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RESUMO 

 

Embora o Brasil seja um país privilegiado por abrigar mais de 13% de toda a água 

doce do mundo, a distribuição é muito heterogênea e por isso se enfrentam, 

principalmente nos grandes centros urbanos, sérios problemas de escassez.  

Algumas áreas contêm abundância de recursos hídricos, no entanto não são 

suficientes para atender às elevadas demandas, e por isso essas regiões acabam 

passando por conflitos pelo uso da água e restrições de consumo, afetando o 

desenvolvimento econômico e a qualidade de vida. A escassez de água e a busca 

pela eficiência de produção no setor industrial faz com que a utilização de água de 

reúso seja entendida como uma ferramenta de gestão de recursos hídricos que deve 

ser aplicada nas indústrias como diferencial de competitividade, produtividade e 

sustentabilidade. O reúso da água tem feito com que efluentes de estações de 

tratamento de esgotos se destaquem como uma fonte alternativa de água para fins 

não potáveis, gerando assim redução no consumo de água tratada, que pode ser 

usada para fins mais nobres. No Rio de Janeiro, a estação de tratamento de esgotos 

da Penha (ETE Penha), pertencente à Companhia Estadual de Águas e Esgotos 

(CEDAE), oferta água de reúso para fins urbanos há mais de dez anos, mas o 

volume ofertado atualmente não atinge nem 0,5% do total de água de reúso que 

poderia ser produzida após a cloração do efluente secundário obtido. O objetivo 

desse trabalho é estudar a possibilidade de ampliação da oferta dessa água de 

reúso para fins industriais e, para isso, foi feita a caracterização da água de reúso da 

ETE Penha, uma pesquisa sobre as indústrias no seu entorno para avaliar a 

demanda e também foi elaborado um folder para ser distribuído para os 

responsáveis pelas indústrias avaliadas. A viabilidade da construção de um sistema 

de distribuição para a água de reúso foi avaliada, e concluiu-se que o dinheiro 

arrecadado pela CEDAE com a venda da água de reúso mais a economia gerada 

para as indústrias, durante um ano, já seriam suficientes para subsidiar esse projeto 

em parceria. No entanto, deve ser feito um estudo rigoroso sobre a qualidade da 

água de reúso ofertada para que a falta de regulamentação nacional sobre o 

assunto não traga consequências indesejáveis, o que levaria ao descrédito das 

indústrias e consequentemente da sociedade com a utilização da água de reúso. 

 
Palavras chave: Água de Reúso. Reúso Industrial. Recursos Hídricos.   



 
 

ABSTRACT 

 

Although Brazil is a privileged country with more than 13% of all freshwater in the 

world, the distribution is very heterogeneous and therefore, in large urban centers, 

they face serious problems of scarcity. Some areas contain an abundance of water 

resources, but they are not enough to meet the high demands, and therefore, these 

regions end up in conflicts of water use and consumption restrictions, affecting 

economic development and quality of life. Water scarcity and the search for 

production efficiency in the industrial sector mean that the use of reuse water is 

understood as a tool for the management of water resources that must be applied in 

industries as a differential of competitiveness, productivity and sustainability. The 

reuse of water has caused effluents from sewage treatment plants to stand out as an 

alternative source of water for non-potable purposes, thus generating a reduction in 

the consumption of treated water, which is released for noblest purposes. In Rio de 

Janeiro, the Sewage Treatment Plant in Penha (ETE Penha), belonging to 

Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE), has offered reuse water for 

urban purposes for more than 10 years, but the volume currently offered does not 

reach nor 0.5% of the total reuse water that could be produced after chlorination of 

the secondary effluent obtained. The objective of this work is to study the possibility 

of expanding the supply of this reuse water for industrial purposes and, for this, the 

characterization of the reuse water of the ETP Penha was carried out, a research on 

the industries in its surroundings to evaluate the demand and also a folder was 

prepared to be distributed to those responsible for the industries evaluated. The 

feasibility of the construction of a distribution system for reuse water was evaluated, 

and it was concluded that the money collected by CEDAE from the sale of the reuse 

water plus the savings generated for the industries during one year would be enough 

to support this project in partnership. However, a rigorous study on the quality of the 

reuse water offered must be made so that the lack of national regulation on the 

subject does not have undesirable consequences, which would lead to the discredit 

of the industries and consequently of the society with the use of the water of reuse . 

 
Keywords: Reuse water. Industrial Reuse. Water resources. 
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Apesar de o Brasil ser um país com abundância de recursos hídricos, no Rio 

de Janeiro, em 2015, a demanda por água foi superior ao volume ofertado e o Rio 

de Janeiro viveu a pior crise de abastecimento da sua história. Os problemas de 

escassez e de poluição acabam gerando conflitos entre diferentes usuários e para 

diferentes objetivos (geração de energia, irrigação, abastecimento residencial e 

industrial). 

Em épocas com estresse hídrico, o reuso direto (uso planejado e deliberado 

de esgotos tratados para certas finalidades) pode evitar desperdícios de água 

potável para usos menos nobres. Basta utilizar a água de reuso onde houver 

demanda e a qualidade ofertada for adequada. 

Assim os esgotos tratados têm um papel fundamental no planejamento e na 

gestão sustentável dos recursos hídricos como um substituto para o uso de águas 

destinadas a fins agrícolas e de irrigação, entre outros. Ao liberar as fontes de água 

de boa qualidade para abastecimento público e outros usos prioritários, o uso de 

esgotos contribui para a conservação dos recursos e acrescenta uma dimensão 

econômica ao planejamento dos recursos hídricos (LUNARDI; RABAIOLLI, 2013) 

A Agenda 21, documento básico produzido pela Conferência das Nações 

Unidas, realizada no Rio de Janeiro em 1992 (ECO 92) com o objetivo de enfrentar 

os desafios ambientais do século XXI, também dedicou importância especial ao 

reúso, recomendando aos países participantes a implementação de políticas de 

gestão dirigidas para o uso e reciclagem de efluentes, integrando proteção da saúde 

pública de grupos de risco com práticas ambientais adequadas (CONFERÊNCIA, 

1995). 

CAPÍTULO 1 

Identificação do 

Problema 
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No Capítulo 18 - “Proteção da qualidade e do abastecimento dos recursos 

hídricos: aplicação de critérios integrados no desenvolvimento, manejo e uso dos 

recursos hídricos” contém o seguinte trecho: Todos os estados, quando apropriado, 

podem implementar a atividade de tratamento e reutilização segura dos resíduos 

líquidos domésticos e industriais em zonas urbanas e rurais (CONFERÊNCIA, 1995). 

 Uma das diretrizes do Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro Rio 

2020 é estimular o uso racional da água, incentivando o reuso e evitando o 

desperdício (PLANO, 2017). 

O Conselho Econômico e Social das Nações Unidas em 1958 propôs que "a 

não ser que exista grande disponibilidade, nenhuma água de boa qualidade deve ser 

utilizada para usos que toleram águas de qualidade inferior". As águas de qualidade 

inferior, tais como esgotos de origem doméstica, efluentes de sistemas de 

tratamento de água e efluentes industriais, águas de drenagem agrícola e águas 

salobras, devem, sempre que possível, ser consideradas fontes alternativas para 

usos menos restritivos. O uso de tecnologias apropriadas para o desenvolvimento 

dessas fontes se constitui hoje, em conjunção com a melhoria da eficiência do uso e 

a gestão da demanda, na estratégia básica para a solução do problema da falta 

universal de água (HESPANHOL, 2008). 

Sendo assim, destacam-se como as principais vantagens do reúso:  

 Preservar água potável exclusivamente para atendimento de necessidades que 

exijam a sua potabilidade, como o abastecimento humano; 

 Redução do volume de esgoto descartado; 

 Proteção dos mananciais;  

 Diminuição da demanda por água,  

 Menos poluição do ambiente com produtos químicos,  

 Redução dos gastos com a compra de água potável,  

O reúso é possível em função da qualidade requerida para um uso específico. 

Dessa forma, grandes volumes de água potável podem ser poupados pelo reuso 

quando se utiliza água de qualidade inferior (geralmente efluentes pós-tratados) para 

atendimento das finalidades que podem prescindir desse recurso dentro dos 

padrões de potabilidade (REÚSO, 2018). 

A disponibilidade da água é um dos fatores mais importantes dos nossos 

tempos. Quem detiver controle sobre a quantidade e qualidade desse produto terá 
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em suas mãos trunfos que permitirão obter vantagens inimagináveis. O Brasil é um 

país privilegiado nesse aspecto. Em seu território se localizam as mais extensas 

bacias hidrográficas do planeta. No entanto, muitas delas estão distantes dos 

principais centros populacionais e industriais do país (MANCUSO; SANTOS, 2003). 

A ETE Penha, que foi construída em 1939, é uma estação de tratamento de 

esgoto que já fornece água de reúso na cidade do Rio de Janeiro, para fins urbanos. 

Tem vazão nominal de projeto de 1600 L/s. O nível de tratamento é secundário e a 

operadora é a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE). Trata esgotos 

apenas do município do Rio de Janeiro (DIAGNÓSTICO, 2016); (SOARES, 2010). 
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Tendo em vista os vários problemas causados pela escassez hídrica e pela 

poluição dos mananciais, esse estudo busca uma proposta de ampliação da oferta 

da água de reúso para fins industriais, visando à redução da demanda de água 

potável para fins menos nobres e também a diminuição do despejo do efluente 

tratado da ETE Penha. 

Nesses casos, o reúso é um processo que otimiza custos e tem impacto 

positivo direto sobre meio ambiente e, consequentemente, para a sociedade, já que 

a água é um recurso que, cada vez mais, tende a se tornar escasso (FILHO, 2014). 

Sua utilização na indústria em procedimentos comuns como lavagem de máquinas, 

peças e equipamentos, pátios e frotas pode gerar muita economia. 

A tecnologia para tratamento da água de reúso é definida a partir das 

características do efluente a ser tratado e da qualidade necessária para a água de 

reúso (FILHO, 2014).  

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do estado do Rio de Janeiro 

(CEDAE) já realiza na Estação de Tratamento de Esgoto da Penha (ETE Penha) um 

processo para reúso da água, que é utilizado para limpeza urbana. Atualmente a 

COMLURB (Companhia Municipal de Limpeza Urbana da Cidade do Rio de Janeiro) 

é a principal parceira da CEDAE na compra de água de reúso, somando cerca de 

250 mil litros por dia (menos de 0,5% do total da água de reúso produzida na ETE 

Penha). A água, fornecida pela ETE Penha, é transportada em caminhões-pipa por 

toda a cidade e se destina à limpeza de ruas após feiras livres, calçadas, praças e 

monumentos e também dos pátios internos da própria COMLURB (CEDAE, 2015). 

CAPÍTULO 2 

Justificativa 
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Com o aumento da consciência sobre a escassez dos recursos hídricos, a 

utilização da água de reúso começou a ser percebida como produto. Além de ser 

ecologicamente correta, ajuda algumas companhias a serem reconhecidas pela 

sustentabilidade de suas instalações (FILHO, 2014). 

Uma indústria que utiliza água de reúso reduz seu consumo de água tratada 

para fins não potáveis, uma solução sustentável que contribui para diminuição da 

escassez de água. 

A ETE Penha tem capacidade para tratar até 1600 L/s. Considerando 5% de 

redução do volume durante o tratamento e na situação utópica que 100% da sua 

capacidade instalada seja utilizada, a máxima capacidade de produção de água de 

reúso desta ETE seria de 1520 L/s (131.328 m3/dia). Em volume, seria suficiente 

para abastecer uma cidade com mais de 525.000 habitantes, considerando um 

consumo médio de 250 L/dia. Habitante. 

Enquanto existe, principalmente em épocas de crise, escassez de água para 

o abastecimento, quase a totalidade do efluente tratado da ETE Penha é descartado 

e poderia ser clorado e aproveitado, como água de reúso. 

A CEDAE pode arrecadar mais de R$ 90 mil por mês com a venda da água 

de reúso (60.000 m3/mês a R$ 1,51/m3). As indústrias economizariam muito se 

utilizassem água de reúso, pois o metro cúbico da água tratada distribuída pela 

CEDAE, para as indústrias, custa de R$ 21,30 a R$ 26,17/m3. Se for comparado o 

valor de 60.000 m3 de água de reúso com o mesmo volume de água tratada e 

distribuída pela CEDAE, a economia gerada às indústrias seria de mais de R$ 1 

milhão mês ou mais de R$ 14 milhões por ano1. (ZAHNER, 2014; TARIFA, 2018) 

 

 
 

 

  

                                                 

 
1
 Demonstração do cálculo: [(21,30-1,51) R$/m

3 
x 60.000 m

3
/mês x 12 meses] = R$ 14.248.800/ano 
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3.1 OBJETIVO GERAL  

Esse trabalho tem por finalidade o estudo sobre a ampliação da oferta da 

água de reúso produzida na Estação de Tratamento de Esgoto da Penha (ETE 

Penha), visando especificamente às indústrias da região, e consequentemente a 

otimização do uso da água tratada com a redução do consumo local. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A partir do objetivo geral, apresentam-se os objetivos específicos que 

seguirão as seguintes etapas: 

 Caracterizar a água de reúso através das análises indicadas na NBR 

13969/1997 além das citadas na literatura para reúso industrial; 

 Fazer um levantamento sobre a demanda de água de reúso não potável para 

fins industriais, através da pesquisa das indústrias localizadas no entorno da 

ETE e da utilização de cálculos teóricos de demanda média de água, baseados 

no número de funcionários de cada indústria; 

 Desenvolver uma ferramenta para aumentar a comunicação com os 

responsáveis pelas indústrias, com foco em educação ambiental, que forneça 

explicações sobre escassez de água e a necessidade de reduzir o desperdício 

de água tratada, focando principalmente nos benefícios e na necessidade do 

reúso; 

 Elaborar um termo de referência e um projeto de intervenção como parte de um 

estudo sobre a construção de um sistema de abastecimento para a água de 

reuso da ETE Penha com reservatório, elevatória e rede de distribuição. 

 

 

CAPÍTULO 3 

Objetivos 
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4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁGUA DE REÚSO DA ETE PENHA  

Para a caracterização da água de reúso da ETE Penha, serão seguidas as 

análises citadas na norma técnica NBR 13.696/1997, listadas abaixo: 

 Turbidez;  

 Coliforme Fecal;  

 Sólidos Dissolvidos Totais (SDT);  

 pH;  

 Cloro Residual (CRL); 

 Oxigênio Dissolvido (OD). 

Serão realizados também os ensaios dos parâmetros citados no Manual de 

Conservação e Reúso de Água para a Indústria da FIESP-CIESP (HESPANHOL, 

2005).

 Cor; 

 Alcalinidade;  

 Cloreto;  

 Dureza;  

 Ferro; 

 Manganês; 

 Nitrato;  

 pH;  

 Sulfato; 

 SDT; 

 SS; 

 Sílica; 

 Cálcio; 

 Magnésio 

 Bicarbonato 

 SST; 

 DQO; 

 Turbidez; 

 DBO; 

 Cobre; 

 Zinco; 

 Alumínio; 

 OD; 

 Nitrogênio Amoniacal; 

 Fosfato; 

 Compostos Orgânicos++; 

 Sulfeto de Hidrogênio; 

 Substâncias Extraídas em CCl4. 

CAPÍTULO 4    

Metodologia 
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4.2 LEVANTAMENTO DA DEMANDA INDUSTRIAL DE ÁGUA DE REÚSO NA REGIÃO DA ETE 

PENHA 
 

 Para iniciar o levantamento sobre a demanda para a água de reúso industrial, 

na região da ETE Penha, foi feita uma busca no site da FIRJAN (federação das 

indústrias do Estado do Rio de janeiro) para classificar todas as indústrias da região 

como pequena, média ou grande empresa, baseado apenas no número de 

funcionários. Sabe-se que esta classificação teórica é incompleta, pois carece de 

dados mais relevantes como receita bruta anual, mas foi o dado escolhido por ser 

acessível. As primeiras colunas da Tabela 1 contêm essa classificação (SEBRAE, 

2017). 

Tabela 1 – Classificação das Indústrias e Distância Máxima até a ETE Penha. 

 Classificação do Porte de 
uma Indústria 

Número de Funcionários 
Distância Máxima entre a 
ETE Penha e a Indústria 

Micro < 19 - 

Pequena 20 a 99 Até 1,25 km 

Média 100 a 499 Até 2,50 km 

Grande > 500 Até 5,00 Km 

 

Quanto maior for a distância entre a ETE e a indústria estudada, maior será o 

custo do transporte da água de reúso da ETE até a indústria, seja ela feita por 

caminhões pipa ou por uma adutora a ser construída. A demanda pela água de 

reúso será proporcional ao número de funcionários, por isso, pensando na 

viabilidade de utilização dessa água de reúso, quanto maior for o porte da empresa, 

maior a distância na qual a utilização da água de reúso ainda pode ser viável, 

técnica e economicamente.  

Conforme Tabela 1, para empresas de grande porte, com número de 

funcionários superior a 500, inferiu-se que a construção de uma adutora de até 5 km 

de comprimento ou o transporte da água de reúso por caminhão até essa mesma 

distância poderia ser viável, e por isso foram consideradas no estudo todas as 

indústrias com até essa distância à ETE Penha. Uma indústria de grande porte com 

distância à ETE superior a 5 km será desconsiderada desse estudo, principalmente 

porque essa indústria já pode fazer parte da área de atuação de outra ETE, como a 

ETE Pavuna, por exemplo, cuja distância à ETE Penha é de aproximadamente 6 km 

e também devido ao aumento no custo do transporte da água de reúso gerado por 

maiores distâncias.  

Fonte: (SEBRAE, 2018). 
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Para indústrias de médio ou pequeno porte, o número de funcionários e as 

distâncias máximas que serão consideradas para esse estudo estão descritas na 

Tabela 1. 

As microempresas foram desconsideradas neste estudo. 

Depois de localizadas as empresas da região e feita a classificação segundo 

o porte da empresa e o número de funcionários, serão aplicados fatores para um 

cálculo aproximado da demanda de água para a indústria. 

 

4.3 PRODUÇÃO DE FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO SOBRE REÚSO DE ÁGUA 
 

Algumas ferramentas que poderiam ser utilizadas para aumentar a 

comunicação entre os responsáveis pelas indústrias e a empresa fornecedora da 

água de reúso são: realizações de palestras, distribuição de material explicativo 

impresso, entrevistas sobre o tema, projeto de educação ambiental, dentre outros. 

Principalmente pela facilidade de desenvolvimento e distribuição, foi escolhida 

a elaboração de um folder como ferramenta para divulgação da importância do 

reúso, contendo a descrição da necessidade do reúso com enumeração de suas 

vantagens econômicas, ambientais e sociais. O modelo escolhido de folder terá um 

formato, em papel A4, com duas dobras e três faces, conforme a Figura 1 abaixo: 

 
Figura 1 – Tipo de Folder Escolhido. 

 
 

A aceitação é um importante elemento ligado ao sucesso ou não de um 

projeto de reúso. Essa ferramenta para comunicação pode ter extrema importância 

nesta etapa. A aceitação da água de reúso como prática habitual e necessária, com 

Fonte: (IMPRESSUL, 2018). 
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a devida participação comunitária deve ser buscada sempre, e talvez seja 

indispensável a disseminação do conhecimento.  

Esse folder pode abrir um canal importante de diálogo entre a empresa 

fornecedora da água de reúso (CEDAE) e os responsáveis pelas indústrias, 

possíveis usuários deste insumo. 

 

4.4 ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA ESTUDO 

SOBRE A CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARA A ÁGUA DE REÚSO DA ETE 

PENHA 
 

Atualmente apenas uma parte do efluente tratado pela ETE Penha é 

aproveitada para produção de água de reúso, e a distribuição é feita apenas por 

caminhões pipa. 

Pensando na ampliação dessa oferta, foi elaborado um termo de referência 

para execução de obras de construção de um sistema de abastecimento para a 

água de reuso, fornecida pele ETE Penha contendo principalmente:  

 Reservatório; 

 Elevatória; 

 Rede de Distribuição.  

A necessidade de ampliação do fornecimento torna necessária a construção 

de um reservatório. 

Serão feitos estudos de infraestrutura de rede para entrega de 60.000 m3/mês 

de água de reuso advinda da Estação de Tratamento de Esgotos da Penha – ETE 

Penha.  
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DESENVOLVIMENTO 
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CAPÍTULO 5  

Referencial Teórico 

 

5.1 FORNECEDORA DA ÁGUA DE REÚSO (CEDAE) 

Este item tem por objetivo apresentar a Companhia Estadual de Águas e 

Esgotos (CEDAE), concessionária responsável pela produção de água para o 

abastecimento público da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) e 

fornecedora de água de reúso para este estudo.  

