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RESUMO 

 

 
O acelerado crescimento populacional e a intensa utilização dos recursos naturais são 

os responsáveis pelo aumento dos custos para a captação da água e posterior 

tratamento devido ao grau de poluição das fontes de abastecimento. Os sistemas 

aquáticos não estão tolerando as cargas tão elevadas de matéria orgânica e 

inorgânica de poluentes devido ao aumento de descargas de efluentes. É preciso 

racionalizar o consumo de água para favorecer a qualidade dos mananciais e 

minimizar os problemas de escassez enfrentados na atualidade. Para contribuir com 

uma melhor gestão dos recursos hídricos o conceito de reuso de água baseia-se na 

substituição de fontes onde grandes porções de água potável são poupadas pela 

utilização da água de qualidade inferior (efluentes tratados), reduzindo assim, a 

demanda de água sobre os mananciais. Este trabalho tem como objetivo propor a 

implantação de um sistema de reuso do efluente tratado da Estação de Tratamento 

de Esgoto (ETE) Laboreaux para fins não potáveis no município de Itabira/MG. 

Através da caracterização da qualidade do efluente tratado, a identificação de 

potenciais consumidores e da modalidade de reuso foi possível determinar qual a 

tecnologia necessária para produção da água de reuso tomando por base o uso 

pretendido, a qualidade requerida e custo de implantação. O estudo apontou 

viabilidade de utilização da água de reuso na Barragem de rejeitos do Pontal, para 

uso no beneficiamento do minério de ferro. A melhor tecnologia para polimento do 

esgoto para o uso pretendido neste projeto é o Filtro Biológico Percolador (FBP) de 

Baixa Carga seguido de desinfecção por radiação UV. O objetivo desta tecnologia é a 

remoção de sólidos em suspensão, nutrientes e patógenos. O efluente tratado possui 

características químicas e biológicas que permitem a utilização de um sistema 

simplificado e eficiente na remoção de carga orgânica e patógenos, de modo a garantir 

sua adequação e utilização no beneficiamento do minério de ferro, com segurança 

ambiental, economia de água e auxiliando na disponibilidade hídrica dos recursos 

hídricos envolvidos comprovando sua viabilidade ambiental. Quando comparado a 

outras alternativas, o sistema de reuso de águas no Brasil apresenta dificuldades na 

sua implementação devido ao fato da viabilidade econômico-financeira precisar ser 

comprovada e as metas definidas.  

Palavras-chave: Reuso. Tratamento de esgoto. ETE Laboreaux. Mineração.



 

 

ABSTRACT 

 

 

Rapid population growth and intensive use of natural resources are responsible for 

increasing costs for water abstraction and further treatment due to the degree of 

pollution of sources of supply. Aquatic systems are not tolerating such high organic 

and inorganic pollutant loads due to increased effluent discharges. It is necessary to 

rationalize the consumption of water to favor the quality of the water sources and to 

minimize the problems of scarcity faced today. In order to contribute to a better 

management of water resources, the concept of water reuse is based on the 

substitution of sources where large portions of drinking water are spared by the use of 

lower quality water (treated effluents), thus reducing the demand for water over the 

sources. The objective of this work is to propose the implementation of a system for 

the reuse of treated effluent from Sewage Treatment Plant (STP) Laboreaux for non-

potable purposes in the municipality of Itabira / MG. Through the characterization of 

the quality of the treated effluent, the identification of potential consumers and the 

reuse mode was possible to determine the technology required to produce reuse water 

based on the intended use, the required quality and the cost of implementation. The 

study indicated the feasibility of using reuse water in the Pontal tailings dam, for use in 

the treatment of iron ore. The best technology for sewage polishing for the intended 

use in this project is the Low Charge Biological Filter (FBP) followed by disinfection by 

UV radiation. The goal of this technology is the removal of suspended solids, nutrients 

and pathogens. The treated effluent has chemical and biological characteristics that 

allow the use of a simplified and efficient system for the removal of organic load and 

pathogens, in order to guarantee its adequacy and use in iron ore beneficiation, with 

environmental safe, water saving and assisting in the water availability of the water 

resources involved proving its environmental viability. When compared to other 

alternatives, the water reuse system in Brazil presents difficulties in its implementation 

because the economic-financial viability needs to be proven and the goals defined. 

 

Keywords: Reuse. Sewage treatment. ETE Laboreaux. Mining. 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

 

A água, por muito tempo, foi caracterizada como recurso infindável, 

amplamente disponível e que podia ser usado com um custo baixo de processamento 

e tarifas vulneráveis (CUNHA; FERRARI, 2010). Porém, com o crescimento 

populacional acelerado e a intensa utilização dos recursos naturais os custos para a 

captação da água e posterior tratamento aumentaram devido ao grau de poluição das 

fontes de abastecimento (CUTOLO; ROCHA, 2002). Outro fator agravante é o grande 

desperdício de água com seu uso destinado para atividades econômicas. Esses 

eventos trazem uma grande preocupação ao afetar a disponibilidade de água para o 

usuário final. A pressão sobre os recursos hídricos pode ser reduzida com o controle 

das demandas, equilibrando as necessidades dos usuários com a oferta de água. 

Assim sendo, é indiscutível que a água é um recurso natural limitado, dotado de valor 

econômico e imprescindível à vida como fundamenta a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, Lei no 9433 de 08 de janeiro de 1997. 

Para Almeida e Almeida (2005) é preciso empregar esforços e investimentos 

financeiros para implementar novos sistemas de tratamento de esgoto para conter e 

minimizar a poluição dos sistemas aquáticos (CUTOLO E ROCHA, 2002). Este 

investimento em saneamento traz grandes benefícios ao Estado, como, por exemplo, 

melhoria da saúde da população e a diminuição dos recursos destinados no 

tratamento de doenças (ALMEIDA; ALMEIDA, 2005). Dessa forma, será possível 

alcançar salubridade ambiental desejável, assegurando condições de saúde aos 

indivíduos (RIBEIRO, 2011). “A implantação dos serviços de saneamento básico tem 

que ser tratada como prioridade, sob quaisquer aspectos, na infraestrutura pública 

das comunidades” (ALMEIDA; ALMEIDA, 2005, p.307).  

Para contribuir com uma melhor gestão dos recursos hídricos o conceito de 

reuso de água baseia-se na substituição de fontes onde grandes porções de água 

potável são poupadas pela utilização da água de qualidade inferior (efluentes tratados) 

reduzindo assim, a demanda de água sobre os mananciais (MORELLI, 2005). A água 

de reuso pode ser considerada um recurso hídrico complementar.  
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Os responsáveis pela crescente escassez de água natural são o contínuo 

crescimento populacional, a inadequada disposição de efluentes líquidos, a 

distribuição heterogênea da água e a falta de atenção na sua utilização (CARVALHO 

et al.,2014).  Cutolo e Rocha (2002) relatam que os sistemas aquáticos não estão 

tolerando as cargas tão elevadas de matéria orgânica e inorgânica de poluentes 

devido ao aumento de descargas de efluentes. Segundo a Organização das Nações 

Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) 69% da água consumida no Brasil é 

utilizada na agricultura, 21% pelo usuário doméstico e 18% na indústria. Ferraz e Silva 

(2015) explicam que em escala mundial o consumo humano de água potável duplica 

a cada 25 anos.  

