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RESUMO 

 

A prática de importar água de lugares cada vez mais distantes a fim de atender o 

aumento das demandas para os múltiplos usos, principalmente a agricultura, indústria e 

abastecimento humano pode ser visto ao longo da história da humanidade, como é o 

caso dos aquedutos romanos. Como alternativa, para suprir esta demanda, no atual 

cenário hídrico, torna-se necessário uma integração total dos recursos hídricos, que 

neste entendimento são os recursos superficiais, subterrâneos, o aproveitamento de água 

de chuva e o reúso de esgotos tratados. O reúso é o aproveitamento de água previamente 

utilizada uma ou mais vezes, em alguma atividade humana, para suprir a necessidade de 

outros usos benéficos, inclusive o original. A água de reúso pode ser destinada para fins 

potáveis e não potáveis. De acordo com o objetivo do reúso haverá uma qualidade 

requerida. O reúso para fins potáveis pode ocorrer de forma direta e indireta. A forma 

direta é quando o esgoto tratado a nível avançado é introduzido diretamente no Sistema 

de Abastecimento de Água, e a forma indireta é quando o esgoto tratado retorna a um 

ponto a montante do ponto de captação de água bruta. O objetivo deste trabalho foi 

apresentar um estudo da viabilidade técnica de reúso potável indireto, a partir do 

efluente secundário da Estação de Tratamento de Esgoto, tendo o rio Camboriú, como 

atenuador ambiental. O referido manancial abastece os municípios de Balneário 

Camboriú e Camboriú/SC. Para tal foi proposto a implantação de duas alternativas de 

tratamento avançado de esgoto, bem como o traçado e o diâmetro da adutora de 

recalque até o ponto de lançamento da água de reúso, a montante do ponto de captação, 

com respectiva estimativa de custos. A adutora de água de reúso atenderia a uma vazão 

de 400 L/s, de PEAD (polietileno de alta densidade) com diâmetro nominal de 800 mm 

e extensão de 10.300 metros.  

 

Palavras Chaves: Reúso Potável Direto. Sistema de Reúso de Água. Tratamento 

Avançado de Esgoto. 
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ABSTRATC 

 

The practice of importing water from increasingly distant places in order to meet the 

increasing demand for multiple uses, especially agriculture, industry and human supply 

can be seen throughout the history of mankind, as in the case of Roman aqueducts. As 

an alternative, to meet this demand, in the current water scenario, it is necessary to fully 

integrate water resources, which in this understanding are surface resources, 

underground, rainwater harvesting and reuse of treated sewage. Reuse is the use of 

water previously used one or more times in some human activity to meet the need for 

other beneficial uses including the original, and reuse can be for drinking and non-

drinking purposes. According to the purpose of the reuse there will be a required 

quality. Reuse for drinking purposes can occur directly and indirectly. The direct form 

is when advanced sewage is introduced directly into the Water Supply System, and the 

indirect form is when the treated sewage returns to a point upstream of the raw water 

collection point. The objective of this study was to present an alternative solution for 

water increment in the river that supplies the municipalities of Balneário Camboriú and 

Camboriú / SC, through the indirect potable reuse, from the secondary effluent of the 

sewage treatment plant. For this purpose, it was proposed the implementation of two 

alternatives of advanced treatment of sewage, as well as the tracing and the diameter of 

the recharge pipe to the launch point, upstream of the catchment point, with a budget 

estimate. The reactor of reuse area would respond to a flow of 400 L / s, of HDPE 

(polyethylene of high density) with nominal diameter of 800 mm and extension of 

10.300 meters. 

 

 

Keywords: Direct Potable Reuse; Water System; Advanced Treatment Reuse 
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1 INTRODUÇÃO 

Até poucas décadas passadas, as pequenas necessidades hídricas podiam ser 

atendidas pelas disponibilidades naturais sem maiores investimentos em captação, 

tratamento e distribuição de água. Mas, devido ao desenvolvimento social e econômico, 

mesmo em regiões com abundância de recursos hídricos, o cenário mudou, resultando 

na redução da disponibilidade de água, bem como na má qualidade da água bruta, o que 

incentivou a adoção de outras fontes de água, não somente àquela proveniente de 

transposição de rios. 

Desta forma, a prática do reúso de água torna-se uma ferramenta 

interessante para reduzir a captação de água bruta dos mananciais (superficial ou 

subterrâneo), no entendimento de que se pode substituir algumas atividades que não 

necessitam de água potável, por uma água de qualidade inferior, liberando as águas de 

melhor qualidade para usos mais nobres, como o abastecimento doméstico. 

Segundo Lavrador Filho, (1997 apud Mancuso, 2003), o reúso de água é o 

aproveitamento da água previamente utilizada uma ou mais vezes, em alguma atividade 

humana, para suprir a necessidade de outros usos benéficos, inclusive o original, sendo 

que o mesmo pode ocorrer de forma direta ou indireta, bem como decorrentes de ações 

planejadas ou não. 

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos no Guidelines for 

Water Reuse (U.S. EPA, 2012) conceitua que o reaproveitamento ou reúso da água é o 

processo pelo qual a água, tratada ou não, é reutilizada para o mesmo ou outro fim, 

sendo que há vários tipos de reúsos, no qual dependerá do uso final desta água. 

Já pela Resolução 54/2005 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – 

CNRH, na qual estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais para a prática de 

reúso direto não potável de água, e dá outras providências, o reúso da água seria a 

utilização da água residuária tratada ou não. 

A Organização Mundial da Saúde – OMS em 1973 definiu que o reúso 

potável indireto não planejado ocorre quando a água já usada, uma ou mais vezes para 

uso doméstico ou industrial, é descarregada nas águas superficiais ou subterrâneas e 

utilizada novamente a jusante, de forma diluída e o reúso direto ocorre quando há o uso 

planejado e deliberado de esgotos tratados para certas finalidades como irrigação, uso 

industrial, recarga de aquífero e para fins potáveis (MANCUSO, 2003). 
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O guia da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, Guidelines 

for Water Reuse (U.S. EPA, 2012), grande norteador sobre o tema, aborda de forma 

diferenciada o reúso, classificando-os para fins potáveis e não potáveis. Dentre a 

modalidade para reúso potável, tem-se duas divisões, o Reúso Potável Direto (RPD) e o 

Reúso Potável Indireto (RPI).  

A modalidade classificada como Reúso Potável Direto (RPD) consiste no 

tratamento avançado de efluentes domésticos e sua introdução no Sistema de 

Abastecimento (diretamente na ETA ou no sistema de distribuição de água), sem que 

ocorra a passagem por Atenuadores Ambientais, tanto superficiais quanto subterrâneos. 

Outra forma, é o caso do Reúso Potável Indireto, no qual ocorre quando o esgoto, após 

tratamento avançado, é inserido em um atenuado ambiental, por exemplo, um 

reservatório natural ou um rio, misturando-se com a água do mesmo, para então ser 

captada para tratamento (JEFFREY J. MOSHER, 2016). 

Segundo pesquisadores como Levenrens et al. (2011) e Tchobanoglous et al. 

(2011 apud Metcal e Eddy, 2016) a prática do reúso potável direto e indireto seria uma 

opção para a complementação das fontes de abastecimento de água. 

Quanto às formas de reúso para fins não potáveis tem-se reúso para fins 

urbanos, o reúso industrial, o reúso agrícola, o reúso ambiental e de lazer, recarga de 

aquíferos, incremento de fontes potáveis e reúso na psicultura, sendo que os requisitos 

de quantidade e qualidade depende de cada aplicação (U.S. EPA, 2012). 

Neste sentido, diante da escassez da água, o desafio para o futuro é como 

reorganizar as cidades e também como projetar e atualizar as Estações de Tratamento de 

Esgoto – ETE para possibilitar a obtenção de um efluente tratado que possa ser 

reutizado de forma segura e confiável. 
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1.1 Justificativa 

A bacia hidrográfica do Rio Camboriú, Santa Catarina, Brasil drena uma 

área de 199,80 km2, com um perímetro de 95 km, sendo constituída de apenas dois 

municípios, Balneário Camboriú e Camboriú.  

O município de Balneário Camboriú localiza-se na foz do rio e segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, em 2016 o município possuía 

128.155 habitantes, sendo o 11 município mais populoso do estado e o 2º menor em 

área total, com 46 km2, e consequentemente uma densidade demográfica de 2.337 

habitantes por km2, provocada principalmente devido à quantidade de prédios 

destinados a residências, comércios e hotéis. Segundo a Secretaria Municipal do 

Turismo, o município comporta aproximadamente 500.000 pessoas, marca ultrapassada 

nas noites de Réveillon. Já o município de Camboriú, atualmente consta com uma 

população estimada em 2016 de 76.592 habitantes para uma área de 212,32 km2. Os 

dois municípios possuem características próprias, sendo que o município de Camboriú 

possui área rural extensa, enquanto Balneário Camboriú é totalmente urbana.  

O Rio Camboriú é o principal curso hídrico desta bacia, e estende-se por 

aproximadamente 34 km de comprimento, sendo que mais de 90% das suas nascentes 

encontram-se no município de Camboriú e a foz no município de Balneário Camboriú. 

Faz-se ressaltar que ambas cidades dependem exclusivamente do Rio 

Camboriú, como o único manancial de abastecimento de água. A prestação dos serviços 

de abastecimento de água para consumo humano para ambos os municípios é feita pela 

Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú – EMASA, 

autarquia municipal criada em 2006.  

A água bruta é captada no Rio Camboriú, dentro dos limites do município 

de Camboriú, onde é recalcada para a Estação de Tratamento de Água, no qual localiza-

se dentro dos limites do município de Balneário Camboriú. Uma vez tratada, a água é 

vendida como “produto” pela EMASA para a prestadora de serviços do município de 

Camboriú.  

A vazão estimada do rio é de aproximadamente 1.200 L/s, sendo que a 

vazão outorgada pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Santa 

Catarina à EMASA corresponde à 700 L/s (tendo como vazão de referência, a Q98 - 

vazão de permanência por 98% do tempo). 

No entanto, este valor já está no limite e por vezes insuficiente, pois no 

período fora de alta temporada, a vazão média da captação de água bruta varia de 600 a 
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650 L/s, mas no período de maior concentração de turistas (virada do ano) esse número 

alcança 1.000 L/s. 

Em concomitante a esses fatores e tornando mais conflituoso os múltiplos 

usos da água tem-se a prática rizicultura nas áreas rurais do município de Camboriú, 

sendo a mesma uma das bases da economia local. Ressalta-se que a cultura do arroz 

irrigado utiliza muita água para o seu cultivo, e em épocas do enchimento dos tabuleiros 

de arroz, que acontece entre os meses de setembro a novembro, os agricultores desviam 

a água do rio através de pequenas barragens. Com isso, torna-se visível a diminuição no 

nível da água do rio no ponto de captação de água bruta da EMASA, conforme pode-se 

observar na Figura 1.  

Em virtude do uso da água pelos rizicultores, juntamente com a captação da 

água bruta pela EMASA, resulta que toda a água “produzida” pelo rio é captada, 

impossibilitando desta forma a manutenção da vazão ecológica. Episódios mais críticos 

já foram relatados anos anteriores, como na ocorrência de 2014, cujo fato foi publicado 

no site G1 - SC sob o título “Bombas de captação são desligadas por baixo nível do Rio 

Camboriú”. As imagens abaixo ilustram a situação do Rio Camboriú em tempos de 

normalidade (Figura 1 a) e em crise (Figura 1 b). As fotos foram tiradas no ponto de 

captação de água bruta da EMASA, onde há uma barragem de regularização de nível. 

 

 

                                         (a)                                                                   (b) 

Figura 1 – Cenários conflitantes do Rio Camboriú/SC 

Fonte : G1 – SC 

Fotos: Aderbal Machado/Divulgação 

 

Nestes episódios, que estão cada vez mais frequentes, o sistema de 

bombeamento da EMASA deve ser desligado, devido ao nível da água no rio.  

Enfim, o cenário hídrico atual da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú pode 

ser considerado crítico, pois o mesmo manancial supre as necessidades do 
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abastecimento público para dois municípios e para a agricultura. Em relação ao 

abastecimento público, a demanda pelo uso da água aumenta devido ao incremento 

populacional nos meses de temporada de verão, tornando a situação mais caótica. 

Desta forma, acredita-se que a relevância social deste estudo é nortear os 

gestores públicos na busca de novas fontes de abastecimento de água, como a água de 

reúso, visto que o município de Balneário Camboriú é contemplado com esgotamento e 

tratamento dos esgotos sanitários a nível secundário, podendo ser uma opção de fonte 

de água. 

Neste cenário, enquadra-se a prática do Reúso Potável Indireto, no qual 

poderia ser uma alternativa viável tecnicamente, para fins de incremento de vazão do 

Rio Camboriú. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar a viabilidade técnica para a implantação de um sistema de reúso de água 

para fins de Reúso Potável Indireto, a partir do efluente tratado da estação de tratamento 

de efluentes à nível secundário. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a. Comparar a qualidade do efluente da Estação de Tratamento de Esgoto, ETE 

Nova Esperança com os padrões para Reúso Potável Indireto previstos pelo 

Guidelines for water reuse da U.S. EPA de 2012.  

b. Indicar duas alternativas, tecnicamente viáveis, para obtenção de um efluente 

com qualidade para reúso potável direto. 

c. Indicar o traçado da adutora de água de reúso até o ponto de lançamento, a 

montante do ponto de captação. 

d. Dimensionar a adutora de água de reúso. 

e. Estimar a composição de custos para a implantação da adutora de água de reúso, 

em serviços e materiais. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Introdução 

Os problemas de escassez hídrica no Brasil e no mundo decorrem da 

combinação entre o crescimento exagerado das demandas localizadas de água e da 

degradação da qualidade das águas, quadro este que pode ser atribuído aos 

desordenados processos de urbanização, industrialização e expansão agrícola (SETTI et 

al., 2001). Desta forma, além dos mananciais superficiais e subterrâneos, outras fontes 

alternativas de água podem tornar-se atraentes, como o aproveitamento da água de 

chuva e o reúso de esgotos tratados. 

Takashi Asano, (2001 apud Plínio Tomaz, 2010), diz que a água de reúso 

pode ter duas funções fundamentais, o efluente tratado vai ser usado como um recurso 

hídrico produzindo os benefícios esperados ou o efluente pode ser lançado em córregos, 

rios, lagos, praias, com objetivo de reduzir a poluição das águas de superfície e das 

águas subterrâneas. 

Para Dr. George Tchobanoglous, professor emérito do Departamento de 

Engenharia Civil e Ambiental da Universidade da Califórnia, sua opinião sobre a prática 

do reúso é (EUA. Santa Clara Valley Water District, 2016): 

... como resultado do crescimento populacional, da urbanização e das 

mudanças climáticas; o abastecimento público de água está se tornando 

estressado, e está ficando mais difícil - ou até impossível - explorar novos 

suprimentos de água para áreas metropolitanas. Portanto, os gestores dos 

sistemas de abastecimento de água devem pensar mais longe. Uma maneira 

de fazer isso é aumentar o reúso de água, atrelando-o ao sistema de 

abastecimento municipal de água, tanto por meio do reúso potável direto ou 

do reúso potável indireto. No futuro, será inevitável que a reutilização direta 

e / ou indireta de água não faça parte do portfólio de gestão da água, sendo 

que é fundamental que as agências de água e esgoto comecem a desenvolver 

as informações e relações de trabalho necessárias que permitirão essas 

alternativas de reutilização tornar-se uma realidade .... 

 

Em geral, a literatura internacional categoriza as modalidades de reúso da 

água em “reúso potável” e “reúso não potável”, incluindo este: (a) reúso agrícola e 

florestal, (b) industrial, (c) para fins urbanos; (d) recreacionais; (e) manutenção de 

vazão; (f) recarga artificial de aquífero para fins não potáveis; (g) aquicultura 

(WATEREUSE ASSOCIATION, 2016). 

A modalidade de reúso para fins potáveis, basicamente pode se dar de duas 

formas denominadas de reúso potável direto e reúso potável indireto, sendo este último 
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uma forma possível de aumentar a vazão dos mananciais cujas demandas extrapolam a 

oferta. 

Apesar do uso de esgotos sanitários tratados ou não tratados já ser uma 

prática antiga, ao mesmo tempo é também um conceito moderno, na medida em que 

ganha cada vez mais reconhecimento como uma fonte alternativa de água, bem como 

uma importante estratégia para o desenvolvimento sustentável (HESPANHOL, 2014).  

Desta forma, os cenários desenvolvidos em todo o mundo vão desde 

sistemas rigidamente controlados por diretrizes governamentais, com elevados níveis de 

planejamento e respaldados em políticas de gestão de recursos hídricos, até as 

iniciativas espontâneas de pequenos agricultores envolvendo sérios riscos à saúde 

pública.  

Por isso, estudos fundamentados em bases técnicas e científicas de todas as 

alternativas de usos de esgotos sanitários tratado é importante para o desenvolvimento 

de ferramentas de gestão dos recursos hídricos, no Brasil e em todo o mundo. 

2.2 Definições e conceitos básicos 

Segundo o dicionário On Line de Português (2016), a palavra de reúso é um 

substantivo masculino, cujo significado é: 

I. Reutilização: ação de reusar, de utilizar novamente: reúso de energias. 

II. Reúso de água: uso consciente da água, refere-se à reutilização ou ao 

reaproveitamento de água 

III. [Gramática] Sendo o “U” a base da sílaba tônica a palavra deve ser 

acentuada. 

Neste contexto, para Jordão e Pessoa (2014), o conceito de reúso da água 

pode advir dos pontos fundamentais que formam a base da Política Nacional de 

Recursos Hídricos (Lei Federal 9.433/1997), nas quais abordam a água como um bem 

de domínio público, sendo um recurso natural limitado e dotado de valor econômico. O 

foco em tais considerações legais conduz às práticas da conservação da água, a redução 

da poluição na fonte ou do tratamento adequado dos esgotos sanitários e industriais e 

por fim o correto gerenciamento dos recursos hídricos. Sendo assim, o conceito 

filosófico “reúso de água” implica em sua inserção no quadro de aproveitamento dos 

recursos hídricos, em seu nível macro ou localizado, visando sempre a otimização deste 

recurso. 
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Já para Mancuso e Santos (2003) o conceito de reúso da água está 

relacionado ao uso de tecnologias desenvolvidas em maior ou menor grau, dependendo 

dos fins para a qual se destina a água. Por este motivo, os autores alegam que a 

dificuldade de conceituação da expressão “reúso da água” é a definição do exato 

momento a partir da qual se admite que o reúso está sendo feito, por exemplo como não 

é possível a existência um rio para cada cidade, os corpos de água receptores servem 

como fonte de abastecimento e descarga de esgoto ao mesmo tempo, a mais de uma 

comunidade, gerando sucessivas reutilizações de grandes volumes de água, restando 

apenas como dúvida, o exato momento a partir do qual se admite que essa reutilização 

esteja sendo praticada. 

Para o pesquisador Plínio Tomaz (2001), o reúso de água é subentendido 

como o aproveitamento dos esgotos sanitários tratados. 

Para Lavrador Filho (1987), o reúso de água é o aproveitamento de águas 

previamente utilizadas – uma ou mais vezes – em alguma atividade humana, para suprir 

a necessidade de outros usos benéficos, inclusive o original. Pode se dar de forma direta 

ou indireta, bem como decorrer de ações planejadas ou não. 

Segundo o guia da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, o 

Guidelines for Water Reuse (U.S. EPA, 2012), as terminologias associadas com o 

tratamento das águas residuárias de origem domésticas e a respectiva reutilização varia 

tanto dentro dos Estados Unidos e no mundo.  

Na literatura americana é usual a adoção das seguintes terminologias: 

 Water reclamation: caso em que se dá o tratamento da água residuária 

para torná-la viável como água de reúso; 

 Water recycling: caso em que parte ou a totalidade da água residuária é 

reciclada para uso a montante, na mesma linha de processo; um caso 

muito aplicado nas insdustrias; e 

 Water reuse: a utilização do esgoto tratado como reúso benéfico, na 

irrigação, por exemplo (JORDÃO e PESSOA, 2014). 

2.3 Fundamentos do reúso 

Conforme nos ensina Plínio Tomaz (2001) os fundamentos da água de reúso 

são baseados em três princípios: 

a. A água de reúso deve obedecer o controle de qualidade para a sua 

aplicação, devendo haver confiabilidade na mesma.  
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b. A saúde deverá ser protegida sempre, e. 

c. Deverá haver aceitação pública. 

A principal preocupação com a questão do reúso, independente de sua 

modalidade, está na proteção à saúde pública, constituindo o ponto mais importante a 

considerar para se garantir uma água não apenas com os padrões de qualidade 

aplicáveis, mas segura a seu uso final. Entretanto, a medida que se propõem maior 

qualidade, e maior proteção à saúde pública, maiores se tornam os custos de 

implantação do processo de reúso (JORDÃO e PESSOA, 2014) 

2.4 Benefícios do reúso de água 

Os pressupostos de sustentabilidade em um Sistema de Abastecimento de 

Água – SAA está atrelado a probabilidade do mesmo suprir de forma permanente as 

demandas crescentes em condições satisfatórias. Por este motivo, Ivanildo Hespanhol 

(2015) alega que uma solução sustentável seria a de tratar e reusar, para fins benéficos, 

os esgotos já disponíveis nas áreas urbanas a fim de complementar o abastecimento 

público. Continuando, o autor enfatiza que a prática do reuso contribuiria 

substancialmente para o aumento da robustez dos sistemas e tornaria o conceito de 

resiliência (habilidade do sistema se recuperar seu estado satisfatório após sofrer 

impactos negativos, como por exemplo a perda da capacidade de atendimento de fontes 

de abastecimento) pouco significativo, uma vez que eliminaria as condições de estresse 

associadas à redução da disponibilidade hídrica em mananciais utilizados para 

abastecimento público. 

