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RESUMO  
 
 

Este trabalho apresenta a Licitação Sustentável como uma ferramenta 

importante para o planejamento de ações em  Obras Públicas de Abastecimento 

de Água, especialmente, nas Estações de Tratamento de Água (ETA) operadas 

pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará, onde são potencialmente 

impactantes no meio ambiente. Discutem-se  os critérios de sustentabilidade 

previstos na legislação nacional com foco na produção de água e no 

gerenciamento de efluentes gerados pelas empresas públicas, prestadoras de 

serviço de abastecimento de água, como exemplos práticos, o caso do Impacto 

Ambiental da ETA Gavião que abastece a Região Metropolitana de Fortaleza 

(RMF), localizada no município de Pacatuba, Estado do Ceará, à luz do atual 

cenário de escassez hídrica, e o da ETA Oeste que busca por meio do princípio 

constitucional do desenvolvimento sustentável, na licitação administrativa, a 

ampliação da oferta e melhoria da qualidade e eficiência dos serviços prestados 

por essa empresa. Conclui-se que o foco das ações de melhoria dos 

empreendimentos voltados aos sistemas de tratamento de água está 

concentrado nas variáveis projeto e licitação. A primeira, a maioria das 

organizações se dedica a implementar, aprimorar e subsidiar; a segunda, alvo 

do direcionamento mais recente, amparada por regras existentes suficientes 

para se considerar plenamente aplicável, revela-se elevado potencial para a 

redução/contenção dos impactos negativos ambientais no âmbito dos 

empreendimentos no País. 

 
 
Palavras-chave: Licitações Sustentáveis. Impactos Ambientais. Estações de 

Tratamento de Água. Recuperação de Água de Lavagem e Filtros e Lodo da 

ETA. 
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ABSTRACT 

This paper shows that Sustainable Bidding is an important tool for the planning of 

actions on public works water treatment systems, operate by Cagece, the state 

company of water and sewer in Ceará, specially those water treatment stations, 

which may potentially have hamfull impacts on the environmental. This 

discussion revolves around sustainable criteria included in national legislation 

that focus on water production and sewer management provided by public 

companies, which deliver water supply services, under the light of the current 

situation of water scarcity and highlights, as the examples, the environmental 

impact of two big water treatment stations in the brazilian state of Ceará: ETA 

Gavião and ETA Oeste; the first one is located in the county of Pacatuba and the 

second one in Caucaia. Both together, supply Fortaleza and the larger 

metropolitan area (RMF). This work seeks solution to expand the water supply, 

to improve the quality and efficiency of the services provided by Cagece, 

according to the constitutional principles of sustainable development used in 

administrative bidding. In conclusion, the focus of actions to make improvements 

in the enterprises handing the water treatment systems are concentrated on 

project and bidding variables. The first is the one that most organizations have 

already dedicated themselves to perform implements in order to improve and 

subsidize the second one, that has a position of target of the recent directions, 

protected by existing rules sufficiently to be considered fully applicable and 

revealed itself to have a high potential to reduce/restraint of the negative 

environmental impacts been made by Brazilian interprises. 

 

 

Key-words: Sustainable bidding. Environmental impacts. Water treatment 

station. Water recovery of washing filters and sludge of stations. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sustentabilidade é um conceito sistêmico que envolve aspectos 

econômicos, sociais, culturais e ambientais e prevê o equilíbrio entre os 

recursos naturais, a sociedade e a biosfera. As preocupações com 

sustentabilidade vêm sendo tratadas, no âmbito internacional, desde o século 

XX com a ideia de ecodesenvolvimento, concebida por Maurice Strong e Ignacy 

Sachs, ainda em 1972, em Estocolmo, durante a Primeira Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.  

 

A definição registrada pela Comissão Mundial de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, em 1987, constante no Relatório de Brundtland 1– Our 

Common Future nas Nações Unidas (Nações Unidas1987), apresenta que o 

desenvolvimento sustentável é aquele que deve “suprir as necessidades da 

geração presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprir as 

suas”.  

 

A Constituição Federal de 1988, no artigo 170, inciso VI2, e artigo 

2253(BRASIL,1988), estabelece o desenvolvimento sustentável como um “valor 

supremo”, em que impõe ao Estado o dever de aplicar, defender e preservar o 

meio ambiente, seguir o princípio constitucional com a utilização de critérios de 

sustentabilidade, construir regras voltadas aos procedimentos e contratos 

                                                           
1 Relatório Brundtland, também chamado Nosso Futuro Comum é o documento final da Comissão 
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, promovida pela ONU, nos anos 80 e chefiada pela 
então primeira-ministra da Noruega, Gro Harlen Brundtland. Disponivel em:< http://www.raro. 
net.br/noticia. php?id=95>. 
 
2 (...) determina que a ordem econômica observe a defesa do meio ambiente, inclusive mediante 
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus 
processos de elaboração e prestação (...). 
3 (...) Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (...) 
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administrativos que contribuam para a qualidade de vida das gerações 

presentes, sem a supressão do bem-estar das gerações futuras. 

 

Reforçada pela Declaração de Johannesburg4, ganha destaque a menção 

de que os Estados assumem a responsabilidade coletiva de fazer e fortalecer os 

pilares interdependentes e mutuamente sustentadores do desenvolvimento 

sustentável – desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e proteção 

ambiental – nos âmbitos nacional, regional e global. 

 

O encontro Rio+20 5 enfatiza esse compromisso quando registra que: 

 

(...) Nós (Chefes de Estado) resolvemos adotar ações urgentes para 
atingir o desenvolvimento sustentável. Nós, portanto, renovamos o 
nosso comprometimento com o desenvolvimento sustentável avaliando 
o progresso alcançado, as lacunas ainda existentes para a 
implementação dos resultados das reuniões sobre desenvolvimento 
sustentável e abordando os novos emergentes desafios(...) 

 

Complementarmente, o autor Juarez de Freitas (2012,p.41) expõe que: 

 

Trata-se do princípio constitucional que determina, com eficácia direta 
e imediata, a responsabilidade do Estado e da sociedade pela 
concretização solidária do desenvolvimento material e imaterial, 
socialmente inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo, 
inovador, ético e eficiente, no intuito de assegurar, preferencialmente, 
de modo preventivo e precavido, no presente e no futuro, o direito do 
bem-estar. 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável vinculando a 

responsabilidade dos Estados assumiu uma maior dimensão a partir da reunião 

de lideranças de mais de 170 países, durante a Cúpula da Terra, a ECO 92, 

realizada no Estado do Rio de Janeiro, cujas conclusões fundamentaram a 

Agenda 21 que apresentava estratégias e metas para um mundo equilibrado 

ecologicamente, reconhecia temas de complexidade como crescimento 

populacional, pobreza, desperdício, degradação ambiental, saúde, violência, 

                                                           
4
 Declaração de Política de 2002 da Cúpula Mundial sobre desenvolvimento sustentável 

realizada em Johannesburg. Disponivel em:www.mma. gov.br/estruturas/ai/_ 
arquivos/decpol.doc 
. 
5
 Disponivel em: http://www. onu.org.br/rio20 /img/2012/01/O FuturoqueQueremos 

_rascunho_zero.pdf.  
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conflito e decadência urbana, descreve em seu Capítulo 1º - Preâmbulo, item 

1.36: 

 

A agenda 21 está voltada para os problemas prementes de hoje e tem 
o objetivo, ainda, de preparar o mundo para os desafios do próximo 
século. Reflete um consenso mundial e um compromisso político no 
nível mais alto no que diz respeito a desenvolvimento e cooperação 
ambiental. O êxito de sua execução é responsabilidade, antes de mais 
nada, dos Governos. Para concretiza-la, são cruciais as estratégias, os 
planos, as políticas e os processos nacionais. A cooperação 
internacional deverá apoiar e complementar tais esforços nacionais. 
Nesse contexto, o sistema das nações Unidas tem um papel 
fundamental a desempenhar. Outras organizações internacionais, 
regionais e sub-regionais também são convidadas a contribuir para tal 
esforço. A mais ampla participação pública e o envolvimento ativo das 
organizações não-governamentais e de outros grupos também devem 
ser estimulados. 

 

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADIn 3.540 

MC/DF7, emitiu jurisprudência neste sentido, conforme se refere: 

O princípio do desenvolvimento sustentável, além de impregnado de 
caráter eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador em 
compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e 
representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da 
economia e as da ecologia (...) 
 

Em meio à crise hídrica que enfrentam os Sistemas de Abastecimento de 

Água no Brasil e, apesar da existência de diretrizes administrativa, 

jurisprudencial e legislativa, que se encontram vinculadas a outros princípios, 

como prevenção e precaução, em razão de uma combinação de falhas 

institucionais e de políticas públicas, os recursos naturais têm sido usados de 

maneira ineficiente economicamente e com graves consequências sociais. Além 

de não avaliar a capacidade finita dos recursos ou de não priorizar as questões 

ambientais inerentes do processo produtivo, o modelo de desenvolvimento 

econômico, mostrou como resultados inerentes: o descaso e o desperdício dos 

recursos naturais e agressão ao meio ambiente com reflexos antieconômicos. 