É preciso racionalizar o consumo de água (CARVALHO et al., 2014) para 

favorecer a qualidade dos mananciais (MORELLI, 2005) e minimizar os problemas de 

escassez enfrentados na atualidade. Para isso, a técnica de reuso de águas 

residuárias demonstra-se uma boa estratégia (CUTULO; ROCHA, 2002; SILVA; 

SATANA, 2014), desde que seja avaliada a presença de agentes patogênicos 

(SANTOS, 2010) e seja desenvolvida uma eficiente gestão da demanda para reduzir 

o consumo. Bertoncini (2008) aponta algumas modalidades de reuso da água, como: 

o urbano, o industrial, o agrícola, a recarga de aquíferos e o reuso na aquicultura”. A 

reutilização que deve ser considerada a primeira opção em áreas urbanas por 

envolver menores riscos é o uso não potável (MORELLI, 2005). Como exemplo tem-

se a irrigação de campos de futebol, lavagem de ruas, descargas sanitárias em 

banheiros públicos e sistemas decorativos aquáticos (SILVA; SATANA, 2014). 

O reuso de águas é um importante instrumento que contribui com a 

preservação dos recursos hídricos e permite que a água potável seja direcionada 

apenas para as finalidades mais nobres (FERRAZ; SILVA, 2015). As principais 

vantagens são a preservação da disponibilidade e da qualidade dos recursos hídricos 

(BERTONCINI, 2008), e a contribuição com as atividades de uso racional da água, 

controle de perdas, redução do consumo e minimização da geração de efluentes 

(MORELLI, 2005). Contudo, é preciso ter cautela no desenvolvimento de projetos de 

sistema de reuso e avaliar a efetividade desse instrumento de gestão dos recursos 

hídricos como orienta Alverca (2006) em seus estudos. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

 

Avaliar o efluente tratado da ETE Laboreaux com a finalidade de propor um 

sistema de reuso não potável no município de Itabira/MG.  

 

3.2. Objetivos específicos 

 

• Caracterizar o esgoto tratado da Estação de Tratamento de Esgoto quanto a 

carga orgânica e a concentração de organismos patogênicos; 

• Identificar potenciais modalidades de reuso e seus consumidores; 

• Apontar uma tecnologia viável para produção da água de reuso. 
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4. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

 

Com o resultado do trabalho espera-se fornecer subsídio para a gestão de 

recursos hídricos do município, e de qual forma e onde poderá ser aplicado o efluente 

doméstico depois de tratado visando seu reuso. Almeja-se conhecer o potencial de 

contaminação orgânica e de patogenicidade do esgoto tratado e poder sugerir 

métodos de tratamento avançado consistentes à situação. Reduzir o consumo de 

água potável para determinados fins em que se possa utilizar o esgoto tratado, além 

de permitir maior controle da poluição e minimizar as demandas hídricas dos 

mananciais. Contribuir para o desenvolvimento ambiental sustentável e na melhoria 

da gestão dos recursos hídricos do município. 
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5. AÇÕES DE INTERVENÇÃO 

 

As ações de intervenção prevista neste projeto são apresentadas: 

• Caracterização da qualidade do efluente tratado; 

• Determinação da tecnologia utilizada para produção da água de reuso 

tomando por base: uso pretendido x qualidade requerida x custo de 

implantação; 

• Desenvolvimento de parâmetros de custos; 

• Avaliação do projeto. 
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6. ATORES ENVOLVIDOS 

 

Os atores envolvidos na execução e monitoramento das ações de intervenção 

são o Serviço Municipal responsável pelo sistema de esgotamento sanitário; 

empresas com potencial interesse na utilização de água de reuso como, por exemplo, 

utilização em seus processos industriais; o município que será contemplado com mais 

disponibilidade hídrica para usos mais nobres e uma gestão mais sustentável; demais 

usuários que obterão ganhos no abastecimento público por meio da economia da 

água potável. 
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7. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

O esgoto doméstico, também denominado como águas residuárias, é definido 

como toda água e resíduos que ela carrega pelos encanamentos de casas, escritórios, 

estabelecimentos comerciais e contribuições de água de chuva que corre pelas 

calçadas. De modo geral, a composição do esgoto é 99,9 % de água, 0,1% de sólidos 

e inúmeros microrganismos vivos (bactérias, vírus, vermes e protozoários), que são 

liberados com os dejetos humanos. As razões pelas quais se faz importante o 

tratamento dos esgotos são: reduzir a contaminação dos esgotos para possibilitar seu 

retorno ao meio ambiente sem risco de transmissão de doenças de veiculação hídrica; 

evitar degradação ambiental e prejuízos ao lazer e turismo e reduzir os custos com o 

tratamento e a indisponibilidade de água para os diversos consumos. Com o uso de 

tecnologias e sistemas de tratamentos eficazes é possível transformar um efluente em 

água de melhor qualidade permitindo sua utilização para fins potáveis e não potáveis.  

Surge assim, o conceito de água de reuso, definido como sendo a água 

residuária tratada, com padrões de tratamento que atendem a determinada finalidade 

de aplicação, e que torna-se insumo ao desenvolvimento de uma atividade humana 

para suprir as necessidades de outros usos benéficos, inclusive o original (TIMOTEO, 

2012). De acordo com a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 

há duas classificações para água de reuso: reuso potável – o efluente tratado em 

tratamento avançado é reutilizado diretamente no sistema de água potável ou disposto 

na coleção de água para diluição; reuso não potável – não exige níveis elevados de 

tratamento, de potencial amplo e diversificados. A reutilização que deve ser 

considerada a primeira opção em áreas urbanas por envolver menores riscos é o uso 

indireto para fins não potáveis (MORELLI, 2005). 

O reuso de água não é uma prática nova e tem sido utilizada em todo o mundo 

com o objetivo de preservar as fontes naturais de água. Os primeiros relatos de 

iniciativas de reuso de águas servidas foram no período de 3.000 a 1.200 a.C., na 

Antiga Grécia, em construções dos sistemas de esgotamento dos palácios e das 

cidades antigas (ALVERCA, 2006). A autora relata que no século XX, nos Estados 

Unidos, programas de reuso planejado foram implantados e começaram a 

desenvolver regulamentos para recuperação e reuso de águas no Estado da 
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Califórnia; em 1940 siderurgias reusavam internamente efluentes tratados e clorados; 

e em 1960, a Flórida e o Colorado desenvolveram sistemas de reuso público urbano. 

Há evidência na cidade de Windhoek, República da Naníbia, do reuso exclusivo de 

esgotos domésticos tratados para fins potáveis e da efetiva separação dos esgotos 

industrias em rede coletora e tratamento independente desde 1968 (COSTA; JUNIOR, 

2005). 

Em Bombay, Índia, dados de 2003 apontam que em edifícios de 20 a 25 

andares os esgotos brutos oriundos dos apartamentos são tratados e utilizados no 

sistema de ar condicionado dos edifícios, abastecendo 150 a 250 m3/d as torres de 

recirculação (COSTA; JUNIOR, 2005). O mesmo autor informa que em Tóquio e 

Nagoya o reuso planejado direto não potável no setor industrial foi responsável pela 

utilização de 130 mil m3/d de efluentes urbanos no resfriamento de equipamentos de 

limpeza. Kubler, Fortin e Molleta (2015) relatam que em 2004, a United States 

Environmental Protection Agency (US EPA) publicou diretrizes para níveis de 

tratamento e critérios de qualidade de água para o reuso e, em 2008 cerca de 7,6 

milhões de m3/d de água de reuso foram utilizados nos Estados Unidos.  Em Israel, 

no ano de 2007 foram reutilizados 75% do esgoto gerado (JUANICÓ, 2007 APUD 

TIMÓTEO, 2012). 

