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RESUMO

O gerenciamento de resíduos gerados em Estações de Tratamento de Água - ETA é objeto de

diversos estudos, e sua disposição de maneira indiscriminada constitui  um grande passivo

ambiental. Dentre os resíduos gerados se destaca a água empregada nos processos de limpezas

dos filtros que, muitas vezes, é lançada indiscriminadamente no meio ambiente. Este trabalho

desenvolverá e avaliará o desempenho de um sistema de reúso de água de lavagem de filtros

de ETAs seguido de um sistema de desidratação de lodo. O tratamento de resíduos praticado

pelas  empresas  de  saneamento  mostra  que  é  necessária  a  constante  busca  por  melhores

resultados. A conscientização acerca do potencial poluidor dos resíduos das ETAs faz com que

se busquem alternativas para o tratamento e destinação final correta. Neste contexto, estão os

efluentes originários da ETA do distrito de Iara – Barro-CE, ou seja, os rejeitos gerados nas

lavagens dos filtros estão sendo lançados em um terreno particular localizado ao lado da ETA.

A proposta de solução trata da construção de uma Estação de Tratamento de Rejeitos Gerados

– ETRG, Leitos Drenantes para tratar a água de lavagens dos filtros, reaproveitando no ciclo

inicial do tratamento para consumo humano, visando à redução na vazão da água que está

sendo  captada,  tratada  e  distribuída  à  população  do  distrito  ou  redução  nas  horas  de

funcionamento da ETA. E mais, tem como objetivo, também, tratar o lodo e dar destino final

adequado.  Portanto, com a construção da ETRG espera-se resolver o problema do descarte

inadequado e reduzir a vazão da água bruta que vem do manancial, através do reaproveitando

da água das lavagens dos filtros, bem como atender uma condicionante da SEMACE para

renovação  da  Licença  de  Operação  de  Água  e  atender  uma  determinação  da  Agência

Reguladora – ARCE em relação ao tratamento do lodo e de um destino adequado para o

mesmo.

Palavras-chave: Reuso de água. Leito drenante. Lodo de ETA. 
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ABSTRAC

The management of waste generated in Water Treatment Stations - ETAs is the subject of

several  studies,  and  their  disposal  in  an  indiscriminate  manner  constitutes  a  major

environmental liability. Among the residues generated is the water used in the filter cleaning

processes, which is often disposed of indiscriminately in the environment.  This work will

develop  and  evaluate  the  performance  of  a  water  reuse  system  for  ETA filter  washing

followed  by  a  sludge  dewatering  system.  The  waste  treatment  practiced  by  sanitation

companies shows that a constant search for better results is necessary. Awareness about the

pollutant potential of ETA residues causes us to seek alternatives to treatment and correct final

destination. In this context, the effluents originating from the IETA-Barro-CE Water ETA, ie,

the wastes generated in the filter washes are being launched on a private lot located next to the

ETA.  The  solution  proposal  deals  with  the  construction  of  a  Generated  Waste  Treatment

Station (ETRG), drainage beds to treat  the water from filter  washes, reusing in the initial

treatment  cycle  for  human  consumption,  aiming  at  reducing the  flow of  the  water  being

collected , treated and distributed to the population of the district or reduced working hours of

ETA. It also aims to treat the sludge and give adequate final destination. With the construction

of the ETRG, it is expected to solve the problem of inadequate disposal and reduce the flow

of raw water coming from the spring, through the reuse of the water from the filters washes,

as well as to meet a condition of the SEMACE for the renewal of the Operation License of

Water and meet a determination of the Regulatory Agency - ARCE in relation to the treatment

of sludge and an appropriate destination for it.

Keyword: Water reuse. Draining bed. ETA sludge.
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1. INTRODUÇÃO

A sustentabilidade ambiental  é um conjunto de medidas e ações que visa prover o

sustento para a humanidade, promovendo também o desenvolvimento econômico, levando em

consideração a preservação do meio ambiente e a redução dos níveis de poluição ambiental.

As ações ideais não são compostas apenas de atitude de grandes portes, é necessário avaliar

todos  os  níveis  de  processos  produtivos  de  consumo,  sob  a  visão  da  sustentabilidade

ambiental, (PAIVA e PARREIRA, jul./dez 2012).

As Estações de Tratamento de Águas - ETA de ciclo completo possuem as seguintes

etapas:  sistema  de  coagulação  -  mistura  rápida,  floculação  -  mistura  lenta,  decantação

-sedimentação,  filtração  e  desinfecção.  Processos  que consistem na adição  de coagulante,

como policloreto  de  alumínio  e  auxiliar  de  coagulação  o polímero  floculante  em pó que

auxiliarão na formação dos flocos com densidade suficiente para sedimentar na decantação e

os flocos que não foram removidos serão retidos na filtração (SILVA et al., 2008).

O bom funcionamento  do  sistema de  tratamento  de  água  depende  da  lavagem de

filtros, que devem ser realizada quando o filtro estiver colmatado (sujo). Os filtros Rápidos,

que são utilizados em grande parte das ETAs convencionais, normalmente são lavados uma a

duas vezes por dia, por meio da injeção ascendente de água, com velocidade controlada para

proporcionar  a  expansão  do  meio  filtrante,  importante  na  remoção  dos  resíduos.  Com a

lavagem  dos  filtros  haverá  um  grande  descarte  de  resíduos  gerados,  que  poderá  ser  em

mananciais, ou até mesmo nas redes pluviais. 

Uma forma de evitar o descarte inadequado da Água de Lavagem de Filtros (ALAF)
seria o reaproveitamento no próprio tratamento. (Di Bernardo; Scalize; Filho, 1999,
p. 143-168.
A recuperação da ALAF não é feita somente para eliminar o problema dos impactos
ambientais causados pela descarga no corpo receptor, mas, também, para eficiência
energética (FONTANA, 2004, P.164). 
Já que, existe uma escassez crescente de mananciais em condições adequadas para
serem captados (SILVA et al., 2008). 

