
Guia Rápido para uso do saniBID __1

Guia Rápido para 
uso do saniBID

Saneamento Ótimo
Software livre para o 
projeto de redes de esgoto
inclui ferramentas para o sistema condominial

1

:: 
módulo ::



2__Guia Rápido para uso do saniBID

Os manuais foram financiados por meio de duas fontes: 

A Facilidade de Investimentos para a América latina (LAIF), com recursos da Comissão Europeia por 
meio de um programa da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento 
(AECID) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O AquaFund, um fundo de múltiplos doadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento para 
água e saneamento que é apoiado: pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o De-
senvolvimento (AECID); pelo Ministério da Fazenda da Áustria; pela Cooperação Suíça, através da 
Secretaria de Estado da Economia (SECO) e da Agência Suíça para a Cooperação e Desenvolvimento 
(COSUDE), e pela Fundação PepsiCo.

Copyright © 2019 Banco Interamericano de Desenvolvimento e Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o 
Desenvolvi-mento. Esta obra está licenciada sob uma licença Creative Commons IGO 3.0 Atribuição-NãoComercial-
SemDerivaçõe (http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode) e pode ser reproduzida com atribuição 
ao BID e AECID e para qualquer finalidade não comercial. Nenhum trabalho derivado é permitido.

Qualquer controvérsia relativa à utilização de obras do BID que não possa ser resolvida amigavelmente será submetida à 
arbitragem em conformidade com as regras da UNCITRAL. O uso do nome do BID para qualquer outra finalidade que não a 
atribuição, bem como a utilização do logotipo do BID serão objetos de um contrato por escrito de licença separado entre o BID 
e o usuário e não está autorizado como parte desta licença CC-IGO.

Note-se que o link fornecido acima inclui termos e condições adicionais da licença.

As opiniões expressas nesta publicação são de responsabilidade dos autores e não refletem necessariamente a posição do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento, de seu Conselho de Administração, ou dos países que eles representam.



Guia Rápido para uso do saniBID __3

Guia Rápido para
uso do saniBID

 Sergio Perez Monforte

Pery Nazareth

Ivan Correia Oliveira Paiva Junior

Leonardo Porto Nazareth



4__Guia Rápido para uso do saniBID



Guia Rápido para uso do saniBID __5

SUMÁRIO

 Introdução
 Apresentação

1 Guia Rápido para uso do saniBID 

 1.1 Instalação e Exibição do Plugin 
 1.2 Configuração do Projeto e da Camada de Rede Básica 
 1.3 Preparação para o traçado da Rede Básica 
 1.4 Traçado da Rede Básica e Dispositivos de Inspeção 
 1.5 Vincular Unidades Contribuintes aos Trechos 
 1.6 Exportação dos dados da Rede pelo QGIS 
 1.7 Cálculos e Dimensionamento da Rede Básica na Planilha 
 1.8 Imprimir Memória de Cálculo da Planilha e Exportar Resultados 
  para o QGIS 
 1.9 Importar dados da planilha para o QGIS
 1.10 Impressão do projeto no QGIS

 Referências
 Colaboradores

6
8

9

10
10
11
12
14
14
14
18

18
19

20
20



6__Guia Rápido para uso do saniBID

INTRODUÇÃO

Este manual contém as orientações básicas para 
o uso adequado do software de projeto de re-
des de esgotos chamado SaniBID. O SaniBID é 
integrado ao QGIS, que por ser um software li-
vre e gratuito constitui uma excelente ferramenta 
para disseminar conhecimento aos profissionais 
e estudantes interessados em saneamento con-
dominial. A simplicidade de utilização, a rapidez 
para traçar os coletores e editar traçados, assim 
como para realizar os cálculos do projeto, são ca-
racterísticas que facilitam ao usuário a concep-
ção e desenho do sistema coletor de esgoto e 
a realização de simulações, estudos de alterna-
tivas e a otimização do projeto. Além disso, por 
ser um software livre, favorece a incorporação de 
melhorias e novas funcionalidades pela comuni-
dade de usuários e permite que o projetista for-
neça não só as plantas do sistema coletor como 
produto, mas também o próprio modelo desen-
volvido, proporcionando ao prestador de serviço, 
ou a quem receba o modelo, a possibilidade de 
realização futura de ajustes e complementos no 
projeto, tudo integrados em um Sistema de Infor-
mações Geográficas (SIG).