A CEDAE é uma sociedade anônima de economia mista, e capital aberto, 

cujo sócio majoritário é o governo do estado do Rio de Janeiro. Foi constituída pelo 

Decreto-Lei Estadual Nº 39, de 24 de março de 1975.  

Originou-se da unificação das seguintes empresas: 

 Companhia Estadual de Águas da Guanabara (CEDAG); 

 Empresa de Saneamento da Guanabara (ESAG); 

 Companhia de Saneamento do Estado do Rio de Janeiro (SANERJ). 

A Companhia é vinculada atualmente a Secretaria de Estado do Ambiente – 

SEA. Atua no Estado do Rio de Janeiro, mediante delegação do Governo do Estado 

do Rio de Janeiro e nos municípios através de convênios, sendo suas principais 

atividades:  

 Captação, tratamento, adução e distribuição da água;  

 Coleta, tratamento e destinação de esgotos sanitários;  

 Realização de estudos, projetos e execução de obras relativas a novas 

instalações e ampliação de redes;  

 Execução do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG);  

 Execução do Programa de Saneamento da Barra da Tijuca e Recreio dos 

Bandeirantes (DEMONSTRAÇÔES, 2017). 

Na Tabela 2 podem ser observados os indicadores operacionais da CEDAE 

nos anos de 2016 e 2017. Dentre os indicadores citados, a população atendida pelo 

abastecimento de água da CEDAE chegou a 12,1 milhões de habitantes em 2017 
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(88,13 %). A população atendida pela coleta de esgoto da CEDAE foi de 3,83 

milhões de habitantes em 2017 (37,34 %). 

Tabela 2 – Indicadores Operacionais da CEDAE. 

Informações Operacionais 2017 2016 
Variação 

% 

Índice de Atendimento de Água (%) 88,13 88,10 0,03 

Índice de Atendimento de Esgoto (%) 37,34 35,64 4,77 

População Atendida com Abastecimento de Água 
(Em milhões de habitantes) 

12,10 11,96 1,17 

População Atendida com Coleta de Esgoto          
(Em milhões de habitantes) 

3.83 3,80 0,79 

Ligações de Água (em milhares) 1.947,70 1.923,04 1,28 

Ligações de Esgoto (em milhares)  471,10  469,33  0,38  

% de Hidrometração (%) 68,48  68,07  0,60 

Volume Faturado de Água (milhões de m3) 722,59  785,72  -8,03 

Volume Faturado de Esgoto (milhões de m3) 317,5 330,02 -3,79 

 
 

A CEDAE é a maior companhia provedora de serviços de água e esgoto do 

Estado do Rio de Janeiro e a segunda maior no Brasil em termos de receita líquida 

(R$4,7 bilhões em 2017). 

Na Figura 2 pode ser observada a área de atuação da CEDAE no estado do 

Rio de Janeiro. Dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, a Companhia opera 

os serviços de abastecimento de água em 64 municípios, dentre esses com contrato 

para prestação de serviços de esgotamento sanitário em 32 municípios.  

 

Figura 2 – Área de Atuação da CEDAE. 

 
Fonte: (DEMOSNTRAÇÔES, 2017). 

Fonte: (DEMONSTRAÇÕES, 2017). 
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5.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA PENHA (ETE PENHA) 

Está situado no limite nordeste da cidade do Rio de Janeiro na bacia do rio 

Irajá. A área total do sistema é 32,31 km2 e a população estimada a ser coberta pelo 

serviço de esgotamento é cerca 580 mil habitantes. O sistema é de responsabilidade 

da CEDAE (DIAGNÓSTICO, 2016). 

A Estação de tratamento de esgotos da Penha foi construída em 1939. É a 

mais antiga em funcionamento na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Nesta 

época, o tratamento era apenas primário com decantação e coagulação química 

tratando um fluxo de 70 L/s (DIAGNÓSTICO, 2016). 

Em 1960 a ETE adotou um processo com filtros biológicos com capacidade 

de 434 L/s. Desde 1965 o fluxo de esgotos veio excedendo a capacidade máxima de 

tratamento de 600 L/s e como resultado o excesso era descarregado diretamente 

nos corpos hídricos. Após várias ampliações, em 1979, a ETE Penha implementou o 

tratamento por lodo ativado com capacidade de 1686 L/s. Não havia adensamento 

do lodo de forma separada (primário e secundário), e sim um adensamento misto 

seguido por centrifugação (DIAGNÓSTICO, 2016); (BIELSCHOWSKY, 2014). A ETE 

foi contemplada pelo Programa de Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG) 

através da instalação das unidades de secagem do lodo por centrifugação 

(SONODA, 2013). 

Atualmente, essa estação atende as Bacias de esgotamento da Penha e de 

Irajá, situadas na cidade do Rio de Janeiro. A Figura 3 apresenta uma vista aérea da 

ETE.  

Figura 3 – Vista Aérea da ETE Penha. 

 Fonte: (MANHÃES, 2016). 
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A ETE Penha tem como área de abrangência de captação e tratamento de 

esgotos os bairros de Brás de Pina, Cordovil, Olaria, Parada de Lucas, Penha, 

Penha Circular, Vaz Lobo e Vila da Penha (Figura 4, em verde) (ZAHNER, 2014). 

 

Figura 4 – Área de Abrangência da ETE Penha (em verde) . 

 

De acordo com o fluxograma do processo de tratamento da ETE Penha 

(Figura 5), o esgoto bruto afluente passa preliminarmente pelo sistema de 

gradeamento, um processo físico de separação que retira os sólidos mais grosseiros 

da fase líquida. Em seguida, o esgoto é direcionado à caixa de separação de areia 

onde este material é separado do líquido. Havendo ainda outros sólidos, o passo 

seguinte é direcionar o efluente do tratamento preliminar aos decantadores primários 

convencionais, onde serão separados.  

Na próxima etapa, ocorre o tratamento secundário pelo sistema de lodos 

ativados. Nesta etapa, o efluente primário é destinado aos tanques de aeração, onde 

ocorre a redução do nível de matéria orgânica presente no efluente. Posteriormente 

é enviado para os decantadores secundários (biológicos) de onde o sobrenadante 

será lançado através do canal que conduz o efluente até o corpo receptor (Figura 6). 

Fonte: (SONODA, 2013). 
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O lodos primário e secundário (lodo misto) são misturados em um adensador 

por gravidade. A estabilização do lodo é biológica (anaeróbia). O desaguamento é 

feito por uma centrífuga. 

Figura 5 – Fluxograma da ETE Penha.

 
 

O destino final do lodo era o aterro de Gericinó, que foi desativado em 2014. 

Atualmente todo o lodo é encaminhado ao aterro de Seropédica. 

Figura 6 – Canal da ETE Penha. 

 

Fonte: (ZAHNER, 2014). 

Fonte: (VIEIRA NETO, 2008). 
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O volume médio diário de efluente tratado despejado nesse canal é de 

aproximadamente, 103.680 m³/dia (vazão média de 1200 L/s), com percentual de 

remoção da carga orgânica de 97% (ZAHNER, 2014). 

 

5.3 PRODUÇÃO DE ÁGUA DE REÚSO NA ETE PENHA  

Estudos para implantação do programa de utilização do efluente secundário 

tratado como água de reúso foram iniciados em 2004, na ETE Penha.  

Durante os testes, 10 amostras desse efluente foram coletadas, foram feitas 

análises físico-químicas e bacteriológicas, antes e após a aplicação de hipoclorito de 

sódio, para desinfecção. Foi adicionado hipoclorito em concentração de 4 mg/L, por 

60 minutos em tempo de contato, visando a remoção de coliformes totais e fecais. 

Observou-se a remoção completa dos coliformes totais e fecais, além de as 

concentrações dos parâmetros físico-químicos terem permanecido estáveis 

(RAMOS, 2005). 

 Em 2005, a CEDAE iniciou o programa de produção da água de reúso na 

ETE Penha.  

No início, a produção da água de reúso era totalmente consumida pela 

própria estação em suas atividades internas, como água de serviço na diluição de 

polímero de desidratação, lavagem da área de trabalho das centrífugas, de viaturas 

operacionais, de arruamento e de pátios. No primeiro ano de operação do programa, 

a ETE Penha economizou 25.000 litros por dia de água potável em suas operações 

internas.  

A princípio a CEDAE tinha o objetivo de utilização desse produto em 

atividades internas como selagem de bombas, lavagem de centrífugas, água para 

incêndio e abastecimento de caminhões-tanques para desobstruir redes de esgotos. 

Já existia a intenção de comercializar essa água de reúso para o serviço municipal 

de limpeza (reúso urbano) ou então para reuso industrial, como fonte de água de 

refrigeração, aquecimento ou outros fins (RAMOS, 2005). 

Um dos motivos que fez com que a ETE Penha fosse selecionada, dentre 

outras ETEs da CEDAE, como unidade piloto do programa de produção de água de 

reúso foi a excelente qualidade do efluente tratado. Nessa época, a ETE Penha 
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ainda possuía dois tipos diferentes de tratamento secundário: o de filtro biológico e o 

de lodos ativados, o que favoreceu dados comparativos para os estudos.  

Como parte da implantação do programa de produção de água de reúso, em 

2005 a ETE Penha construiu uma infraestrutura composta de tubulações, tanques 

de filtração e de armazenamento, dosador de cloro e bombas (RAMOS, 2005). 

A partir do canal interno que conduz o efluente tratado para fora da estação, 

foi instalada uma derivação para captar e conduzir parte do efluente tratado para um 

tanque de filtração, por onde o efluente passará sucessivamente por dois filtros de 

tela plástica, de tramas muito pequenas (Figura 7). 

Figura 7 – Canal de Captação do Efluente da ETE Penha. 

 
 

Após filtração, o efluente é direcionado para um tanque de armazenamento 

(Figura 8), posteriormente recebe dosagens controladas de hipoclorito de sódio, à 

base de 5 mg/L (ZAHNER, 2014). 

Figura 8 – Tanque de Armazenamento da Água de Reúso. 

 

Fonte: (ZAHNER, 2014). 

Fonte: (VIEIRA NETO, 2008). 
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Com esse último tratamento, o efluente está pronto para ser utilizado como 

água de reúso. 

O volume de efluente tratado destinado à produção da água de reúso é, em 

média, de 0,2% do total do efluente secundário gerado pela ETE Penha. A maior 

parte é descartada no corpo receptor (ZAHNER, 2014). 

A CEDAE já ofertou água de reúso, por convênios, para o Corpo de 

Bombeiros/RJ e a Prefeitura do Rio de Janeiro, via Companhia Municipal de 

Limpeza Urbana – COMLURB. Atualmente, apenas o convênio com a Prefeitura está 

em vigência.  

Em 2007 a CEDAE e a COMLURB estabelecem uma parceria para a troca de 

água de reúso pelos serviços de coleta do lodo gerado. Toda a parte sólida 

resultante do tratamento do esgoto da ETE Penha e elevatórias de esgotos era 

recolhida pela COMLURB e vertida no aterro sanitário do CTR/COMLURB, em 

Seropédica, com isenção de tarifação para a CEDAE. Em troca e com tarifa zero, a 

COMLURB capta água de reúso produzida pela ETE Penha, em seu ponto na Av. 

Brasil (Figura 9), com viaturas próprias, para uso em lavagem de vias públicas, feiras 

livres, irrigação de parques, rega de jardins e lavagem de campos esportivos.  

 
 

Figura 9 – Prédio da ETE Penha - Fornecimento de Água de Reúso. 

 
 

Fonte: (VIEIRA NETO, 2008). 
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A qualidade da água de reúso da ETE Penha é constantemente monitorada. 

Em média a cada 2 dias são coletadas e analisadas amostras dessa água, 

verificando-se por testes os parâmetros pH, turbidez (NTU), DQO (mg/L), DBO 

(mg/L), RNFT (mg/L), Cloro Residual (mg/L) e coliformes. 

Mesmo a ETE Penha tendo um efluente de boa qualidade, apenas um 

pequeno percentual é reutilizado, sendo a maior parte lançada na Baia de 

Guanabara (Programa, 2017).  

A ETE Penha tem capacidade para tratar até 1600 L/s. Considerando 5 % de 

redução do volume durante o tratamento, e a situação utópica que 100% da sua 

capacidade instalada seria utilizada para tratamento, a máxima capacidade de 

produção de água de reúso desta ETE seria de 1520 L/s, isto é, 131.328 m3/dia. O 

que em volume, considerando um consumo médio de 250 L/dia.hab., seria suficiente 

para abastecer uma cidade com mais de 525.000 habitantes. 

 

5.4 NORMAS E LEGISLAÇÕES SOBRE REUSO  

A primeira legislação a abordar o uso da água no Brasil foi o Código das 

Águas, de 1934, instituído pelo Decreto Federal n°. 24.643. Pelo Código das Águas 

os desvios das águas dos rios passaram a depender da outorga. O Código definiu 

os vários tipos de água do Território Nacional, os critérios para seu aproveitamento, 

os requisitos relacionados às autorizações para derivação, além de abordar a 

questão relacionada à contaminação dos corpos d’água. No entanto, o documento 

assegurava o uso gratuito de qualquer rio ou nascente e ainda previa propriedade 

particular de corpos d’água, valorizando o uso dos rios para produção de energia 

elétrica (DECRETO, 1934). 

Em 1973, a Organização Mundial de Saúde (OMS) produziu a publicação 

Reuse of effluents: Methods of wastewater treatment and public health safeguards. 

Este documento fornecia orientação sobre como proteger a saúde pública e como 

facilitar o uso racional de águas residuais e excretas na agricultura e aquicultura 

(WHO, 1973). 

O tratamento jurídico das águas no Brasil, até o advento da Constituição 

Federal de 1988, sempre considerou a água como bem inesgotável, passível de 

utilização abundante e farta. Esse pensamento, aliás, pauta a utilização de recursos 

ambientais no mundo até pouco mais da metade do século XX. A consciência de 
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que os recursos hídricos têm fim e, portanto, merecem um tratamento jurídico mais 

atento, ganha contorno definido com a Lei n.º 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que 

institui a Política Nacional de Recursos Hídricos (PEREIRA, 2006); (LEI Nº 9.433, 

1997). 
 
 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou uma revisão completa dos 

estudos epidemiológicos e outras novas informações sobre reúso em uma segunda 

edição do documento normativo em 1989: Health guidelines for the use of 

wastewater in agriculture and aquaculture (WHO, 1989). 

Um grande exemplo de dispositivo legal que não trata especificamente do 

tema do reúso de água, entretanto, deve ser observado no desenvolvimento desta 

prática é a Resolução nº 357/2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), que trata da classificação dos corpos de água e diretrizes para o seu 

enquadramento, além de estabelecer as condições e padrões de lançamento de 

efluentes. As classes de corpos de água existentes em território brasileiro são: 

águas doces, salobras e salinas, segundo a qualidade requerida para os seus usos 

preponderantes, em 13 classes de qualidade, sendo cinco classes para água doce 

(especial; classe1; classe 2; classe 3 e classe 4), quatro para água salobra (especial; 

classe1; classe 2 e classe 3), e quatro para águas salinas (especial; classe1; classe 

2 e classe 3) (AGÊNCIA, 2018); (RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357, 2005). 

A importância do uso racional de água e a alternativa de reúso como uma 

forma de minimizar os impactos socioambientais de sua captação foi citada em 

vários documentos, por exemplo, a Lei 9.433 em seus 7º e 19º artigos, a Agenda 21 

da ECO 92 e a Resolução CNRH 15/2001 (PEREIRA, 2006); (CONFERÊNCIA, 

1995); (RESOLUÇÃO Nº 15, 2001). 

A Resolução 54 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) do 

Ministério do Meio Ambiente foi publicada em 2005, estabelecendo os critérios 

gerais para a prática de reúso direto não potável de água em todo território 

brasileiro. Esta resolução abrange as seguintes modalidades (RESOLUÇÃO Nº 54, 

2005) 

I - reúso para fins urbanos: utilização de água de reúso para fins de irrigação 

paisagística, lavagem de logradouros públicos e veículos, desobstrução de 

tubulações, construção civil, edificações, combate a incêndio, dentro da área urbana; 
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II - reúso para fins agrícolas e florestais: aplicação de água de reúso para 

produção agrícola e cultivo de florestas plantadas; 

III - reúso para fins ambientais: utilização de água de reúso para implantação 

de projetos de recuperação do meio ambiente; 

IV - reúso para fins industriais: utilização de água de reúso em processos, 

atividades e operações industriais; e, 

V - reúso na aquicultura: utilização de água de reúso para a criação de 

animais ou cultivo de vegetais aquáticos. 

De acordo com a Resolução 54: 

- Os Comitês de Bacia Hidrográfica deverão considerar a criação de 

incentivos para a prática de reúso; além de integrar a prática de reúso com as ações 

de saneamento ambiental e de uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica; 

- Os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (SINGREH) avaliarão os efeitos sobre os corpos hídricos decorrentes da 

prática do reúso, devendo estabelecer instrumentos regulatórios e de incentivo para 

as diversas modalidades de reúso; 

- Os Planos de Recursos Hídricos deverão contemplar, entre estudos e 

alternativas, a utilização de águas de reúso e seus efeitos sobre a disponibilidade 

hídrica;  

- Os Sistemas de Informações sobre Recursos Hídricos deverão incorporar, 

organizar e tornar disponíveis as informações sobre as práticas de reúso 

necessárias para o gerenciamento dos Recursos Hídricos.  

A Resolução 54 não estabelece critérios quantitativos e nem qualitativos 

limites, para classificar a água de reúso de acordo com o uso pretendido. 

A Agência de Proteção Ambiente dos Estados Unidos (EPA) publicou em 

2012 um guia sobre reúso de água, uma norma que tem por objetivo regular e 

orientar vários tipos de reúso (urbano, industrial, na agricultura). Descreve as 

legislações dos diferentes locais dos Estados Unidos além de nortear para a prática 

em locais onde não há regulamentação alguma. O texto aborda processos de 

tratamento e critérios de qualidade para os diversos tipos de reúso (BASTIAN, 

2012). 

No Brasil, a norma técnica NBR 13.696/1997 foi a primeira regulamentação 

que tratou de reúso de água. Nessa norma, o reúso é abordado como uma opção à 
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destinação de esgotos de origem essencialmente doméstica ou com características 

similares (NBR 13969, 1997). 

O reuso local de esgoto deve ser planejado de modo a permitir seu uso 

seguro e racional para minimizar o custo de implantação e de operação. (NBR 

13969) 

De acordo com essa norma, devem ser definidos: 

a) os usos previstos para esgoto tratado; 

b) volume de esgoto a ser reutilizado; 

c) grau de tratamento necessário; 

d) sistema de reservação e de distribuição; 

e) manual de operação e treinamento dos responsáveis.   

 

5.5 APLICAÇÕES INDUSTRIAIS PARA A ÁGUA DE REÚSO 

Para fins industriais, o reúso pode ser macroexterno e macrointerno. O reúso 

macroexterno é efetuado por companhias de saneamento que fornecem esgoto 

tratado como água de reúso, que é o caso estudado neste trabalho. O reúso 

macrointerno caracteriza-se pelo reúso da água (esgoto ou efluente com ou sem 

tratamento) internamente às instalações industriais, tendo como objetivo a economia 

de água e o controle da poluição.  

Como o custo e a demanda de água são altos para o setor industrial no Brasil, 

particularmente nas regiões metropolitanas, o setor têm sido estimulado a implantar 

sistemas de reúso de água. Essa atividade tende a se ampliar diante das novas 

legislações associadas aos instrumentos de outorga e cobrança pela utilização dos 

recursos hídricos, tanto na captação da água como no despejo de efluentes, 

conforme previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei Federal Brasileira 

n° 9433 de 1997 (MANHÃES, 2015). 

As aplicações de água de reúso na indústria são basicamente as seguintes:  

 Como fluido de resfriamento ou aquecimento; 

 Como matéria-prima em processos industriais;  

 Como fluido auxiliar, tais como preparação de suspensões e soluções químicas, 

compostos intermediários, reagentes químicos, veículos, ou ainda, para as 

operações de lavagem;  
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 Para geração de energia: para esse tipo de aplicação, a água pode ser utilizada 

por meio da transformação da energia, potencial ou térmica, da água, em 

energia mecânica e posteriormente em energia elétrica;  

 Como descarga em vasos sanitários e mictórios;  

 Na construção civil, cabines de pintura, combate a incêndio, rega de áreas 

verdes ou incorporação em diversos subprodutos gerados nos processos 

industriais, seja na fase sólida, líquida ou gasosa (HESPANHOL, 2008). 

