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RESUMO

Os resíduos gerados nas Estações de Tratamento de Água (ETA), que são provenientes

das descargas de decantadores e das lavagens de filtros, tem um alto grau de poluição do meio

ambiente (solo e recursos hídricos), onde na maioria dos Sistemas são lançados sem nenhum

tratamento.  Com vistas  a  essa  problemática  já  foram estudados  por  vários  pesquisadores

tecnologias/unidades  para  tratamento  e  disposição  final  destes  resíduos,  sendo  uma  das

destinações  a  recirculação  deste  efluente,  após  tratamento,  para  o  início  da  ETA.  Esses

estudos, em sua maioria, são voltados para Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) da

zona urbana. Sendo assim, a proposta deste trabalho tem como objetivo sugerir a implantação

de uma unidade de leitos drenante, responsável pelo tratamento da água de lavagem do filtro,

e um tanque para recirculação desta em um SAA situado na zona rural do Estado do Ceará,

pertencente à comunidade de Cristais no município de Cascavel – CE. O referido SAA foi

escolhido  para  atuar  como  piloto  devido  ser  gerenciado  pelo  Sistema  Integrado  de

Saneamento Rural (Sisar), ser próxima a Fortaleza – CE e possuir mais de 300 famílias. A

metodologia desse trabalho consiste primeiramente em identificar, analisar e caracterizar o

SAA, e em seguida promover análises quantitativa e qualitativa da água de lavagem de filtro.

Através de pesquisas em outros trabalhos sobre o assunto e com os levantamentos realizados

durante a elaboração do projeto de intervenção (análises de água, topografia, etc.) foi possível

verificar que há viabilidade para implantação do mesmo. Porém recomenda-se que durante a

operação  continue  o  acompanhamento  da  tecnologia/unidade  de  tratamento  para  melhor

análise técnica e financeira e posterior replicação desta em outros Sistemas na zona rural.

Outro fato que se deve ter precaução é com a quantidade de água a ser recirculada, de modo a

evitar a depreciação da qualidade da água tratada.

Palavras-chave: leitos de drenagem, recirculação, rural e Sisar.



ABSTRACT

The waste generated at the Water Treatment Plants, which comes from the discharges

of decanters and filter washes, has a high degree of pollution of the environment (soil and

water  resources),  where  most  systems are  no treatment.  In  view of  this  problem,  several

technologies / units researchers have been studied for the treatment and final disposal of these

wastes, one of the destinations being the recirculation of this effluent, after treatment, to the

beginning of the ETA. These studies, for the most part, are focused on urban water supply

systems.

Therefore, the proposal of this work is to suggest the implantation of a drainage bed

unit, which will treat the filter washing water, and a tank for the recirculation of this in an

water supply systems located in the rural area of  the State of Ceará. Aimed at mitigating

environmental liabilities, reducing water waste and conducting a prior assessment in relation

to reducing energy costs.

The  SAA chosen  was  that  of  the  community  of  Crystals  in  the  municipality  of

Cascavel -  CE, where it  was executed by the State Government through the São José III

Project. The choice of this system to act as a pilot was: to be managed by the Integrated

System of Rural Sanitation (Sisar), to be close to Fortaleza - CE, to have more than 300

families, among other parameters.

 With the researches in other works on the subject and with the surveys realized during

the  elaboration  of  the  project  of  intervention  (analysis  of  water,  topography,  etc.)  it  was

possible  to  verify  that  it  is  viability  for  implantation  of  the  same  one.  However,  it  is

recommended that during the operation continue the monitoring of the technology / treatment

unit  for  better  technical  and financial  analysis  and subsequent  replication of this  in  other

Systems in the rural area. Another fact that must be taken care of is the amount of water to be

recirculated, in order to avoid depreciation of the quality of the treated water.

Keywords: draining beds, recirculation, rural and Sisar
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1 INTRODUÇÃO

As águas  provenientes  das  descargas  de  decantadores  e  da  lavagem de  filtros  na

maioria das Estações de Tratamento de Água (ETA) são lançadas in natura no meio ambiente

(no solo,  em corpos hídricos,  etc.),  ocasionando grandes  impactos.  Este  lançamento,  sem

nenhum tratamento prévio e sem atender as normas vigentes,  é caracterizado como crime

ambiental de acordo com a Lei 9.605/98. 

Com o objetivo de resolver o passivo acima citado foram desenvolvidos vários estudos

sobre o assunto, onde resultaram em tecnologias/unidades para o tratamento deste efluente.

Nestes estudos foram apontados como destinação final para o efluente da lavagem de filtros o

reuso  agrícola  e  a  recirculação  no  próprio  Sistema  de  Abastecimento  de  Água  (SAA),

associada à entrada de água bruta na ETA.

A presença de uma unidade de tratamento/reuso/recirculação das águas de lavagem

dos filtros em uma ETA já é bem difundida em Sistemas de Abastecimento de Água nas zonas

urbanas, isso visando principalmente atender as premissas ambientais para lançamento destes

efluentes.  Contudo,  em  sistemas  na  zona  rural  é  bastante  incomum  encontrar  alguma

tecnologia/unidade que faça esse tratamento/reuso/recirculação destas águas. 

As problemáticas abordadas neste trabalho partem das seguintes premissas: evitar o

desperdício de água, fato este de bastante importância para o Estado do Ceará que passa por

um  prolongado  período  de  estiagem;  evitar  a  poluição  dos  recursos  hídricos  da  região,

poluição do solo; identificar uma tecnologia para utilização em SAAs na zona rural, visando a

fácil operação e baixo custo de implantação.

É interessante frisar que a maioria dos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA)

executados na zona rural do Estado do Ceará, onde o manancial é superficial (Rios, Açudes,

Lagoas, etc.),  as ETAs são do tipo Filtração Direta Ascendente. Outro fato que também é

comuns  a  todos  estes  SAAs  é  que  a  maioria  das  ETAs  não  tem  uma  unidade  para

reaproveitamento ou destinação final adequada para as águas de lavagem de filtros. Sendo

assim, sem nenhum tratamento prévio, este efluente é disposto diretamente no solo, na qual

algumas vezes é reutilizado para produção de forragem para o gado.

Os Sistemas de Abastecimento de Água executados na zona rural de Estado do Ceará

são sistemas simplificados devido ao recurso empregado ser limitado e também para garantir

a  viabilidade  técnico-financeira  destes.  Porém possuem todas  as  unidades  para  um  bom

funcionamento e gerenciamento, como: adutoras, ETA, Rede, ligações hidrometradas, etc. 