Enfim, este estudo, em vista disso, tem como objetivo o reuso das águas de lavagens

dos filtros da estação de tratamento de água – ETA no distrito de Iara – CE e, também, tratar o

Iodo e dar a ele um destino final adequado. Tudo isso se realizará levando em consideração as

devidas orientações técnicas fundamentadas nas orientações dos estudiosos da área para que

todo o processo se desenvolva com eficácia, transparência e êxito.

1.1PROBLEMA 
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Uma das questões muito discutida na atualidade é a sustentabilidade ambiental. E um

dos  desafios  a  enfrentar  refere-se  ao  lodo  oriundo  das  Estações  de  Tratamento  de  Água

(ETAs), que na maioria das vezes não tem tratamento adequado e são lançados sem nenhum

tratamento nos cursos d’água, no solo pelas empresas de saneamento.  

No  entanto,  com o crescimento  da  consciência  ecológica  e  o  surgimento  das  leis

reguladoras dos destinos adequados de resíduos, surgem as oportunidade para implementação

de novas tecnologias de tratamento, desidratação e secagem do lodo das ETAs.  Uma vez que,

com o crescimento da população mundial e o aumento do consumo de água potável elevou

consideravelmente  a  produção  de  resíduos,  necessitando  de  uma  quantidade  maior  de

produtos químicos para tratar a água. Os rejeitos das ETAs são constituídos por substâncias

com potencial poluidor e é de difícil manejo e reaproveitamento. 

Neste contexto, estão os efluentes originários da ETA do distrito de Iara – Barro-CE,

ou seja,  os rejeitos  gerados nas  lavagens dos filtros  estão sendo lançados em um terreno

particular que se localiza ao lado da ETA. Mensalmente são realizadas coletas e análises do

efluente lançado no terreno, para medir o seu potencial poluidor e minimizar a possibilidade

de ocorrência de impacto ambiental. Posteriormente, depois de realizadas as análises, geram-

se laudos e os mesmos são encaminhados a Superintendência Estadual do Meio Ambiente –

SEMACE.

A literatura propõe que o correto descarte deste resíduo deve ser precedido de sua

desidratação e que quanto maior for sua secagem melhor será seu processamento e manejo. E

mais,  que  nesse  tratamento  e  destinação  adequados  existem  dificuldades  inerentes  as

necessidades ecológica e social. Mas, que proporcionam êxito no reuso das águas de lavagens

dos filtros.

1.2 JUSTIFICATIVA

A adoção de medidas que estejam em harmonia com a sustentabilidade ambiental não

pode se restringir ao mero cumprimento dos ordenamentos legais. O tratamento de resíduos,

praticado  pelas  empresas  de  saneamento  mostra  que  é  necessária  a  constante  busca  por

melhores resultados. A conscientização acerca do potencial poluidor dos resíduos das ETAs

faz com que se busquem alternativas para o tratamento e destinação final correta. A redução

da produção de lodo, o aumento de sua concentração, a reutilização da água da lavagem dos

filtros,  o  melhor  aproveitamento  das  lagoas  de  secagem,  a  não contaminação  dos  cursos
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d’água  e  a  destinação  adequada  do  lodo  são  alguns  dos  benefícios  alcançados  com  o

tratamento deste resíduo, que cooperam com a preservação do meio ambiente.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GERAL:

-  Construir  uma  Estação  de  Tratamento  de  Rejeitos  Gerados  –  ETRG,  caracterizando  o

efluente líquido descartável da ETA no distrito de Iara – Barro – CE das lavagens dos filtros

com vistas ao reuso no início do processo de tratamento de água, para abastecimento público,

identificando-se, assim, oportunidades para redução da captação no manancial que atende a

demanda da população.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Coletar e realizar as análises da qualidade dos rejeitos gerados na lavagem dos filtros;

- Destinar para um tanque e tratar o efluente das lavagens dos filtros;

- Bombear a água tratada do tanque para a fase inicial do tratamento, ou seja, a câmara de

mistura rápida;

- Coletar e tratar o lodo do tanque em leitos drenantes, realizar a calagem e dar destino final.
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2. METODOLOGIA

Previamente foi realizado um levantamento do estado da arte objetivando não apenas

explorar os estudos já realizados sobre o reuso das águas de lavagens dos filtros em ETAs,

mas também elaborar um projeto e construir uma Estação de Tratamento de Rejeitos Gerados

- ETRG na ETA do distrito de Iara – Barro – CE para atendimento a uma condicionante da

Superintendência Estadual de Meio Ambiente do Ceará - SEMACE para liberação da Licença

de  Operação  do  Sistema  de  Água  e  ao  cumprimento  de  uma  determinação  da  ARCE –

Agência Reguladora do Estado do Ceará. 

Em seguida foi elaborado um projeto com orçamento de uma ETRG,  visando tratar

essa  água  pós-lavagem  dos  filtros  e,  posteriormente,  redirecioná-la  para  uma  nova

recirculação na estação de tratamento. 