No Brasil o reuso de águas residuárias não é uma prática consistente, apenas 

a Resolução n°54, de 28 de novembro de 2005, do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos (CONARH) aborda de modo específico sobre o tema, em âmbito Federal 

(BRASIL, 2005). A verdade é que o “reuso de água permeia questões econômicas, 

legais e institucionais do gerenciamento dos recursos hídricos, saneamento 

ambiental, proteção à saúde pública e ao meio ambiente” (ALVERCA, 2006, PG. 17).
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8. DESENVOLVIMENTO 

 

8.1.  Estação de Tratamento de Esgoto Laboreaux 

 

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Laboreaux está localizada no 

município de Itabira, no estado de Minas Gerais. Itabira é um município mineiro com 

população de aproximadamente 120.000 habitantes, ocupando uma área de 1.254,49 

km², sendo 42 km² de área urbana e 1.212,49 km² de área rural (PMSB, 2015). O 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE é a autarquia responsável pelo sistema 

de abastecimento de água e pelo esgotamento sanitário do município e seus distritos. 

A malha urbana possui rede coletora de 288,95 km de extensão, coletores-tronco de 

13,8 km, interceptores com 9,2 km (PMSB, 2015) e o esgoto é conduzido por 

gravidade até a estação de tratamento de esgoto com tratamento em nível secundário. 

São compreendidas no sistema de esgotamento sanitário as sub-bacias do córrego 

Água Santa e a do rio do Peixe, ambas inseridas na bacia hidrográfica do rio 

Piracicaba (PMSB, 2015).  

A ETE Laboreaux trata o esgoto doméstico da malha urbana do município, com 

capacidade de atender em sua primeira fase de implantação 60.000 habitantes com 

ampliação para 122.610 habitantes na segunda fase (ROSA; BEJAR, 2011). A 

construção da segunda fase iniciou-se em 2016 com previsão de termino para 2019. 

A tabela 01 apresenta os dados principais de atendimento da ETE Laboreaux: 

Tabela 01 – População, vazões e cargas orgânicas da ETE Laboreaux 

Dados de Atendimento 
Ano 

2007 – 2014 (1ª Etapa) 2014 – 2029 (2ª Etapa) 

Pop. Atendida 
(hab.) 

Resid. Urbana 60.000 122,61 
Equiv. Industrial 11.368 17.053 

Vazões médias 
(L/s) 

Dom. 100,56 215,7 
Inf. 42,96 67,12 

Vazão Industrial (L/s) 20,00 30,00 

Vazões Totais 
Mín. 115,74 204,97 
Méd. 168,52 312,82 
Máx. 252,96 485,38 

Cargas Orgânicas (kg DBO/d) 3.854 7.542 
Fonte: adaptado, Rosa e Bejar (2011) 

A ETE possui tratamento em nível secundário com reatores anaeróbios 

seguidos de filtros biológicos percoladores como a principal forma de redução de 

carga orgânica e sólidos. Ao chegar na estação o esgoto passa pelo tratamento 

preliminar composto por grades de retenção de sólidos, desarenadores e medidor de 
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vazão. Após, o efluente é recalcado para a Caixa Divisora de Vazão 01 que irá 

distribuir a vazão por igual para os reatores anaeróbios de fluxo ascendente e manta 

de lodo (UASB). O UASB é um sistema utilizado para o tratamento biológico anaeróbio 

do esgoto e consiste em um fluxo ascendente do líquido através de um leito de lodo 

denso e de elevada atividade celular em temperaturas superiores a 20ºC 

(CHERNICHARO, 1997). Nos reatores, os sólidos biodegradáveis presentes no 

esgoto servem de substrato orgânico para os microrganismos anaeróbios, bem como, 

fonte de energia ou matéria-prima para sua síntese celular (BUENO, 2001). O lodo 

anaeróbio formado no processo, após desidratado, é encaminhado com o material 

gradeado e areia para o aterro sanitário (ROSA; BEJAR, 2011). Após os reatores, o 

esgoto é reunido na Caixa Divisora de Vazão 02 que divide igualmente a vazão 

(ROSA; BEJAR, 2011) para os filtros biológicos percoladores que, por carga 

hidráulica, percola em direção aos drenos de fundo passando por entre o meio suporte 

(VON SPERLING, 2005) contendo bactérias aeróbias que irão degradar parte da 

matéria orgânica que não foi eliminada nos reatores UASB. O efluente dos filtros é 

direcionado para a Caixa Divisora de Vazão 03 que promove a divisão equitativa para 

os decantadores secundários que realizam a clarificação do efluente final da ETE para 

o seu lançamento no corpo receptor, dentro dos níveis permitidos, em relação à sua 

carga orgânica. Para o controle e monitoramento de cada etapa do sistema de 

tratamento e descarte de resíduos são realizadas análises laboratoriais semanais de 

caracterização, dentre elas: Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Demanda 

Química de Oxigênio (DQO), Coliformes Termotolerantes (ou Escherichia coli), pH, 

Sólidos Sedimentáveis (SS), Sólidos Suspensos Totais (SST), Óleos vegetais e 

gorduras animais e Condutividade Elétrica. A figura 01 apresenta o esquema geral 

ETE Laboreaux indicando seus níveis e unidades de tratamento:  
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Figura 01 – Esquema geral da ETE Laboreaux 

 
       Fonte: adaptado, SAAE (2018). 

 

Após o termino do tratamento, o esgoto encontra-se adequado para seu 

lançamento no corpo receptor Rio de Peixe, atingindo uma eficiência em remoção de 

carga orgânica e sólidos na faixa de 87 a 92%. Para cumprimento de parte da 

condicionante da licença de operação da ETE é realizado o monitoramento mensal 

em quatro pontos específicos do corpo receptor por meio de análises químicas e 

biológicas. O tratamento de esgoto preserva o recurso hídrico e contribui para o 

equilíbrio do ecossistema da região. A área de projeto da implantação do Sistema de 

Água de Reuso está situada dentro da área da ETE, logo após os decantadores 

secundários. 

 

8.2.  Metodologia 

 

Para caracterização do efluente tratado da ETE Laboreaux faz-se necessário a 

realização de análises laboratoriais com uso de metodologias internacionalmente 

reconhecidas. Os principais parâmetros de caracterização são: DBO, DQO, 

Escherichia coli, pH, SS, SST, Óleos vegetais e gorduras animais e Condutividade 

Elétrica. A ETE possui tratamento em nível secundário com reatores anaeróbios 

(UASB) como a principal forma de redução de carga orgânica e sólidos, o pós-

tratamento compreende filtros biológicos percoladores e decantadores secundários. 
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Um rigoroso monitoramento do processo de tratamento de esgoto é realizado e a 

tabela 02 apresenta a média dos resultados do ano de 2017 do efluente final da ETE: 

Tabela 02 – Dados de qualidade do Efluente Final da ETE Laboreaux. 
Parâmetros - concentração Resultado Metodologia  

DBO - mg/L 35,54 SMEWW 5210 B 
DQO - mg/L 69,00 SMEWW 5220 D 
pH 7,66 SMEWW 4500 H+B 
SS - mL/L 0,35 SMEWW 2540 F 
SST - mg/L 52,41 SMEWW 2540 D 

Óleos vegetais e gorduras animais – mg/L < 10,00 SMEWW 5520 F 

Coliformes Termotolerantes – NMP/100 mL 1,3 x 106 SMEWW 9221 E 
Fonte: adaptado, SAAE (2018). 

