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RESUMO 

 

O abastecimento de água de qualidade é essencial para o desenvolvimento da vida. 

As estações de tratamento de água (ETA’s) são responsáveis pelo processo de qualidade 

da água de acordo com exigências da Portaria de Consolidação nº 5, Ministério da Saúde. 

Assim como uma indústria, as Eta’s produzem resíduos que são gerados durante as 

diversas etapas de tratamento. Especificamente em plantas de filtração direta, os rejeitos 

são gerados a partir da lavagem dos filtros e, na grande maioria das estações, esses 

efluentes são direcionados para terrenos adjacentes e/ou lançados no próprio manancial 

que muitas vezes serve de captação da água bruta para tratamento, evidenciando a 

problemática de poluição do meio ambiente. O presente projeto de intervenção foi sobre a 

ETA de Canafístula, localizada na zona rural do município de Choró/CE, a qual se encontra 

em fase de conclusão das obras, porém, não dispõe de sistema de tratamento das águas 

proveniente da lavagem do filtro. No desenvolvimento do trabalho de intervenção, foram 

analisados os projetos da estação de tratamento de água, avaliação dos parâmetros físico-

químicos da água bruta, visitas durante a execução da obra e análise da locação e 

topografia do terreno. Como a proposta de tratamento e destinação final ambientalmente 

adequada dos resíduos gerados na ETA, aliado a preocupação com a escassez hídrica 

que os estados no Nordeste vêm enfrentando nos últimos seis anos, principalmente o semi 

árido cearense, este trabalho sugere a implantação de uma unidade de Leito Drenante 

para desaguamento e redução de volume do lodo, além da execução de um tanque para 

armazenamento e recirculação do sobrenadante para o início da planta de tratamento a 

fim de melhorar a oferta hídrica na região. A execução do sistema proposto reflete 12,81% 

do valor destinado a implantação concepção do sistema de abastecimento da comunidade, 

valor este considerado baixo investimento em relação a importância da intervenção para a 

comunidade. 

Palavras chaves: Estação de tratamento da água; resíduos; água de lavagem de 

filtros; leito drenante. 
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ABSTRACT 

 

The provision of quality water is essential for the development of life. Water treatment 

plants (ETA's) are responsible for the water quality process according to requirements of 

Consolidation Ordinance No. 5, Ministry of Health. Like an industry, Eta's produce waste 

that is generated during the various treatment steps . Specifically in direct filtration plants, 

tailings are generated from the washing of the filters and, in the vast majority of stations, 

these effluents are directed to adjacent land and / or thrown into the well itself, which often 

serves as a source of raw water for treatment , evidencing the problem of pollution of the 

environment. The present intervention project was about the Canafistula ETA, located in 

the rural area of the municipality of Choró / CE, which is in the phase of completion of the 

works, however, it does not have a water treatment system from the filter washing. In the 

development of the intervention work, the projects of the water treatment plant, evaluation 

of the physical-chemical parameters of the raw water, visits during the execution of the 

work and analysis of the location and topography of the land were analyzed. As the 

proposal for the treatment and final environmental disposal of waste generated in the ETA, 

together with the concern about the water scarcity that the states in the Northeast have 

been facing in the last six years, mainly the semi-arid region of Ceará, this work suggests 

the implantation of a Drainage bed for dewatering and sludge volume reduction, in addition 

to the execution of a tank for storage and recirculation of the supernatant to the beginning 

of the treatment plant in order to improve the water supply in the region. The implementation 

of the proposed system reflects 12.81% of the value intended for the implementation design 

of the community supply system, this value considered low investment in relation to the 

importance of intervention to the community. 

Keywords: Water treatment plant; waste; water washing filters; draining bed. 
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1. INTRODUÇÃO 

O acesso aos serviços de saneamento básico é um dos aspectos importantes 

para a promoção da saúde pública e para a melhoria da qualidade de vida da 

população, e é entendido pela Lei federal n. 11.445/20071, que estabeleceu as 

diretrizes nacionais para o saneamento básico, como o conjunto de serviços, 

infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das 

águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas (art. 

3º). 

O sistema de recursos hídricos possui, no entanto, desafios e fragilidades que 

necessitam ser superados. Estas são oriundas de problemas que necessitam de 

abordagem intersetorial, como é o caso do abastecimento de populações rurais que 

vivem em pequenas comunidades – que requer ações de planejamento, construção 

de infraestrutura e gestão, coordenação do setor de recursos e saneamento para 

tornar possível a universalização do acesso a água (CEARÁ 2050, Recursos Hídricos, 

2018).  

Atualmente 81% da população urbana e 64% da população total possuem 

serviço de abastecimento de água. Dos 1.794 municípios do Nordeste, 42,3% (759) 

têm mais de 50% de sua população vivendo nas áreas rurais. São 3.722.491 

domicílios rurais. Desses, em 2010, apenas 34,9% eram conectados à rede geral de 

água, enquanto 65,1% utilizavam outras formas de abastecimento, como carros pipa, 

poços, cisternas. Constata-se aqui a dimensão do problema do saneamento rural 

onde grande número de comunidades rurais não possuem sistema de abastecimento 

de água regular. A universalização do abastecimento de água persiste como desafio. 

A construção de organizações e políticas para o saneamento rural deve ser 

perseguida, experiências importantes como o SISAR (Sistema Integrado de 

Saneamento Rural) devem ser aprofundadas no sentido da construção de estratégia 

de gestão sustentável para o Saneamento Rural. Experiência como o do Plano de 

Águas específico para o abastecimento das populações rurais como o realizado em 

Milhã devem ser considerados como instrumento de operacionalização das diferentes 

políticas públicas de construção de infraestruturas para as populações rurais 

(cisternas, poço com chafariz, pequenos sistemas de distribuição de água...) e 
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adequado modelo de gestão (CEARÁ 2050, Recursos Hídricos, 2018). 

Além disso, as tecnologias utilizadas no saneamento em áreas rurais 

representam muitas vezes uma transposição do paradigma tecnológico dominante em 

áreas urbanas. Assim, é que se verifica a tentativa insistente de levar soluções 

coletivas para os meios rurais, que possuem dispersão populacional e baixa 

capacidade de pagamento, os quais impactam sobremaneira no estimulo à atuação 

dos prestadores de serviços seguindo a lógica de mercado (SILVEIRA, 2013). 

Dessas situações, surge um conflito entre a necessidade de se universalizar o 

acesso à água potável e as características socioeconômicas, territoriais e políticas dos 

meios rurais, necessitando-se de aproximações ao tema que vislumbrem um conjunto 

de soluções possíveis para reduzir o antagonismo posto. De fato, tal situação se 

mostra como um dos maiores desafios à universalização do acesso ao saneamento 

no Brasil (VARGAS, 2012) 

O tratamento de água de ciclo completo, dependendo da qualidade e 

características físico-químicas e bacteriológicas, pode ser composto das etapas de 

aeração, mistura de reagentes coagulantes e floculador, decantadores, flotação, 

filtração lenta e rápida, correção de acidez e ação corrosiva, desinfecção, redução dos 

índices de sabor e odor e correção e dureza.  

A filtração é umas das etapas do processo de tratamento, cuja função é reter 

as partículas que não foram removidas na fase antecedente de decantação, além de 

clarificar a água, removendo algumas impurezas através de sua porosidade. Este 

meio poroso é a areia preparada sob as quais existem seixos e um sistema de dreno. 

O leito filtrante remove materiais em suspensão e coloides, certa quantidade de 

bactérias, e altera as características da água (Mark J. Hammer, 1979) 

Os filtros são lavados quando a qualidade da água não mais atende ao padrão 

de potabilidade ou quando o nível de água no filtro atinge o limite máximo estabelecido. 

A freqüência da lavagem dos filtros lentos é bem menor em comparação à dos filtros 

rápidos. Um filtro lento pode chegar a ficar três ou mais meses sem lavar, enquanto o 

filtro rápido é lavado, normalmente, todo dia ou a cada dois dias. Os filtros devem ser 

mantidos limpos, para que retenham o máximo possível de impurezas, de forma a 

produzir uma água de boa qualidade (Mark J. Hammer, 1979) 
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A presença de uma unidade de tratamento/reuso/recirculação das águas de 

lavagem dos filtros (ALF) em uma ETA já é bem difundida em Sistemas de 

Abastecimento Água nas zonas urbanas. A planta do tipo convencional de fluxo 

completo da cidade de Anápolis/GO é um exemplo de sucesso dessa intervenção, 

cuja proposta serve como solução da escassez que durante anos afeta principalmente 

os estados do nordeste brasileiro, uma vez os resíduos gerados nas ETA’s são 

formados principalmente pelo lodo de decantadores e pela água de lavagem dos filtros, 

a qual representa a maior parcela de perda de água, podendo compreender até 10% 

da vazão da estação.   

Apesar de ser uma água proveniente da lavagem das unidades de filtração, 

esta é recirculada para receber o mesmo tratamento daquela água bruta proveniente 

da captação do manancial do sistema, ou seja, possui o mesmo padrão de 

potabilidade e procedimentos de controle de vigilância da qualidade para consumo 

humano, obedecendo as premissas dispostas no Código SUS que abrange o 

conteúdo da antiga portaria 2.914 revogada pelo Ministério da Saúde no ano de 2017. 

Atualmente, ela está incorporada pela PRC (Portaria de Consolidação) nº 5, no Anexo 

XX. 

Diversas são as maneiras de disposição final dos efluentes gerados durante o 

tratamento da água. No entanto, o lançamento desses efluentes, sem tratamento 

adequado, em mananciais ainda é uma prática comum em nosso país, devido a 

dificuldade no gerenciamento e na busca de uma metodologia que seja mais 

adequada. Os órgãos fiscalizadores têm atuado fortemente para inibir essa prática, 

todavia, diversas ETA’s possuem concepções antigas em que não havia a 

preocupação no tratamento dos resíduos gerados. Estes apenas eram direcionados 

para um corpo receptor que, na grande parte deles, era o mesmo manancial da 

captação de água bruta. 

Os resíduos provenientes de ETA possuem elevado potencial de poluição e 

contaminação, devido à presença de impurezas removidas da água buta e de 

compostos químicos resultantes da adição de coagulantes e condicionantes, durante 

o processo de tratamento. Dependendo das peculiaridades da água bruta, pode-se ter 

maior ou menor presença de material orgânico (substâncias húmicas que conferem 

cor à água, organismos planctônicos, bactérias, protozoários, vírus, etc) e inorgânico 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 

 

 

 

(formado por areias, argila e silte). Diante desta complexidade de fatores, é necessário 

o desenvolvimento de estudos que realizem a caracterização dos resíduos, com a 

finalidade de propor técnicas mais adequadas para seu tratamento e disposição final, 

de forma que estas sejam condizentes com as peculiaridades e realidade de cada 

ETA (SCALIZE, 2003). 

A proposta da recirculação da água de lavagem de filtros na estação em estudo 

evitará o desperdício de água, fato este de bastante importância para o estado do 

Ceará que passa por um prolongado período de seis anos de estiagem. Além disso, 

minimiza ainda a poluição do solo da região e de recurso hídricos, reduzindo a geração 

de impactos ao corpo receptor e sua biota. O efluente sem tratamento acarreta o 

aumento na concentração de metais tóxicos, na alta concentração de sólidos 

suspensos, prejuízos no ciclo de nutrientes, principalmente o fósforo, além da 

possibilidade de desenvolver condições anaeróbias em águas estacionárias ou de 

velocidade lenta. Nos locais de descarga, o curso d’água receptor pode ainda 

apresentar aspecto visual desagradável. 

Sendo assim, visa-se propor uma tecnologia que realize o tratamento e 

recirculação da água de lavagem de filtro do Sistema de Abastecimento de Água da 

comunidade de Canafístula no município de Choró. O projeto de intervenção 

contemplará o dimensionamento da unidade de tratamento de leito drenante, o tanque 

de água para recirculação, a estação elevatória de água clarificada, linha de recalque 

e hidromecânicos. Todos as peças gráficas serão desenvolvidas com todos os 

detalhes a fim de se obter uma boa execução das unidades supracitadas. 
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2. OBJETIVO 

2.1. Objetivo Geral 

Propor a implantação de unidades de leitos drenante para tratamento e 

reaproveitamento das águas de lavagem de filtros em Sistemas de abastecimento de 

Água (SAA) na zona rural. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

O desenvolvimento do presente trabalho é baseado nos seguintes objetivos 

específicos: 

• Identificar um SAA que não disponha de unidade de tratamento de ALF 

e propor uma tecnologia para resolução da problemática, aliado ao 

reaproveitamento do sobrenadante tratado para tratamento no início da 

planta e, posterior, abastecimento; 

• Caracterizar parâmetros físicos e químicos da água bruta; 

• Elaborar projeto de intervenção de leito drenante para o resíduo 

proveniente da ALF; estação elevatória de água clarificada do 

sobrenadante do leito para recirculação na ETA e linha de recalque de 

água clarificada; 

• Diminuição do volume captado, consumo de energia elétrica e produtos 

químicos. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1.1. Sistema de Abastecimento de Água 

O sistema de abastecimento de água é composto por conjunto de obras civis, 

materiais e equipamentos, destinados à produção e a distribuição de água potável 

para populações, sob a responsabilidade do poder público, mesmo que administrada 

em regime de concessão ou permissão (Manual de Saneamento da FUNASA, 2007). 

A disponibilidade de água subterrânea no Ceará é relativamente modesta 

excetuando-se a região do Araripe, Apodi, faixa costeira e formação Serra Grande na 

Ibiapaba. A disponibilidade em fraturas de rochas no cristalino é pequena não 

obstante sua relevância para o abastecimento de populações rurais difusas e o 

abastecimento emergência em períodos secos. A exploração dos mananciais 

subterrâneas é realizada através da perfuração de poços. A SOHIDRA perfurou no 

período 1987-2017 um total de 10.743 poços (CEARÁ 2050, Recursos Hídricos, 2018). 

As águas de superfície são as de mais fácil captação e por isso havendo, pois, 

uma tendência a que sejam mais utilizadas no consumo humano. No entanto temos 

que menos de 5% da água doce existente no globo terrestre encontram-se disponíveis 

superficialmente, ficando o restante armazenado em reservas subterrâneas 

(Guimarães, Carvalho e Silva). 

Os principais mananciais utilizados para captação dos sistemas de 

abastecimento de águas das zonas rurais do estado do Ceará são: açudes, rios e 

poços profundos. Este último, devido ao extenso período de escassez hídrica no 

estado, vem se tornando a principal fonte de captação para evitar o colapso no 

abastecimento. 

As águas superficiais empregadas em sistemas de abastecimento geralmente 

são originárias de um curso de água natura. As condições de escoamento, a variação 

do nível d’água, a estabilidade do local de captação, etc, é que vão implicar em que 

sejam efetuadas obras preliminares a sua captação e a dimensão destas obras. 

Basicamente as condições a serem analisadas são: quantidade e qualidade da água, 

garantia de funcionamento, economia das instalações e localização (Guimarães, 
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Carvalho e Silva. 