A coleta de dados ocorreu no distrito de Iara, localizado a 13 km (treze quilômetros)

da  cidade  de  Barro  -  CE,  através  de  visitas  em campo,  para  a  elaboração  do  projeto  e

orçamento  da  ETRG,  coletando  amostras  de  análises  Físico-Química  e  Bacteriológica  do

efluente  dos  filtros,  para  saber  o  que  se está  lançando  no momento  ao  meio  ambiente  e

realizando Jar Test para calcular a dosagem e concentração do Polímero floculante que será

utilizada na ETRG para tratar o efluente das lavagens, cálculo da vazão e altura da bomba

dosadora  que  aplicará  o  polímero.  As  amostras  foram coletadas  por  técnicos  da  área  do

controle da qualidade da Unidade da CAGECE – UN BSA e as análises foram realizadas pelo

Laboratório Central da CAGECE em Fortaleza - CE. Segue abaixo Croqui da ETA com a

Estação de Tratamento de Rejeitos Gerados - ETRG, conforme figura 01.
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 Figura 01 - Croquis da ETA e ETRG

 Fonte: Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

Há  uma  necessidade  de  se  ter  manutenção  nos  recursos  naturais  de  modo  mais

rigoroso, e o reuso da água de lavagem dos filtros de uma ETA é uma maneira sustentável de

tentar amenizar o desperdício de água. 

No Brasil existe uma pequena porcentagem de ETAs que tratam seus resíduos gerados,

e na maioria das vezes esses rejeitos são lançados nos corpos d’água ou solo sem nenhum

tratamento, (FONTANA, 2004). 

Estes resíduos são constituídos de fase sólida e fase líquida, sendo que a água livre da

fase  líquida  presente  no  lodo  pode  representar  quantidade  suficiente  para  um  possível

reaproveitamento. Enquanto a fase sólida é muito complexa e com diferentes tamanhos de

partículas que podem dificultar a remoção dos resíduos dessa água. 

Uma forma de reuso seria tornar essa água potável, própria para o consumo humano.

Pela definição dada pelo Anexo XX da Resolução de Consolidação 05/2017 do Ministério da

Saúde,  água  potável  é  a  água  que  atenda  ao  padrão  de  potabilidade  estabelecido  pela

legislação vigente e que não ofereça riscos à saúde. Para atingir a potabilidade necessária da

água coletada nos mananciais é necessário remover as partículas presentes nela, que são as

impurezas coloidais e em suspensão, que conferem propriedades, cor e turbidez da água, que

são alguns  dos  parâmetros  que  apresentam valores  a  serem seguidos  pelo  Anexo XX da

Resolução de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. 

Existem formas de separar o sólido da água, e um desses tratamentos é através de

leitos de drenagem. Segundo Cordeiro (1993) e (2001), a utilização de manta geotêxtil  na

composição da camada filtrante do leito, possibilita a remoção mais efetiva da água livre dos

lodos.

Para  a  implantação  de  leitos  drenantes  exige-se  pequenas  áreas  e  elas  podem

apresentar  um  desempenho  melhor  para  a  desidratação  do  lodo  e  uma  maior  vida  útil

(ACHON; CORDEIRO, 2003; CORDEIRO, 2001). Em comparação ao sistema de Leito de

Secagem, apresenta um menor tempo de drenagem (CORDEIRO, 2001).  O lodo obtido a

partir da aplicação deste método apresenta grande concentração de sólidos o que é importante

para sua disposição  final.  Além disso,  como descrito  por  Tsutiya  (2001),  o  lodo de ETA

quando desidratado apresenta inúmeras possibilidades de reutilização como a fabricação de

cimento de tijolos e plantação de cítricos, reduzindo a necessidade da disposição em aterro em

grandes volumes. Os rejeitos da ETA é um composto capaz de provocar poluição por conter,

principalmente, os elementos químicos usados na potabilização da água.    
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4. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A pesquisa foi desenvolvida na ETA do distrito de Iara – Barro - CE. A área de estudo

é de aproximadamente 1.500m². A cidade do Barro foi emancipada em 1951. Antes dessa

data,  era  distrito  do  município  de  Milagres.  Sua  renda  está  voltada  para  a  agricultura,

principalmente para o cultivo do milho, feijão, algodão e frutas tropicais.

A cidade de Barro - CE tem uma área de 709,655km², e uma população habitacional

de 20.474, estatística de 2006, Densidade de 28,9hab./km², IBGE 2010. O município é bem

dotado de  recursos  hídricos  e  o  seu maior  reservatório  de  água é  o  açude Prazeres  com

capacidade de 32.000,00m³. O açude fica localizado no vale de Cuncas. O Riacho Cuncas tem

uma extensão de aproximadamente 40,0 km (quarenta quilômetros), desde a jusante do açude

Prazeres até o rio Salgado em Aurora.

Figura 02 - Localização da Área de Pesquisa

Fonte: Companhia de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Ceará-COGERH.
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5. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

5.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

Neste contexto, estão os efluentes originários da Estação de Tratamento de Água -ETA

do distrito de Iara – Barro - CE, ou seja, os rejeitos gerados nas lavagens dos filtros estão

sendo lançados em um terreno particular que se localiza ao lado da ETA.

Os rejeitos  da  ETA estão  sendo lançados  sem nenhum tratamento  em um terreno

particular a lado da ETA e a mesma não disponibiliza de estação de tratamento para os rejeitos

gerados,  ocasionando a não renovação da licença de operação do sistema de água e  uma

determinação por parte da Agência Reguladora do Ceará – ARCE.

5.2 JUSTIFICATIVA

A conscientização acerca do potencial poluidor dos resíduos das ETAs faz com que se

busquem alternativas para o tratamento e destinação final correta. A redução da produção de

lodo, o aumento de sua concentração, a reutilização da água da lavagem dos filtros, o melhor

aproveitamento das lagoas de secagem, a não contaminação dos cursos d’água e a destinação

adequada do lodo são alguns dos benefícios alcançados com o tratamento deste resíduo, que

cooperam com a preservação do meio ambiente.    