De uma maneira geral, água de reúso só poderá ser utilizada na indústria 

caso as suas características sejam compatíveis com os requisitos de qualidade 

exigidos pela aplicação pretendida. Isto implica na necessidade de identificar as 

demandas potenciais para o efluente disponível. 

A identificação das possíveis aplicações para a água de reúso pode ser feita 

por comparação entre parâmetros de qualidade exigidos pela aplicação na qual se 

pretende fazer o reúso, com os parâmetros do próprio efluente. 

Os efeitos de alguns poluentes normalmente presentes na água de reúso 

podem ser observados na Tabela 3. 

Tabela 3 – Parâmetros de Interesse no Reúso Industrial. 

 

Para cada finalidade de reúso há um padrão de qualidade adequado a ser 

atendido. A qualidade da água de reúso é definida em função de características 

Parâmetros Efeitos principais 

Alcalinidade  Afeta a estabilidade do pH  

Amônia  Interfere com a formação de cloro residual livre, favorece o 
crescimento microbiológico  

Cálcio e Magnésio  Incrustação  

Sulfeto de hidrogênio  Corrosão, geração de odores  

Ferro  Incrustação e manchas  

Qualidade microbiológica da água  Possibilidade de entupimentos  

Nitratos  Favorece o crescimento de microrganismos  

pH Pode afetar reações químicas e a solubilidade  

Fósforo  Incrustação favorece o crescimento de microrganismos  

Matéria orgânica residual  Favorece o crescimento de microrganismos, formação de 
crostas, limo, e escuma  

Sílica  Incrustação  

Sulfatos  Corrosão  

Sólidos em suspensão  Deposição, crescimento microbiológico  

Fonte: (JORDÂO, 2014). 
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físicas, químicas, microbiológicas e radioativas. Para cada tipo de aplicação, o grau 

de qualidade exigido pode variar significativamente: 

 Fluido auxiliar: o grau de qualidade irá depender do processo à que 

esta se destina. Caso essa água entre em contato com o produto final, o grau de 

qualidade será mais ou menos restritivo, em função do tipo de produto que se deseja 

obter. Não havendo contato da água com o produto final, esta poderá apresentar um 

grau de qualidade menos restritivo que o da água para consumo humano, 

principalmente com relação à concentração residual de agentes desinfetantes. 

 Geração de energia: dependendo do processo de transformação 

utilizado a água deverá apresentar graus muito diferentes de qualidade. No 

aproveitamento da energia potencial ou cinética, a água é utilizada no seu estado 

natural, podendo-se utilizá-la na forma bruta, captada de um rio, lago, ou outro 

sistema de reservação, devendo-se impedir que materiais de grandes dimensões, 

detritos, danifiquem os dispositivos de geração de energia. Já para o aproveitamento 

da energia térmica, após aquecimento e vaporização da água por meio do 

fornecimento de energia térmica, a mesma deve apresentar um elevado grau de 

qualidade, para que não ocorram problemas nos equipamentos de geração de vapor 

ou no dispositivo de conversão de energia; 

 Fluido de resfriamento: é requerido um grau de qualidade bem menos 

restritivo, devendo-se levar em consideração a proteção e a vida útil dos 

equipamentos com os quais esta água irá entrar em contato. Muitas aplicações 

exigem que um maior número de parâmetros sejam atendidos, de modo que sejam 

minimizados os riscos ao processo, produto ou sistema no qual esta água será 

utilizada.  

 Fluido de aquecimento: o grau de qualidade requerido ao utilizar a 

água como fluido de aquecimento em caldeiras é mais elevado do que quando a 

mesma é utilizada como fluido de resfriamento. O limite máximo de sais presentes 

na caldeira é definido de acordo com a sua pressão e temperatura de operação para 

evitar a ocorrência de problemas como corrosão e incrustação dos equipamentos. 

 Matéria prima: Para esse tipo de uso, o grau de qualidade da água 

pode variar significativamente, podendo-se admitir a utilização de uma água com 

característica equivalente ou superior à da água utilizada para consumo humano, 
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tendo-se como principal objetivo a proteção da saúde dos consumidores finais e/ou 

a garantia da qualidade final do produto. 

 

Quatro classes de água de reúso e seus respectivos padrões de qualidade 

foram definidos na norma NBR 13969 e são apresentados na Tabela 4 abaixo 

 
Tabela 4 – Classificação da Água de Reúso. 

Água de 
Reúso 

Aplicações Padrões de Qualidade Tratamento 

Classe 1 

Lavagem de carros e outros 
usos que requerem o contato 
direto do usuário com a água, 

com possível aspiração de 
aerossóis pelo operador, 

incluindo chafarizes 

Turbidez inferior a cinco 
Coliforme fecal inferior a 200 

NMP/100 mL  
Sólidos dissolvidos totais inferior 

a 200 mg/L  
pH entre 6,0 e 8,0 

Cloro residual entre 0,5 mg/L e 
1,5 mg/L 

Serão geralmente necessários 
tratamento aeróbio (filtro aeróbio 
submerso ou LAB) seguido por 

filtração convencional (areia e carvão 
ativado) e, finalmente, cloração. 

Pode-se substituir a filtração 
convencional por membrana filtrante 

Classe 2 

Lavagens de pisos, calçadas 
e irrigação 

dos jardins, manutenção dos 
lagos e canais para 

fins paisagísticos, exceto 
chafarizes 

Turbidez inferior 
a cinco 

Coliforme fecal inferior a 500 
NMP/100 mL 

Cloro residual superior a 0,5 
mg/L 

Nesse nível é satisfatório um 
tratamento biológico aeróbio (filtro 

aeróbio submerso ou LAB) seguido 
de filtração de areia e desinfeção. 

Pode-se também substituir a filtração 
por membranas filtrantes 

Classe 3 
Reuso nas descargas dos 

vasos sanitários: 

Turbidez inferior a 10  
Coliformes fecais inferiores a 

500 NMP/100 mL 

Normalmente, as águas de enxágue 
das máquinas de lavar roupas 

satisfazem a este padrão, sendo 
necessário apenas uma cloração. 
Para casos gerais, um tratamento 

aeróbio seguido de filtração e 
desinfeção satisfaz a este padrão 

Classe 4 Reuso nos pomares, cereais, 
forragens, pastagens para 

gados e outros cultivos 
através de escoamento 

superficial ou por sistema de 
irrigação pontual 

Coliforme fecal inferior a 
5 000 NMP/100 mL e oxigênio 
dissolvido acima de 2,0 mg/L 

As aplicações devem ser 
interrompidas 

pelo menos 10 dias antes da colheita 

 

Pode ser observada que na terceira coluna da tabela 4, são citados poucos 

parâmetros para o enquadramento da água de reúso. Para Classe 1, por exemplo, 

são citadas apenas 5 análises para essa classificação. Os padrões de qualidade não 

contemplam as principais análises necessárias para adequação para o reúso 

industrial (cálcio, magnésio, sílica, dureza, etc.). Essa norma é muito utilizada para o 

reúso urbano. Para reúso industrial, escopo desse trabalho, serão utilizadas para 

comparação as tabelas citadas no Manual de Conservação e Reúso de 

FIESP/CIESP (HESPANHOL, 2005). 

Fonte: (NBR 13969, 1997). 
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Na Tabela 5 podem ser observados parâmetros químicos que devem ser 

monitorados para cada tipo de indústria, além do valor limite para cada parâmetro. 

Tabela 5 – Parâmetros para a Água de Reúso Industrial. 

Indústria e Processo  
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Têxtil 

Engomagem 5 - - 25 0,3 0,05 - 6,5 - 10,0 - 100 5,0 - - - - 

Lavagem 5 - - 25 0,1 0,01 - 3,0 - 10,5 - 100 5,0 - - - - 

Branqueamento 5 - - 25 0,1 0,01 - 2,0 - 10,5 - 100 5,0 - - - - 

Tingimento 5 - - 25 0,1 0,01 - 3,5-10,0 - 100 5,0 - - - - 

Papel e Celulose 

Processo Mecânico 30 - 1000 - 0,3 0,1 - 6 - 10 - - - - - - - 

Processo Químico - - - - - - - - - - - - - - - 

Não Branqueado 30 - 200 100 1,0 0,5 - 6 - 10 - - 10 50 20 12 - 

Branqueado 30 - 200 100 0,1 0,05 - 6 - 10 - - 10 50 20 12 - 

Produtos Químicos 

Cloro e álcali 10 80 - 140 0,1 0,1 - 6,0 - 8,5 - - 10 - 40 8 100 

Carvão de alcatrão 5 50 30 180 0,1 0,1 - 6,5 - 8,3 200 400 5 - 50 14 60 

Compostos orgânicos 5 125 25 170 0,1 0,1 - 6,5 - 8,7 75 250 5 - 50 12 128 

Compostos inorgânicos 5 70 30 250 0,1 0,1 - 6,5 – 7,5 90 425 5 - 60 25 210 

Plásticos e resinas 2 1.0 0 0 0,005 0,005 0 7,5 - 8,5 0 1,0 2,0 0,02 0 0 0,1 

Borracha sintética 2 2 0 0 0,005 0,005 0 7,5 - 8,5 0 2,0 2,0 0,05 0 0 0,5 

Produtos Farmacêuticos 2 2 0 0 0,005 0,005 0 7,5 - 8,5 0 2,0 2,0 0,02 0 0 0,5 

Sabão e detergentes 5 50 40 130 0,1 0,1 - - 150 300 10,0 - 30 12 60 

Tintas 5 100 30 150 0,1 0,1 - 6,5 125 270 10 - 37 15 125 

Madeira e resinas 200 200 500 900 0,3 0,2 5 6,5 – 8,0 100 1000 30 50 100 50 250 

Fertilizantes 10 175 50 250 0,2 0,2 5 6,5 – 8,5 150 300 10 25 40 20 210 

Explosivos 8 100 30 150 0,1 0,1 2 6,8 150 200 5 20 20 10 120 

Petróleo - - 300 350 1,0 - - 6,0 – 9,0 - 1000 10 - 75 30 - 

Ferro e Aço 

Laminação a quente - - - - - - - 5 - 9 - - - - - - - 

Laminação a frio - - - - - - - 5 - 9 - - 10 - - - - 

Diversas 

Frutas e vegetais enlatados 5 250 250 250 0,2 0,2 10 6,5 – 8,5 250 500 10 50 100 - - 

Refrigerantes 10 85 - - 0,3 0,05 - - - - - - - - - 

Curtimento de couro 5 - 250 150 50 50 - 6,0 – 8,0 - - - - 60 - - 

Cimento - 400 250 - 25 25 0 6,5 – 8,5 250 600 500 35 - - - 

Fonte: (HESPANHOL, 2005). 
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Na Tabela 6 podem ser observados parâmetros químicos e biológicos que 

devem ser monitorados para águas de reúso que serão utilizadas como água de 

resfriamento ou geração de vapor em caldeiras. No caso de geração de vapor, os 

parâmetros são mais restritivos quanto maior for a pressão empregada, de forma a 

tornar esse processo mais seguro. 

Tabela 6 – Padrão de Qualidade - Água de Resfriamento e Geração de Vapor. 

Fonte: (CROOK, 1996). 

 

5.6 TRATAMENTO DO ESGOTO – PRODUÇÃO DA ÁGUA DE REUSO 

Existem diferentes níveis de tratamento que podem ser utilizadas no esgoto, 

para a obtenção da água de reúso ideal. Elas variam desde uma simples 

Indústria e Processo  
Água de 

Resfriamento 
 

Geração de Vapor 

Caldeira de 
Baixa Pressão  

(< 10 bar) 

Caldeira de 
Média Pressão       

(10 a 50 bar)  

Caldeira de 
Alta Pressão 

(> 50 bar) 

Cloretos (mg/L) 500 + + + 

Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L) 500 700 500 200 

Dureza (mg/L) 650 350 1,0 0,07 

Alcalinidade (mg/L) 350 350 100 40 

pH 6,9 a 9,0 7,0 a 10,0 8,2 a 10,0 8,2 a 9,0 

DQO (mg/L) 75 5,0 5,0 1,0 

Sólidos Suspensos Totais (mg/L) 100 10 5 0,5 

Turbidez (UNT) 50 --x-- --x-- --x-- 

DBO (mg/L) 25 --x-- --x-- --x-- 

Compostos Orgânicos++ 1,0 1,0 1,0 0,5 

Nitrogênio Amoniacal (mg/L) 1,0 0,1 0,1 0,1 

Fosfato (mg/L) 4,0 --x-- --x-- --x-- 

Sílica (mg/L) 50 30 10 0,7 

Alumínio (mg/L) 0,1 5,0 0,1 0,01 

Cálcio (mg/L) 50 + 0,4 0,01 

Magnésio (mg/L) 0,5 + 0,25 0,01 

Bicarbonato (mg/L) 24 170 120 48 

Sulfato (mg/L) 200 + + + 

Cobre (mg/L) --x-- 0,5 0,05 0,05 

Zinco (mg/L) --x-- + 0,01 0,01 

Substâncias Extraídas em Tetracloreto de 
Carbono (mg/L) 

--x-- 1 1 0,5 

Sulfeto de Hidrogênio (mg/L) --x-- + + + 

Oxigênio Dissolvido (mg/L) --x-- 2,5 0,007 0,0007 
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desinfecção, após o tratamento secundário, até grandes instalações de tratamento 

para tornar a água potável.  

 

5.6.1- TRATAMENTO PRELIMINAR 

É a primeira etapa do tratamento, cuja finalidade é a remoção física de sólidos 

grosseiros e areia, e deve anteceder os outros níveis de tratamento. É de 

fundamental importância para evitar danos às tubulações e aos equipamentos 

subsequentes. Segue na Figura 10 um exemplo de tratamento preliminar onde o 

esgoto passa por uma grade (para remover sólidos grosseiros), em um desarenador 

(para remover areia, através do processo de sedimentação) e por um medidor de 

vazão. A ETE Penha contém essas três etapas. 

Figura 10 – Tratamento Preliminar. 

 

5.6.2- TRATAMENTO PRIMÁRIO 

O tratamento primário serve para a remoção de sólidos em suspensão, 

sedimentáveis e flutuantes. Os sólidos são removidos, basicamente, em um 

decantador, onde o líquido passa vagarosamente, permitindo que os sólidos em 

suspensão se depositem no fundo. A massa de sólidos que se forma é chamada de 

lodo primário bruto. Ao mesmo tempo, os sólidos flutuantes, como graxas e óleos, 

sobem para a superfície dos decantadores. Dessa forma, estes são coletados e 

removidos do tanque para posterior tratamento. 

São exemplos de tratamentos primários: fossas sépticas, decantador primário, 

flotador. Na ETE Penha essa etapa é feita em um decantador primário. 

 

5.6.3- TRATAMENTO SECUNDÁRIO 

No nível secundário, ocorre remoção de matéria orgânica dissolvida e em 

suspensão por meio da degradação biológica da matéria orgânica. Ocorrem reações 

bioquímicas por microrganismos e a decomposição de carboidratos, óleos e graxas 

Fonte: (GUSS, 2011).  
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e proteínas a compostos mais simples, como CO2, H2O, NH3, CH4, H2S, etc., 

dependendo do tipo de processo predominante. Os microrganismos que atuam no 

processo biológico se reproduzem a partir do uso da matéria orgânica presente nas 

águas residuárias e têm sua massa aumentada em função da quantidade de matéria 

degradada. Exemplos: lodos ativados, lagoas de estabilização, filtros biológicos 

aeróbios.  

No passado, essa etapa era feita na ETE Penha com filtros biológicos. 

Atualmente o tratamento secundário é feito com lodos ativados. 

 

5.6.4- TRATAMENTO TERCIÁRIO 

O objetivo do tratamento terciário é a remoção de compostos específicos não 

biodegradáveis, compostos tóxicos ou, ainda, complementar a remoção de 

poluentes não biodegradados na etapa secundária. São utilizados, geralmente, 

processos físico-químicos. 

Dessa forma, os níveis de tratamento, bem como sua eficiência, estão 

associados à remoção de contaminantes da água a fim de adequar a água de reúso 

a uma qualidade desejada ou ao padrão de qualidade exigido por alguma norma ou 

legislação. 

Na Tabela 7 são resumidas as eficácias dos processos avançados de 

tratamento e também dos contaminantes que são removidos. 

Tabela 7 – Processos Avançados de Tratamento. 

Remoção de Contaminantes por Processos 

Avançados de Tratamento 
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Remoção Biológica de Nutriente         

Coagulação-Sedimentação        

Filtração Granular Média        

Microfiltração e Ultrafiltração        

Troca Iônica        

Eletrodiálise        

Osmose reversa        

Oxidação Química        

Adsorção com Carvão Ativo        

Air Stripping        

Desinfecção        

Fonte: (LACY, 2005). 
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Devem ser adotados procedimentos específicos para adequar as 

características da água reúso disponível aos requisitos de qualidade exigidos para o 

uso, o que está diretamente relacionado com os contaminantes presentes. 

Os tipos de contaminantes presentes na água podem ser agrupados em 

categorias distintas e podem ser relacionados com as técnicas de tratamento mais 

indicadas, conforme apresentado na tabela 8 abaixo (HESPANHOL, 2005).  

 

Tabela 8 – Contaminantes Presentes na Água e Tecnologias para Remoção. 

Técnica de Tratamento 

Classes de Compostos 

Sólidos 
Dissolvidos 
Ionizáveis  

Gases  
Dissolvidos 
Ionizáveis 

 Compostos  
Orgânicos 

Dissolvidos 
Particulados  

Bactérias e 
Vírus  

Endo-
toxinas 

Evaporação E / B NE  B  E E E 

Deionização, Eletrodiálise e 
Eletrodeionização 

 E  E  NE NE NE NE 

Osmose Reversa  B  NE  B  E E E 

Carvão Ativado  NE  NE E/B NE NE NE 

Desinfecção com radiação 
ultravioleta 

NE  NE  NE NE  B NE 

Filtração em meio granular ou 
poroso 

NE  NE  NE  E  NE  NE  

Microfiltração NE  NE  NE  E  NE  NE  

Ultrafiltração  NE  NE  NE  E  E NE  

Oxidação ou Redução Química  B B B  NE B  E 

Abrandamento  B NE  NE  B  NE  NE 

Coagulação, floculação e 
sedimentação  

NE  NE  NE  E  NE  NE  

E = Eficaz (Remoção completa ou quase total)     Fonte: (HESPANHOL, 2005) 
B = Bom (Remoção de grandes porcentagens) 
NE = Não eficaz (Baixa remoção ou ineficaz) 
 

Existe uma variedade imensa de tipos de tratamento para mitigar 

contaminantes na água de reúso. Diferentes processos podem ser adaptados para 

atender a objetivos específicos de qualidade da água. Processos avançados de 

tratamento também são capazes de atingir a qualidade da água requerida para o 

reúso potável envolvendo patógenos ou traços de produtos químicos orgânicos. 

Avanços na filtração por membranas tornaram os processos desse tipo 

particularmente atraentes para aplicações de reutilização de água. No entanto, 

alternativas limitadas de descarte de concentrado e custo efetivo dificultam a 

aplicação dessa tecnologia. 

Na Figura 11 pode ser observado que as tecnologias de tratamento de água 

(combinadas com desinfecção) podem oferecer um aumento progressivo da 
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qualidade da água, e a escolha do nível correto de tratamento deve ser ditada pela 

aplicação final da água de reúso a fim de se obter eficiência econômica e 

sustentabilidade ambiental (BASTIAN, 2012). 
 

Figura 11 – Qualidade da Água e Tipos de Tratamento. 

 
 

Na ETE Penha, o tratamento terciário é composto apenas pelas etapas de 

filtração simples e de desinfecção com hipoclorito de sódio. 

  

Fonte: (BASTIAN, 2012). 
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CAPÍTULO 6 

Resultados 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁGUA DE REÚSO DA ETE PENHA 

A escolha do processo de tratamento da água residuária a ser adotado é de 

fundamental importância para o sucesso do empreendimento para fornecimento de 

água de reúso. Por isso a caracterização do efluente deve ser bastante criteriosa. 

Uma avaliação contínua da qualidade de água de reúso deve ser feita, mas a 

caracterização inicial dessa água é essencial para determinar se a mesma está 

adequada aos diferentes usos pretendidos, baseado na forma como será utilizada e 

com qual qualidade. Na ETE Penha, o monitoramento da água de reúso é feito duas 

vezes por semana. 