Os reservatórios de águas subterrâneas são chamados de lençóis. Essas 

águas podem estar acumuladas em dois tipos de lençóis: o freático ou o artesiano. O 

lençol freático caracteriza-se por está assentado sobre uma camada impermeável de 

sub- solo, rocha, por exemplo, e submetido a pressão atmosférica local. O lençol 

artesiano caracteriza-se por está confinado entre duas camadas impermeáveis de 

crosta terrestre e submetido a uma pressão superior a pressão atmosférica local 

(Guimarães, Carvalho e Silva). 

O tratamento de água para abastecimento público consiste no conjunto de 

procedimentos físicos e químicos que são aplicados na água para que esta fique em 

condições adequadas para o consumo humano, ou seja, para que a água se torne 

potável. O processo de tratamento de água a livra de qualquer tipo de contaminação, 

evitando a transmissão de doenças. (Brasil, 2011). 

 

3.1.2. Sistema Integrado de Saneamento Rural (Sisar) 

A maioria dos sistemas de água rurais executados pela Cagece, através do 

programa São José, são gerenciados pelo Sistema Integrado de Saneamento Rural. 

O Sisar começou a ser implantado no Ceará em 1996, na Bacia do Acaraú e Coreaú. 

Atualmente, existem oito unidades do Sisar no Ceará (uma em cada bacia hidrográfica 

do Estado), segundo o levantamento realizado em abril de 2017, são 1.419 

localidades atendidas e aproximadamente 552 mil pessoas beneficiadas com 

sistemas de abastecimento de água, gerenciados pelos próprios moradores.  

O Sistema Integrado de Saneamento Rural (Sisar) faz gestão compartilhada 

das 1.419 comunidades e visa garantir, a longo prazo, o desenvolvimento e 

manutenção dos sistemas implantados pela Cagece de forma autossustentável. Cada 

um desses sistemas constitui uma Organização da Sociedade Civil (OSC) sem fins 

lucrativos, formada pelas associações comunitárias representando as populações 

atendidas, com a participação e orientação da Cagece. 

Entre as atribuições dessas oito OSCs, está a prestação de assistência técnica, 

o controle da qualidade da água, o cálculo de tarifas, a emissão de contas, trabalho 

social nas comunidades e o repasse de informações para a Cagece. A estrutura 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 

 

 

 

organizacional do Sistema Integrado de Saneamento Rural (Sisar) consta de um 

conselho de administração com 11 membros (6 das associações e 5 de órgãos 

governamentais) e um conselho fiscal com 6 membros (todos representantes das 

comunidades), além de considerar a voz dos moradores em Assembleia Geral.  

Um dos destaques do Sisar é o valor da conta paga, que é muito abaixo do 

valor normal cobrado por uma conta de água. Isso se deve, porque a comunidade 

divide as despesas com energia elétrica e gratificação do operador do sistema.  

O Sistema Integrado de Saneamento Rural (Sisar) sensibiliza e capacita as 

comunidades, além de orientar a manutenção nos sistemas de tratamento e 

distribuição de água, porém, são os próprios moradores que operam o sistema. 

Atualmente, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) existe uma gerência 

responsável por todas as ações de saneamento na zona rural do estado, e foi através 

desta, que o modelo de gestão foi replicado. 

 

3.1.3. Escassez Hídrica na Zona Rural do Estado do Ceará 

As crises devido à escassez hídrica associada as secas marcaram os ciclos de 

desenvolvimento do Ceará, estas produziram colapsos na produção econômica, nos 

sistemas urbanos, na saúde entre outros setores, produzindo migrações e grande 

sofrimento para as populações. Estes fatos encontram-se amplamente documentado 

nos relatos de secas como as de 1877-78, 1887-90, 1915, 1919, 1932, 1958, 1970, 

1981-83, 1998, 2012-2017. Estes impactos tornaram o Risco Hidrológico em Risco 

Sistêmico por sua abrangência multisetorial, por sua severidade potencialmente 

catastrófica para a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico das populações 

humanas (CEARÁ 2050, Recursos Hídricos, 2018). 

Mitigar os impactos destes eventos tem sido um desafio intergeracional aos 

cearenses. A redução destes impactos requer o reconhecimento que os processos 

associados aos recursos hídricos têm características sócio-naturais. Compreender a 

ocorrência da água na natureza em sua variabilidade espacial e temporal, reconhecer 

os riscos oriundos destes padrões de ocorrência para reduzir as vulnerabilidades 

sociais advindas destes riscos deve ser o caminho a ser trilhado. Grosso modo, esta 

tem sido a trajetória do último século.  
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O Ceará é um estado com baixa disponibilidade hídrica, devido à combinação 

de uma série de fatores, sobretudo: baixos índices de precipitação (inferiores a 900 

mm); altas taxas de evaporação (superiores a 2.000mm); irregularidade do regime de 

precipitação (secas frequentes e por vezes plurianuais); e um contexto hidrogeológico 

desfavorável (80% do território sobre rocha cristalina, com camada de solo raso e 

poucos recursos hídricos subterrâneos). Por isso a maior parte dos rios são 

naturalmente intermitentes, ou seja, são corpos d’água que secam durante a estação 

seca (CEARÁ 2050, Recursos Hídricos, 2018). 

Os eventos de secas plurianuais impõem aos reservatórios a necessidade de 

transportem a água dos anos chuvosos para anos secos subsequentes, este processo 

caracteriza a regularização plurianual dos reservatórios estratégicos no Estado. A 

evaporação dos lagos dos reservatórios impõe perdas de água relevantes neste 

transporte temporal de água realizados pelos reservatórios, limitando na prática o 

horizonte da capacidade de regularização. Infraestrutura física de armazenamento e 

transferência hídrica, sistema de gestão dos recursos hídricos e proteção aos mais 

vulneráveis através de políticas de assistência social (segurança alimentar) tem 

aumentado a resiliência da sociedade às secas (CEARÁ 2050, Recursos Hídricos, 

2018). 

O problema da água no Ceará não se encerra em ser tão pouca nas secas; há 

a poluição que degradam a qualidade da água notadamente em anos secos onde 

eutrofização e salinidade comprometem mananciais; há o problema das cheias 

urbanas e nos baixos vales dos grandes rios intermitentes; há o problema do elevado 

custo econômico e financeiro de disponibilização; e há os conflitos associados a 

apropriação deste recurso escasso, conflitos estes entre regiões, entre usos da água 

e entre visões sociais e interesses contraditórios. 

A segurança hídrica da população do Estado (8,95 milhões de habitantes) e 

das atividades econômicas durante os períodos de escassez são, portanto, fortemente 

dependentes de sofisticada infraestrutura hídrica, com reservatórios, interligação de 

bacias, canais e adutoras, estações de bombeamento entre outros. No Ceará, além 

de milhares de reservatórios de menor porte (mais de 28.000), 155 reservatórios são 

considerados estratégicos por concentrarem a capacidade de reservação plurianual 

(18,63 bilhões de m³), distribuídos nas 12 regiões hidrográficas do Estado. A 
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infraestrutura hídrica compreende ainda 408 km de canais, 1.784 km de adutoras e 

redes de distribuição e 32 estações de bombeamento. No total, são 2.582 km de rios 

perenizados, envolvendo 81 corpos d’água (CEARÁ 2050, Recursos Hídricos, 2018). 

3.1.4. Sistema de Filtração e Lavagem de Filtros 

O tipo de tratamento simples, denominado filtração, fundamenta-se em fazer a 

água passar através de um meio poroso, capaz de reter ou remover algumas de suas 

impurezas. A técnica de filtração tem evoluído constantemente, com o objetivo de 

aumentar a eficiência quantitativa e qualitativa dos filtros, através de modificações da 

sua constituição e operação, de modo a reduzir custos e otimizar processos. Os 

principais meios porosos empregados na filtração de água potável são a areia, o 

antracito, o carvão e areia em camadas superpostas, o carvão, areia e granada em 

camadas superpostas e a diatomácea (Mark J. Hammer, 1979). 

Os filtros podem ser: 

- rápidos: taxas de filtração > 120m3/m2.dia.  

- lentos:  taxas de filtração ≈ 7m3/m2.dia. 

Filtração lenta 

O processo de tratamento por filtração lenta é muito pouco usado, exceto para 

pequenas demandas, uma vez que sendo as taxas de filtração muito baixas, seu 

emprego para grandes vazões demandaria grandes áreas de filtração. 

Em geral são filtros de areia ou de outros materiais porosos, ficando contidos 

dentro de uma caixa, geralmente de alvenaria ou concreto armado e de base 

retangular. 

Filtração rápida 

Os processos de filtração mais comumente empregados são os de filtração 

rápida com suas diversas modalidades. A filtração rápida convencional consiste na 

passagem da água através de um material poroso, com velocidade bem superior à da 

filtração lenta. Nos filtros rápidos convencionais, a taxa de filtração é da ordem de 120 

m3/m2.dia, distanciando-se de média de 4 m3/m2.dia adotada na filtração lenta.  

Nesses filtros convencionais, que utilizam a areia como meio, a filtração se 
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processa de cima para baixo, pela ação da gravidade. Atualmente, graças ao emprego 

de outros materiais porosos, associados à areia, como o carvão antracitoso, e 

empregando-se a filtração de baixo para cima, é possível obter taxas de filtração 

bastante elevadas, da ordem de 600 m3/m2.dia. A filtração rápida por si só, é incapaz 

de remover a cor da água, sendo por isso mesmo, utilizada para complementar o 

processo de coagulação-sedimentação. Na filtração rápida convencional utiliza-se 

uma camada de areia com espessura de 60 a 75 cm, tamanho efetivo de 0,45 a 0,55 

mm e coeficiente de uniformidade de 1,3 a 1,7, situada sobre uma camada de 

pedregulho com cerca de 38 a 60 cm de espessura, ficando o conjunto dentro de uma 

caixa, geralmente de concreto armado e de base retangular. A altura da lâmina líquida 

sobre a camada de areia deve ser da ordem de 75 cm (Mark J. Hammer, 1979). 

A grande vantagem da filtração sob pressão é a de, em certos casos, permitir 

o funcionamento totalmente por gravidade do sistema de água ou de evitar instalações 

de duplo recalque. Requerem por outro lado, menor espaço de instalação, sendo 

preferidos nas instalações industriais. A filtração sob pressão pode dar-se de baixo 

para cima, por isso, chamada de filtração ascendente. A filtração ascendente em leito 

de areia tem como objetivo tornar mais econômico o tratamento da água pela filtração 

rápida. Estudos mais recentes possibilitaram a melhoria do processo de filtração 

ascendente, sendo esta técnica, atualmente mais preferida, em que pese a 

necessidade de duplo bombeamento nas unidades de tratamento. São conseguidas 

maiores taxa de filtração e maior eficiência na remoção da cor e da turbidez da água. 

A filtração se dá no sentido dos grãos mais grossos para os mais finos das camadas 

filtrantes (Mark J. Hammer, 1979).  

Segundo Souza (2011), no que se refere à lavagem dos filtros, pode-se dizer 

que o método, a duração e a periodicidade das lavagens, dentre outros fatores, 

determinam a qualidade e a quantidade dos resíduos gerados. Estes são compostos 

principalmente por partículas argilosas muito finas, que não sedimentam nos 

decantadores. A lavagem dos filtros, geralmente, é realizada em intervalos de 12 a 48 

horas e, o tempo de lavagem dura entre 4 e 15 minutos, sendo, o final da lavagem 

geralmente é determinado pela observação da clarificação da água presente sobre o 

leito filtrante ou por redução da turbidez conforme análise laboratorial. 
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3.1.5. Caracterização dos Resíduos Gerados em ETA’s 

Assim como numa indústria, as ETA’s também produzem resíduos durante seu 

processo produção, denominado, tratamento da água. Esses materiais são, em sua 

maioria, provenientes das descargas e limpeza de filtros, decantadores e floculadores, 

onde apresentam um elevado grau de poluição ambiental em virtude da sua 

composição heterogênea (matéria orgânica, metais, compostos inorgânicos, etc). Os 

resíduos gerados em ETA consistem em uma combinação entre fase sólida e líquida, 

em que a maior parcela corresponde à fase líquida. Assim, as características dos 

resíduos preconizam sistemas que reduzam a água e que propiciem a redução de 

volume de forma a viabilizar um melhor gerenciamento (Barroso, 2007). 

As características dos resíduos produzidos em uma ETA, especialmente sua 

quantidade e qualidade, dependem de vários fatores, como: i) qualidade da água bruta 

e tecnologia de tratamento; ii) características da coagulação, tipo e dosagem de 

coagulante e de alcalinizante ou de acidificante; iii) uso, característica e dosagem do 

auxiliar de coagulação (floculação ou filtração); iv) uso de oxidante e adsorvente 

(carvão ativado pulverizado); v) método de limpeza dos decantadores (ou flotadores); 

vi) técnica de lavagem dos filtros; vii) habilidade dos operadores; viii) automação de 

processos e operações da ETA; e ix) reuso da água recuperada no sistema de 

tratamento (Di Bernardo; Sabogal Paz, 2008). 

De acordo com a CETESB (2005), o alumínio na água é complexado e 

influenciado pelo pH, temperatura e presença de fluoretos, sulfatos, matéria orgânica 

e outros ligantes. A solubilidade é baixa em pH entre 5,5 e 6,0. O alumínio deve 

apresentar maiores concentrações em profundidade, em que o pH é menor e pode 

ocorrer anaerobiose. Se a estratificação, e conseqüente anaerobiose, não forem muito 

fortes, o teor de alumínio diminuirá no corpo de água, como um todo, à medida em 

que se distancia a estação das chuvas. O aumento da concentração de alumínio está 

associado ao período de chuvas e, portanto, à alta turbidez. O acúmulo de alumínio 

no homem tem sido associado ao aumento de casos de demência senil do tipo 

Alzheimer (Meneses, 2005). 

Para a caracterização dos resíduos existentes em uma ETA, é necessário que 

haja um monitoramento do funcionamento das diferentes unidades de tratamento. 

Este monitoramento deve cobrir as variações da qualidade da água bruta durante 
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todas as estações climáticas de um ano. Se não houver registros de operação da ETA, 

pode ser efetuado um levantamento do funcionamento de cada unidade de tratamento 

(decantadores ou flotadores e filtros) e relacionar a quantidade de sólidos suspensos 

totais retidos por meio do balanço de massas e comparar os resultados obtidos com 

equações empíricas. Em ETA que se encontra em fase de projeto, a quantidade de 

sólidos pode ser estimada pelo uso de equações, porém, é extremamente difícil 

estimar a qualidade dos resíduos sem que se tenham dados confiáveis da qualidade 

da água bruta a ser tratada e das características dos produtos químicos a serem 

empregados (Di Bernardo; Sabogal Paz, 2008). 