Para escolher o tipo de tecnologia a ser utilizada na produção da água de 

reuso é preciso, primeiramente, definir qual o uso pretendido e quais os padrões de 

qualidade requeridos para sua utilização. Para tanto, foi realizado um estudo no 

entorno da ETE para avaliar potenciais usuários e modalidades de uso. O estudo 

apontou viabilidade de utilização da água de reuso na Barragem de rejeitos e 

reservação de água do Pontal, nas coordenadas 19º 37’ 37’’ S e 43º 11’ 07’’ W. A 

barragem é considerada de grande porte, com área de 284 hectares e geometria 

em leque, disposta por um corpo principal e seis braços (ALMEIDA; LOUREIRO, 

2008). Sua função é conter os sedimentos e rejeitos gerados nas operações de 

beneficiamento do minério de ferro e também reservar água para recirculação no 

processo industrial (ALMEIDA; LOUREIRO, 2008). Os mesmos autores relatam 

que a partir dos pontos de lançamento dos efluentes líquidos industriais ocorre a 

decantação natural dos sólidos no corpo principal, a clarificação e a recuperação 

da água. A figura 02 mostra a imagem aérea da barragem do Pontal e da ETE 

Laboreaux: 

Figura 02 – Imagem aérea da barragem do Pontal e da ETE Laboreaux. 

 
                      Fonte: adaptado, Google Earth (2018). 
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Segundo o enquadramento das águas da Bacia do Rio Piracicaba a represa 

do Pontal (JUNIOR et al., 2010), trecho 60 é enquadrada na Classe 2 conforme a 

Resolução nº 357/2005 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). A 

resolução nº 54/2005 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), 

estabelece no art. 3º as modalidades para o reuso da água, dentre elas, o reuso 

em processos, atividades e operações industriais. Os requisitos da qualidade da 

água devem ser avaliados em função do uso pretendido. Os padrões de qualidade 

da água necessários para utilizar a água de reuso sem prejuízos ambientais na 

barragem escolhida são apresentados na Tabela 03 e seguem as orientações da 

Resolução CONAMA nº 357/2005: 

Tabela 03 – Padrão de qualidade da Água de Reuso 
Parâmetros - concentração Resultado esperado 

DBO - mg/L remoção > 65% 
DQO - mg/L remoção > 70% 
pH 5 a 9 
Sólidos sedimentáveis - mL/L < 1 
Sólidos suspensos totais - mg/L < 100,0 
Óleos vegetais e gorduras animais – mg/L < 50,0 
Turbidez - UNT < 100 
Coliformes Termotolerantes - UFC 1000UFC/100mL 
Fósforo - mg/L P < 0,05 
Nitrato - mg/L N  < 10,0 
Nitrogênio - mg/L N  < 2,0 

Fonte: adaptado (BRASIL, 2005). 

Para selecionar a tecnologia a ser utilizada alguns parâmetros precisam ser 

avaliados, dentre eles: 

• Simplicidade operacional -  sistemas de operação e instalação simples que 

atendam os índices requeridos; 

• Custos de instalação e de operação – alguns sistemas possuem um aporte 

financeiro maior para a sua instalação e operação; 

• Reagentes – certos reagentes necessitam de maior cuidado durante a 

operação e podem gerar resíduos que precisam ser controlados e dispostos 

corretamente; 

• Assistência técnica – peças de reposição e mão-de-obra especializada para 

as eventuais manutenções no sistema de reuso; 

• Manutenção – sistemas de manutenção não complexos e de rápida 

realização. 
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Após a análise dos parâmetros, a melhor tecnologia para polimento do 

esgoto para o uso pretendido neste projeto é o Filtro Biológico Percolador (FBP) de 

Baixa Carga seguido de desinfecção por radiação UV. O objetivo desta tecnologia 

é a remoção de sólidos em suspensão, nutrientes e patógenos, alcançando assim, 

o polimento do esgoto tratado biologicamente no tratamento secundário (GOMAR, 

2014). O FBP consiste em um tanque preenchido com material de alta 

permeabilidade (meio suporte) onde o esgoto é aplicado e a matéria orgânica é 

adsorvida pelo biofilme formado, ficando retida por um tempo suficiente para a sua 

estabilização (CHERNICHARO et al., 2001). Para ser classificado como baixa taxa 

o FBP pode possuir as seguintes características operacionais e de projeto: pedra 

como meio suporte, taxa de aplicação superficial de 1 a 4 m3.m-2.d-1, carga orgânica 

volumétrica de 0,07 a 0,22 kgDBO.m-3.d-1 e intensa remoção de NH4+-N (RIBEIRO, 

2015). A escolha do meio suporte é de extrema importância para atingir a adequada 

eficiência do FBP. O meio suporte ideal deve possuir “uma elevada área específica, 

baixo custo, elevada durabilidade e porosidade suficiente para minimizar o efeito 

de colmatação, bem como garantir uma boa circulação de ar.” (METCALF; EDDY 

2003 apud RIBEIRO, 2015, p. 17). Os estudos realizados por Ribeiro (2015) 

apontaram potencial técnico na utilização da espuma de poliuretano como meio 

suporte sob a perspectiva da operação simplificada e melhoria na qualidade do 

efluente final devido a remoção sistemática de matéria orgânica e nitrogênio. 

Segundo o mesmo autor, a espuma de poliuretano possui alto potencial de retenção 

de biomassa, baixa produção de lodo, abundância de microrganismos oxidadores 

de sulfeto e metano, elevado potencial para a biodegradação de surfactantes 

aniônicos e possibilidades de remoção de poluentes emergentes. As figuras 03 e 

04 apresentam a representação esquemática do FBP de baixa carga e a imagem 

do meio suporte baseado em espuma de poliuretano, respectivamente; enquanto a 

tabela 04 mostra principais dimensões e características do FBP.  
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Figura 03 – Representação esquemática do FBP 

 
         Fonte: Autora (2018). 

Figura 04 – Imagem do meio suporte baseado em espuma de poliuretano 
fabricado em linha industrial 

  
Fonte: Ribeiro (2015). 

 
Tabela 04 – Principais características do FBP. 

Dimensões 
Características Valor 

Número de unidades - unid. 2  
Tipo de arejamento Natural 
Formato Circular 
Diâmetro de cada unidade - m 17,00  
Altura de cada unidade - m 3,50  
Altura do meio suporte - m 2,50  

Meio suporte 
Tipo  Espuma de poliuretano 
Densidade - kg.m-3 23  
Tamanho dos poros - mm ~ 0,5  

Volume de cada filtro - m3 810  
Carga orgânica volumétrica - kgDBO.m-³.d-1 0.21  
Taxa de aplicação superficial -  m³.m-².d-1 20  
Vazão de entrada - m3.h-1 180  
Tempo de percolação teórico líquido - h 1.8  
Startup do sistema Rápida colonização e estabilização do biofilme 

Fonte: Autora (2018). 



24 

 

 

É esperado uma eficiência em remoção dos parâmetros SST, DQO, DBO, 

Nitrogênio-amoniacal e E. coli na ordem de 70-90%, 85-90%, 95%, 70% e 97,9%, 

respectivamente, como apontam os estudos de Ribeiro (2015). 