15

O gerenciamento destes Sistemas, após a conclusão, fica por parte do município, da

própria comunidade ou do Sisar (Sistema Integrado de Saneamento Rural). Mas o que se pode

perceber é que o gerenciamento realizado pelo município ou pela comunidade deixa a desejar,

ocasionando  assim  o  sucateamento  do  SAA rapidamente.  Já  quando  o  gerenciamento  é

realizado pelo Sisar há uma vida útil maior e melhor do Sistema. O Sisar é uma Organização

Não  Governamental  fundado  pelas  associações  comunitárias,  ou  seja,  uma  federação  de

associações,  com  o  objetivo  principal  de  fazer  o  gerenciamento  dos  Sistemas  de

Abastecimento de Água de forma compartilhada com a associação da comunidade.

De acordo com exposto acima, mostra-se a importância em avaliar e empregar uma

tecnologia que seja viável e se enquadre nos padrões de operação e manutenção destes SAAs,

em  virtude  da  existência  de  SAAs  sem  unidade  de  tratamento  de  rejeitos  da  ETA e

recirculação  da  água  de  lavagem  dos  filtros.  Sob  essa  temática,  a  presente  proposta  de

intervenção objetiva sugerir e avaliar a viabilidade para implantação de uma unidade para

tratamento  e  reaproveitamento  da  água  de  lavagem  de  filtros  de  ETA por  meio  da  sua

recirculação no tratamento. 

De acordo com o disposto, a proposta deste trabalho consiste na intervenção em um

Sistema  de  Abastecimento  de  Água  na  zona  rural  do  Estado  do  Ceará,  sugerindo  a

implantação de uma unidade de tratamento/recirculação da água proveniente das lavagens de

filtros.  Sendo  assim,  é  interessante  ressaltar  que  a  maioria  dos  projetos  de  Sistemas  de

Abastecimento de Água executados no Estado não contam com a unidade em questão devido

o recurso para a implantação destes SAAs serem limitados. Ou seja, os projetos executados

são simplificados no que diz respeito à operação e manutenção, visando sempre um menor

custo de implantação.

Para o desenvolvimento deste estudo deve ser observada a qualidade e a quantidade de

resíduos  líquidos  gerados  durante  as  lavagens  dos  filtros,  pois  os  mesmos  são  bastante

influenciados pela tecnologia de tratamento adotada na ETA e pelas características da água

bruta. A operação também deve ser verificada, pois influencia diretamente no volume de água

de lavagem de filtros (isso ocorre muitas vezes pelo fato da lavagem ser realizada antes do

período correto da carreira de filtração).

Para isso, o projeto de intervenção iniciará com o estudo da tecnologia proposta para

tratamento e  recirculação da água de lavagem de filtro  e  com o levantamento técnico do

Sistema de Abastecimento de Água da comunidade de Cristais / Cascavel – CE (descrição

técnica do sistema, avaliação quantitativa e qualitativa da água de lavagem de filtro, dentre
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outros  elementos).  Posteriormente  será  realizado  o  projeto  proposto  para  intervenção  no

Sistema, por meio das seguintes atividades: levantamento topográfico, cálculos hidráulicos e

orçamento  para  implantação.   E  por  fim espera-se obter  um produto  (projeto)  que possa

sugerir a implantação não só no Sistema de Cristais em Cascavel-CE, mas em outros Sistemas

de Abastecimento de Água existentes na zona rural do Estado e até mesmo em novos projetos

a serem implantados.   
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Propor  a  implantação  de  unidade  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

Para desenvolvimento do trabalho são considerados os seguintes objetivos específicos:

 Identificar  um SAA da  zona  rural  para  aplicação  da  tecnologia  proposta  para  os

rejeitos da Estação de Tratamento de Água;
 Caracterizar a água de lavagem dos filtros através dos principais parâmetros químicos

e físicos;
 Implantar lavagem de filtros por bombeamento no Sistema de Cristais / Cascavel –

CE.
 Elaborar proposta de intervenção referente à implantação da unidade de leitos drenante

para o tratamento da Água de Lavagem de Filtro (ALF); 
 Promover o reuso do efluente dos leitos drenante na Estação de tratamento de água

(ETA).
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

O Sistema de Abastecimento de Água para consumo humano funciona semelhante

uma indústria, sendo assim, é composto por vários processos/etapas, desde a captação da água

no manancial,  transporte  da água,  passando pelo tratamento na Estação de Tratamento de

Água (ETA) obtendo como produto a água potável até a sua distribuição para as residências. E

como toda indústria gera resíduos durante a transformação da matéria prima, tem-se que nos

Sistemas de Abastecimento de Água há também esta geração, principalmente na Estação de

Tratamento de Água (ETA). 

Esses materiais (lodos) 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). De acordo com a NBR 10.004 (ABNT, 2004), os lodos provenientes de decantadores,

floculadores e a água de lavagem dos filtros são considerados como resíduos sólidos. E 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.

No Brasil, cerca de 73% dos resíduos de ETA são lançados nos cursos de água sem

tratamento (IBGE, 2002). Corresponde a uma prática ilegal, uma vez que os lodos de ETAs

são classificados  como resíduos sólidos  e  seu  lançamento  in  natura no  meio  ambiente  é

proibido de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Os custos elevados

para implantação, operação e manutenção das instalações de tratamento de resíduos das ETAs

justificam a disposição inadequada destes resíduos.

A prática mais comum tem sido o lançamento destes rejeitos em cursos d’água mais

próximos, que devido às características dos despejos,  favorece o agravamento do grau de

poluição dos corpos receptores, contribuindo para a crescente degradação do meio ambiente e

a perda da qualidade de vida das populações existentes a jusante desses lançamentos. Ou seja,

o principal impacto ao meio ambiente, pela disposição sem tratamento e incorreta dos rejeitos

de ETAs, é a poluição dos recursos hídricos.

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
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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)

A poluição hídrica corresponde ao processo de poluição, contaminação ou deposição

de rejeitos na água dos rios, lagos, córregos, nascentes, além de mares e oceanos. Trata-se de

um problema socioambiental  de elevada gravidade,  pois,  embora  a  água seja  um recurso

natural renovável, ela pode tornar-se cada vez mais escassa, haja vista que apenas a água

potável  é  própria  para  o  consumo.  A  principal  causa  da  poluição  das  águas  é  o

desenvolvimento  desenfreado  das  atividades  econômicas,  sobretudo  nas  cidades,  com  o

aumento  da  deposição  indevida  de  rejeitos  advindos do sistema de esgoto  e  saneamento.