Geralmente a quantidade de resíduos gerados pode compreender entre 2 a 10% 

do volume total tratado (USEPA, 2002; Raj et al., 2008), contendo apenas 0,01 a 0,1% 

de sólidos (Di Bernardo et al., 2012). No Brasil, aproximadamente 73% dos resíduos 

da ETA são lançados nos cursos d’água sem tratamento (IBGE, 2002), prática essa, 

ilegal, uma vez que os lodos de ETA são classificados como resíduos sólidos e seu 

lançamento in natura no meio ambiente é vedado pela Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (Brasil, 2010). Os custos elevados para implantação, operação e manutenção 

das instalações de tratamento de resíduos das ETA’s induzem a disposição 

inadequada destes resíduos. 

Estes rejeitos apresentam elevado potencial poluidor e seu lançamento direta 

ou indiretamente nos corpos de água pode acarretar alterações de cor e turbidez, 

inibição da atividade biológica, aumento da concentração de sólidos no fundo do corpo 

receptor e riscos à saúde humana em razão da presença de agentes patogênicos e 

metais pesados (Scalize e Di Bernardo, 1999; Di Bernardo et al., 2012). 

O resíduo proveniente das ALF apresenta um sério problema para os órgãos 

que fiscalizam tais sistemas, devido ao elevado custo para tratamento e destinação 

final. No Brasil estes resíduos são regulamentados pela Resolução nº 430/2011 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que estabelece condições e 

padrões de lançamento de efluentes de qualquer fonte poluidora, de forma a exigir 

que o efluente seja previamente tratado quando lançado direta ou indiretamente em 

corpos d’água. Se não houver o tratamento adequado, pode ser configurado um crime 

ambiental conforme preconiza a Lei nº 9.605/98, de forma que a empresa poluidora 

fica sujeita a penalidade civil, administrativa e criminal (CHAVES, 2012). No estado 
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do Ceará, a lei que regulamenta o lançamento de efluentes (na qual os resíduos de 

lavagem de filtros estão inclusos) é a Resolução COEMA Nº 02 de 2017. 

No entanto, constata-se que ainda não há regulamentação específica que 

padronize limites na quantidade e qualidade do lodo utilizado em cada uma das 

alternativas de aproveitamento e de disposição dos resíduos. Sendo assim, é 

necessário apropriação técnica sobre o tema, realizando análises de laboratório e/ou 

em escala piloto para indicar a técnica mais viável e eficiente para o tratamento dos 

resíduos (Freitas et al, 2010). 

Diante da escassez de mananciais de boa qualidade, torna-se imprescindível 

um adequado gerenciamento do sistema de abastecimento de água de forma que 

englobe a minimização, tratamento, aproveitamento e disposição desses resíduos. 

 

3.1.6. Métodos de Tratamento e Disposição dos resíduos 

As ETA produzem uma quantidade significativa de lodos. Tradicionalmente 

estes resíduos são lançados diretamente em corpos aquáticos ou lançados em redes 

coletoras de esgotos. Com as pressões das autoridades ambientais, existe uma 

necessidade de se buscar alternativas viáveis para o seu tratamento/disposição final 

(Vigneswaran et al., 1996). 

Apesar de ser um assunto recente no Brasil, para que haja um melhor 

aproveitamento da prática de tratamento e recirculação de água de lavagem de filtros, 

é necessária adequada abordagem técnica desta questão, incluindo o entendimento 

dos riscos potenciais à saúde dos consumidores. Na literatura nacional são escassos 

os registros de trabalhos sobre os efeitos da concentração dos metais e outros 

contaminantes na qualidade da água para consumo humano devido à recirculação de 

água de lavagem dos filtros (Campos, 2014). 

Uma das alternativas mais comuns de gestão de lodos de ETA é o seu 

encaminhamento para os aterros sanitários, necessitando de uma etapa prévia de 

desidratação para diminuição dos volumes a serem dispostos. Por sua vez, leitos de 

secagem, são a forma predominante de desidratação, devido a sua eficiência, 

simplicidade operacional e baixo custo. Contudo necessitam de grandes áreas para 

sua implantação inviabilizando o seu uso em muitos casos (Vigneswaran et al., 1996). 
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Nos sistemas tradicionais de leito de secagem, a estrutura básica é composta 

por uma camada suporte, um meio filtrante e sistema drenante. A possibilidade de 

mudança, nos arranjos físicos dos leitos, não tem sido avaliadas de forma mais efetiva. 

O tempo de drenagem da água livre é um dos principais fatores a serem 

atingidos na operação de remoção da água, pois as etapas posteriores ficam 

facilitadas. A rápida remoção desta, permite que a massa sólida inicie sua retração, 

formando sulcos profundos que permitem a passagem de água de chuva, quando há 

ocorrência de precipitações. No esquema abaixo são apresentados os mecanismos 

de remoção através de leitos de secagem e drenagem (Cordeiro, 2003). 

 

Figura 1 - Esquema de funcionamento de leitos de secagem 

 

O tempo de remoção de água dos lodos é fator fundamental para que se possa 

equacionar adequadamente a questão. Nos processos tradicionais de leitos de 

secagem, onde o meio filtrante é constituído de areia de granulometria específica, 

apoiada sobre camada suporte de brita, o tempo de remoção de água constitui-se da 

somatória do tempo de drenagem e evaporação da água. Dessa forma, as condições 

de drenagem têm tanta influência quanto às condições climáticas, que propiciam a 

remoção da água remanescente através da evaporação. Na estrutura deste sistema, 

percebe-se que as camadas suporte e drenante podem atingir espessura de 

aproximadamente 40 cm (Cordeiro, 2003).  

Estudos realizados na UFSCar por Cordeiro ( 1999 )  mostraram a possibilidade 

de mudança radical na estrutura dos leitos de secagem. Após vários estudos o arranjo 
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mostrado tem sido utilizado em Resíduos de estações de tratamento de água com 

muito sucesso, com construído na ETA – Cardoso – SABESP – SP. 

Outra prática bastante adotada é a recirculação da água de lavagem dos filtros 

para a entrada da ETA. No entanto, vários autores destacam que estas águas, além 

dos contaminantes naturais presentes nas águas dos mananciais (sólidos suspensos, 

matéria orgânica natural, microrganismos, etc.), também apresentam resíduos dos 

produtos químicos utilizados no tratamento, tais como sulfato de alumínio, cloreto 

férrico, etc., podendo prejudicar a eficiência do tratamento (Cornwell et al., 2001; 

Edzwald et al., 2001; Arora et al., 2001; Bourgeois et al., 2004). Dessa forma, 

qualidade e quantidade de água a serem recirculadas exercem grande influência no 

processo e eficiência de tratamento.  

Algumas características precisam ser consideradas para a definição dos 

métodos comumente utilizados no tratamento do lodo, entre estas tem-se: 

equalização, regularização, condicionamento, adensamento, desaguamento e, em 

alguns casos, secagem e incineração. O objetivo destas técnicas é reduzir o volume 

da fase líquida do resíduo até determinada concentração de sólidos, em função das 

opções de aproveitamento, de disposição e da possibilidade de novamente empregar 

a água clarificada no sistema (Di Bernardo; Sabogal Paz, 2008). 

Na Austrália, Dharmappa et al. (1997) avaliaram a eficiência de leitos de 

secagem para a desidratação de lodos de descarga de decantadores e água de 

lavagem de filtros. Os autores verificaram maiores taxas de drenagem após o 

précondicionamento químico dos resíduos utilizando diferentes tipos de polímeros, 

indicando a possibilidade de redução das áreas dos leitos de secagem. 

Haarhoff et al. (2001) mapearam a gestão dos resíduos gerados em uma ETA, 

na África do Sul, em trinta anos de operação. No início da operação da ETA em 1972, 

quando a capacidade de tratamento era de 18.000 m3/d, os resíduos eram 

encaminhados para uma lagoa de decantação e seus efluentes retornavam, sem 

nenhum tratamento complementar ao manancial de captação. 

Em escala real, na Bélgica, Dotremont et al. (1999) avaliaram as membranas 

de ultrafiltração no tratamento das águas residuárias de quatro ETA. Em uma das ETA 

a água de lavagem dos filtros era filtrada diretamente enquanto que nas demais a 
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água de lavagem era encaminhada para decantadores e apenas o sobrenadante era 

filtrado. Em três das ETA a ultrafiltração foi avaliada com uma técnica viável, 

produzindo um percolado com excelente qualidade microbiológica e inorgânica, 

permitindo a recuperação de até 99,5% da água residual. A presença de polímeros e 

compostos orgânicos na água residual em uma das ETA resultou em condições 

instáveis de operação das membranas. 

Ainda sobre tema, Xu et al. (2009) empregou o processo de acidificação para 

a recuperação do alumínio em lodos de ETA para posterior utilização na etapa de 

precipitação química de esgotos. Eles observaram que o processo de recuperação 

reduz o volume de lodo produzido na ETA e que a sua utilização no tratamento de 

esgoto é capaz de produzir resultados similares ao verificados com o coagulante 

original. A turbidez e DQO do esgoto foram reduzidas em 96 e 56%, respectivamente. 

Razali et al. (2007) realizando estudos em laboratório com uso de lodos 

desidratados de ETA, com elevados teores residuais de alumínio, verificaram o 

potencial dos lodos na remoção de espécies de fósforo presente em esgotos. 

Segundo os autores os lodos têm uma elevada capacidade de adsorção de fósforo, 

podendo atingir eficiências de remoções de até 80%. 

 

3.1.7. Recirculação da Água de Lavagem de Filtros 

De acordo com Oliveira, Barcelo e Colares (2012) é importante levar em 

consideração a escassez de água a nível mundial e, para isto, é necessário que haja 

o desenvolvimento de técnicas que visem a otimização e reutilização da água oriunda 

do processo de tratamento de modo a minimizar a contaminação e o desperdício desta. 

Para que estas técnicas sejam desenvolvidas, torna-se imprescindível 

caracterizar os resíduos de modo a conhecer o quantitativo de sólidos que são 

produzidos nos processos de tratamento, como é o caso da lavagem de filtros de ETA 

(Pereira; Araújo, 2014). 

Uma das alternativas mais difundidas para aproveitar a água de lavagem dos 

filtros é a recirculação. Entretanto, após a sedimentação dos resíduos gerados nas 

ETA, o encaminhamento da água clarificada para o início do tratamento, pode 

recircular metais pesados, subprodutos da desinfecção e microorganismos, devendo 
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tal prática ser avaliada com cuidado (REISSMANN e UHL, 2006). 

No Brasil, não se dispõe de normas técnicas ou legislação específica para o 

tratamento e recirculação de ALF. Desta maneira torna-se necessária buscar 

experiências no tema já desenvolvido em outros países. Nos Estados Unidos, a 

prática de recirculação de ALF é objeto de regulamentação especifica (USEPA, 2002), 

muito embora não sejam estabelecidos critérios explícitos de tratamento ou de 

qualidade da água. Em termos gerais, recomenda-se que a recirculação da ALF seja 

realizada com os devidos cuidados, dentre os quais se destacam a clarificação e o 

controle da vazão de recirculação, com o intuito de impactar da menor forma possível 

a qualidade final da água tratada.  

Nos Estados da Califórnia e de Ohio, recomenda-se que a vazão de 

recirculação seja inferior a 10% da vazão da estação de tratamento de água (ETA) e 

no Estado de Maryland, inferior a 5% após clarificação com aplicação de polímeros. 

No Estado da Califórnia, recomenda-se, ainda, meta de 2 uT para a qualidade da ALF 

a ser recirculada ou remoção mínima de sólidos de 80% (USEPA, 2002). Seguindo o 

estabelecido pelas normativas americanas e levando em consideração a proporção 

de água de lavagem de filtros e água tratada de 4,26%, poderia ser adotada a 

recirculação nesta situação. 

A recirculação pode ser contínua ou não, com ou sem processo de clarificação. 

A presença de partículas desestabilizadas em sua constituição que permite melhorar 

as etapas de coagulação, floculação, sedimentação (Gottfried et al., 2008; Suman et 

al., 2012 e Raj et al., 2008) e pode, até mesmo, auxiliar na remoção de 

microorganismos (Arora et al., 2001; Cornwell & MacPhee, 2001) no processo de 

tratamento de água. Por outro lado, a recirculação dos resíduos pode aumentar a 

concentração de ferro, manganês, COT, trihalometanos (Cornwell & Lee, 1994; 

Bourgelois, et al., 2004) e microorganismos como protozoários, Escherichia coli, 

coliformes totais e termotolerantes (Braga et al., 2006). 

A prática de recirculação de ALF pode constituir introdução de perigos no 

processo de tratamento da água e implicar risco à saúde da população consumidora, 

associado, principalmente, à presença de cistos e oocistos de protozoários. Isso 

porque, como a filtração representa a principal etapa do tratamento responsável pela 

remoção de protozoários, muitas vezes a ALF contém concentrações mais elevadas 
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de cistos ou oocistos do que a própria água bruta. Adicionalmente, em decorrência 

das dimensões reduzidas e da forma encistada, os protozoários, principalmente os 

oocistos de Cryptosporidium spp., podem passar pelos filtros e são pouco suscetíveis 

às doses de cloro utilizadas nas estações de tratamento de água. 

A recirculação da água de lavagem dos filtros trás, além de uma economia 

significava no consumo de água, um benefício para a ETA com a redução na dosagem 

necessária de coagulante para neutralização das cargas devido à presença de 

coagulação residual que auxiliam na agregação, como é relatado em algumas 

experiências desse reuso. Um exemplo dessa satisfatória reutilização da água de 

retrolavagem dos filtros é a ETA Guaraú, a qual conseguiu reduzir em 10% a dosagem 

de sulfato de alumínio ao tratamento de água (Saron; Silva, 2001), gerando uma 

economia de 1.400 a 1.900 toneladas de coagulante (Martins et. al, 2009). 

 

3.1.8. Operação do Sistema de Recuperação de Água de Lavagem de 

Filtros 

Um aspecto de grande importância no sucesso de um sistema de recuperação 

da água de lavagem é a conscientização da equipe de operação da ETA. Em muitos 

casos, devido a concepção do sistema de tratamento, os filtros são muitas vezes 

lavados seqüencialmente sem o devido controle operacional, o que é especialmente 

comum em ETA de grande porte que apresentam um grande número de unidades 

filtrantes. 

Desta forma, o que muitas vezes representa uma otimização do processo de 

filtração é, na verdade, um complicador do processo de recuperação de água de 

lavagem, pois caso o sistema de recuperação não apresente condições de receber 

todo o volume de água de lavagem produzido na unidade de tempo, a sua 

recuperação será apenas parcial. 