A etapa de desinfecção se faz necessária para destruir os patógenos 

presentes nos efluentes tratados e permitir a aplicação da água de reuso com 

segurança.  Um dos parâmetros microbiológicos mais utilizados como organismos 

indicadores é a determinação quantitativa de Coliformes Termotolerantes, devido a 

facilidade de identificação, por ser um parâmetro que comprova o lançamento de 

esgotos domésticos e por indicar presença de outros organismos patogênicos 

(CHERNICHARO et al., 2001). A ação dos desinfetantes se dá pela danificação da 

parede celular, alteração da natureza coloidal do protoplasma, alteração da 

permeabilidade da célula ou inibição da atividade enzimática como relatam Metcalf 

e Eddy (1991 apud CHERNICHARO et al., 2001, CAP. 7, p. 11). 

Alguns fatores devem ser considerados para atingir uma efetiva desinfecção 

como: tempo de contato, concentração e tipo do agente químico, intensidade e 

natureza do agente físico, temperatura, número e tipos de organismos e natureza 

do líquido (CHERNICHARO et al., 2001). Dentre as várias tecnologias de 

desinfecção a que apresenta melhor custo-benefício para o estudo proposto é a 

radiação ultravioleta (luz UV), que consiste em um mecanismo físico que inativa a 

reprodução dos microrganismos devido a reação fotoquímica em partes da cadeia 

de DNA (GOMAR, 2014). 

A absorção de radiação UV é mais eficiente no comprimento de onda de 

253,7 nm com a utilização de lâmpada de baixa pressão de vapor de mercúrio. 

Contudo, as lâmpadas de média pressão de vapor de mercúrio podem emitir um 

espectro mais amplo, com número de lâmpadas e tempo de exposição menores 

(CHERNICHARO et al., 2001). Substâncias dissolvidas e sólidos em suspensão 

absorvem a energia e interceptam os raios UV reduzindo a eficiência de 

desinfecção (CHERNICHARO et al., 2001), portanto é preciso obter uma 

concentração de entrada baixa desses parâmetros de controle. A figura 05 mostra 

o reator da luz UV com seus componentes internos, e as características do sistema 

de desinfecção estão descritos na tabela 05. 
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Figura 05 – Representação esquemática do UV. 

 
   Fonte: Autora (2018). 

 
 

Tabela 05 – Características da Radiação UV. 
Dimensões 

Características Valor 

Número de unidades - unid. 1  

Formato Reator fechado 

Modelo UVNAT 75100 inox 304L 

Vazão de entrada - m3.h-1 360  

Sistema anti vazamento 
Dupla vedação de proteção da 

lâmpada/tubo de quartzo e corpo do 
reator 

Pressão de trabalho - kgf.cm-2 ≤ 6  

Temperatura da água - ºC 5 a 50 

Voltagem - V 220  

Lâmpada 

Modelo 75V, baixa pressão 

Vida útil - h 9.000 

Perda de eficiência no final de vida - % 40 

Dosagem - mW-seg.cm-2 30 a 100  

Capacidade de controle de microrganismos - % 99,9 
   Fonte: Autora (2018). 

 

A figura 06 mostra o fluxograma da proposição para adequação de efluente 

tratado, após passar pelo sistema de reuso, visando sua utilização no 

beneficiamento do minério de ferro: 
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Figura 06 – Fluxograma da ETE contemplando o sistema de reuso. 

 
Fonte: Autora (2018). 
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9. VIABILIDADE 

 

O reuso de águas é uma prática que, ao longo dos anos, vem tornando-se 

sustentável, em certos contextos, em termos econômicos, sociais e ambientais 

como explicam Kubler, Fortin e Molleta (2015): 

• Economia: devido ao avanço das tecnologias de reuso o custo é equiparável 

ou mais baixo que as fontes alternativas de água, como por exemplo, 

dessalinização de água do mar ou de águas subterrâneas salobras e 

importação de água; 

• Social: em estudos realizados nos Estados Unidos, o reuso potável de água 

apresenta riscos iguais ou menores, em termos de patógenos, que as fontes 

confirmadas de água potável. Outra conclusão foi com relação a 24 

contaminantes químicos estudados, o reuso de águas não apresenta riscos 

maiores que as fontes convencionais de água potável; 

• Ambiental: as estatísticas da pegada de carbono da Califórnia mostram que 

a prática de reuso possui uma pegada abaixo que as práticas de 

dessalinização de água oceânica, salobra e importação de água. 

A escolha de um sistema simplificado de polimento e adequação do efluente se 

deu pelo uso industrial não exigir padrões restritivos de qualidade final. O uso de 

tecnologias simplificadas são consideradas por Ribeiro (2015, p. 1) como “soluções 

adequadas ao nível de investimento e operação locais, capazes de atender 

consistentemente à legislação ambiental. Isto confere sustentabilidade às soluções 

adotadas”. O Filtro percolador biológico de baixa taxa é uma tecnologia econômica 

tanto para instalação quanto do ponto de vista operacional e possui condições de 

atingir eficiência significativa de redução de sólidos e nutrientes. De acordo com 

Chernicharo et al. (2001) a tecnologia de reatores com biofilme possui estabilidade 

operacional e resistência a choques de carga, temperatura e toxicidade. 

Já o processo de desinfecção por UV possui algumas vantagens em relações 

a outras tecnologias como: requer pequenas áreas, menor custo de investimento na 

implantação e manutenção, não gera produtos tóxicos, não altera a qualidade da água 

e possui ação sobre um leque maior de microrganismos (GOMAR, 2014). Portanto, o 

sistema proposto possui características técnicas que o torna viável economicamente. 

No ponto de vista ambiental o sistema tem uma eficiência de remoção de 90%, 70% 
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e 99,99% para sólidos, nutrientes e coliformes termotolerantes respectivamente. Com 

a redução destes parâmetros o efluente final estará pronto para ser utilizado de forma 

controlada no processo de beneficiamento do minério, reduzindo o lançamento de 

esgotos, gerando economia da água de melhor qualidade e promovendo uma gestão 

adequada do recurso hídrico. 

A barragem do Pontal possui uma vazão média de água recirculada, com 

adução direta, para o processo industrial de 1.945 m3/h. A figura 07 apresenta o 

balanço hídrico em função da captação e do aporte de água do rejeito: 

 

Figura 07 – Balanço hídrico da barragem do Pontal. 

 
Fonte: Almeida e Loureiro (2008). 

 
A água de reuso terá uma contribuição na barragem de 360 m3/h, sendo 

lançada no corpo principal próximo à estação de bombeamento. Por possuir padrões 

de qualidade compatíveis com a barragem e com o processo industrial, a água de 

reuso poderá ser bombeada no sistema com segurança comprovando sua viabilidade 

ambiental. De acordo com os dados do Interáguas (2017), quando comparado a 

outras alternativas, o sistema de reuso de águas no Brasil apresenta dificuldades na 

sua implementação devido ao fato da viabilidade econômico-financeira precisar ser 

comprovada e as metas definidas. Isto se deve pela limitação de projetos de médio e 

grande porte e a não existência de inventário dos projetos de reuso de efluentes 

sanitários. 
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10. RISCOS E DIFICULDADES 

 

O Brasil possui regiões de alta demanda de água para fins agrícolas, industriais 

e urbanos e de grande vulnerabilidade hídrica (KUBLER, FORTIN E MOLLETA, 2015), 

como demonstram as figuras 08 e 09, respectivamente. Os autores relatam que a crise 

hídrica que o país vem sofrendo nos últimos anos aliou problemas de gestão, 

infraestrutura e escassez de chuvas, principalmente na região sudeste.  