 

Similarmente a qualquer ato administrativo, a licitação para a contratação 

da execução de uma obra ou empreendimento público, conforme a Lei 8.666 
                                                           
6 Disponivel em: www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivo/resultcons.pdf. 
7 Disponivel em:< www.stf.jus.br/portal/juris prudência /visualizar Ementa. asp?s1 =0000 9 
4348&base(ADI 3540-MC) 
> 
 
. 
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(BRASIL,1993), Lei das Licitações e Contratos da Administração Pública e a Lei 

12.349 (BRASIL,2010a) que altera a Lei 8.666, destina-se a garantir a 

observância do princípio constitucional em que deve atender aos princípios da 

legalidade, isonomia, eficiência e economicidade. A seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável exige que os projetos na esfera pública contenham considerações 

precisas de viabilidade no longo prazo, de ordem a considerar os custos diretos 

e indiretos, bem como os riscos associados às externalidades negativas. 

 

Com fundamento, na Agenda Ambiental na Administração Pública, A3P 

do Ministério do Meio Ambiente – MMA (HÜLLER,2013) , considerado um marco 

indutor de adoção da gestão sócio-ambiental sustentável no Brasil, tem-se a 

definição que uma obra sustentável leva em consideração todo o projeto da obra 

desde o seu planejamento (estudo de concepção, escolha do terreno, 

viabilidade técnica-econômica-financeira-ambiental), licitação, execução e 

implantação do empreendimento, operação, manutenção e conservação, os 

materiais que serão usados, passando por cuidados com a geração de resíduos 

e com reaproveitamento de materiais durante a execução da obra até o tempo 

de vida útil da obra. 

 

Desta forma, cumpre ao Estado-Administração, representado pelas 

empresas públicas, influenciar as contratações para produção de obras e 

serviços ao inserir critérios socioambientais em suas licitações voltados para a 

sustentabilidade,  focar o ciclo de vida dos produtos, conforme dispõe a Lei 

12.305 (BRASIL,2010c), a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em seu art.3º, 

IV, que institui desde a obtenção de matérias-primas e insumos, passando por 

mudanças nas especificações de aquisição de materiais, na contratação de 

serviços, até a disposição final, diretrizes para obras sustentáveis possibilitando 

uma operação eficiente com a redução do consumo de água e energia, bem 

como a gestão adequada dos efluentes e resíduos gerados nos processos 

produtivos que atendam, a longo prazo, a princípios econômicos, ou seja, 

podendo tornar-se economicamente viável e garantir a sustentabilidade, nos 

produtos e serviços ofertados para a sociedade. 
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A partir dos novos ordenamentos jurídicos voltados para uma licitação 

sustentável, evoluiu a necessidade do gestor público refletir que os custos 

investidos para um empreendimento, à exemplo de um processo de tratamento 

de água, costumam significar investimento, não se restringem ao custo da obra 

em si. Além disso, devem ser analisados os gastos para produção de 

determinado produto, operacionalização e manutenção, ou seja, ao longo de 

alguns anos, propiciará uma economia da ordem de várias vezes o investimento 

planejado. 

 

Diante disso se percebe, que um dos principais desafios da gestão 

pública é conseguir estabelecer, com a observância jurídica dos critérios de 

sustentabilidade, o dever de efetuar contratações públicas sustentáveis e uma 

cultura de boas práticas com bons processos e projetos, que devem ser 

avaliados e melhorados, desde a tomada de decisão, para gerar resultados 

sustentáveis para promover o bem-estar das gerações presentes, sem 

inviabilizar o bem-estar das gerações futuras. 

 

Neste sentido, considera-se que um dos principais processos 

relacionados à administração pública, à execução de obras ou aos 

empreendimentos nas suas diversas fases, sem desviar o olhar da importância 

da saúde e qualidade de vida, este trabalho tem como objetivo observar, por 

meio de diagnóstico, a aderência e o efeito da aplicação das boas práticas de 

licitações sustentáveis recomendadas pela legislação pertinente, com foco nos 

impactos ambientais e econômicos nas Estações de Tratamento de Água – 

ETA’s na empresa pública de Abastecimento de Água e Esgoto do Ceará 

(CAGECE), e ter como premissa a responsabilidade do gestor com toda a 

cadeia envolvida no processo, o respeito com o meio ambiente e o uso dos 

recursos públicos. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram selecionadas as Estações de 

Tratamento de Água: ETA Gavião, localizada no município de Pacatuba, Estado 

do Ceará, junto ao manancial (açude Gavião) e a ETA Oeste, localizada em 

Caucaia, ambas da maior significância no setor de saneamento, uma vez que, 

são responsáveis pelo abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 O regime administrativo / licitatório e composto por diversos principios. 

Um deles e o das licitações sustentáveis. De acordo com BIM (2010, p.176-177) 

licitação sustentável “ integra critérios ambientais de acordo com o estado da 

técnica, ou seja, como o melhor para o meio ambiente de acordo com a atual 

ciência num preço razoável ”. 

 

Como acentua FREITAS (2012), para a eficácia do princípio da 

sustentabilidade: “as licitações precisam incorporar, ao escrutínio das propostas, 

os incontornáveis critérios paramétricos de sustentabilidade para ponderar os 

custos (diretos e indiretos) e os benefícios sociais, ambientais e econômicos”. 

 

Consoante ao inciso I, do artigo 50 da Lei 9.784 (BRASIL,1999), Lei de 

Procedimento Administrativo, a motivação do exame minucioso dos requisitos 

de sustentabilidade, é obrigatória, quando as exigências dos atos 

administrativos limitem ou afetem direitos e interesses sociais, pois, o que afeta 

o futuro, afeta o direito fundamental à sustentabilidade. 

 

O Decreto Federal nº 7.746, que regulamenta o art. 3º da Lei 8.666 

(BRASIL,2012), consagra, em seu artigo 1º, o princípio do desenvolvimento 

sustentável, passando a constituir uma verdadeira obrigação para toda a 

Administração Pública brasileira, visando a aquisição de bens e a contratação 

de serviços não restando dúvidas da aplicação pelo gestor público alegando 

suposta falta de regras para os processos de licitações e contratações 

administrativas brasileiras. No artigo 4º dessa Lei, são pautados os seguintes 

itens:  

 

i) menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e 
água; 
ii) preferência por materiais, tecnologias e matérias-primas de origem 
local; 
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iii) maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e 
energia; 
iv) maior geração de empregos, mão-de-obra local; 
v) maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 
vi) uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e 
vii) origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos 
bens, serviços e obras”. 
 

Contudo, pode-se dizer que o tema sustentabilidade ganhou força nos 

certames licitatórios a partir da Instrução Normativa nº 01(BRASIL,2010), da 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão - MPOG, que dispõe sobre os critérios obrigatórios de 

sustentabilidade, no processo de aquisição de bens, contratação de obras ou 

serviços pela Administração Pública, que esclarece que tais critérios, no atinente às 

especificações, devem constar no instrumento convocatório: 

 

 Nos termos do art.3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as 
especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e 
obras por parte dos órgãos e entidades da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional deverão conter critérios de 
sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extração ou 
fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas 
(Art.1º) 

 

Remete ainda ao artigo 12 da Lei 8.666 (BRASIL,1993), no sentido de 

que as especificações e as demais exigências do projeto para contratação de 

obras e serviços de engenharia, devem ser elaboradas visando à economia da 

manutenção e operacionalização do empreendimento, além da utilização de 

tecnologias e alternativas que reduzam o impacto ambiental. 

 

Baseado nesse objetivo, surgiram as alterações da Lei de Licitações nº 

8.666 (BRASIL,1993), à exemplo da Lei nº 12.349 (BRASIL,2010a), introduzindo 

o critério de sustentabilidade nas licitações. 

 

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a relação da proposta mais vantajosa para 
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável  e será processada e julgada em estrita conformidade com 
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos 
que são correlatos (Art.3º). 
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A Lei do Regime Diferenciado de Contratações - RDC, Lei 12.462 

(BRASIL,2011), em seu art. 3º, cita que as licitações e contratações devem ser 

realizadas em conformidade com o princípio do desenvolvimento sustentável e, 

no art. 4º, quando apresenta inovações nas licitações e contratos tais como a 

diretriz de busca de maior vantagem para a administração pública, ao considerar 

custos e benefícios, diretos e indiretos, de natureza econômica, social e 

ambiental, inclusive os relativos à operação e manutenção e ao índice de 

depreciação econômica dentre outros fatores de igual relevância para a 

sustentabilidade da empresa pública. Além disso, exige uma avaliação dos 

custos diretos e indiretos a qual deverá ser observada por meio de Estudos de 

Viabilidade que antecedem a fase de Licitação. 