Os parâmetros químicos são muito importantes para a caracterização da 

qualidade de uma água de reúso, pois permite classificar a água através do seu 

conteúdo mineral, principalmente o cálcio e o magnésio, muito importantes na 

aplicação industrial. Entre as análises químicas estão: acidez, alcalinidade, cálcio e 

magnésio, dureza, nitratos e nitrito, sulfatos, oxigênio, ferro e manganês.  

A caracterização completa dessa água de reúso é extremamente necessária 

para que sejam adotadas as devidas medidas com as precauções suficientes para a 

preservação da integridade de operadores e usuários, e de equipamentos.  

Na tebela 9 se encontram os resultados das principais análises de 

monitoramento do efluente secundário após cloração em laboratório. São resultados 

de quando a possibilidade da produção da água de reúso começou a ser estudada 

(RAMOS, 2005). 
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Tabela 9 – Resultados do Efluente Secundário da ETE Penha. 

Amostra DQO Cloreto Turbidez pH 
Coliformes 

totais 
Coliformes 
termotoler. 

SST SSV SSF CRL (mg/L) 

22/07 NA 40 3,10 NA Ausente Ausente 2 1 1 NA 

05/08 15 55 2,71 NA Ausente Ausente 7 1 6 NA 

20/08 <10 55 3,60 NA Ausente Ausente 10 1 9 2,58 

26/08 <10 55 5,44 NA Ausente Ausente 6 1 5 2,39 

05/09 10 95 NA NA Ausente Ausente 14 1 13 2,44 

09/09 40 50 3,48 6,85 Ausente Ausente 7 1 6 3,02 

16/09 15 50 4,50 7,33 Ausente Ausente 7 1 6 2,89 

23/09 13 105 1,90 7,24 Ausente Ausente NA NA NA 2,5 

28/10 15 240 1,33 7,1 NA NA 6 1 5 NA 

11/11 <10 130 1,1 6,92 NA NA 2 1 1 NA 

Média 18 87,5 3,02 7,09  - - 6,78 1 5,78 2,64 

 

O perfil físico-químico do efluente tratado da ETE Penha, após as etapas de 

filtração e desinfecção está descrito nas Tabelas 9 e 10. Essa água de reúso tem: 

baixíssima carga orgânica, teor de sólidos irrelevante, pH próximo do neutro e baixa 

turbidez.  

 
Tabela 10 – Resultados do Efluente da ETE Penha Clorado em Laboratório. 

Amostra pH Turbidez 
(NTU) 

DQO 
(mg/L) 

DBO 
(mg/L) 

RNFT 
(mg/L) 

Cloro 
Residual 
(mg/L) 

Coliformes 
Totais       

(PA/100 mL) 

Coliformes 
Termotolerantes   

(PA/100 mL) 

02/01 7,4 6,0 < 5 3,3 < 3 < 0,039  - Ausente 

04/01 7,4 3,0 < 5 2,6 - 1,61  - Ausente 

07/01 7,2 4,0 10 < 2 - 0,14  - Ausente 

08/01 7,4 6,5 14 3,9 - 2,71  - Ausente 

09/01 7,6 6,5 9 < 2 < 3 3,20  -  Ausente 

11/01 7,5 4,5 < 5  - - 2,44  - Ausente 

14/01 7,0 8,5 < 5 4,4 - < 0,039  - Ausente 

15/01 7,0 3,5 < 5 3,6 - 2,48  - Ausente 

16/01 7,0 5,5 < 5  - < 3 0,12  - Presente 

17/01 7,0 5,5 < 5  - - 0,25  - Ausente 

21/01 6,0 0,5 < 5 < 2 - 0,45  - Ausente 

22/01 7,0 1,5 < 5 < 2 < 3 < 0,039  - Ausente 

24/01 6,0 0,5 < 5 < 2 - 1,53  - Ausente 

26/01 6,0 0,0 < 5 < 2 - 0,26  - Ausente 

28/01 7,0 11,0 < 5 < 2 - < 0,039  - Ausente 

30/01 7,0 2,5 39 19,4 < 3 0,27  - Ausente 

 Média  7,0 4,3 8,2 3,9 3 0,98 - Ausente 

 

Na Tabela 11 podem ser observados resultados das análises de 27 metais. O 

mercúrio foi determinado por absorção atômica, todos os outros foram determinados 

Fonte: (RAMOS, 2005). 

Fonte: (RAMOS, 2005). 
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por ICP-OES. Com exceção do alumínio, cálcio, ferro, fósforo, magnésio, potássio e 

sódio, os resultados ficaram abaixo do limite de quantificação da técnica analítica 

empregada. 

Tabela 11 – Resultados das Análises de Metais. 

 

Na Tabela 12 podem ser observados os resultados das análises de 26 

compostos orgânicos voláteis, determinados por cromatografia gasosa com 

espectrometria de massas. Todos os resultados ficaram abaixo do limite de 

quantificação da técnica, exceto clorofórmio cujo valor obtido foi de 2,69 g/L. Os 

Parâmetro Unidade 
IGO 1243/18 
(09/05/2018) 

IGO 1284/18 
(13/05/2018) 

IGO 1374/18 
(21/05/2018) 

IGO 1476/18 
(28/05/2018) 

Média 

Clima - Bom Bom Chuvoso Bom - 

Alumínio mg/L 0,058 0,046 0,041 0,088 0,058 

Antimônio mg/L < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 

Arsênio mg/L < 0,011 < 0,011 < 0,011 < 0,011 < 0,011 

Bário mg/L < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

Berílio mg/L < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 

Boro mg/L < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

Cádmio mg/L < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

Cálcio mg/L 13,1 14,4 20,4 15,8 15,9 

Cobalto mg/L < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

Cobre mg/L < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

Cromo mg/L < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

Chumbo mg/L < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 

Estanho mg/L < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004 

Ferro mg/L 0,15 0,36 0,34 0,33 0,29 

Fósforo mg/L 1,31 1,91 1,36 2,79 1,84 

Lítio mg/L < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 

Magnésio mg/L 4,52 4,23 11,8 4,52 6,27 

Manganês mg/L < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

Níquel mg/L < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

Potássio mg/L 10,1 11,7 14,5 13,9 12,5 

Prata mg/L < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Selênio mg/L < 0,016 < 0,016 < 0,016 < 0,016 < 0,016 

Sódio mg/L 72,8 83,3 152,3 83,7 98,0 

Urânio mg/L < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

Vanádio mg/L < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 

Zinco mg/L < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Mercúrio µg/L < 1,74 < 1,74 < 1,74 < 1,74 < 1,74 
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compostos marcados com um asterisco são produtos secundários da desinfecção, 

conhecidos como trihalometanos (THMs). São formados quando a matéria orgânica 

contida na água de reúso reage com o cloro durante a etapa de desinfecção. Para 

fazer apenas uma comparação, para amostra de água potável, o somatório dos 

THMs deve ser inferior a 100 g/L. Para a água de reúso analisada esse somatório 

foi muito inferior. 

 
Tabela 12 – Resultados da Análise de Compostos Orgânicos Voláteis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na Tabela 13, os resultados obtidos para os parâmetros analisados na 

amostra de água de reúso da ETE Penha (média das tabelas 9 e 10) podem ser 

comparados com os limites de cada parâmetro, para a respectiva classe, na Norma 

NBR 13969.  

Composto  
Resultado 

(µg/L) 

Cloreto de Vinila < 1,00 

1,1-Dicloroeteno < 2,00 

Diclorometano < 10,00 

trans-1,2-Dicloroeteno < 2,00 

cis-1,2-Dicloroeteno < 2,00 

Clorofórmio * 2,69 

Tetracloreto de Carbono < 2,00 

Benzeno < 1,00 

1,2-Dicloroeteno < 1,00 

Tricloroeteno < 1,00 

Bromodiclorometano * < 2,00 

Tolueno < 1,00 

Tetracloroeteno < 1,00 

Dibromoclorometano * < 2,00 

Monoclorobenzeno  < 1,00 

Etilbenzeno < 1,00 

m-Xileno < 1,00 

p-Xileno < 1,00 

o-Xileno < 1,00 

Estireno < 1,00 

Bromofórmio * < 1,00 

1,4-Diclorobenzeno < 2,00 

1,2-Diclorobenzeno < 2,00 

1,3,5-Triclorobenzeno < 1,00 

1,2,4-Triclorobenzeno < 1,00 

1,2,3-Triclorobenzeno < 1,00 
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De acordo com os resultados obtidos, a água de reúso da ETE Penha se 

enquadraria em qualquer classe, inclusive na Classe 1, cujos valores são mais 

restritivos. 

Tabela 13 – Comparação dos Resultados da ETE Penha com a Norma NBR 13969. 

Água de 
Reúso 

Valores Limites da Norma 
Resultados Efluente Clorado da ETE 

Penha 

Classe 1 

Turbidez < 5; 
Coliforme fecal < 200 NMP/100 mL;  

Sólidos dissolvidos totais < 200 mg/L; 
 pH < 6,0 e 8,0; 

 cloro residual entre 0,5 mg/L e 1,5 mg/L. 

Turbidez =3,66 
Coliforme fecal = Ausente  

SDT = 500-700mg/L 
pH = 6,99 

CRL = 1,29 mg/L. 

Classe 2 
Turbidez  < 5,  

Coliforme fecal < 500 NMP/100 mL, 
Cloro residual > 0,5 mg/L. 

Turbidez =3,66 
Coliforme fecal = Ausente  

CRL =1,29 mg/L. 

Classe 3 
Turbidez < 10 UNT 

 Coliformes fecais < 500 NMP/100 mL. 
Turbidez =3,66 

Coliforme fecal = Ausente  

Classe 4 
Coliforme fecal < 5 000 NMP/100 mL;  

Oxigênio dissolvido > 2,0 mg/L. 
Coliforme fecal = Ausente 

OD = 2 - 4 mg/L 

Na Tabela 14, os resultados obtidos para os parâmetros na amostra de água 

de reúso da ETE Penha (coluna da direita) podem ser comparados com os limites de 

cada parâmetro para utilização como água de resfriamento, de acordo com o manual 

da FIESP (coluna central).  

 

Tabela 14 – Comparação dos Resultados da ETE Penha com Dados da Literatura. 

Indústria e Processo  
Água de 

Resfriament
o FIESP  

Resultado 
efluente ETE 

Penha 

Cloretos (mg/L) 500 87,5 

Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L) 500 500 - 700 

Dureza (mg/L) *
1 

650 65,52 

Alcalinidade (mg/L) 350 80 - 110 

pH 6,9 a 9,0 7,0 

DQO (mg/L) 75 8,2 

Sólidos Suspensos Totais (mg/L) 100 10 

Turbidez (UNT) 50 4,3 

DBO (mg/L) 25 3,9 

Nitrogênio Amoniacal (mg/L) 1,0 12,5 

Fosfato (mg/L) 4,0 9,2 

Sílica (mg/L) 50 10 – 20 

Alumínio (mg/L) 0,1 0,058 

Cálcio (mg/L) 50 15,9 

Magnésio (mg/L) 0,5 6,27 

Bicarbonato (mg/L) 24 - 

Sulfato (mg/L) 200 36 

Cobre (mg/L) --x-- < 0,002 
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De acordo com os resultados obtidos, a água de reúso da ETE Penha estaria 

com quase todos os parâmetros adequados para utilização como água de 

resfriamento, exceto para o metal magnésio. 

Na tabela 5, podem ser observados valores limites para a água de reúso para 

uso industrial. Os valores citados para o metal magnésio podem variar de 0 até 50, 

dependendo do tipo de indústria no qual o mesmo será utilizado. 

Para a água de reúso, determinar o fim para o qual a mesma será utilizada é 

a melhor maneira para obter a água necessária, com a melhor relação 

custo/benefício, sem gasto desnecessário de energia.  

 

6.2 PRODUÇÃO DE FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO SOBRE REÚSO DE ÁGUA 

 O folder explicativo elaborado com o tema Água de Reúso para Fins 

Industriais está localizado no APÊNDICE A, no final deste documento.  

 Alguns dos temas abordados neste folder foram: 

 Distribuição de água doce no mundo; 

 Distribuição de água doce no Brasil; 

 Escassez de água; 

 Tipos de reúso; 

 Reúso industrial; 

 Benefícios do reúso; 

 Aplicações da água de reúso na indústria. 

A principal motivação para a elaboração desse folder foi a implementação de um 

programa de educação ambiental, focado no reúso, com finalidade específica de 

instruir possíveis clientes e usuários da água de reúso.  

A percepção sobre a água de reúso é um fator determinante para a sua 

aceitação e consequentemente para a viabilidade da sua utilização, e está 

Zinco (mg/L) --x-- < 0,005 

Substâncias Extraídas em CCl4 (mg/L) --x-- < 0,25 

Sulfeto de Hidrogênio (mg/L) --x-- < 0,2 

Oxigênio Dissolvido (mg/L) --x-- 2 – 4 

*1- Foi utilizada a seguinte fórmula para o cálculo da dureza total: Dureza Total (CaCO3) = [(Ca (mg/L) x 2,497] + [(Mg (mg/L) 
x 4,118] (1) Onde: 2,497= fator de conversão de teor de cálcio em carbonato de cálcio 4,118= fator de conversão de teor de 
magnésio em carbonato de cálcio Ca (mg/L) = Concentração de cálcio obtida em mg/L Mg (mg/L) = Concentração de 
magnésio obtida em mg/L 
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diretamente ligada ao grau de confiança nos responsáveis pelo seu fornecimento. 

Por isso, o máximo de esclarecimento possível de forma a ampliar o conhecimento 

sobre o tema é fundamental. 

A compreensão clara dos benefícios decorrentes da utilização da água de reúso 

pode auxiliar na sua aceitação. A oposição à utilização da água de reúso muitas 

vezes é pautada apenas pela falta de conhecimento. 
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7.1 SUB-BACIA DO RIO IRAJÁ 

A área de estudo desta pesquisa está situada na sub-bacia do Rio Irajá que 

está localizada na região oeste da bacia da Baía de Guanabara. Representada pela 

região de número 3 na Figura 12. Está situada no município do Rio de janeiro. Os 

principais cursos de água situados nessa sub-bacia são: Rio Irajá, Rio Arapogi, Rio 

Quitungo, Rio Escorremão, Rio Bicas, Rio Nunes, Valão de Trolley e os Canais da 

Penha, Castelo Branco e do Curtume Carioca, Rios Ramos e Marmita. Compreende 

uma área de 50,95 km2 (DIAGNÓSTICO, 2016). 

As sub-bacias A, e B também fariam parte do estudo, por estarem dentro de 

um circulo de raio 5 km no entorno da ETE Penha, mas como não foram 

encontradas indústrias nessa região, não serão incluídas no trabalho. 

 

Figura 12 – Sub-Bacias da Baía de Guanabara. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com dados do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos 

Hídricos da Agência Nacional de Águas (ANA), o fluxo médio mensal do rio Irajá, 

CAPÍTULO 7         

Descrição da Área de Estudo 

Fonte: (DIAGNÓSTICO, 2016) 
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que descarrega na Baía de Guanabara é de 3,0 m3/s. Grande quantidade de matéria 

orgânica é lançada na Baía de Guanabara. No ano 2000, a contribuição da sub-

bacia do Irajá para a carga orgânica descarregada na Baía de Guanabara era: 

advinda da ETE (2,94 tonelada/dia); carga de esgotos não tratados (7,42 

tonelada/dia) e a carga orgânica industrial (0,9 tonelada/dia). O esgoto não tratado 

era a maior fonte de carga orgânica (DIAGNÓSTICO, 2016).  

Após o ano 2000, muitas obras do Programa de Despoluição da Baía de 

Guanabara (PDBG) foram concluídas, principalmente visando a copa do mundo no 

Brasil (2014) e as olimpíadas no Rio (2016). 

 

7.2 PESQUISA DE INDÚSTRIAS NA REGIÃO DA ETE PENHA 

As indústrias que se situam no entorno da ETE Penha, localizada no bairro da 

Penha, no Rio de Janeiro, em um círculo que compreende um de raio de até 5 km, 

podem ser consideradas, de acordo com a sua dimensão (Figura 13).  

A área desse círculo é composta por 78,5 km2. Pertence majoritariamente ao 

município do Rio de Janeiro e uma pequena parte ao município de Duque de Caxias. 

 

Figura 13 – Mapa do Município do Rio de Janeiro. 

 
 

Fonte: (MAPA, 2018). 
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Na Figura 14 encontra-se um mapa ampliado dessa região. Pode ser 

observado que mais de 20 bairros estão contidos neste círculo.  

 

Figura 14 – Mapa Ampliado da Área de Estudo. 

 
 

  
Uma busca por indústrias no Google Maps indicou aproximadamente 160 

indústrias nessa região, disponibilizando dados mais completos para cada indústria 

incluindo, por exemplo, o site e um e-mail para contato. Mas não disponibilizava 

nenhum dado para estimar a demanda de água. Algumas indústrias apareciam 

nesta busca, mas já não existiam no endereço citado há algum tempo. É uma 

ferramenta sem rápida atualização. 

Uma busca no site da FIRJAN (Figura 15) permitiu que fossem selecionados: 

o endereço da ETE Penha (retângulo vermelho); raio de busca para distância 

máxima até a ETE (5 km, retângulo verde); e um intervalo para número de 

funcionários (retângulo azul). No retângulo amarelo podem ser observadas as 

indústrias que corresponderam a esse filtro: Localizadas a uma distância de até 5 km 

da ETE Penha, contendo de 1000 a 50000 funcionários. 

Fonte: (MAPA, 2018). 
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Figura 15 – Demonstrativo da Pesquisa de Indústrias.

 Fonte: (FIRJAN, 2018). 
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Na Figura 16 pode ser observada a área estudada para as grandes indústrias 

da região. Foi escolhida uma distância máxima de 5 km da ETE Penha até as 

indústrias (Raio do círculo = distancia máxima da indústria até a ETE Penha). Á área 

de círculo amarelo corresponde a 78,5 km2 (Area = *raio2 = 3,14*52). Uma distância 

maior que 5 km pegaria grandes áreas de abrangência pertencentes a outras ETEs 

do Rio de Janeiro, como a ETE Pavuna, ou ETE Alegria. 

As industrias localizadas na área externa ao círculo não foram consideradas 

nesse estudo.  

 

Figura 16 – Pesquisa de Indústrias de Grande Porte Dentro do Raio de 5 km. 

 

As indústrias pesquisadas no site da FIRJAN que foram classificadas como 

de grande porte por possuírem mais de 500 funcionários, estão listadas na Tabela 

15 abaixo.  

Foi feita uma busca mais detalhada para tentar descobrir o número mais 

exato de funcionários, apenas substituindo o limite superior da busca, com 

incrementos de 500 (retângulo amarelo na Figura 15). As indústrias que possuem 

Fonte: (GOOGLE MAPS, 2018). 
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mais de 1000, 1500 ou 2500 funcionários estão indicadas nesta tabela com um 

asterisco em vermelho, seguido do número aproximado de funcionários. 

 

Tabela 15 – Dados das Indústrias de Grande Porte (> 500 funcionários). 