O cumprimento dos ODS das Nações Unidas so-
bre saneamento é um enorme desafio em todas 
as áreas, tanto rurais como urbanas, mas especial-
mente nas zonas periurbanas das grandes cida-
des e no universo numeroso das pequenas cida-
des, situações onde as dificuldades são maiores. 
Mesmo com um aumento substancial nos investi-
mentos em saneamento, a solução do problema 
não virá sem uma mudança de paradigmas, que 
inclui o melhor aproveitamento das tecnologias 
disponíveis e a incorporação crescente de profis-
sionais criativos e tecnologias inovadoras em um 
campo tradicionalmente “conservador”, como o 
da engenharia sanitária.

Uma exceção notável ao conservadorismo que 
tem prevalecido no setor de saneamento por 
mais de cem anos foi o surgimento do sistema 
condominial no início da década de 80 no Brasil. 
Seus menores custos de investimento, sua capa-
cidade de se adaptar a tecidos urbanos comple-
xos e o fato de trazer um modelo de intervenção 

social de caráter comunitário muito efetivo na 
conquista da adesão ao sistema de esgoto e que 
se ajusta bem às áreas urbanas, o fazem a solu-
ção ideal para enfrentar o desafio do saneamento 
em áreas periféricas. Entre os anos 90 e início do 
século XXI, o projeto Baia Azul, na cidade bra-
sileira de Salvador da Bahia, levou saneamento 
para centenas de milhares de pessoas e mostrou 
o enorme impacto positivo na saúde pública que 
tem o esgotamento das águas residuais em as-
sentamentos informais densos. No mesmo perío-
do, a adoção do saneamento condominial de for-
ma sistemática pela CAESB, em Brasília, permitiu 
confirmar que a tecnologia é igualmente válida 
para a área formal e informal de uma cidade. 
O sistema também se aventurou fora do Brasil, 
como é o caso do programa de saneamento em 
Lima (Peru) ou de La Paz (Bolívia).

A partir dessas experiências, o saneamento con-
dominial, combinado com esquemas de gestão 
melhorada de lodos fecais e sistemas contenção 
in situ, tem sido considerado uma das alternati-
vas ao esgoto convencional para o cumprimento 
das metas de saneamento dos ODS em países de 
média e baixa renda. O enorme esforço realiza-
do para melhorar o conhecimento sobre a ges-
tão de sistemas com contenção in situ, contudo, 
contrasta com a pouca atenção que receberam 
os sistemas condominiais de esgoto nos últimos 
anos. É paradoxal que em muitos casos o esgo-
to condominial seja considerado a única solução 
viável para o saneamento de favelas densamente 
ocupadas e com água canalizada, mas que essa 
tecnologia siga sendo uma alternativa na prática 
pouco compreendida pela maioria dos profissio-
nais do setor.

O sistema condominial é frequentemente é con-
fundido com esgoto simplificado e variantes de 
saneamento de baixo custo limitadas à engenha-
ria, omitindo o metodo de envolvimento comu-
nitário, que é um elemento chave para o sucesso 
da alternativa condominial. Os diâmetros muitas 
vezes são apresentados como um problema, em-
bora se saiba que os diâmetros mínimos variam 
e que o desempenho operacional de um sis-
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tema coletor de esgotos é afetado não apenas 
pelo diâmetros mas por um conjunto de fatores 
que incluem: a qualidade do projeto; da obra; da 
operação e manutenção; assim como de como o 
usuário utiliza o sistema; e das condições locais, 
incluindo a existência infraestruturas e serviços 
complementares, como a coleta de lixo. O esgoto 
condominial ainda está no imaginário de muitos 
profissionais como uma solução para os mais po-
bres, que não oferece ao usuário o nível de servi-
ço que a tecnologia convencional oferece, embo-
ra o exemplo da CAESB tenha mostrado se tratar 
de uma solução que pode ser utilizada de modo 
universal na Cidade, independente da condição 
de renda dos usuários.