Outra causa também apontada é o destino incorreto do lixo por parte da população, que atira

objetos nos cursos d'água por pura falta de conscientização ambiental.

Há de se levar em consideração que, em uma bacia hidrográfica, tudo o que é gerado

em sua área de abrangência é escoado para o leito do seu rio correspondente. Dessa forma, o

aumento da poluição no espaço das cidades gera uma maior carga de poluentes para o leito

dos rios que cortam essas áreas urbanas. No campo, o mesmo procedimento acontece, quando

o uso indiscriminado de agrotóxicos faz com que os recursos hídricos sejam contaminados,

uma vez que essa carga toda de compostos químicos acaba se destinando ao lençol freático ou

ao curso d'água mais próximo.

Para evitar a poluição dos recursos hídricos por rejeitos das Estações de Tratamento de

Água vem sendo estudado várias tecnologias e equipamentos para realizar o tratamento da

água de lavagem de filtros, visando, posteriormente realizar a disposição correta e até mesmo

recircular para entrada da água bruta na ETA. Contudo, o maior desafio é que as tecnologias

para tratamento e disposição correta dos rejeitos da ETA em muitas ocasiões são bastante

onerosas, onde também podemos citar como grande desafio a destinação final correta.

Esta prática já vem sendo bastante usada em ETAs de Sistemas de Abastecimento de

Água  de  grandes  centros  urbanos,  em  que  além  de  evitar  a  poluição  também  reduz  o

desperdício de água. Por outro lado, para Sistemas na zona rural geralmente não está presente

a unidade para tratamento e recirculação do efluente da Estação de Tratamento de Água, isso

muitas vezes é devido o recurso para a construção do SAA ser limitado. Se o investimento em

Saneamento Básico Urbano é considerado pouco, quando se volta o olhar para o Saneamento
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Básico Rural se vê um recurso quase que inexistente.

Para  continuar  as  discussões  sobre  o  estudo  proposto  é  interessante  descrever  um

pouco  sobre  o  Saneamento  Rural  no  Estado  do  Ceará,  pois  é  onde  está  se  propondo  a

intervenção com este  projeto.  E  em seguida  será  abortado os  tópicos:  Características  das

Águas de Lavagem de Filtros e os Métodos de Tratamentos e Disposição Final dos Efluentes

da ETA, baseados em outros trabalhos realizados sobre o tratamento e recirculação das águas

provenientes da lavagem de filtros.

3.1 Saneamento Rural no Estado do Ceará

Um dos pontos mais trabalhados no Saneamento Rural é o acesso à água potável e o

segundo as  soluções  adotadas  para  a  o  esgoto  sanitário.  E  o  grande  desafio  é  conseguir

recursos  para  investimento  nestes  projetos  de  forma  que  seja  viável  a  implantação  e

gerenciamento.

No Ceará  como em outros  Estados da região Nordeste,  além dos desafios  citados

acima, há um desafio bem maior que é a escassez hídrica. Ou seja, além de ter que garantir

recursos e sustentabilidade técnica e operacional dos Sistemas, maior dificuldade é encontrar

um manancial com quantidade e qualidade suficiente para abastecer as comunidades rurais.

Visto  as  problemáticas  expostas  acima,  o  Saneamento  Rural  no  Ceará  iniciou

principalmente pelo acesso a água potável e com projetos bem simplificados, porém sempre

seguindo boas características técnicas e visando uma operação simplificada.

Desde o final da década de 80 vem se construindo Sistemas de Abastecimentos de

Água nas zonas rurais do Estado do Ceará por meio de vários programas do Governo do

Estado com empréstimos de bancos internacionais, como: Projeto São José (financiado pelo

Banco Mundial, onde hoje  encontra-se em sua terceira etapa – Projeto São José III); Projeto

Kfw (financiado pelo banco alemão Kfw, onde hoje encontra-se em elaboração a sua 4ª etapa

– Kfw 4 ou Projeto Águas do Sertão); Projeto Alvorada; dentre outros projetos e programas.

Um ponto a se destacar na História do Saneamento Rural do Estado do Ceará é que no

início da década de 90 o Estado com empréstimo do Banco Alemão Kfw e acompanhamento

da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) começou a executar alguns Sistemas de

Abastecimento de Água na Região de Sobral. Porém após a execução, destes Sistemas, foi

visto  que  as  comunidades  rurais  não  tinham  como  gerenciar  os  Sistemas,  onde  muitos
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estavam  ficando  sucateados  e  não  estavam  mais  funcionando  (ano  de  1995).  Foi  neste

momento que consultores do banco alemão junto com especialistas do Governo do Estado e

da Cagece criaram o modelo de gestão comunitário chamado SISAR (Sistema Integrado de

Saneamento Rural) (ano de 1996). 

O  SISAR é  uma  Organização  Não  Governamental,  ou  melhor  uma  federação  de

associações comunitárias, que tem como missão garantir a melhoria da qualidade de vida da

população rural, assegurando a prestação dos serviços de manutenção em saneamento básico,

de  forma  autogerida  e  autossustentável,  contribuindo  para  o  desenvolvimento  social  e  a

preservação  ambiental.  Sendo assim,  o  primeiro  SISAR surgiu  na  Bacia  Hidrográfica  do

Acaraú com sede na cidade de Sobral – CE no ano de 1996.

Após ver o sucesso da ideia o Governo do Estado e a Cagece decidiram replicar o

modelo de gestão para todas as regiões do Estado visando obter um melhor atendimento as

comunidades rurais, isso ocorreu a partir do ano de 2000. Desta maneira foi criado mais 7

SISARs, sendo possível assim aonde for construído um Sistema ter um SISAR próximo para

geri-lo juntamente com a associação comunitária.

Com a criação do SISARs, desde 1996, o modelo vem se fortificando e crescendo,

onde hoje eles contam com o gerenciamento de mais de 1000 Sistemas de Abastecimento de

Água e atendem a mais de 600.000 cearenses. Porém ainda tem vários desafios a enfrentar,

como a aceitação de alguns municípios onde o modelo não consegue entrar.

Voltando para a situação dos projetos de abastecimento de água, assim como o modelo

de gestão SISAR, vem a cada ano melhorando as tecnologias empregadas em todas as suas

etapas  de construção,  desde a captação até  a  distribuição.  Podemos citar  a  melhorias nas

estações de tratamento, mudanças de tecnologia de tratamento, visando obter uma água de

melhor qualidade com uma tecnologia que seja de operação simples.