 

5.3 OBJETIVO

Caracterizar o efluente líquido descartável da ETA no distrito de Iara – Barro – CE das

lavagens dos filtros, construir uma Estação de Rejeitos Gerados para tratar o lodo, dar destino

final correto e reutilizar a água tratada para o início do processo de tratamento de água, para

abastecimento público, identificando-se, assim, oportunidades para redução da captação no

manancial que atende a demanda da população. 

5.4 RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

A destinação inadequada das águas de lavagens dos filtros e demais resíduos gerados

nas  Estações  de  Tratamento  de  Água são  fatores  preocupantes  devido  ao  tipo  de  prática

realizada  por  muitas  ETAs  brasileiras.  Pois,  os  mesmos  contaminam  o  meio  ambiente  e
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prejudicam a qualidade das águas, comprometendo mananciais e águas superficiais e geram

um  grande  desperdício,  reduzindo,  consequentemente,  o  lucro  das  empresas.  Com  a

construção da ETRG espera-se resolver o problema do descarte inadequado e reduzir a vazão

da água bruta que vem do manancial,  através do reaproveitando da água das lavagens dos

filtros. 

A tecnologia sugerida é viável ao reuso da água de lavagem de filtro desde que sejam

observadas algumas considerações: 

- A eficiência dos filtros;  

-  O monitoramento  constante  das dosagens de produtos químicos  observando os períodos

climatológicos da região; 

- A determinação da quantidade de água que poderão ser reintroduzidas no processo inicial de

forma a não comprometer a eficiência do tratamento; 

- Monitoramento dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos.

5.5 AÇÕES DE INTERVENÇÕES

Intervenção 1: Coletar e analisar mensalmente rejeitos gerados nas lavagens dos filtros, para

posteriormente  tratar  e  bombear  para  o  início  do  tratamento,  reduzindo  assim,  o  volume

inicial de água captada; 

Intervenção 2: Colocar todos os resultados dos laudos em planilhas para visualizar melhor e

ter conclusões reais do que está sendo produzido nesses rejeitos; 

Intervenção 3: Destinar uma área da ETA para construir os leitos drenantes para tratar o lodo

oriundo das lavagens dos filtros e recuperar um tanque em fibra de vidro para direcionar as

águas de descargas, lavagens e drenagens dos filtros; 

Intervenção 4:  Aquisição e instalações de 02 conjuntos motor bomba, 01 para recalcar o

líquido já tratado do tanque para uma caixa de 500L e a outra bomba para recalcar o líquido

da caixa de 500L para o início do tratamento. Aquisição de 02 Kits de dosagens (Tanque,

misturador e bomba dosadora) para dosar o Polímero Floculante. 

5.6 AUTORES ENVOLVIDOS

- Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará – CAGECE – Apoio para execução da

obra e liberação de verbas pelos Contratos existentes na unidade para a execução da obra; 
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-  Gerência  de  Controle  de  Qualidade  –  GECOQ  -  Laboratório  Central  em  Fortaleza  –

Realização das análises dos rejeitos; 

- Unidade de Negócio da Bacia do Salgado – UNBSA – Disponibilizar um Engenheiro Civil

para a Elaboração do projeto, orçamentos, fiscalização e apoio técnico na construção da obra;

- Realização das coletas e envio à GECOQ – Técnico da unidade. 

5.7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Será autorizado e liberado pela Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará –

CAGECE liberação de verbas pelos Contratos existentes na unidade para a execução da obra.

 

5.8 ORÇAMENTO

Orçamento  da  Construção  dos  leitos  drenantes  mais  as  instalações  hidráulicas  da

Estação de Tratamento de Rejeitos Gerados.

Tabela 01 – Orçamento da Estação de Rejeitos Gerados – ETRG.
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   .

Fonte: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE.
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     Quadro 01 - Recuperação de tanque do Efluente.

ORÇAMENTO ETRG DE IARA
RECUPERAÇÃO DE TANQUE DO EFLUENTE JÁ EXISTENTE NA ETA

Quantidade Especificação Valor Total
FIBRA

200L Resina 1L= 14 R$ 2800
100 kg Manta 1kg = 16 R$ 1600
100L Solvente tiner 10/10 1L= 12 R$ 1200
5L Catalisador 1L= 16 R$ 80
20 kg Massa plástica 1kg = 10,80 R$ 216
10 un Pincéis 2 pol. 1un = 5 R$ 50
20 un Lixa n°36 1 un = 2,30 R$ 46
5 kg Estopa 1kg = 12,50 R$ 62,5

Valor total 6.054,50
BOMBEAMENTO

2 un
Bomba Submersa Q = 2 a 5m³/h 
H = 12 m

R$ 700,00 1400

2 un
Bomba Submersa Q = 2a5m³/h 
H = 12 m

R$ 700,00 1400

2 un
Bomba Polímero Peristáltica cód.: 050511000074. Q = 10
a 4.000 mL/min; Pressão: 7,0 bar

R$ 13.000,00 26000

Valor total 35.013,00
CAIXAS
1 un Caixa d'agua 500L 1un = R$ 165 165
1 un Caixa d'agua 310 L 1 un = R$ 140 140
2 un Bóias 1un = R$ 8,10 16,2

Valor total 321,20
TOTAL GERAL 41.388,70

TUBOS
3m tubo de 150mm de esgoto ou Defofo ( calha decantador)

CONEXÕES

2 un Registros de 100mm
Saída do 
decantador

2 un Registros de 60mm, BB
Saída dos leitos 
drenantes

Fonte: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE.

     

    

5.9 VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E FINANCEIRA
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Em relação à viabilidade técnica acredita-se que com a execução do projeto de reuso

da água de lavagem dos filtros do distrito de Iara – Barro – CE mostrar-se-á a importância da

água, já que esta constitui um elemento essencial à sobrevivência humana, e sem ela o futuro

do nosso planeta estará comprometido, a questão do tratamento do rejeito e a destinação final

adequada do lodo. Sob o aspecto econômico tem a questão da proteção e preservação dos

recursos hídricos existentes. 