 

Dispõe o artigo 19 dessa Lei (BRASIL,2011), que o julgamento pelo 

menor preço ou maior desconto terá de considerar o menor dispêndio da 

administração, atender os parâmetros de qualidade, reforçando que o 

entendimento de que os custos indiretos haverão de ser necessariamente 

contemplados na definição do menor dispêndio. O § 1º do mesmo artigo, 

relaciona os custos indiretos ao impacto ambiental: 

 

Os custos indiretos , relacionados com as despesas de manutenção, 

utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental , entre outros 

fatores, poderão ser considerados para a definição do  menor 

dispêndio , sempre que objetivamente mensuráveis, conforme 

dispuser o regulamento (grifo nosso). 

 

A consagração da sustentabilidade, no âmbito legal, não cessa. A Lei das 

Empresas Estatais, Lei Federal 13.303 (BRASIL,2016), trouxe uma nova postura 

no Estado, dispondo sobre diversas exigências para as empresas públicas e de 

sociedades de economia mista, considerando entre outros requisitos de 

transparência, a divulgação anual de Relatório de Sustentabilidade, conforme 

descrito no art. 8°, inciso IX. 

 

Com prazo para cumprimento de até dois anos da data de sua 

publicação, a referida lei tem como um dos componentes principais, as novas 
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regras de licitações, contempla os diversos aspectos relativos ao caráter geral 

sobre as licitações e os contratos, bem como  traz diretrizes de sustentabilidade, 

conforme Art. 32, abaixo descrito: 

 

(...) II – busca da maior vantagem competitiva, considerando custos e 
benefícios, diretos e indiretos, de natureza econômica, social e 
ambiental , inclusive os relativos à manutenção, ao desfazimento de 
bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros 
fatores de igual relevância. 
V(...) 
§1º As licitações devem respeitar, especialmente, as normas relativas 
à: 
I – disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 
gerados pelas obras contratadas; 
II – mitigação dos danos ambientais por meio de medidas 
condicionantes e de compensação ambiental, que serão definidas no 
procedimento de licenciamento ambiental; 
III – utilização de produtos, equipamentos e serviços que, 
comprovadamente, reduzam o consumo de energia e de recursos 
naturais. 

 
O arcabouço legislativo revisa, ainda, a polêmica custo/benefício 

ambientais para o gestor público, estende-se ao debate sobre licitações 

sustentáveis ao mesmo tempo em que promove uma interpretação mais ampla 

daquilo que a Lei de Licitações definiu como a proposta mais vantajosa, ou seja, 

lançar um olhar mais sustentável e menos financeiro sobre o tema, garantir que 

produtos, equipamentos e serviços adquiridos por meio de licitações causem 

menor impacto sobre o meio ambiente, bem como buscar fornecedores que 

ofereçam a sustentabilidade como valor agregado. 

 

Como se constata, o ato administrativo de forma organizada apresenta os 

mandamentos para as licitações e as contratações de serviços e obras públicas, 

de obrigação constitucional, que determina condutas a Administração Pública 

voltadas ao desenvolvimento, ambientalmente, limpo, ético e eficiente, ao 

verificar os princípios de sustentabilidade, antes de iniciar o processo de 

aquisição, de modo a assegurar, no presente e no futuro, as condições efetivas 

para o bem-estar social. 

 

2.1  Conformidades legais e regulatórias dos projet os de ETA 
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Por serem de vital importância e de destaque, nos projetos de 

abastecimento de água, consideradas como unidades industriais de água 

potável, as Estações de Tratamento de Água – ETA’s, visam garantir a 

qualidade da água por meio da remoção de impurezas captadas da água bruta 

que são impróprias para o consumo humano. 

 

De acordo com a definição do Manual das Diretrizes de Projeto da 

CAGECE, NI – SPO – 15 ( CEARÁ, 2017): 

 

A ETA é a instalação que tem como objetivo a transformação de água 
in natura em água apropriada para consumo humano, visando o 
atendimento aos padrões de potabilidade quanto à qualidade das 
águas destinadas a abastecimento público. 

 
Com a responsabilidade dada ao Estado para que as licitações e as 

contratações públicas, obrigatoriamente, sejam praticadas e controladas num 

horizonte de tempo mais consequente e, considerando que o projeto deverá dar 

subsídios para montagem da licitação e gestão do empreendimento e ainda, em 

atendimento aos padrões de sustentabilidade exigidos pela sociedade e a 

legislação, é dever do gestor público verificar e planejar as diversas áreas da 

engenharia envolvidas, as propostas e as soluções presentes na fase interna de 

licitação. 

 

A fase interna de licitação, como se trata de fase que antecede à 

licitação, ou seja, acontece antes do certame ser levado a efeito, é apropriado 

ao administrador público, considerar, com capacidade de cálculo, referente à 

estimativa de custos, diretos e indiretos, bem como benefícios ambientais, 

sociais e econômicos, com  a hipótese de resolver a demanda com medidas de 

racionalização com observância do princípio de sustentabilidade em todas as 

suas dimensões, inclusive sociais e econômicas. 

 

Superada a primeira fase, é necessário definir o objeto e de inserir, no 

exame de habilitação e no rol de critérios e avaliação da proposta mais 

vantajosa, os requisitos de sustentabilidade ambiental, econômica e social, sem 

excluir o exame da legalidade. 
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Na fase de implementação do certame licitatório e na etapa posterior à 

licitação ou de contratação, devem ser verificadas se as especificações do 

objeto reclamam tratamento diferenciado, segundo o princípio constitucional da 

sustentabilidade, e se a contratação administrativa contemplará o ciclo de vida 

dos produtos ou se restará a uma perspectiva imediatista. 

 

O primeiro passo para alcançar a excelência na gestão voltada para o 

desenvolvimento sustentável é a atenção especial na elaboração do Estudo de 

Viabilidade Técnica, Socioeconômica e Ambiental. Nesta fase serão analisadas 

as várias demandas da sociedade e os aspectos, como a área para sua 

implantação, legislação, custos e investimentos adequados e compatíveis com 

os objetivos do empreendimento, ao promover uma análise comparativa entre as 

soluções possíveis permitindo subsidiar à tomada de decisão do gestor sobre a 

seleção e recomendação de alternativas para a concepção e elaboração do 

projeto básico, conforme determina o inciso IX, artigo 6°, da Lei nº 8.666 

(BRASIL,1993). 

 

No caso da elaboração dos projetos para execução das Estações de 

Tratamento de Água, compatíveis com os recursos orçamentários disponíveis, 

com vistas à maximização da relação custo/benefício para a sociedade, devem 

ser procedidos os seguintes estudos: 

 

i) Estudo de Viabilidade Técnica para Estações de Tratamento de Água – 

ETA 

A viabilidade técnica para a elaboração de projetos de Estações de 

Tratamento de Água devem privilegiar a escolha do terreno com localização e 

dimensão compatíveis com as necessidades da população a ser beneficiada 

(demanda). Deve-se, ainda, verificar se, o Código de Obras e o Plano Diretor do 

município visa atender suas condicionantes e restrições construtivas, tais como, 

as distâncias mínimas dos cursos d’água estabelecidas no Código Florestal e 

Resolução 303 CONAMA (BRASIL,2002), considerados como área de Proteção 

Permanente. 
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ii) Estudo de Viabilidade Socioeconômica 

Para o desenvolvimento do Estudo de Viabilidade Socioeconômica deve 

ser realizada análise, em que se inclui o exame dos impactos positivos, 

considerados melhorias, bem como os dos possíveis danos ou impactos 

negativos advindos da implantação da Estação de Tratamento de Água com 

atenção especial aos princípios de sustentabilidade quanto à geração de 

resíduos gerados, alternativas de tratamento de água. Adotam-se, ainda,  

critérios paramétricos de estimativas de custos, sociais, ambientais e 

econômicos, sugerido por Freitas (2012), de forma a verificar a relação 

custo/benefício como forma de embasar a melhor alternativa e ao 

empreendimento e da viabilidade das soluções propostas. 

 

Deve ser precedido de projeções e análises, como Valor Presente Líquido 

(VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR) para permitir quantificar o potencial de 

retorno do investimento e gerando benefícios ao erário. 

 

iii) Estudo de Viabilidade Ambiental 

O estudo de viabilidade ambiental para elaboração do projeto da ETA 

deve atentar para a necessidade de licenciamento ambiental e o cumprimento 

da legislação federal, estadual e municipal. As atividades, que serão 

desenvolvidas neste empreendimento, são consideradas potencialmente 

poluidoras cuja definição se encontra no Art. 4º do Capítulo I da Resolução 

COEMA 02 (CEARÁ, 2017):  “fontes poluidoras: matéria ou energia que quando 

lançados no ambiente possam comprometer a qualidade; (...)”. 