A Watereuse Association (2016) elenca alguns benefícios da prática do 

reúso, como: 

a. A água de reúso torna-se uma fonte de água controlada, independente das 

condições climáticas; 

b. As comunidades se tornam menos dependentes de fontes de águas 

subterrâneas e superficiais e pode diminuir o desvio de água dos ecossistemas sensíveis; 

c. Pode reduzir as cargas de nutrientes provenientes de descargas das águas 

residuarias nos cursos de água, reduzindo e prevenindo a poluição; 

d. A água de reúso pode ser utilizada para criar ou melhorar os habitats 

naturais, como os wetlands; 

e. Se usada para irrigação, pode reduzir o uso de fertilizantes químicos, pois 

a mesmas já contém nitrogênio e fósforo; 
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f. Substituição do consumo de água potável para usos não potáveis, no qual 

é geralmente disponível a preços muito mais baixos quando em comparação com a água 

potável. 

2.5 Modalidades de reúso 

A literatura é rica na terminologia do reuso da água e existem divergências 

entre vários autores, dificultando o entendimento desta prática. De maneira geral o reúso 

pode ocorrer de forma direta ou indireta, por meio de ações planejadas ou não 

(LAVRADOR FILHO, 1987).  

Com base nas definições da Organização Mundial da Saúde - OMS (1973) e 

no entendimento de Lavrador Filho, (1987), tem-se a terminologia para efeito de 

uniformização de linguagem como: 

a. Reúso Indireto não planejado de água: ocorre quando a água, já é 

utilizada uma ou mais vezes em alguma atividade humana, é descarregada no meio 

ambiente e novamente utilizada a jusante, em sua forma diluída, de maneira não 

intencional e não controlada. Neste caso, o reúso da água é um subproduto não 

intencional da descarga de montante. Após sua descarga no meio ambiente, o efluente 

será diluído e sujeito a processos como autodepuração, sedimentação, entre outros, além 

de eventuais misturas com outros despejos advindos de diferentes atividades humanas; 

b. Reúso planejado de água: ocorre quando o reúso é resultado de uma 

ação humana consciente, adiante do ponto de descarga do efluente a ser usado de forma 

direta ou indireta. O reúso planejado das águas pressupõe a existência de um sistema de 

tratamento de efluentes que atenda aos padrões de qualidade requeridos pelo novo uso 

que se deseja fazer da água. O reúso planejado também pode ser denominado “reúso 

intencional da água”; 

c. Reúso indireto planejado de água: ocorre quando os efluentes, depois 

de convenientemente tratados, são descarregados de forma planejada nos corpos d´água 

superficiais ou subterrâneos, para serem utilizados a jusante em sua forma diluída e de 

maneira controlada, no intuito de algum benefício; 

d. Reúso direto planejado de água: ocorre quando os efluentes, após 

devidamente tratados, são encaminhados diretamente de seu ponto de descarga até o 

local do reúso. Assim, sofrem em seu percurso os tratamentos adicionais e 

armazenamentos necessários, mas não são, em momento algum, descarregados no meio 

ambiente; 
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e. Reciclagem de água: é o reúso interno da água em um processo, antes de 

sua descarga em um sistema de tratamento ou outro local de disposição, tem por 

finalidade servir como fonte suplementar de abastecimento do uso original. É um caso 

particular do reúso direto. 

No entanto, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, 

Seção de São Paulo indica a classificação definida por Westerhoff (1984 apud Mancuso, 

2003) envolvendo duas grandes categorias de reúso, uma para fins potáveis e a outra 

para fins não potáveis. Essa mesma terminologia também é adotada pelo órgão de 

proteção ambiental americano. 

2.5.1 Reúso potável 

Segundo Ivanildo Hespanhol (2015), a proposta de reúso inicialmente se 

desenvolveu para usos urbanos não potáveis. No entanto, essa abordagem vem se 

ampliando no sentido de adotar o reúso para fins potáveis. Segundo o referido autor, 

esse conceito, além de constituir solução econômica e ambientalmente correta, pode 

proporcionar água segura, o que não é, atualmente, fornecido por sistemas 

convencionais de tratamento, que tratam águas provenientes de mananciais 

extremamente poluídos, inclusive com poluentes emergentes.  

A modalidade de reúso potável pode ser dividida em Reúso Potável Direto e 

Reúso Potável Indireto. O reúso potável direto é quando o esgoto recuperado, por meio 

de tratamento avançado, é diretamente reintroduzido na estação de tratamento de água. 

Já o reúso potável indireto é quando o esgoto, após tratamento, é disposto na coleção de 

águas superficiais ou subterrâneas para diluição natural e subsequente captação, 

tratamento e finalmente utilizado como água potável (U.S. EPA, 2012). 

a. Reúso Potável Direto - RPD 

O reúso potável direto consiste no tratamento avançado de efluentes 

domésticos e sua introdução em uma Estação de Tratamento de Água, e após tratamento 

convencional a água potável segue para a rede de distribuição de água (U.S EPA, 2012).  

A proposta de Tchobanoglous et al. (2011) citado por Hespanhol (2015) 

recomenda que o efluente após tratamento secundário passaria por câmara de 

equalização, por um sistema de tratamento avançado e por uma eventual câmara para 

balanceamento químico (reposição de sais minerais), seguida de um reservatório de 
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retenção, antes de serem encaminhados à ETA (após mistura a ser efetuada com águas 

superficiais e/ou subterrâneas) sendo que tal situação pode ser visualizada na Figura 2. 

O balanceamento químico (remineralização da água) é indicada caso não 

ocorra a complementação com fontes superficiais ou subterrâneas ou quando a 

porcentagem de água de reúso for bastante elevada, a fim de evitar problemas de saúde 

pública, bem como melhorar o gosto e prevenir corrosão a jusante. 

 

 

Figura 2 - Cenário típico de sistemas de reúso potável direto 

Fonte : Hespanhol, 2015 apud Tchobanoglous et al. 2011 . 

 

b. Reúso Potável Indireto 

O sistema de Reúso Potável Indireto conforme descrito pela U.S. EPA 

(2012) seria descarga de um efluente tratado em uma fonte de água superficial ou 

subterrânea, com a finalidade de incrementar o volume de água deste manancial para 

fins de captação e tratamento da água.  

No entanto, o Professor Ivanildo Hespanhol (2015) entende que tais 

sistemas podem ser concebidos como Reúso Potável Indireto Planejado (RPIP) ou Não 

Planejado (RPINP), conforme a Figura 2. 

O Reúso Potável Indireto não Planejado - RPIND já é realizado, na grande 

maioria das vezes de forma inconsciente, pois trata-se dos lançamentos de esgotos 

(tratados ou não) no corpo receptor e a coleta a jusante para tratamento e abastecimento 
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público, praticados em cadeia, por diversos municípios, conforme pode ser visualizado 

no esquema ilustrativo da Figura 3 (HESPANHOL, 2015). 

 

 

Figura 3 - Cenário típico de sistemas de reúso indireto não planejado e efetuados em série 

Fonte : Hespanhol, 2015. 

Já o sistema de Reúso Potável Indireto Planejado - RPIP, segundo Ivanildo 

Hespanhol (2015) deve ser constituído por um sistema secundário de tratamento de 

esgotos, geralmente de lodos ativados e, mais modernamente, de sistemas de reatores 

com biomembranas submersas (MBRs), seguido de sistemas de tratamento avançado e, 

se necessário, de um balanceamento químico antes do lançamento em um corpo 

receptor, superficial ou subterrâneo, aqui designado como Atenuador Ambiental (AA), 

como mostrado esquematicamente na Figura 4.  

Os Atenuadores Ambientais tem por objetivo promover a diluição, 

adsorção, oxidação, troca iônica e outros fenômenos naturais de depuração das águas, e 

podem ser corpos hídricos naturais associados aos sistemas de reúso potável direto 

planejado, como aquíferos confinados, nos quais a recarga gerenciada é efetuada com os 

esgotos tratados, ou corpos receptores naturais, rios, lagos ou reservatórios construídos 

para regularização de vazões, tomada de água, geração de energia elétrica ou usos 

múltiplos, nos quais os esgotos tratados são lançados e posteriormente captados para 

reúso indireto. 
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Figura - 4 Cenário típico de sistema de reúso indireto planejado - RPID 
Fonte: Hespanhol, 2015 apud Tchobanoglous et al. 2011 . 

 

Segundo Ivanildo Hespanhol (2015) o reúso potável indireto planejado seria 

difícil de ser aplicado nas condições brasileiras, devido às situações legais e 

institucionais (falta de legislação) e devido às características técnicas, ambientais e 

principalmente econômicas. O autor sugere que os corpos hídricos receptores que 

poderiam atuar como “Atenuador Ambiental” são geralmente poluídos, não 

possibilitando os efeitos purificadores desejáveis, e sim ocorreria o efeito contrário, o 

efluente tratado seria contaminado. 

Tchobanoglous et al., 2011 apud Metcalf e Eddy (2016) aborda que existem 

alguns aspectos técnicos a serem considerados na implantação de reúso potável indireto 

e direto, como: 

a. Controle da fonte do efluente: tem como objetivo a identificação de 

constituintes que possam ser difíceis de remover, sendo que está atrelado diretamente 

com a tecnologia de tratamento; 

b. Monitoramento do afluente: deve-se ter um sistema para o 

monitoramento do afluente, bem como avaliar como os dados deste monitoramento 

podem ser utilizados para adaptar as operações de tratamento em função das 

características do afluente; 
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c. Equalização de vazões: neste caso, deve-se calcular o volume ótimo do 

tanque de equalização de vazões antes do sistema de tratamento avançado; 

d. Tratamento do afluente: deve-se avaliar os benefícios da otimização das 

operações e dos processos de tratamento (primários, secundário e terciário) para 

melhorar o desempenho global do sistema de tratamento; 

e. Monitoramento do desempenho de processo de tratamento: definir um 

esquema de monitoramento para documentar a confiabilidade do desempenho de cada 

unidade do processo de tratamento e validar a qualidade da água ao final do processo;  

f. Sistema avançado de tratamento: necessidade de processos de tratamento 

posterior, como osmose reversa após o tratamento terciário,  

g. Sistema de armazenagem para um reservatório de controle: tem como 

finalidade o dimensionamento de um sistema de armazenagem para controle de 

qualidade da água produzida, com base na capacidade analítica disponível e nos 

procedimentos de monitoramento,  

h. Desenvolvimento de recomendações para um equilíbrio iônico da água: 

visto que a água produzida, via tratamento avançado, não possui sais minerais; 

i. Mistura e diluição: visa o desenvolvimento de diretrizes relacionadas ao 

nível de mistura ou de diluição; caso necessário, para garantir a qualidade da água a ser 

distribuída, levando-se em consideração a qualidade da água purificada no sistema e as 

fontes de água disponíveis, e no caso de reuso potável direto, avaliar os possíveis 

impactos no sistema de distribuição, como corrosão e qualidade para consumo; 

j. Instalações de emergência: sistema de reserva de fornecimento de energia 

elétrica, disponibilidade de peças de reposição, previsão de unidades de reserva em caso 

de necessidade de manutenção dos equipamentos; 

k. Escalas pilotos: desenvolvimento de estudos em escala piloto, antes do 

desenvolvimento de uma estrutura em escala real. 

2.5.2 Reúso para fins não potáveis 

Segundo o guia da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, o 

Guidelines for Water Reuse (U.S. EPA, 2012), o reúso para fins não potáveis está 

relacionado ao destino no qual se deseja para o efluente tratado, no qual pode se dar de 

diversas formas: 

a. Reúso para fins agrícolas e florestais 
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A disponibilidade de água é fundamental para o sucesso das empresas 

agrícolas e de agropecuária no mercado interno e mundial de qualquer país, sendo que. 

aproximadamente 60 %o das retiradas de água doce todo o mundo são usadas para este 

fim. A principal vantagem do reúso de água para fins na agricultura, também pode 

representar uma fonte barata de fertilizantes, como o nitrogênio e fósforo.  

No entanto, diferentes regiões e órgãos governamentais, tanto nos Estados 

Unidos e no mundo, têm adotado uma variedade de padrões para uso de água de reúso 

para a irrigação de culturas, ou seja, dependerá que o alimento será ingerido crú (uso 

restrito) e não crú, como os alimentos processados (uso irrestrito). Estes regulamentos 

foram desenvolvidos principalmente para proteção da saúde pública e ambiental, como 

questões do aumento da salinidade do solo. 

Os padrões que foram adotados nos Estados Unidos visam protecção da 

saúde pública, apesar de uma ampla variabilidade entre os padrões. Já os padrões da 

OMS para irrigação com água de reúso é amplamente adotado na Europa e em outras 

regiões, sendo padrão mais moderado, de acordo com cada caso. Os critérios Califórnia 

exigem os padrões de qualidade da água mais rigorosos no que diz respeito à inativação 

microbiana (coliformes totais < 2.2 UFC / 100 mL). A Irrigação de culturas não 

alimentares (culturas de sementes, culturas industriais, produção de alimentos 

processados, plantas forrageiras, culturas pomar, etc.) com água recuperada é muito 

menos complicado e mais facilmente aceite pela comunidade agrícola (U.S. EPA, 

2012). 

b. Reúso fins industriais 

O reúso e a reciclagem na indústria constituem ferramentas de gestão 

ambiental fundamentais para a sustentabilidade da produção industrial. A prática de 

reúso industrial pode ser estendida na produção de água para caldeiras, em sistemas de 

resfriamento, em lavadores de gases e como água de processos. 

c. Reúso para fins urbanos 

Esta modalidade tem como objetivo fornecer esgoto tratado para vários 

propósitos não potáveis dentro da área urbana. Estes usos podem ser irrigação de 

parques públicos, centros recreacionais e quadras esportivas; irrigação de campos de 

golfe; irrigação em faixas verdes decorativas ao longo de ruas e rodovias; gramados 

residenciais, viveiros de plantas ornamentais, parques e cemitérios; descargas em 
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toaletes; lavagem de veículos; reserva de incêndio; construção civil (compactação do 

solo, controle da poeira, lavação de agregados, produção de concreto), limpeza de 

tubulações etc (U.S. EPA, 2012). Segundo dados da U.S. EPA (2012) este tipo de reúso 

é o mais aplicado nos Estados Unidos. Como o reúso urbano é frequentemente dividido 

em aplicações onde há acesso do público e com acesso restrito, esse grau de 

acessibilidade está atrelado à qualidade da água reciclada, no qual, nos Estados Unidos 

a legislação varia de acordo com o Estado. 

d. Reúso fins recreacionais:  

Os efluentes tratados podem ser dispostos em wetlands e habitats naturais; 

estabelecimentos recreacionais, em contato acidental (pesca e canoagem), represas e 

lagos, lagoas estéticas em que o contato com o público não é permitido (U.S. EPA, 

2012). 

e. Reúso para fins de manutenção de vazão 

A manutenção de vazões de cursos d´água promove a utilização planejada 

de efluentes tratados, visando a uma adequada diluição de eventuais cargas poluidoras a 

eles carreadas, incluindo fontes difusas, além de propiciar uma vazão mínima na 

estiagem (U.S. EPA, 2012). 

f. Reúso para fins de aquicultura 

Esta forma de reuso fundamenta-se na utilização dos efluentes das estações 

de tratamento de esgotos e seus nutrientes para a produção de peixes e plantas aquáticas 

com vistas à produção de alimentos e/ou energia (U.S. EPA, 2102).  

g. Recarga de aquíferos para fins não potáveis 

A recarga artificial dos aquíferos com efluentes tratados pode ser empregada 

para diversas finalidades, incluindo o aumento de disponibilidade e armazenamento de 

água, controle da salinização em aquíferos costeiros e controle de subsidência de solos. 

Esta prática pode ser relevante em alguns municípios abastecidos por água subterrânea, 

onde a recarga natural de aquíferos vem sendo reduzidas pelo aumento de áreas 

impermeabilizadas (U.S. EPA, 2012). 
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Ressalta-se que o reúso de água para manutenção de vazões dos cursos 

d´água, aquicultura e recarga de aquíferos são classificações complementares às de 

Westerhoff e que foram incorporadas posteriormente (MANCUSO, 2003). 

Finalmente, também bastante disseminada é a subdivisão dos usos agrícolas 

e urbanos em uso restrito e irrestrito; o que define estas duas categorias é o grau de 

restrição de acesso ao público, de áreas e técnicas de aplicação dos esgotos ou de 

plantas irrigadas (controle da exposição humana) e, consequentemente, as exigências de 

tratamento e o padrão de qualidade de efluentes (FLORENCIO, L; BASTOS, R. K. X.r, 

AISSE, M. M; 2006).  

2.6 Tecnologias de tratamento visando reúso 

Serão apresentados os principais processos unitários usados como 

tecnologias de tratamento avançado de esgoto para fins de reúso, entretanto, não faz 

parte do escopo deste trabalho a abordagem completa sobre os diferentes níveis de 

tratamento e respectivas alternativas tecnológicas, sendo deixado isso como sugestão 

para trabalhos futuros. 

2.6.1 Constituintes das águas residuárias 

Previamente à elaboração de um projeto de tratamento visando reúso da 

água, é importante compreender quais são os constituintes que são motivo de 

preocupação e quais suas respectivas concentrações nas águas residuárias. As águas 

residuárias municipais não tratadas contém uma série de componentes, como matéria 

orgânica, nutrientes, microrganismos em geral, traços de metais e outros compostos 

orgânicos não biodegradáveis, óleos e graxas, etc. 

Todos os sistemas que visam qualquer tipo de reúso requerem no mínimo 

um sistema de tratamento a nível secundário, que visam a remoção da matéria orgânica 

e outras substâncias inorgânicas. No entanto, há algumas partículas, incluindo 

microorganismos e constituintes orgânicos e inorgânicos dissolvidos que permanecem 

no efluente secundário-tratados, é ainda necessário tratá-los antes que possa ser 

reutilizado (U.S. EPA, 2012). 

2.6.2 Tecnologias de tratamento 

O nível de tratamento necessário para a produção de água de reúso depende 

da utilização final no qual se deseja, como pode ser ilustrado pela Figura 5, ou seja, 
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quanto maior os quesitos de saúde pública maior a necessidade da qualidade da água de 

reuso (U.S. EPA, 2012). No entanto, ressalta-se que para se obter um efluente tratado 

apto para iniciar o tratamento visando reúso, o mesmo deverá passar no mínimo pelos 

níveis de tratamento preliminar, primário e secundário. 

 

 

Figura - 5 – Variação das tecnologias de tratamento disponíveis para atingir qualquer nível 

requerido de qualidade da água 

Fonte: U.S. EPA, 2012. 

Existem várias tecnologias de tratamento de esgotos sanitários visando 

reúso, e segundo os autores Jordão e Pessoa (2014) e Metcalf e Eddy (2016), as mesmas 

podem ser classificados mediante a seguite divisão: 

a. Visando a remoção de material particulado ou coloidal, orgânico e 

inorgânico, 

b. Visando a remoção de compostos orgânicos dissolvidos, 

c. Visando a remoção de substâncias inorgânicas dissolvidas e  

d. Visando a remoção de microrganismos (bactérias, vírus, cistos e oocistos 

de protozoários), 

A Water Reuse Association (2016), na qual é uma associação não 

governamental americana e que é reconhecida internacionalmente como uma liderança 

no desenvolvimento de alternativas para o fornecimento de água, como a água de reúso, 

bem como o principal influenciador da opinião pública, dos legisladores e formuladores 

de políticas em matéria de política e de projetos relacionados com a reutilização da água 

nos Estados Unidos, cita os processos unitários mais usuais de tratamento como: 

1. Processos Oxidaditvos Avançados – POA´s 
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Os Processos Oxidativos Avançados (POA’s) são baseados na geração de 

radicais livres, em especial o radical hidroxil (∙OH). Este radical possui alto poder 

oxidante e pode promover a degradação de vários compostos poluentes em poucos 

minutos. Os radicais são obtidos através do uso de agentes oxidantes fortes, como 

peróxido de hidrogênio, permanganato de potássio, ozônio e um catalizador. O radical 

hidroxil (∙OH), por exemplo reage rapidamente com muitos compostos orgânicos de 

diferentes formas, como por adição à dupla ligação ou por abstração do átomo de 

hidrogênio em moléculas orgânicas alifáticas, sendo que o resultado dessas reações é a 

formação de radicais orgânicos que reagem com oxigênio, dando assim início a uma 

série de reações de degradação, que podem resultar em espécies inócuas, como CO2 e 

H2O. 

As tecnologias mais usuais dos Processos Oxidativos Avançados são  UV / 

H2O2 (peróxido de hidrogênio), ozônio / H2O2, ozônio / UV, UV / TiO2 (dióxido de 

titânio), e uma variedade de reações como o processo Fenton (Fe / H2O2, Fe / ozônio, Fe 

/ H2O2 / UV ). Essas tecnologias têm uma ampla gama de aplicações, inclusive para 

efluentes industriais (WATER REUSE ASSOCIATION, 2016). 

2. Filtração dupla  

É um método de filtração mais simples, que utiliza dois tipos diferentes de 

meios de filtro, geralmente areia e antracito finamente granulado. A filtração dupla tem 

como objetivo remover os sólidos em suspensão, sais dissolvidos, bem como alguns 

microrganismos (WATER REUSE ASSOCIATION, 2016). 

3. Carvão Ativado 

Devido ao poder adsorvente, tem por objetivo remover material orgânico 

(geralmente biodedradáveis), material não orgânico (compostos estáveis e de difícil 

degradação) e organismos patogênicos .(HESPANHOL, 2015) 

4. Ozonização 

O processo de aplicação de ozônio (03) para a desinfecção da água. O 

ozônio (O3) é um oxidante forte e é produzido no local onde deve ser aplicado (WATER 

REUSE ASSOCIATION, 2016). 

5. Luz Ultravioleta - UV 

A radiação UV é um componente invisível da radiação solar e no espectro 

eletromagnético localiza-se entre a luz visível e o raio X, na faixa de comprimento de 
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onda de 100 a 400 nm, sendo que o efeito germicida encontra-se na faixa de 200 a 300 

nm, com maior eficiência no comprimento de onda de 265 nm. A inativação dos 

microrganismos ocorre quando a radiação ultravioleta penetra a parede celular e é 

absorvida pelos ácidos nucléicos e em menor extensão pelas proteínas e outras 

moléculas biologicamente importantes (WATER REUSE ASSOCIATION, 2016). 