Fica evidente o fato de que quanto melhores forem as condições de pré- 

tratamento da água bruta, mais eficiente será o processo de filtração e mais longo 

serão as carreiras de filtração e, sendo estas mais longas, mais facilmente o sistema 

de recuperação de água de lavagem poderá ser otimizado visando seu 

reaproveitamento integral. 
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Na realidade, as práticas de reaproveitamento das águas de lavagem já 

existentes, devidamente monitoradas, deverão fornecer elementos para a sua 

utilização crescente nos casos em que for possível controlar com segurança os riscos 

envolvidos.  
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3.2. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

3.2.1. Descrição Geral 

A comunidade de Canafístula está localizada no município de Choró/CE, 

distante 155,07 Km de Fortaleza, capital do estado, e situada a aproximadamente 

30Km da sede do município. O sistema de Abastecimento de Canafístula está em fase 

de conclusão, contemplado pelo Projeto São José III (Programa de Desenvolvimento 

Rural Sustentável – PDRS), realizado pelo Governo do Estado do Ceará por meio de 

um empréstimo com o BIRD (Banco Mundial), o qual é desenvolvido pela Secretaria 

de Desenvolvimento Agrário (DAS) com coparticipação da Companhia de Água e 

Esgoto do Ceará (Cagece) e da Superintendência de Obras Hídricas (Sohidra). 

A conclusão da obra está programada para outubro de 2018, e seu 

gerenciamento será realizado pelo Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR). 

Este modelo de gestão é uma Organização Não Governamental (ONG) constituída de 

uma federação de associações que tem como objetivo principal a gestão 

compartilhada com as associações comunitárias rurais para garantir a operação e 

manutenção dos Sistemas de Abastecimento de Água e em alguns casos os Sistemas 

de Esgotamento Sanitário. 

O sistema consiste em captar água bruta em poço amazona, através de uma 

estação elevatória de água bruta (EEAB), constituída por um conjunto elevatório 

submerso (moto-bomba), instalado no interior do poço. A vazão total exigida será 

enviada à estação de tratamento de água (ETA) por meio de uma adutora de água 

bruta (AAB), recebendo inicialmente, o reagente de coagulação, policloreto de 

alumínio (PAC), onde se processa a mistura rápida, através de uma placa com furo 

de diâmetro calculado para os parâmetros de mistura rápida, gradiente de velocidade 

e tempo de mistura rápida. Logo em seguida, a água recebe o polímero catiônico, 

como auxiliar de coagulação. 

A água coagulada chega a uma câmara de carga, na qual o nível de água 

variará em função da perda de carga decorrente da retenção de impurezas no meio 

granular do filtro ascendente e do seu sistema de drenagem. 

Da câmara de carga, a água coagulada é distribuída na parte inferior do Filtro 

Ascendente (FA) por meio de um sistema de drenagem (vigas em forma de V 
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invertidas), passando inicialmente pela camada suporte (de pedregulho) e, em 

seguida, pela camada de areia grossa. 

Ao penetrar no filtro, a água coagulada é homogeneamente distribuída no fundo 

e inicia seu percurso em fluxo ascendente, passando por sucessivas camadas de 

pedregulhos (camada suporte, com tamanhos decrescentes no sentido do fluxo) e por 

uma espessa capa de areia. 

Ao atingir o topo do leito filtrante, a água pré-filtrada é coletada por meio de 

calha e encaminhada à caixa controladora de nível e, em seguida, conduzida ao 

reservatório apoiado, onde recebe o cloro para desinfecção. 

Do RAP, a água será recalcada, através de adutora de água tratada (AAT), 

para o reservatório elevado projetado (REL) situado à 4,0km da ETA, a partir de uma 

estação elevatória de água tratada EEAT, a ser instalada em uma casa de bomba, 

também construída no terreno da ETA. 

A lavagem do FA deve ser realizadas com água filtrada final, proveniente do 

reservatório apoiado, e com bombeamento direto. A lavagem do FA depende do valor 

da carga hidráulica final fixada em cada filtro. 

O preparo das soluções necessárias ao tratamento químico complementar 

ocorrerá na casa de química projetada, a ser construída na área da ETA, e cujas 

instalações servirão também para o armazenamento dos produtos utilizados no 

tratamento. 

A concepção do sistema procurou atender as comunidades de pequeno porte, 

a simplicidade operacional e a minimização dos custos. Os dispositivos hidráulicos de 

interligação entre as unidades foram o mais simples possível. 

 

3.2.2. Descrição das Unidades do Sistema  

Apresenta-se, a seguir, descrição sucinta das unidades componentes do 

sistema projetado. 

3.2.2..1. Manancial 

O Sistema de Abastecimento de Água de Canafístula utilizará um poço 
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amazonas como fonte para captação de água bruta para fins de abastecimento 

humano. Aquele é uma variável do escavado, próprio de áreas onde o terreno é muito 

instável por excesso de água no solo (areias movediças). Seu método construtivo é 

que o caracteriza, pois sua construção tem de ser executada por pessoal 

especializado, empregando peças pré-fabricadas à medida que a escavação vai 

desenvolvendo-se. Sua denominação deve-se ao fato de ser muito comum na região 

amazônica em função de que os terrenos terem este comportamento, principalmente 

nas épocas de enchentes. São poços para pequenas vazões, destinados a 

abastecerem pequenas comunidades 

 

Figura 2 - Poço Amazonas (Manancial do sistema) 

3.2.2..2. Captação 

O processo de captação de água bruta, para fins de abastecimento humano da 

Comunidade de Canafístula, ocorrerá através de um conjunto elevatório (moto-

bomba), instalado no interior de poço amazonas. 

3.2.2..3. Estação Elevatória de Água Bruta 

A Casa de Comando da Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB) será 

projetada em alvenaria de tijolos furados e servirá para proteção do quadro elétrico, 

previsto para o funcionamento da unidade proposta, e será implantada próxima ao 

ponto de captação de água bruta.  

Acerca das características técnicas, a EEAB será composta de 02 (dois) 

conjunto motobomba do tipo submersa, sendo uma unidade ativa e uma reserva. A 
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bomba reserva ficará guardada na casa de química, posteriormente, em função do 

ponto de operação determinado no dimensionamento hidráulico para o funcionamento 

do sistema, prosseguiu-se na escolha dos conjuntos elevatórios compatíveis com a 

situação de projeto. 

O conjunto elevatório terá a capacidade de funcionamento para uma vazão de 

projeto de 3,06 L/s, altura manométrica de 68,32 metros e potência de 6,0 cv. 

 

Figura 3 - Quadro de comando EEAB 

3.2.2..4. Adutora de Água Bruta (AAB) 

A Adutora de Água Bruta (AAB) será responsável pelo transporte da água bruta 

captada no poço amazonas com a finalidade de abastecimento humano. 

Desta forma, a AAB partirá da EEAB com destino à Estação de Tratamento de 

Água (ETA), prevista para o SAA Canafístula, município de Choró/CE. 

Os critérios e as recomendações utilizados para a escolha do diâmetro nas 

tubulações da adutora de água bruta projetada foram seguidos conforme metodologia 

de obtenção, através da aplicação da Fórmula de Bresse, velocidades máximas de 

Escoamento dentro dos limites preconizados em normas técnicas e redução das 

possíveis perdas de carga ao longo dos condutos. Acerca das características técnicas, 

a AAB apresenta extensão total de 112,30 metros, em tubulação PVC com diâmetro 

nominal de 50 milímetros.  
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3.2.2..5. Estação de Tratamento de Água (ETA) 

A Estação de Tratamento de Água (ETA) será do tipo filtração ascendente com 

capacidade de atendimento da vazão de 11,05 L/s (265,07 m³/hora). 

A ETA será constituída basicamente pelas seguintes unidades: 

- Medição de vazão e controle de entrada de água bruta; 

- Unidade de mistura rápida; 

- Câmara de chegada ou Câmara de Carga; 

- Unidades de processo, constituída por filtração simples ou filtro ascendente 

de areia grossa; capacidade 5,93m³/h; 1,0 metro de diâmetro e 3,90 metros de altura, 

com taxa de filtração de 150m³/m²/dia 

- Estação Elevatória de água para lavagem dos filtros; 

- Reservatório Apoiado – RAP em anéis de concreto armado, 3 metros de 

diâmetro e 7 m³ de capacidade de armazenamento 

- Medição de vazão de água tratada; 

- Estação Elevatória de Água Tratada; 

- Casa de Química: Construída em alvenaria, para instalação dos Sistemas de 

produtos químicos, composto por sistema de aplicação de hidróxi-cloreto de alumínio, 

polímero catiônico, Hipoclorito de sódio, polímero para a ETRG e quadros de comando 

e depósito. O sulfato de alumínio será aplicado a 10 m, na própria tubulação da 

adutora de água bruta, antes de passar pela torre de equilíbrio. Para que haja uma 

perfeita coagulação das partículas, a mistura passará por uma chincana horizontal, a 

qual deverá localizar-se dentro da área delimitada para a estação de tratamento e 

executada com tubos de diâmetro igual ao da adutora. A solução de sulfato de 

alumínio ou de hidroxicloreto de polialumínio será preparada em um pequeno tanque, 

com volume suficiente para a operação da ETA. A solução será dosada por bomba 

tipo centrífuga que injeta a solução no ponto de aplicação. Adotaremos um tanque 

para preparo com um recipiente vasado, acoplado na parte superior interna, onde será 

depositado o produto químico. No tanque, haverá também um agitador de 0,25cv para 

diluição e homogeneização da solução.  
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Figura 4 - Visão geral da ETA 

 

Figura 5 - Tanque para armazenamento de produto químico 
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Figura 6 - CMB de Lavagem de Filtro e Recalque de Água Tratada 

3.2.2..6. Adutora de Água Tratada (AAT) 

A Adutora de Água Tratada (AAT) será responsável pelo transporte da água 

tratada armazenada do reservatório apoiado até o armazenamento no reservatório 

elevado. 

Os critérios e as recomendações utilizados para a escolha do diâmetro nas 

tubulações da adutora de água tratada projetada foram seguidos conforme 

metodologia de obtenção, através da aplicação da Fórmula de Bresse, velocidades 

máximas de Escoamento dentro dos limites preconizados em normas técnicas e 

redução das possíveis perdas de carga ao longo dos condutos. Acerca das 

características técnicas, a AAT apresenta extensão total de 1.980 metros, em 

tubulação PVC com diâmetro nominal de 75 milímetros, classe de pressão 20.  

3.2.2..7. Reservatório Elevado (REL) 

Neste reservatório será armazenamento todo volume responsável pelo 

abastecimento do SAA Canafístula, sendo construído no ponto mais alto da 

comunidade Seu dimensionamento considerou 1/3 do volume diário, seguindo as 

premissas de cálculo iniciais.  

O Rel foi executado em anéis de concreto armado, possui 6 metros de fuste 

(distância vertical entre o nível do terreno e a laje de fundo do reservatório), e com 

capacidade de armazenamento de 30m³. 
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Figura 7 - Reservatório Elevado 

3.2.2..8. Desinfecção  

A desinfecção da água tratada será através de clorador de pastilhas e será 

aplicado na tubulação de chegada do reservatório elevado, após a filtragem, para 

desinfecção. A concentração deverá ser de 2mg/l. O clorador de pastilhas ficará 

montado no fuste do reservatório. 

 

 

Figura 8 - Clorador de Pastilhas - Desinfecção 

3.2.2..9. Rede de distribuição 

A Rede de distribuição será pressurizada a partir do reservatório elevado e se 

constituirá em apenas uma zona de pressão. A pressão dinâmica mínima e estática 

máxima na rede ficará no intervalo entre 6 e 50 mca, respectivamente. 
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A tubulação será toda em PVC do tipo PBA CL-12 e os diâmetros variam de 

50mm a 100mm.  

As extensões da rede nesta etapa são as seguintes: 

Diâmetro 50 mm                               15.456,00m. 

Diâmetro 75 mm                                 5.452,00m. 

Diâmetro 100 mm                                 1.241,00m. 

TOTAL DA REDE =                             22.149,00m.  

3.2.2..10. Ligações Prediais 

As ligações prediais obedecem ao padrão de PP – 03 da Companhia de 

Abastecimento de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). 

Está previsto a execução de 113 ligações domiciliares com hidrômetro, sendo 

110 famílias com a instalação das ligações em casa e 03 famílias serão atendidas 

com ligação no final do ramal mais próximo de suas residências, no total este projeto 

beneficiará 113 famílias 

 

Figura 9 - Ligações Prediais com Hidrômetro 

 

De acordo com o supracitado, a concepção do projeto inicial da ETA não 

contempla o tratamento do resíduos gerados durante a lavagem do filtro. Sendo assim, 

de acordo com o propósito do Projeto de Intervenção, será dado ênfase ao 

dimensionamento da Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos Gerados (ETRG), 

constituída por leitos drenantes por sedimentação, poço de água recuperada, estação 

elevatória de água clarificada e linha de recalque. 
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3.3. PROJETO DE INTERVENÇÃO: 

3.3.1. Identificação do problema 

A problemática abordada neste trabalho parte da disposição inadequada dos 

resíduos que serão gerados nas Estações de Tratamento de Água, haja vista que na 

concepção do projeto, esses são lançados in natura em terreno vizinho ocasionando 

impactos ambientais. Ademais, devido a topografia da área, o efluente que será 

direcionado ao terreno adjacente, será direcionado para as proximidades do poço 

amazonas, manancial do sistema. 

 

Figura 10 - Apresentação do Problema 

 

Outra situação problemática é o elevado volume de água tratada empregada 

na lavagem dos filtros e o seu desperdício. Devido a isto, propõe-se uma 

unidade/tecnologia que vise o tratamento deste resíduo (água de lavagem) e sua 

recirculação, a fim de diminuir o volume a ser captado no manancial e por 

consequência, reduzir o consumo de energia elétrica. 

O problema acima é realidade em Sistemas de Abastecimento de Água tanto 

na zona urbana como na zona rural, porém nos sistemas da zona urbana já existem 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 

 

 

 

estudos e unidades para tal finalidade. Contudo, em sistemas nas zonas rurais (no 

caso em estudo as do Estado do Ceará) não existem unidades para o 

tratamento/recirculação da água de lavagem de filtros devido ao alto valor a ser 

empregado para a implantação, além de, ainda, não serem alvos dos órgãos 

ambientais fiscalizadores. 

 

3.3.2. Justificativa 

De acordo com a problemática exposta, apresentam-se como justificativa da 

implantação de unidades de tratamento e recirculação da água de lavagem dos filtros 

nos Sistemas de Abastecimento de Água, as seguintes premissas abaixo: 

• Poluição do Meio Ambiente 

Os rejeitos das lavagens de filtro são geralmente lançados direto no solo e/ou 

em leitos de rios e riachos, sem nenhum tratamento, ocasionando impacto ambiental 

as biotas presentes, devido estar presente nestes efluentes substâncias utilizadas no 

tratamento da água, tais como: sulfato de alumínio, metais, sólidos, coliformes, etc; 

capazes de comprometer e poluir os recursos hídricos e o solo. 

• Aspectos legais 

De acordo com o Art. 14, Resolução COEMA 02/207, os efluentes advindo de 

lavagem de filtro de ETA deverão obedecer as condições e padrões de lançamento:  

I - pH entre 6 e 9,5; 

II - temperatura: inferior a 40º C; 

III - sólidos em suspensão totais: até 100mg/L; 

IV - sólidos sedimentáveis: até 1mL/L; 

V - alumínio total: até 10 mg/L; 

VI - DQO: até 200mg/L; e 

VII - materiais flutuantes: ausente. 