 

Muito embora, nesta etapa, não seja obrigatória a solicitação de 

licenciamento ambiental, é necessário averiguar a situação do local proposto 

para implantação da estação, para verificar o impacto na cobertura vegetal, nos 

cursos d’água, na fauna e nos demais fatores que possam restringir a execução 

e operacionalização do empreendimento. 

 

iv) Elaboração do Projeto Básico 

Para a elaboração do projeto básico de forma sustentável e em 

atendimento ao Decreto Federal 7.746 (BRASIL,2012), deve-se, no 
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desenvolvimento desse, observar o disposto no artigo 6º, que orienta quando da 

elaboração de orçamento detalhado, em que cumpre que constem estimativas 

razoáveis dos custos diretos e indiretos, relacionados às externalidades 

negativas, de sorte que, não se considere exclusivamente o custo econômico 

imediato para a execução do empreendimento, mas também o da manutenção e 

o da operação, de acordo com as soluções adotadas. 

 

O Guia de Boas Práticas da Construção Civil e o Manual de Obras 

Públicas da Procuradoria Geral do Estado (CEARA, 2016) orienta as etapas a 

serem seguidas para o desenvolvimento do projeto básico que abrangem uma 

visão global da obra e a identificação de todos os elementos constitutivos com 

soluções técnicas detalhadas, minimizam a reformulação sempre presente 

durante a elaboração do projeto executivo e na execução das obras, 

especificam os materiais de acordo com técnicas construtivas em conformidade 

com as normas regulamentares, que privilegiam materiais de durabilidade para 

buscar a redução de manutenção até a utilização de novas tecnologias. 

 

Para alcance desses objetivos é sugerido: 

i) analisar a área e o entorno para reduzir impactos (paisagem, 

temperaturas etc), bem como fornecer melhor qualidade ambiental considerando 

as comunidades e suas práticas milenares;  

ii) estudar as condições do terreno – como  a natureza do solo e do 

sub-solo e sua permeabilidade, declividades, presenças de cursos de água no 

terreno ou nas suas divisas, nível do lençol freático, principalmente se este for 

próximo a superfície; 

iii)  verificar a presença de fontes externas de risco – linhas elétricas 

ou de alta tensão no terreno, como desmoronamento e inundações, obter 

informações sobre ventos dominantes – frequências, velocidades, aspectos 

hídricos – regime de chuvas da região e a sua periodicidade, falta de água e 

enchentes, problemas de erosão decorrentes de chuvas;  

iv) verificar o nível de poluição do sub-solo; as áreas para disposição 

de resíduos – aterros sanitários legalizados mais próximos, as formas de 

reaproveitamento dos mesmos e dimensionar, buscar inovações tecnológicas 

que propiciem uma gestão sustentável com sistemas inteligentes e eficazes, 
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induzir novas economias e incrementar qualidade e ecoeficiência do processo 

para reduzir consumo energético e de água; 

v) aplicar a reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos, bem 

como utilizar materiais de menor custo energético, econômico, não tóxico, não 

poluente, provenientes de empresas licenciadas e que sejam comprovadamente 

atestados (certificações ou selos ambientais) que garantam o manejo 

sustentável. 

 

Com esse entendimento, para a elaboração do projeto básico das 

estações de Tratamento de Água, deve-se prever a realização de estudos 

técnicos preliminares ou estudo de concepção, assegurar a viabilidade técnica e 

o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, além de 

possibilitar a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e prazos de 

execução. Da Lei 8.666, Art. 6º (BRASIL,1993): 

 

As especificações e demais exigências do projeto básico devem ser 
elaboradas, nos termos do art. 12 da Lei 8.666/93, de modo a 
proporcionar a economia da manutenção e operacionalização da 
edificação e a redução do consumo de energia e água, por meio de 
tecnologias, práticas e materiais que reduzam o impacto ambiental. 

 

A tecnologia empregada para desenvolvimento do projeto da Estação de 

Tratamento de Água varia conforme as características da água bruta e os fins a 

que se destinam. O sistema de tratamento de água convencional, baseado em 

alguns autores, normalmente é composto das seguintes etapas: coagulação 

química, floculação, decantação e filtração, desinfecção. 

 

Ressalta-se que, no processo de clarificação da água, qual seja, a 

coagulação e floculação tendo como etapa seguinte, a filtração, são 

acrescentados produtos químicos à água bruta, gerando resíduos que, com a 

água, se transformam no efluente da ETA ou, comumente chamado lodo da ETA 

que após as atividades operacionais de lavagem dos filtros e descarga dos 

decantadores, devem ser controlados e dispostos adequadamente para que 

essa prática não seja enquadrada na categoria de crime ambiental (DIAS 

et.al.,2008). 
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No plano das regras legais para a elaboração de projetos de Estações de 

Tratamento de Água, devem ser observados os objetivos da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, Lei 12.305- PNRS, regulamentada pelo Decreto Federal 

7.404 (BRASIL,2010b), onde consta a prioridade obrigatória, nas aquisições e 

contratações governamentais, para serviços e obras de engenharia, que 

considerem os critérios compatíveis com padrões de consumo social 

sustentáveis. Essa Política constitui-se de importante instrumento para o 

alcance de ações relacionadas à gestão integrada e ao gerenciamento de 

resíduos sólidos, inclusive. 

 

A Lei 12.305 (BRASIL,2010), em seu Art.3º, conceitua e diferencia 

resíduos e rejeitos:  

 

 XV – rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as 
possibilidades de tratamento e recuperação por processos 
tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem 
outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente 
adequada; 
XVI – resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado 
resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação 
final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, 
nos estados sólido ou semisólido, bem como gases contidos em 
recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou 
exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em 
face da melhor tecnologia disponível.  

 

A NBR 10.004 (BRASIL,2004), inclui em sua definição de resíduos 

sólidos os “lodos provenientes de sistemas de tratamento de água”, em 

consonância com a PNRS (BRASIL,2010). Assim, todos os lodos são 

classificados como resíduos sólidos, segundo a legislação e precisam ter 

tratamento e destinação adequada. 

 

 

Com efeito, conforme preconiza a Resolução CONAMA 313 

(BRASIL,2012) em seu artigo 1º: “ os resíduos existentes e gerados pelas 

atividades industriais serão objeto de controle específico, como parte integrante 

do processo de licenciamento ambiental”. 
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Essa citação é reforçada pela nova Resolução COEMA 02 (BRASIL, 

2017) que vem dispor sobre condições, parâmetros, padrões e diretrizes para 

gestão do lançamento de efluentes em corpos receptores e alerta (Art. 3º) que 

“os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados nos 

corpos receptores após o devido tratamento”(p.?).Portanto, essa é uma grande 

preocupação do gestor público, relativa aos riscos demonstrados em diversos 

trabalhos científicos que comprovam o impacto ambiental negativo que as 

Estações de Tratamento de Água de Ciclo Convencional Completo podem 

causar ao meio ambiente em virtude da geração de quantidades significativas de 

resíduos através da descarga de decantadores e lavagem de filtros e a 

disposição inadequada destes, necessitando de uma gestão adequada para 

este problema (ACHON,2015). 

 

Deve ser priorizado, além disso, para os projetos de obras públicas de 

abastecimento público de água, o uso racional de recursos hídricos, conforme 

estabelecido pela Lei Federal 9.433 (BRASIL,1997), que dá as diretrizes da 

Política Nacional de Recursos Hídricos, por se tratar de serviços cujo insumo ou 

matéria prima principal é a água com relevante valor econômico para a 

sociedade e utilização em seu processo de tratamento. 

 

No âmbito do saneamento, toma-se ainda como referência a Lei Federal 

nº 6.938 (BRASIL,1981) que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente 

que inclui dentre seus objetivos (art. 4º), o estabelecimento de critérios 

referentes ao uso e manejo racionais de recursos ambientais, bem como ao 

desenvolvimento e a difusão de pesquisas e tecnologias ambientais. 

 
Surge neste cenário, uma nova tecnologia, as unidades de tratamento de 

efluentes, definida neste trabalho como Estações de Tratamento de Resíduos 

Gerados – ETRG que visa a fazer o processamento dos resíduos e reutilizar a 

água no processo produtivo para minimizar a agressão ambiental e atender a 

legislação. 

 

Diversos trabalhos, como os de Teixeira et al.(2016), tratam sobre a 

possibilidade da incorporação do lodo proveniente dos processos produtivos 
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como matéria-prima na indústria cerâmica, voltada para a construção civil, na 

fabricação de tijolos, que traz diversos benefícios pois, ao mesmo tempo em que 

busca aumentar a vida útil das jazidas, reduz custos de recomposição de áreas 

com vegetação nativa e, principalmente, apresenta-se como solução definitiva à 

concessionária de serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto, para 

eliminar o passivo ambiental oriundo do seu processo produtivo. 

