo da faixa de domínio da rodovia federal BR-232, 

atendendo as cidades de Pesqueira, Sanharó, Belo Jardim, 

Tacaimbó, São Caetano e Caruaru. A partir de derivações do 

eixo principal, há várias subdivisões da adutora para 

formação de outros lotes.  
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No eixo principal há travessias MND nos municípios 

de Pesqueira, Sanharó, Belo Jardim e São Caetano e duas 

travessias MD em São Caetano. A Figura 1 ilustra o Sistema 

Adutor da área em estudo.  

 

Figura 1 – Sistema Adutor da área em estudo.. 

 
Fonte: TCU, 2016. 

 

Realização de questionário 

 

Foi utilizado um questionário online para entrevistar 

12 profissionais que trabalham no setor técnico da adutora 

em questão e que em sua grande maioria possuem 

experiência profissional de mais de cinco anos. Dentre 

desses profissionais há Engenheiro de Campo, Engenheiro 
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Projetista, Geólogo, Técnico de Campo e Auxiliar de 

Engenharia.   

O objetivo principal do questionário foi obter 

informações que ajudem a identificar os critérios utilizados 

para definição de trechos que foram realizados com métodos 

não destrutivos. As informações que não foram alcançadas 

através do questionário foram obtidas por meio de 

entrevistas não estruturadas com Engenheiros Projetistas da 

obra, Técnicos de Campo e com um Geólogo.  

 

Análise econômica 

 

Com a finalidade de identificar a técnica que possui 

custo mais elevado para sua execução, os projetos fornecidos 

pela empresa foram analisados e com o embasamento na 

revisão bibliográfica, foi possível identificar os tipos de 

serviços e insumos necessários para a execução das 

travessias destrutivas e não destrutivas.  

Desta maneira, utilizou-se a Tabela desonerada de 

custos unitários para obras de serviço de engenharia, 

disponível no endereço eletrônico da Companhia 

Pernambucana de Saneamento (COMPESA) e as planilhas 

desoneradas de composição e insumos do Sistema Nacional 

de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 
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(SINAPI) para a análise das composições desejadas e para a 

obtenção de seus respectivos custos unitários. Para a 

obtenção dos custos de fornecimento e execução dos tubos 

corrugados, foi necessário entrar em contado com empresas 

que realizam esses serviços e solicitar uma proposta de 

preços.   

Com o intuito de obter uma análise comparativa mais 

relevante entre as travessias MND e MD, o orçamento foi 

elaborado considerando que seria realizado apenas um metro 

linear de cada travessia e alguns parâmetros (largura e 

profundidade das valas, tipo de solo, diâmetros e tipos das 

tubulações) foram unificados, sendo necessário realizar 

algumas adaptações nos projetos obtidas da adutora. As 

ilustrações da Figura 2 detalham os valores dos parâmetros e 

materiais que foram considerados. 

 

Figura 2 – Seções transversais da Travessia MD (à esquerda) e da 

Travessia MND (à direita) 

 
Fonte: Adaptado de Construenger, 2020. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Análise técnica por meio do questionário. 

 

Conforme as respostas obtidas através do questionário, 

foi possível identificar alguns critérios utilizados para 

definição de trechos que foram realizados com métodos não 

destrutivos, a Figura 3 mostra de forma resumida os critérios 

citados. 

 

Figura 3 – Resumo dos critérios citados.  

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Dentre esses critérios nota-se que geralmente o ponto 

de partida é as orientações dos órgãos DENIT 

(Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e 

DER (Departamento de Estradas de Rodagem), os quais têm 

preferência para a utilização de travessias MND, quando é 

possível sua execução. Para tanto, é necessário considerar o 

solo da região e se há corpo de aterro suficiente para garantir 

a altura mínima de 1,50 m entre a GS (geratriz superior) do 

tubo camisa e o pavimento. Quando não há algum trecho da 



 

340 

Sousa et al. 

rodovia com aterro favorável para travessia, e com isso 

soma-se a dificuldade de escavação em material de 3ª 

categoria, caso seja encontrado na região, é possível solicitar 

aos órgãos competentes a autorização para execução da 

travessia pelo MD. 

A escolha pelo MND também está atrelada à 

importância da via que será feito a travessia e se a mesma 

possui um alto fluxo de veículos, visto que com o MD se faz 

necessário interromper o fluxo e realizar a reposição do 

pavimento o que muitas vezes pode trazer transtornos para 

seus usuários. O custo para a execução das travessias 

também é considerado para decidir o método que será 

escolhido. 