 

Figura 08 – Vazão total de retirada por Microbacias no Brasil. 

 
Fonte: Kubler, Fortin e Molleta, 2015. 
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Figura 09 – Municípios com maior vulnerabilidade hídrica no Brasil. 

 
Fonte: Kubler, Fortin e Molleta, 2015. 

 

A prática do reuso de águas no Brasil é uma atividade recente (ALVERCA, 

2006). A água a ser utilizada precisa ser avaliada por sua qualidade e não por sua 

origem, assim sendo, sob o ponto de vista tecnológico, é presumível transformar um 

efluente industrial ou doméstico em água de elevada qualidade para ser reutilizada. A 

grande questão é que o reuso torna-se uma questão econômica (VALLERO; 

HILSDORF, 2006). Caso o acesso às águas superficiais seja de custo baixo e sem 

incentivos legais para a prática do reuso, não haverá motivações para implantação de 

sistemas de reuso. Porém, em locais afetados pela escassez de água, onde o custo 

é alto e a outorga para a captação de água pode ser restringida ou até cancelada, a 

prática torna-se viável economicamente (VALLERO; HILSDORF, 2016). O reuso 

possui relevância uma vez que a água tornou-se um fator limitante para o 

desenvolvimento de regiões nas quais este importante recurso encontra-se em 

quantidades insuficientes para atender as demandas dos usos múltiplos e restrições 

de consumo (ALVERCA, 2006). 
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Fatores negativos considerados elementos inibidores da prática do reuso, com 

ênfase na modalidade de reuso potável, estão relacionados à percepção e a aceitação 

comunitária (VALLERO; HILSDORF, 2016). Outra questão levantada pelos autores é 

a rejeição por meio dos legisladores e órgãos de financiamento que, por 

desconhecerem a importância e os benefícios da prática, recusam o desenvolvimento 

de estudos e projetos que auxiliarão na criação de uma norma nacional sobre o 

assunto. Hespanhol (2015) avalia que o reuso potável indireto (RPI) não é viável na 

realidade do Brasil, pois os rios e reservatórios superficiais são comumente poluídos 

não permitindo os efeitos purificadores esperados além de poluir uma água pura. Por 

desconhecerem, a modalidade de recarga gerenciada de aquíferos é rejeitada pelos 

legisladores, o que impossibilita o seu uso como atenuadores ambientais. Existe uma 

unanimidade de autores da área do reuso potável direito (RPD) que afirmam que a 

objeção pública é um dos maiores desafios dessa prática, e relatam uma “perda de 

identidade” da água de reuso ao passar pelos atenuadores ambientais (SILVA, 2018).  

O CNRH expediu a Resolução nº 54, de 28 de novembro de 2005, que 

estabelece as modalidades e critérios gerais do reuso de água não potável. Contudo, 

a referida lei possui fragilidades como: não contempla as modalidades de reuso 

potável direto ou indireto e; não define os critérios para implementação, cabendo aos 

entes federativos a sua definição. As leis estaduais adotadas em alguns Estados não 

apresentam orientações técnicas para a aplicação dos critérios e não definem prazos 

ou responsabilidades sobre as atividades do reuso (INTERÁGUAS, 2017). O projeto 

de Lei do Senado, nº 58 de 2016, propõe disciplinar o abastecimento de água por 

fontes alternativas em todo o território nacional. Os objetivos da Lei são: a utilização 

racional da água, diminuição do desperdício e sustentabilidade no uso dos recursos 

hídricos, redução do consumo de água potável e do volume de efluentes gerados. 

Assim como a Resolução CNRH nº 54/2005, o projeto prevê a obrigatoriedade de 

prévio cadastro na entidade reguladora dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário. Contudo, não consta até o momento a aprovação desta Lei 

Nacional. 

Outra questão de suma relevância é a política tarifária e financiamento de reuso 

que, segundo o Interáguas (2017), não existem até o momento nenhum programa de 

incentivo a implantação de projetos de reuso de efluentes; o que se pratica são alguns 

programas de apoio aos órgãos gestores de recursos hídricos dos Estados, 
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programas de incentivo para os comitês de bacia e o programa de compra de esgoto 

tratado (INTERÁGUAS, 2017). Para se estabelecer mecanismos legais e regulatórios 

se faz necessário utilizar como evidências científicas o desenvolvimento tecnológico, 

as sensibilidades públicas, os interesses econômicos, as características 

socioculturais, a conscientização social e as práticas de higiene (ALVERCA, 2006). É 

preciso que o tema apareça nos meios de comunicação e que haja debates na 

sociedade para apresentar o reuso como uma alternativa real, viável e sustentável 

para o aumento da segurança hídrica. 

Para implantação de um sistema de reuso é preciso requerer um licenciamento 

ambiental, porém sem a definição em normas dos limites e parâmetros de qualidade 

que essa água de reuso precisa ter para ser aplicada torna o processo complexo do 

ponto de vista técnico. Essas implicações criam incertezas de mercado que 

desencorajam os investimentos e deixam inúmeras dúvidas nos potenciais usuários. 

Com a crescente demanda por novas alternativas, a ideia principal da gestão dos 

recursos hídricos deve ser um modelo de redução, reutilização, reciclagem e 

recuperação das águas.  
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11. CRONOGRAMA 

 

O plano de execução dos trabalhos é detalhado por natureza de serviço e 

deverá ser acompanhado mensalmente conforme cronograma apresentado a 

seguir: 

Tabela 06 – Cronograma de acompanhamento das etapas 

ETAPA 

MESES 

FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. 

Estudo e planejamento       

Termo de Referencia       

Aprovação do projeto       

Licitação       

Início das Obras       

Fonte: Autora (2018). 
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12. TERMO DE REFERÊNCIA 

 

12.1. Objeto 

 

O presente termo tem como objeto a proposta de implantação de um sistema de 

reuso do Efluente tratado da estação de Tratamento de Esgoto do município de 

Itabira/MG. 

 

12.2. Justificativa 

 

A Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei no 9433/97 apresenta a água como 

um recurso natural limitado, dotado de valor econômico e imprescindível à vida. A 

prática do reuso é um instrumento que contribui com a preservação dos recursos 

hídricos e permite que a água potável seja direcionada apenas para as finalidades 

mais nobres. Portanto, o reuso de águas residuárias garante e promove a segurança 

hídrica que visa assegurar o acesso sustentável à água de qualidade, em quantidades 

adequadas à manutenção dos meios de vida, do bem-estar humano e do 

desenvolvimento socioeconômico. 

 

12.3. Descrição do Objeto  

 

O estudo é composto pela caracterização da qualidade do efluente tratado por 

meio de análises laboratoriais. A identificação do mercado de consumidores 

municipais dar-se-á primeiramente pela modalidade de reuso contemplada no estudo, 

demanda de utilização e interesse empresarial. 

Com os resultados obtidos é possível determinar qual a tecnologia necessária 

para produção da água de reuso tomando por base o uso pretendido, a qualidade 

requerida e custo de implantação.  