6. Membranas Filtrantes 

Entre as diversas opções de meios de membranas filtrantes existentes no 

mercado, sendo que tais membranas são capazes de separar substâncias que os filtros 

convencionais não conseguem reter, devido à diminuta porosidade das mesmas. 

Por terem poros de dimensões variadas, as membranas servem tanto para a 

separação de partículas quanto para fracionar moléculas de diferentes pesos. A 

classificação das membranas depende do tamanho dos poros, como as membranas de 

ultrafiltração, microfiltração, nanofiltração e de osmose reversa. Elas também podem 

ser placa plana, espiral, capilares e tubulares (WATER REUSE ASSOCIATION, 2016). 

Conforme publicação da Revista Meio Filtrante de 2013, resumidamente, as 

características de cada tipo de membranas são: 

a. Osmose Inversa ou Reversa:  

É um método de remoção de sais dissolvidos e outros constituintes da água, 

microrganismos (bactérias, vírus e protozoários). A pressão é usada para forçar a 

passagem da água através de uma membrana semi-permeável que deixa passar a água, 

mas retem os materiais dissolvidos, sendo que isso varia de acordo com o tamanho da 

porosidade da membrana. Este método de tratamento é normalmente utilizado em 

processos de dessalinização, um processo que retém o sal da água do mar. 

b. Ultrafiltração:  

Essa categoria de membranas é utilizada para processos de concentração, 

diálise e purificação, principalmente em trabalhos com macromoléculas, como 

proteínas. Um dos usos mais recorrentes para as membranas de ultrafiltração é no 

tratamento de água para reúso. Com as membranas de ultrafiltração é possível chegar a 

padrões de alta qualidade, superiores, algumas vezes, aos da água potável. A principal 

aplicação se dá na utilização em biorreatores com membranas (BRM) para tratamento 

de esgoto sanitário e efluentes industrias visando reúso da água tratada.  

c. Nanofiltração:  
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Esse tipo de membrana é mais fino do que a de ultrafiltração, mas não tão 

fino como a de osmose reversa. O diâmetro dos poros é da ordem de 0,001 µm. O 

mecanismo de separação não é apenas o de filtração, pois também envolve solubilidade 

e difusão. A pressão osmótica começa a ter influência sobre o fluxo de solvente através 

da membrana. Esse tipo de membrana é recomendável para operações de abrandamento, 

tratamento de água e operações industriais para concentração de sucos de frutas, 

açúcares e leite. A principal aplicação se dá na desulfatação da água do mar para injeção 

em poços de petróleo. 

d. Microfiltração:  

A membrana de microfiltração é usada para a separação de sólidos 

suspensos na água e também pode ser utilizada como proteção das membranas de 

nanofiltração e de osmose reversa. As membranas de microfiltração são uma barreira 

física segura de retenção de microrganismo, bactérias e materiais em suspensão, mas 

permitindo a passagem da água e dos componentes solúveis presentes. A principal 

aplicação se dá na utilização em biorreatores com membranas (BRM) para tratamento 

de esgoto sanitário e efluentes industrias visando reúso da água tratada (FARRUGIA, 

Beatriz, 2013) 

7. Sistemas de lodos ativados 

Segundo, Jordão e Pessoa (2014) os processos de lodos ativados que 

promovem a nitrificação e desnitrificação também podem ser considerados como um 

dos sistemas de tratamento que visem reúso. 

8. Combinação Solo - Aqüifero  

Este tipo de tratamento ocorre quando a água, incluindo a água de reúso, 

penetra no solo e é purificado através de mecânismos físicos, químicos e biológicos, nos 

quais ocorrem naturalmente no solo (WATEREUSE ASSOCIATION, 2016). 

2.6.3 Múltiplas barreiras 

Enfim, Segundo o Guidelines for Water Reuse (U.S. EPA, 2012), o 

tratamento avançado de esgoto a ser projetado e construído pode ser inserido após 

tratamento terciário, e integra o conceito de múltiplas barreiras.  

Numerosos estudos e projetos em “escala real” demonstraram que a 

combinação de vários processos de tratamento em seqüência fornece múltiplas barreiras 
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para remover quase todos os constituintes a níveis de detecção analítica atualmente 

aceitos.  

Os diagramas de processos típicos, que incorporam as operações e os 

processos unitários de um sistema avançado de tratamento são apresentados na Figura 5, 

sendo que a combinação entre as várias tecnologias apresentadas dependerá do objetivo 

do tratamento (METCALF e EDDY, 2016). 

 

 

 

Figura 6 – Diagramas de processos típicos para tratamento de efluentes utilizando tecnologia 

avançada pós tratamento secundário. 

Fonte: Metcalf e Eddy, 2016 

 

2.6.4 Remoção de microrganismos 

O Quadro 1 apresenta a faixa indicativa das reduções “em log” dos 

microrganismos relatados na literatura para diferentes processos de tratamento. Estes 

intervalos são destinados para apresentar remoções e não devem ser utilizados como a 

base de design para os regimes de tratamento (U.S. EPA, 2012). 
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Quadro 1 - Comparativo da remoção dos principais microrganismos patogênicos e 

indicadores de acordo com a tecnologia de tratamento. 

Nota: NA – Não  avaliado. 

Fonte: U.S. EPA (2012) apud Bitton, 1999; EPHC, 2008; Mara e Horan, 2003; NCR, 1998; NCR, 2012; Rose et al., 

1996; Rose et al., 2001; EPA, 1999, 2003, 2004; WHO, 1989 

 

2.7 Potenciais perigos e riscos à saúde humana e ao meio ambiente 

Apesar do reúso ser feito com esgoto tratado, e aí dependerá do uso a que se 

propõem, os esgotos sanitários são constituídos na sua maior parte de água, 99,9% e o 

restante de sólidos, aproximadamente 0,1%. No entanto, são estes sólidos que são 

prejudiciais à saúde pública e ao meio ambiente, pois são constituídos de matéria 

orgânica, nutrientes, microrganismos patogênicos e quaisquer outros compostos que 

adentre à rede coletora de esgoto. Por este motivo, sempre haverá riscos. Neste contexto 

é importante distinguir o que é risco potencial do risco real. Estes termos são 

empregados na Engenharia Sanitária (mais especificamente no tema reúso da água) e 

correspondentes aos conceitos de perigo e risco na área da Epidemiologia.  

O conceito de “perigo” diferencia-se do de “risco”. O “perigo” é uma 

característica intrínseca de uma situação que, podendo estar associada a determinado 

Tipo de 

microrganismos 

Micorganimos indicadores Microrganismos patogênicos 

Escherichia 

coli 

(indicador 

fecal) 

Clostridium 

perfringens 

Phage 

(indicador 

de virus) 

Bactérias 

entéricas 

Vírus 

entéricos 

Giardia 

lamblia 

Cryptosporidiun 

parvum 

Helmintos 

Bacterias em 

geral 
X X  X     

Protozoários e 

helmintos      X X X 

Vírus   X  X    

Remoção (em termos de log) nos vários estágios do tratamento 

Tratamento 

secundário 
1 - 3 0,5 - 1 0,5 – 2,5 1 - 3 0,5 - 2 0,5 – 1,5 0,5 - 1 0 - 2 

Dupla filtração 

(com 

coagulação) 

0 - 1 0 - 1 1 – 4 0 - 1 0,5 - 3 1 - 3 1,5 – 2,5 2 - 3 

Filtração por 

membranas – 

osmose reversa, 

ultrafiltração e 

nanofiltração. 

4 - > 6 > 6 2 - > 6 >  6 2 - > 6 >  6 4 - > 6 >  6 

Armazenamento 

em reservatórios 
1 - 5 NA 1 – 4 1 - 5 1 - 4 3 -4 1 – 3,5 1 - > 3 

Ozonização 2 - 6 0 – 0,5 2 – 6 2 - 6 3 - 6 2 - 4 1  -2 NA 

Desinfecção por 

UV 
2 - > 6 NA 3 - > 6 2 - > 6 1 - > 6 3 - > 6 3 - > 6 NA 

Oxidação 

avançada 
>  6 NA >  6 >  6 >  6 >  6 >  6 NA 

Desinfecção por 

cloro. 
2 - > 6 1 - 2 0 – 2,5 2 - > 6 1 - 3 0,5 – 1,5 0 – 0,5 0 - 1 
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agente (químico, físico ou biológico) com propriedades tóxicas ou infecciosas, pode vir 

a causar efeitos adversos à saúde, já o conceito de “risco”, em sua perspectiva 

quantitativa, está relacionado à identificação e, ou, caracterização de relações entre a 

exposição a determinados agentes e os potenciais danos causados à saúde humana, e sua 

tradução em um valor numérico, que, ancorada na teoria das probabilidades, possibilita 

a quantificação ou previsão de eventos em saúde em uma população exposta 

(FLORENCIO, L; BASTOS, R. K. X., AISSE, M. M; 2006).   

Neste sentido, a utilização de esgoto sanitário, por exemplo para fins de 

irrigação constitui um perigo, pois os esgotos podem conter microrganismos e outras 

substâncias tóxicas, porém se considera que os esgotos recebam tratamento adequado à 

remoção destes, não haverá risco de infecção.  

Por isso, em qualquer situação de aplicação de água de reúso é importante 

proceder metodologias de avaliação de risco, no sentido de acompanhar e gerenciar as 

atividades de reúso sob a ótica de minimização de riscos, feito aos moldes dos Planos de 

Segurança da Água (JORDÃO e PESSOA, 2014). 

2.8 Aspectos jurídicos 

Quando se aborda o tema reúso de água no Brasil há um impasse jurídico, 

devido à falta de legislação e normas técnicas. Existem basicamente duas normas que 

abordam a prática do reuso de água no Brasil, a Resolução do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos - CNRH nº 54/2005 e a Norma NBR 13.969/1997. 

2.8.1 Diretrizes nacionais 

O Conselho Nacional de Recursos Hídrico (CNRH) na resolução nº 54, de 

28 de novembro de 2005, é uma norma geral e descreve, ainda que sucintamente, quatro 

modalidades para prática de reúso direto não potável para fins agrícolas, ambientais, 

indústrias e aquicultura.  

Já a Norma Brasileira, a NBR 13.969/1987, que não é específica para reuso, 

e sim para projeto de unidades de pós tratamento para tanque séptico, tem um item 

dedicado ao tema, inclusive com a definição de classes de água de reúso, com 

respectivas indicações de padrões de qualidade. O Quadro 2 apresenta os padrões de 

qualidade para água de reúso previstos na NBR 13.969/1997, sendo que para cada 

classe há valores de parâmetros distintos. 
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Quadro 2 – Padrões de qualidade para água de reúso previstos na NBR 

13.969/1997. 

Descrição da classe 

Parâmetros 

Turbidez 

(UT) 

Coliformes 

Termotolerantes 

NMP/ 100 ml 

SDT 

(mg/L) 
pH 

Cloro 

Residual 

(mg/L) 

Classe 1: Lavagem de 

carros e outros usos 

< 5 < 200 < 200 6 a 8 0,5 a 1,5 

Classe 2: Lavagens de 

pisos, calçadas e irrigação 

dos jardins, manutenção 

dos lagos e canais para 

fins paisagísticos, exceto 

chafarizes; 

< 5 < 500 NE NE < 0,5 

Classe 3: Reúso nas 

descargas dos vasos 

sanitários; 

< 10 < 500 NE NE NE 

Classe 4 a: Reúso nos 

pomares, cereais, 

forragens, pastagens para 

gados e outros cultivos 

através de escoamento 

superficial ou por sistema 

de irrigação pontual. 

NE < 5.000 NE NE NE 

Nota: 

NE: Não Especificado. 

a:Concentração de Oxigênio Dissolvido > 2,0 mg/L, 

Fonte: Adaptado da NBR 13.969/1997. 

 

Com o crescimento de interesse pelo tema, a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) criou a norma NBR 15.527/2007 “Aproveitamento de água 

de chuva para áreas urbanas e fins não potáveis”, mas nenhuma, pelo menos por 

enquanto, para o reuso de água. 

No entanto, em 2010, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos publicou 

a Resolução 121/2010 no qual estabeleceu as diretrizes e os critérios para a prática de 

reúso direto de água não potável para a modalidade agrícola e florestal. De acordo com 

o texto, a aplicação de água de reúso para fins agrícolas e florestais não pode 

apresentar riscos ou causar danos ambientais e à saúde pública. Além disso, o produtor 

da água de reúso é responsável pelas informações constantes da caracterização e 

monitoramento da qualidade desta água, bem como também é responsável por qualquer 

acidente ou impacto ambiental, decorrente da aplicação da água de reúso que possa 

comprometer os demais usos da água no entorno da área afetada. 
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Segundo reportagem de Daiana Cheis, como não há normalização específica 

e nem diretrizes para o reúso de água, algumas empresas tentam outras alternativas 

como destaca o professor no departamento de Eng. Hidráulica e Ambiental da Escola 

Politécnica da USP e Coordenador de Projetos da CIRRA – Centro Internacional de 

Referência em Reúso de Água, Dr. José Carlos Mierzwa: “Normalmente, quando se 

pretende implantar programas de reuso mais abrangentes, os profissionais fazem 

consultas às diretrizes internacionais, como da Organização Mundial da Saúde - OMS 

expostas no Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and Greywater ou o 

Guidelines for Water Reuse da Agência Americana de Proteção Ambiental - EPA, de 

2012" (Revista TAE, 2013). 

Desta forma, como não existe uma norma específica para o reuso no Brasil, 

uma alternativa é a adoção normalização de outros países. Apesar de ser uma alternativa 

a adoção de normas internacionais, é preciso levar em consideração alguns aspectos 

diferenciais do nosso país para o uso dessas normas, como ressalta o Dr. José Carlos:  

[...] A possibilidade de utilização de normas internacionais é 

uma opção, porém elas devem ser avaliadas com critério para 

aplicação no país, principalmente pelas diferenças culturais e 

também pelo nível de desenvolvimento tecnológico. Muitas 

vezes os padrões de normas de reúso internacionais acabam 

sendo mais restritivos ou equivalentes aos padrões de qualidade 

que são utilizados para a água potável no Brasil, principalmente 

pelo fato de nos países desenvolvidos as tecnologias de 

tratamento de água para abastecimento e esgotos serem mais 

modernas. A discussão sobre normas para reuso no Brasil já 

ocorrem há muito tempo, mas até o momento não se chegou a 

nenhum consenso sobre uma norma que pudesse ser 

efetivamente adotada e não mais uma norma. Não adianta tentar 

usar normas muito restritivas, pois elas não incentivam a prática 

do reuso, assim como normas genéricas não dão condições de 

segurança para quem quer implantar programas de reúso [...] 

(Revista TAE, 2013). 

2.8.2 Diretrizes norte-americanas 

As diretrizes norte-americanas são citadas devido ao seu pioneirismo, e pelo 

fato de serem muitas vezes adotadas por especialistas em todo país. 

O estado da Califórnia, já em 1918 foi o primeiro estado americano a 

estabelecer os primeiros padrões de reúso para fins agrícolas. Os Estados Unidos, 

segundo Jordão e Pessoa (2014) é o país em que mais avançada se encontra a prática do 

reúso, sendo os estados da Califórnia e o da Flórida, os mais atuantes. 
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2.8.3 Diretrizes da U.S. EPA 

A publicação entitulada de Guidelines for Water Reuse ou traduzindo como 

“Diretrizes para Reúso de Água” foi publicada pela primeira vez em 1980, sendo 

atualizado em 1992, 2004 e por fim em 2012. Esta última edição de 2012 oferece novas 

informações e mais detalhes sobre uma ampla gama de aplicações de reutilização e 

reúso, bem como introduz novos conceitos e tecnologias de tratamento de apoio às 

operadoras de tratamento de esgoto para fins de reutilização de água. 

O guia inclui também um inventário dos regulamentos estaduais e o cenário 

das práticas de reúso e reutilização de água em outros países. Mais de 300 especialistas 

nas áreas de reúso e reutilização contribuiram para a elaboração deste guia. Vale 

salientar que algumas das fontes mais úteis consultadas para o desenvolvimento desta 

atualização deste guia incluem os anais de eventos, relatórios e artigos publicados por 

uma série de organizações, incluindo: Water Reuse Association (WRA), Water Reuse 

Research Foundation (WRRF), Water Environment Federation (WEF), Water 

Environment Research Foundation (WERF). O Conselho Nacional de Pesquisas em 

Águas de Reúso dos Estados Unidos (National Research Council’s Water Reuse) 

contribuiu com o relatório entitulado como “Potenciais de expansão para a oferta de 

água no país através da reutilização de águas residuais de origem doméstica”, pois este 

estudo toma um olhar mais abrangente sobre os potenciais usos da água de reúso a partir 

do tratamento das águas residuárias municipais como fonte alternativa de recurso 

hídrico.  

2.8.4 Diretrizes do estado da Califórnia 

Os parâmetros e seus respectivos valores variam de acordo com os seus usos 

pretendidos para o estado da Califórnia e podem ser visualizados no Quadro 3. Este 

quadro é um resumo da regulamentação californiana no qual é indicado no guia da 

Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, o Guidelines for Water Reuse 

(U.S. EPA, 2012). 
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Quadro 3 – Diretrizes de qualidade do estado da Califórnia – EUA para diversos 

tipos de aplicação. 
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Parâmetros Valores Nível de Tratamento Requerido 

DBO5 NS 

Tratamento terciário – Oxidação, 

coagulação, filtração e desinfecção 

Dosagem de cloro: CrT > 450 mg·min/L;  

tempo de contato: 90 minutos. 

SST NS 

Turbidez 2 NTU – para filtros (média) 

10 NTU – para filtros 

(máximo) 

0,2 – para membranas (média) 

0,5 – para membranas 

(máximo) 

Bactérias Coliforme total 

2.2/100 ml (média de 7 dias) 

23/100 ml (não pode ter mais 

do que uma amostra superior 

a este valor em 30 dias) 

240/100 ml (máximo) 

Patógenos NS 
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 –
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DBO5 NS 

Tratamento Secundário – oxidação e 

desinfecção 

SST NS 

Turbidez NS 

Bactérias Coliforme Total 

23/100 ml (média de 7 dias) 

240/100 ml (não pode ter 

mais do que uma amostra 

superior a este valor em 30 

dias) 
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u
ra

 a
li

m
en

ta
r
 

 

DBO5 NS 

Tratamento terciário – Oxidação, 

coagulação, filtração e desinfecção 

 

Dosagem de cloro: CrT > 450 mg·min/L;  

tempo de contato: 90 minutos. 

SST NS 

Turbidez 2 NTU – para filtros (média) 

10 NTU – para filtros 

(máximo) 

0,2 – para membranas (média) 

0,5 – para membranas 

(máximo) 

Bactérias Coliforme Total 

2.2/100 ml (média de 7 dias) 

23/100 ml (não pode ter mais 

do que uma amostra superior 

a este valor em 30 dias) 

240/100 ml (máximo) 

Outros - 
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DBO5 NS 

Tratamento secundário sem desinfecção - 

Oxidação 

SST NS 
Turbidez NS 
Bactérias Coliforme Fecal 

1000/100 ml (4 de 7 

amostras) 

4000/100 ml (máximo) 

 

Outros Se utilizado nitrogênio > 10 

mg/L, devem haver requisitos 

para proteção da água 

subterrânea 
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DBO5 NS 

Tratamento terciário – Oxidação, 

coagulação, filtração e desinfecção 

 

Dosagem de cloro: CrT > 450 mg·min/L;  

tempo de contato: 90 minutos 

SST NS 

Turbidez 2 NTU – para filtros (média) 

10 NTU – para filtros 

(máximo) 

0,2 – para membranas (avg) 

0,5 – para membranas 

(máximo) 

Bactérias Coliforme Total 

2.2/100 ml (média de 7 dias) 

23/100 ml (não pode ter mais 

do que uma amostra superior 

a este valor em 30 dias) 

240/100 ml (máximo) 

Outros Complementar com o 

monitoramento patógeno 
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DBO5 NS 

Tratamento secundário com desinfecção - 

oxidação 

SST NS 

Turbidez NS 

Bactérias Coliforme Total 

2.2/100 ml (média de 7 dias) 

23/100 ml (não pode ter mais 

do que uma amostra superior 

a este valor em 30 dias) 

 

Outros - 

R
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A
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DBO5 - 

Não regulamento pelo estado 

SST - 

Bactérias  

 

- 

Amônia - 

Nutrientes - 
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DBO5 NS 

Tratamento terciário – Oxidação, 

coagulação, filtração e desinfecção 

 

Dosagem de cloro: CrT > 450 mg·min/L;  

tempo de contato: 90 minutos 

SST NS 

Turbidez 2 NTU – para filtros (média) 

10 NTU – para filtros 

(máximo) 

0,2 – para membranas (avg) 

0,5 – para membranas 

(máximo) 

Bactérias Coliforme Total 

2.2/100 ml (média de 7 dias) 

23/100 ml (não pode ter mais 

do que uma amostra superior 

a este valor em 30 dias) 

240/100 ml (máximo) 
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DBO5 NS 

Não especificado pela regulamentação do 

estado 

SST NS 
Turbidez NS 
Bactérias NS 

Nitrogênio 

Total 

NS 

R
e

u
s o
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e l in d
i

re to
  DBO5 NS 

SST NS 
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Turbidez 2 NTU – para filtros (média) 

10 NTU – para filtros 

(máximo) 

0,2 – para membranas (média) 

0,5 – para membranas 

(máximo) 

Bactérias Coliforme Total 

2.2/100 ml (média de 7 dias) 

23/100 ml (não pode ter mais 

do que uma amostra superior 

a este valor em 30 dias) 

240/100 ml (máximo) 

 

Nitrogênio 

Total 

10 mg/L 

Patógenos Monitoramento não é 

necessário, mas as taxas de 

remoção de vírus são 

prescritas pelos requisitos de 

tratamento. 

Nota: 

NS = não especificada pelo regulamento do Estado  

Fonte: Adaptado da U.S. EPA (2012). 