Para enfrentar a falta de conhecimento a res-
peito do sistema condominial, é fundamental a 
existência de instrumentos que permitam a for-
mação dinâmica de profissionais interessados no 
assunto. Com este objetivo, desde 2012 vem sen-
do realizados cursos práticos de projeto em vá-
rios países da região da América Latina e Caribe, 
com a participação de profissionais de diferentes 
instituições do setor. As oficinas têm sido uma 
excelente ferramenta de capacitação, mas são 
limitadas por sua natureza ao número de partici-
pantes e no impacto destes. É nesse contexto de 
disposição para ampliar o alcance da formação 
que surge a ideia de utilizar uma plataforma livre 
como o QGIS para criar uma ferramenta moder-
na, gratuita e eficiente, que facilite a interação 
entre estudantes, professores e profissionais ex-
perientes na elaboração de projetos concretos de 
saneamento condominial. Antes do lançamento 
desta primeira versão, o saniBID foi testado com 
sucesso em cursos e também em projetos reais 
nas cidades de Cap Haitien1 (Haiti) e Santiago 
de los Caballeros (República Dominicana) e será 
melhorado em versões futuras com as contribui-
ções da comunidade de usuários.

1 Uma parte dos dados do projeto de Cap Haitien podem ser desc-
gados, para fins acadêmicos, no site https://github.com/leonazareth/
sanibid_redbasica

https://github.com/leonazareth/sanibid_redbasica
https://github.com/leonazareth/sanibid_redbasica
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APRESENTAÇÃO

O saniBID RedBasica2 é um software livre que 
tem como objetivo auxiliar no traçado e dimen-
sionamento redes coletoras de esgoto, com fer-
ramentas para projeto de sistemas do tipo con-
dominial. Funciona como um complemento para 
o software de livre acesso QGIS3, de Sistema de 
Informações Geográficas.

Além do módulo livre, o presente guia rápido uti-
liza uma planilha de cálculo hidráulico e dimen-
sionamento, desenvolvida no software Microsoft 
Excel, fornecida em conjunto com o complemen-
to. Isso não impede o usuário de utilizar os dados 
exportados pelo QGIS para o dimensionamento 
em outra planilha ou software de sua preferência.

O software foi desenvolvido originalmente para 
o Banco Interamericano de Desarrollo (BID), da 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) e a Latin America In-
vestment Facility – European Union (LAIF) com a 
finalidade educativa e de promover o livre acesso 
a ferramentas modernas para o projeto de siste-
mas de esgoto e com funcionalidades adaptadas 
para o projeto de sistemas de esgoto do tipo 
condominial. A versão inicial foi elaborada para o 
QGIS 2.x, atualmente superado.

A versão atual do software é patrocinada pelo 
BID e foi desenvolvida com a finalidade de corri-
gir alguns problemas identificados na versão an-
terior, incorporar ferramentas e melhorias, visan-
do o desempenho e a funcionalidade do software, 
e atualizar o código do plugin para a linguagem 
Python 3 e PyQt 5, que é o padrão atual aceito 
pelo QGIS. O saniBID RedBasica, versão beta 0.9, 
é suportado pelo QGIS 3.0, ou mais recente, e Mi-
crosoft Excel versão 2010 em diante, com siste-
ma operacional Windows de 32 ou 64-bits. 

O saniBID RedBasica aproveita características 
específicas tanto do QGIS quanto do Microsoft 
Excel para oferecer ao usuário ferramentas pode-
rosas e muito práticas para o traçado e o cálculo 
automatizado de redes de esgoto:  

• a facilidade de trabalhar com mapas e dese-
nhos georreferenciados do QGIS, para a rea-
lização do traçado da rede e preparação das 
plantas de projeto; e 

• a interface familiar e praticidade de se traba-
lhar com planilha ou software de cálculo de 
preferência do usuário.

O vínculo entre os módulos do QGIS e o modo de 
cálculos (planilha ou software) é feito a partir das 
funções de exportação e importação de arquivos 
de texto separados por vírgula (“.csv”) do sani-
BID RedBasica.

A planilha de cálculo fornecida (RedBasica) está 
baseada na norma brasileira de “Projeto de re-
des coletoras de esgoto sanitário” (NBR 9649), 
incluindo o cálculo de tensão trativa. Os parâme-
tros de cálculo, contudo, podem ser ajustados 
livremente pelo usuário às características locais.