Ainda segundo o artigo, em seu parágrafo único, efluentes de lavagem de filtro 

de Estações de Tratamento de Água - ETA que passarem por desidratação, deverão 
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receber o tratamento e disposição/destinação adequada do resíduo, conforme o 

estabelecido pelo órgão ambiental competente. Propõe-se que o lodo resultante do 

processo de tratamento da ALF seja encaminhado para o aterro sanitário mais 

próximo. 

Os órgãos ambientais competentes fiscalizarão o cumprimento da Resolução 

COEMA Nº2 de 02/2017, bem como a aplicação das penalidades previstas na Lei 

Estadual nº 12.274, de 5 de abril de 1994 e legislação federal em vigor. 

• Evitar o desperdício de água 

O desperdício de água nas Estações de Tratamento de Água gira em torno de 

5 a 10% do valor produzido. Sendo esta água utilizada no processo de tratamento em 

lavagens de filtros e descargas de decantadores. Com o reaproveitamento destas 

águas evitar-o desperdício de um grande volume, gerando também uma redução na 

água extraída do manancial e na energia gasta com recalque. É interessante ressaltar 

que na questão do desperdício de água no Estado do Ceará, como também vários 

estados do Nordeste, vem passando por um longo período de estiagem, torna-se 

necessário evitar o desperdício de água de todas as maneiras possíveis, desde a 

economia no uso até a utilização de tecnologia que visem o reuso. 

O projeto analisa o Sistema de Abastecimento de Água localizado em uma zona  

rural, mais precisamente será trabalhado o Sistema da comunidade de Canafístula no 

município de Choro/CE, para propor a implantação de uma tecnologia/unidade para 

tratamento e recirculação da água de lavagem de filtro. Atualmente, o rejeito gerado 

na Estação de Tratamento de Água deste Sistema é previsto o lançado diretamente 

no solo sem nenhum tratamento. 

O desenvolvimento deste trabalho se propõe a implantar uma unidade de 

tratamento deste rejeito que seja de fácil operação e manutenção e tenha um valor de 

implantação viável para aplicação em Sistemas Rurais de Abastecimento de Água. 

 

3.3.3. Objetivos 

A presente proposta de intervenção tem como objetivo implantar unidade de 

leitos drenante para o tratamento da água de lavagem de filtro e seu posterior 
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reaproveitamento no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da zona rural, em 

especial no SAA de Canafístula no município de Choro/CE. 

Para o desenvolvimento desta proposta, são considerados os seguintes 

objetivos: 

• Propor a aplicação da tecnologia de Leitos Drenante para a água de lavagem 

dos filtros; 

• Implantar no Sistema de abastecimento de água da comunidade de 

Canafístula no município de Choró – CE tecnologia de tratamento para a água de 

lavagem dos filtros; 

• Avaliar a recirculação do efluente dos Leitos Drenante ao Sistemas de 

Abastecimento de Água (SAA). 

Sendo assim, com o desenvolvimento deste projeto visa-se identificar/propor 

uma unidade que realize o tratamento da água de lavagem de filtro e permita a 

recirculação no Sistema de Abastecimento de Água da comunidade de Canafístula no 

município de Choro/CE . 

 

3.3.4. Resultados e Impactos Esperados 

Os resultados esperados com o projeto de intervenção proposto são os 

seguintes: 

• Reduzir o volume de água bruta captada para o Sistema de Abastecimento 

de Água, consumo de produtos químicos e por consequência, reduzir o consumo de 

energia elétrica. 

• Alcançar elevada eficiência com a tecnologia de leitos drenante para o 

tratamento da água de lavagem do filtro; 

• A partir dessa proposta de intervenção, o SAA de Canafístula, Choró/CE irá 

servir de piloto para uma melhor análise do tratamento e recirculação da água de 

lavagem de filtro, podendo assim chegar a um estudo de viabilidade para replicação 

da proposta ou não, até mesmo conduzir para a utilização de outras 

unidades/tecnologias para tratamento e recirculação deste efluente, em Sistemas de 
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Abastecimento de Água na zona rural; 

• Propor para que novos projetos de Sistemas de Abastecimento de Água que 

sejam implantados na zona rural pelo Governo do Estado já contemple uma unidade 

de Leitos Drenante e recirculação das águas de lavagem de filtros. 

Em relação aos possíveis impactos, é susceptível a ocorrência de alteração 

nos parâmetros de qualidade da água tratada, em especial, os parâmetros químicos 

e hidrobiológicos. Para isso, deve-se avaliar e monitorar o percentual de recirculação 

do efluente dos leitos drenante que será inserido ao início do tratamento do SSA, de 

forma a não comprometer o atendimento dos padrões de qualidade da água 

estipulados pela Portaria de consolidação nº 5/17 do Ministério da Saúde. 

 

3.3.5. Ações de Intervenção 

Para a proposição e o desenvolvimento da proposta de intervenção fez-se 

necessário realizar algumas ações prévias, a fim de conseguir atingir os objetivos 

elencados e os resultados que se espera com o trabalho.  

Avaliando somente os números de SAAs gerenciados pelo SISAR – CE já se 

pode ver o grande passivo que se tem no que diz respeito à disposição correta da 

água de lavagem de filtros, onde deste total de Sistemas levantados só há alguma 

intervenção em 2% destes, aproximadamente. O assunto fica mais preocupante 

quando for somado a quantidade de SAA que são gerenciados pelos próprios 

municípios e comunidade. 

É interessante ressaltar um dado bastante importante para análise durante o 

desenvolvimento do trabalho proposto que é a quantidade de famílias por Sistema de 

Abastecimento de Água. Isso porque muito dos Sistemas gerenciados pelo SISAR – 

CE possui abaixo de 100 famílias, sendo assim é interessante avaliar se o projeto 

proposto irá ser viável para sistemas com uma quantidade pequena de famílias 

(pequenas vazões). 

Sabendo da existência de vários Sistemas de Abastecimento de Água (SAAs) 

nas zonas rurais do Estado do Ceará, sendo que 960 são gerenciados pelo SISAR – 

CE há um universo grande para a escolha do SAA que será estudado. Dessa forma, 
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inicialmente, foram analisados os SAAs da zona rural quanto ao tipo de tecnologia 

empregado para o tratamento, proximidade à capital e facilidade de acesso, 

características da água bruta e área disponível para ampliação do sistema, em virtude 

da inclusão de tecnologia de tratamento para os efluentes da ETA. Entretanto, 

análises prévias indicaram que o Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da 

comunidade de Canafístula, no município de Choro/CE atende as características 

propostas para a realização deste projeto de intervenção, devido aos seguintes 

motivos: 

• Ser gerenciado pelo SISAR, modelo de gestão bastante elogiado pelos 

usuários e órgãos financiadores, fato este que faz com que o Sistema esteja mais 

conservado e funcionando de maneira correta quando comparado a Sistemas 

gerenciados pelos municípios ou somente pelas comunidades; 

• Está localizado na proximidade de Fortaleza, facilitando as visitas ao Sistema 

para levantamentos, como: analises de água, fotos, topografia, avaliação da 

tecnologia de tratamento, etc.; 

 • Pela tecnologia de tratamento ser a filtração direta ascendente, tecnologia 

esta que está presente na maioria dos Sistemas de Abastecimento de Água na zona 

rural executados no Estado. 

Para elaboração da proposta de intervenção foram analisados alguns trabalhos 

publicados sobre o assunto quanto ao tratamento e recirculação da água proveniente 

da lavagem de filtros, onde se pode observar que todos foram desenvolvidos para 

aplicação em Sistemas de Abastecimento de Água na zona urbana. 

Poderia se cogitar a recirculação direta deste efluente de lavagem de filtros, 

porém de acordo com o trabalho de Silva (2008), o “reuso direto” (sem sedimentação 

precedente) só apresenta eficácia quando a qualidade da água bruta é boa (baixa 

turbidez e sólidos). Nesse contexto, a recirculação direta da água de lavagem do filtro 

inviabiliza no período chuvoso face às mudanças na qualidade da água bruta (alta 

turbidez e sólidos). Assim, para esse estudo, pode ser escolhida como opção para o 

reuso, apenas a recirculação do sobrenadante do efluente depois de submetido a uma 

sedimentação precedente. 

De acordo com o exposto, sugere-se a utilização de uma unidade de tratamento 
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da  água de lavagem de filtro para que se possa utilizar volume expressivo das 

lavagens e garantir que a água que será recirculada não venha comprometer a 

qualidade da água tratada, além de permitir que a recirculação possa ocorrer durante 

todo o período do ano, mesmo com as variações da turbidez da água bruta. 

Em seguida, faz-se necessário a análise e dimensionamento da tecnologia 

Leitos Drenantes empregada como unidade de tratamento para a recirculação da 

água de lavagem do filtro. Para isso, serão requeridos estudos quanto à 

caracterização da água de lavagem e estudos operacionais referentes às suas 

condições de recirculação na água bruta afluente à estação de tratamento de água. 

 

3.3.6. Atores Envolvidos 

Os Atores que participarão para a elaboração deste projeto são os seguintes: 

a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), por meio da Gerência de 

Saneamento Rural (Gesar) e da Gerência de Projetos (Gproj); o Sistema Integrado de 

Saneamento Rural da Bacia do Banabuiú (SISAR – BBA) e a Associação Comunitária 

do município de Canafístula, Choró/CE-CE. 

De acordo com as ações de intervenção acima citadas segue a relação dos 

atores com cada uma destas ações pontuadas: 

 Identificar e analisar o Sistema de Abastecimento de Água (SAA); Atores: 

Cagece (Gesar) / SISAR – BBA / Associação Comunitária. 

 Caracterizar o SAA escolhido para desenvolvimento do estudo; Atores: 

Cagece (Gesar) / SISAR – BBA. 

 Analisar e dimensionar a tecnologia/unidade de tratamento a ser empregada 

no efluente de lavagem de filtro; Atores: Cagece (Gesar e Gproj) / SISAR – BBA. 

 Elaborar e propor um projeto da unidade de tratamento e recirculação do 

efluente de lavagem de filtro; Atores: Cagece (Gesar e Gproj) 

 Realizar um estudo prévio e simplificado da perspectiva técnica e econômico-

financeira do projeto proposto; Atores: Cagece (Gesar e Gproj) / SISAR – BBA. 
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3.3.7. Recursos Necessários 

Os recursos empregados antes da execução do projeto de intervenção foram 

relativos a atividades para a elaboração do mesmo, o qual são citados abaixo: 

• Visitas a execução do Sistema; 

• Analises de água; 

• Levantamento topográfico; 

• Dimensionamento e plantas dos leitos drenante. 

Os recursos financeiros para arcar com estas atividades foram realizados em 

parceria com algumas gerências da Cagece (Gesar e Gproj) e com o Sisar – BBA. 

Já os recursos que serão empregados durante a implantação do projeto são os 

seguintes: 

• Contratação da empresa para execução do projeto; 

• Fiscalização da execução (Veículo, Câmera Fotográfica, etc.); 

• Monitoramento da qualidade da água (análises de água); 

• Obtenção do terreno (Possível doação). 

Nesta etapa, propõe-se tentar pleitear recursos diretamente no governo ou até 

mesmo com parceiros privados. 

Na última etapa, que após a implantação do projeto, o acompanhamento será 

realizado pelo Sisar – BBA junto com a associação comunitária de Canafístula, sendo 

necessários os seguintes recursos/atividades: 

• Visitas ao Sistema; 

• Análises de água; 

• Acompanhamento da redução de energia; 

• Manutenção. 

 

3.3.8. Orçamento 

O orçamento detalhado pode ser verificado em Anexo. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 

 

 

 

 

3.3.9. Viabilidade 

A viabilidade deste projeto parte das seguintes premissas: 

• Redução do volume captado no manancial; 

• Realizar aproveitamento de rejeito de tratamento de água; 

• Redução no consumo de energia elétrica; 

• Evitar impactos ao meio ambiente devido à disposição incorreta dos resíduos 

da Estação de Tratamento de Água (poluição dos recursos hídricos e do solo); 

• Como se pode verificar nas análises de água realizadas e em outros trabalhos 

publicados sobre o assunto, a água de lavagem de filtro do Sistema de Canafístula, 

município de Choró/CE é propicia para o reaproveitamento/recirculação na própria 

ETA; 

• Com a implantação deste projeto visa-se continuar o acompanhamento da 

tecnologia no que diz respeito à operação e manutenção, com o objetivo de verificar 

a possibilidade de replicá-lo para os outros Sistemas de Abastecimento de Água na 

zona rural e até mesmo propor que essa tecnologia/unidade já venha em projetos de 

sistemas a serem implantados. 

 

3.3.10.  Riscos e Viabilidade  

Os ricos e as dificuldades envolvidas na execução deste projeto são de caráter 

executivo e de operação e manutenção, onde podemos citar os seguintes: 

• Obtenção do recurso financeiro para executar o projeto; 

• Liberação do terreno para execução do projeto; 

• Treinamento do operador comunitário para manusear a tecnologia/unidade 

proposta; 

• As intervenções estruturais na ETA. 

Das dificuldades citadas acima é que tem maior impacto para a viabilidade do 

projeto proposto é a obtenção do recurso financeiro, pois o valor do projeto é bem 
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considerável. 

Porém, ao verificar a melhoria que este projeto se propõe, tem-se mais ganho 

com a implantação do que perdas, no que se diz respeito a minimizar os impactos ao 

meio ambiente, reduzir o desperdício de água e uma provável redução no valor da 

energia. 

3.3.11. Cronograma 

Segue abaixo o cronograma executivo para implantação do projeto de 

intervenção proposto, onde mostra que a execução dos serviços e fornecimentos de 

materiais, após assinatura da ordem de serviço, tem-se um tempo de execução de 5 

meses. 

Tabela 1- Cronograma de execução dos serviços 

 

3.3.12. Gestão, acompanhamento e validação 

O acompanhamento da execução do projeto proposto, ou seja, a fiscalização, 

será realizada pela equipe da Gerência de Saneamento Rural (Gesar) da Cagece e 

pela equipe do Sisar – BBA. Onde juntos irão acompanhar todos os serviços durante 

a execução, como: locação, instalação de equipamentos, etc. 
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Após implantado a tecnologia/unidade será de competência do Sisar – BBA 

treinar o operador da comunidade para manuseá-la de maneira correta, onde a Gesar 

apoiará. A equipe da Gesar irá também analisar como será o desempenho da 

operação e manutenção da tecnologia, para verificar a possibilidade de replicação em 

outros Sistemas de Abastecimento de Água na zona rural e tentar propor que já seja 

incorporada em nível de projeto. 
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4. DIMENSIONAMENTO DAS UNIDADES 

4.1. Descrição Geral 

O sistema de tratamento de lodo da ETA será formado por leitos de drenagem. 

Os leitos terão o fundo construído com mantas geotêxteis, assentadas sobre camada 

de Brita e terão altura suficiente para que o lodo sedimente durante os intervalos entre 

as lavagens. As águas de lavagem dos filtros e das descargas de fundo do filtro 

ascendente serão encaminhadas para os leitos de drenagem por gravidade, através 

de uma tubulação. A vazão de dimensionamento da tubulação será igual à vazão 

necessária para a lavagem de um filtro. 