2.8.5 Diretrizes da Organização Mundial da Saúde – OMS 

A Organização Mundial da Saúde – OMS em 1989 publicou um guia com 

diretrizes para o uso seguro de águas residuais e excrementos na agricultura e 

aquicultura, de forma a proteger a saúde dos trabalhadores envolvidos e do público em 

geral. Neste contexto, o guia conceituou "águas residuais" como esgotos domésticos de 

origem municipal e que não contenham efluentes de origem industriais; e definiu 

"Excreta" como excrementos e sub produtos, tais como lodo e material séptico.  

No entanto, o guia prevê algumas considerações de proteção da saúde, como 

o tipo do tratamento (lagoas de estabilização) destes esgotos e resíduos, antes de aplicar 

no solo, bem como observar o tipo de cultura. As culturas foram divididas em três 

categorias, como: A- irrigação de culturas a serem ingeridas crúas, campos esportivos e 

parques públicos: B – irrigação de cereais, culturas industriais, forrageiras, pastos e 

árvores; C – irrigação localizada de culturas da categoria B, se não ocorrer exposição 

aos trabalhadores. Os parâmetros avaliados são nematóides intestinais e coliformes 

fecais (termotolerantes). 

2.9 Panorama do reúso no Brasil e no mundo 

Alguns países e respectivas regiões merecem destaque no cenário de reúso 

de esgoto tratado, como os Estados Unidos, Austrália, Namíbia, Inglaterra, Israel, 

Japão, Cingapura, entre outros. 
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a. Estados Unidos 

Os exemplos mais radicais de combate ao desperdício e o reúso de esgoto 

tratado vêm dos Estados Unidos, mais precisamente o estado mais rico, a Califórnia. A 

busca por soluções para a crise da água começou em 1972, na região do Condado de 

Orange (sul da Califórnia) após o esgotamento do lençol freático. Em 1976, a primeira 

Estação de Tratamento de Esgoto começou a operar com dupla função, de tratar os 

esgotos sanitários para fins de recarga de aquífero e consequentemente evitar que a 

intrusão salina. Os processos avançados de tratamento adotados na ETE do Condado de 

Orange e na maioria das outras estações que "limpam" a água incluem microfiltração 

que exclui qualquer partícula maior do que 0,2 mícrons, removendo quase todos os 

sólidos suspensos, bactérias e protozoários. Posteriormente, segue o processo de osmose 

reversa, no qual remove outras impurezas, incluindo vírus, produtos farmacêuticos e 

minerais dissolvidos. E para a desinfecção adota-se a luz ultravioleta e peróxido de 

hidrogênio. Atualmente, o Estado da Califórnia possui as mais modernas estações de 

tratamento de esgoto visando o reúso (PEDROSA, 2014). 

Segundo uma reportagem da NRC Water Science & Technology intitulado 

de Água de Reúso: Potenciais para Expansão da Água de Abastecimento através do 

Reúso de Esgotos Municipais citado no Guidelines for Water Reuse (U.S. EPA, 2012) 

estima-se que nos Estados Unidos o uso da água de reúso é de aproximadamente 7 a 

8%. O Quadro 5 mostra a distribuição da aplicação da água de reúso nos dois estados 

americanos que mais se adotam esta prática, a Califórnia e a Florida.  

 

Quadro 4 - Distribuição da água de reúso nos estados americanos da Califórnia e 

Flórida 

Fonte: Adaptado da U.S EPA (20120. 

 

Categoria do Reúso Califórnia (% - 2009) Flórida (% - 2010) 

Irrigação na agricultura 29 11 

Paisagens urbanas 19 55 

Recarga de aqüífero 5 14 

Barreira para intrusão salina 8 - 

Industrial 7 13 

Sistemas naturais e outros usos 23 9 

Recreacionais 7 - 

Energia geotérmica 2 - 
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Outro estado americano que enfrenta a crise hídrica de forma semelhante é o 

Texas, que tem muitas áreas desérticas, onde a irrigação de parques, jardins e plantações 

com água de reúso datam do início do século XX. Em 1985, a cidade El Paso já trava 

seus esgotos e o injetava para recarga de aquífero (PEDROSA, 2014). 

Segundo o documento da Water Reuse Association – seção Califórnia sob o 

título “Direct Potable Reuse Initiative - Reporting on significant progress watereuse 

association” foram alocados, desde 2012, aproximadamente 6 milhões de dólares 

somente para o desenvolvimento de pesquisas e projetos sobre reúso potável direto.  

b. Austrália 

A Austrália passou por uma grande seca recentemente, a partir do final de 

1990 até 2012 e levou a investir em usinas de dessalinização e reúso de esgoto tratado 

(PEDROSA, 2014). 

c. Namíbia 

Este país do continente africano é rodeado pelos desertos da Namíbia e do 

Kalahari, e foi o pioneiro no tratamento de esgoto visando reúso, sendo que em 1968 

começou a tratar a água das descargas e pias e misturá-la à água pura do reservatório, 

que segue para as torneiras das descargas. Windhoek criou parâmetros de purificação de 

água, aceitos atualmente pela Organização Mundial da Saúde e União Europeia. Para 

conseguir a aceitação da população foi feita uma longa campanha publicitária 

(SANTOS, J; LOIOLA, R, 2016). 

d. Cingapura 

Neste país asiático, segundo a reportagem de SANTOS, J e LOIOLA, R, 

(2016), na revista Veja.Com On Line, aproximadamente 30% da água é reciclada, ou 

seja, a água potável consumida pela população é proveniente da Estação de Tratamento 

de Esgoto. O programa experimental iniciou em 1974 e permaneceu fechado durante 

décadas por seu alto custo, no entanto foi retomado em 1998, devido a carência de 

mananciais. O processo de tratamento dos esgotos se dá por filtração em membranas e 

desinfecção por raios ultravioleta, sendo que a maior parte da água de reúso é para fins 

industriais e entre 40% a 30% é para uso doméstico.  

O país também possui usinas de dessalinização, operando desde 2013, no 

qual contribui com 25% de toda água fornecida ao abastecimento. 
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e. Israel 

Na mesma reportagem citada acima, informa que Israel é conhecido 

internacionalmente como o mais avançado no manejo de água, devido às áreas 

desérticas, e sendo suas fontes naturais escassas para suprir a demanda populacional. 

Apesar disso, tem uma agricultura desenvolvida e raramente passa por crises hídricas. 

Segundo Santos e J; Loiola, R, (2016), os bons resultados vêm da combinação de 

diversas estratégias, centralizadas pelo governo. A primeira técnica de economia de 

água começou a ser utilizada no início do século XX, quando a principal ocupação do 

país era com a agricultura. Nessa época, os fazendeiros desenvolveram um tipo de 

irrigação mais econômico, chamada de irrigação por gotejamento, ou seja, não é 

necessário encharcar toda a terra, apenas direcionar a água para as raízes das plantas. 

Além disso, o país desenvolveu técnicas de reúso sofisticadas, com o uso de membranas 

e processos químicos. Atualmente de 80% a 90% dos esgotos são tratados e 

reutilizados. Israel também tem uma das maiores usinas de dessalinização do mundo, 

em Ashkelon, inaugurada em 2005 e produtora de 13% de toda a água doméstica 

consumida no país. Os níveis de perdas por vazamento são semelhantes ao da União 

Europeia, de 10%, e todas as crianças são educadas na escola a economizarem a água 

dentro das casas. 

f. Londres – Inglaterra 

Após um estudo oficial verificar se valia a pena transportar água do Norte 

do país ou usar outras técnicas, a cidade inaugurou em 2010 sua primeira usina de 

dessalinização para atender uma população de 1 milhão de pessoas — por estar perto do 

mar, essa foi a opção considerada mais econômica. Com custo de 250 milhões de libras, 

a usina pode fornecer água para 1 milhão de pessoas — mas deve ser usada 

principalmente em períodos de seca (SANTOS, J e LOIOLA, R, 2016 e PEDROSA, 

2014). 

g. Japão 

O Japão apostou no reúso de água, principalmente nas industrias depois de 

uma grande seca em 1964. Na década de 1980, o reúso tornou-se a opção também para 

o consumo doméstico nas grandes cidades, sendo que a água é utilizada para descargas, 

limpeza e para derreter neve. Outra medida adotada é que todos os prédios com mais de 

10.000 metros quadrados construídos em Tóquio devem ser equipados com sistemas de 

tratamento e reúso de água. Em Osaka e Fukuoma, a regra vale para os prédios maiores 
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que 5.000 metros quadrados desde 2003. Os encanamentos duplos — para água potável 

e água de reúso — são também usados em prédios comerciais e públicos (SANTOS, J e 

LOIOLA, R, 2016 e PEDROSA, 2014). 

h. Brasil 

A maior companhia de saneamento do país, a Sabesp é a empresa líder na 

produção de água de reúso. Com capacidade instalada de aproximadamente 830 L/s por 

segundo, o reúso é feito em quatro estações de tratamento de esgoto (ETEs) da Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP) – Barueri, Jesus Neto, Parque Novo Mundo e São 

Miguel – e na Estação de Produção de Água Industrial Aquapolo, um projeto em 

parceria com a empresa Odebrecht Ambiental.  

De acordo com a Sabesp, o volume produzido é comercializado para cerca 

de 50 clientes, entre eles prefeituras, construtoras e indústrias dos setores têxtil, 

petroquímico e de papel e celulose. O fornecimento, exclusivamente para fins não 

potáveis, é feito via rede adutora, sendo que uma parcela minoritária dos clientes recebe 

o líquido por caminhões-pipa. A empresa Aquapolo, criada em 2012 pela Sabesp, é, 

segundo a companhia, o maior projeto do tipo na América Latina e um dos 10 maiores 

do mundo. A estação fornece água para o polo industrial de Mauá e indústrias da região 

do ABC, em São Paulo (VASCONCELOS, Yuri, 2015). 

A Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento (Sanasa), órgão 

responsável pelo fornecimento de água e tratamento de esgoto do 1,1 milhão de 

moradores de Campinas, no interior paulista, iniciou em setembro de 2015 um estudo 

pioneiro com a finalidade de implantar no Brasil o primeiro sistema de produção de 

água de reúso potável, destinada ao abastecimento da população. O projeto é realizado 

com apoio do Centro Internacional de Referência em Reúso de Água (Cirra), da 

Universidade de São Paulo (USP), um dos principais órgãos de pesquisa na área. 

Produzido a partir do tratamento avançado de efluentes domésticos, o reúso é apontado 

como uma das alternativas para a escassez de água, um problema que surge quando as 

chuvas são insuficientes, como nos dois últimos anos na região Sudeste 

(VASCONCELOS, Yuri, 2015). 

2.10 A Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú 

Na esfera nacional, a Bacia hidrográfica do Rio Camboriú pertence à Região 

Hidrográfica do Atlântico Sul. Segundo diagnóstico do Panorama da Qualidade das 
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Águas Superficiais do Brasil publicado pela Agência Nacional de Águas em 2012 a 

região hidrográfica do Atlântico Sul abrange 2,2% do território nacional e compreende 

os estados do Rio Grande do Sul Santa Catarina, Paraná e São Paulo no qual 

corresponde a uma população de aproximadamente 13 milhões de habitantes (6,8% da 

população Brasileira). Esta região hidrográfica é formada por um conjunto de bacias 

independentes de diversos tamanhos, vertendo para o litoral, conforme Figura 7.  

 

Figura 7- Localização da Região Hidrográfica Atlântico Sul. 
Fonte : BRASIL, 2012 . 

No âmbito estadual, a bacia está compreendida na Região Hidrográfica 7 – 

Vale do Itajaí, porém como deságua no Oceano Atlântico é considerada uma bacia 

independente. 

Neste contexto, a Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú engloba os 

municípios de Balneário Camboriú (a jusante) e Camboriú (a montante), abrangendo 

uma área de aproximadamente 200 km2, sendo que o principal rio chamado de 

“Camboriú” possui cerca de 35 km de extensão (PADILHA, 2013).  

A Figura 8 ilustra a localização da bacia hidrográfica do Rio Camboriú no 

âmbito do estado e do país. 
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Figura 8.  Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, SC. 

Fonte: PADILHA, 2013. 

As características físicas da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú podem ser 

visualizadas no Quadro 5 

Quadro 5 - Características físicas da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú 

Parâmetro Atributo 

Área de Drenagem (A) 199,8 km2 

Perímetro da Bacia (P) 94,9 km 

Coeficiente de Copacidade (Kc) 1,797 

Fator de Forma (Kf) 0,3 

Ordem da Bacia 5º 

Comprimento do rio principal (L) 33,8 km 

Comprimento total dos cursos d´água (Lt) 643,9 km 

Densidade de drenagem (Dd) 3,22 km/km2 

Extensão média do escoamento superficial (l) 0,077 km 

Distância mais curta entre a nascente e a foz (D) 25,7 km 

Índice de sinuosidade de curso d´água (ls) 26,03% 

Declividade média (X) 25,45% 

Altitude máxima (H) 735 m 



52 

 

Altitude média (Hm)  163 m 

Altitude mínima (Ho) 0 m 

Tempo de concentração (Tc) 10 h 

Fonte: EPAGRI, 1999 apud PADINHA, 2013. 

 

A característica desta bacia hidrográfica está muito atrelada às 

características de ambos os municípios, mais precisamente em relação ao uso e 

ocupação do solo e a economia local. 

No entanto, os dois municípios possuem características próprias, sendo que 

o município de Camboriú possui área rural, enquanto Balneário Camboriú é totalmente 

urbana.  

Segundo a previsão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para o 

ano de 2015, o município de Balneário possuía uma população de 128.155 habitantes, 

sendo o 11º município mais populoso do estado e o 2º menor em área total, com 46 km². 

A densidade demográfica no município em 2015 foi na ordem de 2.337 habitantes por 

km2, principalmente devido à quantidade de prédios destinados a residências, comércios 

e hotéis (IBGE, 2016). Segundo Santa Catarina Turismo S/A - SANTUR (2013), a 

população local chega a 1,5 milhão na alta temporada. 

Já o município de Camboriú, conforme o Plano Municipal de Saneamento 

Básico possui uma área de 211,6 km², sendo 34,8 Km² de área urbana e 176,8 Km² de 

área rural. De acordo com o censo do IBGE, para 2015 a população estimada foi de 

74.434 habitantes, sendo que 95% residem na área urbana. A densidade demográfica do 

município é de 293,68 hab/km2. 

As principais nascentes de água que drenam para o ponto de captação de 

água para abastecimento das duas cidades, localizam-se no município de Camboriú, 

enquanto a foz do rio Camboriú situa-se na região central de Balneário Camboriú e 

deságua na Praia Central.  

Devido ao uso e ocupação do solo das duas cidades, o processo de 

urbanização se intensificou, e segundo dados do IBGE (2016) a população dos dois 

municípios cresceu aproximadamente em 32% nos últimos 10 anos, gerando um 

impacto negativo sobre os serviços de saneamento, principalmente, o de abastecimento 

de água, justamente porque o Rio Camboriú é o único manancial de abastecimento de 

água. 
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Em relação ao saneamento básico, no quesito de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, no município de Balneário Camboriú 98% da população é 

contemplada com abastecimento de água e 90% dos moradores são contemplados com 

rede coletora de esgoto e respectivo tratamento (EMASA, 2016).  

Já segundo o Plano Municipal de Saneamento de Camboriú o Sistema de 

abastecimento de água do município é operado, desde 2015, através de uma concessão 

para a empresa Água de Camboriú que é a responsável pela operação, manutenção e 

todo o comercial do sistema, no entanto a água tratada é importada (adquirida) do 

município de Balneário Camboriú. O sistema atende quase toda a área urbana, sendo 

que a área rural não é atendida pelo sistema público e sim por soluções individuais com 

poços e nascentes. Não há sistema esgotamento sanitário no município, sendo adotado o 

uso de sistemas de tanque séptico. 

Vale ressaltar, ainda segundo a EMASA (2016), que toda a água captada 

pela autarquia no Rio Camboriú é destinada ao abastecimento público de ambos os 

municípios. 

Segundo PADILHA (2013, p. 4) sobre os conflitos existentes na bacia: 

[...] vale destacar que os conflitos pela água nesta bacia não ocorrem somente 

em períodos de estiagem, mas principalmente nos meses de verão, quando a 

demanda deste recurso para o abastecimento público e a rizicultura são 

maiores, ocasionando também problemas no nível ecológico, como a 

mortalidade de peixes e outros organismos aquáticos. Desta forma, além dos 

fatores físicos, torna-se importante destacar os aspectos de uso e ocupação do 

solo, e também a demanda pelo recurso hídrico nesta bacia [...] 

Como exposto por Padilha (2013), além da demanda para o abastecimento público 

há a demanda pela rizicultura.  
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3 MÉTODO DA PESQUISA 

O tipo de pesquisa segundo os fins e objetivos adotado neste trabalho foi de 

natureza exploratória e aplicada. Considerou-se como de “natureza exploratória” porque 

foi realizado em áreas de conhecimento onde há escasso conhecimento acumulado e 

sistematizado, bem como tem por objetivos aprimorar ideias, levantar hipóteses sobre o 

assunto poucos explorados, como é o caso do reúso potável direto. Em concomitante 

tem “natureza aplicada”, pois trata-se de uma pesquisa na qual seus resultados possam 

ter utilização imediata na solução de problemas concretos. 

As estratégias e os meios que foram empregados na busca foram através de 

dados existentes. Neste tipo de pesquisa usam-se dados já existentes na situação em 

estudo (pesquisa bibliográfica ou documental) e àquelas que o pesquisador utiliza dados 

fornecidos por pessoas. 

Em relação aos dados já existentes adotou-se a pesquisa bibliográfica, a 

pesquisa documental e a pesquisa com imagens. 

A pesquisa bibliográfica teve como base as pesquisas anteriores sobre o 

tema de reúso, cultivo de arroz irrigado, tecnologias de tratamento avançado, 

dimensionamento e traçado de adutoras, implicações legais sobre reúso e demais 

assuntos correlatos. O levantamento bibliográfico foi agilizado com a utilização de 

ferramentas de busca da internet, entre as quais pode-se citar o Google Acadêmico, 

Google Livros, Sites do Governo Federal, Portal de periódicos da CAPES, e o Site da 

Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Em concomitante foi feito uso da 

biblioteca da Universidade do Vale do Itajaí. Já a pesquisa documental teve como base 

os documentos escritos, não escritos e imagens emitidos por órgãos oficiais, ou seja, 

provenientes de fontes primárias de informações, neste caso a própria prestadora dos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. As imagens foram ser 

provenientes de ferramentas como o Google Maps e fotografias do local. 

3.1 Área de estudo 

A área de estudo concentrou-se na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, na 

qual compreende os municípios de Camboriú e Balneário Camboriú, ambos distantes da 

capital, Florianópolis, em aproximadamente 80 km (IBGE, 2016). A localização de 

ambos municípios (um em relação ao outro) pode ser visualizado na Figura 9. 
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Figura 9 - Localização dos municípios de Balneário Camboriú e Camboriú. 

Fonte: IBGE, 2015. 

Adaptado pelo autor 

 

3.2 Estação de Tratamento de Esgotos de Balneário Camboriú 

No município de Balneário Camboriú, os serviços de abastecimento de água 

e esgotamento sanitário são prestados pela administração direta na modalidade de 

autarquia municipal, na qual foi criada em 2006, sob o nome de Empresa Municipal de 

Água e Saneamento – EMASA (EMASA, 2016). 

Segundo a EMASA (2016), até abril de 2016, mais de 90% dos moradores 

são contemplados com rede coletora de esgoto, no qual totaliza em torno de 110 km de 

rede coletora, sendo que todo o esgoto coletado é tratado.  

A ETE Nova Esperança está localizada, no bairro Nova Esperança, no 

Município de Balneário Camboriú. A mesma opera 24 horas por dia, contando com 

quinze operadores divididos em quatro turnos diários. Tem ainda 01 (um) técnico de 

saneamento, 02 (dois) coordenadores de estação (cargos comissionados) e 02 (dois) 

vigilantes contratados para segurança patrimonial e controle de acesso à ETE.  

A Estação de Tratamento de Esgoto adota o sistema de lodos ativados de 

aeração prolongada, sendo que esta modalidade opera desde 2011, a modalidade antiga 

era de lagoas de estabilização (sistema australiano). As lagoas ainda estão no local, só 

que não estão em operação, conforme pode visualizado na Figura 9, a linha amarela 

delimita onde opera a ETE atual. 
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A vazão média de operação da ETE é de 400 L/s para baixa temporada 

(compreendendo entre os meses de fevereiro a meados de dezembro) e de 

aproximadamente 600 L/s para os meses de alta temporada (meados de dezembro a 

fevereiro). 

 

 

Figura 10 – Vista aérea da Estação de Tratamento de Esgoto de BalneárioCamboriú/SC e 

respectiva delimitação 

Fonte: CENI, 2016 

Conforme averiguado in loco, a ETE é composta de unidades para o 

tratamento preliminar, secundário e terciário, dispostas da seguinte maneira: 

a. Tratamento preliminar – remoção de sólidos grosseiros e areia   

- Remoção de Sólidos Grosseiros 

A remoção dos sólidos grosseiros é a primeira etapa, apesar de existir cestos 

retentores de sólidos nas estações elevatórias. Para a remoção de sólidos grosseiros são 

utilizados dois tipos de gradeamento, o primeiro gradeamento é manual e por barras 

paralelas com abertura de 30 mm. Em seguida, há um gradeamento mecanizado com 

abertura de 5 mm. O material que fica retido nas grades fica armazenado em containers 

e depois é encaminhado para a disposição final em aterro sanitário.   

- Retenção de areia 

Após ao gradeamento é adotado 2 (dois) desarenadores mecanizados que 

operam em paralelo, do tipo caixa de areia de tanque quadrado, com retenção da areia 

retida por meio de equipamento mecanizado, seguido de caixa de gordura. O transporte 

de areia para um container é através de uma rosca transportadora do tipo “sem fim”.  
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A remoção da areia é realizada através do raspador de fundo, o qual 

encaminha a areia para um poço, em seguida ela é removida por um parafuso do tipo 

“sem fim”. 

b. Tratamento secundário – sistema de lodo ativado de aeração prolongada 

O tratamento biológico é do tipo lodo ativado, de aeração prolongada com 

nitrificação e desnitrificação, as quais, conforme projeto deveriam ocorrer de forma 

simultânea. Este tratamento foi projetado para operar com a idade do lodo igual a 18 a 

30 dias e a relação alimento/microorganismo de 0,07 a 0,15 kg DBO/kg SSV.dia.  

