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1. HISTÓRICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO  

 
A questão dos esgotos sanitários de Maceió começou a ser solucionada no ano 

de 1950 através da construção dos primeiros coletores de esgoto.  

 A implantação do primeiro sistema de esgoto, e que até hoje se encontra em 

funcionamento, decorreu de um projeto elaborado pelo Escritório Saturnino de Brito, o 

qual previa a divisão da cidade em 13 distritos sanitários. O destino final dos esgotos, 

após tratamento, era o oceano. Ressalta-se que foi construído o sistema que 

contemplava os distritos D-1, D-2 e D-7.  

Posteriormente o problema foi reestudado sendo elaborado o Planejamento Geral 

dos Sistemas de Abastecimento D’Água e Esgotos Sanitários de Maceió em 1971. Neste 

documento foram definidas as linhas gerais para o equacionamento do problema de 

esgotos, resultante de um confronto entre a oferta e a demanda representadas 

respectivamente pelos possíveis receptores de esgotos e o programa de atendimento 

previsto. Previa ainda a integração do sistema então existente com o planejado, fazendo 

algumas restrições em casos isolados.  

O Planejamento Geral, já referido, distingue três grandes bacias naturais de 

drenagem:  

 

• Bacia SUDESTE, com 645 hectares;  

• Bacia REGINALDO, com cerca de 1.040 hectares;  

• Bacia SUDOESTE abrangendo uma superfície de aproximadamente 1.400 

hectares.  

Em 1973 foi elaborado o projeto básico da área correspondente aos bairros de 

Pajuçara, Mangabeiras, Jatiúca, Ponta Verde, Ponta da Terra, Poço e Jaraguá, 

compreendendo uma área de cerca de 850 hectares.  
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Os estudos prosseguiram sem, contudo, sem a e novas obras. Em 1976 foi 

elaborado o Relatório Técnico Preliminar do Sistema de Esgotos Sanitários de Maceió, 

onde foram reestudados parâmetros para o estabelecimento das populações e 

contribuições, formulando-se alternativas para o equacionamento do problema ao nível 

de toda a área urbana de Maceió. Foram estudados diversos esquemas de tratamento, 

concluindo-se pela solução a adotar para o sistema de esgotos sanitários.  

Em 1977 foi elaborada uma revisão do projeto de 1973 tendo em vista a mudança 

de greide de inúmeros logradouros e alterações substanciais nas vazões consideradas. 

As áreas consideradas neste projeto contam no momento com os seus sistemas de 

esgotos implantados.  

 Recentemente foram implantadas redes coletoras de esgoto na Bacia Sudoeste 

numa extensão aproximada de 60 km, as quais já se encontram em operação, 

juntamente com quatro estações elevatórias e seus respectivos recalques.  

  

2. SISTEMA EXISTENTE  

 

2.1. SISTEMA COLETOR 

 

  O sistema de esgotamento existente basicamente abrange parte do litoral norte, 

contemplando a Bacia da Pajuçara, a Região Central, e uma pequena parte dos bairros 

do Farol e Prado. Há também alguns sistemas isolados em bairros afastados da região 

central.  

 Esse sistema consiste das seguintes unidades:  

• Rede coletora da Bacia Pajuçara com extensão total de 73.051 m;  

• Rede coletora, que abrange os distritos D-1, D-7 e parte do D-2, com extensão 

de 49.740m, sistema antigo;  

• Rede Coletora na Bacia Sudoeste 60.000 metros;  

• Coletores Tronco do Vale do Reginaldo;  
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• Linha de Recalque Salgadinho – Emissário Submarino;  

• Elevatória - Praça Lyons;  

• Elevatória - 13 de maio; 

• Elevatória - Canal do Salgadinho;  

• Elevatória - Centro-Poço; 

• Elevatória - Conjunto Alfredo Gaspar de Mendonça;  

• Elevatória - Conjunto Climério Sarmento; 

• Elevatória - Conjunto Castelo Branco; 

• 4 Estações Elevatórias no Conjunto Virgem dos Pobres (desativadas); 

• 7 Estações no Conjunto Benedito Bentes I e II (sistema independente); 

• Emissários (diversos) perfazendo extensão de 12.955 m;  

• Sistemas isolados que atendem conjuntos residenciais;  

• Tratamento Lagoas Aeradas Conjunto Benedito Bentes (sistema independente);  

• Tratamento primário e disposição final dos efluentes por Emissário Submarino.  

  

 O sistema existente em operação corresponde ao atendimento de cerca de 30% 

do total da área urbana de Maceió.  

  

2.2. SISTEMA DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL  

  

O Sistema de Tratamento e de disposição final dos efluentes, concebido através 

de um emissário submarino foi planejado para atender as necessidades de Maceió, 

resultando em vazão média de esgotos de 2,6 m³/s e máxima de 4,2 m³/s. Atualmente, 

o sistema de lançamento de efluente tratado opera a uma vazão de 1,28 m³/s. 

 

A planta de tratamento, em nível primário, consiste de:  

• Remoção de sólidos grosseiros por grades mecanizadas;  

• Estação Elevatória de Esgotos com respectiva subestação;  
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• Calha Parshall;  

• Caixa de areia aerada com respectiva casa de compressores; e 

• Prédios administrativos;  

 

O emissário final dos efluentes possui extensão total de 3.600 m, sendo:  

 

• 180 m de tubulação terrestre;  

• 600 m de tubulação aérea; e 

• 2.820 m de tubulação submersa.  
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