O leito drenante seguirá, em termos gerais, a configuração descrita a seguir: 

Inicialmente, as águas provenientes da descarga e da lavagem dos filtros 

receberão a adição de produto químico, na tubulação a montante do leito drenante. 

Em seguida, essas águas são encaminhadas por gravidade para a unidade do leito 

drenante, onde uma parte líquida sofrerá o processo de infiltração através da manta 

geotêxtil (líquido drenado) e outra verterá ao atingir o nível de transição, sendo 

recolhidas para um poço de água recuperada. A água recuperada será bombeada 

para o início da ETA, enquanto, o lodo retido na manta será descarregado para um 

aterro sanitário, como disposição final. A remoção do lodo deve ser realizada 

manualmente de forma periódica. 

O meio filtrante será constituído de brita, que deverá favorecer a percolação 

uniforme do filtrado em toda a área e direcionar o líquido drenado para a tubulação 

perfurada. 

O leito deverá ser concebido em 02 (duas) câmaras independentes e a 

descarga efetuada obedecendo a um sistema de rodízio, em função do nível de 

evaporação, que permita a retirada do mesmo para transporte e para disposição final. 

Os leitos de drenagem serão descobertos, pois os maiores valores do teor de 

sólidos suspensos totais (SST) no lodo desaguado são obtidos nos leitos descobertos, 

em função do recebimento direto de radiação solar. Na fase de remoção, deve-se ter 

o cuidado para não danificar o leito. Para melhorar as condições de sedimentabilidade 

e de flotabilidade dos sólidos presentes na água de lavagem dos filtros, faz-se 

necessário um condicionamento que se constitui num tratamento físico, químico e/ou 
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biológico. O condicionamento químico pode ser realizado com a aplicação de 

polímeros catiônicos, aniônicos e não iônicos apropriados para água de 

abastecimento. 

No presente projeto de intervenção, será utilizado o polímero catiônico que 

auxiliará na clarificação da água de lavagem dos filtros e no adensamento dos sólidos 

suspensos, a ser aplicado na tubulação de entrada ao leito drenante. 

Os sobrenadantes decorrentes da clarificação com polímero apresentam 

características que permitem sua recirculação ao início da ETA, uma vez que os 

valores obtidos para turbidez, sólidos suspensos totais e coliformes, são inferiores aos 

da água bruta. 

Para a utilização do polímero, devem ser instalados bomba dosadora e tanques 

pré-fabricados instalados na casa de química, cujo volume é determinado em função 

da dosagem de aplicação do produto químico. 

O polímero será aplicado tanto nas águas originadas das descargas de fundo, 

como nas águas de lavagens ascensionais. Para efeito de dimensionamento, 

considerou-se, como vazão máxima, a vazão de lavagem ascensional, com uma 

dosagem máxima de 10 mg/L. 

Tendo em vista o tipo de polímero, de solubilidade muito baixa, a concentração 

da solução de polímero será de 0,5%. 

O dimensionamento da unidade de Leito Drenante, Poço de Água 

Recuperada,da Estação Elavatória de Água Recuperada e linha de Recalque estão 

apresentadas a seguir: 
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4.2. Dimensionamento
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TABELA 1 - Volume de resíduos gerados no período de 24 h

Vazão diária da ETA (m
3
/dia) Volume (m

3
)

157,92 23,688

Altura da zona de armazenamento de lodo 0,3 m

Altura da zona de transição 0,2 m

Altura de armazenamento da água de lavagem 0,5 m

Cálculo do volume de uma lavagem 9,42

diâmetro do filtro 1 m

velocidade ascensional 1,2 m/min

tempo de lavagem 10 min

Área de lavagem 0,79

Área de cada leito 18,85

Largura 2,60 m

Comprimento 7,60 m

Assunto: Projeto da Estação de Tratamento de Rejeitos Gerados (ETRG)

Versão

3. Cálculo da área de um Leito Drenante

MEMORIAL DE CÁLCULO

SAA DE CANAFÍSTULA - CHORÓ/CE

Os leitos de secagem foram dimensionados para receber o volume de uma

lavagem, sem necessidade de regularização prévia. Para tanto, os leitos terão as

seguintes alturas parciais:

Tendo em vista que os leitos de drenagem também funcionarão como decantadores, 

foi adotado a proporção de 3:1 entre o comprimento e a largura dos leitos de

drenagem. Assim, cada leito terá a seguinte dimensão

1

1. Introdução

2. Volume diário de água de lavagem

O sistema de tratamento de lodos da ETA será formado por leitos drenantes, que

serão utilizados alternadamente. Os leitos terão o fundo construído com mantas

geotêxteis, assentadas sobre camada de brita e terão altura suficiente para que o

lodo sedimente durante os intervalos entre as lavagens. As águas de lavagem dos

filtros e das descargas de fundo dos filtros ascendentes serão encaminhadas para

os leitos por gravidade, através de tubulação. A vazão de dimensionamento da

tubulação será igual à vazão necessária para a lavagem de um filtro. 
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eq. 1

em que:

M sd  (kgSST/d): massa de sólidos gerada diariamente;

Q (m3/d): vazão de água 

Dal (mg Al/L)L: dosagem de alumina (Al2O3)

SST (mg/L): sólidos suspensos totais na água bruta;

A1 (mg/L): dosagem (massa seca) de polímero usado no tratamento da água

A2 (mg/L): dosagem de polímero (massa seca) usado para adensamento do lodo,

considerando que o volume de perdas corresponde a 15% do volume produzido

Tabela 2 - Massa de sólidos gerada diariamente

Parâmetros Máxima

Vazão da ETA (m3/d) 157,92

Dosagem PAC (mg/L) 15,00

Dosagem de alumina* 3,45

Polímero usado na filtração (mg/L)** 1,00

Polímero usado no adensamento do lodo (mg/L) 2,00

SST na água bruta (mg/L)*** 15,00

Massa de sólidos gerada (Kg/d) 3,41

(*): dosagem de 15 ppm de PAC líquido com 23% de alumina;

(**): dosagem de 2,5 ppm de emulsão com 40% de massa seca

(***): valor estimado

A massa de sólidos no lodo gerada por etapa de funcionamento pode ser estimada

pela equação 1 (Kawamura). Os resultados são apresentados na tabela 2

4. Cálculo da massa e do volume de lodos gerados

Para o PAC utilizado pela Concessionária estadual, que contém 23% de alumina, deve-se multiplicar a dosagem 

de PAC por 0,23

3
21 10150531

−+++= .)A.,ASSTD.,(QM aminalusd
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Volume reservado para acumulação de lodo 5,65 m³

eq. 2

em que:

Vlodad (L): volume diário de lodo adensado 22,72

Msd (Kg SST/d): massa de sólidos gerada diariamente; 3,41

SSTeflu (Kg/m3): concentração de sólidos no lodo adensado no fundo das lagoas. 0,15

em que:

t: tempo de descarga (s) 7200

As: área interna do leito de drenagem (m
2
) 21,0600 m2

Cd: coeficiente de descarga 0,61

A: área da seção do registro (m2) 0,00042

g: aceleração da gravidade (m/s
2
) 9,8

h2: submergência do registro antes da operação de drenagem (m) 1,9

h1: submergência do registro após esvaziamento da água clarificada (m) 1,4

Diâmetro calculado (m) 23,20

Diâmetro adotado (mm) 50

De forma a minimizar o arraste de lodo sedimentado durante as descargas da água

clarificada, o dimensionamento do registro de descarga foi feito estabelecendo

tempo de aproximadamente 2 horas como duração das operações de descarga.

Utilizou-se a seguinte fórmula para escolha do diâmetro do registro:

6. Dimensionamento do registro de drenagem da água clarificada

Quando o nível do lodo atingir a altura de 0,20 m no leito que estiver em uso, este

será isolado para que o lodo seja ainda mais adensado, por drenagem e

evaporação, durante esse período. Após o período de adensamento o lodo será

retirado manualmente e enviado para o aterro sanitário mais próximo.

Admitindo que a concentração resultante de sólidos no lodo armazenado nos leitos,

ao fim do período de operação, atinja uma concentração de 15% e com o valor da

massa de sólidos gerada por dia, calculam-se os volumes diários de lodo adensado

pela equação 2.

 eflu

 sd
ad lod

SST

M
V =

)hh(
g..A.C

A.
t

d

s
21

2

2
−=

809492
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tem-se assim:

Velocidade Ascensional Va (m/min) 1,2 m/min

Área de Lavagem AL (m²) 0,79 m
2

Vazão na Lavagem QL(L/s) 0,94248 m
3
/min

56,5488 m
3
/h

Vazão da bomba dosadora 113097,6 g/h

113,0976 L/h

QL: Vazão na Lavagem 56,5488 m
3
/h

D: Dosagem máxima de polímero (ppm) 10 ppm

C: Concentração da solução de polímero (%) 0,5 mg/L

A bomba terá então as seguintes características:

Tipo Diafragma

Vazão (q): 113,0976 L/h

Hman: 5 Kgf/cm2

Materiais de fabricação e características construtivas conforme descrito a seguir:

8. Dimensionamento do Reservatório para Recirculação 

Volume de lavagem 9,42 m³

Tempo de entrada 2 h

Vazão de entrada 4,7124 m³/h

Volume do poço calculado (15% do volume de lavagem) 1,41372

Volume do poço adotado 2 m³

Vazão da bomba 5 m³/h

O polímero será aplicado tanto nas águas originadas das descargas de fundo como

nas águas de lavagens ascensionais. Para efeito de dimensionamento considerou-

se como vazão máxima a vazão de lavagem ascensional, com uma dosagem

máxima de 10 mg/L. Tendo em vista o tipo de polímero, de solubilidade muito baixa,

a concentração da solução de polímero será de 0,5%

A vazão a ser adotada pela bomba deve ser superior a vazão de entrada para que o poço 

esvazie aos poucos, fazendo que a bomba seja acionada com baixa frequencia.

Funcionamento do equipamento gerado por motor e redutor, o qual impulsiona o

diafragma através de um par de excêntricos gerando um movimento alternado para

o mesmo. Esse efeito aliado à ação de válvulas de sucção e recalque presentes no

cabeçote, aspira e descarrega o líquido de forma pulsante. Auto aspirante e

adequada para produtos corrosivos, abrasivos e de alta viscosidade, fabricada com

os seguintes materiais:

7. Dimensionamento da bomba dosadora de polímero

faxAVQ =

C

xDQ
q L=
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1. CARACTERÍSTICAS GERAIS

1.1 - LINHA DE RECALQUE

Tipo de material da tubulação PVC

Qmáx = Vazão máxima de bombeamento 1,39 L/s

L = Comprimento da tubulação 9,12 m

1.2 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

Nb = Número de bombas em funcionamento simultâneo (ativas) 1 bomba

Nbr = Número de bombas reservas 1 bomba

Tipo de bombas:

2. DIMENSIONAMENTO DA TUBULAÇÃO

2.1 - CÁLCULO DO DIÂMETRO ECONÔMICO

O cálculo do diâmetro econômico é obtido pela fórmula de Bresse apresentada a seguir:

Onde:

D = Diâmetro econômico (m)

K = Coeficiente da fórmula de Bresse 1,20

Q = Vazão máxima de fim de plano, em m³/s 0,00139 m³/s

Por esta equação, o diâmetro da tubulação de recalque (DR)  seria de: 0,045  m

Dr = Diâmetro de recalque 50 mm

Ds = Diâmetro de sucção 50 mm

2.2 - CÁLCULO DA VELOCIDADE NO TRECHO

Para o cálculo da velocidade do fluxo na tubulação, usou-se a equação a seguir:

Onde:

V = Velocidade do fluxo na tubulação, em m/s ---

Q = Vazão na tubulação, em m³/s 0,00139 m³/s

D = Diâmetro de recalque, em m 0,050 m

Por esta equação tem-se a velocidade do fluxo na tubulação é igual à

V = Velocidade do fluxo na tubulação, em m/s 0,708 m/s

2.3 - CÁLCULO DA PERDA DE CARGA LINEAR

Pela fórmula de HAZEN-WILLIAMS, obtém-se a perda de carga linear na tubulação.

Adotando o diâmetro comercial imediatamente superior para linha de recalque, tem-se:

Adotando-se o diâmetro imediatamente superior ao de recalque, tem-se:

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CANAFÍSTULA - CHORÓ/CE
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA RECUPERADA - EEAR

QKD =

87,485,1

85,1

.

.643,10

DC

Q
J =

2

2

D

Q4
V




=
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Onde:

J = Perda de carga linear ---

Q = Vazão de adução (m³/s) 0,00139 m³/s

D = Diâmetro no tubo (m) 0,050 m

C = Coeficiente de Hazen-Williams 140

Por esta equação, a perda de carga linear na tubulação é igual a:

J = perda de carga linear (m/m) 0,012784

2.4 - CÁLCULO DA PERDA DE CARGA LOCALIZADA

Onde:

Vs = Velocidade do fluxo na sucção 0,71 m/s

Vr = Velocidade do fluxo na linha de recalque 0,71 m/s

g = Aceleração da gravidade 9,81 m/s²

hs = Perda de carga localizada na linha de recalque 0,198

hf  = Perda de carga localizada total 0,20 m

Peça Quantidade Valor de k Subtotal Veloc. (m/s) Diâm. (mm)

Entrada 1 0,5 0,5 0,013 0,707 50

redução 1 0,15 0,15 0,004 0,707 50

curva 90 4 0,40 1,60 0,041 0,707 50

Junta de Desmontagem 1 0,40 0,40 0,010 0,707 50

Registro 1 0,20 0,20 0,005 0,707 50

válvula de retenção 1 2,50 2,50 0,064 0,707 50

Curva 45 1 0,40 0,40 0,010 0,707 50

outros 1 1,00 1,00 0,026 0,707 50

Saída 1 1,00 1,00 0,026 0,707 50

6,55 Total 0,198

2.5 - CÁLCULO DA PERDA DE CARGA TOTAL

A perda de carga total na tubulação é obtida pela equação a seguir:

Onde:

L = Comprimento da tubulação 9,12 m

j = Perda de carga linear 0,01278m/m

hf  = Perda de carga localizada 0,20 m

Hj = Perda de carga total na tubulação 0,31 m

3. DIMENSIONAMENTO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

3.1 - CÁLCULO DA ALTURA MANOMÉTRICA

OBS: K foi obtido através do somatório de todos os K(s) relativos a todas as singularidades na 

linha de recalque e sucção. Ver tabela a seguir:

Para o cálculo da altura manométrica total da(s) bomba(s), somou-se ao desnível geométrico o valor da perda de carga 

distribuída ao longo da tubulação de recalque.