Já para definir que nessa obra em questão seria 

utilizado travessia MND com tubos corrugados, os critérios 

em geral foram: as características construtivas 

(possibilitando execução e montagem por etapas), custo em 

relação à outros materiais disponíveis à época, garantia de 

estabilidade da escavação e resposta à solicitação de 

esforços. Conforme a Figura 4 está representando de maneira 

mais esquematizada. 
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Figura 4 – Organograma dos critérios citados para a escolha de 

tubo corrugado. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Quando questionados sobre a praticidade dos dois 

tipos de métodos utilizados nas travessias, 50 % dos 

profissionais opinaram a favor do MND e os outros 50% 

consequentemente a favor do MD. A Figura 5 mostra a 

porcentagem e esquematiza as principais justificativas 

citadas. 

 

Figura 5 – Porcentagem relacionada à praticidade e resumo das 

principais justificativas 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Quando questionados sobre qual método possui custo 

mais elevado para execução, mais de 90% indicou o MND. 

Como justificativa para os que acham o MND mais 

caro, foi citado a necessidade de mão de obra especializada, 

de fornecimento dos tubos corrugados e o número maior de 

colaboradores. Quanto ao que considera o MD mais caro, 

defendeu que a depender do substrato envolvido, o custo 

desse serviço se divide em dois, tais como: o custo de 

implantação da travessia e o custo de reimplantação ou 

retrabalho do substrato alterado.  

Em relação ao ponto de vista dos profissionais 

entrevistados, referente à qual método requer mais tempo 

para ser executado, 83,3 % alegou que o MND requer 

maiores cuidados e os serviços (escavação a montante da 

travessia, instalação de canteiro) que antecedem a execução 

da travessia em si, acabam contribuindo para aumentar o 

tempo de execução. Além disso, foi dito que a escavação 

também avança de forma mais lenta, uma vez que à medida 

que se escava, as chapas que compõe o tubo corrugado já 

devem ser montadas para garantir a sustentação do trecho 

escavado, necessitando assim de mais cuidados e atenção. Os 

16,7 % que acham o MD com tempo de execução maior, 

defendem que os desvios de trânsito por determinado 
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período e a reconstrução da via, são os responsáveis pelo 

aumento do tempo de execução desse método quando 

comparado ao MND com tubos corrugados. 

 

Resultados da análise econômica 

 

A Tabela 1 mostra os itens gerais considerados para 

a elaboração do orçamento dos dois tipos de travessias. 

 

Tabela 1 – Planilha Orçamentária Desonerada. 

Travessia MD 

Item Descrição dos Serviços 
Valor total 

c/ BDI (R$) 

1 Serviços preliminares 2,05 

2 
Instalações provisórias/mobilização e 

desmobilização 
832,64 

3 Sinalização 51,60 

4 Remoção de pavimentação 20,50 

5 Manuseio entulho 98,37 

6 Movimentação de terra 190,08 

7 Escoramento 51,21 

8 Assentamento de tubulação 8.672,77 

9 Repavimentação 3.029,50 

                Custo total c/ BDI Travessia MD 12.948,71 

  

Travessia MND 

Item Descrição Dos Serviços 
Valor total 

c/ BDI (R$) 
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10 Serviços preliminares 37,33 

11 
Instalações provisórias/mobilização e 

desmobilização 
14.270,29 

12 Sinalização  145,58 

13 Manuseio entulho 1.967,36 

14 Movimentação de terra 3.809,40 

15 Escoramento 1.024,13 

16 Assentamento de tubulação 8.672,77 

17 
Preenchimento entre os tubos (solo 

cimento) 
59,20 

Custo total c/ BDI Travessia MND 29.986,07 

Fonte: Autoria própria. 

 

Comparando os itens 2 e 11 referentes a Instalações 

Provisórias/Mobilização e Desmobilização, é possível notar 

uma diferença de custo de mais de R$ 13000,00, provocada 

pelo fato das obras de travessia MND necessitarem de 

canteiros itinerantes, gerador portátil, caixas d’água, madeira 

compensada para fechamento do canteiro. Estes itens são 

indispensáveis independentemente do tamanho da travessia, 

mas acabaram de certa forma encarecendo o orçamento. No 

entanto, na elaboração de orçamentos de obras maiores é 

preciso ajustar o quantitativo de alguns itens para melhor 

atender as necessidades das mesmas. 
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Pode-se atribuir a grande diferença de custos nos 

itens referentes ao Manuseio de Entulho e a Movimentação 

de Terra, ao fato de precisar considerar a escavação a 

montante da travessia MND. Com isso, como o manuseio do 

entulho varia basicamente em função da movimentação de 

terra, esse item também precisou de um quantitativo maior.  

A remoção de pavimentação, presente no item 4 do 

orçamento da travessia MD, também influencia no item de 

Manuseio de Entulho. Porém, a área considerada para ser 

demolida varia em função da aérea da travessia, contudo 

acabou não influenciando significativamente para o aumento 

do custo do item 5. 