Uma das lagoas anaeróbias que foram desativadas, foi transformado em 

tanque de aeração, com volume de 52.106 m3 e profundidade útil de 3,10 m. O sistema 

de aeração é através de difusores cilíndricos de bolhas finas, sendo que os mesmos 

ficam submersos, mas suspensos do fundo. O fornecimento de oxigênio para o processo 

aeróbio é assegurado por um conjunto de cinco sopradores de 250 cv cada. O ar é 

introduzido em uma extremidade da cadeia até atingir os difusores através do qual o ar 

aspirado entra em contato com o efluente. 

Após o tratamento biológico, o esgoto secundário é distribuído 

uniformemente para os 2 (dois) decantadores circulares com equipamento de remoção 

de lodo e escuma mecanizado. O lodo removido de cada decantador é encaminhado para 

um tanque de reunião de lodo que alimenta o poço de sucção das estações elevatórias de 

lodo, a do reciclo e do descarte do lodo excedente 

O retorno do lodo ativado é efetuado por meio da elevatória de reciclo do 

lodo, equipada com um conjunto de quatro moto-bombas, tipo centrífugas de eixo 

horizontal, para atender até 120 % da vazão média afluente. 

c. Tratamento Terciário - desinfecção do Efluente Final  

O sistema de desinfecção consiste no emprego de cloro gasoso, disponível em 

duas baterias de cilindros de 900 kg, localizado na sala de armazenamento de cloro, que 

dispõe de sistema de dosagem. A desinfecção é realizada em um tanque de contato, com 

volume de 1.260 m3. A capacidade de dosagem de cloro do sistema de desinfecção 

instalado atende até 8 mg Cl2/L, para uma vazão máxima de 700 L/s. Posteriormente, o 

efluente tratado é lançado no corpo receptor, Rio Camboriú por meio de emissário.  

O corpo receptor dos efluentes da ETE Nova Esperança é o Rio Camboriú, 

que está enquadrado como Classe 2, cujos parâmetros de qualidade de água estão 

definidos na Resolução CONAMA nº 357 de maio de 2005.   
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A estrutura da ETE ainda conta com uma estação elevatória de reciclo do 

lodo; uma estação elevatória de descarte do excesso de lodo; sala dos sopradores de ar, 

sala de dosagem de cloro gás, bem como estruturas de apoio como uma edificação com 

sala dos operadores e do sistema supervisório, banheiros, refeitórios e almoxarifado. 

3.2 Estimativa da vazão para Reúso Potável Indireto 

Para a estimativa da vazão de reúso considerou-se optar por duas 

alternativas distintas: 

 Alternativa 1 – Denominada de “baixa vazão”: Adotou-se 10% da vazão 

de outorga. A vazão de outorga corresponde a 700 L/s, então a vazão 

adotada resultou em 70 L/s. Caso fosse considerado o consumo per capito 

de 150 L/pessoa.dia, o acréscimo de água corresponderia para uma 

população de 40.320 habitantes. Esta vazão corresponde a 17,5 % da vazão 

de esgoto tratado na ETE. 

 Alternativa 2 – Denominada de vazão média da ETE, na qual é de vazão 

de 400 L/s (a vazão média da ETE em baixa temporada). Fazendo-se a 

mesma analogia anterior, esta vazão corresponderia ao acréscimo para 

abastecer 230.400 habitantes. 

O dimensionamento da adutora e respectivo composição de custos foram 

feitos para as vazões de 70 L/s e 400 L/s. 

3.3 Avaliação dos parâmetros da ETE para fins de Reúso Potável Indireto 

Os parâmetros monitorados pela EMASA para o afluente e efluente são: 

Coliformes Totais, DBO5, Detergentes aniônicos, DQO, Fósforo Total, Nitrogênio 

Amoniacal, Nitrogênio Total, Óleos e graxas, pH, Sólidos sedimentáveis; Sólidos totais 

(ST); Sólidos suspensos totais (SST); Sólidos suspensos voláteis (SSV).  

O período amostral da base de dados foi de janeiro/2015 a julho/2016, sendo 

que se trabalhou com os valores médios mensais.  

A partir destes dados, comparou-se os mesmos com os valores dos padrões 

para reúso potável indireto previstos no Guidelines for water reuse da U.S EPA de 

2012. Esta literatura foi adotada como referência básica, pois contém a legislação e a 

experiência de diversos estados americanos, nos quais são referências mundiais, bem 

porque a legislação brasileira ainda é muito insípida. 
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Como nos Estados Unidos, cada estado possui legislação própria optou-se 

por comparar com a legislação do estado do Texas (por ser um dos estados que mais 

implantaram este tipo de reúso na última década), da Califórnia (por ser um dos estados 

com mais background em reuso de esgoto) e do estado de Washington, por apresentar 

padrões para reúso potável indireto na modalidade de incremento de vazão. O Quadro 6 

apresenta um resumo da legislação de reúso para fins potáveis indireto para os estados 

do Arizona, Califórnia, Flórida, Hawaii, Nevada, New Jersey, Carolina do Norte, Texas, 

Virginia e Washington (U.S. EPA, 2012).  

Vale salientar que a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos 

(U.S. Environmental Protection Agency – U.S. EPA) foi criada em 1970 e teve como 

objetivo consolidar, em uma única instituição, pesquisas federais, monitoramento, 

estabelecimento de padrões e atividades de controle para garantir a proteção ambiental 

(METCALF e EDDY, 2016), e desta forma tornou-se referência mundial no tema. 

Esta comparação teve o intuito de saber se o efluente tratado na ETE Nova 

Esperança pode ser utilizado para reúso, com base na legislação destes estados 

americanos, Quadro 6. 

Quadro 6 – Quadro comparativo das legislações sobre reúso potável indireto nos 

Estados Unidos. 

Estado 
Arizona 1 Califórnia 2 Flórida 4 Hawaii Nevada 

R
eq

u
isito

s d
e T

ratam
en

to
 

Processos 

unitários 
NR 

Oxidação, 

coagulação, filtração, 

desinfecção, 

múltiplas barreiras 

para a remoção de 

patógenos e 

compostos orgânicos. 

Tratamento Secondário, filtração, 

disinfecção, múltiplas barreiras para a 

remoção de patógenos e compostos 

orgânicos. 

Depende 

do caso 
ND 

Dose de UV 

(se for usada) 
NR NWRI Guidelines 3 NWRI UV Guidelines NS ND 

Dose de cloro 

(se for usado) 
NR 

CrT > 450 mg·min/L; 

tempo de contato de 

90 minutes. 

TRC > 1 mg/L; 

tempo de contato de 15 minutes. 5 
NS ND 

R
eq

u
isito

s d
e 

m
o

n
ito

ram
en

to
 

DBO5 NR NS 

-20 mg/L (média anual) 

-30 mg/L (média mensal) 

- 45 mg/L (média semanal) 

-60 mg/L (max) 

NS ND 

Sólidos Totais 

Suspensos 
NR NS 5 mg/L (max) NS ND 

Turbidez NR 

-2 NTU (média) para 

filtros comuns 

-10 NTU (max) for  

filtros comuns 

-0.2 NTU (média) 

Depende do caso, geralmente de 2 a 

2.5 NTU 
NS ND 
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para filtros de 

membranas 

-0.5 NTU (max) para 

filtros de membranas 

Indicadores 

bacteriológicos 
NR 

Coliformes Totais 

 -2.2/100mL (média 

para sete dias) 

-23/100mL (somente 

uma amostra pode 

exceder este valor em 

30 dias) 

-240/100mL (max) 

Coliformes Totais: 

-4/100mL (max) 
NS ND 

Carbono 

orgânico total 
NR 

0.5 mg/L 

 

-3 mg/L (média mensal) 

-5 mg/L (max); 6 
NS ND 

Nitrogênio 

Total 
 

10 mg/l (média de 4 

amostras 

consecutivas) 

10 mg/L (média NS ND 

Padrões de 

potabilidade 
NR Em conformidade Em conformidade NS ND 

Patógenos NR TR 
Giardia, Cryptosporidium 

amostragem quaternária 
NS ND 

Continuação: Quadro 6 - Quadro comparativo das legislações sobre reúso potável 

indireto nos Estados Unidos. 

Estado New 

Jersey 7 Carolina 

do 

Norte 

Texas Virginia  

Washington 

Classe A 

Percolação 

superficial 

Classe A 

Recarga 

direto do 

aquifero 8 

Incremento de vazão 

R
eq

u
isito

s d
e T

ratam
en

to
 

Processos 

unitários 

NR NR Depende do 

caso 

Depende 

do caso 

Oxidação com redução de nitrogênio, filtração e 

desinfecção  

Dose de UV 

(se for usada) 

NR NR NS NS NWRI Guidelines 

Dose de cloro 

(se for usado) 

NR NR NS NS Cloro 

residual  > 1 

mg/L; 

Tempo de 

contato de 30 

minutos 

Cloro 

residual > 1 

mg/L; 

Tempo de 

contato de 30 

minutos 

Cloro residual  > 1 

mg/L; 

Tempo de contato de 

30 minutos 

R
eq

u
isito

s d
e m

o
n

ito
ram

en
to

 
DBO5 NR NR 5 mg/L NS 30 mg/L 5 mg/L 30 mg/L 

Sólidos Totais 

Suspensos 

NR NR NS NS 30 mg/L 5 mg/L 30 mg/L 

Turbidez NR NR 3 NTU NS - 2 NTU 

(média) 

- 5 NTU 

(máxima) 

- 0,1 NTU 

(média) 

- 0,5 NTU 

(máxima) 

NS 

Indicadores 

bacteriológicos 

NR NR  E. coli 

 -20/100 mL 

(média 

geométrica 

de 30 dias) 

-75/100mL 

(max)  

Enterococci  
-4/100mL 

(média 

geométrica 

de 30 dias) 

 -9/100mL 

NS Coliformes 

Totais: 

-2.2/100 

(média de 7 

dias) 

-23/100 

(max) 

Coliformes 

Totais: 

-1/100mL 

(média) 

-5/100mL 

(max) 

Coliformes fecais: 

-200/100mL (média) 

-400/100mL (max 

semanal) 
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(max)   

Carbono 

orgânico total 

NR NR NS NS NA 1 mg/L NS 

Nitrogênio 

Total 

NR NR NS NS NA 10 mg/L Padrões de 

lançamento de 

efluentes 

Padrões de 

potabilidade 

NR NR NS NS 
Em conformidade 

Patógenos NR NR NS NS NS NS NS 

Fonte: U.S. EPA, 2012. 

Adaptado por CENI, 2016. 

 

NS = não especificada pelo regulamento do Estado  

NR = não regulamentado pelo estado do programa de de reúso. 

ND = regulamentação não tem sido desenvolvida pra este tipo de reúso.  

TR = monitoramento não é necessário, mas as taxas de remoção de vírus são prescritos pelos requisitos de 

tratamento 

 

1 – O estado do Arizona atualmente não tem normas de Reúso Potável Direto; no entanto, há 

regulamentos para as instalações de recarga de aquifero, onde a água de reúso é misturada com a água 

subterrânea e podem ser retiradas para abastecimento.  

2 - Estes requisitos são referentes às águas subterrâneas com reabastecimento com água de reúso.  

3 - A remoção adicional patógeno é necessário para recarga das águas subterrâneas através de outros 

processos de tratamento, a fim de atingir 12 log redução de vírus entérico, 10 log redução de cistos de 

Giardia, e 10 log de redução de oocistos de Cryptosporidium.  

4 - Requisitos Florida são para o uso planejado de água recuperada para aumentar subterrâneas 

5 - Na Flórida, quando desinfecção com cloro é adotada, o tempo de contato (horas) é especificado para 

três níveis de coliformes fecais, medidos antes da desinfecção. Se a concentração de coliformes fecais 

antes da desinfecção: é ≤ 1,000 UFC/100 mL, o Cloro Residual Total é de 25 mg · min / L; se é 1.000 a 

10.000 UFC/100 mL o Cloro Residual Total do é de 40 mg · min / L; e é ≥ 10.000 UFC/100 mL o Cloro 

Residual Total deve ser de 120 mg · min / L.  

6 – Compostos organicos halogenadosl (TOX) são regulados na Flórida. 

7 - Para recarga de água subterrânea devem ser atendidas os padrões de qualidade. 

 8 – O estado de Washington exige a distância de separação mínima horizontal entre o ponto de recarga 

direta e ponto de retirada como fonte de abastecimento de água potável para ser 2.000 pés (610 metros) e 

deve ser mantido no subsolo por um período mínimo de 12 meses antes de ser retirado como um 

abastecimento de água potável. 

3.4 Indicação das alternativas de tratamento avançado de esgoto 

Indicou-se duas alternativas de tratamento avançado de esgoto, sendo que as 

indicações foram baseadas naquelas recomendadas pelo Guidelines for water reuse da 

U.S. EPA de 2012 e pela literatura acadêmica. Não entra neste escopo estimar valores 

orçamentários das alternativas de tratamento. 

3.5 Indicação do traçado 

Antes da elaboração do traçado, foi escolhido o ponto de lançamento deste 

efluente no corpo receptor. 

Para a indicação do ponto de lançamento do rio e respectivo traçado da 

adutora adotou-se os seguintes critérios: apresentar-se a montante do ponto de captação 

de água bruta da EMASA; menor extensão da linha de recalque, no qual interligasse a 

ETE até o ponto de lançamento no rio; seguir o arruamento; evitar atravessar terrenos de 
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terceiros (devido a custos de indenizações); evitar transpor aglomerados urbanos com 

grande intensidade de trânsito. 

Para tanto, adotou-se o Google Earth como ferramenta, bem como visitação 

in loco, do ponto de lançamento e do traçado 

Em concomitante, para avaliar a qualidade da água do rio, levou-se em 

consideração o estudo da pesquisadora Liara Padilha (2013) intitulado de “Modelagem 

da qualidade da água na bacia hidrográfica do rio Camboriú/SC: Subsídios à Gestão 

Integrada dos Recursos Hídricos”, onde a mesma identificou a qualidade da água do rio 

Camboriú em vários pontos, desde as nascentes (no município de Camboriú) até a foz 

do rio Camboriú (já no município de Balneário Camboriú), na qual pode ser visualizado 

na Figura 11. Os parâmetros analisados pela pesquisadora foram vazão, o Oxigênio 

Dissolvido, Demanda Bioquímica de Oxigênio, Escherichia coli, Nitrogênio amoniacal 

(NH3), Amônio (NH4
+), Nitrato, Nitrito e Fosfato. O ponto de controle 4 no qual é 

indicado com uma seta na figura é o ponto de captação de água bruta da EMASA. 

 
Figura 11 - Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, SC e respectivos pontos de 

amostragem da qualidade da água. 
Fonte: PADILHA, 2013. 

3.6 Dimensionamento do diâmetro da adutora e da potência dos conjuntos moto-

bomba 

Para o dimensionamento da adutora levou-se em consideração a topografia 

local, a fim de se determinar se a adutora será por gravidade ou por recalque.  
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A vazão adotada de efluente foi de 70 L/s e 400 L/s, conforme descritos no 

item 3.2.1. 

3.6.1 Determinação da extensão e diâmetro da adutora 

O comprimento da adutora foi adquirido conforme o traçado adotado, via o 

Google Earth. 

Já para a determinação do diâmetro da adutora, foi adotado o critério 

baseado na fórmula do diâmetro econômico de Bresser, no qual é expressa pela equação 

1. 

D = K  Q        (1) 

Onde 

D: diâmetro econômico (m);  

K: coeficiente variável, função dos custos de investimento e de operação; 

Q: vazão contínua de bombeamento (m3/s).  

A fórmula de Bresser tem se mostrado de grande utilidade prática. O 

coeficiente K tem sido objeto de vários estudos e, no Brasil, se tem utilizado valores que 

varia de 0,75 a 1,40.  

O valor de K depende de variáveis tais como o custo médio do conjunto 

elevatório, inclusive despesas de operação e manutenção, custo médio da tubulação, 

inclusive despesas de transporte, assentamento e conservação, peso específico do fluído, 

rendimento global do conjunto elevatório, etc.  

Geralmente a velocidade média das instalações situa-se entre 0,6 e 2,4 m/s. 

As maiores velocidades são utilizadas em instalações que funcionam apenas algumas 

horas por dia (GOMES, 2009). 

3.6.2 Estimativa da potência do conjunto moto bomba 

Um sistema de bombeamento é composto basicamente de uma tubulação de 

aspiração, um conjunto motobomba e uma tubulação de recalque. 

Para o dimensionamento da altura manométrica total (altura geométrica e 

altura manométrica), as perdas de carga na tubulação foram calculadas à partir da 

fórmula de Hanzen-Williams. Esta fórmula foi desenvolvida pelo Engenheiro Civil e 

Sanitarista Allen Hazen e pelo Professor de Hidráulica Garden Williams, entre 1902 e 

1905, é, sem dúvida, a fórmula prática mais empregada pelos calculistas para condutos 

sob pressão, desde 1920. Com resultados bastante razoáveis para diâmetros de 50 a 
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3.000 mm, com velocidades de escoamento inferiores a 3,0 m/s, é indicada na equação 2 

abaixo.  

J = 10,643.C- 1,85. D- 4,87. Q1,85      (2) 

Onde: 

C: coeficiente de rugosidade que depende do material e da conservação 

deste,  

D: diâmetro (m) 

Q: vazão (m3/s) 

J: perda de carga 

As perdas de carga correspondem à energia que é preciso fornecer para que 

a água circule na canalização; elas são constituídas da soma de 3 parcelas: o atrito da 

água com ela mesma (ligado à sua viscosidade), o atrito da água com a parede do tubo 

(ligado à rugosidade), as modificações locais de escoamento, como curvas, juntas, TE´s 

(GOMES, 2009). 

A estimativa da potência do conjunto moto bomba é determinada pela 

equação 3. 

 

P =  . Q . AMT      (3) 

         75 .  

 

Onde: 

P = Potência do motor, cv 

Q = Vazão, m3/s 

 = Peso específico do líquido (água ou esgoto) = 1.000 

   Kgf/m3 

AMT = Altura Manométrica Total, mca 

 = rendimento do conjunto motor-bomba (será adotado 

60%) 

3.7 Indicação da composição de preços da adutora 

Com base no traçado foi elaborado a composição dos preços relacionados à 

descrição dos serviços e materiais com respectivos quantitativos e preços.  
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A composição de preços trata-se de uma estimativa de custos, ou seja, uma 

previsão antecipada do que se vai gastar, sendo que sua maior ou menor precisão vai 

depender do grau de conhecimento que se tem dos trabalhos orçados (NUVOLARI, A. 

2003). Esta estimativa pode ser feita com base no projeto básico. 

A composição de preços foi feita com base na “Regulamentação de preços e 

critérios de medição” da Companhia Catarinense de Água e Saneamento – CASAN. O 

valor indicado nesta tabela de preços da CASAN é referente ao ano de 2014 e não estão 

inseridos os valores referentes aos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI).  

Por este motivo, foi ser inserido nos custos um percentual de reajuste de 

20% para a inflação e 30% para o BDI. Tais valores foram adotados pois são àqueles 

comumente adotados pela autarquia municipal de Balneário Camboriú. Ou seja, o valor 

do preço unitários que consta nas planilhas de custos (Apêndice A) já estão reajustados. 

Os reajustes (inflação + BDI) foram adotados somente para os serviços. Adotou-se os 

procedimentos orçamentários da EMASA, ou seja, a autarquia fornece os materiais 

(neste caso tubulações, conexões e peças especiais) para a realização das obras. São 

licitações distintas, uma para aquisição de materiais e outra para as obras propriamente 

ditas. 

Segundo Ariovaldo Nuvolari (2003) a preparação para a execução das obras 

se inicia com a Avaliação do Impacto Ambiental seguido do licenciamento ambiental. 

Posteriormente, a contratante (neste caso, a autarquia municipal) deve proceder a 

elaboração do termo de referência, no qual é o documento base do edital de licitação, 

sendo que este documento contém as diretrizes orientadoras, o conteúdo e a abrangência 

do projeto.  

Na composição de custos devem estar inseridos todos os serviços que 

possivelmente poderão ser usados na obra, desde os serviços preliminares até os 

serviços de conclusão da obra.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os objetivos específicos propostos foram obtidos e são apresentados a 

seguir. 

4.1 Comparação da qualidade do efluente da ETE Nova Esperança com os 

padrões previstos pelo Guidelines for water reuse da U.S. EPA de 2012  

Os parâmetros monitorados pela EMASA durante o período amostral (de 

janeiro de 2015 à julho de 2016,) foram pH, Temperatura, DBO5, DQO, Óleos e 
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Graxas, Fósforo Total, Nitrogênio Total, Nitrato, Sólidos Sedimentáveis, Sólidos Totais 

(ST), Sólidos Suspensos Voláteis (SSV), Sólidos Suspensos Totais (SST), Turbidez, 

Oxigênio Dissolvido, Detergentes Aniônicos, Coliformes Totais e Escherichia Coli. 

Os valores das médias mensais destes parâmetros do efluente da Estação de 

Tratamento de Esgoto – ETE Nova Esperança encontra-se dispostos no Quadro 7.  

Infelizmente como pode ser visualizado, o monitoramento não foi feito de 

forma contínua e periódica para todos os parâmetros, prejudicando, desta forma 

avaliações com maior confiabilidade estatística. 

Em relação ao parâmetro da vazão, os meses monitorados são considerados 

de alta temporada, com maior contribuição de esgotos. O valor resultante foi de 557,44 

L/s. Infelizmente, o medidor de vazão da ETE Nova Esperança está danificado, 

impossibilitando desta forma conhecer a real vazão de esgoto tratado, no entanto 

segundo em entrevista com o setor operacional da ETE, é dito que a vazão média de 

esgoto durante o ano é de 400 L/s. 
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Quadro 7 – Resumo do monitoramento (média mensal) do efluente da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Nova Esperança – 

Balneário Camboriú no período de janeiro/2015 a julho/2016. 