 

12.4. Fundamentação Legal 

 

As bases normativas sobre gerenciamento dos recursos hídricos estão na 

Constituição Federal de 1988, que em seu art.22, IV, determina o dever de legislar 
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sobre as águas para a União. A Lei Federal nº 9.433/97, cria o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos e estabelece os instrumentos de 

gerenciamento: outorga pelo direito de uso, cobrança pelo uso da água, 

enquadramento dos corpos d’água em classes, sistema de informações sobre 

recursos hídricos e planos de recursos hídricos. Bastos et al (2008) afirmam que a 

prática do reuso é centenária, porém as bases técnicas e científicas para realização 

de forma controlada ainda estão sendo consolidadas. O Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) juntamente com o Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

(CNRH) e a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) aprovaram 

dispositivos que dispõem sobre o descarte de efluentes em corpos d’água, assim 

como o reuso de água. O quadro 01 apresenta as bases legais para a prática do reuso 

de águas residuárias no Brasil. Os manuais desenvolvidos por órgãos públicos ou 

privados não possuem caráter legal, são considerados materiais orientativos para a 

prática do reuso de águas. 

 
Quadro 01 – Descrição das leis, resoluções e material de orientação pertinentes. 

Item Descrição 

Lei n° 9.034/1994 Dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos 

Lei n° 9.433/1997 Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Resolução CONAMA n° 
357/2005 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 
ambientais para seu enquadramento, bem como estabelece 
as condições e padrões de lançamento de efluentes. 

Resolução CNRH n° 54/2005 Estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais para a 
prática de reuso não potável de água. 

NBR 13969:1997 (confirmada 
em 28.01.2008) 

Dispõe sobre os tanques sépticos - unidades de tratamento 
complementar e disposição final dos efluentes líquidos - 
projeto, construção e operação. 

Resolução CNRH n° 
121/2010 

Estabelece diretrizes e critérios para a prática de reuso não 
potável de água na modalidade agrícola e florestal 

Resolução Conjunta 
SVDS/SMS 09/2014 
(Município Campinas-SP) 

Estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais para o 
reuso direto não potável de água 

Resolução Conjunta 
SES/SMA/SSRH 01/2017 
(Estado de São Paulo) 

Disciplina o reuso direto não potável de água, para fins 
urbanos, provenientes de Estações de Tratamento de Esgoto 
Sanitário 

Manual de Conservação e 
Reuso de águas 

Elaborado em 2004 pela ANA e FIESP com foco no reuso 
industrial 

Manual de Conservação e 
Reuso de água em 
Edificações  

Promovido pela SINDUSCON, ANA e FIESP, estabelece 
padrões de qualidade para diferentes atividades 
consumidoras de água não potável 

Fonte: adaptado (KUBLER, FORTIN e MOLLETA, 2015). 
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Até o presente momento não há uma legislação específica sobre reuso direto 

potável vigente no país. Há um projeto de lei do Senado nº 58 de 2016, que propõe 

disciplinar o abastecimento de água por fontes alternativas em todo o território 

nacional, onde “nenhuma água de boa qualidade deverá ser utilizada em atividades 

que tolerem águas de qualidade inferior, salvo quando houver elevada disponibilidade 

hídrica” (BRASIL, 2016).  

 

12.5. Estimativa de Custos 

 

A execução dos serviços necessários à implantação do sistema de reuso 

deverá obedecer às especificações que constam desse documento. A Contratada 

obriga-se a executar as obras e/ou serviços, objeto deste contrato, pelos preços, à 

vista, constantes da Planilha de Orçamento (Tabela 07), nos quais estão incluídos 

todos os custos necessários para implementação do sistema de reuso: 

 

Tabela 07 – Planilha de Orçamento. 

ITEM DESCRIÇÃO 
UN. 

MED. 
QUANT. 

PREÇO 
(R$) 

TOTAL (R$) 

0100 Sistema de Reuso 

0101 Construção de canteiro, mobilização, 
operação e placas de obra GB 1 35.000,00 35.000,00 

Total do grupo                      35.000,00 

0110 Filtro Biológico Percolador de Baixa Taxa 

0111 Parede de Concreto m2 377 832,00 313.644,00 

0112 Fundo Falso m2 454 681,00 309.174,00 

0113 
Distribuidor rotativo para filtro biológico, 
com diâmetro de 15 m, inclusive 
montagem, supervisão e "start-up" 

Unid. 2 135.355,00 270.710,00 

0114 Espuma de poliuretano m3 1.620 2.000,00 3.240.000,00 

Total do grupo                      4.133.548,00 

0120 Sistema de Desinfecção por Radiação UV 

0121 Reator UVNAT 75100 Inox 304 L 
completo com sistema de limpeza Unid. 1 360.790,00 280.790,00 

0122 Lâmpadas 75V de baixa pressão  Unid. 100 800,00 80.000,00 

Total do grupo                      360.790,00 

Total da Planilha                      4.529.338,00 

Fonte: Autora (2018). 
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Os valores apresentados na tabela 8 foram estimados por meio das 

composições e demais quantitativos dos materiais e serviços descritos. Foram 

realizadas pesquisas de preço na qual foi possível estimar os custos e identificar o 

valor médio de mercado, conforme prescrito no parágrafo 1º do artigo 15 da Lei nº 

8666/93, estabelecendo o preço justo de referência a se contratar. Respeitados os 

limites estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 65 da mesma Lei, os serviços 

eventualmente necessários e não previstos na Planilha de Orçamento deverão ter a 

sua execução previamente autorizada por Termo de Alteração Contratual obedecendo 

a data de referência do Contrato por acordo entre a Contratante e a Contratada. 

 

12.6. Obrigação das Partes 

 

Para garantir a execução de cada etapa integrante ao projeto é preciso 

descrever as responsabilidades de cada parte envolvida. O quadro 02 aponta as 

partes e seus respectivos deveres: 

Quadro 02 – Descritivo das responsabilidades das partes envolvidas 
Partes Obrigações 

Licitante / Contratante Ela é responsável pela contratação dos serviços e bens a serem 
fornecidos e remuneração dos mesmos aos contratados. 

Projetista Empresa(s) responsável(eis) pela elaboração dos projetos 
executivos do sistema de reuso do esgoto sanitário  

Fiscalização 

Técnicos especialistas que atuarão como fiscais para os propósitos 
do contrato. Também poderá significar os representantes (Fiscais) 
da fiscalização responsáveis pelo controle direto do andamento das 
obras no sentido de assegurar a sua execução em plena 
conformidade com o projeto e o contrato 

Supervisão Técnico especializado para exercer a supervisão do fornecimento e 
da execução das obras conforme disposto no contrato. 

Proponente Empresa participante do processo de licitação considerada apta em 
relação às exigências contidas no edital. 

Contratada 
Empresa vencedora encarregada da execução dos serviços e 
fornecimentos dos materiais e/ou equipamentos na base de um 
contato com a licitante. 

Subcontratada 

Certos trabalhos poderão ser executados, com a devida autorização 
do contratante, em regime de subcontratação, neste caso, a 
subcontratação, executando o respectivo serviço sob a 
responsabilidade deste último e da própria contratada, perante a 
contratante. 

Fabricante ou Fornecedor 

Empresa encarregada do fornecimento, na base de um contrato 
com a contratante ou contratada, de materiais, máquinas e 
equipamentos, inclusive estruturas pré-fabricadas completas ou 
parciais. 