Partindo deste viés de melhoria nos projetos de saneamento rural foi que chegamos ao

objetivo deste projeto de intervenção, pois a maioria dos Sistemas de Abastecimento de Água

executados nas zonas rurais do Estado não preveem um tratamento e destinação correta para o

efluente das lavagens de filtros e descarga de decantadores, ocorrendo assim o descarte deste

muitas  vezes  diretamente  no  solo  ou  em  cursos  hídricos  ocasionando  graves  impactos

ambientais.
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Com o objetivo de apresentar melhorias para os projetos visando evitar ou reduzir este

impacto ambiental, como também minimizar as perdas de água com as lavagens de filtros, o

estudo proposto irá apresentar uma tecnologia para tratamento e recirculação desta água.

Para  desenvolvimento  do  projeto  proposto  é  de  extrema  importância  conhecer  as

características  da  água  de  lavagem de  filtro,  como  também analisar  as  metodologias  de

tratamento do efluente e quais as disposições finais já estudadas.

3.2 Características das Águas de Lavagem de Filtros

De  acordo  com  o  Trabalho  de  Paulo  Sergio  Scalize  (1997)  a  caracterização  dos

despejos gerados nas ETAs é de vital  importância  para que se estude o possível impacto

ambiental e os métodos de desidratação e disposição final. Os resultados obtidos para um

despejo não podem ser utilizados para outro, pois suas características podem ser totalmente

diferentes visto que ocorrem mudanças principalmente devido as características da água bruta,

que variam entre os mananciais, bem como para um mesmo manancial  durante diferentes

épocas do ano. 

A  procedência,  composição,  peso  específico  e  volume  desses  despejos  são

características  muito  importantes.  Estes  despejos  são  compostos  por  parte  das  impurezas

presentes na água bruta, dos produtos químicos utilizados e subprodutos de reações ocorridas.

São compostos de hidróxidos complexos de ferro ou alumínio, partículas inorgânicas como

areia  fina,  argila  e  silte,  colóides,  microrganismos,  substâncias  orgânicas  e  inorgânicas

removidas durante o tratamento da água, além de substâncias utilizadas como auxiliares no

tratamento,  tais  como  polímeros,  carvão  ativado  e  aqueles  utilizados  para  ajuste  de  pH

(alcalinizantes e acidulantes). 

Para  caracterização  destes  despejos  torna-se  necessária  a  determinação  de,  pelo

menos, os seguintes parâmetros: DBO, DQO, sólidos suspensos, sólidos dissolvidos, sólidos

sedimentáveis,  pH,  temperatura,  turbidez,  cor  aparente,  metais,  condutividade  elétrica,

nitrogênio, fosfatos, coliformes e determinados organismos.

A quantidade  e  a  qualidade  dos  resíduos  produzidos  em uma  ETA dependem de

diversos fatores,  principalmente características da água bruta e a tecnologia de tratamento

utilizada no processo. Nesse contexto, os resíduos gerados nas ETA de ciclo completo com

clarificação  por  decantação  ou  flotação  são  originados  essencialmente  nas  limpezas  dos
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decantadores ou flotadores e na lavagem dos filtros, enquanto nas ETA de filtração direta, os

resíduos consistem basicamente da água de lavagem dos filtros (DI BERNADO, DANTAS,

2005).

3.3 Métodos de Tratamento e Disposição Final dos Efluentes da ETA

Existem atualmente várias opções de tratamento para os resíduos gerados em ETAs,

sendo  extremamente  importante  encontrar  métodos  alternativos  para  o  tratamento  e

disposição dos lodos, que vise a proteção do meio ambiente. Em cada ETA, o método de

tratamento dos despejos e a forma empregada para disposição do lodo deve ser escolhido,

verificando alternativas e soluções para o problema, pois uma escolha adequada deve levar

em conta os seguintes aspectos: quantidade e características dos despejos, disponibilidade de

área  e  características  dos  mananciais  próximos  às  ETAs,  custos  envolvidos  nas  possíveis

soluções, sendo que as características dos despejos variam muito em ETAs diferentes e, os

resultados obtidos para um determinado despejo, não poderá ser aplicada em outro. 

Os despejos apresentam grande quantidade de água que pode ser retirada antes da

disposição final do lodo. Teoricamente, a água presente nos despejos e lodos pode ser segundo

GRANDIN (1992), dividida em: 

 Água livre: é a parcela de água que se separa dos flocos de maior peso específico, por

meio  da sedimentação ou adensamento devido à  ação da força da gravidade após

determinado  tempo  em  repouso.  A  quantidade  de  água  removida  depende  da

fragilidade estrutural e das características de sedimentação dos flocos;

 Água inter-flocos: refere-se à parcela de água que permanece presa entre os flocos

após término da sedimentação ou adensamento por gravidade;

 Água adsorvida nos flocos: é a parcela de água que fica adsorvida à superfície dos

flocos,  e  devido à  tensão superficial  e  rigidez estrutural  dos  flocos,  só podem ser

retiradas quando aplicada uma adequada pressão ou vácuo, sem ruptura dos flocos;

 Água inter partículas: é a parcela de água presente dentro dessas partículas, que pode

ser retirada através da ruptura dos flocos com aplicação de elevada pressão ou vácuo

às partículas fragmentadas.
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 Água adsorvida na partícula:  é a parcela de água adsorvida sobre a superfície  das

partículas  que faz parte  dos  flocos por tensão superficial  ou sucção capilar,  sendo

difícil retirá-la mecanicamente;

 Água de partículas: é aquela parcela de água intimamente e quimicamente ligada às

partículas  inorgânicas,  quimicamente  ligadas  às  células  ou  fisicamente  ligada  as

partículas orgânicas. Este tipo de água só pode ser retirado por combustão.

3.3.1 Condicionamento dos despejos líquidos e adensamento do lodo

Os lodos adensados podem ser de fácil ou de difícil desidratação, sendo a resistência

específica um fator importante para esta determinação. Quanto menor a resistência específica,

mais fácil a desidratação, então, para reduzi-la, torna-se necessário seu condicionamento, o

qual é necessário para uma melhor desidratação dos lodos, que pode ser por meio químico,

físico ou biológico.