 

Finalmente, na fase posterior à licitação, ou fase de contratação que não 

pode ser separada das anteriores, deve-se conferir por meio de fiscalização, se 

a estimativa dos custos diretos e indiretos, acolhida no edital de licitação e no 

texto do contrato, resultou bem sucedida. 

 

2.2   Impactos ambientais das obras das ETA’s no Es tado do Ceará  
 
Um levantamento realizado pelo Ministério da Integração Nacional 

revelou que o Ceará tem a pior crise hídrica do Nordeste, dos últimos cinco anos 

do século XXI e, se não houver um aumento no volume de chuvas, o quadro 

tende a se agravar ainda mais. 

 

Assim, em virtude dessa estiagem prolongada, o tema abastecimento de 

água assumiu um espaço considerável, nos estudos para elaboração dos 

projetos e licitações, especialmente nas unidades de produção e tratamento de 

água – ETA, reflexo da preocupação dos gestores com a preservação do meio-

ambiente e na busca da sustentabilidade com alternativas de suprimento, 

melhorias operacionais, repressão do consumo e medidas para o uso adequado 

da água, tornam-se os Estados promotores de práticas sustentáveis na 

Administração Pública. 

 

Diante disso, e, como medida emergencial para minimizar os efeitos da 

escassez, o Estado do Ceará publicou o Decreto 31.723 (CEARÁ, 2015), que 

estabelece boas práticas de gestão, uso de água e de energia elétrica, nos 

órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, com o  objetivo de 

adotar e disseminar práticas que conduzam a uma utilização racional e eficiente 



 

 31

desses bens e serviços, com base na responsabilidade socioambiental da 

Administração Pública. 

 

Nesse decreto, no anexo I, são apresentadas as boas práticas para 

promoção do uso racional e eficiente de água na Administração Pública 

Estadual, com ênfase nas práticas de sustentabilidade em projetos de obras e 

serviços de engenharia, dentre os quais, a avaliação da viabilidade de utilização 

dos  sistemas de reuso da água em novos projetos. 

 

No Estado do Ceará, a maioria dos Sistemas de Abastecimento de Água 

é controlado pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE,  

conforme informações obtidas da Gerência Operacional da CAGECE 

(CEARA,2017), dos 199 (cento e noventa e nove) sistemas operados, 154 são 

contemplados com Estações de Tratamento de Água – ETAs, os demais 

abastecidos por captação subterrânea. Dessas ETA’s, 148 (cento e quarenta e 

oito) utilizam para o tratamento de água, a tecnologia de filtração direta 

ascendente e processam água bruta provenientes de açudes; os demais 

sistemas operados por tecnologia específica de tratamento para captação 

subterrânea. 

 

Diante do atual cenário de escassez e, como participante do Plano de 

Segurança Hídrica do Estado, coube à Companhia de Água e Esgoto do Ceará, 

a responsabilidade de, dentre outras ações de emergência, elaborar estudo para 

recuperação das águas de lavagem dos filtros da maior produtora de água do 

estado, A Estação de Tratamento de Água ETA Gavião. Após análise, definiu-se 

uma alternativa viável, considerando os aspectos econômicos e de qualidade do 

efluente, levando uma menor concentração de sólidos, bem como elaborar-se 

projeto executivo para contratação de sua execução. 

 

Entretanto, outro cenário traz à tona a preocupação do gestor público 

quando, conforme informações da concessionária CAGECE (CEARÁ,2017), 

verifica-se que das 148 ETA’s executadas, apenas 16, com filtração direta 

ascendente, têm implantadas unidades de tratamento de resíduos das quais, 

apenas duas estão em funcionamento: uma, no sistema integrado da ETA 
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Jaburu; e outra, no Sistema de Abastecimento da Região Metropolitana – ETA 

Oeste. Isso significa dizer que, a maioria além de não reutilizar a água 

desperdiçada no processo de tratamento, lança os seus efluentes diretamente 

nos solos ou corpos d’água naturais, sem um tratamento prévio, contrariando o 

exigido pela Lei Federal nº 9.605 ( BRASIL,1998). 

 

Assim, a empresa enfrenta, atualmente, dois desafios: primeiro, o não 

aproveitamento das águas utilizadas no processo de tratamento que aborda a 

questão da escassez dos mananciais, devido à grande quantidade de água 

tratada desperdiçada; e segundo, a obrigação de tratar os efluentes antes do 

seu descarte no solo, ao gerar um problema ambiental quando da disposição 

inadequada, em razão deste conter elementos químicos que, devido a sua 

concentração, pode ser prejudicial aos seres humanos. 
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3. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho desenvolveu-se a partir da pesquisa bibliográfica e 

documental. Na pesquisa bibliográfica, utilizaram-se, como base conceitual, 

pesquisas na literatura, por meio de livros, artigos de periódicos. Além de dados 

disponíveis na CAGECE (CEARÁ,2017), órgão responsável pelo Sistema de 

Abastecimento de Água em quase todo o Estado do Ceará, caracterizando-se 

como pesquisa documental, pois se baseou em diversos dados oficiais 

publicados pelo órgão. 

 

Além disso, é um estudo de caso visto que foi realizado um levantamento 

de dados na ETA do Gavião e da ETA Oeste, utilizando-o como base às 

argumentações do trabalho em questão. É uma pesquisa qualitativa, em virtude 

de analisar as diversas situações, dentre elas, o desperdício do volume de água 

no processo de lavagem dos filtros da ETA Gavião e o projeto exitoso 

implantado para recuperação das águas de lavagem da ETA Oeste, ambas 

operadas pela CAGECE. 

 

Em seguida foram realizadas visitas técnicas as ETA’s do Gavião e Oeste 

que abastecem a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). As visitas técnicas 

foram realizadas em duas etapas, respectivamente. Na Etapa 1, foram 

levantados dados relativos à existência e ao funcionamento da Estação de 

Tratamento de Rejeitos Gerados (ETRG) na ETA Gavião, ao usar como base de 

dados o novo projeto de melhoria adotado como parte integrante do Plano de 

Segurança Hídrica do estado do Ceará. Na Etapa 2, foram coletados dados 

referentes a Estação de Rejeito Gerado na ETA Oeste, com base no Projeto de 

Implantação da referida Estação de Tratamento de Água. 

 



 

 34

A partir do resultado dos diagnósticos da situação atual relacionada a 

tecnologias de recuperação de água e destinação do lodo gerado nas ETA’s do 

Gavião e Oeste, realizou-se análise crítica da aplicação dos critérios de 

sustentabilidade na fase de licitação de ambos os projetos, com base nas 

diretrizes da Lei 8.666 (BRASIL,1993), Lei 13.303 (BRASIL, 2016) e na PNRS – 

Lei 12.305 (BRASIL 2010a). 

 

3.1 Caracterização da Área de Estudo  

  

A presente pesquisa foi direcionada para as duas maiores estações de 

tratamento e produção de água da CAGECE: ETA Gavião e ETA Oeste. Ambas 

responsáveis pelo abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza, com 

capacidade de oferta prevista para 15 m³/s, para abastecerem uma população 

aproximada de 4.019.213 habitantes, segundo IBGE (BRASIL, 2016). 

 

3.1.1 Estação de Tratamento de Água – ETA Gavião 

 

Pesquisas realizadas na unidade de projetos da Companhia de Água e 

Esgoto do Ceará revelaram que, o abastecimento de água da Região 

Metropolitana de Fortaleza é assegurado pelos reservatórios artificiais 

superficiais que compõem o eixo de açudes Pacajús-Pacoti /Riachão-Gavião. 

 

Próxima às margens do Açude Gavião está instalada a Estação de 

Tratamento de Água (ETA Gavião) (Figura 1), localizada no município de 

Pacatuba, distante cerca de 30,0 Km de Fortaleza em que se realiza o 

abastecimento da cidade de Fortaleza e região metropolitana. 
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FIGURA 1 – LOCALIZAÇÃO DA ETA GAVIÃO NO ESTADO DO C EARÁ 

 

            
   Fonte: Foto Adaptada pela autora (2017) do Google Maps 

 
 

Nos documentos institucionais da CAGECE (CEARÁ,2017), registra-se 

que, inicialmente, a ETA-Gavião foi projetada para funcionar com tecnologia de 

tratamento tipo convencional, com capacidade de 3,0m³/s. A estrutura 

contemplava câmara de mistura rápida e floculadores mecanizados, 

decantadores de fluxo horizontal e filtros rápidos por gravidade.  