2 O saniBID RedBasica é um software Copyleft. Possui código-fonte 
livre para atualizações e melhorias, assegurando, porém, que os pro-
dutos derivados da versão aqui disponível estejam licenciados sob 
termos idênticos, sendo vetada qualquer tipo de comercialização dos 
mesmos. Termos de Licença: Creative Commons Attribution-NonCom-
mercial-ShareAlike
3 Site oficial do software QGIS https://qgis.org

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode
https://qgis.org/
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Esse guia rápido para utilização do saniBID Re-
dBasica (complemento de QGIS e planilha de cál-
culo em Microsoft Excel) é estruturado na forma 
de um tutorial, exemplificando os principais pas-
sos quanto ao uso do software para a elaboração 
de um projeto de rede de esgoto (rede básica) 
do tipo condominial em uma área de estudo hi-
potética.

Os arquivos de instalação, a planilha baseada em 
Microsoft Excel e os arquivos de base do exem-
plo utilizado no presente guia rápido,  podem ser 
baixadas no site https://github.com/leonazareth/
sanibid_redbasica, sendo respectivamente os ar-
quivos:

• saniBID_RedBasica-master.zip
• saniBID_RedBasica_Planilha_Dimensiona-

mento_PT.xlsm
• Exemplos Guia Rapido.rar

    1.1 Instalação e Exibição do Plugin

A instalação do complemento saniBID RedBasica 
no QGIS é feita pelo menu Complementos>Ge-
renciar e Instalar Complementos e selecionando 
a opção Install from ZIP localizada ao lado es-
querdo da janela. Com a opção selecionada o 
usuário deve indicar o local onde se encontra o 
arquivo RedBasica-master.zip e clicar em Instalar 
Complemento.

    1.2 Configuração do Projeto e da 
 Camada de Rede Básica

Ao carregar o arquivo de projeto do QGIS, o 
usuário deve observar 3 camadas bases para o 
exemplo. Uma camada raster, correspondente ao 
modelo digital do terreno, e duas camadas veto-
riais, correspondentes as curvas de nível da área 
de estudo e a base cartográfica de urbanismo 
(divisão de quadras e de lotes).

Para configurar as camadas vetoriais da rede bá-
sica e dos dispositivos de inspeção (Caixas de 
Inspeção – CI ou Poços de Visita – PV) o usuário 
deve utilizar o botão     selecionar a opção Nova 
Camada e informar o nome da camada dos tre-
chos. Será criada uma camada vetorial de trechos 
na pasta Layers e inserido automaticamente no 
projeto.

Depois de instalado o plugin, o usuário deve ha-
bilitar a exibição das ferramentas e da janela de 
painéis através do menu Exibir>Painéis>saniBID 
RedBasica e Exibir>Barra de Ferramentas>sani-
BID RedBasica. Com isso as seguinte ferramentas 
e painel devem ser exibidos 

As camadas e o projeto estão configurados 
para o Sistema de Coordenadas de Referên-
cia (SRC) denominado EPSG: 32722 (WGS84 
/ UTM – 22S). No caso de projetos novos, o 
usuário deve primeiramente configurar o sis-
tema de coordenadas planas que pretende 
utilizar e em seguida salvar o projeto QGIS 
em um diretório do computador.

https://github.com/leonazareth/sanibid_redbasica
https://github.com/leonazareth/sanibid_redbasica


Guia Rápido para uso do saniBID __11

    1.3 Preparação para o traçado da  
          Rede Básica

Antes de iniciar o traçado da rede básica, é pre-
ciso preparar a base da área de estudo, incluindo 
as plantas de quadras e lotes e o modelo topo-
gráfico de elevação do terreno e curvas de nível.

O primeiro passo é delimitar a área de estudo 
(bacias de drenagem) para o projeto, identificar 
as quadras dentro da área, e fazer a contagem 
dos lotes de cada quadra, para os cálculos de 
vazão. Para isso é utilizado o botão      que criará 
a camada vetoriais blocks.

Com a camada criada o usuário deve selecioná-la 
(1), habilitar o modo de edição da camada (2) e 
clicar no Adicionar Feição (3), conforme imagem 
a seguir. Na imagem a seguir estão as quadras e a indi-

cação dos pontos baixos delas na área de estudo. 
Para fins do exemplo, em final de plano foi con-
siderado que todos os lotes (unidades de contri-
buição) estarão ocupados e que a situação inicial 
corresponde a 60% de lotes ocupados.

Com as quadras identificadas e os lotes contados 
deve-se marcar os pontos de concentração natu-
ral das águas de cada quadra (pontos baixos, ou 
saídas de quadra). Esse ponto baixo indica por 
onde a rede básica deve passar para facilitar a 
conexão do ramal condominial da quadra, rece-
bendo assim a contribuição de esgoto da mes-
ma. Para isso é utilizado o botão       que criará a 
camada vetorial pre1, que é uma seta indicativa.