Os métodos conhecidos para o condicionamento dos lodos são: 

 Congelamento-degelo: este tipo de tratamento torna-se inviável onde o congelamento

natural não é possível, devido aos custos operacionais. Foi estudado por Palin (1954) e

Doe  (1958)  e  concluíram que  o  congelamento  produz  mudanças  físicas  no  lodo,

removendo a água e, destruindo sua estrutura coloidal. A consistência gelatinosa era

reduzida  e  as  partículas  sólidas  tomavam  formas  similares  a  grãos  de  areia,  que

quando  aquecidos  sedimentam-se  e  água  decantava.  A  faixa  de  variação  de

temperatura é de -15oC a - 4oC, sendo o tempo ideal de congelamento entre 20 e 60

minutos; 

 Térmico:  indicado  para  algumas  ETAs no passado,  não  sendo considerado viável,

devido à má qualidade do afluente e a elevados custos de energia;

 Peróxido de Hidrogênio: é usado com o objetivo de reduzir a natureza gelatinosa dos

lodos. Em alguns lodos sua aplicação reduziu de 40 a 80% os valores da resistência

específica, melhorando as características de desidratação (GRANDIN,1992);

 Auxiliares Físicos de Filtração: estes podem ser usados de duas maneiras. A primeira

consiste num pré-condicionamento para proteger o meio filtrante e evitar o escape de

pequenas  partículas  que  ocasionalmente  possam passar  para  o  filtrado.  A segunda

maneira consiste em misturá-lo com a suspensão a ser filtrada para que as partículas
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dificilmente filtráveis sejam retidas numa torta permeável. Os auxiliares de filtração

são relativamente úteis quando se trata de suspensões que contém sólidos finamente

divididos ou flocos deformáveis lamacentos;

 Aplicação de Produtos Químicos: através deste processo obtêm-se ótimos resultados.

Dentre os produtos utilizados estão os polímeros, os quais podem ser naturais (amido)

ou sintético e dependendo da carga elétrica na solução aquosa podem ser classificados

como: catiônicos, aniônicos ou não iônicos. Sendo os polímeros solúveis em água, a

viscosidade resultante da solução depende do peso molecular e da carga iônica do

polímero. A utilização de polímeros visa aumentar a velocidade de sedimentação e a

resistência às forças de cisalhamento. Os polímeros em solução atuam pela adesão às

superfícies  da  partícula  dos  despejos  causando  a  dessorção  de  água  superficial

quimicamente  ligada,  a  neutralização  da  carga  e  a  aglomeração  entre  pequenas

partículas.  Como  resultado  tem-se  a  formação  de  uma  matriz  de  torta  de  lodo

permeável, capaz de liberar água mais facilmente.  

O tipo de polímero a ser  empregado depende bastante  do pH do lodo,  sendo que

geralmente,  os  catiônicos  funcionam melhor  com valores  de pH abaixo de 7,0,  e  os  não

iônicos e aniônicos funcionam bem com valores de pH entre 6,5 e 8,5. Com pH acima de 8,5

o recomendado é o aniônico. Para melhorar os resultados com o uso de polímeros, tem-se

aplicação de cal antes da adição dos polímeros. 

O adensamento do lodo, antes da desidratação mecânica, é normalmente considerado

como essencial  à viabilidade do processo de desidratação. O método mais comum para o

adensamento  tem  sido  por  gravidade,  sendo  que  podem  ser  utilizados  adensadores  por

flotação ou ainda adensadores mecânicos.

3.3.2 Recirculação da água de lavagem do filtro juntamente com água bruta

Uma  opção  adotada  em  vários  estudos  sobre  o  assunto,  no  que  diz  respeito  a

destinação final, é a recirculação da Água de Lavagem de Filtro (ALF) na própria ETA. Esta

solução contribui para minimizar, ou até mesmo anular, o lançamento deste efluente no meio

ambiente,  favorece  a  economia  de  água,  proporciona  a  redução do consumo de  produtos

químicos, melhora a sedimentabilidade dos flocos, e por consequência, reduz os custos de

tratamento. 
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De acordo com o estudo realizado  por  Suman  et  al. (2012),  na  qual  avaliaram a

remoção de matéria orgânica (COT e COD) em uma água variando de 20 a 40 uT utilizando

diferente vazões de recirculação (5%, 7% e 10%) de ALF coletada de uma ETA de ciclo

completo. Mesmo a ALF possuindo elevada turbidez – 300 UT – quando misturada com a

água bruta, essa necessitou de menos coagulante para o tratamento. Os resultados deste estudo

mostraram que o aumento de turbidez gerado a partir da introdução dos resíduos antes do

processo de coagulação aumentou o tamanho dos flocos, tendo o melhor resultado quando

aplicada taxa de recirculação de 7% da ALF.

Já no estudo realizado por Campos (2014) avaliou a recirculação nas razões 0, 2, 4, 6,

8 e 10%, simulando em laboratório uma ETA de ciclo completo. A turbidez apresentou pouca

variação,  obedecendo  o  limite  permitido  pela  Portaria  de  Consolidação  do  Ministério  da

Saúde Nº 5 de 28/09/2017 de 0,5 uT, ultrapassando esse valor apenas nos ensaios em que não

houve ajuste de pH. Para Campos (2014) o tratamento da água não foi influenciado pela taxa

de recirculação.

Comparando  os  dois  estudos  Suman  et  al.  (2012)  obtiveram  resultados  menos

satisfatório  ao  recircular  mais  de  7% da  ALF.  Apesar  dos  estudos  avaliarem parâmetros

distintos,  onde Campos (2014) analisou:  turbidez,  cor,  cloro livre;  e  Suman  et  al. (2012)

analisou  a  remoção  de  matéria  orgânica,  nota-se  a  importância  de  analisar  a  razão  de

recirculação visto que pode impactar de maneiras distintas na eficiência do tratamento na

ETA.

3.3.3 Flotação por ar dissolvido

Flotação consiste na separação da fase sólida da fase líquida, mediante a introdução de

bolhas finas de ar através da fase líquida. Estas bolhas de ar aderem-se às partículas sólidas

forçando-as para a superfície, onde estas partículas serão removidas. A principal vantagem da

flotação  em  relação  à  sedimentação  é  que  partículas  finas  com  baixa  sedimentabilidade

podem ser removidas mais rapidamente (METCALF; EDDY, 1991).

3.3.4 Disposição em leito de secagem

Os leitos  de secagem são tanques rasos,  com duas ou três camadas de areia,  com

tamanho  efetivo  de  0,3  a  0,5mm  e  coeficiente  de  não  uniformidade  menor  que  5,0,

apresentado cerca de 30 cm de espessura. Sendo também constituído por uma camada suporte
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de  britas  de  1/8”a  1/4”  com  espessura  de  0,15  a  0,30m e,  um  sistema  drenante  que  é

constituído por tubos de 150 a 200mm de diâmetro, cujo fundo geralmente é o próprio solo

(CORDEIRO; CAMPOS, 1995).