O desnível geométrico é dado pela diferença entre a cota mais alta do ponto de recalque e a cota mínima do líquido no poço de 

sucção. Ver a equação a seguir:

Segundo Azevedo Netto, as perdas de carga localizadas são função do quadrado da velocidade e 

do coeficiente "K". O valor deste coeficiente diz respeito aos tipos de singularidades existentes na 

tubulação de sucção, barrilete e na própria linha de recalque. Ver a equação a seguir:

gkV 22
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V
K
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Onde:

Hg = Desnível Geométrico

Cmáx,rec = Cota do ponto mais alto da linha de recalque 45,500

Cmín,suc = Cota do nível mínimo do poço de sucção 35,740

Desta forma obtém-se o seguinte desnível geométrico:

Hg = Desnível Geométrico 8,780

A altura manométrica total (AMT) será dada pela equação a seguir:

Onde:

Hg* = Desnível Geométrico 9,98 m

Hf  = Perda de carga total 0,31 m

AMT = Altura Manométrica Total 10,29 m

3.2 - CÁLCULO DA POTÊNCIA DOS MOTORES

Onde:

P = Potência instalada para cada conj. motor-bomba da estação elevatória ---

W = Peso específico do líquido a ser recalcado (kg/m³) 1000

Qmáx = Vazão de bombeamento para fim de plano 0,0014 m³/s

AMT = Altura Manométrica Total 10,29 m

Nb = Número de conjuntos motor-bomba em funcionamento simultâneo 1 bomba

FS = Fator de Serviço 1,50

Desta forma, tem-se que a potência instalada em cada conjunto motor-bomba é igual a:

P = Potência instalada por conjunto motor-bomba: 0,8  CV

0,8  HP

0,58 kW

  Potência comercial do conjunto motor-bomba da estação elevatória: 1,00 CV

A potência dos motores foi calculada utilizando-se a equação a seguir. Para isto, levou-se em conta o número de motores em 

funcionamento simultâneo.

Os motores elétricos normalmente não possuem a potência especificada, portanto foi necessário utilizar as seguintes 

potências comerciais:

fg HHAMT += *

S

mb

F
AMTQW

P .
..75

.. max

hh
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5. TERMO DE REFERÊNCIA 

5.1. Objeto 

O presente Termo de Referência tem como objeto a licitação por meio de Carta 

Convite na modalidade menor preço para contratação de Empresa de Engenharia 

para aquisição, montagem, instalação e execução de uma Estação de Tratamento de 

Rejeitos Gerados (ETRG) usando a tecnologia de Leitos Drenante no Sistema de 

Abastecimento de Água da comunidade de Canafístula, no município de Choró-CE. 

 

5.2. Justificativa 

A implantação da unidade de tratamento e recirculação no Sistema de 

Abastecimento de Água da comunidade de Canafístula, no município de Choró, tem 

como justificativa a correção da situação atual do sistema, onde as águas 

provenientes das lavagens de filtro serão lançadas, sem nenhum tratamento, 

diretamente no solo nas proximidades da Estação de Tratamento de Água, 

ocasionando vários impactos ao meio ambiente. 

Desta maneira, a execução da Estação de Tratamento de Rejeitos Gerados na 

ETA (Tratamento/Reaproveitamento da água de lavagem de filtro) visa 

minimizar/evitar os impactos, reduzir o desperdício de água durante as lavagens do 

filtro e reutilizá-la no Sistema, servindo de piloto para a adequação dos Sistemas 

existentes e os que possam ser implantados em comunidade rurais. 

 

5.3. Descrição do Objeto 

A Estação de Tratamento de Rejeitos Gerados (ETRG) será constituída por 

dois leitos drenante: poço de água recuperada e elevatória de água recuperada.  

Os leitos têm o fundo construído por mantas geotêxteis assentadas sobre 

camada de brita, e possuem altura suficiente para que o lodo sedimente durante os 

intervalos entre as lavagens. As águas de lavagem dos filtros e das descargas de 

fundo dos filtros ascendentes são encaminhadas para os leitos drenante por gravidade, 

através de tubulação em PVC. Os leitos drenante serão dimensionados para receber 
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o volume de uma lavagem, sem necessidade de regularização prévia. Para tanto, os 

leitos apresentam as seguintes alturas parciais: 

 

• Altura da zona de armazenamento de lodo: 0,20 m; 

• Altura da zona de transição: 0,30 m; 

• Altura de armazenamento da água de lavagem: 0,50 m. 

 

 

Figura 11 - Leito Drenante 

 

Na entrada do afluente ao Leito de secagem (água de lavagem e descargas do 

filtro) será aplicado um coagulante para auxiliar a sedimentação dos sólidos. E na 

saída o Leito Drenante, a água irá para um tanque, onde será instalada uma elevatória 

para recirculação desta água para a entrada da água bruta à Estação de Tratamento 

de Água. 

Essa tecnologia/unidade de tratamento da água de lavagem de filtro foram 

melhorias no sistema de leito de secagem desenvolvidas pela equipe da Cagece 

dentre outros pesquisadores onde aconteceu da seguinte maneira: a convite da 

CAGECE, o pesquisador João Sérgio Cordeiro da Universidade Federal de São 

Carlos, ministrou um seminário sobre “Gerenciamento de Resíduos Gerados em 

Estações Tradicionais de Tratamento de Água e Abastecimento” em 2012. A partir 
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desse seminário, o especialista da CAGECE, Manoel do Vale Sales, iniciou pesquisas 

com instalação piloto, visando o desenvolvimento de uma nova tecnologia, para o 

tratamento das águas provenientes da lavagem dos filtros de ETAs de Filtração Direta. 

O propósito era estudar a possibilidade dos Leitos Drenante, realizar o processo de 

tratamento, tanto da parte sólida quanto da líquida, uma vez que o Leito de secagem, 

desenvolvido por Cordeiro (2001), recebia somente a fase sólida. Foi então, que 

surgiu o Leito Drenante por Sedimentação, o qual funciona como separador de fases, 

sólida (lodo) e líquida (água de recirculação). 

Outra intervenção embutida na proposta deste projeto é a instalação da 

lavagem de filtro por bombeamento, em virtude de atualmente a lavagem ser realizada 

a partir dos Reservatórios Elevados, e essa metodologia de lavagem de filtro neste 

SAA ocasiona um maior desperdício de água, além de não proporcionar eficácia na 

limpeza do leito filtrante. 

 

5.4. Fundamentação Legal 

A modalidade de Licitação será do tipo “Convite” e o tipo da licitação será 

“menor preço”, conforme disposto na Lei 8.666/93. O processo de execução deste 

Termo de Referência será fundamentado pela Lei 8.666/93. 

 

5.5. Estimativas de Custos 

 

5.6. Critérios de julgamento 

I. No caso de duas ou mais propostas escritas apresentarem preços iguais, 

será realizado sorteio, como critério de desempate.  

II. Será considerada como mais vantajosa a proposta da licitante que ofertar o 

menor preço global, observadas as condições estabelecidas neste instrumento 

convocatório. 

III. Se a proposta da licitante detentora do menor preço não for aceitável ou 

desatender às exigências deste instrumento, serão examinadas as ofertas 
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subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração da proposta que se coaduna 

com as condições estabelecidas neste edital. 

Serão desclassificadas: 

a. As licitantes que apresentarem propostas que não atendam às exigências 

deste Termo de Referência; 

b. As licitantes que apresentarem propostas com preços excessivos ou 

manifestamente inexequíveis; 

c. Em caso de inabilitação de todas as licitantes, a CONTRATANTE poderá 

fixar às mesmas o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação de novas propostas, 

escoimadas as causas que as desclassificaram. 

d. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no Termo 

de Referência ou neste edital. 

e. Encerrada a sessão pública, lavrar-se-á ata circunstanciada que mencionará 

todas as ocorrências devendo a mesma ser assinada pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitação e por todos os presentes. 

 

5.7. Prazo, local e condições de entrega 

I. O prazo para execução dos serviços é 150 (cento e cinquenta) dias, contados 

a partir da data da assinatura da Ordem de Serviço a ser expedida pela 

Contratante. 

II. O prazo poderá ser prorrogado por igual período a critério da Contratante, 

limitado às condições da Lei 8.666/93. 

III. Todos os serviços serão executados no Sistema de Abastecimento de Água 

da comunidade de Canafístula, no município de Choró/CE, mas especificamente na 

Estação de Tratamento de Água deste Sistema. 

IV. Todo e qualquer serviço realizado somente se dará por concluso após a 

desobstrução e limpeza da área beneficiada e aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

V. O serviço deverá ser entregue em perfeito estado, de forma definitiva e em 

plenas condições de compatibilidade com funcionamento operacional normal. 
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VI. A entrega do serviço e seu recebimento pela Contratante serão realizados 

após vistoria efetuada e constatado o fiel cumprimento das especificações e a perfeita 

adequação dos componentes, bem como tendo sido os serviços avaliados de modo 

satisfatório pela FISCALIZAÇÃO. 

 

5.8. Obrigações das Partes 

5.8.1. Obrigações da CONTRATADA: 

a. Ficará sob responsabilidade da CONTRATADA a execução e fornecimento 

dos serviços e equipamentos que constam na planilha orçamentaria anexa a este 

Termo de Referência. 

b. A CONTRATADA deverá iniciar os serviços após a emissão da Ordem de 

Serviço pela CONTRATANTE. 

c. A CONTRATADA fornecerá toda a mão de obra, materiais, transporte, 

equipamentos e acessórios necessários e adequados à execução dos serviços. Os 

materiais fornecidos deverão ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

d. Todo material e insumos a ser empregado deverá ser novo, de primeira 

qualidade e avaliados pela FISCALIZAÇÃO antes de sua utilização, sendo 

respeitadas fielmente o prazo de validade e as especificações referentes aos mesmos. 

e. Deverão ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de serviço a 

executar. Os equipamentos a empregar deverão apresentar perfeitas condições de 

funcionamento e ser adequados aos fins a que serão destinados.  

f. Todos os serviços deverão obedecer às normas da CAGECE, da ABNT e 

normas da Prefeitura Municipal. 

g. Deverão ser obedecidas ainda todas as novas normas que venham a surgir 

durante a vigência do contrato e que se refiram aos serviços objeto deste edital. 

Caberá à FISCALIZAÇÃO analisar a necessidade de ajustes ao contrato nestes casos. 

h. É de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a integridade e a 

guarda dos materiais abrigados nos locais de aplicação, não cabendo à 

CONTRATANTE responder por roubos, atos de vandalismo, deterioração ou 
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depredação dos mesmos que por ventura vierem a ocorrer durante a execução dos 

serviços. A vigilância dos equipamentos e materiais pertinentes à execução dos 

serviços, inclusive sinalização de segurança e advertência, será efetuada 

ininterruptamente até a conclusão e recebimento dos serviços pela FISCALIZAÇÃO. 

i. A CONTRATADA deverá recrutar e contratar a mão de obra especializada, 

em seu nome e sob sua total responsabilidade, sem qualquer solidariedade da 

CONTRATANTE. Também ficará a cargo da CONTRATADA todos os custos de 

treinamento de seu pessoal, com a finalidade de capacitá-los para o exercício de suas 

atividades. A CONTRATADA assumirá todos os encargos relativos a pessoal e 

demais obrigações estabelecidas na legislação trabalhista, inclusive os referentes a 

acidentes de trabalho, quando as vítimas forem seus empregados durante o 

desempenho de suas funções. 

j. A mão-de-obra destinada à execução dos serviços, deverá ser 

obrigatoriamente bem qualificada e experimentada em serviços dessa natureza, 

podendo a CONTRATANTE solicitar a substituição do prestador, caso o mesmo não 

corresponda ao bom desempenho dos serviços contratados. Será exigido o 

fornecimento de relação de todos os profissionais envolvidos no desempenho dos 

serviços, bem como certidão negativa de antecedentes criminais e respectivos 

contatos à FISCALIZAÇÃO. 

k. A CONTRATADA deverá dispor de todas as permissões, certificados e 

licenças exigidas por lei para a execução dos trabalhos. Todas as atividades e 

despesas relacionadas a aprovações de projetos para obtenção destas licenças, 

certificados e permissões são de responsabilidade da CONTRATADA. 

l. As especificações quanto à segurança do trabalho são objeto da legislação 

vigente e das normas de segurança do trabalho. A CONTRATADA deverá 

responsabilizar-se pelos equipamentos de proteção individuais específicos e 

normatizados para as atividades a serem executadas, fornecendo obrigatoriamente 

os equipamentos de proteção individual – EPI mínimos previstos nas normas de 

segurança. 

m. Durante o desenvolvimento dos trabalhos haverá entre a CONTRATADA e 

a CONTRATANTE a necessária comunicação a fim de facilitar o acompanhamento e 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 

 

 

 

a execução do contrato, através de reuniões, exposições ou outros meios. 

n. A CONTRATADA será inteiramente responsável pelo cumprimento do prazo 

contratual e prazos para realização dos serviços, bem como pela qualidade dos 

serviços, danos ou defeitos construtivos, no que diz respeito à observância de normas 

técnicas e códigos profissionais. 

5.8.2. Obrigações da CONTRATANTE: 

a. Realizar os pagamentos, na conta específica em nome da CONTRATADA, 

de acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho 

aprovado ou comunicar a CONTRATADA, quando houver parecer desfavorável à 

liberação do pagamento, com o motivo da atividade não executada ou em desacordo 

com a descrição contida no contrato. 

b. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pela CONTRATADA, quando necessários ao fornecimento dos materiais. 

 

5.9.  Acompanhamento e fiscalização 

a. Fica assegurado à CONTRATANTE o direito de exercer a FISCALIZAÇÃO 

geral dos serviços objeto deste edital podendo, para esse fim, designar prepostos. 

b. A CONTRATANTE terá plenos poderes para agir e decidir perante a 

CONTRATADA, inclusive rejeitando os serviços que estiverem em desacordo com o 

contrato. A CONTRATADA deverá retirar das instalações das CAGECE em até 48 

horas a contar da determinação atinente ao assunto, os materiais recusados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

c. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO não eximem a CONTRATADA 

da responsabilidade única, integral e exclusiva quanto à execução dos serviços e suas 

implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, 

especificações, código civil e demais leis ou regulamentos vigentes. 

d. A CONTRATADA deverá colocar à disposição da FISCALIZAÇÃO todos os 

meios de qualquer natureza, necessários e aptos a permitir a rápida e eficiente 

medição da obra, inspeção das instalações, dos materiais e dos equipamentos. 
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e. À critério da FISCALIZAÇÃO poderão ser efetuados, periodicamente, 

ensaios qualitativos dos materiais a empregar. 

5.10. Pagamento 

a. Após a emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá ajustar o 

seu cronograma físico-financeiro de acordo com o mês calendário. 

b. O pagamento da CONTRATADA pela CONTRATANTE será determinado 

exclusivamente de acordo com as quantidades de serviços efetivamente executadas 

e concluídas pela CONTRATADA, após terem sido aceitas, medidas e recebidas pela 

FISCALIZAÇÃO, levando em conta os respectivos preços unitários propostos. 

c. A CONTRATANTE nada pagará como adiantamento 

 

5.11. Subcontratação 

a. Sob nenhuma hipótese será admitido a subcontratação para a execução dos 

serviços relacionados na planilha de orçamento. A Contratada que descumprir esta 

determinação poderá ter o contrato cancelado, como também ficará sujeitas às 

sanções prevista na lei 8.666/123 e suas alterações 

 

5.12. Sanções 

a. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA às 

seguintes penalidades, assegurados o contraditório e a ampla defesa: 

I. Notificação; 

II. Advertência; 

III. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Contratação, devendo 

ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação. 