Após criada a camada o usuário deve selecio-
ná-la e habilitar o modo de edição da camada e 
clicar em Adicionar Feição (mesmos passos utili-
zados na camada blocks). Para inserir as setas é 
preciso:

Para adicionar uma nova feição basta o usuário 
clicar com o botão esquerdo do mouse dentro da 
quadra, preencher os atributos: 

• ID_QE - identificação da quadra;
• QE_IP - número de unidade de contri-

buição padrão (lotes) para início de plano;
• QE_FP - número de unidade de contri-

buição padrão (lotes) para final de plano.

• Clicar com o botão esquerdo do mouse 
onde ficará a base da seta dentro da quadra;

• Clicar com o botão esquerdo do mouse 
no ponto baixo (de menor cota) da qua-
dra, observando a curva de nível;

• Clicar com o botão direito do mouse para 
inserir a seta.

As camadas vetoriais utilizadas para auxílio 
do projeto (blocks, pre1 e pre2) não podem 
ser renomeadas pelo usuário.
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    1.4 Traçado da Rede Básica 
 e Dispositivos de Inspeção

Com o número de lotes equivalentes para início 
e fim de plano e a identificação do local de con-
tribuição de esgoto de cada quadra (Q01, Q02, 
Q03...) ou vazão concentrada (QC1), o usuário 
pode iniciar o traçado da rede básica de esgoto.

A rede básica deve tangenciar as quadras, pas-
sando preferencialmente pelos pontos baixos, 
com um dispositivo de inspeção (PV ou CI) loca-
lizado no local indicado para receber as contri-
buições de esgoto (setas de pontos baixos).

Para garantir que os trechos se conectem corre-
tamente o usuário deve habilitar a ferramenta de 
aderência do QGIS, através do menu: 

Com o botão esquerdo do mouse o usuário in-
sere os trechos da rede básica, sempre no senti-
do de montante para jusante. Cada clique indica 
onde ficarão os vértices do coletor (dispositivos 
de inspeção - CIs e PVs), que por sua vez devem 
coincidir com a indicação das setas de pontos 
baixos. Para finalizar o traçado de um coletor é 
utilizado o  botão direito do mouse.

No caso dos coletores com mais de um trecho, 
será exibida a janela a seguir para que sejam 
preenchidos o nome do coletor e o número do 
primeiro trecho a ser inserido, é importante não 
nomear dois coletores com o mesmo nome.

A extensão máxima do trecho varia de acor-
do com as especificações locais, na falta de 
informação melhor, recomenda-se utilizar 
entre 80 e 100 metros. 

Além disso a feição denominada QC1, represen-
ta uma vazão concentrada de esgoto equivalen-
te a 2300 unidades de contribuição padrão, re-
presentando o lançamento das águas residuais 
da área delimitada em cor laranja do mapa. Essa 
vazão será lançada na rede básica no local indi-
cado pela seta.

Além disso a ferramenta de digitalização avan-
çada é usada para auxiliar o usuário quanto a ex-
tensão dos trechos que estão sendo traçados e 
pode ser habilitada pelo menu Exibir>Painéis>-
Digitalização Avançada. 

Para iniciar o traçado da rede básica o usuário 
deve:

• Projeto>Opções de Aderência, marcar a 
opção aderência somente para o Layer 
Ativo e selecionar uma tolerância (reco-
menda-se 4 metros)

• 1 - selecionar a camada de trechos;
• 2 - habilitar o modo de edição; 
• 3 - habilitar a ferramenta de Adicionar 

Feição e
• 4 - habilitar as ferramentas de digitali-

zação avançadas.
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Ao clicar em OK para confirmar, os trechos de-
vem ser inseridos, mas para que o nome do co-
letor e extensão sejam exibidos o usuário deve 
clicar no botão      uma vez, para alternar para o 
modo de plotagem      e clicar novamente para 
retornar para o modo de desenho      .

Depois de traçar todos os coletores, deve-se ve-
rificar se todos os trechos estão conectados co-
rretamente entre si utilizando o botão      Essa 
ferramenta selecionará apenas o trecho mais a 
jusante da rede traçada. Caso seja selecionado 
algum outro trecho, significa que seu ponto a ju-
sante não coincide com o ponto a montante do 
trecho que ele deveria se conectar.