Nos itens 7 e 15, correspondentes ao escoramento, há 

uma diferença de quase R$ 1000,00, pois seus quantitativos 

variaram conforme a extensão da vala escavada. Nos itens 8 

e 16, referentes ao assentamento de tubulação não houve 

diferença entre os custos, visto que nas duas travessias foi 

considerado tubulação com as mesmas características. Em 

relação ao item 9, referente a repavimentação, demonstra 

uma grande relevância para o aumento do custo total da 

travessia MD. Já o item 17, não é tão relevante para a 

elevação do custo da travessia MND. 
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CONCLUSÃO 

 

Após as análises feitas nos resultados é possível 

concluir que foram utilizados muitos critérios para a escolha 

da travessia MND com tubo corrugado, como a possibilidade 

de execução e montagem por etapas, a garantia de 

estabilidade da escavação e a resposta à solicitação de 

esforços.  

Nota-se que nos dois tipos de travessias há vantagens 

e desvantagens e que para a definição do método a ser 

utilizado é necessário avaliar a realidade de cada local.   

A Travessia MND mostrou-se economicamente mais 

cara quando comparada a Travessia MD. Com isso, se for 

levado em consideração somente os custos de cada obra, 

provavelmente o MD se tornaria mais atrativo. No entanto, o 

MND mostrou-se muito vantajoso em relação a outros 

fatores, como a não interferência no trafego das vias, a 

preferência do DNIT pra esse método, a diminuição do risco 

de recalque nas vias provocado por possíveis irregularidades 

na execução da repavimentação e a diminuição de 

transtornos para a população. 

Sendo assim, os resultados obtidos ajudam na escolha 

do método a ser utilizado. Assim como, para incentivar a 

busca pelo conhecimento de novas técnicas a serem 
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utilizadas, visando sempre o bem-estar dos usuários, a 

qualidade na execução da obra e maiores vantagens. 

 

  



 

348 

Sousa et al. 

REFERÊNCIAS 

 

ANDRADA, E. K. P.; ANDRADE, A. R. S.; ZAMORA, V. 

R. O.; SILVA, P. R. L. A.; SANTOS, M. K. S.; 

AZEVEDO, P. R. Periodicidades na distribuição 

homogênea da precipitação no Agreste de Pernambuco. 

2018. Journal of Environmental Analysis and Progress V. 

03 n. 01, p.103. 

 

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Especificações 

Técnicas. Caderno de encargos. vol. III, Tomo III. 

Especificações Técnicas, Critérios de Medição e Estrutura de 

Preços. 2002. 

 

DNIT. Instrução de serviço. Ministério dos transportes. 

Departamento nacional de infraestrutura de transportes. 

.2008. Disponível em: < 

http://www.dnit.gov.br/download/rodovias/operacoes-

rodoviarias/faixa-de-dominio/instrucao-de-servico-dg-n-07-

de-19-de-maio-de-2008-saneamen.pdf> Acesso em: 28 de 

março de 2020. 

 

MARIANO, João Carvalho. Adutoras Puras e Mistas – 

Análise Técnico-económica. 2014. Dissertação (Mestrado 

em Engenharia Civil). Especialização em Construção 

Urbana, Instituto Superior de Engenharia de Coimbra - 

ISEC, Coimbra. 

 

MONTEIRO, Ronaldo das Chagas. TORRES, Antônio 

Sérgio C. Gonçalves. RAMOS, Nyadja Menezes Rodrigues. 

Sistema de Abastecimento de água. Recife: edição do autor, 

2018. p.81 

 

http://www.dnit.gov.br/download/rodovias/operacoes-rodoviarias/faixa-de-dominio/instrucao-de-servico-dg-n-07-de-19-de-maio-de-2008-saneamen.pdf
http://www.dnit.gov.br/download/rodovias/operacoes-rodoviarias/faixa-de-dominio/instrucao-de-servico-dg-n-07-de-19-de-maio-de-2008-saneamen.pdf
http://www.dnit.gov.br/download/rodovias/operacoes-rodoviarias/faixa-de-dominio/instrucao-de-servico-dg-n-07-de-19-de-maio-de-2008-saneamen.pdf


 

349 

Sousa et al. 

REIS, Caio Almeida Arêas. A importância do escritório de 

projetos no gerenciamento de projetos: um estudo de caso 

na MRS logística S.A. 2011. 11f. Monografia (Graduação 

em Engenharia de Produção). Universidade Federal de Juiz 

De Fora - UFJF, Juiz de Fora. 

 

TSUTIYA, M. T. Abastecimento e água.  DEHSEP/USP. 

São Paulo: 2006, 3ª ed. 

 

 

 

 