De  acordo  com  o  trabalho  de  Freitas  (2013),  baseado  nos  valores  de  turbidez

encontrados, a água clarificada proveniente da ALF estudada apresenta grande potencial de

reutilização. Entretanto, para que possa haver a reutilização dessa água, existe a necessidade

de estudo de outros parâmetros que possam influenciar no seu uso.

3.3.5 Desidratação mecânica

Geralmente  antecedendo  a  desidratação mecânica  é  usual  a  utilização  de  um pré-

condicionamento químico e adensamento do despejo, para melhor eficiência do processo. Os

equipamentos utilizados para este tipo de desidratação estão listados a baixo:

 Filtros prensas;

 Filtros à vácuo;

 Centrífugas;

 Filtros prensas de esteira (“Belt Press”);

 Concentrador de gravidade de dupla célula.
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4 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

4.1 Identificação e Análise do Sistema de Abastecimento de Água (SAA)

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) escolhido para aplicação do projeto de

intervenção foi o da comunidade de Cristais no município de Cascavel – CE, conforme as

razões elencadas no item 5.5. Este Sistema foi executado 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),  onde  é  desenvolvido  pela

Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA) com coparticipação da Companhia de Água e

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

O SAA de Cristais-CE foi concluído no ano de 2014 e desde a sua conclusão conta

com o gerenciamento do Sistema Integrado de Saneamento Rural da Bacia Metropolitana

(SISAR BME) em parceria  com a  Associação Comunitária  de  Cristais.  O SISAR 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.

4.2 Caracterização Técnica do SAA da Comunidade de Cristais / Cascavel – CE

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Cristais teve um custo de implantação

de R$ 1.142.445,18, onde este foi executado pelo Governo do Estado do Ceará através do

Projeto  São  José  III.  Este  projeto  foi  concebido  para  atender  a  344  famílias  da  referida

comunidade.  Atualmente,  o  SAA  é  gerenciado  por  uma  parceria  entre  a  Associação

Comunitária de Cristais e o Sistema Integrado de Saneamento Rural da Bacia Metropolitana

(Sisar BME).

O SAA tem como manancial  o Eixão das Águas (Canal  da Integração)  que é  um

conjunto de obras composto por uma estação de bombeamento, canais, adutoras, sifões e túnel

que realiza a transposição das águas do Açude Castanhão para a Região Metropolitana de

Fortaleza  (RMF),  reforçando  o  abastecimento,  em  uma  extensão  de  255  quilômetros,

inclusive na RMF e no Complexo Industrial  e Portuário do Pecém. Faz a integração das

bacias  hidrográficas  do  Vale  do  Jaguaribe  e  da  Região  Metropolitana,  beneficiando  uma

população de aproximadamente três milhões de habitantes.
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Para  a  captação  de  água  (Figura  1)  deste  manancial  foi  instalado  uma  estação

elevatória em um flutuante com uma bomba centrifuga com as seguintes características cuja

vazão é de 18 m³/h e com 1,5 cavalo-vapor (cv) de potência. O Sistema de Abastecimento de

Água conta com 110 m de Adutora de água bruta e 20 m de adutora de água tratada, ambas

em tubo PVC de 100 mm Classe 12.

Figura 1 - Captação da água bruta no Canal da Integração.

                     Fonte: elaborado pelo autor.

O tipo de tratamento utilizado no sistema é a filtração direta ascendente, usando como

coagulante o Policloreto de Alumínio (PAC), sendo aplicado na chegada da adutora de água

bruta. Emprega-se como auxiliar de coagulação um polímero catiônico e como desinfectante,

o tricloro, que é aplicado diretamente no reservatório apoiado.

A ETA dispõe de 1 unidade filtrante preenchida por areia. A lavagem dos filtros do

SAA de Cristais foi projetada para ser realizada a partir dos reservatórios elevados. Segundo

informações do operador do SAA, o filtro é lavado uma vez por dia, geralmente no início da

manhã,  com uma  duração  média  da  lavagem de  30  minutos.  Contudo,  ainda  segundo  o

operador, há momentos que a totalidade do volume de água reservado (70 m³) é empregada

para a lavagem dos filtros, ao passo que em outros momentos, aproximadamente 40 m³ é

suficiente para a lavagem.  Desta maneira, para efeito do estudo será adotado uma média de

50 m³ como quantidade de água tratada requerida para lavagem do filtro. 
A ETA é composta por uma casa de química (Figura 2), uma bomba elevatória de água

tratada, um reservatório apoiado de 25 m³, um filtro de areia em fibra de vidro com 2,0 m de

diâmetro (Figura 3) e uma câmara de carga em fibra de vidro com 0,40 m de diâmetro. O

período de funcionamento da ETA é em média de 12 horas/dia.

Figura 2 – Vista da Estação de Tratamento de Água de Cristais, localizada em Cascavel-CE.
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Fonte: Do autor.

Figura 3 – Vista do Filtro e Câmara de Carga.

Fonte: Do autor.

Figura 4 – Casa de Química (dosagem de produto químico).

Fonte: Do autor.

O Sistema é  composto  por  dois  reservatórios  elevados  em anéis  pré-moldados  de
concreto, sendo que cada um tem fuste de 9,0 m e capacidade de reservar 35 m³ de água.

Figura 5 – Vista dos reservatórios elevados.
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Fonte: Do autor.

 
O SAA de Cristais conta com 18 km de rede de distribuição variando entre tubulação

de 150mm, 100mm, 75mm e 50mm para atender, na situação atual, 344 famílias (um total de

aproximadamente 1300 pessoas).

4.2 Análises Quantitativa e Qualitativa da Água de Lavagem de Filtro

 Quantitativa

A lavagem dos filtros do SAA de Cristais foi projetada para ser realizada a partir dos

reservatórios elevados. Segundo informações do operador do Sistema, o filtro é lavado uma

vez por dia,  geralmente no início da manhã,  com uma duração média da lavagem de 30

minutos. 
Ainda segundo o operador e como a lavagem é realizada a partir dos Reservatórios

Elevado,  com  70  m³  de  reservação  no  total,  há  dias  que  é  usado  o  volume  total  dos

reservatórios para lavar o filtro, mas há outros em que é usando aproximadamente 40 m³.