 

Data 

nº de 

amostra

s

Vazão 

(m3/dia)

Detergentes 

Anionicos

DBO 5 

(mg/L)

Fósforo 

Total 

(mg/L)

Ó leos e  

Graxas 

(mg/L)

pH

Sólidos 

Sedimentávei

s (ml/L)

DQ O  Temperatura ST (mg/L)
SST 

(mg/L)

SSV 

(mg/L)

Ntotal 

(mg/l)

NH3 

(mg/L)

NO 3 

(mg/L)

Turbidez 

(NTU)

O D 

(mg/L)

Coliforme 

Total 

(NMP/100

mL)

Escherichia 

coli 

(NMP/100m

L)

jan/15 1 - 25 - - 4,8 - - - - - - - - - - - -

fev/15 1

mar/15 1

abr/15 3 - 0,75 - - 6,87 - - - - - - - - - - - - 4,71E+06 7,30E+05

mai/15 4 - 0,84 - - 7,93 - - - - - - - - - - - - 1,88E+06 2,30E+04

jul/15 5 - 0,76 - - 16,54 4,45E+06 1,01E+06

ago/15 4 - 2,68 52,5 51,65 27,2 - - 182 - - - - 67,2 47,15 0,1 - - 1,50E+08 3,75E+06

set/15 4 - 2,3 27,5 5,17 6,68 - - 80 - - - - 33 29,33 1,40 - - 5,58E+06 7,80E+05

out/15 5 - 2,48 24,2 2,69 5,2 7,09 0,1 56,6 22,7 - - - 34,75 28,58 0,425 - - 1,97E+07 3,43E+05

nov/15 4 - 2,84 12 1,7 9,5 - - 32 - - - - 28 24,6 1,1 - - - -

dez/15 4 429,61 2,050 - 12,33 2,50 8,10 0,10 45,50 - 874 19,25 17 61,75 29,94 0,35 12,95 - 8,25E+06 8,50E+05

jan/16 4 590,39 10,9 41,5 6,43 7,6 7,60 5,48 71 - 421 117,5 100,25 53 34,73 0,83 78,13 - 8,00E+06 3,87E+05

fev/16 4 651,51 11,56 31,75 - 17,80 7,37 8,63 76,75 - 612 86,75 75,5 55 33,76 1,175 296,00 - 1,30E+07 3,25E+06

mar/16 4 558,26 6,31 19,33 1,43 16 7,58 0,13 137 - 479 75,75 68,5 36 36,45 0,83 108,7 3,10 1,50E+07 5,63E+06

abr/16 5 - - 10,2 1,50 7,05 7,29 0,00 - 27,50 - - - - - - -

jun/16 4 - - 8,4 - 20 6,86 0 - 19,8 - 8,5 - - 1,7 - 5,38 4,64 - -

jul/16 4 - - 4,5 2,8 20 6,57 0 - 18,6 - 11,8 - - 0,64 - 5,64 6,2 - -

557,44 5,71 23,19 9,52 11,71 7,31 1,81 85,11 22,15 596,50 53,26 65,31 46,09 26,69 0,78 84,47 4,65 2,31E+07 1,68E+06Média  
Fonte: CENI, 2016 adaptado pelo autor. 
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No entanto, antes de dar prosseguimento à discussão faz-se necessário 

abordar a qualidade do efluente da ETE em relação à legislação ambiental vigente. 

4.1.1 Abordagem dos resultados do efluente da ETE em relação a legislação nacional 

para lançamento de efluentes se sistemas de tratamento de esgotos sanitários 

Os parâmetros previstos pelo Artigo 21 da Resolução CONAMA N 

430/2011 para padrões de lançamento para Efluentes de Sistemas de Tratamento de 

Esgotos Sanitários resumem-se, à pH, temperatura, materiais sedimentáveis, DBO5, 

óleos e graxas; podendo ser aplicáveis às condições e padrões de lançamento 

relacionados no artigo 16, desta Resolução, ou seja, a exigência fica a critério do órgão 

ambiental competente, em função das características locais. Infelizmente o parâmetro de 

nitrogênio amoniacal total não é exigido. 

A EMASA não monitora os parâmetros relacionados no artigo 16, apenas 

àqueles previstos no Artigo 21.  

Desta forma os parâmetros de DBO5, óleos e graxas, pH e temperatura 

apresentarem-se de acordo com os padrões de lançamento previstos no artigo 21 da 

Resolução CONAMA N430/2011, não sendo possível averiguar os demais parâmetros. 

 

4.1.2 Abordagem dos resultados do efluente da ETE em relação ao reúso potável 

indireto 

Para facilitar a visualização foi feito um quadro resumindo (Quadro 8) os 

valores médios para cada parâmetro durante o período amostral, bem como 

comparando-os com os padrões de lançamento conforme a Resolução CONAMA 

N430/2011 e os padrões para reúso potável indireto previstos no Guidelines for water 

reuse da U.S. EPA de 2012, para os estados da Califórnia, Texas e Washington.  

A partir deste quadro, pode-se observar que os parâmetros monitorados pela 

EMASA não são os mesmos parâmetros indicados pelo guia, no entanto alguns deles 

são em comum, como a concentração de matéria orgânica expressa pela DBO5, Sólidos 

Suspensos Totais, Nitrogênio Total, Turbidez, Coliformes Totais.  
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Quadro 8 – Resumo dos valores médios para cada parâmetro monitorado pela 

EMASA do efluente final da ETE Nova Esperança e comparação com os padrões 

de lançamento e os padrões para reuso potável indireto. 

 

Efluente 

secundário da 

ETE

Padrões de 

lançamento - 

Resolução 

Conama 

430/2011

Situação perante 

a legislação de 

reúso

Califórnia Texas Washington ....

Detergentes 

Anionicos  

(mg/L)

5,71 NP .... .... .... ....

DBO5 (mg/L) 23,19

máximo 120 

mg/L ou 

redução de 

60%

NS 5 30 Não se enquadra

Fósforo Total 

(mg/L)
9,52 NP .... .... .... ....

Óleos e Graxas 

(mg/L)
11,7 até 100 .... .... .... ....

pH 7,31 5 a 9 .... .... .... ....

Sólidos 

Sedimentáveis 

(ml/L)

1,81 até 1 .... .... .... ....

DQO (mg/L) 85,11 NP .... .... .... ....

Temperatura (

C)
22,15 até 40 .... .... .... ....

ST (mg/L) 596,5 NP .... .... .... ....

SST (mg/L) 53,26 NP NS NS 30 Não se enquadra

SSV (mg/L) 65,31 NP .... .... .... ....

Nitrogênio 

total (mg/L)
46,09 NP

10 mg/l (média de 4 

amostras 

consecutivas)

NS

Padrões de 

lançamento de 

efluentes

Não se enquadra

Nitrogênio 

Amoniacal  

(mg/L)

26,69 até 20 * .... .... .... ....

Nitrato  (mg/L) 0,78 .... .... .... .... ....

NP
-2 NTU (média) 

para filtros comuns

NP
-10 NTU (max) for  

filtros comuns

NP

-0.2 NTU (média) 

para filtros de 

membranas

NP

-0.5 NTU (max) para 

filtros de 

membranas

OD (mg/L) 4,85 NP .... .... .... ....

NP
 -2.2/100mL (média 

para sete dias)
.... ....

NP

-23/100mL 

(somente uma 

amostra pode 

exceder este valor 

.... ....

NP 240/100mL (max) .... ....

Escherichia 

coli (NMP/100 

mL)

1,68E+06 NP ....

 -20/100mL (média 

geométrica de 30 

dias), - 75/100mL 

(max) 

.... Não se enquadra

200/100mL 

(média)

400/100mL 

(max semanal)

Valor

Não se enquadra

2,31E+07 Não se enquadra

.... ....

NS

Coliformes 

Totais 

(NMP/100 mL)

Coliformes 

Fecais 

(NMP/100 mL)

Não relizado NP ....

Turbidez 

(NTU)
3

Parâmetro
Valores previstos para cada estado - EUA

84,47
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Nota: 

NP: a legislação não prevê o referido parâmetro para os padrões de lançamento de esgoto sanitário. 

NS: Não especificado pelo regulamento do estado. 

*  :  Adotou-se as condições previstas para padrões de lançamento para efluentes industriais 

....  :  O guia de referência adotado sobre reúso não faz menção sobre este parâmetro. 

 

Em relação aos padrões para reúso potável indireto, foco deste trabalho, 

previstos no Guidelines for water reuse da U.S. EPA de 2012, para os estados da 

Califórnia, Texas e Washington, os parâmetros avaliados são DBO5, Carbono orgânico 

total, Nitrogênio total, Sólidos Suspensos Totais, Turbidez, Coliformes Totais, 

Coliformes Fecais, Escherichia coli, e patógenos (não descrimina qual). Ressalta-se 

que, nem todos os parâmetros citados são adotados simultaneamente para cada estado, 

ou seja, os parâmetros abordados variam de estado para estado. 

Quando os referidos parâmetros são comparados com os resultados do 

efluente da ETE Nova Esperança, os mesmos não se enquadram dentro dos limites 

previstos para reúso potável indireto, exceto o parâmetro da DBO5 no qual é de 23,19 

mg/L se enquadra dentro do previsto da legislação para o estado de Washington, cujo 

valor limitante é de 30 mg/L, no entanto os demais parâmetros não se enquadram. 

Constata-se que a base de dados dos parâmetros monitorados ainda é 

insípida para proceder afirmações mais precisas, no entanto os resultados já nos 

permitem afirmar que o efluente não se apresenta apto o reúso potável indireto, que 

neste caso, seria o lançamento do efluente tratado em um ponto a montante do ponto de 

captação de água bruta da EMASA, onde o próprio rio seria o “atenuador ambiental”. 

Por este motivo se faz necessário complementar o tratamento, sendo imprescindível o 

uso de tecnologias avançadas, pois os valores limites a serem alcançados são bastante 

restritivos. 

Ressalta-se que o reúso potável indireto, já ocorre de maneira não planejada 

em muitos lugares, pois o mesmo rio que serve de diluição para o efluente, é o 

manancial de abastecimento de água de outro município à jusante. 

No entanto, pode-se ressaltar que nem mesmo os três estados americanos 

(Califórnia, Texas e Washington) apresentam coerência na escolha dos parâmetros nos 

quais devem ser enquadrados, mas pelo menos avaliando-se os três estados em 

conjunto, já nos permite ter uma base para o limite que se deseja alcançar. 

Este estudo não tem como foco propor padrões de parâmetros de reúso, mas 

para nortear a implementação da prática de reúso potável indireto, o autor sugere que se 

adote os valores mais restritivos dos três estados, como por exemplo a concentração de 
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DBO5 poderia seguir àquela prevista pelo estado do Texas, que é de 5 mg/L; a 

concentração de sólidos suspensos totais de 30 mg/L poderia seguir o previsto pelo 

estado de Washington, já o parâmetro de Nitrogênio Total de 10 mg/L, a turbidez com 

valor de 2 a 10 NTU e a concentração de Coliformes Totais, conforme previsto para o 

estado da Califórnia; e para os padrões de Coliforme fecais e Escherichia coli conforme 

o estado de Washington e Texas respectivamente. Perante a este fato, percebe-se a 

necessidade de uma legislação nacional, a fim de incentivar a prática do reúso potável 

indireto como incremento de vazão. 

Referente aos valores altos de coliformes totais e fecais apresentados pelo 

monitoramento da EMASA pode-se perceber que não estava sendo feita a desinfecção, 

neste caso a cloração, apesar de existir no local instalações para tal. Percebeu-se 

também que os referidos parâmetros (coliformes totais e fecais) não vem sendo 

monitorados pelo responsável pela prestação dos serviços, os quais deveriam ser feitos. 

Muitas instituições se valem de que na legislação norteadora dos padrões de 

lançamento, não há exigência clara do uso dos parâmetros de indicadores fecais, como 

as bactérias de origem fecal, por exemplo a Escherichia coli como indicadores de 

qualidade, no entendimento desta autora, tais análises são importantes a fim de 

averiguar se a etapa de desinfecção está sendo aplicada corretamente. 

É claro que antes de qualquer estudo, sugere-se proceder análises de outros 

parâmetros, como àqueles previstos pelo Artigo 16 da Resolução CONAMA 430/2011 

para os padrões de lançamento de efluentes industriais, bem como proceder ensaios de 

ecotoxicidade e hormônios, como o estradiol e tireoestimulante. 

Como os valores apresentados são bem restritivos, a qualidade requerida 

para o efluente da ETE Nova Esperança, somente serão obtidos através de alguma 

tecnologia de tratamento avançado. 

4.2 Indicação de duas alternativas, tecnicamente viáveis, para obtenção de um 

efluente com qualidade para reúso potável indireto. 

Conforme averiguado no item 4.1, os padrões do efluente da ETE não 

atenderam às normas indicadas pelo Guidelines for water reuse da U.S. EPA de 2012, 

para os estados abordados, Califórnia, Texas e Washington. 

Portanto, para fins de reúso potável indireto deverá ser previsto um 

tratamento complementar à nível avançado. 
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Ressalta-se que este estudo não teve como intenção prever os custos para o 

tratamento complementar. 

Com base no proposto por Metcalf e Eddy (2016), e conforme exposto na 

Figura 5, na qual versa sobre os possíveis diagramas de processos típicos para 

tratamento de efluentes utilizando tecnologia avançada de tratamento pós tratamento 

secundário optou-se pelas alternativas a seguir: 

Alternativa 1 – O modelo de tratamento adotado pelo estado da 

Califórnia/EUA, pode ser uma alternativa, como segue no fluxograma da Figura 12. O 

sistema avançado de tratamento de esgotos é constituído por membrana de 

microfiltração, osmose reversa e desinfecção por UV. Este modelo é o mais tradicional 

quando se aborda sobre reúso, devido à etapa de osmose reversa. 

 

 

Figura 12 – Fluxograma da alternativa 1 com os processos e operações unitários do sistema de 

tratamento proposto para reúso indireto potável 

Fonte: Adaptado pelo autor 

U.S. EPA 

 

No entanto, ressalta-se que neste fluxograma foi inserido a filtração através 

de um meio de carvão ativado, após câmara de equalização. Tal unidade tem como 

função principal prever a retirada do cloro residual existente, pois na ETE Nova 

Esperança há o tratamento terciário com cloro gás. A retirada do cloro remanescente 

tem como finalidade prevenir a integridade da membrana de microfiltração e de osmose 

reversa, devido a agressão do cloro. 

A unidade constituída de membrana de microfiltração foi adotada para a 

separação de sólidos suspensos remanescentes no efluente, bem como como proteção da 

membrana osmose reversa. Já a unidade de osmose reversa tem como objetivo a 

remoção de sais dissolvidos e outros constituintes da água. E por fim, a desinfecção é 

feita através de ultravioleta. 

Alternativa 2 - Outra solução que pode ser indicada é àquela prevista na 

Figura 5 (a) (METCALF E EDDY, 2016). A Figura 13 apresenta o fluxograma da 
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alternativa 2, constituída de uma etapa de equalização, seguido de tratamento físico-

químico (coagulação), filtração em dupla camada (areia + antracito) com camada extra 

de carvão ativado, com desinfecção através de ultravioleta. As tecnologias abordadas 

nesta proposta são mais simples que às da proposta da alternativa 1. 

 

 
Figura 13 – Fluxograma da alternativa 2 com os processos e operações unitários do sistema de 

tratamento proposto para reáso indireto potável 

Fonte: Adaptado pelo autor 

U.S. EPA 

 

O diferencial desta proposta à anterior, é a ausência do uso de tecnologias 

com membranas.  

No entanto, neste fluxograma, com base na indicação de Mancuso (2003), 

onde o mesmo aborda no capítulo “Tecnologia de Reúso de Água” os níveis de 

tratamento, a descrição dos mesmos e a respectiva concentração esperada de cada tipo 

de tratamento há a indicação da filtração através do filtro denominado de “Filtro 

Dynasand®”, atualmente conhecido como “Filtro Astrasand®”, no qual segundo o 

fabricante o ASTRASAND® trata-se de um filtro de areia contínuo, no qual o fundo do 

filtro é limpo continuamente durante o processo de filtração. Ele pode ser aplicado para 

diferentes propósitos: para tratamentos físico-químicos (remoção de sólidos) e/ou 

tratamento biológico (remoção de fosfato e nitrogênio), sendo que as características de 

remoção de alguns parâmetros podem ser visualizadas no Quadro 7 (PAQUES BRASIL 

SISTEMAS PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA, 2016). 

Quadro 9 - Características típicas de afluentes e efluentes do filtro sugerido 

Características Afluente Efluente 

Desnitrificação biológica (em mg NOx-N/L) 
10 – 50 0 – 5 

5 - 10 0 -1 

Remoção de fosfato (em mg PO4-P/L) 
5 – 10 1 – 2 

1 - 2 0,1 – 0,2 

Sólidos suspensos (em mg TSS/L) 
40 – 200 10 – 50 

10 a 40 1 – 10 

Nitrificação biológica (em mg NH4-N/L) 3 -30 0,2 - 2 
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Fonte: PAQUES BRASIL SISTEMAS PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA, 2016 

Conforme exposto na literatura, ambos sistemas propostos proporcionaram 

um bom desempenho na qualidade do efluente, em termos de remoção de sólidos em 

suspensão e dissolvidos, matéria orgânica biodegradável e não biodegradável, 

compostos nitrogenados, fosfato e microrganismos em geral, nos quais já foram 

demonstrados na Revisão da Literatura. No entanto, a alternativa 1 se mostra mais 

eficaz que a alternativa 2, devido à etapa de osmose reversa, no qual é o tipo de filtração 

por membrana, com o menor tamanho dos poros, onde há a retenção de 

microrganismos, como vírus, conforme pode ser visualizado no Quadro 1 da Revisão da 

Literatura. Portanto, somente analisando a questão da qualidade do efluente, 

recomenda-se o emprego da Alternativa 1, bem porque deve-se levar em consideração a 

qualidade da água do rio, onde será o ponto de lançamento. 

Ressalta-se que em ambas as alternativas de tratamento avançado há a 

geração de lodo. 

4.3 Indicação do traçado da adutora de água de reúso  

Inicialmente considerou-se adotar como o ponto de lançamento do efluente 

algum ponto entre a captação de água bruta da EMASA (coordenadas -27.020947, -

48.662105) e após o ponto da confluência entre o rio Canoas e do Braço, principais 

formadores do Rio Camboriú (coordenadas -27.044736, -48.689378), conforme pode 

ser visualizado na Figura 10. O trecho entre ambos pontos é de aproximadamente 4 km. 

No entanto, como os critérios preponderantes para a escolha do traçado seria 

obter a menor extensão da linha de recalque, que interligasse a ETE até o ponto de 

lançamento, seguindo o arruamento, e evitando atravessar terrenos de terceiros, bem 

como evitar aglomerados urbanos, essa alternativa não foi possível, pois às margens 

direita do rio há grandes faixas de área rural e aglomerados urbanos, com trânsito 

intenso. A Figura 14 mostra o município de Camboriú e Balneário Camboriú, os 

aglomerados urbanos, bem como traçado do Rio Camboriú, entre o ponto de captação 

de água bruta da EMASA e o ponto de confluência dos rios Canoas e Braço para a 

formação do Rio Camboriú. A ilustração mostra também o ponto de lançamento 

proposto da água de reúso, e a localização da Estação de Tratamento de Esgoto. 
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Figura 14 – Mapa da região de Camboriú e Balneário Camboriú, indicando o traçado do rio, desde 

a captação de água bruta da EMASA até o ponto de lançamento da água de reúso, bem como 

localização da ETE. 

Fonte: Adaptado pelo autor 

Google Earth, 2016. 

 

Desta forma optou-se por uma segunda alternativa, com uma extensão 

maior, mas desviando-se de áreas densamente urbanas e atravessando propriedades 

particulares. Com isso obteve-se um trecho de aproximadamente 10.6 km (Figura 15), 

onde o ponto de lançamento foi o rio Canoas, afluente ao rio Camboriú. 

 



76 

 

 

 
 

Figura 15 – Mapa indicativo do traçado da adutora de água de reúso, entre o ponto de lançamento 

proposto e a ETE.. 

Fonte: Adaptado pelo autor 

Google Earth, 2016. 

A Figura 16 ilustra a área do ponto de lançamento indicado, no qual será no 

Rio Canoas, mais precisamente nas proximidades das coordenadas 27 03’ 21,19’’ S e 

48 41’ 00.99’’O, a uma altura de 13 m acima do nível do mar. Pode-se observar através 

da imagem que no local há predominância do cultivo de arroz, bem como alguns novos 

loteamentos. 
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Figura 16 – Vista aérea do ponto de lançamento da água de reúso no rio Canoas. 

Fonte: Adaptado pelo autor 

Google Earth, 2016. 

 

Para a indicação do ponto de lançamento buscou-se informações quanto a 

qualidade da água do manancial a montante do ponto de captação. Tais informações 

foram trazidas pela pesquisadora Liara Padilha (2013), conforme descrito na revisão da 

literatura. A preocupação de conhecer a qualidade da água do manancial no ponto de 

lançamento seria para evitar quaisquer problemas de impacto com o lançamento deste 

novo aporte de água, ou seja, a água de reúso.  

As características da água nas proximidades do ponto de lançamento 

encontram-se no Quadro 10. Estas informações já norteiam que o padrão de lançamento 

do efluente deve ser compatível também com a qualidade da água apresentada no rio, a 

fim de não interferir na biota do mesmo. Conforme os dados de vazão das várias 

campanhas, pode-se observar que a vazão neste trecho é variável e fortemente 

dependente dos índices pluviométricos. 
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Quadro 10 - Características da qualidade da água no ponto de controle do Rio 

Canoas. 

Fonte: PADILHA 2013. 