Para realizar correções necessárias no traçado o 
usuário deve utilizar as ferramentas de edições 
de desenhos do próprio QGIS.

A ferramenta     pode ser utilizada para mo-
ver os vértices dos trechos e garantir que 
o ponto a jusante coincida com o ponto a 
montante do trecho seguinte, garantindo as-
sim a conexão correta entre eles. Outra op-
ção é apagar e redesenhar os trechos com 
problema.

Após a verificação da conectividade, o usuário 
deve inserir os dispositivos de inspeção nos vér-
tices dos trechos, isso é feito clicando no botão 
      e selecionando, caso exista, o raster utilizado 
para capturar as cotas do terreno.

O resultado da rede básica traçada e do lança-
mento dos dispositivos de inspeção é mostrado 
a seguir, onde em preto estão as legendas dos 
trechos e em vermelho a legenda dos dispositi-
vos de inspeção.

Para nomear um coletor de apenas um trecho 
ou renomear algum coletor, o usuário deve se-
lecionar a camada vetorial dos trechos e utilizar 
o botão Nomear coletor localizado na janela do 
saniBID e utilizando a ferramenta      do QGIS: 

• selecionar o primeiro trecho do coletor a ser 
nomeado;

• selecionar o último trecho do coletor a ser 
nomeado.

Se os trechos selecionados estiverem conecta-
dos corretamente deve surgir uma janela para 
que o usuário preencha o nome e o número do 
trecho inicial desse coletor. Caso o coletor tenha 
apenas um trecho o usuário deve selecionar esse 
trecho duas vezes.

A qualquer momento o usuário pode apagar tre-
chos desenhados, inserir trechos novos ou até 
mesmo editar os vértices de trechos existentes, 
utilizando a ferramenta      mas é importante que 
sempre após edições no traçado o usuário repita 
as operações de verificação      e atualize os dis-
positivos de inspeção     .
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    1.5 Vincular Unidades Contribuintes  
 aos Trechos

As quadras ou unidades de vazões concentradas 
que foram definidas pelo usuário anteriormente, 
na camada blocks, devem ser vinculadas aos tre-
chos os quais suas águas residuais serão lança-
das.

Para isso o usuário deve selecionar a camada de 
trechos, e utilizando a ferramenta      selecionar o 
coletor desejado e:

    1.6 Exportação dos dados da Rede  
 pelo QGIS

Para o dimensionamento da rede básica desen-
hada o usuário deve exportar as informações do 
QGIS para um arquivo .csv através do botão      e 
depois carrega-lo na planilha de cálculo forneci-
da junto com o instalador do plugin.

    1.7 Cálculos e Dimensionamento da  
 Rede Básica na Planilha

Para que a planilha funcione corretamente o 
usuário deve:• 1 - clicar na aba Trecho selecionado do 

painel do plugin,
• 2 - alimentar o campo ID_UC com o nome 

da quadra ou vazão concentrada que ali-
menta o trecho no ponto a montante e

• 3 - clicar no botão >> para salvar a edição 
e avançar para o próximo trecho. 

• clicar na opção Habilitar Conteúdo que 
será exibida na parte superior, para habi-
litar o uso das macros;

• acessar o menu Arquivo>Opções>Aba 
Avançado do Microsoft Excel e configurar 
o uso dos separadores de decimal para “.” 
(ponto) e de milhar para “,” (vírgula).

• A coluna QE indica o nome da quadra ou 
vazão concentrada;

• As colunas Ip e Fp, indicam o número de 
unidades de contribuição para inicio e 
fim de plano, respectivamente;

• A coluna TRM exibe o nome do trecho 
em que ela está contribuindo, sendo que 
uma mesma unidade de contribuição não 
pode contribuir para mais de um trecho.

• utilizando o botão Importar dados, se-
lecionar o arquivo .csv com os dados da 
rede exportados pelo QGIS e clicar em 
Abrir;

• com o botão Carregar RB, alimentar a 
planilha de dimensionamento com os tre-
chos da rede desenhada;

• Preencher os parâmetros de projeto, que 
se encontram na planilha que pode ser 
acessada pelo botão Aba Parametros.

Caso mais de uma quadra contribua para o mes-
mo trecho, o usuário deve digitar o nome das 
duas separado por vírgula, como na imagem a 
seguir.

