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Resumo: O saneamento básico é definido como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas
pluviais urbanas, sendo a universalização do acesso a estes serviços um direito assegurado a todos. Tal atividade
é uma área de atuação da Engenharia Civil, através de, entre outras coisas, desenvolvimento de projetos
hidrossanitários. Desta forma, este trabalho apresenta projetos hidrossanitários desenvolvidos para duas
comunidades diferentes em parceria com instituições filantrópicas, em que uma equipe de acadêmicos do curso
de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Ponta Grossa realizou os referidos projetos. Tais projetos
seguiram as normas técnicas apresentadas pela ABNT e tiveram como principal benefício à experiência positiva
dos professores e acadêmicos, futuros profissionais, no que tange a importância do envolvimento de engenheiros
civis em aspectos sociais e humanos.

Palavras-chave: Saneamento. Projeto Hidrossanitário. Aspectos Sociais e Humanos.

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO

Projeto de Extensão Saneamento Solidário.

___________________________________________________________________________
Acadêmica; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Engenharia Civil victorialamonato@gmail.com
2 Acadêmico; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Engenharia Civil vitormac96@gmail.com
3 Acadêmica; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Engenharia Civil vitoria.vicentec@gmail.com
4Supervisor, Professor; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Engenharia Civil helenton85@yahoo.com.br



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG

2º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas
advindas da extensão universitária”

2

PÚBLICO-ALVO

As ações deste projeto destinam-se a comunidade acadêmica, contemplando cursos de

ensino médio e fundamental, além de instituições sem fins lucrativos, associações de

moradores, catadores de material reciclável, instituições que não têm acesso facilitado ao

conhecimento e que apresentam escassez de recursos.

MUNICÍPIOS ATINGIDOS

Atualmente, o projeto está concentrado em atividades no município de Ponta Grossa,

porém com possibilidade de, futuramente, atingir a região dos Campos Gerais – PR.

LOCAL DE EXECUÇÃO

As ações do projeto de extensão foram executadas em duas instituições filantrópicas,

localizadas no município de Ponta Grossa, PR, sendo elas: a Instituição Sociedade Espírita

Francisco Cândido Xavier - Cisco de Deus e a Casa de Sopa Fraterna "O Semeador". A

Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier - Cisco de Deus é uma instituição espírita da

cidade de Ponta Grossa fundada em 2009, localizada na vila Coronel Cláudio, com objetivo

de atender a comunidade, sendo mais de 200 famílias cadastradas. O atendimento é voltado à

distribuição de sopa, atendimento às gestantes, visitas aos doentes, enxoval de bebê, além de

apoio espiritual. A instituição solicitou o auxilio da equipe do projeto para realizar a atividade

sobre higienização pessoal com as crianças e para elaboração de projeto hidrossanitário para a

instituição. A Casa de Sopa Fraterna "O Semeador", localizada no Jardim Esplanada, atende,

desde 2008, em torno de 50 famílias da comunidade, com distribuição de sopa, café da manhã

aos sábados e atividades com mães, além de evangelização de crianças e adolescentes, sendo

voltada, também, a atividades relacionadas ao espiritismo. A instituição solicitou o apoio da

equipe do projeto para realizar a atividade sobre higienização pessoal e educação ambiental

com as crianças e para elaboração de projeto hidrossanitário para a instituição.

JUSTIFICATIVA

De acordo com Brasil (2007) o saneamento básico é definido como o conjunto de

serviços, infraestruturas e instalações de abastecimento de água, esgotamento sanitário,
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limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas, sendo a

universalização do acesso a estes serviços um direito assegurado a todos. O Instituto Trata

Brasil (2018) destaca que o saneamento é o conjunto de medidas que visa preservar ou

modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a

saúde, além de melhorar a qualidade de vida da população e à produtividade do indivíduo e

facilitar a atividade econômica. Segundo Leoneti et al (2011) pelo impacto na qualidade de

vida, na saúde, na educação, no trabalho e no ambiente, o saneamento básico envolve a

atuação de múltiplos agentes em uma ampla rede institucional. No Brasil há uma grande

desigualdade e por um grande déficit ao acesso, principalmente em relação à coleta e

tratamento de esgoto. A não existência do saneamento em conjunto com fatores

socioeconômicos e culturais são determinantes ao aparecimento de doenças, sendo de maior

incidência às patologias infeciosas e originárias de parasitas. No território brasileiro as

doenças originárias da ausência de saneamento aparecem como um dos mais preocupantes

problemas de saúde pública e ambiental (MARQUES et al, 2019 apud SILVA, 2018). O

IBGE (2017) indica que mais de 30% dos municípios do país tiveram endemia ou epidemia

associadas ao saneamento básico como: diarreia, verminoses seguidas por leptospirose, cólera,

difteria. Suas causas são diversas e, normalmente, associadas à ingestão de ou contato com

água e alimentos contaminados. Diante do contexto exposto, a forma que a equipe deste

projeto vislumbrou a melhoria da saúde das comunidades abrangidas pelas instituições

atendidas foi através do desenvolvimento de projetos hidrossanitários, para mitigar a situação

e orientar a execução correta das instalações hidráulicas e sanitárias dos seus locais de

atendimento e da comunidade assistida.