Desta maneira, será adotado para efeito do estudo uma média de 50 m³ como quantidade de

água para lavagem do filtro.
Pretende-se com este projeto também alterar a metodologia de lavagem do Sistema de

Cristais  /  Cascavel  –  CE.  Sendo assim,  a  lavagem dos  filtros  passa  a  ser  realizadas  por

bombeamento.  Com  esta  alteração  pretende-se  melhorar  a  eficiência  da  lavagem  como

também reduzir o volume de água tratada gasto nesse procedimento.

 Qualitativa:
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Foi realizada a análise de água do manancial e do rejeito da lavagem do filtro após

alguns minutos do início da lavagem. Segue abaixo um resumo dos resultados e no Anexo I

encontram-se os laudos das análises com mais parâmetros:
 Tabela 01 – Resumo da Análise da Água Bruta.

Fonte: elaborado pelo 
autor. 

Tabela 02 – Resumo da análise

da água de lavagem do filtro após 5 minutos do início da lavagem.

Fonte: elaborado
pelo autor. 

Como se  pode

verificar nas análises realizadas a água de lavagem de filtro coletada após 5 minutos do início

da lavagem, já apresenta uma qualidade superior a água bruta. Desta maneira mostra-se muito

promissor o tratamento e a recirculação desta água para o início da Estação de Tratamento de

Água do Sistema.
Abaixo segue uma figura meramente ilustrativa comparando a água bruta com a água

proveniente da lavagem de filtro (após 5 minutos do início da lavagem).

Figura 6 – Comparação visual entre a água bruta e a água de lavagem de filtro.

PARÂMETROS RESULTADOS UNIDADES
Turbidez 14,90 uT

Cor Aparente 55,00 uH
pH 8,04 -

Alumínio 0,27 mg Al/l
Ferro Total 0,74 mg Fe/l

PARÂMETROS RESULTADOS UNIDADES
Turbidez 0,53 uT
Cor Aparente 2,50 uH
pH 7,5 -
Alumínio 0,45 mg Al/l
Ferro Total 0,46 mg Fe/l
DQO 75,2 mg O2/l
Sólidos Sedimentáveis <0,1 ml/l
Sólidos Suspensos 
Totais

26,7 ml/l
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Fonte: elaborado pelo autor.
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5 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

5.1 Identificação do problema

A problemática abordada neste trabalho parte da disposição inadequada dos resíduos

gerados nas  Estações  de Tratamento  de Água,  haja  vista  que geralmente são lançados  in

natura ao meio ambiente ocasionando impactos ambientais. 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 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.

5.2 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 na zona rural, 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

Como mencionado anteriormente, o lançamento dos rejeitos da estação de tratamento

de  água  sem  tratamento  prévio  e  disposto  diretamente  ao  meio  ambiente,

configurando-se em crime ambiental.

 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
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de filtros e descargas de decantadores. Com o reaproveitamento destas águas evitar-se-

ia 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 Cristais  no município de

Cascavel  -  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 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. 

5.3 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 reaproveitamento no

Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da zona rural, em especial no SAA de Cristais no

município de Cascavel- 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  Cristais  no

município de Cascavel – 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

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

recirculação no Sistema de Abastecimento de Água da comunidade de Cristais no município

de Cascavel. 
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5.4. 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 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 Cristais/Cascavel-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 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.

5.5 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
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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, 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  da  água  de

lavagem dos filtros 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 Cristais  no município de

Cascavel  –  CE  atende  as  características  propostas  para  a  realização  deste  projeto  de

intervenção, devido aos seguintes motivos:

 Ser  gerenciado  pelo  SISAR,  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.;
 Pelo Sistema atender mais de 300 famílias, podendo ter um maior volume do efluente

de lavagem de filtros;
 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  fica  inviabiliza  no  período

chuvoso face às mudanças na qualidade da água bruta (alta turbidez e sólidos). Assim, para



38

esse  estudo,  pode  ser  escolhida  como  opção  para  o  reuso,  apenas  a  recirculação  do

sobrenadante do efluente depois de submetido a uma sedimentação precedente, cujas análises

laboratoriais prévias mostraram resultados satisfatórios para tal fim em virtude da redução da

cor e turbidez da água, conforme se constata no Anexo I. 

De acordo com o exposto, sugere-se a utilização de uma unidade de tratamento 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

Drenante 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.
O  dimensionamento  e  as  plantas  executivas  da  unidade  de  leitos  drenante  estão

apresentadas no Anexo III. 

5.6 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

Metropolitana (SISAR – BME) e a Associação Comunitária do município de Cristais-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 – BME / Associação Comunitária.
 Ressaltar  os  possíveis  SAA’s  bem  como  os  critérios  empregados  para  a

escolha; Atores: Cagece (Gesar) / SISAR – BME.
 Caracterizar  o  SAA  escolhido  para  desenvolvimento  do  estudo;  Atores:

Cagece (Gesar) / SISAR – BME.
 Analisar e dimensionar a tecnologia/unidade de tratamento a ser empregada no

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

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

efluente de lavagem de filtro; Atores: Cagece (Gesar e Gproj)
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 Realizar um estudo prévio e simplificado da perspectiva técnica e econômico-

financeira do projeto proposto;  Atores: Cagece (Gesar e Gproj) / SISAR –

BME.

5.7 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 ao Sistema de Cristais – Cascavel (Veiculo, Câmera Fotográfica, etc.);

 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 Geproj) e com o Sisar – BME.

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.

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  –  BME junto  com a  associação  comunitária  de  Cristais,  sendo necessários  os

seguintes recursos/atividades:

 Visitas ao Sistema de Cristais – Cascavel (Veículo, Câmera Fotográfica, etc.);

 Análises de água;

 Acompanhamento da redução de energia;

 Manutenção.

5.8 Orçamento 

O orçamento detalhado pode ser verificado no Anexo II.
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5.9 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 Cristais /

Cascavel é bastante 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. 

5.10 Riscos e dificuldades 

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 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.
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5.11 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.