N Indústria Endereço/Distância 

1 MULTI ÓPTICA DISTRIBUIDORA LTDA 

 Rua do Alho, 1125 - Penha Circular - Rio de Janeiro - 
CEP: 21011-000   (21) 2123-2800 1,19 km  

2 
Gpan Sistemas de Segurança Ltda Me 
(VS Brasil – Segurança e Vigilância) 

Rua N. Sra. das Graças, 392 - Ramos - Rio de Janeiro - 
CEP: 21031-611 2,49 km 
contato@vsbrasilseg.com.br; (21) 2676-2285 / 2676-3074 

3 BIMBO DO BRASIL LTDA * 
1000 

(Fábica da Plus Vita) 

Estr. Adhemar Bebiano, 2890 - Inhaúma - Rio de Janeiro - 
CEP: 20766-720  (21) 2597-9956 3,41 km 

4 NESTLÉ BRASIL LTDA 

Rua da Proclamação, 545 - Bonsucesso - Rio de Janeiro - 
CEP: 21040-280  3,55 km 

5 AMBIENT AIR AR CONDICIONADO LTDA 

Rua Teixeira Ribeiro, 292 - Bonsucesso - Rio de Janeiro - 
CEP: 21040-242 3,55 km 

6 AMBIENT AIR ELETRODOMÉSTICOS LTDA 

Rua Teixeira Ribeiro, 278/292 - Bonsucesso - Rio de 
Janeiro - CEP: 21040-450 3,55 km 

7 SILIMED INDÚSTRIA DE IMPLANTES LTDA 

Rua Figueiredo Rocha, 374 - Vigário Geral - Rio de 
Janeiro - CEP: 21241-660 3,84 km 

8 ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A 
* 2500

 
Av. Itaoca, 1713 - Inhaúma - Rio de Janeiro - CEP: 21061-
020 http://www.araujoabreu.com.br 4,12 km 

9 
KRISTYLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS 
LTDA 

Av. Brig. Lima e Silva, 79 - 25 de Agosto - Duque de 
Caxias - CEP: 25085-131 4,28 km 

10 ABB LTDA 
* 2500

 

Rua Vinte e Quatro de Fevereiro, 126 / 136 - Bonsucesso 
- Rio de Janeiro - CEP: 21040-300. https://new.abb.com/ 
4,29 km 

11 INDÚSTRIAS ROMI S/ A Fabricação de Máquinas * 1500
 

Rua Guilherme Maxwel, 547 - 2º and sals. 208 , 209 e 210 
- Bonsucesso - Rio de Janeiro - (21) 2270-1454CEP: 
21042-111 4,37 km 

12 JOLIMODE ROUPAS S/A * 
1000

 
Rua Fernandes da Cunha, 326 - Vigário Geral - Rio de 
Janeiro - CEP: 21241-300 4,45 km 

13 ID DO BRASIL LOGÍSTICA LTDA * 
1000

 
Rua Kennedy, 1280 - Pq. Boa Vista II - Duque de Caxias - 
CEP: 25085-370 4,55 km 

14 W. ENGENHARIA LTDA 

Av. Guilherme Maxwell, 516 sl. 504 e 511 - Bonsucesso - 
Rio de Janeiro - CEP: 21042-112 4,61 km 

15 EDIOURO GRÁFICA E EDITORA LTDA 

Rua Nova Jerusalém, 345 - Bonsucesso - Rio de Janeiro - 
CEP: 21042-235  www.edigráfica.com.br 
(21) 3882-8400 3,9 km 

16 SILIMED - INDÚSTRIA DE IMPLANTES LTDA 

Rua Figueiredo Rocha, 374 - Vigário Geral - Rio de 
Janeiro - CEP: 21240-660  (21) 3687-7000 
www.silimed.com.br assessoria@silimed.com.br 4,73 km 

17 ASSOCIAÇÃO FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO * 
1000

 
Rua Prof. José de Souza Herdy, 1160 - 25 de Agosto - 
Duque de Caxias - CEP: 25071-202 4,95 km 

18 SEREDE - SERVIÇOS DE REDE S/A 

Rua Hanníbal Porto, 450 6º e 7º ands - Irajá - Rio de 
Janeiro - CEP: 21230-330  www.serede.com.br 4,97 km 

19 INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES *
 1500

 Rod Washington Luiz, 3000 - Duque de Caxias - CEP: 
25085-009 www.infoglobo.com.br (21) 3322-5566 5 km 

 

Na Figura 17 pode ser observada a área estudada para as indústrias de 

médio porte da região. O raio escolhido para ser a máxima distância da indústria de 

médio porte até a ETE Penha foi de 2,5 km. Á área do círculo laranja corresponde a 

19,63 km2 (Area=*raio2=3,14*2,52).  

https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/multi-optica-distribuidora-ltda/
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=588&ei=PhDUWq6jH8GVwAS7sJ7gBg&q=multi+optica%22rua+do+alho%22&oq=multi+optica%22rua+do+alho%22&gs_l=psy-ab.3...2435.10751.0.11055.9.8.1.0.0.0.144.981.0j8.8.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.UH6DSgS3ABs
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/gpan-sistemas-de-seguranca-ltda-me/
mailto:contato@vsbrasilseg.com.br
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/bimbo-do-brasil-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/nestle-brasil-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/ambient-air-ar-condicionado-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/ambient-air-eletrodomesticos-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/silimed-industria-de-implantes-ltda-3/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/araujo-abreu-engenharia-sa/
http://www.araujoabreu.com.br/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/kristylux-industria-e-comercio-de-roupas-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/kristylux-industria-e-comercio-de-roupas-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/abb-ltda/
https://new.abb.com/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/industrias-romi-s-a/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/jolimode-roupas-sa/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/id-do-brasil-logistica-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/w-engenharia-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/ediouro-grafica-e-editora-ltda/
http://www.edigráfica.com.br/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/silimed-industria-de-implantes-ltda/
http://www.silimed.com.br/
mailto:assessoria@silimed.com.br
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/associacao-fluminense-de-educacao/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/serede-servicos-de-rede-sa/
http://www.serede.com.br/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/infoglobo-comunicacao-e-participacoes-s-a/
http://www.infoglobo.com.br/
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As indústrias pesquisadas, classificadas como de médio porte por possuírem 

de 100 a 499 funcionários, que se situaram dentro do círculo de raio 2,5 km estão 

listadas na Tabela 16. 

Não foi pesquisado o número certo de funcionários, apenas a faixa de 100 até 

499. 

Figura 17 – Pesquisa de Indústrias de Médio Porte Dentro do Raio de 2,5 km. 

 

Tabela 16 – Dados das Indústrias de Médio Porte (100 < Funcionários < 499). 

N Indústria Endereço/Distância 

1 
L. V. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ROUPAS LTDA 

Rua Cd. de Agrolongo, 677 - Penha - Rio de Janeiro - CEP: 21020-190 0,1 
km 

2 LHM AR CONDICIONADO LTDA Rua Guatemala, 370 - Penha - Rio de Janeiro - CEP: 21020-170 0,23 km 

3 
OURIQUE LOCADORA DE 
EQUIPAMENTOS LTDA ME 

Rua Ourique, 1027 - Brás de Pina - Rio de Janeiro - CEP: 21011-130 1,05 
km 

4 
ESTILO NOBRE I SUB-EMPREITEIRA 
LTDA - EPP 

Rua dos Romeiros, 186 sl 407 - Penha - Rio de Janeiro - CEP: 21070-
090 1,05 km 

5 
RECON BOATS ESTALEIRO 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

Rua do Alho, 1610 - Mercado São Sebastião - Penha Circular - Rio de 
Janeiro - CEP: 21011-000 1,19 km 

6 
RIO STAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA (Riostar Yachts) 

Rua do Alho, 151 - Penha Circular - Rio de Janeiro - CEP: 21011-000 1,19 
km 

7 ZIRANLOG TRANSPORTES LTDA 
Rua do Alho, 1129 A - Penha Circular - Rio de Janeiro - CEP: 21011-
000 1,19 km 

8 
SOMAX AMBIENTAL & ACÚSTICA 
LTDA 

Rua do Alpiste, 1025 - Penha - Rio de Janeiro - CEP: 21011-010 1,42 km 

9 
LIMPMAX SERVIÇOS E 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Rua Cmdte. Vergueiro da Cruz, 149 - Olaria - Rio de Janeiro - CEP: 21021-
020 1,49 km 

10 FACILITY COLETA SELETIVA LTDA 
Rua Sargento Aquino, 353 - Olaria - Rio de Janeiro - CEP: 21021-640 1,62 
km 

11 
SECRET INDÚSTRIA DE 
CONFECÇÕES LTDA (De Millus) 

Av. Brasil, 13500 - 2º pavto - Irajá - Rio de Janeiro - CEP: 21012-350 1,72 
km  

Fonte: (GOOGLE MAPS, 2018). 

https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/l-v-industria-e-comercio-de-roupas-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/l-v-industria-e-comercio-de-roupas-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/lhm-ar-condicionado-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/ourique-locadora-de-equipamentos-ltda-me/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/ourique-locadora-de-equipamentos-ltda-me/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/estilo-nobre-i-sub-empreiteira-ltda-epp/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/estilo-nobre-i-sub-empreiteira-ltda-epp/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/recon-boats-estaleiro-comercio-e-servicos-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/recon-boats-estaleiro-comercio-e-servicos-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/rio-star-industria-e-comercio-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/rio-star-industria-e-comercio-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/ziranlog-transportes-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/somax-ambiental-acustica-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/somax-ambiental-acustica-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/limpmax-servicos-e-empreendimentos-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/limpmax-servicos-e-empreendimentos-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/facility-coleta-seletiva-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/secret-industria-de-confeccoes-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/secret-industria-de-confeccoes-ltda/
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12 
SERMACON SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
LTDA - EPP 

Rua Leopoldina Rego, 364 A - Olaria - Rio de Janeiro - CEP: 21021-520 1,72 
km 

13 ARTENVE ENGENHARIA LTDA Rua Dr. Nunes, 1214 - Olaria - Rio de Janeiro - CEP: 21021-370 1,73 km 

14 
ENGESYSTEMS SISTEMAS DE 
ARMAZENAGENS LTDA 

Rua Anequirá, 141 - Cordovil - Rio de Janeiro - CEP: 21215-440 2,13 km 

15 
DI MARSI INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE ROUPAS LTDA 

Rua Maria Rodrigues, 87 e 99 - Olaria - Rio de Janeiro - CEP: 21031-
490 2,31 km 

16 SOTREL EQUIPAMENTOS S/A. 
Rua Fco. de Souza e Melo, 102 - Cordovil - Rio de Janeiro - CEP: 21010-
410 2,35 km 

17 
ENGEL ENGENHARIA E 
CONSULTORIA LTDA 

Rua Aimara, 196 parte - Ramos - Rio de Janeiro - CEP: 21031-000 2,49 km 

18 
MONTELE 2003 MONTAGENS 
ELÉTRICAS LTDA 

Rua Aimara, 71 - Ramos - Rio de Janeiro - CEP: 21031-000 2,49 km 

19 
SENIC SERV. DE ENGENHARIA 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

Estr Engenho da Pedra, 355 - Ramos - Rio de Janeiro - CEP: 21031-
030 2,51 km 

Na Figura 18 pode ser observada a área estudada para as indústrias de 

pequeno porte da região. Á área do círculo vermelho corresponde a 4,91 km2 (Area = 

*raio2= 3,14*1,252).  

 
Figura 18 – Pesquisa de Indústrias de Pequeno Porte Dentro do Raio de 1,25 km.

 
 

As indústrias pesquisadas que foram classificadas como de pequeno porte 

por possuírem de 20 a 99 funcionários, e estão localizadas na área definida da 

Figura 18, estão listadas na Tabela 17. 

 

 

Fonte: (GOOGLE MAPS, 2018). 

https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/sermacon-servicos-de-manutencao-e-conservacao-ltda-epp/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/sermacon-servicos-de-manutencao-e-conservacao-ltda-epp/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/sermacon-servicos-de-manutencao-e-conservacao-ltda-epp/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/artenve-engenharia-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/engesystems-sistemas-de-armazenagens-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/engesystems-sistemas-de-armazenagens-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/di-marsi-industria-e-comercio-de-roupas-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/di-marsi-industria-e-comercio-de-roupas-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/sotrel-equipamentos-sa/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/engel-engenharia-e-consultoria-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/engel-engenharia-e-consultoria-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/montele-2003-montagens-eletricas-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/montele-2003-montagens-eletricas-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/senic-serv-de-engenharia-industria-e-comercio-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/senic-serv-de-engenharia-industria-e-comercio-ltda/
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Tabela 17 – Dados das Indústrias de Pequeno Porte (20 ≤ Funcionários ≤ 99). 

N Indústria Endereço/Distância 

1 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUÍMICOS 
SÃO LÁZARO LTDA 

Rua Cd. de Agrolongo, 1092 - Penha - Rio de Janeiro - CEP: 
21020-190 0,1 km 

2 G. BLUES INDÚSTRIA E COM. LTDA 
Rua Cd. de Agrolongo, 353 - Penha - Rio de Janeiro - CEP: 
21020-190 0,1 km 

3 
DYWERLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ROUPAS LTDA ME 

Rua Trinta de Maio, 133 - Penha - Rio de Janeiro - CEP: 
21020-240 0,13 km 

4 
ENERGILÉTRICA COMÉRCIO E 
MANUTENÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS 
LTDA 

Rua Honduras, 61 - Penha - Rio de Janeiro - CEP: 21020-
210 0,13 km 

5 GUANAPEL EMBALAGENS LTDA 
Rua Bernardo de Figueiredo, 56 à 86 - Penha - Rio de Janeiro 
- CEP: 21020-090 0,15 km 

6 
FREEVEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
VELAS E UTILIDADES LTDA 

Rua Guatemala, 222 - Penha - Rio de Janeiro - CEP: 21020-
170 0,23 km 

7 
GAIA INDÚTRIA E COM. PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS EIRELI 

Rua Guatemala, 355 - Penha - Rio de Janeiro - CEP: 21020-
170 0,23 km 

8 RL2 ENGENHARIA LTDA 
Rua Guatemala, 136 pte - Penha - Rio de Janeiro - CEP: 
21020-170 0,23 km 

9 
RIO 2016 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E 
SEGURANÇA LTDA - EPP 

Rua Belizário Pena, 335 - Penha - Rio de Janeiro - CEP: 
21020-010 0,24 km 

10 RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA 
Rua Belizário Pena, 953 pte - Penha - Rio de Janeiro - CEP: 
21020-010 0,24 km 

11 ATRION DO BRASIL MÓVEIS ESPECIAIS LTDA 
Rua Belizário Pena, 105 - Penha - Rio de Janeiro - CEP: 
21020-010 0,24 km 

12 
KILTY BAG CONFECÇÕES DE COURO LTDA 
ME 

Rua Montevidéu, 1251 - 3º and - Penha - Rio de Janeiro - 
CEP: 21020-290 0,36 km 

13 GERIATEX INDÚSTRIA E COM. LTDA 
Rua Montevidéu, 66 - Penha - Rio de Janeiro - CEP: 21020-
290 0,36 km 

14 
INCOME INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS 
LTDA 

Rua Montevidéu, 392 - Penha - Rio de Janeiro - CEP: 21020-
290 0,36 km 

15 
ATMOSFERA ARTEFATOS DE COURO LTDA 
ME 

Rua Montevidéu, 1251 - Penha - Rio de Janeiro - CEP: 21020-
290 0,36 km 

16 
DS SOARES CONSTRUÇÕES E 
MANUTENÇÃO LTDA 

Rua Montevidéu, 345 - Penha - Rio de Janeiro - CEP: 21020-
290 0,36 km 

17 
CAM-PLAST INDÚSTRIA E COM. DE 
MATERIAL HOSPITALAR LTDA 

Rua Montevidéu, 205 - Penha - Rio de Janeiro - CEP: 21020-
290 0,36 km 

18 R. TAMBURINI COM. DIESELMOTORES LTDA 
Rua Montevidéu, 50 - Penha - Rio de Janeiro - CEP: 21020-
290 0,36 km 

19 AGAPLASTIC INDÚSTRIA E COM. LTDA 
Rua Cuba, 353 - Penha - Rio de Janeiro - CEP: 21020-
160 0,39 km 

20 
PRODIQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ADITIVOS LTDA 

Rua Cuba, 512 - Penha - Rio de Janeiro - CEP: 21020-
160 0,39 km 

21 
LAGUNA COMÉRCIO DE ELETRO 
ELETRÔNICOS LTDA 

Rua Cuba, 385 lj. - Penha - Rio de Janeiro - CEP: 21020-
160 0,39 km 

22 C. PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA 
Rua Santiago, 298 - Penha - Rio de Janeiro - CEP: 21020-
400 0,41 km 

23 LUT USINAGEM DE PRECISÃO LTDA ME 
Rua Guatemala, 530 - Penha - Rio de Janeiro - CEP: 21020-
270 0,43 km 

24 
CASABRANCA IND. DE ACESSÓRIOS E 
CONFEC. DE VESTUÁRIO 

Rua Apiai, 134 - Penha - Rio de Janeiro - CEP: 21020-
080 0,44 km 

25 
PENHAUTO 2002 CENTRO AUTOMOTIVO 
LTDA ME 

Rua Apiaí, 56 - Penha - Rio de Janeiro - CEP: 21020-080 0,44 
km 

26 BALG DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA 
Rua do Couto, 480 - Penha - Rio de Janeiro - CEP: 21020-
410 0,52 km 

27 MASTER SHOPPING ARTES GRÁFICAS LTDA 
Rua do Couto, 223 - Penha - Rio de Janeiro - CEP: 21020-
410 0,52 km 

28 
COURO TOTAL ARTEFATOS LTDA (21) 3881-
3345 

Rua Panamá, 388 - Penha - Rio de Janeiro - CEP: 21020-
310 0,58 km 

29 
SELTA SERVIÇOS LTDA (Fornecedor de 
sistema de segurança) (21)3147-7750 

Rua Panamá, 288 - Penha - Rio de Janeiro - CEP: 21020-
310 0,58 km 

30 ECOAR HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS LTDA  
Rua Delfina Enes, 818 - Penha Circular - Rio de Janeiro - CEP: 
21011-400 0,59 km 

31 
REBOQUE OURIQUE (Locação Ourique) (21) 
3888-0202 e 2485-2958 
(21) 99369-8722 

comercial@ouriquerental.com.br www.reboqueourique.com.br 
Rua Alquindar, 73 - Brás de Pina - Rio de Janeiro - CEP: 
21011-110 1,25 km 

https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/distribuidora-de-produtos-quimicos-sao-lazaro-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/distribuidora-de-produtos-quimicos-sao-lazaro-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/g-blues-industria-e-com-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/dywerly-industria-e-comercio-de-roupas-ltda-me/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/dywerly-industria-e-comercio-de-roupas-ltda-me/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/energiletrica-comercio-e-manutencao-de-quadros-eletricos-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/energiletrica-comercio-e-manutencao-de-quadros-eletricos-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/energiletrica-comercio-e-manutencao-de-quadros-eletricos-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/guanapel-embalagens-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/freevel-industria-e-comercio-de-velas-e-utilidades-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/freevel-industria-e-comercio-de-velas-e-utilidades-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/gaia-indutria-e-com-produtos-alimenticios-eireli/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/gaia-indutria-e-com-produtos-alimenticios-eireli/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/rl2-engenharia-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/rio-2016-equipamentos-de-protecao-e-seguranca-ltda-epp/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/rio-2016-equipamentos-de-protecao-e-seguranca-ltda-epp/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/rio-de-janeiro-refrescos-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/atrion-do-brasil-moveis-especiais-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/kilty-bag-confeccoes-de-couro-ltda-me/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/kilty-bag-confeccoes-de-couro-ltda-me/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/geriatex-industria-e-com-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/income-industria-e-comercio-de-metais-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/income-industria-e-comercio-de-metais-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/atmosfera-artefatos-de-couro-ltda-me/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/atmosfera-artefatos-de-couro-ltda-me/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/ds-soares-construcoes-e-manutencao-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/ds-soares-construcoes-e-manutencao-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/cam-plast-industria-e-com-de-material-hospitalar-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/cam-plast-industria-e-com-de-material-hospitalar-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/r-tamburini-com-dieselmotores-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/agaplastic-industria-e-com-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/prodiq-industria-e-comercio-de-aditivos-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/prodiq-industria-e-comercio-de-aditivos-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/laguna-comercio-de-eletro-eletronicos-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/laguna-comercio-de-eletro-eletronicos-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/c-peixoto-construtora-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/lut-usinagem-de-precisao-ltda-me/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/casabranca-ind-de-acessorios-e-confec-de-vestuario/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/casabranca-ind-de-acessorios-e-confec-de-vestuario/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/penhauto-2002-centro-automotivo-ltda-me/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/penhauto-2002-centro-automotivo-ltda-me/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/balg-do-brasil-industrial-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/master-shopping-artes-graficas-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/couro-total-artefatos-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/selta-servicos-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/ecoar-higienizacao-de-dutos-ltda/
https://ebgebrasil.com.br/industrias/rj/cadastro-industrial/empresas/reboque-ourique/
mailto:comercial@ouriquerental.com.br
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As indústrias classificadas como de microporte, por possuírem menos de 19 

funcionários, foram excluídas desse estudo.  

 

7.3 CÁLCULO DA DEMANDA DE ÁGUA NA REGIÃO DA ETE PENHA 

Um grande problema que existe na previsão da demanda de água industrial é 

a grande variedade de técnicas de produção, com consequente variação de 

consumo. Os americanos, depois de muitas pesquisas chegaram a conclusão que a 

melhor correlação para cálculo da demanda de água é o número de funcionários de 

uma indústria, principalmente porque é um dado fácil de se conseguir. Os estudos 

foram baseados no grupamento do imposto de renda dos Estados Unidos, que 

estabelece as classes SIC (Standard Industrial Classification), as quais foram 

reproduzidas na Tabela 18, onde são mostradas as faixas (valores mínimos e 

máximos) de demanda de uso da água nas diferentes categorias industriais, 

baseadas apenas no número de funcionários  (TOMAZ, 1999).  