A partir de 1993, o sistema de abastecimento recebeu reforço com a 

construção do Canal do trabalhador com uma extensão de 102 Km e 

capacidade máxima de adução em 6 m³/s em que se  transportavam as águas 

lançadas do Açude Orós por via do Rio Jaguaribe, em Itaiçaba, recebidas pela 

transferência de água ao Açude Pacajus e, deste, recalcadas por meio de 

Estações Elevatórias para o Sistema Integrado Pacoti/Riachão/Gavião. Em 1995 

passou a operar através do processo de filtração direta descendente que é a 

tecnologia de tratamento, em que se verificam as seguintes etapas: coagulação, 

pré-oxidação, fluoretação, filtração ocorrendo no sentido descendente e 

desinfecção.  
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Essa alteração proporcionou um aumento de 25% em sua área filtrante 

ao elevar a capacidade da ETA para 6,9 m³/s e, após, em 2007, essa oferta foi 

elevada para uma capacidade de tratamento de 10,0m³/s ou 36.000m³/h com a 

construção de seis novas unidades de filtração, atualmente a maior estação de 

filtração direta do Brasil. A adução da água após tratamento é realizada por 

meio de adutoras que transferem a água para dois reservatórios apoiados no 

morro do Ancuri. A capacidade de armazenagem de cada um desses 

reservatórios é de 40.000 m³. 

 

Vale ressaltar, para o bom funcionamento do sistema de tratamento de 

água, a etapa de lavagem dos filtros é de grande importância e devem ser 

realizadas quando os filtros estão colmatados, por recomendação operacional, 

são lavados duas vezes por dia, por meio da injeção ascendente de água, com 

velocidade controlada, pois nos filtros são retidas diversas partículas como argila 

e outros materiais depositários do próprio manancial.  Nesse procedimento de 

lavagem observa-se que os produtos químicos utilizados em seus processos e 

suas operações de tratamento, tais como, coagulantes (polímeros com adição 

de sulfato de alumínio) geram resíduos carreados na água de lavagem dos 

filtros, que se transformarão no lodo da ETA. 

 

Segundo dados do Relatório de Produção do Sistema de Abastecimento 

de Água da CAGECE (CEARÁ,2017), 5% do volume de água produzida, 99,7% 

provém da água de lavagem dos 12 filtros de purificação e da descarga o que 

corresponde a um volume equivalente a 1.000.000 m³/mês. 

 

Por meio de vistorias in loco verificou-se que o processo de tratamento da 

ETA Gavião  (Figura 2) se inicia com a chegada da água bruta (captação) por 

gravidade ao utilizar um canal de bombeamento e conduzida por meio de uma 

adutora à Estação de Tratamento. A água bruta flui em direção a uma câmara 

em que adiciona-se cal hidratada a uma vazão média mínima de 6,8 m³/s. O 

processo de coagulação da água bruta se dá com a adição do componente 

químico policloreto de alumínio (PAC), auxiliado por polímero catiônico líquido o 

qual desestabiliza e agrega as partículas coloidais, proporciona a formação de 
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flocos (formação de precipitado do coagulante com as impurezas que são 

removidos posteriormente). 

 

A água coagulada é então submetida à agitação para a formação de 

flocos, nos floculadores diretamente por gravidade através de vasos 

comunicantes. Após esse processo, a água clarificada é filtrada por gravidade 

em quatro módulos de oito filtros, ou seja, 32 filtros, que retêm as impurezas. 

Nesses é realizada uma descarga e após lavagens são consumidos 150m³ de 

água potável por lavagem.  

 

FIGURA 2 – PROCESSO DE TRATAMENTO DA ETA GAVIÃO 

 
Fonte: CAGECE (CEARA,2017)  

 

De acordo com os resultados da unidade de Gestão da Qualidade da 

Água da CAGECE (CEARA,2017), esse efluente possui contaminantes de 

metais pesados (alumínio, ferro e manganês) e biológicos (matéria orgânica da 

água). A seguir, estão as Figuras 3, 4, 5 e 6 referentes ao Projeto Executivo de 

Recuperação das Águas da ETA Gavião (CEARA,2017). 
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FIGURA 3 – ÁREA DE LANÇAMENTO EFLUENTES DA ETA GAVI ÃO 

 
Fonte: CAGECE (CEARA,2017) 

 

FIGURA 4 – ÁREA DE LANÇAMENTO EFLUENTES DA ETA GAVI ÃO 1 

 

Fonte: CAGECE (CEARA,2017) 

 



 

 39

FIGURA 5 – ÁREA DE LANÇAMENTO EFLUENTES DA ETA GAVI ÃO 2 

 

Fonte: CAGECE (CEARA,2017) 
 

FIGURA 6 – ÁREA DE LANÇAMENTO EFLUENTES DA ETA GAVIÃ O 

 
     

   Fonte: CAGECE (CEARA,2017) 
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Pesquisa documental revelou que, relativo ao desperdício da água, 

proveniente do processo de tratamento, a Companhia de Água e Esgoto do 

Ceará, em atendimento ao Plano de Segurança Hídrica do Estado do Ceará 

desenvolveu um projeto em dezembro de 2015, uma alternativa emergencial 

para a “Recuperação das Águas de Lavagem dos Filtros da Estação de 

Tratamento de Água Gavião”, sem considerar o tratamento e disposição do lodo 

da ETA, disposto no wetland da área das instalações da estação. É destacado, 

no tomo do projeto que, para a eficácia desse empreendimento seria necessário 

a implantação do projeto de revitalização do wetland, elaborado em agosto de 

2015, para que a água recuperada no poço projetado tenha uma menor 

concentração de sólidos. 

 

3.1.2 Estação de Tratamento de Água – ETA Oeste 

 

A análise do projeto desenvolvido pela Secretaria de Recursos Hídricos e 

alterado no âmbito da CAGECE, para a implantação da Estação de Tratamento 

de Água ETA Oeste, evidenciou o objetivo de atender a demanda de Fortaleza e 

Caucaia. 

 

Conforme se verificou, em visita técnica às instalações do 

empreendimento, a nova Estação de Tratamento, localizada no trecho V do eixo 

de integração Castanhão / RMF possui capacidade para beneficiar 1,2 milhão de 

pessoas. A expectativa da vazão é de 5m³ por segundo, o que representa 

metade da Estação de Tratamento de Água Gavião (Figura 7). 
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FIGURA 7 – LOCALIZAÇÃO DA ETA OESTE NO ESTADO DO CE ARÁ 

 
Fonte: CAGECE (CEARÁ, 2017) 

 

Foi verificada, em conformidade com o Projeto de Implantação da ETA 

Oeste (Figura 8) que a ETA Oeste consta de uma câmara de chegada e mistura 

rápida, seis filtros ascendentes e descendentes, um reservatório pulmão de 

água tratada e uma estação elevatória de água tratada em que os resíduos 

líquidos gerados no processo são encaminhados, em frequências variadas em 

função da qualidade da água a ser tratada e da etapa de funcionamento, por 

meio de canais livres, primeiramente para um Tanque de Recepção e 

Equalização – TRE, provido de misturadores para homogeneização dos 

efluentes e interligado a um sistema de bombeamento contínuo da vazão 

regularizada para um Tanque de Clarificação e Adensamento – TCA. 

 

Cada TCA possui um sistema de distribuição radial de água regularizada 

e de coleta de água clarificada e de encaminhamento contínuo, por idade ao 

Tanque de Água Recuperada – TAR e tubulação para encaminhamento de lodo 

para o Tanque de Lodo Adensado – TLA, também por gravidade. 
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Do TLA, o lodo é encaminhado para as centrífugas. Cada linha é 

composta por uma bomba de recalque de lodo adensado à centrífuga, bem 

como um sistema de aplicação de polímero, tubulação de encaminhamento de 

água recuperada e uma caçamba para recepção de resíduo prensado, 

conhecido como “torta”. 

 

Todas estas unidades compõem a ETRG que possui ainda uma Lagoa de 

Emergência, dimensionada para um volume de 7.910m³ considerando a 

ocorrência de eventuais problemas na ETRG ou mesmo, de sobrecarga dos 

resíduos líquidos gerados na ETA (Figura 9). 

 

FIGURA 8 – PROCESSO DE TRATAMENTO DA ETA OESTE 

 
Fonte: CAGECE (CEARÁ, 2017) 

 

Para a medição da efetividade da ETRG ETA Oeste (Figura 11), foi 

instalado desde o início do mês de junho de 2017, um supervisório ou programa 

de automação (Figura 10) que permite ao operador a decisão para lavagem dos 

filtros por meio do controle das válvulas, bombas, vazão, nível do poço do lodo, 

além da turbidez da água (0,6 NTU) recuperada no processo. Segundo 

informações obtidas pelo responsável técnico operacional do local, Químico 
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Jeomar Teixeira8 com demonstração em tela dos dados registrados no 

supervisório, é possível recuperar 100% de água proveniente da lavagem dos 

filtros, ao mesmo tempo, em que o sistema de tratamento do efluente permite a 

desidratação para o adequado transporte e a destinação dos resíduos sólidos 

(Figua 12) de 13 t/dia para o aterro autorizado (Aterro de Caucaia – ASMOC). 