A verificação para assegurar que todas as qua-
dras e vazões concentradas foram lançadas nos 
trechos correspondentes é feita utilizando a lis-
ta exibida na aba Unidades de contribuição do 
plugin. Ao selecionar a aba o usuário deve clicar 
em Atualizar, para que a lista seja criada ou atua-
lizada.

Na aba INICIO, o usuário deve seguir os seguintes 
passos:
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Os parâmetros adotados para o exemplo foram o 
padrão da planilha e para carrega-los basta utili-
zar o botão Parametros default, a única alteração 
é na taxa de ocupação para 4 habitantes/domici-
lio, conforme imagem abaixo.

Todas as células na cor amarela podem ter 
seu valor alterado de acordo com a necessi-
dade do usuário.

O cálculo de vazão por padrão será feito 
com base no número de unidades de con-
tribuição padrão informados no QGIS para 
os trechos projetados. Caso o usuário queira 
adotar o método de contribuição linear de 
esgoto, deve selecionar a opção sim na aba 
parâmetros.

É importante que o usuário informe a popu-
lações inicial e final do projeto e a taxa de 
ocupação para que os cálculos sejam realiza-
dos corretamente.



16__Guia Rápido para uso do saniBID

O dimensionamento da rede básica desenhada é 
feito na planilha RedBasica, mostrada nas ima-
gens a seguir, onde cada linha representa um tre-
cho e as colunas informam entre outros: caracte-
rísticas físicas e vazões do sistema e as condições 
hidráulicas de escoamento.

A planilha de dimensionamento foi feita 
para buscar a otimização da rede projeta-
da, buscando automaticamente as menores 
profundidades possíveis para cada trecho, 
respeitando as profundidades e declividades 
mínimas estabelecidas nos parâmetros de 
projeto.

Assim como na planilha de parâmetros, as colu-
nas na cor amarela podem ser editadas manual-
mente pelo usuário. 
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As colunas 1 e 2 indicadas na imagem anterior, 
são utilizadas para forçar as profundidades dos 
pontos a montante manualmente. As profundida-
des alimentadas manualmente só serão aceitas 
pelo sistema caso respeitem o parâmetro de de-
clividade mínima do trecho. Os trechos a jusante 
terão suas profundidades ajustadas automatica-
mente.

O ajuste no diâmetro das tubulações de cada 
trecho, quando necessário, deve ser feito pelo 
usuário. Há três opções para a realização desses 
ajustes: 

• Ajuste manual: na coluna 3 - DN Adotado 
(mm) do trecho. É importante que o usuário 
adote um diâmetro que esteja na lista de diâ-
metros exibida na planilha Parametros, abaixo 
dos parâmetros do projeto.

• Ajuste semi-automatico pelo botão 4 - Admi-
tir DN Crescente, onde os diâmetros adota-
dos serão progressivos, ou seja, se um trecho 
do coletor possui diâmetro 200mm os tre-
chos a jusante terão seus diâmetros iguais ou 
maiores que 200mm. 

• Ajuste semi-automatico pelo botão 5 - Ad-
mitir DN Sugerido, que adota o diâmetro ne-
cessário para as condições de escoamento de 
cada trecho, podendo diminuir em um trecho 
a jusante.

No exemplo proposto, os coletores C01-004 e 
C01-005 precisam ter seus diâmetros ajustados 
devido a vazão concentrada QC1 que foi inserida 
no projeto, isso é observado na coluna lâmina lí-
quida de final de plano, que exibe a informação 
DN!!! 

Sempre que houver alguma não conformidade na 
condição de escoamento do trecho, a célula será 
pintada na cor rosa.

Utilizando o botão 4 - Admitir DN Crescente os 
diâmetros dos coletores C01-004 e C01-005 pas-
sarão a ser 250mm. 

Com os diâmetros adotados, a tensão trativa de 
início de plano dos trechos C01-004 e C01-005 
aparece destacada em rosa (0,75), indicando que 
a força de arraste nos casos é menor que a míni-
ma adotada (1 Pascal). Para fazer o ajuste neces-
sário pode-se aumentar o valor da declividade 
adotada na coluna  6 - I min ADMITIDO Coletor.

Por fim é feito o ajuste no nível d’água dos cole-
tores, afim de se evitar o remanso hidráulico. Isso 
é feito pelo botão 7 - Ajuste NA, sempre que a 
célula ao lado esquerdo botão indicar um valor 
diferente de zero.
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nós, de montante e jusante, podem ser consulta-
dos selecionando      o trecho desejado e abrindo 
a aba Trecho Selecionado no painel do saniBID 
RedBasica.