Para cálulo da demanda de água para as indústrias situadas no entorno da 

ETE Penha foram utilizados os dados da tabela 18. Foi calculada a média para os 

diferentes tipos de indústrias e foram obtidos os valores médios de 392 (min) e 525 

(máx) e o valor de 458,5 L/funcionários.dia que corresponde a média geral. 

Tabela 18 – Consumos Médios em Indústrias. 

SIC Categoria Industrial 
Faixa  

(Litros/funcionário/dia) 
372 Aeronaves e peças 184 204 

362 Aparelhos Elétricos 102 114 

030 Borracha e produtos plásticos 212 347 

265 Caixa de papelão 290 507 

382 Dispositivos de medidas e controle 125 172 

283 Drogas 346 720 

366 Equipamentos de comunicação 151 211 

346 Estamparia de metais 437 790 

262 Fábrica de papel 5157 5820 

399 Fabricantes diversos 130 133 

336 Fundição de prod. Não ferrosos 186 369 

275 Gráfica 130 178 

271 Jornal 178 188 

335 Laminado de prod. não ferrosos 297 406 

202 Laticínios 1447 1946 

355 Máq. especiais para indústria 105 125 

356 Máq. p/indústria em geral 158 191 

359 Máq. Em geral exceto elétricas 125 157 

357 Máq. p/escritório e comp. 116 147 
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345 Máquinas de parafusos etc. 373 448 

354 Máquinas par metalurgia 196 206 

243 Marcenaria 64 69 

376 
Mísseis teleguiados e veículos 

espaciais 
278 284 

232 Mobília para homens e crianças 61 129 

251 Móveis para casa 97 126 

252 Móveis para escritório 95 105 

205 Padaria 271 393 

264 Papel reciclado 343 722 

344 Produtos estrut. Metálicos 239 290 

349 Produtos metais variados 198 209 

289 Produtos químicos 431 683 

239 Produtos têxteis 94 155 

233 Roupas para senhoras 48 51 

347 Serviços de metais 831 1203 

285 Tintas e produtos afins 130 194 

209 Vários tipos de comidas 475 917 

Média de todas as Categorias 392 525 

     Média Geral: 458,5L/funcionários. Dia 

 
Na Tabela 19 está resumida a técnica utilizada para o cálculo estimado da 

demanda de água na região da ETE Penha. Na primeira coluna estão os diferentes 

tamanhos das indústrias, classificadas conforme Tabela 1.  

Na segunda coluna estão os números médios ou aproximados de 

funcionários. Para indústrias de grande porte, foram considerados os números de 

funcionários iguais aos indicados nos asteriscos vermelhos na Tabela 15 (2500; 

1500; 1000 ou 500). Para indústrias de porte médio foi considerado um número de 

funcionários igual a 300 (média da faixa entre 100 e 499). Para indústrias de 

pequeno porte, foram considerados 60 funcionários (média da faixa entre 20 e 99). 

Na terceira coluna estão as quantidades de indústrias encontradas no site da 

FIRJAN, que corresponderam à busca feita pela área do mapa, e pelo número de 

funcionários conforme resultados nas tabelas 16; 17 e 18. Foi utilizada a média geral 

dos dados contidos na Tabela 18 para diferentes tipos de indústrias para compor o 

fator para cálculo da demanda (458,5 L/funcionários. Dia).  

A última coluna da Tabela 19 foi calculada conforme descrição na Equação 1, 

abaixo. 

   Funci.dia) (L/Nº 458,5IndústriasdeNºosFuncionáride Nº(L/dia) Demanda       Equação 1 

 

 

Fonte: (TOMAZ, 1999). 
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Tabela 19 – Demonstrativo do Cálculo da Demanda de Água. 

Tamanho 
da 

Indústria 

Números de 
Funcionários  

Número de 
Indústrias  

Fator médio 
(L/Nº func.dia) 

Demanda 
Litros/dia 

Grande 

2500 
1500 
1000 
500 

2 
2 
4 

11 

458,5 

2.292.500 
1.375.500 
1.834.000 
2.521.750 

Médio 300 19 458,5 2.613.450 

Pequeno 60 31 458,5 852.810 

Demanda Total Diária de Água (Potável + Reúso) 
11.490.010 L/dia= 

11.490 m
3
/dia 

 

 

Embora corresponda a apenas 17% da demanda de água não potável pelas 

indústrias, o uso de efluentes secundários tratados, em sistemas de resfriamento, tem a 

vantagem de requerer qualidade independente do tipo de indústria, e a de atender, 

ainda, a outros usos menos restritivos, tais como lavagem de pisos e equipamentos, e 

como água de processo em indústrias (MANCUSO; SANTOS, 2003) 

De acordo com o parágrafo citado acima, a demanda de água de reúso será 

calculada como 17% da demanda total de água (11.490 m3/dia), pois será considerada 

apenas o uso para sistemas de resfriamento, já que a qualidade demandada não é muito 

restritiva. Sabe-se que é uma demanda de água de reúso bem subestimada, pois não 

considera os outros usos possíveis, mas como não se tem informações para cálculos 

mais exatos, os outros usos serão desconsiderados.  

Se for considerado 17% do total calculado de demanda de água (0,17 * 

11.490 m3/dia), obtém-se o valor de 1.953 m3/dia, aproximadamente 2.000 m3/dia, ou 

60.000 m3/mês. Os 83% restantes de demanda serão considerados como demanda de 

água potável.  
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CAPÍTULO 8               

Projeto de Intervenção 

 

 

 

 

8.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA  

O Rio de Janeiro viveu a pior crise de abastecimento da sua história, em 

2015. Os problemas de escassez de água acabaram gerando conflitos entre 

diferentes usuários e para diferentes objetivos (geração de energia, irrigação, 

abastecimento residencial e industrial). Esse evento ficou conhecido como guerra 

da água. Rio de Janeiro e São Paulo partiram para uma disputa judicial pelas águas 

do Rio Paraíba do Sul.  

O Rio Paraíba do Sul abastece reservatórios que chegam ao Rio Guandu. A 

vazão de transposição para o Rio Guandu teve que ser reduzida após a crise. 

A ETA Guandu é responsável pelo abastecimento de 85% da cidade do Rio de 

Janeiro e 75% do abastecimento da Baixada Fluminense, totalizando cerca de 7,6 

milhões de pessoas. 

Enquanto existe escassez de água para o abastecimento em épocas de crise, 

mais de 103.680 m³/dia (vazão média de 1200 L/s) do efluente tratado da ETE 

Penha são despejados no canal que deságua na Baía de Guanabara e poderiam ser 

aproveitados, para fins menos nobres, como água de reúso. 

 

8.2 JUSTIFICATIVA  

Tendo em vista o quadro de escassez hídrica em inúmeras regiões e a 

problemática como um todo, a busca por implementar alternativas de 

reaproveitamento da água, muito mais que uma vantagem competitiva para os 

empreendimentos, é uma necessidade emergencial a olhos vistos. A Organização 

das Nações Unidas (ONU) prevê que o número de habitantes deve ter um 
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crescimento de três bilhões até 2050. Com o aumento populacional, a demanda de 

água tende a ser 70% maior que a atual. O dado alarmante é que, até 2030, quase 

metade da população mundial terá problemas de abastecimento. Uma utilização 

responsável dos recursos hídricos não é essencial apenas nas áreas metropolitanas, 

mas em todo o globo. Neste sentido, cada litro de água de reúso aplicado implica em 

um litro de água preservada nos mananciais (REÚSO, 2014). 

O município do Rio de Janeiro apresenta mananciais muito poluídos, 

problemas com a coleta de resíduos sólidos e tratamento de esgoto e exploração 

dos seus mananciais, além de não existir água tratada para toda a população em 

épocas de escassez. As alternativas existentes para melhoria das condições de 

abastecimento e de esgotamento sanitário exigem investimentos altos e de grande 

complexidade.  

A proposta desse projeto é a ampliação da oferta da água de reúso da 

estação de tratamento de esgoto da Penha (ETE Penha) para fins industriais, 

visando à redução da demanda de água potável para fins menos nobres. Para essa 

ampliação serão necessárias intervenções que permitirão o aumento da distribuição 

dessa água de reúso. 

O volume médio diário de efluente tratado na ETE Penha é de, 

aproximadamente, 103.680 m³/dia (1200 L/s). A CEDAE já opera com um processo 

para reuso da água, que é utilizada na limpeza urbana pela COMLURB que 

consome aproximadamente 250 mil litros por dia (0,25% do total da água de reúso 

que poderia ser produzida na ETE Penha) (ZAHNER, 2014; DEMONSTRAÇÕES, 

2017). 

O projeto compreende a construção de: um reservatório para a água de 

reúso, uma elevatória e a rede de distribuição. A elevatória irá recalcar água de 

reuso até as indústrias da região. A rede de água de reuso projetada possui uma 

extensão total de cerca 5 km, parte dessa extensão está localizada dentro das 

instalações da ETE.  

Será essencial o compromisso dos futuros usuários da água de reúso com o 

prestador de serviços de saneamento, assegurando a utilização e os benefícios da 

intervenção. 

http://www.teraambiental.com.br/blog-da-tera-ambiental/bid/366271/Estresse-h-drico-j-afeta-nosso-planeta
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Tecnologias adicionais para tratamento podem ser necessárias a partir da 

qualidade da água de reúso obtida e dos parâmetros necessários para a sua 

utilização nas indústrias.  

Estudos feitos em 2012 apresentaram informações de que a água de reúso, 

em uso urbano restrito, teria o valor de R$ 0,94/m³, para empresas privadas, sendo o 

preço para uso industrial “negociado caso a caso em função da demanda”, 

exemplificando com o valor de R$ 1,05/m³ cobrado a uma indústria de papel e a uma 

empresa de produção de linhas para costura. Segundo informações obtidas 

diretamente com o setor de atendimento da Sabesp, o preço do m³ da água de 

reúso fornecido no ponto de captação da companhia é a partir de R$ 1,01, variando 

de acordo com o grau de qualidade demandada pelo cliente, quantidade e 

periodicidade (ZAHNER, 2014).  

Como o processo de produção da água de reúso da ETE Penha é composto 

apenas pela a cloração do efluente secundário, com uma filtração simples, será 

considerado o valor R$ 1,05/m³ com as devidas correções de JAN/2012 até 

MAI/2018 (R$ 1,52/m³ - INPC e R$ 1,51/m³ IGP–M) para a água de reúso da ETE 

Penha. 

 

8.3 OBJETIVO 

Execução de obras de implantação de um sistema de abastecimento para a 

água de reuso fornecida pele ETE Penha contendo: reservatório, elevatória e rede 

de distribuição, no município do Rio de Janeiro.  

 

8.4 RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

Espera-se que a CEDAE tenha no mínimo uma receita de R$ 90.600/mês 

com a venda da água de reúso (60.000 m3/mês a R$ 1,51/m3). Financeiramente é 

muito mais interessante para as indústrias, pois o valor economizado é muito maior 

(mais de R$ 19,79/m3). O metro cúbico da água tratada distribuída para as indústrias 

pela CEDAE, custa de R$ 21,30 a R$ 26,17/m3. (TARIFA, 2018) 

Devido à grande economia gerada às indústrias com a utilização da água de 

reúso, os projetos para tratamento avançado da água de reúso costumam ter 

investimentos privados também, como por exemplo, a Aquapolo em São Paulo que 

foi construída em associação com empresas privadas.  
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Se for comparado o valor de 60.000 m3 de água de reúso com o mesmo 

volume de água tratada e distribuída pela CEDAE, a economia gerada às indústrias 

seria de R$ 1.187.400,00/mês ou R$ 14.248.800,00/ano. 

Além de gerar economia para as indústrias, por deixar de usar água potável 

para fins não tão nobres, geraria muitos impactos positivos como: a melhoria na 

qualidade dos corpos receptores do efluente do esgoto tratado e a redução de 

pressão sobre a captação de água bruta e, claro, na preservação dos recursos 

hídricos voltados para o consumo da população. 

 
8.5 AÇÕES DE INTERVENÇÃO 

As ações de intervenção para construção de um sistema de abastecimento para 

a água de reúso da ETE Penha são: 

 A construção de uma rede de distribuição para água de reuso; 

 Construção de uma estação elevatória; 

 Reservatório para a água de reúso. 

 
8.6 ATORES ENVOLVIDOS 

 Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE): responsável pelo 

tratamento do esgoto na ETE Penha, pela desinfecção utilizando cloro, pelo 

controle de qualidade da água de reúso e pelo fornecimento da água de reúso.  

 Potenciais clientes/usuários da água de reuso: indústrias e empresários 

interessados. 

 Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro: local onde será utilizada a água de 

reúso e onde pretende que os recursos hídricos sejam poupados com o reúso; 

 Estado do Rio de Janeiro: principalmente pelo fato de a CEDAE ser uma 

empresa pública estadual; 

 Comitês de bacias Hidrográficas (CBHs): Segundo a Resolução CNRH n° 54, 

de 28 de novembro de 2005, devem criar incentivos para a prática de reúso e 

integrar a prática de reúso com as ações de saneamento ambiental e de uso e 

ocupação do solo na bacia hidrográfica. Qualquer acidente ou impacto oriundo 

da aplicação da água de reúso que possa comprometer demais usos da água 

no entorno da área afetada, deverá ser informado ao órgão ou entidade 

competente e ao respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica. 
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8.7 RECURSOS NECESSÁRIOS 

8.7.1. O valor total estimado pela contratada para a presente aquisição foi de R$ 

8.282.370,76 (oito milhões duzentos e oitenta e dois mil trezentos e setenta reais). 

Os principais itens são: 

 Item 01 – Rede de Água de Reuso - ETE Penha - R$ 4.742.638,68 (Quatro 

milhões setecentos e quarenta e dois mil e seiscentos e trinta e oito reais). 

 Item 02 – Estação Elevatória - R$ 469.982,58 (Quatrocentos e sessenta e 

nove mil e novecentos e oitenta e dois reais). 

 Item 03 – Reservatório Apoiado - R$ 2.308.740,11 (Dois milhões, trezentos e 

oito mil, setecentos e quarenta reais). 

Obs.: uma descrição mais detalhada destes valores pode ser obtida no item 8.8. 

 
8.8 ORÇAMENTO 

Os valores inseridos neste orçamento foram baseados em uma licitação 

semelhante, feita em 2014, para a SABESP, os valores foram corrigidos de acordo 

com o IGPM. A correção de 7 de março de 2014 até 31 de maio de 2018 gerou o 

fator de 1,236381, cujos dados originais foram multiplicados (SABESP, 2014). 

 
Tabela 20 – Orçamento Detalhado. 

ITEM  DESCRIÇÃO   TOTAL 

1.0 REDE DE ÁGUA DE REUSO - ETE PENHA  4.742.638,68 

2.0  TRAVESSIA "1"  107.888,89 

3.0 TRAVESSIA "2"  56.995,62 

4.0  DESCARGA TIPO "2"  45.064,76 

5.0 DESCARGA TIPO "1" - TRAVESSIA 13.735,22 

6.0 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO  89.509,48 

7.0  ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 469.982,58 

8.0  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  208.971,39 

9.0 
RESERVATÓRIO APOIADO - INCLUI CANTEIRO DE OBRAS (50%) E DRENAGEM 

SUBESTR. 
2.308.740,11 

10.0 
LINHA DE ALIMENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO - INCLUÍ CX. MED. VAZÃO E CX. 

DESCARGA 
201.597,61 

11.0  DRENAGEM EXTERNA  37.246,42 

Total da Planilha 8.282.370,76 

RESUMO DO ORÇAMENTO POR ITEM - 1.0 

1.0 REDE DE ÁGUA DE REUSO – ETE Penha TOTAL 
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1.1 CANTEIRO DE OBRAS 237.767,53 

1.2 SERVIÇOS TÉCNICOS 27.526,42 

1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES 153.969,11 

1.4 MOVIMENTO DE TERRA 196.318,60 

1.5 ESCORAMENTOS 852.787,38 

1.6 ESGOTAMENTO 280.030,91 

1.7 OBRAS DE CONTENÇÃO 100.644,70 

1.8 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 190.943,88 

1.9 ASSENTAMENTO 280.602,06 

1.10 PAVIMENTAÇÃO 1.062.997,77 

1.11 URBANIZAÇÃO 2.226,77 

1.12 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.356.823,56 

Total do Item 1.0 4.742.638,68 

RESUMO DO ORÇAMENTO POR ITEM - 2.0 

2.0 TRAVESSIA "1" TOTAL 

2.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 524,55 

2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.371,79 

2.3 MOVIMENTO DE TERRA 459,61 

2.4 ESCORAMENTOS 3.405,74 

2.5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 637,11 

2.6 ASSENTAMENTO 27.407,76 

2.7 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 74.082,34 

Total do Item 2.0 107.888,89 

RESUMO DO ORÇAMENTO POR ITEM - 3.0 

3.0 TRAVESSIA "2" TOTAL 

3.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 108,46 

3.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 459,08 

3.3 MOVIMENTO DE TERRA 412,69 

3.4 ESCORAMENTOS 1.252,64 

3.5 ESGOTAMENTO 1.397,01 

3.6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 169,89 

3.7 ASSENTAMENTO 23.064,16 

3.8 PAVIMENTAÇÃO 749,47 

3.9 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 29.382,22 

Total do Item 3.0 56.995,62 

RESUMO DO ORÇAMENTO POR ITEM - 4.0 

4.0  DESCARGA TIPO "2"  TOTAL 

4.1 SERVIÇOS TÉCNICOS  60,83 

4.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 55,27 

4.3 MOVIMENTO DE TERRA 2.228,06 

4.4 ESCORAMENTOS 6.057,95 
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4.5 ESGOTAMENTO 1.491,52 

4.6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS  869,88 

4.7 ASSENTAMENTO 6.544,09 

4.8 PAVIMENTAÇÃO 1.111,48 

4.9 FECHAMENTO 152,41 

4.10 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 26.493,28 

Total do Item 4.0 45.064,76 

RESUMO DO ORÇAMENTO POR ITEM - 5.0 

5.0 DESCARGA TIPO "1" - TRAVESSIA 2 TOTAL 

5.1 MOVIMENTO DE TERRA 765,39 

5.2 ESCORAMENTOS 1.656,18 

5.3 ESGOTAMENTO 21,27 

5.4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 134,49 

5.5 ASSENTAMENTO 6.562,09 

5.6 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4.595,79 

Total do Item 5.0 13.735,22 

RESUMO DO ORÇAMENTO POR ITEM - 6.0 

6.0 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO TOTAL 

6.1 MOVIMENTO DE TERRA 1.130,50 

6.2 ESCORAMENTOS 3.560,78 

6.3 ESGOTAMENTO 1.312,43 

6.4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 5.191,68 

6.5 ASSENTAMENTO 13,72 

6.6 PAVIMENTAÇÃO 2.201,49 

6.7 FECHAMENTO 3.961,50 

6.8 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 72.137,39 

Total do Item 6.0 89.509,48 

RESUMO DO ORÇAMENTO POR ITEM - 7.0 

7.0 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA TOTAL 

7.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 2.320,40 

7.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 155,44 

7.3 MOVIMENTO DE TERRA 13.968,92 

7.4 ESCORAMENTOS 11.455,81 

7.5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 151.882,26 

7.6 PAVIMENTAÇÃO 7.962,01 

7.7 FECHAMENTO 52.254,31 

7.8 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE 64.347,02 

7.9 URBANIZAÇÃO 953,40 

7.10 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 136.369,02 

7.11 INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO 19.671,11 

7.12 ESGOTAMENTO 8.642,90 
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Total do Item 7.0 469.982,58 

RESUMO DO ORÇAMENTO POR ITEM - 8.0 

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TOTAL 

8.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 771,95 

8.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 166103,14 

8.3 INSTALAÇOES E MONTAGEM DE PRODUÇÃO 42096,30 

Total do Item 8.0 208.971,39 

RESUMO DO ORÇAMENTO POR ITEM - 9.0 

9.0 
RESERVATÓRIO APOIADO - INCLUI CANTEIRO DE OBRAS (50%) E DRENAGEM 

SUBESTR. 
TOTAL 

9.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 2.320,40 

9.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.540,57 

9.3 MOVIMENTO DE TERRA 14.435,39 

9.4 ESCORAMENTOS 9.463,96 

9.5 ESGOTAMENTO 12.502,78 

9.6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 445.609,28 

9.7 ASSENTAMENTO 41,09730444 

9.8 FECHAMENTO 5.485,33 

9.9 SERVIÇOS ESPECIAIS 608,299452 

9.10 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 9.589,12 

9.11 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 93.242,27 

9.12 INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO 7.437,66 

9.13 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RESERVATÓRIO 1.705.463,95 

Total do Item 9.0 2.308.740,11 

RESUMO DO ORÇAMENTO POR ITEM - 10.0 

10.0 
LINHA DE ALIMENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO - INCLUÍ CX.MED. VAZÃO E 

CX.DESCARGA 
TOTAL 

10.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 812,40 

10.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.036,70 

10.3 MOVIMENTO DE TERRA 25.406,84 

10.4 ESCORAMENTOS 40.822,27 

10.5 ESGOTAMENTO 18.503,78 

10.6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 32.173,75 

10.7 ASSENTAMENTO 11.778,19 

10.8 PAVIMENTAÇÃO 9.611,86 

10.9 FECHAMENTO 1.755,78 

10.10 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 52.524,06 

10.11 INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO 5.171,98 

Total do Item 10.0 201.597,61 

RESUMO DO ORÇAMENTO POR ITEM - 11.0 

11.0 DRENAGEM EXTERNA TOTAL 

11.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 102,87 
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11.2 MOVIMENTO DE TERRA 11.693,54 

11.3 ESCORAMENTOS 7.740,67 

11.4 ESGOTAMENTO 2.342,99 

11.5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 11.700,02 

11.6 ASSENTAMENTO 582,51 

11.7 PAVIMENTAÇÃO 443,06 

11.8 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 2.640,76 

Total do Item 11.0 37.246,42 

Total da Planilha 8.282.370,76 

 
 
 
8.9 VIABILIDADE  

8.9.1 - As empresas que fazem o reúso da água podem reduzir em seus produtos os 

custos referentes às contas de água, beneficiando também o consumidor final. 