 

FIGURA 9 – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS GERADO S 

 

Fonte: CAGECE (CEARÁ, 2017) 

 

 

 

                                                           
8
 Informações obtidas por meio de entrevista com o responsável pela operação do sistema da 

ETRG da ETA Oeste da CAGECE e de observação ao equipamento de controle instalado 
(método visual) 
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FIGURA 10 –SUPERVISÓRIO PARA CONTROLE DA ETRG ETA O ESTE 1 

 

Fonte: Foto no local do Centro de Controle ETA Oest e (2017) 

 

FIGURA 11 –SUPERVISÓRIO PARA CONTROLE DA ETRG ETA O ESTE 2 
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Fonte: Foto no local do Centro de Controle ETA Oeste (2017) 
 

FIGURA 12 – DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ETA OES TE 

 
Fonte: Foto no local da ETRG – Containers para Recepção Lodo Seco ETA Oeste 

 

3.2   Análise crítica dos critérios de sustentabili dade das ETA’s 

 

Em análise aos critérios de sustentabilidade aplicados para a realização 

das licitações dos projetos de Melhoria da Estação de Tratamento de Água – 

ETA Gavião e de Implantação da Estação de Tratamento de Água – ETA Oeste, 

à luz da legislação existente para a licitação e contratação de obras públicas, Lei 

8.666/93 (BRASIL,1993), alterada pela Lei 12.349 (BRASIL, 2010a), bem como 

na IN 01/2010 (BRASIL,2010), no seu art.4º onde orienta adotar o “sistema de 

reuso de água e tratamento de efluentes gerados”, pode-se observar que ambos 

os empreendimentos inseriram em suas licitações itens dos referidos critérios 

com a revisão de padrões de produção e a adoção de novos referenciais de 

sustentabilidade. 

 

Para demonstrar os dados analisados, foi elaborada a Tabela 1 a partir 

dos parâmetros de sustentabilidade formalizados pela legislação. 
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TABELA 1-Critérios de Sustentabilidade Aplicados na s Estações de 

Tratamento de Água ETA Gavião e ETA Oeste 

 

Item Critério de Sustentabilidade ETA 

Gavião 

ETA 

Oeste 

Considerações 

 

 

 

 

 

01 

 

 

Fase de Planejamento 

i) Estudo de Viabilidade Técnico-

socioeconômico-Ambiental 

(Estudo de Concepção) 

ii) Elaboração de EIA 

 

 

 

 

Não 

atendido 

 

 

 

 

Atendido 

parcialme

nte 

O Estudo de 

Concepção da 

ETA Oeste foi 

contemplado com 

Estudo de 

Viabilidade, 

contudo, foi 

alterada Planta da 

Estação sem a 

necessária 

revisão do Estudo 

Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

Fase Interna de Licitação 

Elaboração de Projeto Básico 

 

 

 

 

 

Atendido 

 

 

 

 

 

Atendido 

O Projeto Básico 

e Executivo da 

ETA Gavião não 

trabalhou com 

base sólida de 

dados que 

culminaram no 

carreamento 

excessivo de lodo 

inviabilizando o 

processo de 

recuperação das 

águas 

 

 

03 

 

 

Fase Interna de Licitação 

Especificações Técnicas 

 

 

Não 

atendido 

 

 

Não 

atendido 

Em ambas 

licitações não 

houve exigência 

de materiais 

limpos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ETA Gavião 

não foi projetado 
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04 

 

Fase Interna de Licitação 

Disposição de resíduos sólidos 

 

Não 

atendido 

 

Atendido 

e/ou criado 

processo para a 

disposição dos 

efluentes e 

resíduos sólidos 

utilizando o 

wetland da área 

 

 

 

05 

 

 

Fase Interna de Licitação 

Reúso/reaproveitamento/reciclagem 

 

 

Não 

atendido 

 

 

Não 

atendido 

Não foi previsto a 

reutilização dos 

resíduos sólidos 

gerados nas 

ETA’s 

 

 

 

 

 

 

06 

 

 

 

 

 

Fase Externa de Licitação 

 

 

 

 

 

Não 

atendida 

 

 

 

 

 

Não 

atendida 

Alterações de 

Projeto não 

contemplaram 

novos Estudos de 

Viabilidade na 

ETA Oeste. 

Fragilidade na 

concepção do 

Projeto de 

Melhorias da ETA 

Gavião. 

 

Como se verifica, houve restrição para a Licitação da Estação de 

Tratamento de Água – ETA Gavião. Ela foi contemplada com projeto de 

melhoria voltado para o reuso da água do processo de tratamento, denominado 

“Sistema de Recuperação das Águas de Lavagem dos Filtros” nas duas 

alternativas executadas, porém sem incorporar medidas para impacto positivo 

no meio ambiente minimizando o acúmulo do material – lodo e areia – na área 

da estação. 

 

Neste sentido, as verificações dos critérios de sustentabilidade foram 

concentradas no projeto de Implantação da ETA Oeste, primeiramente 

desenvolvido e licitado pelo Estado do Ceará, por meio da Secretaria de 

Recursos Hídricos e depois, repassado para a CAGECE. Inseriram-se, em suas 

etapas, os Estudos de Viabilidade Técnico, Econômico e Ambiental, contudo, 
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apesar disto, verificou-se que após alterações em seu projeto que resultou em 

mudança na locação da ETA, não foi apresentado novo Estudo de Viabilidade, 

apesar da obtenção pela SEMACE da Licença Ambiental exigida pela 

legislação. 

 

Relativo à  especificação de material, também se verificou a inexistência 

de critérios de sustentabilidade na sua íntegra, ao limitar a exigência de 

equipamentos, peças e tubulações que possuam controle de qualidade, não 

importando sua origem ou fabricação. 

 

Entretanto, o projeto de implantação da ETA Oeste se diferencia do 

projeto da ETA Gavião, quando apresenta a tecnologia da Estação de Rejeitos 

Gerados com o adequado tratamento e a recirculação das águas de lavagem do 

processo de tratamento, reutilização e disposição dos efluentes, para atender  a 

legislação vigente. 

 

Assim é que, na busca da sustentabilidade ambiental, a CAGECE está 

elaborando processo de licitação para a contratação de empresa para executar 

serviço de transporte e destinação do lodo desidratado na ETA, incluindo 

serviços de co-processamento dos resíduos sólidos, com o objetivo de reduzir 

custos no transporte do produto e de disposição no aterro autorizado, e ainda, 

futuramente obter retorno econômico-financeiro caso se prepare para beneficiar 

o resíduo sólido dentro das instalações da própria ETA (co-processamento) para 

visar sua comercialização. 
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4. RESULTADOS 

 

Os estudos revelaram que, como na maioria das Estações de Tratamento 

de Água (ETA’s) da Companhia de Água e Esgoto do Ceará, a ETA Gavião foi 

implantada antes da Lei 9.433 (BRASIL,1997), Lei 9.605 (BRASIL,1998) e 

Resolução Nº 237 do CONAMA (BRASIL,1997) que exige o licenciamento 

ambiental das atividades potencialmente poluidoras. Portanto, poucas ETA’s 

foram contempladas com as unidades de tratamento de resíduos e/ou 

recuperação da água perdida no processo de lavagem dos filtros e descargas, 

neste trabalho, denominadas de Estações de Tratamento de Resíduos Gerados 

(ETRG).  

 

Para atender ao Programa de Segurança Hídrica, lançado pelo Governo 

do Estado, em junho de 2016, foram realizados estudos para o desenvolvimento 

de um projeto na Estação de Tratamento de Água ETA Gavião, maior produtora 

de água da Região Metropolitana de Fortaleza. Esses estudos visavam evitar o 

desperdício do volume significativo de água proveniente do processo de 

lavagem dos filtros que, por meio de seu ponto de descarga, localizado na saída 

dos filtros da ETA, são lançados no wetland. 

 

Esse projeto denominado “Sistema de Recuperação das Águas de 

Lavagem dos Filtros” previa que 5% dessa água retornassem ao processo inicial 

de tratamento para recuperar até 300 litros de água por segundo, ou seja, 

volume suficiente para o abastecimento de uma população de cerca de 170 mil 

habitantes com um per capta de 200 l/hab./dia. 

 

Norteado pelos parâmetros de menor custo possível no menor tempo de 

execução possível, melhor qualidade das águas de lavagem dos filtros com 

menor concentração de sólidos, foi optado pela execução de uma elevatória 

para o bombeamento da água armazenada em poço de sucção, distando 

aproximadamente 1.400,00 m do canal de saída da água de descarga de 

lavagem dos filtros da ETA. Esse sistema possibilitaria o retorno desse volume 
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de água perdida para o início do processo de tratamento para, posteriormente, 

voltar a ser distribuído à população pelo sistema de abastecimento de água da 

Região Metropolitana de Fortaleza.  