Caso seja feitos novos ajustes no diâmetro ou de-
clividade mínima do trecho após o ajuste no nível 
d’água, o usuário deve utilizar o botão 8 – Limpar 
ajuste NA, e depois novamente utilizar o botão 
7 - Ajuste NA.

Quando não forem mais necessários ajustes, o 
usuário pode imprimir a memória de cálculo da 
planilha e exportar o resultado do dimensiona-
mento para o QGIS.

    1.8 Imprimir Memória de Cálculo da  
 Planilha e Exportar Resultados  
 para o QGIS

A folha de impressão da Memória de Cálculo é 
gerada pelo botão Gerar Folha de Impressão, e 
por padrão está configurada para impressão em 
formato A3.

Os botões Exportar Trechos e Exportar Nós, da 
planlha Redbasica, são utilizados para gerar dois 
arquivos .csv, contendo as informações dos tre-
chos e o dos dispositivos de inspeção dimensio-
nados. Esses arquivos posteriormente serão ca-
rregados no projeto traçado no QGIS.

    1.9 Importar dados da planilha 
 para o QGIS

Com os arquivos .csv gerados, o usuário, nova-
mente no QGIS, deve utilizar o botão      para 
importar os resultados da planilha referentes aos 
trechos, e o botão      para importar os resultados 
referentes aos dispositivos de inspeção. 

As informações ficarão armazenadas na tabela 
de atributos das respectivas camadas vetoriais e 
o conjunto das informações de um trecho e seus 

É possível exibir as informações de projeto no 
mapa do QGIS, alternando o modo de desenho                
    para o modo de plotagem      Nesse caso as 
legendas na cor preta são as informações dos 
trechos e as legendas em vermelho são as infor-
mações dos nós. 

As legendas exibidas no modo de plotagem são 
apresentadas nas imagens a seguir.

As alterações feitas nos diâmetros, declivida-
des, profundidades e ajustes do nível d’água 
influenciam na condição de escoamento dos 
trechos. Sendo assim, toda vez que forem 
feitas alterações na planilha o usuário deve 
checar as colunas de verificação hidráulica 
e condições de escoamento. O último ajuste 
a ser realizado deve sempre ser o do nível 
d’água, quando necessário.
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    1.10 Impressão do projeto no QGIS

O usuário pode criar seu compositor de im-
pressão da maneira que desejar, ou utilizar 2 la-
youts pré-configurados para impressão em folha 
A0 disponíveis no saniBID RedBasica. 

Para carregar a página de impressão do plugin o 
usuário deve clicar no botão Mostrar gerenciador 
de layout      , na aba Layout Manager clicar em 
Novo a partir de um modelo, selecionar a opção 
Específico e indicar o local onde se encontra o 
compositor de impressão.

Para alterar as legendas o usuário deve utilizar 
as ferramentas do próprio QGIS, para habilitá-las 
deve utilizar o menu Exibir>Barra de Ferramen-
tas>Rótulo. 

Para mover a legenda de um dispositivo de ins-
peção deve-se selecionar a camada dos nós, ha-
bilitar o modo de edição e utilizar a ferramenta    , 
arrastando o rótulo para o local desejado com o 
botão esquerdo do mouse. 

Para a impressão da folha é utilizada a opção Print 
Layout e para exportar a página de impressão 
para formatos de imagem ou PDF são utilizadas 
as ferramentas Export as Image ou Export as 
PDF, todas se encontram no Menu Esboço.

Após selecionar o compositor desejado o usuário 
deve clicar em Criar, escolher um nome para o 
compositor de impressão, selecioná-lo e clicar 
em Mostrar.

Para exibir a área do projeto no compositor de 
impressão carregado, deve-se clicar na área do 
mapa no compositor ou selecionar o item Mapa 1 
na janela de Itens (mostrada a direita na imagem 
a seguir), em seguida selecionar a aba Proprieda-
des do Item e dentro da seção Extensões utilizar 
o botão Fixar o mapa a extensão da tela.

Há dois compositores pré-configurados na 
pasta Print que é criada pelo plugin na mes-
ma pasta do projeto atual, são eles os arqui-
vos Compositor_A0_Horizontal e Composi-
tor_A0_Vertical.
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