8.9.2 - A análise de viabilidade econômica tem por objetivo verificar se os benefícios 

gerados com investimento compensam os gastos realizados. Indústrias que utilizam 

água de reúso geram economia financeira se comparado ao consumo de água 

potável e geração de esgoto. 

8.9.3 - Para a contratante, os custos envolvidos para implantação, funcionamento e 

manutenção dos sistemas devem ser detalhados e avaliados de forma minuciosa a 

fim de verificar se a ampliação da oferta de água de reúso é economicamente viável 

ou não. A racionalização de energia também deve ser observada nesses sistemas.  

8.9.4 - A viabilidade financeira de um sistema de reúso é avaliada a partir da análise 

do custo operacional, da mão de obra, a gestão do lodo, a manutenção de 

equipamentos, os suprimentos de materiais e o consumo de energia elétrica, 

contrapostos com o lucro advindo da oferta da água de reúso para indústrias.   

 

8.10 RISCOS E DIFICULDADES 

8.10.1 - A empresa contratada deverá fazer a Análise Preliminar de Riscos (APR), 

devendo essa ser atualizada antes do início de cada etapa da obra ou serviço; 

8.10.2 - Durante a execução das atividades de risco, a empresa contratada deverá 

adotar todas as medidas preventivas relacionadas nas Normas Regulamentadoras, 

além de todas as demais necessidades. 
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8.11 CRONOGRAMA 

8.11.1 - A contratada deverá apresentar inicialmente, até o 15º (décimo quinto) dia, 

a partir da emissão da Autorização de Serviços (AS), o cronograma físico contendo 

as atividades, permanência dos profissionais, marcos e produtos principais, planos 

de comunicação, plano de gestão do tempo. 

8.11.2 - Para o desenvolvimento dos estudos deverão ser apresentados por Frente 

de Serviço e conter, no mínimo, os seguintes elementos: 

 Indicação e detalhamento das atividades a serem desenvolvidas;  

 Cronograma de execução dos serviços; 

 Equipe a ser alocada e suas especialidades; 

8.11.3 - Considerar todas as frentes sendo executadas concomitantemente. 

8.11.4 - Para as demais informações relacionadas às atividades a contratada 

deverá seguir as orientações contidas nos Cronogramas. 

8.11.5 - O prazo para conclusão dos serviços será de 420 (quatrocentos e vinte) 

dias, consecutivos e ininterruptos, a partir da assinatura da Autorização de Serviço 

(AS).  

a) O desenvolvimento das obras e/ou serviços obedecerá ao cronograma a ser 

definido nos termos da alínea b deste item. 

b) No prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de assinatura deste contrato, 

a contratada deverá apresentar o cronograma de desenvolvimento das obras, com 

definição das datas-marco, adaptado ao modelo fornecido pela contratante, não 

implicando essa adaptação em quaisquer alterações nos prazos anteriormente 

estabelecidos. 

c) O prazo total poderá ser prorrogado, por iniciativa da contratada, desde que por 

motivo justo, a critério da contratante, hipótese em que a prorrogação deverá ser 

solicitada por escrito pela contratada com antecedência mínima de 90 (noventa) 

dias do prazo final contratual, ou antes do último terço do prazo total do contrato, 

dos dois o menor. 

d) Cronograma Físico detalhado onde esteja estabelecida a utilização dos 

materiais/equipamentos fornecidos pela contratada e pela contratante, indicando a 

correspondente descrição e quantitativos, e destacando a classe correspondente. 

Sem prejuízo das disposições das cláusulas e anexos deste termo de contrato e em 
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cumprimento às suas obrigações contratuais, além das decorrentes de lei e de 

normas regulamentares, constituem encargos específicos da contratada: 

Quaisquer atrasos no Cronograma das obras, por indisponibilidade de 

materiais/equipamentos e que não integrem o fornecimento da contratante, serão 

de exclusiva responsabilidade da contratada. 

Obra: Rede de Água de REUSO - 
ETE Penha 

Item 

Duração - 12 Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Canteiro de Obras                         

2 Serviços Técnicos                         

3 Serviços Preliminares                         

4 Movimento de Terra                         

5 Escoramento                         

6 Esgotamento                         

7 Fundações e Estruturas                         

8 Assentamento                         

9 Pavimentação                         

10 Fechamento                         

11 Revestimento e Tratamento de 
Superfície                         

12 Urbanização                         

13 Serviços Especiais                         

14 Fornecimento de Materiais                         

1-Canteiro de Obras: Construção de canteiro, mobilização, operação e supervisão de canteiro e placas de obra; 
2-Serviços Técnicos: Locação e cadastro de adutoras, coletores-tronco e interceptores (até diâm. 500 mm); 
3- Serviços Preliminares: transito e segurança, sinalização luminosa para obras, tapume contínuo em chapas 

de madeira, passadiços e travessias, passadiços de madeira para pedestres, passadiços de chapa metálica para 
veículos; sustentação de estruturas; sustentação de tubulações existentes – pranchas de peroba; desmatamento 
e limpeza; corte de árvore com destocamento; 
4-Movimento de terra: Escavação em geral, escavação mecanizada de valas em solo não rochoso, aterro de 

valas, poços e cavas compactado ou não mecanicamente, carga, transporte e descarga de material escavado – 
solo. 
5-Escoramentos: estruturas de escoramento em madeira, escoramento especial. 
6-Esgotamento: Águas superficiais, esgotamento com bombas de superfície ou submersas, rebaixamento de 

lençol freático com ponteiras. 
7- Fundações e Estruturas: Lastros e Lastro de Areia. 
8-Assentamento: Assentamento para redes de água, carga, transporte até 10 km e descarga de tubos e peças 

em PVC rígido, PE, RPVC, para redes de distribuição de água. 
9-Pavimentação: Levantamento de pavimentação asfáltica, passeios cimentados, sarjetas, guias, regularização 

e revestimento, revestimento com cascalho ou pedregulho, execução de pavimentação, fornecimento de guias. 
10-Fechamento: alvenaria, alvenaria de blocos de concreto. 
11-Revestimentos e tratamentos de superfície: Pisos, tetos e paredes, chapisco, emboço, reboco, piso 

cimentado liso, impermeabilização, impermeabilização rígida com argamassa, impermeabilização betuminosa, 
proteção mecânica com argamassa de cimento e areia, pinturas, pintura em látex PVA, com massa corrida PVA. 
12- Urbanização: Paisagismo, plantio de grama em placa, plantio de árvores. 
13-Serviços especiais: Demolições e remoções, remoção de tubulações em geral, remoção de fios elétricos. 
14-Fornecimento de materiais: Fornecimento de materiais hidromecânicos, elétricos e hidráulicos. 
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Obra: Estação Elevatória e Reservatório de Água de 
REUSO - ETE Penha 

Item 

Duração - 12 Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Canteiro de Obras 
            

2 Mobilização de equipamentos e equipe de obra 
            

3 Montagem do canteiro 
            

4 Construção da estação elevatória 
            

5 Fornec. e montagem das tubulações sucção e recalque 
            

6 Instalações elétricas, testes e operação da elevatória 
            

7 Construção da base do reservatório e caixas 
      

 
      

8 Fornecimento e montagem do reservatório 
            

9 Fornec. e montagem das tubulações do reservatório 
            

10 Testes de enchimento e estanqueidade do reservatório 
            

11 Construção da linha de alimentação do reservatório 
            

12 Instalações elétricas e iluminação externa 
            

 

13 Urbanização e paisagismo 
            

 

14 Pinturas e limpeza geral 
            

 
 

8.12 GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

A contratada é responsável por danos causados à contratante ou a 

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou 

reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo 

acompanhamento da execução por órgão da Administração. 

A fiscalização dos serviços pela contratante não exonera nem diminui a 

completa responsabilidade da contratada, por qualquer inobservância ou omissão 

às cláusulas contratuais. 
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CAPÍTULO 9                 

Termo de Referência 

 

 

9.1 OBJETO  

Um sistema de abastecimento para a água de reuso produzida pele ETE 

Penha com reservatório, elevatória e rede de distribuição, no município do Rio de 

Janeiro.  

 

9.2 JUSTIFICATIVA  

Atualmente apenas parte do efluente tratado pela ETE Penha é aproveitada 

para produção de água de reúso, cuja distribuição é feita apenas por caminhões-

pipa. Com a necessidade crescente de otimização dos recursos hídricos, a 

construção do sistema constituído por reservatório, elevatória e rede de distribuição 

seria essencial para a ampliação do fornecimento da água de reúso da ETE Penha 

para as indústrias da região. 

 
9.3 DESCRIÇÃO DO OBJETO  

9.3.1 - Atender o contrato firmado com as indústrias situadas no entorno da ETE 

Penha, para entregar a infraestrutura de rede para oferta de 60.000 m3/mês de água 

de reuso advinda da Estação de Tratamento de Esgotos da Penha – ETE Penha, 

visando o fornecimento de água de reuso através de contrato de fidelização, 

contribuindo para o aumento da disponibilidade de água potável e preservação dos 

mananciais; 

9.3.2 - Devem ser executados todos os serviços contemplados no projeto do sistema 

de distribuição da água de reúso da ETE Penha; 

9.3.3 - As parcelas do objeto licitado de maior relevância técnica e valor significativo 

são: 

(i) implantação de um reservatório em aço, para armazenamento da água de reúso 

de 2.000 m3; 
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(ii) implantação de 5 km de rede de distribuição em PEAD (Polietileno de Alta 

Densidade); 

(iii) execução de obras de instalação de estação elevatória com conjunto moto-

bomba com potência igual ou superior a 20 CV (unidade de potência-cavalo vapor); 

(iv) execução de obra e instalação de painéis elétricos (CCM) de baixa tensão com 

acionamento por inversor de frequência e controle por CLP (Controlador Lógico 

Programável). 

 

9.4 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

9.4.1 - Lei nº 8.666/93 – Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 

providências.  

9.4.2 - Instrução Normativa nº 05 de 26 de maio de 2017 e suas alterações – Dispõe 

sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços continuados ou não.  

9.4.3 - Instrução Normativa nº 03, de 15 de outubro de 2009 e suas alterações – 

Altera a Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008.  

9.4.4 - Art. 22, inciso IV da Lei 8212/91, alterada pela Lei 9876/99, instituindo a 

contribuição para a seguridade social a cargo do tomador dos serviços prestados 

pelas cooperativas de trabalho. 

9.4.5 - Lei Complementar n° 123/06, microempresas e empresas de pequeno porte. 

 
9.5 ESTIMATIVA DE CUSTOS 

Os valores inseridos foram baseados em uma licitação semelhante, feita em 

2014, para a SABESP, os valores foram corrigidos de acordo com o IGPM. A 

correção de 7 de março de 2014 até 31 de maio de 2018 gerou o fator de 1,236381; 

cujos dados originais foram multiplicados (SABESP, 2014) 

 

Tabela 21 – Resumo do Orçamento. 

ITEM  DESCRIÇÃO   TOTAL 

1.0 REDE DE ÁGUA DE REUSO - ETE PENHA  4.742.638,68 

2.0  TRAVESSIA "1"  107.888,89 

3.0 TRAVESSIA "2"  56.995,62 

4.0  DESCARGA TIPO "2"  45.064,76 
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5.0 DESCARGA TIPO "1" - TRAVESSIA 13.735,22 

6.0 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO  89.509,48 

7.0  ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 469.982,58 

8.0  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  208.971,39 

9.0 
RESERVATÓRIO APOIADO - INCLUI CANTEIRO DE OBRAS (50%) E DRENAGEM 

SUBESTR. 
2.308.740,11 

10.0 
LINHA DE ALIMENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO - INCLUÍ CX.MED.VAZÃO E 

CX.DESCARGA 
201.597,61 

11.0  DRENAGEM EXTERNA  37.246,42 

Total da Planilha 8.282.370,76 

 

9.6 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

9.6.1 Esta Licitação é do tipo de menor preço. 

9.6.2 Recebimento e Abertura dos Envelopes 

9.6.2.1 - A Proposta e os Documentos de Habilitação serão recebidos e abertos, em 

sessão pública, por uma Comissão Especial de Licitação nomeada pela 

contratante. E para os fins desta Licitação, a qual, ou todos os presentes ou parte 

da Comissão por ela designada, deverão obrigatoriamente rubricar o conteúdo dos 

envelopes logo após a abertura dos mesmos. 

9.6.2.2 - Após ser declarado o encerramento de recebimento dos Envelopes pela 

Comissão Especial de Licitação, nenhum outro será recebido pela contratante, não 

cabendo à Licitante, qualquer direito de reclamação.  

9.6.2.3 - Será procedida pela Comissão Especial de Licitação a abertura dos 

Envelopes "Proposta Comercial", sendo conservados intactos e sob a guarda da 

contratante os Envelopes referentes aos “Documentos de Habilitação". 

a) Em nova sessão pública, a ser convocada pela contratante, depois de divulgados 

os resultados da classificação inicial e observado o prazo de recurso de 5 (cinco) 

dias úteis contados da intimação do ato ou da lavratura da ata; serão abertos e 

apreciados, se houver, os envelopes contendo a documentação relativa à 

Habilitação das Licitantes, cujas Propostas Comerciais tenham sido classificadas 

até os 03 (três) primeiros lugares na Fase Comercial. 

b) Em não se obtendo 03 (três) licitantes habilitadas, serão abertos na mesma 

Sessão Pública, tantos envelopes de habilitação, quantos forem necessários, até 

que se obtenha 03 (três) empresas habilitadas, se houver. 

9.6.2.3.1 - A Comissão Especial de Licitação poderá realizar a classificação das 

Propostas e a habilitação das Licitantes na própria sessão de recebimento dos 
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Envelopes. Nesta hipótese, terá sequência na mesma sessão, a sistemática 

anteriormente descrita. 

9.6.2.3.2 - Os Envelopes "Documentos de Habilitação" das Licitantes que não 

tenham sido classificadas conforme o item 4 anterior, não serão abertos e serão 

devolvidos fechados, somente depois de expirado o prazo de recurso de habilitação 

e adjudicação, ou de sua denegação, não sendo considerado o seu conteúdo. 

9.6.2.3.3 - Obtidas as 03 (três) licitantes habilitadas, os demais Envelopes 

“Documentos de Habilitação” serão devolvidos aos licitantes somente depois de 

expirado o prazo de recurso de habilitação e adjudicação. 

a) Se após 30 (trinta) dias, contados da data a partir da qual os envelopes estejam 

disponibilizados, a Licitante não comparecer para retirada, a contratante se reserva 

o direito de destruí-los, não cabendo a Licitante direito de reclamá-los. 

9.6.2.4 - Nas sessões públicas, os representantes credenciados pelas Licitantes 

serão convidados a rubricar os documentos recebidos, bem como a assinar as atas 

das sessões. 

9.6.2.5 - O dossiê do processo encontra-se disponível, estando com vista 

franqueada aos interessados, em qualquer fase do processo. 

9.6.2.5.1 - Para maior conforto dos interessados e visando a operacionalidade do 

ato, a Licitante poderá marcar data e horário com a Coordenação de Licitações da 

contratante. 

9.6.2.6 - Estará sujeita à advertência verbal e escrita a Licitante que comportar-se 

de forma a conturbar a Sessão Pública. 

a) as advertências poderão ser registradas no Cadastro Geral de Fornecedores da 

contratante. 

9.6.3 – Julgamento das propostas  

9.6.3.1 - Como condição preliminar de análise e julgamento das Propostas, a 

Comissão Especial de Licitação verificará a Declaração de Pleno Atendimento aos 

Requisitos de Habilitação e a Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

e a Declaração Antifraude e Corrupção, bem como o atendimento de todas as 

condições prescritas no Edital. 

a) - Na hipótese de eventuais divergências entre as Planilhas apresentadas como 

parte integrante da Proposta Comercial elaborada a partir de dados constantes da 
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mídia fornecida por ocasião da aquisição/obtenção do Edital e aquelas contidas no 

Edital - Capítulo VI, prevalecerão sempre estas últimas. 

b) No caso de eventuais discrepâncias entre os preços constantes dos formulários 

Planilhas e aqueles contidos no arquivo eletrônico apresentado pela Licitante, 

prevalecerão àqueles apresentados nas Planilhas impressas. 

9.6.3.2 - Fica estipulado o Orçamento pela contratante como limite máximo para o 

valor total da Proposta. 

9.6.3.3 - O critério de aceitabilidade de cada um dos preços unitários e/ou globais 

propostos será o de compatibilidade com os preços dos insumos e salários de 

mercado e com os coeficientes de produtividade coerentes com a execução do 

objeto ora licitado, acrescidos dos respectivos encargos e benefícios e despesas 

indiretas (BDI), apurados pelo Banco de Preços da contratante para a data de 

referência dos preços. 

a) O valor total do canteiro de obras e/ou serviços não poderá ultrapassar o valor 

máximo estabelecido pela contratante. 

9.6.3.4 - É prerrogativa da Comissão Especial de Licitação a faculdade de, a 

qualquer tempo, solicitar as Licitantes a composição de preços de serviços e/ou 

preços de materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar 

necessários. 

a) O solicitado pela Comissão Especial de Licitação deverá ser apresentado em 

prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados do recebimento pela Licitante de 

correspondência nesse sentido. 

(i) a não apresentação da documentação no prazo estabelecido, acarretará a 

automática desclassificação da Proposta da Licitante. 

b) Nessa oportunidade a Licitante deverá demonstrar a exequibilidade desses 

preços por meio de suas composições e respectivas justificativas técnicas que 

comprovem que os preços dos insumos e salários são coerentes com os de 

mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 

objeto ora licitado. 

9.6.3.5 - Serão desclassificadas as Propostas Comerciais que: 

a) estiverem em desacordo com qualquer exigência; 

b) contiverem vícios; 

c) omitirem qualquer elemento solicitado; 
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d) apresentarem preços unitários e/ou globais excessivos ou manifestamente 

inexequíveis; 

e) apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 

respectivos encargos, exceção feita quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade da própria Licitante para os quais se renuncie a parcela ou à totalidade 

da remuneração; 

f) apresentarem valor total para o canteiro de obras e/ou serviços superior ao limite 

estabelecido pela contratante. 

g) apresentarem valor total da proposta superior ao Orçamento da contratante; 

h) apresentarem valor total considerado manifestamente inexequível, nos termos da 

lei e abaixo transcritos: 

(i) consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam 

inferiores a 70% (setenta por cento) do menor entre os seguintes valores: 

(a) a média aritmética das propostas não eliminadas segundo os dispositivos 

anteriores, superiores a 50% (cinquenta por cento) do Orçamento da contratante; 

ou o valor da Proposta quando apenas uma se enquadrar nesta situação; ou (b) o 

Orçamento da contratante. 

9.6.3.6 - Quando todas as Propostas forem desclassificadas, a contratante poderá 

fixar aos Licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de outras 

Propostas escoimadas das causas referidas no subitem 8.6.2.5 anterior. 