OBJETIVOS

O objetivo deste projeto, nesta atividade específica, foi desenvolver projetos

hidrossanitários para as instituições, a fim de orientá-los à correta execução das instalações

hidráulicas e sanitárias de seus locais de atendimento e da comunidade assistida.

METODOLOGIA

Inicialmente, as atividades foram desenvolvidas no local de atendimento às famílias da

Instituição Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier - Cisco de Deus e em seguida, na
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Casa de Sopa Fraterna "O Semeador". Na Instituição Sociedade Espírita Francisco Cândido

Xavier - Cisco de Deus foi desenvolvido o projeto hidrossanitário da nova sede da instituição,

localizada no mesmo local atual, na Vila Coronel Cláudio. O referido projeto contemplou o

sistema de água fria, esgoto sanitário e águas pluviais, através de detalhamento em planta

baixa e detalhe isométrico de água fria e detalhe do reservatório, além de detalhamento em

planta baixa e isométrico de esgoto e detalhes de caixa de inspeção e de caixa de areia e por

fim detalhamento em planta baixa e planta de cobertura de águas pluviais com planta de

situação do terreno indicando a melhor posição do cavalete e hidrômetro para entrada de água

por parte da concessionária local. Já na Instituição Casa de Sopa Fraterna “O Semeador” foi

realizado o projeto de adequação da cozinha da sua sede para atender às normas da Vigilância

Sanitária e desenvolver suas atividades de distribuição de sopas e café da manhã com saúde e

segurança. Foi desenvolvido ainda o projeto hidrossanitário de para uma residência de um

assistido da comunidade, contemplando um banheiro e uma pia de cozinha. O projeto de

adequação da cozinha seguiu as recomendações da RDC n° 116 (2004) da Agência Nacional

de Vigilância Sanitária (ANVISA) contemplando planta baixa contendo layout de disposição

de mobiliário para o correto fluxo no desenvolvimento das atividades realizadas na cozinha,

além de indicação de materiais adequados a este ambiente. O referido projeto hidrossanitário

contemplou o sistema de água fria e esgoto sanitário através de detalhamento em planta baixa

e detalhe isométrico de água fria e detalhe do reservatório, além de detalhamento em planta

baixa e isométrico de esgoto e detalhes de caixa de inspeção e de caixa de areia. Tais projetos

foram desenvolvidos com auxilio do software AUTOCAD para a representação de seus

elementos e foi impresso em folhas apropriadas à correta visualização do mesmo, sendo

entregue à instituição em meio impresso para que a mesma tenha como base para a correta

execução das instalações hidráulicas e sanitárias da sede onde realizam o atendimento de suas

atividades, conforme descrito.

RESULTADOS

Os projetos hidrossanitários foram desenvolvidos de acordo com as normas técnicas

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O sistema de água fria contemplou

planta baixa com tubulações e conexões indicando o fluxo de abastecimento de água nos

pontos de consumo, além do detalhamento isométrico indicando o fluxo de água fria nas
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paredes da edificação e o detalhamento do reservatório para manter água potável na

edificação em segurança para conforto dos usuários da edificação. Já para o sistema de esgoto

sanitário desenvolveu-se planta baixa com as tubulações de captação do esgoto produzido nos

banheiros e na cozinha da edificação, além de detalhamento de caixas de inspeção e areia

complementares ao sistema. Para o sistema de águas pluviais contemplou-se planta baixa com

indicação dos condutores horizontais e verticais, o mesmo em planta de cobertura da

edificação. Para o projeto de adequação da cozinha a planta baixa contemplou o layout do

referido cômodo, com indicação do mobiliário, fluxo de funcionamento e materiais

recomendados para o seu correto uso. Os referidos projetos desenvolvidos serviram de amplo

conhecimento aos acadêmicos que participaram de tais atividades, além de contato direto com

a comunidade, através das instituições atendidas, além de integrar o meio acadêmico com a

sociedade no entorno da universidade.

FOTO(S)

Figura 1 – Local de implantação da edificação.
A foto mostra o local de implantação da edificação na Instituição Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier -

Cisco de Deus, edificação esta onde foi realizado o projeto hidrossanitário.

Figura 2 – Entrega do Projeto Hidrossanitário.
A foto mostra a entrega do Projeto Hidrossanitário desenvolvido para a edificação da Instituição Sociedade

Espírita Francisco Cândido Xavier - Cisco de Deus.

Figura 3 – Identificação da Cozinha na Casa de Sopa Fraterna "O Semeador"
A foto mostra o local onde foi realizado o projeto de adequação do layout da cozinha para atendimento às

normas técnicas da ANVISA na Instituição Casa de Sopa Fraterna “O Semeador”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A possibilidade de sair da rotina de estudos mostra que a sala de aula não é apenas

dentro da universidade e que o conhecimento adquirido na graduação não deve permanecer

apenas no ambiente acadêmico. O projeto desenvolvido reforça a ideia de que a Universidade

desempenha papel fundamental não apenas na produção de conteúdo científico. Vale ressaltar

que os benefícios não se restringem às comunidades que receberam o projeto. A experiência

positiva se estende aos professores e acadêmicos, futuros profissionais, de forma que ressalta

a importância do envolvimento de engenheiros civis em aspectos sociais e humanos.
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