 

Uma segunda alternativa foi desenvolvida pelos técnicos em 2017 em 

razão do alto índice de turbidez encontrado no processo de recuperação da 

água em decorrência do carreamento de grande quantidade de lodo e matéria 

orgânica do wetland existente, caracterizando fragilidades no desenvolvimento 

do projeto as quais também não foram observadas, na Fase Externa de 

Licitação, tornou-se o ato administrativo ou certame, insatisfatório considerando 

um dos três Eixos Temáticos da A3P : “o uso racional dos recursos naturais e 

bens públicos”. 

 

Por outro lado, verificou-se que ambos projetos para melhorias da ETA 

Gavião não contemplaram o processo de disposição adequada de resíduos 

sólidos gerados e/ou com a sua reutilização ou reciclagem, esses acumulados 

ao longo de mais de 30 anos, no wetland, ao ocasionar a subida de nível dos 

efluentes e escoa para o Rio Cocó que margeia a área da estação. 

 

Na análise realizada aos Relatórios de Controle da Qualidade da Água 

que, para buscar formas de atender aos requisitos da Portaria 2914 (BRASIL, 

2011) do Ministério da Saúde, nos parâmetros de potabilidade exigidos e, 

principalmente, recentemente, nos períodos de estiagem quando a qualidade da 

água em virtude do nível trófico observado pela elevada e permanente 

concentração de algas e outros materiais orgânicos, foi necessário que a 

Companhia CAGECE, no processo de tratamento da água por filtração direta em 

que, para ser efetiva, requer a pré-oxidação da água antes da filtração, 

aumentou as dosagens de produtos químicos, tais como, o uso de dióxido de 

cloro, em níveis próximos aos dos limites legais. 

 

Com isso, os contaminantes presentes no efluente proveniente do 

processo de lavagem dos filtros da Estação de Tratamento de Água – ETA, 

também aumentaram. Isso evidencia a necessidade deste lançamento ser 

submetido ao tratamento antes de sua disposição final a fim de evitar danos ao 



 

 51

meio ambiente, especialmente, à bacia hidrográfica que incorpora os corpos 

d’água, no caso o Rio Cocó. 

 

Com relação ao Projeto de Implantação da Estação de Tratamento de 

Água – ETA Oeste, contemplando a ETRG, diferentemente do projeto de 

Melhoria da Estação de Tratamento de Água ETA Gavião, verificou-se que a 

maioria das diretrizes de sustentabilidade constantes no Decreto que 

regulamenta a Lei Federal 8.666 (BRASIL,1993) foram seguidas com a 

recuperação de 100% da água perdida no processos e lavagem dos filtros, 

muito embora no projeto não tenha sido inserido processos para a economia na 

operação com a redução de custos de transporte e disposição do lodo da ETA 

que, atualmente, apresenta para o transporte o valor de R$ 85,00/t e R$ 35,00 /t 

para a aterro.  

FIGURA 13 – SITUAÇÃO ATUAL DOS PROCESSOS DE 

TRATAMENTO 

 
Fonte: dados realizados pela autora (2017) 

A Figura 13 ilustra que: 89% das ETAs não recuperam as águas de 

lavagem dos filtros ou tratam seus efluentes oriundos do tratamento, por 
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inexistência de ETRG;11% das ETAs não tratam seus efluentes gerados no 

processo de tratamento de água por deficiência no projeto destas unidades 

(ETRG) ; e apenas duas, que representa 1,36% do universo de das estações de 

Tratamento de Água operadas pela CAGECE, encaminha os efluentes para a 

ETRG existente de forma adequada e recupera a água desperdiçada no 

processo e lavagem dos filtros, como a ETA Oeste e ETA Jaburu que se 

apresentam com eficiência no âmbito de sustentabilidade ambiental. 

 

Ao analisar, ainda, os resultados apresentados na Figura 13 é possível 

identificar que, muito embora exista uma demanda crescente para implantação 

de ETRG nas ETA’s operadas pela Companhia, a maioria delas foram 

projetadas para atendimento a legislação ambiental vigente (Lei 9.433/1997, 

Portaria 154 da SEMACE, Resolução nº 02 de COEMA baseada na CONAMA 

Nº 430) para o tratamento dos efluentes provenientes do processo de lavagem 

dos filtros das quais, poucas tiveram resultados exitosos como é o caso da ETA 

Oeste, em razão de falhas na fase interna de licitação sem atentar para os 

critérios de sustentabilidade, resultando em problemas de projetos tornando-as 

inoperantes.  

 

Estudos estão sendo feitos no sentido de se beneficiar esses resíduos na 

própria empresa com a introdução de elementos plásticos que resultarão em 

material mais resistente para usos múltiplos, incluindo o da construção civil. 

Entretanto, não foi identificado nenhum tipo de uso benéfico do lodo nas ETAs 

analisadas, apesar das ações empreendidas pela CAGECE, tais como, licitação 

para comercialização dos resíduos sólidos provenientes do lodo e, 

desenvolvimento de estudos para reutilização desses na própria Companhia. 

 

Relativo à recuperação do volume desperdiçado da água utilizada no 

processo de lavagem dos filtros das duas maiores ETAs da CAGECE, pode-se 

constatar que a ETA Oeste alcançou efetividade no processo com a 

operacionalização da ETRG com a recuperação de 100% do volume produzido, 

no processo de lavagem dos filtros da estação, ao atender o princípio da 

sustentabilidade previsto para os projetos de Sistemas de Abastecimento de 

Água. 
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5. CONCLUSÕES 

 

O objetivo do presente trabalho consistiu em discorrer acerca da 

sustentabilidade, em licitações de obras públicas para estações de tratamento 

de água operadas pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará, visando 

assegurar maior efetividade aos sistemas em conformidade a legislação a qual 

instituição está sujeita. 

 

O arcabouço legislativo foi apresentado como referencial teórico para 

conceituar as licitações norteadas pelo princípio constitucional da 

sustentabilidade e enfatizar a obrigatoriedade do gestor público sobre a 

aplicabilidade dos critérios de sustentabilidade nas licitações, bem como evoluir 

e incluir alternativas que induzam à redução efetiva dos resíduos gerados no 

setor produtivo, bem como a recuperação da água perdida no processo de 

lavagem dos filtros no tratamento da água das Estações de Tratamento de Água 

construídas e operadas pela Prestadora de Serviços de Abastecimento de Água 

- CAGECE, para atender as exigências deste grande cliente, chamado Estado 

do Ceará. 

 

Pode-se observar com clareza a problemática das ações de planejamento 

para aquisições sustentáveis sobre as variáveis dos projetos e das  licitações de 

Obras Públicas, particularmente, nas duas maiores Estações de Tratamento de 

Água do Estado do Ceará, que abastecem a Região Metropolitana de Fortaleza 

– RMF, com destaque para a ETA Gavião que ao longo dos anos vinha 

desperdiçando recursos naturais de grande valor econômico para a empresa 

concessionária dos serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário – CAGECE. 

 

Das variáveis mencionadas, a primeira delas está ligada à elaboração de 

projetos inserindo critérios de sustentabilidade que requer uma percepção dos 

riscos ambientais e da percepção de futuro. A última, cuja responsabilidade é 

maior, está ligada diretamente à mudança dos hábitos administrativos que 
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exigem uma maior interpretação das leis com a finalidade de selecionar a 

melhor proposta, ou seja, a mais sustentável ao exigir na fase de licitação 

elementos indispensáveis para assegurar o cumprimento do mandamento 

constitucional.  

 

Dessa forma, o gestor público deve atentar para a implantação 

progressiva, nos projetos de obras e serviços de engenharia de práticas 

sustentáveis, que dizem respeito a tecnologias e materiais empregados, ter em 

vista a necessidade de minimizar as falhas, nas fases de planejamento e de 

licitação, gerar atividades que proporcionem lucro ou pelo menos se paguem 

com a poupança de energia e água, e reutilizar o produto oriundo de seus 

processos. 

 

O caso da ETA Oeste, a qual foi projetada para complementar a vazão 

necessária para abastecer a Região Metropolitana de Fortaleza e Caucaia, 

apresenta-se como oportunidade para o novo entendimento, ao buscar a 

implementação da prática das Licitações Sustentáveis, gerar mais eficiência aos 

sistemas de tratamento de água operados pela Companhia de Água e Esgoto 

do Ceará, em harmonia com a sustentabilidade ambiental. 

 

Pode-se considerar uma implantação exitosa de uma licitação 

sustentável, a ETA Oeste, muito embora precise melhorar o foco da exigência 

da origem dos bens adquiridos para o empreendimento e da reciclagem dos 

resíduos sólidos. Ao transformar produtos com valor agregado e reduzir custos 

de transporte e aterro sanitário, assume um papel histórico e se destaca no uso 

de inovação tecnológica em relação aos demais empreendimentos de 

saneamento existentes e em operação no Estado do Ceará. 

 

Observa-se, ao final, que muito ainda deverá ser trabalhado ao visar o 

atendimento legal, como parte de um objetivo mais amplo de conscientização e 

mudança de paradigmas e entendimentos no âmbito da Administração Pública. 
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