Apesar de não ser foco deste estudo, percebe-se que no referido ponto, a 

qualidade da água se assemelha à Classe 1 (Resolução CONAMA N 357/2005), 

quando comparado aos parâmetros de DBO5 dias a 20°C até 3 mg/L O2 e OD, em 

qualquer amostra, não inferior a 6 mg/L O2. Para o parâmetro de indicador de 

contaminação fecal, neste caso a Escherichia coli, o ponto apresentou certa quantidade, 

mas a Resolução não apresenta valores numéricos para o mesmo. 

4.4 Dimensionamento da adutora de água de reúso 

A partir da indicação do ponto de lançamento no rio, bem como a estimativa 

da extensão do trecho em 10.300 m, pode-se partir para o dimensionamento da adutora 

propriamente dita. 

Para tal adotou-se o método de pela fórmula do diâmetro econômico de 

Bresser, conforme já descrito no item 3.6.1. Para o cálculo das perdas de carga adotou-

se o modelo de Hazen-Willians. 

O dimensionamento foi feito para duas situações extremas de vazão, para a 

vazão de 70 L/s (correspondente à 10% da vazão de outorga) e 400 L/s (média da vazão 

da ETE). 

Levou-se em consideração a seguinte base de dados: 

 K = coeficiente variável em função dos custos de investimento e de 

operação = 1,1; 

 C = coeficiente de rugosidade, que depende do material e da 

conservação: 

o Tubulação de PEAD = C = 130 

 Traçado da adutora = comprimento = L = 10.300 m, 
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 Altura Geométrica - Hg: Corresponde à diferença de cotas entre 

o nível mínimo do poço de sucção (fez analogia ao tanque de contato 

existente na ETE ) e a cota mais elevada da adutora: 

o Cota do nível mínimo do tanque de contato: 7,00 

m; 

o Cota mais elevada da adutora: 32,00 m. 

 Hg = 32,00 - 7,00 = 25,00 m, 

  = peso específico do líquido (água ou esgoto = 1.000 Kgf/m3), 

  = rendimento do conjunto motor-bomba (será adotado 60%), 

 Folga do motor = 10% 

Os resultados do dimensionamento podem ser vistos no Quadro 11. 

Quadro 11 – Resultados do dimensionamento do diâmetro da adutora e da 

potência do conjunto motor bomba para as respectivas vazões 

Vazão Alternativa 1 – 70 L/s Alternativa 2 – 400 L/s 

Diâmetro calculado interno, mm 290 700 

Diâmetro adotado interno, mm. * 333,9 752,6 

Diâmetro Externo, mm. * 355 800 

Espessura da tubulação, mm. * 21,1 47,4 

Perda de carga unitária – J, m/m 0,001994 0,000958 

Perda de carga na tubulação – Hp, m 20,5364 9,8639 

Altura geométrica – Hg, m 25 25 

Altura manométrica Total – AMT – 

mca 

45,5364 34,8639 

Potência calculada - cv 77,92 340,89 

Potência adotada - cv 100 350 

Material adotado PEAD PEAD 

Legenda: 

*  -  Dados do fabricante, para SDR 17, PN8. 

O material adotado para a tubulação foi o polietileno de alta densidade, 

PEAD, no qual é amplamente utilizado em obras de saneamento (água e esgoto) em 

linhas de recalque, que requerem resistência a altas pressões. Outras características 

deste material são a alta resistência química e à abrasão; resistência à impactos; baixo 
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efeito de incrustação e rugosidade; maior vida útil, leveza e flexibilidade para instalação 

e boa soldabilidade. Apresenta-se em variados diâmetros, de 20 a 1600 mm (FGS 

BRASIL TUBOS E CONEXÕES, 2016). 

4.5 Determinação da composição de preços para a implantação da adutora 

O Quadro 12 apresenta dos resultados da composição de preço para os 

serviços de implantação da tubulação de recalque da água de reúso, bem como dos 

materiais necessários, como tubulações, conexões e válvulas. 

A composição de preço foi feita para o material em PEAD para os diâmetros 

externo de 355 mm e 800 mm correspondentes às vazões de 70 e 400 L/s 

repectivamente. 

Os serviços orçados foram referentes a construção de canteiro de obras, 

alojamento, placa indicativa da respectiva obra, locação e cadastro final da obra, 

sinalização ao longo do trecho, retirada da pavimentação, escavação, rebaixamento do 

lençol freático com ponteiras filtrantes, escoramento das valas para vários tipos de solo, 

assentamento da tubulação, reaterro, pavimentação e reparos em vazamentos da rede de 

água.  

Os materiais previstos para a adutora são tubos de PEAD, curvas, 

colarinhos, TÊ´s de redução, válvula tipo ventosa e borboleta. As planilhas 

orçamentárias detalhadas encontram-se nos APENDICES A, B e C. 

Quadro 12 – Resultado da composição de preços para as adutoras com DN 800 

mm e 355 mm. 

Identificação 
Custos (R$) 

Adutora DN 800 Adutora DN 355 

Serviços 5.731.474,81 4.285.955,03 

Materiais 15.671.783,00 3.689.500,00 

Total 21.403.257,81 7.975.455,03 

 

Conforme pode-se observar os custos totais (serviços + materiais) da 

adutora de 800 mm são bem maiores (62,73%) em relação à adutora de 355 mm, fato já 

esperado. No entanto, pode-se observar que para a adutora de DN 800 mm o maior 

impacto nos custos se deu nos materiais, representando 63,43% em relação aos serviços. 

Já para a adutora de DN 355 mm, os serviços representam o impacto um pouco maior, 

apenas 13,91% em relação ao material.  
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Em relação aos valores previstos para os serviços, os custos para a adutora 

de DN 800 mm são 25,22% mais caros quando comparados com os mesmos serviços 

necessários para a adura de DN 355 mm. 

 Expressos os valores em dólar americano à R$ 3,4592 (cotação para compra em 

05/12/2016 pelo Banco Central do Brasil), os custos da adutora com diâmetro de 800 

mm seria em torno de US $ 6.187.343,26; e para a adutora com diâmetro de 355 mm seria de 

US $ 2.305.577,89. 
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5. CONCLUSÕES e RECOMENDAÇÕES 

Como pode ser constatado através da Revisão da Literatura a prática do 

reúso de esgotos tratados para fins potáveis e não potáveis está se tornando uma 

realidade mundial, justamente devido ao aumento da demanda por água para as 

múltiplas finalidades, principalmente para fins agrícolas, industriais e de abastecimento 

humano.  

A modalidade de Reúso Potável Indireto – RPI para fins de incremento de 

vazão já é um fato em vários países, como os Estados Unidos. Porém, infelizmente a 

prática do reúso, para qualquer tipo de modalidade ainda é insípida no Brasil. No 

entanto, o reúso já ocorre de forma indireta e sem planejamento, já que em muitas 

cidades brasileiras os esgotos não são tratados (ou tratados de forma que não atenda a 

legislação) são lançados no corpo receptor, sendo estes, os mananciais abastecedores de 

água bruta das cidades localizadas à jusante. 

Todo o esgoto sanitário coletado na sede do município de Balneário 

Camboriú é encaminhado para a ETE Nova Esperança, sendo que a vazão média de 

tratamento é de 400 L/s. O efluente tratado à nível secundário é devolvido para o rio, a 

jusante do ponto de captação.  

Os parâmetros monitorados pela autarquia municipal para o efluente da ETE 

Nova Esperança não são os mesmos parâmetros previstos no Guidelines for water reuse 

da U.S. EPA de 2012, para os estados da Califórnia, Texas e Washington (DBO5, 

Carbono orgânico total, Nitrogênio total, Sólidos suspensos totais, Turbidez, Coliformes 

totais, Coliformes fecais, Escherichia coli, e patógenos mais específicos), 

impossibilitando comparações mais fidedignas. No entanto, quando comparados àqueles 

parâmetros em comum (DBO5, Sólidos suspensos totais, nitrogênio total, turbidez, 

Coliformes Totais e Escherichia coli), os mesmos não se enquadram dentro dos limites 

previstos para Reúso Potável Indireto, exceto o parâmetro da DBO5 que é de 23,19 

mg/L e se enquadra somente para a legislação do estado de Washington. 

Por esse não enquadramento, há a necessidade de tratamento complementar 

pós tratamento secundário, com o uso de tecnologias avançadas, e dentre as diversas 

tecnologias de tratamento avançado existentes, sugeriu-se duas alternativas para pós 

tratamento do efluente da ETE Nova Esperança.  

A primeira alternativa proposta é constituída por descloração com carvão 

ativado, membrana de microfiltração, osmose reversa e desinfecção por UV. A segunda 
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alternativa proposta é o tratamento físico-químico (coagulação), seguido de filtração em 

dupla camada (areia + antracito) com camada extra de carvão ativado, e desinfecção 

através de ultravioleta. Acredita-se, com base na revisão de literatura, ambas as 

alternativas poderão fornecer um efluente com as características exigidas pelos três 

estados americanos.  

Além disso, quanto as exigências de área para a implantação do sistema, a 

mesma não será um fator limitante, pois tais tecnologias são modulares e compactas, 

além disso o terreno no qual a ETE Nova Esperança está implantada é uma área de 

aproximadamente 20 hectares, o que permite facilmente a construção do sistema 

complementar. 

Em relação a linha de recalque da água de reúso, apesar dos custos de 

implantação da adutora (material e serviços) para o incremento de 400 L/s (com 

diâmetro nominal de 800 mm) ser maior que a da adutora para 70 L/s (com diâmetro 

nominal de 350 mm), sugere-se implantar a adutora que recalque maior volume de água 

de reúso, pois o acréscimo de vazão seria considerável, quase 1/3 da vazão do rio, bem 

porque acredita-se que o incremento de 70 L/s, poderia ser obtido com outras 

intervenções, como a redução de perdas na rede de distribuição e ETA, remodelagem da 

hidráulica predial dos prédios governamentais e campanhas de sensibilização quanto ao 

consumo de água. 

O fato é que, qualquer que seja a medida de intervenção, isso deve ser feito 

o quanto antes para evitar problemas de escassez severa em um futuro muito próximo, e 

o Reúso Potável Indireto, para a situação desta bacia hidrográfica, pode tornar-se uma 

alternativa atraente. 

Acredita-se que o fator limitante para que tal prática se efetive seria a falta e 

a deficiência de legislação brasileira para as atividades de reúso de esgoto, 

principalmente no que tange à modalidade de Reúso Potável Indireto. Outro fator 

limitante seria a falta de conhecimento do público em geral sobre o tema, e fatores de 

ordem cultural. 

Outro fator limitante, seria a própria implantação da adutora da água de 

reúso, pois a maior parte da mesma seria implantada em outro município, por isso as 

obras dependeriam de aprovação em ambas as Câmaras de Vereadores. 

Como sugestões para a prestadora de serviços e para trabalhos futuros tem-

se: 
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- Intensificar o monitoramento da qualidade do efluente da ETE Nova 

Esperança, no que tange a outros parâmetros básicos, como a série dos sólidos, série 

nitrogenada, fósforo total, bem como os parâmetros previstos no artigo 16 da Resolução 

CONAMA 430/2011. Em concomitante, sugere-se proceder também uma pesquisa para 

a identificação compostos emergentes, como os hormônios e fármacos (dietilftalato, 

dibutilftalato, cafeína, bisfenol A, estradiol, etinilestradiol, progesterona, colesterol.e os 

interferentes endócrinos). 

- Investigação sobre possíveis barreiras adicionais de tratamento existente. 

- Proceder estudos em escala piloto para ambos os processos apresentados, 

afim de averiguar o melhor custo-benefício de cada um. 

- Implementação de programas de redução de perdas, educação ambiental, 

incentivos tarifários para os usuários que menos consomem e aproveitamento de água 

chuva.  

- Desenvolvimento de legislação sobre reúso de esgoto tratado. 

- Iniciar um programa de educação e sensibilização quanto as vantagens da 

prática do reúso de esgoto. 

Enfim, outras intervenções a nível de infraestrutura podem ser feitas, como 

“buscar” água de uma outra bacia hidrográfica em cidades vizinhas, ou proceder a 

prática do Reúso Potável Indireto. 
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APENDICE A 

 

Composição de preço detalhado dos serviços e materiais para a adutora com Diâmetro Nominal de 800 mm em PEAD 

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO UN  QUANT. 
PREÇO 

UN. (R$) 

PREÇO 

TOTAL (R$) 

            

A SERVIÇOS - BDI = 30% SUBTOTAL =  5.731.474,81 

010102 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO 
m² 

           

10,00  332,61 3.326,10 

010103 BARRACÃO PARA DEPÓSITO 
m² 

           

20,00  257,96 5.159,20 

010104 SANITÁRIO ISOLADO 
m² 

             

6,00  447,51 2.685,06 

010105 CHUVEIRO ISOLADO 
m² 

             

2,00  398,00 796,00 

010106 REFEITÓRIO 
m² 

           

20,00  304,40 6.088,00 

010107 BARRACÃO ABERTO 
m² 

           

30,00  175,06 5.251,80 

010108 ALOJAMENTO 
m² 

           

40,00  277,10 11.084,00 

010202 PLACAS DE OBRA 
m² 

             

3,38  190,49 643,86 

020301 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ADUTORAS 
m 

    

10.300,00  0,92 9.476,00 

020401 CADASTRO DE ADUTORA m     1,11 11.433,00 
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10.300,00  

030102 ROÇADA DENSA 
m² 

      

1.175,00  4,38 5.146,50 

030201 TAPUME MÓVEL DE PROTEÇÃO EM CHAPAS COMPENSADAS  
m² 

    

10.300,00  4,42 45.526,00 

030206 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA  
m 

      

3.090,00  2,42 7.477,80 

030207 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM PLACAS  
m² 

      

1.545,00  8,37 12.931,65 

040303 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS 0 A 4 M DE 

PROFUNDIDADE  
m³ 

    

52.118,00  7,59 395.575,62 

040402 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA Á FRIO 
m³ 

         

521,18  217,63 113.424,40 

040602 
REATERRO DE VALAS COMPACTADO MECANICAMENTE 

SEM CONTROLE DO G.C 
m³ 

    

30.765,37  13,10 403.026,35 

040607 

ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM 

FORN. DE AREIA/PÓ DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM 

TRANSPORTE 

m³ 
      

8.790,11  
61,35 539.273,25 

040608 
TRANSPORTE DE AREIA / PÓ DE PEDRA PARA ATERRO 

m³.km 
    

43.950,55  0,78 34.281,43 

040801 CARGA, DESCARGA SOLO 
m³ 

    

16.957,58  1,24 21.027,40 

040804 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO SOLO 
m³.km 

    

84.787,90  0,81 68.678,20 

050101 ESCORAMENTO COM PONTALETEAMENTO  
m² 

    

23.690,00  8,19 194.021,10 

050202 

ESCORAMENTO CONTÍNUO C/ CHAPAS METÁLICAS 

GROSSAS  
m² 

      

5.768,00  35,28 203.495,04 

060102 ESGOTAMENTO COM BOMBA  
h 

         

206,00  10,67 2.198,02 
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060201 

MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE 

EQUIPAMENTOS 
un 

             

1,00  2.847,00 2.847,00 

060202 OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO 
cjdia 

           

15,00  275,60 4.134,00 

060203 PONTEIRA FILTRANTE EM VALA 
un 

         

500,00  57,20 28.600,00 

081801 CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO DE MANOBRA 
un  

             

1,00  411,22 411,22 

081805 

CAIXA DE PROTEÇÃO DE VENTOSA, DIÂMETRO 200 MM, 

PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 M 
un  

           

30,00  2.534,32 76.029,60 

081806 

CAIXA DE PROTEÇÃO P/ DESCARGA, DIÂM. ATÉ 200 MM, 

COM PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 M 
un  

           

10,00  1.826,25 18.262,50 

080302 

BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL 

210 KG DE CIMENTO POR M3 
m³ 

         

100,00  780,48 78.048,00 

Adotado 

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PEAD, DE 800 

MM 
m 

    

10.300,00  52,00 535.600,00 

091202 

ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, J.AR., DN 300 

MM 
m 

         

150,00  25,49 3.823,50 

091203 

ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, J.AR., DN 400 

MM 
m 

         

100,00  42,46 4.246,00 

091205 

ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, J.AR., DN 600 

MM 
m 

           

60,00  67,07 4.024,20 

091207 

ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, J.AR., DN 800 

MM 
m 

           

30,00  94,78 2.843,40 

091209 

ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, J.AR., DN 1.000 

MM 
m 

           

30,00  127,65 3.829,50 

RAIMONDI 

FORNECIMENTO DE TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE CA-

1 PB NBR-9793 DN 300MM P/AGUAS PLUVIAIS 
m 

         

105,00  40,04 4.204,20 

RAIMONDI 

FORNECIMENTO DE TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE CA-

1 PB NBR-9793 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 
m 

           

70,00  60,06 4.204,20 
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RAIMONDI 

FORNECIMENTO DE TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE CA-

2 PB NBR-9793 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS 
m 

           

42,00  127,27 5.345,34 

RAIMONDI 

FORNECIMENTO DE TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE CA-

2 PB NBR-9793 DN 800MM P/AGUAS PLUVIAIS 
m 

           

21,00  221,65 4.654,65 

RAIMONDI 

FORNECIMENTO DE TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE CA-

2 PB NBR-9793 DN 1000MM P/AGUAS PLUVIAIS 
m 

           

21,00  278,85 5.855,85 

RAIMONDI 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MOURÃO RETO DE 

2,00 M PARA IDENTIFICAÇÃO DA ADUTORA 
un  

           

30,00  57,59 1.727,70 

Adotado 

CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA DE TUBOS E 

CONEXÕES EM PEAD, DE 800 MM 
m 

    

10.300,00  2,60 26.780,00 

100102 

REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM BASE DE 

PEDRA IRREGULAR, PARALELEPÍPEDO, OU LAJOTA 
m² 

    

25.200,00  15,08 380.016,00 

100103 

REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU 

LAJOTA SEXTAVADA 
m² 

    

10.000,00  8,89 88.900,00 

100108 REMOÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO 
m² 

         

515,00  5,47 2.817,05 

100109 REMOÇÃO DE MEIO-FIO 
m 

         

515,00  4,78 2.461,70 

100111 REMOÇÃO DE PASSEIO COM GRAMA 
m² 

         

206,00  4,11 846,66 

100112 

CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM ESPESSURA 

ATÉ 0,10M 
m² 

    

12.600,00  2,70 34.020,00 

100201 

REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU 

PEDRA IRREGULAR 
m² 

      

5.000,00  38,94 194.700,00 

100202 FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO 
m² 

         

250,00  40,76 10.190,00 

100203 REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA 
m² 

      

5.000,00  34,54 172.700,00 

100204 FORNECIMENTO DE LAJOTA SEXTAVADA 
m² 

      

1.000,00  39,52 39.520,00 
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100211 REPOSIÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO 
m² 

         

515,00  48,10 24.771,50 

100212 REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO 
m 

         

515,00  15,77 8.121,55 

100213 FORNECIMENTO DE MEIO-FIO 
m 

           

51,50  17,91 922,37 

100215 REPOSIÇÃO DE PASSEIO COM GRAMA 
m² 

         

206,00  11,13 2.292,78 

100313 

EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA, COM 

CONTROLE DO G.C.=100%, SEM TRANSPORTE 
m³ 

      

3.780,00  128,25 484.785,00 

100309 TRANSPORTE DE BASE EM BRITA GRADUADA 
m³.km 

    

18.900,00  0,94 17.766,00 

100303 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE 
m² 

    

25.200,00  6,28 158.256,00 

100312 EXECUÇÃO DE CAUQ EM VALA COM LARGURA <= 2,00 M 
t 

      

3.024,00  376,69 1.139.110,56 

100308 

TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À 

QUENTE - CAUQ 
t.km 

    

15.120,00  0,43 6.501,60 

100405 REVESTIMENTO COM SAIBRO 
m³ 

         

125,00  62,36 7.795,00 

190301 

REPARO DE VAZAMENTO NO RAMAL, EM VIAS SEM 

PAVIMENTAÇÃO 
un  

         

100,00  66,50 6.650,00 

190310 

REPARO DE VAZAMENTO EM REDE DE ÁGUA, EM VIAS SEM 

PAVIMENTAÇÃO, DIÂMETRO 50 MM A 100 MM 
un  

           

50,00  215,24 10.762,00 

190401 

REPARO DE VAZAMENTO NO COLETOR PREDIAL, EM VIAS 

SEM PAVIMENTAÇÃO, DIÂMETRO ATÉ 150 MM 
un  

           

30,00  88,78 2.663,40 

190415 

REPARO DE VAZAMENTO EM REDE DE ESGOTO, EM VIAS 

SEM PAVIMENTAÇÃO, DIÂMETRO 150 MM ATÉ 300 MM 
un  

           

50,00  348,18 17.409,00 

A MATERIAIS SUBTOTAL =  15.671.783,00 

1 Tubo PEAD PE 100 DE 800 mm PN 8 m     1.355,61 13.962.783,00 
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10.300,00  

2 Curva 45º PEAD DE 800 mm 
un  

           

50,00  

       

7.000,00  350.000,00 

3 Curva 22º30' PEAD DE 800 mm 
un  

           

20,00  

       

7.200,00  144.000,00 

4 Curva 11º15' PEAD DE 800 mm 
un  

           

15,00  

       

6.000,00  90.000,00 

5 Colarinho e flange solto para transição FoFo DN700 x PEAD DE800 
un  

           

80,00  

       

5.000,00  400.000,00 

6 

Tê redução com bolsas e flange em ferro fundido dúctil PN10 DN 

700x200mm (fornecimento com anéis de borracha, parafusos, porcas e 

arruelas para sua montagem), conforme NBR 7675. 

un             

40,00  

       

7.500,00  300.000,00 

7 

Válvula ventosa combinada triplice função, extremidade flangeada 

conforme ABNT NBR 7675 PN10 para DN200. 
un  

           

30,00  

       

3.500,00  105.000,00 

8 

Válvula borboleta DN 700 mm PN10 duplo-excêntrica com 

acionamento por atuador elétrico, conforme especificações do presente 

termo de referência. 

pç              

1,00  

     

60.000,00  60.000,00 

9 

Válvula borboleta DN 200 mm PN10 duplo-excêntrica com 

acionamento manual através de redutor com volante, conforme 

especificações do presente termo de referência. 

pç            

40,00  

       

6.500,00  260.000,00 

TOTAL = 21.403.257,81 
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APÊNDICE B 

 

Composição de preço detalhado dos serviços e materiais para a adutora com Diâmetro Nominal de 355 mm em PEAD 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO UN  QUANT. 