Em relação ao financeiro o projeto requer um valor baixo, em comparação a outros

projetos de ETRGs elaborados na CAGECE, R$ 55.796,03 (Cinquenta e cinco mil, setecentos

e noventa e seis reais  e três centavos),  valor suficiente  para recuperar o tanque, os leitos

drenantes  e  os  equipamentos  para  o  tratamento  e  o  bombeamento.  Para  a  viabilidade

econômica  e  financeira  será  realizado um levantamento  dos  custos  e  quantitativos  para a

implantação do projeto.

5.10 CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DO PROJETO 

MESES

ATIVIDADES JANEIRO
FEVEREIR

O
MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

Elaboração 
do Projeto

X X

Processame
nto de 
Dados

X X

Analise e 
Interpretação 
de 
Informações

X

Descrição: 
Tabulação/ 
Tratamento 
de Dados

X

Conclusão X

Relatório 
Final

X

Divulgação 
dos 
Resultados

X 

6. TERMO DE REFERÊNCIA

6.1 INTRODUÇÃO
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A mensagem disciplina a  política estadual  de reúso de água que deve ser feito  de

forma  planejada,  regulada  e  sustentável,  garantindo  condições  adequadas  de  proteção

à saúde pública e integridade dos ecossistemas e um desenvolvimento econômico equilibrado.

Neste contexto,  estão os efluentes originários da Estação de Tratamento de Água -

ETA do distrito de Iara – Barro -CE, ou seja, os rejeitos gerados nas lavagens dos filtros estão

sendo lançados em um terreno particular que se localiza ao lado da ETA. Mensalmente são

realizadas  coletas  e  análises  do  efluente  lançado  no  terreno,  para  medir  o  seu  potencial

poluidor e minimizar  a possibilidade de ocorrência de impacto ambiental.  Posteriormente,

depois  de  realizadas  as  análises,  geram-se  laudos  e  os  mesmos  são  encaminhados  à

Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE.

O projeto de intervenção buscará mostrar o reúso da água de lavagem dos filtros do

distrito de Iara – Barro – CE, buscando mostrar a importância da água, por ela constituir um

dos elementos essenciais à sobrevivência humana, e sem a mesma o futuro do nosso planeta

estará comprometido.

6.2 DO OBJETO

O presente termo de referência tem como projeto de intervenção mostrar o reuso da

água de lavagem dos filtros do distrito de Iara – Barro – CE, buscando mostrar a importância

da água, já que esta constitui um elemento essencial à sobrevivência humana, e sem ela o

futuro do nosso planeta estará comprometido.

6.3 JUSTIFICATIVA

A conscientização acerca do potencial poluidor dos resíduos das ETAs faz com que se

busquem alternativas para o tratamento das águas e destinação final correta dos resíduos. A

redução da produção de lodo,  o  aumento  de sua concentração,  a  reutilização da água da

lavagem dos filtros, o melhor aproveitamento das lagoas de secagem, a não contaminação dos

cursos d’água e a destinação adequada do lodo são alguns dos benefícios alcançados com o

tratamento deste resíduo, que cooperam com a preservação do meio ambiente. 

6.4 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH nº 54/2005 define

reuso da água como a utilização de água residuária. Neste processo pode haver ou não um
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tratamento da água, dependendo da finalidade para a qual vai ser reutilizada. Água de reúso é

definida pela Resolução CNRH nº 54/2005 como sendo a água residuária que se encontra

dentro dos padrões exigidos para sua utilização nas modalidades pretendidas.

6.5 ESTIMATIVA DE CUSTOS

Com a construção do tanque (águas das lavagens), leito de secagem (lodo), aquisição

de conjuntos de motores bombas para bombeamento de parte da água de lavagem, depois de

tratada para o início do tratamento - ETA, ou seja, o reaproveitamento, bombeamento do lodo

para  o  leito  de  secagem e  aquisição  de  bombas  dosadoras  para  aplicação  de  um agente

floculante,  aquisição de tubulações  e conexões,  estima-se um valor  de até  R$ 150.000,00

(Cento e cinquenta mil reais).

6.6 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Conforme Art.43 da Lei 8.666/90 a licitação será processada e julgada com observância

dos seguintes procedimentos:

I  -  Abertura  dos  envelopes  contendo  a  documentação  relativa  à  habilitação  dos

concorrentes, e sua apreciação;

II-  Devolução  dos  envelopes  fechados  aos  concorrentes  inabilitados,  contendo  as

respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação;

III - Abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde

que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa,

ou após o julgamento dos recursos interpostos;

IV  -  Verificação  da  conformidade  de  cada  proposta  com  os  requisitos  do  edital  e,

conforme  o  caso,  com  os  preços  correntes  no  mercado  ou  fixados  por  órgão  oficial

competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser

devidamente  registrados  na  ata  de  julgamento,  promovendo-se  a  desclassificação  das

propostas desconformes ou incompatíveis;

V - Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação

constantes do edital;

VI  -  Deliberação  da  autoridade  competente  quanto  à  homologação  e  adjudicação  do

objeto da licitação.
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§1o A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as propostas

serão  realizadas  sempre  em  ato  público  previamente  designado,  do  qual  se  lavrará  ata

circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão.

§2o Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes e pela

Comissão.

§3o É facultada  à  Comissão ou autoridade  superior,  em qualquer  fase  da licitação,  a

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente

da proposta.

§4o O disposto neste artigo aplica-se à concorrência e, no que couber, ao concurso, ao

leilão, à tomada de preços e ao convite.