CRONOGRAMA EXECUTIVO DO PROJETO: LEITO DE DRENAGEM, RECIRCULAÇÃO
DA ÁGUA DE LAVAGEM DE FILTRO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE LAVAGEM DE

FILTRO DO SISTEMA DE ABASTECIMETO DE CRITAIS / CASCAVEL - CE

 ATIVIDADE/SERVIÇOS 
 MÊS 

 1º  2º  3º  4º  5º 
ETA - LEITO DRENANTE/ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA 
RECUPERADA- SERVIÇO      

LOCAÇÃO      

MOVIMENTO DE TERRA      

ESCORAMENTO      

CONCRETO      

ALVENARIA      

REVESTIMENTO      

IMPERMEABILIZAÇÃO      

COLOCAÇÃO DE MATERIAL PARA O LEITO DRENANTE      

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO      

PINTURA      

CALÇADA      

ANEL PRÉ-MOLDADO      

DIVERSOS      

INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA      

MONTAGEM      
ETA - LEITO DRENANTE/ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - MATERIAL      
FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS      
FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS      
ETA - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA E DE LAVAGEM 
DOS FILTROS – MATERIAL      
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LAVAGEM DO FILTRO - SUCÇÃO      
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LAVAGEM DO FILTRO – 
RECALQUE

     

FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS      
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS      

5.12 Gestão, acompanhamento e avaliação  

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 – BME. 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 – BME 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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6 TERMO DE REFERÊNCIA  

6.1 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 Cristais no município de Cascavel-CE.

6.2. Justificativa

A implantação da unidade de tratamento e recirculação no Sistema de Abastecimento

de  Água  da  comunidade  de  Cristais  no  município  de  Cascavel  tem como justificativa  a

correção da situação atual do sistema, onde as águas provenientes das lavagens de filtro são

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.
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6.3 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 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 7 - Esquema do Leito Drenante.

Fonte: Procedimento Operacional Cagece (POPETRG).

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 do 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.
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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 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.

6.4 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.
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6.5 Estimativa de custos

ORÇAMENTO PROJETO: LEITO DE DRENAGEM, RECIRCULAÇÃO DA ÁGUA DE
LAVAGEM DE FILTRO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE LAVAGEM DE FILTRO DO SISTEMA

DE ABASTECIMETO DE CRITAIS / CASCAVEL - CE
Tabela Seinfra 24 (Desonerada, BDI Serviço - 24,00%, BDI Material 12,00% e Encargos Sociais Horista: 116,33% e 
Mensalista: 73,24%)

ITEM CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO  PREÇO TOTAL 

01 01 ETA - LEITO DRENANTE/ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA 
RECUPERADA- SERVIÇO

                               
86.393,86 

01.01 01.01 LOCAÇÃO
                                    
823,60 

01.02 01.02 MOVIMENTO DE TERRA
                               
10.860,34 

01.03 01.03 ESCORAMENTO
                                 
1.871,60 

01.04 01.04 CONCRETO
                               
22.842,17 

01.05 01.05 ALVENARIA
                               
14.233,84 

01.06 01.06 REVESTIMENTO
                               
10.526,19 

01.07 01.07 IMPERMEABILIZAÇÃO
                                 
9.161,95 

01.08 01.08 COLOCAÇÃO DE MATERIAL PARA O LEITO DRENANTE
                                 
1.622,26 

01.09 01.09 ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO
                                    
116,58 

01.10 01.10 PINTURA
                                    
137,39 

01.11 01.11 CALÇADA
                                 
5.368,20 

01.12 01.12 ANEL PRÉ-MOLDADO
                                 
4.215,24 

01.13 01.13 DIVERSOS
                                 
2.475,54 

01.14 01.14 INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA 
                                    
517,18 

01.15 01.15 MONTAGEM
                                 
1.621,78 

02 02
ETA - LEITO DRENANTE/ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - 
MATERIAL

                               
34.084,19 

02.01 02.01
FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS 
ESPECIAIS

                               
30.971,13 

02.02 02.02 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS
                                 
3.113,06 

03 03
ETA - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA E DE 
LAVAGEM DOS FILTROS - MATERIAL

                               
24.226,35 

03.03 03.03
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LAVAGEM DO FILTRO - 
SUCÇÃO

                                 
8.291,79 

03.04 03.04
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LAVAGEM DO FILTRO - 
RECALQUE

                                 
8.881,31 

03.05 03.05 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS
                                 
7.053,25 

03.06 03.06 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
                                 
7.369,00 

  TOTAL            144.704,40



47

6.6 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

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.

6.7 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.
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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 Cristais no município de Cascavel, 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.

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.

6.8 Obrigação das partes

6.8.1 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
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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

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
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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 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.

6.6.2 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;
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6.9 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. 

e. À critério da FISCALIZAÇÃO poderão ser efetuados, periodicamente, ensaios

qualitativos dos materiais a empregar.

6.10 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.
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6.11 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.

6.12 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.

6.13 Informações complementares

a. Este  Termo  de  Referência,  juntamente  com  os  demais  documentos  a  ele

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
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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.

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
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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 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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7 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  e  com  as  avaliações  realizadas  no  Sistema  de  Abastecimento  de  Água  da

comunidade  de  Cristais  /  Cascavel  –  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 alcançar:

 Redução  do  volume  captado  do  manancial: isso  é  devido  à  alteração  na

metodologia da lavagem do filtro que é proposta para ser por bombeamento e,

em menor quantidade, devido a recirculação da água de lavagem de filtro; 

 Evitar  os  impactos  ambientais: esse  é  o  alcance  de  uma  das  metas  mais

importantes, pois hoje os rejeitos são lançados in natura e diretamente no solo.

Sendo assim, com a implantação do leito drenante evitar-se-á a poluição do

solo e dos recursos hídricos e, por consequência, evitar possíveis multas.

Um  dos  resultados  que  no  momento  não  é  possível  demonstrar  é  a  redução  do

consumo de energia elétrica na captação de água bruta, onde somente após a implantação do

projeto e recirculação da água de lavagem de filtro, torna-se possível fazer esta avaliação.

Conclui-se que a implantação de unidades de tratamento e reuso da ALF em Sistemas

de  Abastecimento  na  Zona  Rural  é  viável,  partindo  principalmente  do  ponto  de  vista

ambiental. Contudo, /deve-se ter atenção para o número de famílias do SAA a ser implantado

a tecnologia, pois pode ser inviável a aplicação em Sistemas com menos de 100 famílias. 

Recomenda-se que após a implantação do leito drenante, o operador comunitário seja

bem  treinado  para  manusear  corretamente  a  unidade  e  que  o  Sisar  –  BME  continue

acompanhando a operação e manutenção desta, bem como ter bastante atenção na quantidade

de água recirculada para não impactar negativamente na qualidade da água tratada. 
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ANEXO I – ANÁLISES DE ÁGUA.
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ANEXO II – ORÇAMENTO
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ANEXO  III  –  DIMENSIONAMENTO  E  PLANTAS  DA  UNIDADE  DE  LEITOS

DRENANTE.
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