PREÇO 

UN. 

(R$) 

PREÇO 

TOTAL 

(R$) 

            

A SERVIÇOS - BDI = 30% SUBTOTAL =  4.285.955,03 

010102 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO 
m² 

           

10,00  332,61 3.326,10 

010103 BARRACÃO PARA DEPÓSITO 
m² 

           

20,00  257,96 5.159,20 

010104 SANITÁRIO ISOLADO 
m² 

             

6,00  447,51 2.685,06 

010105 CHUVEIRO ISOLADO 
m² 

             

2,00  398,00 796,00 

010106 REFEITÓRIO 
m² 

           

20,00  304,40 6.088,00 

010107 BARRACÃO ABERTO 
m² 

           

30,00  175,06 5.251,80 

010108 ALOJAMENTO 
m² 

           

40,00  277,10 11.084,00 

010202 PLACAS DE OBRA 
m² 

             

3,38  190,49 643,86 

020301 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ADUTORAS 
m 

    

10.300,00  0,92 9.476,00 

020401 CADASTRO DE ADUTORA m     1,11 11.433,00 
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10.300,00  

030102 ROÇADA DENSA 
m² 

      

1.175,00  4,38 5.146,50 

030201 

TAPUME MÓVEL DE PROTEÇÃO EM CHAPAS 

COMPENSADAS  
m² 

    

10.300,00  4,42 45.526,00 

030206 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA  
m 

      

3.090,00  2,42 7.477,80 

030207 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM PLACAS  
m² 

      

1.545,00  8,37 12.931,65 

040303 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS 0 A 4 M DE 

PROFUNDIDADE  
m³ 

    

23.072,00  7,59 175.116,48 

040402 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA Á FRIO 
m³ 

         

230,72  217,63 50.211,59 

040602 
REATERRO DE VALAS COMPACTADO MECANICAMENTE 

SEM CONTROLE DO G.C 
m³ 

    

10.433,17  13,10 136.674,53 

040607 

ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM 

FORN. DE AREIA/PÓ DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM 

TRANSPORTE 

m³ 
      

2.980,91  
61,35 182.878,83 

040608 
TRANSPORTE DE AREIA / PÓ DE PEDRA PARA ATERRO 

m³.km 
    

14.904,55  0,78 11.625,55 

040801 CARGA, DESCARGA SOLO 
m³ 

    

11.148,38  1,24 13.823,99 

040804 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO SOLO 
m³.km 

    

55.741,90  0,81 45.150,94 

050101 ESCORAMENTO COM PONTALETEAMENTO  
m² 

    

23.690,00  8,19 194.021,10 

050202 

ESCORAMENTO CONTÍNUO C/ CHAPAS METÁLICAS 

GROSSAS  
m² 

                 

-    35,28 0,00 

060102 ESGOTAMENTO COM BOMBA  
h 

         

206,00  10,67 2.198,02 
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060201 

MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE 

EQUIPAMENTOS 
un 

             

1,00  2.847,00 2.847,00 

060202 OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO 
cjdia 

           

15,00  275,60 4.134,00 

060203 PONTEIRA FILTRANTE EM VALA 
un 

         

500,00  57,20 28.600,00 

081801 CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO DE MANOBRA 
un  

             

1,00  411,22 411,22 

081805 

CAIXA DE PROTEÇÃO DE VENTOSA, DIÂMETRO 200 MM, 

PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 M 
un  

           

30,00  2.534,32 76.029,60 

081806 

CAIXA DE PROTEÇÃO P/ DESCARGA, DIÂM. ATÉ 200 MM, 

COM PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 M 
un  

           

10,00  1.826,25 18.262,50 

080302 

BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL 

210 KG DE CIMENTO  

POR M3 

m³          

100,00  780,48 78.048,00 

Adotado 

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PEAD, DE 355 

MM 
m 

    

10.300,00  26,00 267.800,00 

091202 

ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, J.AR., DN 300 

MM 
m 

         

150,00  25,49 3.823,50 

091203 

ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, J.AR., DN 400 

MM 
m 

         

100,00  42,46 4.246,00 

091205 

ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, J.AR., DN 600 

MM 
m 

           

60,00  67,07 4.024,20 

091207 

ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, J.AR., DN 800 

MM 
m 

           

30,00  94,78 2.843,40 

091209 

ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, J.AR., DN 1.000 

MM 
m 

           

30,00  127,65 3.829,50 

RAIMONDI 

FORNECIMENTO DE TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE CA-

1 PB NBR-9793 DN 300MM P/AGUAS PLUVIAIS 
m 

         

105,00  40,04 4.204,20 
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RAIMONDI 

FORNECIMENTO DE TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE CA-

1 PB NBR-9793 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 
m 

           

70,00  60,06 4.204,20 

RAIMONDI 

FORNECIMENTO DE TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE CA-

2 PB NBR-9793 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS 
m 

           

42,00  127,27 5.345,34 

RAIMONDI 

FORNECIMENTO DE TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE CA-

2 PB NBR-9793 DN 800MM P/AGUAS PLUVIAIS 
m 

           

21,00  221,65 4.654,65 

RAIMONDI 

FORNECIMENTO DE TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE CA-

2 PB NBR-9793 DN 1000MM P/AGUAS PLUVIAIS 
m 

           

21,00  278,85 5.855,85 

RAIMONDI 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MOURÃO RETO DE 

2,00 M PARA IDENTIFICAÇÃO DA ADUTORA 
un  

           

30,00  57,59 1.727,70 

091616 

CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA DE TUBOS E 

CONEXÕES EM PEAD, DE 355 MM 
m 

    

10.300,00  1,20 12.360,00 

100102 

REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM BASE DE 

PEDRA IRREGULAR, PARALELEPÍPEDO, OU LAJOTA 
m² 

    

25.200,00  15,08 380.016,00 

100103 

REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU 

LAJOTA SEXTAVADA 
m² 

    

10.000,00  8,89 88.900,00 

100108 REMOÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO 
m² 

         

515,00  5,47 2.817,05 

100109 REMOÇÃO DE MEIO-FIO 
m 

         

515,00  4,78 2.461,70 

100111 REMOÇÃO DE PASSEIO COM GRAMA 
m² 

         

206,00  4,11 846,66 

100112 

CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM ESPESSURA 

ATÉ 0,10M 
m² 

    

12.600,00  2,70 34.020,00 

100201 

REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU 

PEDRA IRREGULAR 
m² 

      

5.000,00  38,94 194.700,00 

100202 FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO 
m² 

         

250,00  40,76 10.190,00 

100203 REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA 
m² 

      

5.000,00  34,54 172.700,00 
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100204 FORNECIMENTO DE LAJOTA SEXTAVADA 
m² 

      

1.000,00  39,52 39.520,00 

100211 REPOSIÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO 
m² 

         

515,00  48,10 24.771,50 

100212 REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO 
m 

         

515,00  15,77 8.121,55 

100213 FORNECIMENTO DE MEIO-FIO 
m 

           

51,50  17,91 922,37 

100215 REPOSIÇÃO DE PASSEIO COM GRAMA 
m² 

         

206,00  11,13 2.292,78 

100313 

EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA, COM 

CONTROLE DO G.C.=100%, SEM TRANSPORTE 
m³ 

      

3.780,00  128,25 484.785,00 

100309 TRANSPORTE DE BASE EM BRITA GRADUADA 
m³.km 

    

18.900,00  0,94 17.766,00 

100303 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE 
m² 

    

25.200,00  6,28 158.256,00 

100312 EXECUÇÃO DE CAUQ EM VALA COM LARGURA <= 2,00 M 
t 

      

3.024,00  376,69 1.139.110,56 

100308 

TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À 

QUENTE - CAUQ 
t.km 

    

15.120,00  0,43 6.501,60 

100405 REVESTIMENTO COM SAIBRO 
m³ 

         

125,00  62,36 7.795,00 

190301 

REPARO DE VAZAMENTO NO RAMAL, EM VIAS SEM 

PAVIMENTAÇÃO 
un  

         

100,00  66,50 6.650,00 

190310 

REPARO DE VAZAMENTO EM REDE DE ÁGUA, EM VIAS SEM 

PAVIMENTAÇÃO, DIÂMETRO 50 MM A 100 MM 
un  

           

50,00  215,24 10.762,00 

190401 

REPARO DE VAZAMENTO NO COLETOR PREDIAL, EM VIAS 

SEM PAVIMENTAÇÃO, DIÂMETRO ATÉ 150 MM 
un  

           

30,00  88,78 2.663,40 

190415 

REPARO DE VAZAMENTO EM REDE DE ESGOTO, EM VIAS 

SEM PAVIMENTAÇÃO, DIÂMETRO 150 MM ATÉ 300 MM 
un  

           

50,00  348,18 17.409,00 
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A MATERIAIS SUBTOTAL =  3.689.500,00 

1 Tubo PEAD PE 100 DE 355 mm PN 8 
m 

    

10.300,00  315,00 3.244.500,00 

2 Curva 45º PEAD DE 355 mm 
un  

           

50,00  

       

1.100,00  55.000,00 

3 Curva 22º30' PEAD DE 355 mm 
un  

           

20,00  

       

1.300,00  26.000,00 

4 Curva 11º15' PEAD DE 355 mm 
un  

           

15,00  

       

1.000,00  15.000,00 

5 Colarinho e flange solto para transição FoFo DN300 x PEAD DE355 
un  

           

80,00  

          

950,00  76.000,00 

6 

Tê redução com bolsas e flange em ferro fundido dúctil PN10 DN 

300x100mm (fornecimento com anéis de borracha, parafusos, porcas e 

arruelas para sua montagem), conforme NBR 7675. 

un             

40,00  

       

1.500,00  60.000,00 

7 

Válvula ventosa combinada triplice função, extremidade flangeada 

conforme ABNT NBR 7675 PN10 para DN100. 
un  

           

30,00  

       

1.500,00  45.000,00 

8 

Válvula borboleta DN 300 mm PN10 duplo-excêntrica com 

acionamento por atuador elétrico, conforme especificações do presente 

termo de referência. 

pç              

1,00  

       

8.000,00  8.000,00 

9 

Válvula borboleta DN 100 mm PN10 duplo-excêntrica com 

acionamento manual através de redutor com volante, conforme 

especificações do presente termo de referência. 

pç            

40,00  

       

4.000,00  160.000,00 

TOTAL = 7.975.455,03 
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APÊNDICE C 

 

Composição de preço detalhado dos serviços e materiais para a adutora com Diâmetro Nominal de 800 mm em PEAD 
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ADUTORA DE ÁGUA DE REÚSO 

ITEM DESCRIÇÃO UN  QUANT. 
PREÇO 

UN. (R$) 

PREÇO 

TOTAL (R$) 

            

A SERVIÇOS - BDI = 30% SUBTOTAL =  6.191.065,10 

010102 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO 
m² 

           

10,00  332,61 3.326,10 

010103 BARRACÃO PARA DEPÓSITO 
m² 

           

20,00  257,96 5.159,20 

010104 SANITÁRIO ISOLADO 
m² 

             

6,00  447,51 2.685,06 

010105 CHUVEIRO ISOLADO 
m² 

             

2,00  398,00 796,00 

010106 REFEITÓRIO 
m² 

           

20,00  304,40 6.088,00 

010107 BARRACÃO ABERTO 
m² 

           

30,00  175,06 5.251,80 

010108 ALOJAMENTO 
m² 

           

40,00  277,10 11.084,00 

010202 PLACAS DE OBRA 
m² 

             

3,38  190,49 643,86 

020301 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ADUTORAS 
m 

    

10.300,00  0,92 9.476,00 

020401 CADASTRO DE ADUTORA 
m 

    

10.300,00  1,11 11.433,00 

030102 ROÇADA DENSA 
m² 

      

1.175,00  4,38 5.146,50 

030201 TAPUME MÓVEL DE PROTEÇÃO EM CHAPAS COMPENSADAS  
m² 

    

10.300,00  4,42 45.526,00 
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030206 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA  
m 

      

3.090,00  2,42 7.477,80 

030207 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM PLACAS  
m² 

      

1.545,00  8,37 12.931,65 

040303 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS 0 A 4 M DE 

PROFUNDIDADE  
m³ 

    

72.100,00  7,59 547.239,00 

040402 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA Á FRIO 
m³ 

         

721,00  217,63 156.911,23 

040602 
REATERRO DE VALAS COMPACTADO MECANICAMENTE SEM 

CONTROLE DO G.C 
m³ 

    

44.752,77  13,10 586.261,29 

040607 
ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM FORN. 

DE AREIA/PÓ DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE 
m³ 

    

12.786,51  61,35 784.452,39 

040608 
TRANSPORTE DE AREIA / PÓ DE PEDRA PARA ATERRO 

m³.km 
    

63.932,55  0,78 49.867,39 

040801 CARGA, DESCARGA SOLO 
m³ 

    

20.953,98  1,24 25.982,94 

040804 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO SOLO 
m³.km 

  

104.769,90  0,81 84.863,62 

050101 ESCORAMENTO COM PONTALETEAMENTO  
m² 

    

23.690,00  8,19 194.021,10 

050202 ESCORAMENTO CONTÍNUO C/ CHAPAS METÁLICAS GROSSAS  
m² 

      

5.768,00  35,28 203.495,04 

060102 ESGOTAMENTO COM BOMBA  
h 

         

206,00  10,67 2.198,02 

060201 

MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE 

EQUIPAMENTOS 
un 

             

1,00  2.847,00 2.847,00 

060202 OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO 
cjdia 

           

15,00  275,60 4.134,00 

060203 PONTEIRA FILTRANTE EM VALA 
un 

         

500,00  57,20 28.600,00 
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081801 CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO DE MANOBRA 
un  

             

1,00  411,22 411,22 

081805 

CAIXA DE PROTEÇÃO DE VENTOSA, DIÂMETRO 200 MM, 

PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 M 
un  

           

30,00  2.534,32 76.029,60 

081806 

CAIXA DE PROTEÇÃO P/ DESCARGA, DIÂM. ATÉ 200 MM, COM 

PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 M 
un  

           

10,00  1.826,25 18.262,50 

080302 

BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL 

210 KG DE CIMENTO  

POR M3 

m³          

100,00  780,48 78.048,00 

090114 

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM F°F°, DN 800 MM 

JE 
m 

    

10.300,00  18,68 192.404,00 

091202 ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, J.AR., DN 300 MM 
m 

         

150,00  25,49 3.823,50 

091203 ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, J.AR., DN 400 MM 
m 

         

100,00  42,46 4.246,00 

091205 ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, J.AR., DN 600 MM 
m 

           

60,00  67,07 4.024,20 

091207 ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, J.AR., DN 800 MM 
m 

           

30,00  94,78 2.843,40 

091209 

ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, J.AR., DN 1.000 

MM 
m 

           

30,00  127,65 3.829,50 

RAIMONDI 

FORNECIMENTO DE TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE CA-1 

PB NBR-9793 DN 300MM P/AGUAS PLUVIAIS 
m 

         

105,00  40,04 4.204,20 

RAIMONDI 

FORNECIMENTO DE TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE CA-1 

PB NBR-9793 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 
m 

           

70,00  60,06 4.204,20 

RAIMONDI 

FORNECIMENTO DE TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE CA-2 

PB NBR-9793 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS 
m 

           

42,00  127,27 5.345,34 

RAIMONDI 

FORNECIMENTO DE TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE CA-2 

PB NBR-9793 DN 800MM P/AGUAS PLUVIAIS 
m 

           

21,00  221,65 4.654,65 
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RAIMONDI 

FORNECIMENTO DE TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE CA-2 

PB NBR-9793 DN 1000MM P/AGUAS PLUVIAIS 
m 

           

21,00  278,85 5.855,85 

RAIMONDI 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MOURÃO RETO DE 

2,00 M PARA IDENTIFICAÇÃO DA ADUTORA 
un  

           

30,00  57,59 1.727,70 

091301 CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM F°F° OU AÇO  
t 

      

2.227,89  64,43 143.542,95 

091302 TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES EM F°F° 
t.km 

    

11.139,45  2,31 25.732,13 

100102 

REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM BASE DE 

PEDRA IRREGULAR, PARALELEPÍPEDO, OU LAJOTA 
m² 

    

25.200,00  15,08 380.016,00 

100103 

REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU 

LAJOTA SEXTAVADA 
m² 

    

10.000,00  8,89 88.900,00 

100108 REMOÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO 
m² 

         

515,00  5,47 2.817,05 

100109 REMOÇÃO DE MEIO-FIO 
m 

         

515,00  4,78 2.461,70 

100111 REMOÇÃO DE PASSEIO COM GRAMA 
m² 

         

206,00  4,11 846,66 

100112 

CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM ESPESSURA ATÉ 

0,10M 
m² 

    

12.600,00  2,70 34.020,00 

100201 

REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU 

PEDRA IRREGULAR 
m² 

      

5.000,00  38,94 194.700,00 

100202 FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO 
m² 

         

250,00  40,76 10.190,00 

100203 REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA 
m² 

      

5.000,00  34,54 172.700,00 

100204 FORNECIMENTO DE LAJOTA SEXTAVADA 
m² 

      

1.000,00  39,52 39.520,00 

100211 REPOSIÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO 
m² 

         

515,00  48,10 24.771,50 
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100212 REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO 
m 

         

515,00  15,77 8.121,55 

100213 FORNECIMENTO DE MEIO-FIO 
m 

           

51,50  17,91 922,37 

100215 REPOSIÇÃO DE PASSEIO COM GRAMA 
m² 

         

206,00  11,13 2.292,78 

100313 

EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA, COM CONTROLE 

DO G.C.=100%, SEM TRANSPORTE 
m³ 

      

3.780,00  128,25 484.785,00 

100309 TRANSPORTE DE BASE EM BRITA GRADUADA 
m³.km 

    

18.900,00  0,94 17.766,00 

100303 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE 
m² 

    

25.200,00  6,28 158.256,00 

100312 EXECUÇÃO DE CAUQ EM VALA COM LARGURA <= 2,00 M 
t 

      

3.024,00  376,69 1.139.110,56 

100308 

TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE 

- CAUQ 
t.km 

    

15.120,00  0,43 6.501,60 

100405 REVESTIMENTO COM SAIBRO 
m³ 

         

125,00  62,36 7.795,00 

190301 

REPARO DE VAZAMENTO NO RAMAL, EM VIAS SEM 

PAVIMENTAÇÃO 
un  

         

100,00  66,50 6.650,00 

190310 

REPARO DE VAZAMENTO EM REDE DE ÁGUA, EM VIAS SEM 

PAVIMENTAÇÃO, DIÂMETRO 50 MM A 100 MM 
un  

           

50,00  215,24 10.762,00 

190401 

REPARO DE VAZAMENTO NO COLETOR PREDIAL, EM VIAS 

SEM PAVIMENTAÇÃO, DIÂMETRO ATÉ 150 MM 
un  

           

30,00  88,78 2.663,40 

190415 

REPARO DE VAZAMENTO EM REDE DE ESGOTO, EM VIAS SEM 

PAVIMENTAÇÃO, DIÂMETRO 150 MM ATÉ 300 MM 
un  

           

50,00  348,18 17.409,00 

A MATERIAIS SUBTOTAL =  16.511.428,60 
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1 

Tubo DN 800 mm ponta e bolsa em ferro fundido dúctil centrifugado, 

para canalizações sob pressão, conforme as normas NBR 7675:2005, 

Classe K7, revestido externamente com zinco metálico segundo a Norma 

NBR11827 e pintura betuminosa. Revestido internamente com argamassa 

de cimento conforme Norma NBR 8682. Bolsa com junta elástica JE2GS 

segundo a Norma NBR 13747 e com fornecimento de anel de borracha 

para junta elástica conforme Norma NBR 7676. 

m 

    

10.300,00  1.460,00 15.038.000,00 

2 

Curva 45º com bolsas em ferro fundido dúctil PN10 DN 800 mm, junta 

elástica (fornecimento com anéis de borracha), conforme NBR 7675. 
un  

           

50,00  

       

7.256,37  362.818,50 

3 

Curva 22º30' com bolsas em ferro fundido dúctil PN10 DN 800 mm, 

junta elástica (fornecimento com anéis de borracha), conforme NBR 

7675. 

un             

20,00  

       

7.493,81  149.876,20 

4 

Curva 11º15' com bolsas em ferro fundido dúctil PN10 DN 800 mm, 

junta elástica (fornecimento com anéis de borracha), conforme NBR 

7675. 

un             

15,00  

       

5.813,78  87.206,70 

5 

Tê redução com bolsas e flange em ferro fundido dúctil PN10 DN 

800x200mm (fornecimento com anéis de borracha, parafusos, porcas e 

arruelas para sua montagem), conforme NBR 7675. 

un             

40,00  

       

7.667,60  306.704,00 

6 

Luva de correr com junta mecânica em ferro fundido dúctil PN10 DN 

800 (fornecimento com anéis de borracha, parafusos, porcas e arruelas 

para sua montagem), conforme NBR 7675. 

un             

20,00  

       

7.761,06  155.221,20 

7 

Válvula ventosa combinada triplice função, extremidade flangeada 

conforme ABNT NBR 7675 PN10 para DN200. 
un  

           

30,00  

       

3.500,00  105.000,00 

8 

Válvula borboleta DN 800 mm PN10 duplo-excêntrica com acionamento 

por atuador elétrico, conforme especificações do presente termo de 

referência. 

un               

1,00  

     

62.522,00  62.522,00 

9 

Válvula borboleta DN 200 mm PN10 duplo-excêntrica com acionamento 

manual através de redutor com volante, conforme especificações do 

presente termo de referência. 

un             

40,00  

       

6.102,00  244.080,00 

TOTAL = 22.702.493,70 
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ANEXO A 

 

Referências Normativas do Fabricante 
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Fonte: FGS BRASIL TUBOS E CONEXÕES 