 

5.13. Informações Complementares 

a. Este Termo de Referência, juntamente com os demais documentos a ele 
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relacionados, estabelecem os requisitos mínimos e condições técnicas gerais para a 

execução dos serviços objeto deste edital. Todos os itens (materiais, equipamentos e 

insumos) necessários à perfeita realização dos serviços, ainda que não 

expressamente mencionados neste TR, deverão ser previstos pelo LICITANTE no 

momento de elaboração de sua proposta. 

b. A CONTRATADA se obriga a executar todos os serviços relacionados na 

Planilha de Orçamento deste edital, de acordo com o presente Termo de Referência 

e Normas Técnicas da ABNT. 

c. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE comprovante de 

Registro do Contrato no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

de Ceará - CREA – CE antes da apresentação da primeira fatura. 

d. A CONTRATADA deverá executar os serviços, dentro dos horários 

estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, através de pessoas idôneas e tecnicamente 

capacitadas, obrigando-se a indenizar à CONTRATANTE, mesmo em caso de 

ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, por danos causados em qualquer unidade 

dos seus sistemas de água ou esgoto, e em equipamentos, instalações e materiais, 

quer sejam praticados por seus empregados, prepostos ou mandatários seus. 

e. Simultaneamente com a emissão da Ordem de Serviço do Contrato, a 

FISCALIZAÇÃO deverá abrir um LIVRO DE OCORRÊNCIA, onde serão registrados 

todos os acontecimentos e ocorrências relativas à execução dos serviços e 

obrigatoriamente deverão ser assinados pela FISCALIZAÇÃO e o engenheiro da 

CONTRATADA responsável pela condução dos serviços. 

f. A CONTRATADA deverá ter permanentemente um engenheiro civil habilitado 

e com experiência comprovada em serviços similares aos do objeto deste edital para 

a condução dos trabalhos. A troca do responsável técnico implica na revisão e 

eventualmente rescisão do Contrato se o currículo do substituto não atender as 

exigências da CONTRATANTE. 

g. Será exigida a emissão de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica por 

ocasião da emissão Ordem de Serviço. 

h. A CONTRATADA deverá dispor na equipe de serviço de engenheiro civil e 

técnico de edificações. 
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i. A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos de segurança 

individual, tais como: luvas, botas, capacetes, máscaras, capa de chuva. O custo 

referente aos equipamentos de proteção deverá estar incluso nos preços dos demais 

serviços. 

j. Os empregados deverão trabalhar uniformizados com nome da firma na parte 

posterior da camisa, bata ou similar. 

k. A CONTRATADA deverá recrutar e contratar a mão-de-obra especializada, 

em seu nome e sob sua total responsabilidade, sem qualquer solidariedade da 

CONTRATANTE. Também ficará a cargo da CONTRATADA todos os custos de 

treinamento de seu pessoal, com a finalidade de capacitá-los para o exercício de suas 

atividades. 

l. A CONTRATADA assumirá todos os encargos relativos a pessoal e demais 

obrigações estabelecidas na legislação trabalhista, inclusive os referentes a acidentes 

de trabalho, quando as vítimas forem seus empregados durante o desempenho de 

suas funções ou em conexões com as mesmas, ainda que ocorridos nas 

dependências da CONTRATANTE. 

m. Durante a execução dos serviços a CONTRATADA deverá observar o fiel 

cumprimento das normas, utilização de vestimenta adequada por parte de seus 

empregados, utilização de dispositivos e equipamentos de segurança contra acidente 

de trabalho de acordo com a natureza dos serviços, bem como a sinalização diurna e 

noturna de vias públicas e calçadas, quando necessária. 

n. A CONTRATADA será a única responsável pelos reparos ou reconstruções 

de qualquer tipo de danos causados a terceiros. 

o. A CONTRATADA deverá dispor de todos os materiais, ferramentas e 

equipamentos que possibilitem a execução dos serviços com maior eficiência e 

agilidade. 

p. A CONTRATADA será a única responsável pela execução e responderá pela 

qualidade e cumprimento do prazo. Nenhuma alteração de fornecimentos ou 

especificações poderá ser feita sem a prévia aprovação, por escrito, da 

FISCALIZAÇÃO. 

q. Caso ocorra o descumprimento de qualquer uma das exigências 
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anteriormente citadas por parte da CONTRATADA, a FISCALIZAÇÃO poderá efetuar 

aplicação de multa e outras penalidades, até que sejam prontamente atendidas às 

solicitações da CONTRATANTE, constantes neste Edital. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com as pesquisas realizadas referentes à metodologia e estudos 

sobre o tratamento da água de lavagem de filtros e a sua recirculação para o início da 

Estação de tratamento, aliada as análises da concepção do projeto proposto e 

acompanhamento durante a execução do Sistema de Abastecimento de Água da 

comunidade de Canafístula, município de Choró/CE (análises de água, levantamento 

topográfico, impactos ambientais, etc.) pode-se concluir que é viável e necessária a 

intervenção proposta. 

Com relação aos resultados esperados com a implantação do projeto de 

intervenção, pode-se concluir que é possível evitar os impactos ambientais, evitando 

o lançamento in natura diretamente no solo e recursos hídricos, além de aplicação de 

possíveis multas ao gestor do sistema. 

Devido ao longo período de seca na região de estudo, será de extrema 

importância a recirculação da ALF para o início da planta, reduzindo o volume de 

captação para produção. O consumo de energia elétrica e utilização de produtos 

químicos é diretamente proporcional a redução da água bruta captada, 

proporcionando a diminuição dos gastos operacionais na comunidade, ratificando 

dessa forma, a viabilidade do sistema. 

Sugere-se que antes da implantação da unidade de tratamento, seja realizado 

treinamento do operador. Recomenda-se ainda manutenções preventivas no sistema 

proposto, aliada a periódicas análises da água de recirculação no início da planta, 

para corroboração da sua viabilidade. 
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8. ORÇAMENTO 

 



 

 

 

 

 

 

 

DATA ORÇAMENTO

Tabela Seinfra 24.1 (Desonerada, BDI Serviço - 30,00%, BDI Material 17,50% e Encargos Sociais Horista: 87,01% e Mensalista: 49,68%) agosto de 2018

 PLANILHA DO ORÇAMENTO

 ITEM  CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

 01  01 ETA - LEITO DRENANTE/ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA RECUPERADA- SERVIÇO 73.189,52                   

 01.01  01.01 LOCAÇÃO 509,20                        

 01.01.01  C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 95,00                   5,36                             509,20                         

 01.02  01.02 MOVIMENTO DE TERRA 12.949,72                   

 01.02.01  C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 18,04                   34,76                            627,07                         

 01.02.02  C1257 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M M3 0,57                     41,41                            23,60                           

 01.02.03  C1267 ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M M3 162,37                 2,99                             485,49                         

 01.02.04  C1268 ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 4M M3 5,10                     3,43                             17,49                           

 01.02.05  C3400 ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA  A FRIO M3 25,37                   267,89                          6.796,37                       

 01.02.06  C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 6,28                     20,16                            126,60                         

 01.02.07  C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 56,49                   18,49                            1.044,50                       

 01.02.08  C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 11,47                   13,68                            156,91                         

 01.02.09  C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 103,27                 3,45                             356,28                         

 01.02.10  C0706 CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 2,54                     17,10                            43,43                           

 01.02.11  C0709 CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 22,84                   3,90                             89,08                           

 01.02.12  C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 114,75                 25,69                            2.947,93                       

 01.02.13  C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,55X + 0,81) T 50,75                   4,63                             234,97                         

 01.03  01.03 ESCORAMENTO 1.275,07                     

 01.03.01  C2799 ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 2.00M M2 8,50                     25,75                            218,88                         

 01.03.02  C2800 ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M M2 28,15                   37,52                            1.056,19                       

 01.04  01.04 CONCRETO 22.844,72                   

 01.04.01  C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 0,40                     378,47                          151,39                         

 01.04.02  C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 8,33                     465,61                          3.878,53                       

 01.04.03  C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 666,40                 8,67                             5.777,69                       

 01.04.04  C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X M2 98,00                   116,92                          11.458,16                     

 01.04.05  C0034 ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL M3 8,33                     78,25                            651,82                         

 01.04.06  C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 8,73                     106,20                          927,13                         

 01.05  01.05 ALVENARIA 11.363,92                   

 01.05.01  C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm M2 86,50                   86,19                            7.455,44                       

 01.05.02  C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) M2 17,20                   48,85                            840,22                         

 01.05.03  C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 8,30                     369,67                          3.068,26                       

 01.06  01.06 REVESTIMENTO 8.804,23                     

 01.06.01  C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE M2 207,50                 5,47                             1.135,03                       

 01.06.02  C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 M2 207,50                 36,96                            7.669,20                       

 01.07  01.07 IMPERMEABILIZAÇÃO 2.333,41                     

 01.07.01  C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² M2 79,50                   22,79                            1.811,81                       

 01.07.02  C4723
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA E RESINA EPOXI(SUPERFÍCIES EM CONTATO DIRETO COM ÁGUA RESIDUÁRIAS 

OU CONTATO COM GASES                                                                                                                                                  
M2 10,00                   52,16                            521,60                         

 01.08  01.08 COLOCAÇÃO DE MATERIAL PARA O LEITO DRENANTE 1.112,11                     

 01.08.01  C2862 LASTRO DE BRITA M3 10,35                   107,45                          1.112,11                       

 01.09  01.09 ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO 89,28                          

 01.09.01  C0283 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150mm M 24,00                   3,72                             89,28                           

 01.10  01.10 PINTURA 29,40                          

 01.10.01  C0589 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES M2 5,00                     5,88                             29,40                           

 01.11  01.11 CALÇADA 4.116,06                     

 01.11.01  C3410 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO M2 19,50                   211,08                          4.116,06                       

 01.12  01.12 ANEL PRÉ-MOLDADO 2.604,44                     

 01.12.01  COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E MONTAGEM ANEL PRÉ-MOLDADO DN=1,20m unidade 1,00                     204,44                          204,44                         

 01.12.02  COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E MONTAGEM ANEL PRÉ-MOLDADO DN=2,00m unidade 6,00                     400,00                          2.400,00                       

 01.13  01.13 DIVERSOS 1.773,13                     

 01.13.01  C4753 PEÇA EM MADEIRA MUIRACATIARA (2,50X5,00CM) PARA FIXAÇÃO DA MANTA GEOTEXTIL M 53,60                   16,69                            894,58                         

 01.13.02  C4752
MANTA GEOTEXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 55KN/M E DEFORMAÇÃO INFERIOR A 15% (FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO)
M2 81,65                   10,76                            878,55                         

 01.14  01.14 INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA 468,73                        

 01.14.01  C3417 INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 2 CV UN 1,00                     468,73                          468,73                         

 01.15  01.15 MONTAGEM 1.538,28                     

 01.15.01  C3496 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s UN 1,00                     1.538,28                       1.538,28                       

 01.16  01.16 POÇO DE VISITA 1.377,82                     

 01.16.01  C2908 POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.50m, D=1000mm UN 1,00                     1.202,41                       1.202,41                       

 01.16.02  C0012 ACRÉSCIMO DE CÂMARA EM PV C/ANÉIS DE CONCRETO D=1000mm M 0,45                     389,79                          175,41                         

 02  02 ETA - LEITO DRENANTE/ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA RECUPERADA- MATERIAL 45.209,43                   

 02.01  02.01 FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS 36.934,97                   

 10.01.01  I3798 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 150 PN10 UN 4,00                     753,97                          3.015,88                       

 10.01.02  I5095 REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 150 PN10 UN 2,00                     4.764,03                       9.528,06                       

 10.01.03  I7616 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 150 UN 2,00                     3.711,74                       7.423,48                       

 10.01.04  I6527 TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 150 (NBR-7665-07/03/07) M 2,50                     113,74                          284,35                         

 10.02.01  I5783 CAP PVC FEMEA REFORÇADO DN 150 UN 2,00                     260,78                          521,56                         

 10.02.02  I3181 TUBO PVC CORRUGADO E PERFURADO DN 150 M 20,50                   55,85                            1.144,93                       

 10.02.03  I6951 TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 150 (NBR-7362) M 3,00                     33,63                            100,89                         

 10.03.01  I5325 REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 50 PN16 UN 2,00                     774,00                          1.548,00                       

 10.03.02  SEINFRA TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 80 PN10 - L=700 UN 4,00                     402,84                          1.611,36                       

 10.03.03  I6525 TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 150 (NBR-7665-07/03/07) M 2,70                     77,95                            210,47                         

 10.04.01  COTAÇÃO CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL: Q=5,0m³/h;Hman.=10,56mca; POTÊNCIA = 1cv, ROTAÇÃO 1750 rpm UN 2,00                     2.500,00                       5.000,00                       

 10.04.02  SEINFRA REDUÇÃO FoFo FF DN 80 x BOMBA PN10 UN 1,00                     308,12                          308,12                         

 10.04.03  SEINFRA TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=1800 UN 1,00                     1.103,95                       1.103,95                       

 10.04.04  I3425 CURVA FoFo 90 FF DN 80 PN10 UN 1,00                     184,17                          184,17                         

 10.04.05  SEINFRA TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=600 UN 1,00                     565,49                          565,49                         

 10.04.06  SEINFRA TIRANTE EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DE 3/4" - L=160mm E PORCA SEXTAVADA C/ ARRUELA DE 3/4" EM AÇO INOX 304 UN 8,00                     40,41                            323,28                         

 10.04.07  I5669 VALVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA FLANGE DN 80 PN25 UN 1,00                     944,66                          944,66                         

 10.04.09  I4010 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN80 UN 1,00                     1.875,93                       1.875,93                       

 10.04.10  I5307 REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 80 PN16 UN 1,00                     988,68                          988,68                         

 10.04.11  I3159 TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN 50 (NBR-5647) M 3,50                     8,75                             30,63                           

 10.04.11  I3795 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 80 PN10 UN 1,00                     221,08                          221,08                         

 02.02  02.02 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS 8.274,46                     

 10.05.01  I6418 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ ÁGUA UN 6,00                     18,55                            111,30                         

 10.05.02  I6428 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 80 PN10 P/ ÁGUA UN 6,00                     34,24                            205,44                         

 10.05.03  I6436 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA UN 6,00                     104,90                          629,40                         

 10.05.04  I4241 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80 UN 80,00                   37,46                            2.996,80                       

 10.05.05  I4242 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90 UN 72,00                   60,16                            4.331,52                       

118.398,95       

 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CANAFÍSTULA - CHORÓ/CE

TOTAL 
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10. LAUDO ANÁLISE ÁGUA BRUTA 

 