 §5o Ultrapassada a  fase de habilitação  dos  concorrentes  (incisos  I  e  II)  e abertas  as

propostas (inciso III), não cabe desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação,

salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

§6o Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

Art.44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios

objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios

estabelecidos por esta Lei.

§1o É  vedada  a  utilização  de  qualquer  elemento,  critério  ou  fator  sigiloso,  secreto,

subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre

os licitantes.

§2o Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital ou no convite,

inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas

ofertas dos demais licitantes.

§3o Não  se  admitirá  proposta  que  apresente  preços  global  ou  unitários  simbólicos,

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,

acrescidos  dos  respectivos  encargos,  ainda  que  o ato convocatório  da licitação  não tenha

estabelecido  limites  mínimos,  exceto  quando  se  referirem  a  materiais  e  instalações  de

propriedade  do próprio  licitante,  para  os  quais  ele  renuncie  a  parcela  ou  à  totalidade  da

remuneração.

§4o O disposto no parágrafo anterior aplica-se também às propostas que incluam mão-de-

obra estrangeira ou importações de qualquer natureza. 
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Art.45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o

responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios

previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente

nele  referidos,  de  maneira  a  possibilitar  sua  aferição  pelos  licitantes  e  pelos  órgãos  de

controle. 

§1o Para  os  efeitos  deste  artigo,  constituem tipos  de  licitação,  exceto  na  modalidade

concurso.

I- A de menor preço - quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a

Administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo

com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço;

II- A de melhor técnica;

III- A de técnica e preço.

IV- A de maior lance ou oferta-nos casos de alienação de bens ou concessão de direito

real de uso.

§2o No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no §2o

do art. 3o desta Lei, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para

o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

§3o  No  caso  da  licitação  do  tipo  "menor  preço",  entre  os  licitantes  considerados

qualificados a classificação se dará pela ordem crescente dos preços propostos, prevalecendo,

no caso de empate, exclusivamente o critério previsto no parágrafo anterior.

§4o Para  contratação  de  bens  e  serviços  de  informática,  a  administração  observará  o

disposto no  art. 3o da Lei no  8.248, de 23 de outubro de 1991, levando em conta os fatores

especificados em seu parágrafo 2o e adotando obrigatoriamente o tipo de licitação "técnica e

preço", permitido o emprego de outro tipo de licitação nos casos indicados em decreto do

Poder Executivo.                                                                                                                       

§5o É vedada a utilização de outros tipos de licitação não previstos neste artigo.

§6o Na hipótese  prevista  no art.  23,  §7º,  serão selecionadas  tantas  propostas  quantas

necessárias até que se atinja a quantidade demandada na licitação.

6.7 PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA

O prazo total sugerido para o desenvolvimento das atividades previstas para execução

dos  serviços descritos  neste  termo  de  referência  é  de  180  dias  a  contar  da  data  de  sua

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8248.htm#art3%C2%A72.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8248.htm#art3.
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assinatura. O local e as condições de entrega da obra serão realizados no endereço da obra,

Avenida Manoel Cardoso, S/N, Centro - distrito de Iara – Barro – CE.

6.8 OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Cabe ao empreendedor definir as obrigações que considerar mais adequadas. Caso o

empreendedor não elabore um contrato, este termo de referência passa a ter valor de contrato,

se assinado por ambas as partes. Assim, nas obrigações das partes citadas a seguir, pode-se

usar tanto termo de referência quanto contrato.

São obrigações do empreendedor:

• Colocar a disposição do contratado os elementos e informações necessárias à execução deste

termo de referência;

•  Aprovar  as  etapas  de  execução  dos  serviços  pertinentes,  desde  o  planejamento  até  sua

efetiva concretização;

•  Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, promovendo o acompanhamento e a

fiscalização sob os aspectos quantitativo e qualitativo;

• Impedir que terceiros executem os serviços objeto deste termo de referência;

•  Rejeitar  qualquer  serviço  executado  equivocadamente  ou  em  desacordo  com  as

especificações constantes deste termo de referência;

•  Atestar  a  execução dos serviços e receber  a nota fiscal/fatura  correspondente,  na forma

estabelecida neste termo de referência;

•  Efetuar  os  pagamentos  devidos  ao  contratado,  nos  termos  definidos  neste  termo  de

referência;

• Deduzir e recolher os tributos na fonte sobre os pagamentos efetuados ao contratado;

• Aplicar ao contratado as penalidades regulamentares, caso sejam explicitadas em contrato.

São obrigações do contratado:

• Executar os serviços descritos em sua proposta, em conformidade com as especificações e

nas condições exigidas neste termo de referência;

• Discutir previamente com o empreendedor a sequência dos trabalhos a serem desenvolvidos,

bem como quaisquer alterações que se tornem necessárias;

•  Comunicar  ao  empreendedor  qualquer  anormalidade  de  caráter  urgente  e  prestar  os

esclarecimentos solicitados;   
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•  Assumir inteira responsabilidade pela execução, bem como por quaisquer eventuais danos

ou  prejuízos  causados  ao  empreendedor  ou  a  terceiros,  no  cumprimento  deste  termo  de

referência;

•  Apresentar  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  (ART)  obtida  junto  ao  respectivo

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) referente à execução dos serviços

objeto desta contratação;

•  Mandar desfazer ou refazer qualquer serviço que, a juízo do empreendedor, não esteja de

acordo com o ajustado neste termo de referência;

•  Responder pelas obrigações de natureza tributaria, trabalhista, previdenciária ou resultante

de   acidente no trabalho,  bem como pelas  relacionadas  a alimentação,  saúde,  transporte,

uniformes ou outros benefícios, de qualquer natureza, decorrentes da relação de emprego no

âmbito da contratação;

•  Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, a execução dos

serviços objeto deste termo de referência;

• Manter, durante a execução dos serviços, as condições de habilitação e qualificação exigidas

neste termo de referência;

•  Não divulgar  informações  a terceiros  ou realizar  publicidade  acerca  dos  serviços,  salvo

expressa autorização do empreendedor;

• Atuar dentro dos prazos estabelecidos.