Fonte: Autora (2018). 
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12.7. Acompanhamento e fiscalização 

 

As inspeções e acompanhamentos, visando a correta execução da implantação 

do sistema de reuso, devem ser realizados pela Contratada e Contratante para 

assegurar a necessária qualidade da água de reuso a ser distribuída. A fiscalização 

dos serviços pela Contratante não exonera nem diminui a completa responsabilidade 

da Contratada por qualquer inobservância ou omissão às Cláusulas contratuais.  

Os padrões de qualidade dos materiais a serem empregados deverão atender 

às especificações da ABNT. Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma 

a assegurar a conservação de suas características e qualidades para emprego nas 

obras, bem como a facilitar sua inspeção. Os equipamentos deverão estar no local da 

obra em tempo hábil de forma a possibilitar a execução dos serviços na sua sequência 

normal. As instalações deverão ser executadas com acabamento perfeito, isentas de 

quaisquer defeitos que possam influir no funcionamento. As tubulações, aparelhadas 

e equipamentos aparentes deverão ser bem fixados e protegidos contra acidentes e 

ações de pessoas não habilitadas e estranhas ao ambiente. Os sistemas devem ser 

monitorados periodicamente por meio de análises laboratoriais para 

acompanhamento da eficiência de cada unidade. Limpezas e manutenções 

preventivas devem ser executadas conforme as especificações dos fabricantes. 

Em caso de embargo, interdição ou paralisação das obras e/ou serviços, a 

Contratante determina que todas as medidas sejam tomadas pela Contratada no 

sentido de manter o local da ação devidamente protegido e resguardado de maneira 

a não oferecer riscos a terceiros e ao meio ambiente. Aplicam-se, subsidiariamente à 

este parágrafo as disposições constantes da seção IV do Capítulo III da Lei nº 

8666/93.  

 

12.8. Pagamento e Prazo  

 

As despesas decorrentes da contratação, objeto deste projeto, correrão à conta 

dos recursos oriundos do Contratante. No ato do início da obra será repassado a 

contratada 15% (quinze por cento) do valor licitado. O restante será pago de acordo 

com o andamento das obras conforme cronograma abaixo:  
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Tabela 08 – Planejamento de Pagamento 
ETAPA DAS OBRAS EXECUÇÃO PERÍODO ACUMULADO 

01 Canteiro 15% 30% 

02 FBP 40% 70% 

03 Desinfecção 30% 100% 
Fonte: Autora (2018). 

 

A Contratada é a única responsável pela correta emissão de seus documentos 

de cobrança, em todos os seus aspectos, observada a legislação tributária vigente. 

Não serão aceitos Recibos Provisórios de Serviços – RPS sob qualquer hipótese. 

Caso a Contratada não cumpra o prazo limite para apresentação da fatura, com 

antecedência de 10 (dez) dias consecutivos do respectivo vencimento, o prazo para 

pagamento será postergado automaticamente na mesma quantidade de dias 

consecutivos verificados na entrega da fatura em atraso. 

O projeto deverá ser realizado em um prazo previsto de 18 (dezoito) meses, 

consecutivos e ininterruptos, contados da data fixada na Autorização de Serviços, 

considerando-se o prazo para elaboração das etapas envolvidas e a articulação com 

os atores-chave necessária para a realização dos mesmos. No prazo máximo de 30 

(trinta) dias a contar da data de assinatura do contrato, a Contratada deverá 

apresentar o cronograma de desenvolvimento das obras com definição das datas-

marco, adaptado ao modelo fornecido pela Contratante, não implicando essa 

adaptação quaisquer alterações nos prazos anteriormente estabelecidos. 

O prazo total poderá ser prorrogado, por iniciativa da Contratada, desde que 

por motivo justo, a critério da Contratante. A prorrogação deverá ser solicitada por 

escrito pela Contratada com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do prazo final 

contratual; o pedido deverá vir acompanhado de novo cronograma, relação dos dias 

da impossibilidade de execução dos serviços e comprovação dos motivos que o 

fundamentem. Não serão aceitos pedidos de prorrogação de prazo baseados em 

atraso de execução de subcontratadas. A prorrogação será formalizada por meio de 

Termo de Alteração Contratual, respeitadas as condições prescritas na Lei nº 8666/93. 

 

 

 

 



40 

 

 

12.9. Subcontratação 

 

A Contratada compromete-se, na Execução dos Serviços, a contratar somente 

empresas em situação regular previdenciária e trabalhista, bem como tributária em 

sede municipal, estadual ou federal, ficando exclusivamente a Contratada responsável 

por eventuais atos ou fatos irregulares praticado pela Subcontratada em nome próprio, 

de seus empregados e prepostos.  O serviço a ser subcontratado consiste da rede de 

distribuição da água de reuso (ETE – Barragem do Pontal). Para o dimensionamento 

da rede de distribuição deverão ser realizados serviços topográficos em campo que 

permitirão a medição das cotas de projeto e a confecção de desenhos, que devem 

constar todos os detalhes, tais como: comprimentos, diâmetros, profundidades, cotas, 

tipo de tubulação, peças especiais empregadas, amarração de todos os pontos 

notáveis e quaisquer outros serviços que cruzam a rede. Este serviço será medido 

com base na extensão de tubulação cadastrada. 

 

12.10. Sanções 

 

A Contratada que apresentar documentação falsa; comportar-se de modo 

inidôneo; ensejar o retardamento da execução do certame e/ou seu objeto; não 

mantiver a Proposta durante o período de sua validade; não cumprir com as condições 

relativas a garantia de contrato ou não comparecer para assinatura do termo de 

contrato dentro do prazo fixado na notificação ou que pratique qualquer ato que 

inviabilize a contratação será excluída do certame. A Contratada sujeitar-se-á às 

sanções previstas na Lei 8666/93, capítulo IV, inclusive suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública 

Municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos. A aplicação das Sanções somente 

ocorrerá após assegurado o contraditório e a prévia defesa, nos termos da legislação 

vigente. 
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13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que os resultados objetivados vêm ao encontro com o idealizado 

inicialmente e demonstra aplicabilidade do reuso do efluente tratado da ETE 

Laboreaux. O efluente tratado possui características químicas e biológicas que 

permitem a utilização de um sistema simplificado e eficiente na remoção de carga 

orgânica e patógenos, de modo a garantir sua adequação e utilização no 

beneficiamento do minério de ferro, com segurança ambiental, economia de água e 

auxiliando na disponibilidade hídrica dos recursos hídricos envolvidos. O Gestor de 

recursos hídricos concilia a tecnologia com a natureza, possuindo capacidade de 

analisá-la, diagnosticar os seus problemas e propor soluções. Segundo a Organização 

das Nações Unidas (ONU), segurança hídrica é “assegurar o acesso sustentável à 

água de qualidade, em quantidades adequadas à manutenção dos meios de vida, do 

bem-estar humano e do desenvolvimento socioeconômico; garantir proteção contra a 

poluição hídrica e desastres relacionados à água”. 

O reuso de águas residuárias é, portanto, um instrumento para garantir a 

segurança hídrica e uma ferramenta complementar para a melhoria da gestão dos 

recursos hídricos. Entretanto, embora a prática seja reconhecida como opção segura 

e confiável da racionalização dos recursos hídricos e estar cada vez mais difundida e 

acessível economicamente, faz-se necessário a aceitação e aprovação pública e 

interesse político para sua efetivação sistemática.
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