6.9 ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

As inspeções e os estudos, visando a definição do estado geral da obra podem ser

desenvolvidos pela equipe técnica, assim como poderá ser acompanhados pelo empreendedor

e/ou por especialistas por ele contratados, para assegurar a necessária qualidade dos serviços

prestados.  O contratado  deve  comunicar  ao  empreendedor  e,  eventualmente,  solicitar  sua

presença  sempre  que  detectar  alguma  anomalia  que  assim  justifique,  mesmo  antes  da

conclusão da inspeção.

6.10 PAGAMENTO



21

O pagamento será efetuado pelo empreendedor no fim da execução de cada etapa do

contrato, em parcelas calculadas a partir do valor do contrato (ou estipulado neste termo de

referência), mediante apresentação da nota fiscal/fatura, no prazo de X (prazo a ser estipulado

pelo  empreendedor)  dias,  contados  a  partir  da  data  do  atesto  dos  serviços  efetivamente

prestados. O pagamento dever ser efetuado por transferência bancaria para o banco (banco a

ser indicado pelo contratado). Por último, o empreendedor disporá do prazo de cinco dias para

proceder ao atesto da nota fiscal/fatura apresentada.

7. CONCLUSÃO
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Nas ETAs, assim como em outras indústrias, as responsabilidades deixaram de estar

relacionadas exclusivamente à produção do produto final, no caso, água potável. Atualmente,

passou-se a dar uma maior atenção aos resíduos gerados, dadas as atuais restrições legais do

lançamento  in  natura  dos  lodos  de  ETAs  em  corpos  d’água,  embora  esta  ainda  seja  a

alternativa mais adotada em território nacional. 

Portanto,  vários  estudos  estão  sendo  realizados  com  o  objetivo  de  propiciar  o

tratamento  e  a  destinação  adequada  deste  resíduo,  com  a  perspectiva  de  até  mesmo  de

reaproveitá-lo,  assim,  transformá-lo  de  rejeito  em  recurso,  sendo  para  isso,  considerados

aspectos técnicos, econômicos, ambientais, legais, sociais e culturais. 

Baseado nos princípios da sustentabilidade, é importante que as ETAs busquem meios

para  destinar  o  lodo  para  reaproveitamento.  Desta  maneira,  minimizaria  os  impactos

ambientais causados pelos mesmos, não prejudicando o meio ambiente.

É importante ressaltar que para a aplicação efetiva destas alternativas são necessários

análises e estudos específicos para cada lodo gerado em diferentes unidades de tratamento, e

também  é  indispensável  o  controle  de  qualidade  dos  produtos  finais.  Buscando  assim,

assegurar  que o lodo seja  utilizado com profissionalismo e responsabilidade,  contribuindo

com a preservação ambiental.

O  presente  trabalho  terá  como  resultado  principal  a  proposição  e  avaliação  de

desempenho de um sistema para tratamento e aproveitamento da água de lavagem dos filtros

da ETA do distrito de Iara – Barro - CE. A implantação dos leitos drenantes permite atestar

sua  eficiência,  tanto  no  reaproveitamento  da  água  quanto  no  desaguamento  do  lodo

proveniente dessa água. Enfim, tudo isso conscientiza-nos de que quando se pensa em

reúso  da  água,  redução  de  gasto  e  proteção  do  meio  ambiente,  é

necessário entender que várias medidas sustentáveis são necessárias, tais

como: reaproveitamento,  despoluição,  economia e preservação do meio

ambiente. 
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ANEXO A: Quadro  02  -  Laudos  das  análises  oriundas  das  lavagens  dos  filtros  de  Iara,

realizadas nos meses de janeiro a dezembro do ano de 2017:

Data da

Coleta

Hora Unidade Ponto de Amostra ETA Tipo de

Amostra

Parâmetros Resultados Unidades

Alumínio 4,0 mg/L

DQO 16,95 mg/L
pH 8,16 -

24/01/2017 13:10 UN BSA Tubo de saída de

lavagem dos filtros

Barro -

Iara

Rejeito de

ETA

Sólidos

Sedimentáveis

35,0 ml/L

Sólidos

Suspensos

Totais 

216,0 mg/L

Temperatura 29,7 0C
Materiais

Flutuantes

Presente -

Data da

Coleta

Hora Unidade Ponto de Amostra ETA Tipo de

Amostra

Parâmetros Resultados Unidades

Alumínio 1,63 mg/L

DQO 88,55 mg/L
pH 8,16 -

22/02/2017 16:50 UN BSA Tubo de saída de

lavagem dos filtros

Barro -

Iara

Rejeito de

ETA

Sólidos

Sedimentáveis

35,0 ml/L

Sólidos

Suspensos

Totais 

- mg/L

Temperatura 28,7 0C
Materiais

Flutuantes

Presente -

Coliformes

Totais

>24ES NMP/100mL

Escherichia

coli

1,3ES NMP/100mL

Data da

Coleta

Hora Unidade Ponto de Amostra ETA Tipo de

Amostra

Parâmetros Resultados Unidades

Alumínio - mg/L

DQO 48,92 mg/L
pH 8,61 -

21/03/2017 15:15 UN BSA Tubo de saída de

lavagem dos filtros

Barro -

Iara

Rejeito de

ETA

Sólidos

Sedimentáveis

4,5 ml/L

Sólidos

Suspensos

Totais 

- mg/L

Temperatura 30,1 0C
Materiais

Flutuantes

Presente -

Data da

Coleta

Hora Unidade Ponto de Amostra ETA Tipo de

Amostra

Parâmetros Resultados Unidades

Alumínio - mg/L

DQO 127,29 mg/L
pH 8,03 -

17/05/2017 16:20 UN BSA Tubo de saída de

lavagem dos filtros

Barro -

Iara

Rejeito de

ETA

Sólidos

Sedimentáveis

22,0 ml/L

Sólidos - mg/L
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Suspensos

Totais 
Temperatura 29,7 0C
Materiais

Flutuantes

Presente -

Data da

Coleta

Hora Unidade Ponto de Amostra ETA Tipo de

Amostra

Parâmetros Resultados Unidades

Alumínio 2,76 mg/L

DQO 133,95 mg/L
pH 7,58 -
Sólidos

Sedimentáveis

23,0 ml/L

Sólidos

Suspensos

Totais 

- mg/L

21/06/2017 16:32 UN BSA Tubo de saída de

lavagem dos filtros

Barro -

Iara

Rejeito de

ETA

Temperatura 28,7 0C

Materiais

Flutuantes

Presente -

Coliformes

Totais

>24ES NMP/100mL

Escherichia

coli

< 1,0 NMP/100mL

Data da

Coleta

Hora Unidade Ponto de Amostra ETA Tipo de

Amostra

Parâmetros Resultados Unidades

Alumínio 3,41 mg/L

DQO 171,61 mg/L
pH 6,98 -

18/07/2017 15:43 UN BSA Tubo de saída de

lavagem dos filtros

Barro -

Iara

Rejeito de

ETA

Sólidos

Sedimentáveis

11,0 ml/L

Sólidos

Suspensos

Totais 

140,0 mg/L

Temperatura 25,0 0C
Materiais

Flutuantes

Presente -

Data da

Coleta

Hora Unidade Ponto de Amostra ETA Tipo de

Amostra

Parâmetros Resultados Unidades

Alumínio 3,60 mg/L

DQO - mg/L
pH 7,49 -

15/08/2017 16:10 UN BSA Tubo de saída de

lavagem dos filtros

Barro -

Iara

Rejeito de

ETA

Sólidos

Sedimentáveis

13,0 ml/L

Sólidos

Suspensos

Totais 

152,0 mg/L

Temperatura 25,0 0C
Materiais

Flutuantes

Presente -

Data da

Coleta

Hora Unidade Ponto de Amostra ETA Tipo de

Amostra

Parâmetros Resultados Unidades

Alumínio 3,90 mg/L

DQO 148,43 mg/L
pH 7,81 -

25/09/2017 15:50 UN BSA Tubo de saída de

lavagem dos filtros

Barro -

Iara

Rejeito de

ETA

Sólidos

Sedimentáveis

21,0 ml/L

Sólidos

Suspensos

Totais 

170,0 mg/L
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Temperatura 25,0 0C
Materiais

Flutuantes

Presente -

Data da

Coleta

Hora Unidade Ponto de Amostra ETA Tipo de

Amostra

Parâmetros Resultados Unidades

Alumínio 2,32 mg/L

DQO 104,60 mg/L

pH 7,60 -

26/10/2017 13:00 UN BSA

Tubo  de  saída  de

lavagem dos filtros

Barro  -

Iara

Rejeito  de

ETA

Sólidos

Sedimentáveis

6,0 ml/L

Sólidos

Suspensos

Totais 

175,0 mg/L

Temperatura 25,0 0C
Materiais

Flutuantes

Presente -

Coliformes

Totais

1,4E3 NMP/100mL

Escherichia

coli

2,0 NMP/100mL

Data da

Coleta

Hora Unidade Ponto de Amostra ETA Tipo de

Amostra

Parâmetros Resultados Unidades

Alumínio 3,35 mg/L

DQO 188,90 mg/L
pH 7,58 -

29/11/2017 13:40 UN BSA Tubo de saída de

lavagem dos filtros

Barro -

Iara

Rejeito de

ETA

Sólidos

Sedimentáveis

16,0 ml/L

Sólidos

Suspensos

Totais 

210,0 mg/L

Temperatura 25,0 0C
Materiais

Flutuantes

Presente -

Data da

Coleta

Hora Unidade Ponto de Amostra ETA Tipo de

Amostra

Parâmetros Resultados Unidades

Alumínio 6,43 mg/L

DQO 274,73 mg/L
pH 7,75 -

20/12/2017 15:20 UN BSA Tubo de saída de

lavagem dos filtros

Barro -

Iara

Rejeito de

ETA

Sólidos

Sedimentáveis

25,0 ml/L

Sólidos

Suspensos

Totais 

320,0 mg/L

Temperatura 29,0 0C
Materiais

Flutuantes

Presente -

Coliformes

Totais

7,2E3 NMP/100mL

Escherichia

coli

<1,0E2 NMP/100mL

Fonte: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE.

OBSERVAÇÃO:

Desde 21/02/17 foi publicada a Resolução COEMA Nº 02/2017, e poderá ser concedido um prazo de até 24 meses para adequação dos

parâmetros.

LEGENDA:

ND – Não detectado pelo método; 

NE – Não Especificado
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                            Quadro 03 – Padrões da Resolução do COEMA, N0 02/2017
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     ANEXO B: Planta Baixa e Corte dos Leitos Drenantes.

    Fonte: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE.

 ANEXO C: Corte do Tanque do Efluente.
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 Fonte: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE.
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 ANEXO D: Realização de Jar Test.

Inicio do Jar Test

 

Término do Jar Test 

Fonte: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE.

 Dosagem encontrada do Polímero Catiônico em pó = 3,0ppm.
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ANEXO E: Construção dos Leitos Drenantes 01 e 02.
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Fonte: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE.
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