9.6.3.7 - Cada Licitante só poderá apresentar uma única Proposta. Verificando-se 

que qualquer Licitante, por intermédio de interposta pessoa, física ou jurídica, 

apresentou mais de uma Proposta, será feita a exclusão de todas essas Propostas, 

sujeitando-se, ainda, a Licitante às sanções cabíveis. 

9.6.3.8 - A Comissão Especial de Licitação não levará em conta qualquer oferta ou 

vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo 

perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais Licitantes. 

9.6.3.9 - As propostas comerciais serão verificadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se a correção 

correspondente nos casos de eventuais erros encontrados. 

a) As correções aritméticas estão restritas a multiplicações de quantidades por 

preços unitários e correspondentes somatórios. 



83 

 

 
 

 

b) O valor estabelecido na Proposta será ajustado, pela contratante, de acordo com 

o valor corrigido, segundo o critério do subitem 8.6.2.9. 

c) A Licitante que não aceitar as correções efetuadas, conforme exposto nos 

subitens anteriores, terá sua Proposta desclassificada. 

d) Com base no art. 22, inciso IV da Lei 8212/91, alterada pela Lei 9876/99, 

instituindo a contribuição para a Seguridade Social a cargo do tomador dos serviços 

prestados pelas cooperativas de trabalho, a Comissão Especial de Licitação 

adicionará ao valor total da Proposta, cuja Licitante seja uma cooperativa, um 

montante de 15% (quinze por cento) desse valor; sendo que esse valor total, assim 

obtido, será considerado para fins de comparação e classificação das Propostas. 

e) As Propostas, depois de verificadas quanto à sua correção, serão classificadas 

pela ordem crescente dos valores totais, sendo considerada 1ª colocada aquela que 

apresentar o menor valor. 

9.6.3.10- Quando a proposta primeira classificada for apresentada por Licitante que 

não se enquadre no Tratamento Diferenciado e Favorecido, serão identificadas 

todas as propostas iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a ela, apresentadas 

por empresas que se enquadrem no Tratamento Diferenciado e Favorecido, que 

tenham comprovado sua condição de enquadramento como microempresa ou 

empresa de pequeno porte; 

a) Neste caso será concedida a Licitante, detentora do Tratamento Diferenciado e 

Favorecido, mais bem classificada, nos termos do artigo 45 da Lei Complementar n° 

123/06, a possibilidade de apresentar proposta de valor inferior àquela considerada 

1ª colocada até então, conforme 9.6.2.9 e. 

(i) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas empresas detentoras do 

Tratamento Diferenciado e Favorecido que se encontrem no intervalo estabelecido 

em 9.6.3.10, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

b) Caso apresente proposta de valor inferior, considerada válida, nas condições 

previstas na alínea “a” acima, a empresa detentora do Tratamento Diferenciado e 

Favorecido terá sua oferta classificada em primeiro lugar. 

c) Renunciado o Direito de Preferência pela Licitante detentora do Tratamento 

Diferenciado e Favorecido, convocada para formular nova proposta, convocam-se as 

demais Licitantes detentoras do Tratamento Diferenciado e Favorecido na situação 
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prevista em 9.6.2.10, na ordem crescente de classificação para o exercício do 

mesmo direito, nos termos do inciso II do artigo 45 da Lei Complementar n° 123/06. 

d) Na hipótese de todas as empresas detentoras do Tratamento Diferenciado e 

Favorecido na situação prevista em 9.6.2.10 anterior renunciarem ao Direito de 

Preferência, será considerada primeira classificada a empresa que apresentou 

originalmente a proposta de menor valor. 

Nota: As decisões previstas em 9.6.2.10 serão tomadas mediante publicação na 

Imprensa Oficial ou comunicação erga partes, salvo se presentes os representantes 

legais das empresas detentoras do Tratamento Diferenciado e Favorecido, no ato 

em que foram adotadas as decisões, quando deverá ser feita comunicação direta 

aos interessados e devidamente lavradas em Ata. 

9.6.2.11 - Esgotadas as situações previstas em 9.6.2.10, ocorrendo empate entre 

duas ou mais propostas em quaisquer das classificações, depois de observado o 

disposto no art. 3º, parágrafo 2º, incisos II e IV da Lei 8666/93 – respectivamente: 

II- produtos e serviços produzidos no Brasil e  

IV- produtos e serviços produzidos ou prestados por empresas que invistam em 

pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. 

Persistindo o empate, o desempate será procedido por meio de sorteio a fim de que 

se obtenha ordem de classificação para as Propostas das empresas. 

(iii) Em caso dos 1° e 2° critérios de preferência e, em havendo necessidade de 

desempate em quaisquer das classificações, a Comissão Especial de Licitação 

concederá 01 (um) dia útil para que as Licitantes apresentem declaração de 

cumprimento da(s) exigência(s) acompanhada(s) de documento(s) comprobatório(s) 

suficiente(s) ao convencimento da Comissão. 

(ii) Entregar a Declaração de Cumprimento dos Critérios de Direito de Preferência. A 

ausência desse documento poderá ser suprida por declaração verbal da Licitante, 

de igual teor, na própria sessão pública e deverá estar expressamente registrada na 

ATA ou, na impossibilidade, através do saneamento de falhas, comprovação da 

veracidade das informações apresentada pelo Licitante. 

9.6.2.12 O desempate será realizado em sessão pública, da qual será lavrada ata 

circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão Especial de Licitação e 

pelas Licitantes presentes que o desejarem. 
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9.6.2.13 - Inicialmente somente seguirão para a Fase de Habilitação as licitantes 

detentoras das propostas que tenham sido classificadas até os 03 (três) primeiros 

lugares na Fase Comercial. 

(i) Analisados os Documentos de Habilitação e, em não se obtendo 03 (três) 

licitantes habilitadas, depois de cumpridas as formalidades legais, serão abertos em 

Sessão Pública, tantos envelopes de habilitação, quantos forem necessários, até 

que se obtenha 03 (três) empresas habilitadas, se houver. 

 

9.7 PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

9.7.1 - O prazo para conclusão dos serviços será de 420 (quatrocentos e vinte) dias, 

a partir da assinatura da Autorização de Serviço (AS). As etapas deverão ser 

concluídas de acordo com os Cronogramas (item 8.11 do Projeto de Intervenção- 

PI). 

9.7.2 - Executado o Contrato, o seu objeto será entregue:  

a) provisoriamente, na forma prevista na alínea "a" do inciso I, do Art.77 do decreto 

3.149/80. 

b) definitivamente, na forma prevista na alínea "b" do inciso I, do Art.77 do decreto 

3.149/80, sem prejuízo de responsabilidade do contratado, conforme disposto no 

item seguinte. 

9.7.3 - O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou 

substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 

empregados. 

9.7.4 A entrega provisória ou definitiva do objeto do Contrato não exclui a 

responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a perfeita 

execução do Contrato.  

 

9.8 OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

9.8.1 - Este item tem por objetivo orientar o relacionamento entre a contratante e a 

contratada, durante a vigência do contrato objeto desta licitação. 

9.8.2 - A Gestão do Contrato por parte da contratante é de responsabilidade da 

diretoria correspondente, cabendo ao seu gerente à administração do contrato. 
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9.8.3 - A contratada deverá, quando da assinatura da Autorização de Serviço (AS), 

ratificar formalmente o coordenador geral dos trabalhos, que passe a representá-la 

perante a diretoria responsável. Cabe ao coordenador se responsabilizar pela 

correta condução dos trabalhos, ser o único responsável pela assinatura das 

medições dos serviços realizados, conforme indicado neste Termo de Referência e 

no Contrato, bem como assinar todas as demais correspondências, que por ventura 

se façam necessárias. 

9.8.4 - Todos os documentos técnicos deverão ser encaminhados através de 

correspondência específica, endereçada à atenção do Administrador do Contrato e 

endereçada à sede da contratante, no número de vias impressas e em meio digital 

prevista neste termo. 

9.8.5 - A contratada só poderá iniciar cada um dos trabalhos descritos neste Termo 

de Referência, após ter seu pedido formal enviado à diretoria responsável, analisado 

e aprovado. 

9.8.6 - No decorrer dos trabalhos, em havendo necessidade de contato com as 

demais unidades administrativas da contratante, para seu pleno desenvolvimento, o 

agendamento será de responsabilidade da diretoria, devendo a contratada solicitar 

formalmente a sua realização. Não serão permitidos contatos diretos sem o prévio 

conhecimento e a aprovação da diretoria responsável, independentemente da 

natureza do mesmo. 

9.8.7 - A contratada deverá apresentar inicialmente, até o 15º (décimo quinto) dia, a 

partir da emissão da AS (Autorização de Serviços), em conformidade com o descrito 

neste Termo de Referência, o Plano de Trabalho (PT) a ser adotado, contendo a 

estratégia de execução, os profissionais que serão alocados, suas especialidades, 

metodologias que serão utilizadas na elaboração dos estudos para tomada de 

decisão. 

9.8.8 - Os planos serão apresentados à diretoria responsável em reunião de 

trabalho, quando serão explicados e justificados as suas propostas e o seu 

conteúdo. Após o seu recebimento, a diretoria responsável analisará em até 10 (dez) 

dias úteis quando os devolverá à contratada para possíveis correções, emissão final 

e início de sua aplicação. 

9.8.9 - O cronograma físico/financeiro (mensal e acumulado) por tipo de Serviço 

deve ser apresentado obrigatoriamente. 
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9.8.10 - A contratada deverá também comparecer em reuniões que se fizerem 

necessárias, junto aos agentes ambientais, concessionárias, agentes de recursos 

hídricos, financeiros, municipalidades e demais fóruns em que a diretoria julgar 

pertinente. O trabalho como um todo será considerado aceito e concluído quando 

todos os produtos estiverem analisados e aceitos pela diretoria responsável. 

 

9.9 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

9.9.1 - O contratado executará fielmente o objeto da presente Licitação, em estrita 

obediência a este Edital e ao contrato a ser firmado, respondendo pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 

9.9.2 - As obras objeto desta Licitação serão fiscalizadas pela Divisão de Projetos e 

Obras na forma do disposto nos Artigos 70 e 71 do Decreto 3.149/80.  

9.9.3 - A fiscalização dos serviços pela contratante não exonera nem diminui a 

completa responsabilidade da contratada, por qualquer inobservância ou omissão 

às cláusulas contratuais. 

9.9.4 - A fiscalização não permitirá a aplicação na obra de materiais/equipamentos 

classe A/B, sem que tenha sido apresentado, pela contratada, o correspondente 

Relatório de Inspeção (RI), nos termos deste Termo de Referência (TR). 

9.9.5 - Independente das obrigações da contratada, a fiscalização da contratante 

paralisará as obras e/ou serviços quando constatado risco grave e iminente aos 

empregados da contratante, da contratada, e terceiros, na conformidade dos 

parâmetros estabelecidos pela legislação vigente. 

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

contratante determina que todas as medidas sejam tomadas pela contratada no 

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

a não oferecer riscos a terceiros e ao meio ambiente. 

9.9.7 - A contratante se reserva o direito de fazer outras exigências à contratada, 

sempre que julgar necessário, para a proteção da integridade física dos 

trabalhadores durante o exercício das atividades e de terceiros, assim como dos 

seus bens, das suas propriedades e do meio ambiente. 

9.9.8 - A fiscalização acompanhará o desenvolvimento dos trabalhos, medição de 

níveis de qualidade e correção de rumos. 
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9.9.9 - Aplicam-se, subsidiariamente a esta Cláusula as disposições constantes da 

seção IV do Capítulo III da Lei 8666/93. 

 

9.10 PAGAMENTO 

9.10.1 - O pagamento da fatura, em decorrência do fornecimento do produto, objeto 

deste termo de referência, será efetuado, mediante crédito em conta corrente do 

Banco Bradesco S/A, cujo número e agência deverão ser informados no formulário 

“Solicitação de Cadastro de Credor”.  

 9.10.1.1 - No caso do licitante vencedor estar estabelecido em localidade que não 

possua agência no banco correspondente à contratante ou, caso verificada pela 

contratante a impossibilidade de o licitante, em razão da negativa expressa do 

banco, abrir ou manter conta corrente nesta instituição financeira, o pagamento 

poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. 

Neste caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados 

exclusivamente pela futura contratada.  

9.10.2 - O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do 

período de adimplemento de cada parcela.  

9.10.2.1 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega 

do objeto, devidamente atestada pelo(s) agentes(s) competente(s).  

9.10.3 - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa do 

contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua 

contagem a partir da data da respectiva reapresentação.  

9.10.4 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, por culpa exclusiva 

da contratante, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IGP-M e juros 

moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo 

inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 2,0% ao mês 

pro rata die.  

9.10.5 - Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com as 

quantidades entregues e aprovadas. A aceitação do objeto deste termo de 

referência dar-se-á por Comissão de Fiscalização, devidamente nomeada e 

designada para este fim pelo Diretor Presidente da contratante.  

9.10.6. - O contratado deverá emitir NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NF-e, consoante 

o Protocolo ICMS 22, de 6 de abril de 2018, e caso seu estabelecimento estiver 
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localizado no Estado do Rio de Janeiro deverá observar a forma prescrita no § 1º, 

alíneas “a”, “c” e “d”, do art. 2º da Resolução SER 047/2003, e mencionar na nota 

fiscal a seguinte expressão: “Operação beneficiada com redução do ICMS, nos 

termos do Decreto Estadual nº 37.601, de 13/05/2005. Valor dispensado de R$ 

________________ (valor por extenso)”.  

9.10.6.1 - Todos os arquivos de NF-e oriundos de fornecedor (arquivo XML) 

deverão ser enviados para o e-mail da contratante. 

 
9.11 SUBCONTRATAÇÃO 

9.11.1 - É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.  

9.11.2 - Será admitida a subcontratação de alguns serviços, se previamente 

aprovada pela fiscalização, e que não constituem o escopo principal do objeto, 

restrita, contudo, ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) do orçamento, 

devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do início da realização 

dos serviços, apresentar documentação que comprove sua habilitação jurídica, 

regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária. 

9.11.3 - É vedada a subcontratação dos serviços considerados para efeito de 

atestação da capacidade técnico-operacional e técnico profissional.  

9.11.4 - Todas as obrigações citadas acima serão extensivas às eventuais 

subcontratadas ou terceirizadas, cabendo à contratada a responsabilidade de 

verificar a real situação destas quanto ao cumprimento dos encargos trabalhistas, 

devendo a mesma apresentar periodicamente, independente de solicitação da 

contratante, declaração, firmada por seu representante legal, de que foram 

efetivados todos os pagamentos devidos aos terceiros, fiscalizados todos os 

pagamentos de empregados destes contratos e recolhidos todos os impostos 

pertinentes. 

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

somente empresas em situação regular previdenciária e trabalhista, bem como 

tributária em sede municipal, estadual ou federal, ficando exclusivamente esta 

contratada responsável por eventuais atos ou fatos irregulares praticados pela 

subcontratada e/ou terceirizada em nome próprio, de seus empregados e 

prepostos.  
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9.12 SANÇÕES 

9.12.1 - A inexecução do contrato, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na 

execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, 

sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes 

penalidades, que deverão ser graduadas de acordo com a gravidade da infração:  

a) advertência; 

b) multa administrativa; 

c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar 

com Administração Pública Estadual Direta e Indireta;  

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

em geral, assim considerados todos os Entes Federativos.  

9.12.2 - O licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo 

ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração 

Pública, e terá o seu registro no Cadastro de Fornecedores suspenso pelo prazo de 

até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, contrato e das 

demais cominações legais.  

9.12.3 - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a 

gravidade da falta cometida.  

9.12.3.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade 

da falta cometida também deverão ser considerados para a sua fixação.  

9.12.4 - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante.  

9.12.4.1 - A advertência e a multa, previstas nas alíneas “a” e “b”, do item 18.1, 

serão impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, parágrafo único 

do Decreto Estadual nº 3.149/80.  

9.12.4.2 - A suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar 

com a Administração Pública Estadual Direta e Indireta, prevista na alínea “c”, do 

item 9.12.1, será imposta pelo Presidente da contratante, na forma do art. 35, 

parágrafo único, do Decreto Estadual nº 3.149/80.  
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9.12.4.3 - A aplicação da sanção prevista na alínea “d”, do item 9.12.1, é de 

competência exclusiva do Secretário de Estado da Pasta a que a Entidade se 

encontra vinculada.  

9.12.5 - A multa administrativa, prevista na alínea “b”, do item 9.12.1:  

a) corresponderá, individualmente, ao percentual de até 5% (cinco por cento) 

calculado sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração 

cometida;  

b) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver 

sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) 

do valor do contrato, conforme preceitua o artigo 87 do Decreto Estadual n.º 

3.149/80;  

c) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra penalidade;  

d) não tem caráter compensatório, não se confundindo, portanto, com as multas por 

atraso e por inadimplemento contratual, que poderão ser aplicadas cumulativamente 

à multa administrativa;  

9.12.6 - A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de 

contratar, prevista na alínea “c”, do item 8.12.1, observará o seguinte:  

a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;  

b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário 

faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor no prazo 

devido.  

9.12.7 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública, prevista na alínea “d”, do item 9.12.1, perdurará pelo tempo em que os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.  

9.12.7.1 - A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.  

9.12.8 - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a 

contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo 

estipulado, a incidir sobre o saldo não atendido do contrato, respeitado o limite do 

art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral, com 

aplicação da multa por inadimplemento ou das sanções administrativas.  
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9.12.9 - O valor das multas previstas na alínea “b”, do item 9.12.1, e no item 9.12.8, 

aplicadas cumulativamente ou de forma independente, será descontado dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrado judicialmente.  

9.12.10 - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão 

administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.  

9.12.11 - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do 

interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais 

pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se 

pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.  

9.12.11.1 - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia. 

9.12.11.2 - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a 

apresentação da defesa.  

9.12.11.2.1 - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas “a”, “b” e 

“c”, do item 9.12.1, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea “d”, do item 

9.12.1.  

9.12.11.3 - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, 

pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a 

demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.  

9.12.12 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do 

prazo estipulado pela Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 

5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das 

demais sanções administrativas.  

9.12.13 - As penalidades previstas no item 9.12.1 também poderão ser aplicadas 

aos licitantes e ao adjudicatário.  

9.12.13.1 Os licitantes, adjudicatários e contratados que forem penalizados com 

as sanções de suspensão e impedimento, previstas na alínea “c” do item 8.12.1, 

ficarão impedidos de contratar especificamente com Administração Pública 

Estadual Direta e Indireta; enquanto os penalizados com a declaração de 

inidoneidade, prevista na alínea “d”, ficarão impedidos de contratar com a 

Administração Pública, direta e indireta, de todos os demais entes federativos, e 

isso enquanto perdurarem os efeitos das referidas penalidades.  
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9.13 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

9.13.1 - É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, inclusive com a realização de visita técnica, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente 

da proposta.  

9.13.2 - A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou 

em parte por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, sem que caiba aos 

licitantes qualquer direito a reclamação ou indenização por esses fatos, de acordo 

com o art. 229 da Lei Estadual n.º 287/79 c/c o art. 49 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

9.13.3 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, 

conforme previsto no art. 65, § 1º e 2º da Lei n.º 8.666/93.  

9.13.4.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento.  

9.13.5 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com auxílio da 

Comissão.  

9.13.6 - Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais 

cabíveis caso apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não 

corresponda à realidade dos fatos.  

9.13.7 - O foro da cidade do Rio de Janeiro é designado como o competente para 

dirimir quaisquer controvérsias relativas à esta licitação e à adjudicação, contratação 

e execução dela decorrentes.  

 

 

 

 

 

  



94 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 
  



95 

 

 
 

 

 

CAPÍTULO 10  

Considerações Finais 

 

 
O reúso de água desempenha cada vez mais um papel fundamental na 

gestão mundial de recursos hídricos. A demanda por água doce no mundo está 

crescendo à medida que a população mundial aumenta. Essa demanda pode 

potencialmente exceder a oferta durante épocas de seca. 

A escassez, a poluição ou então a grande demanda por água em algumas 

regiões do Brasil faz do reúso de água uma solução viável e necessária. Por isso é 

extremamente importante que sejam definidas políticas públicas e regulamentações 

sobre esse assunto. Tão importante quanto é a conscientização da população sobre 

temas ligados ao reúso de águas, inclusive com sugestão de introdução desse tema 

na educação básica.  

As análises feitas demonstraram a excelente qualidade da água de reúso 

obtida com a cloração do efluente da ETE Penha. Pode-se concluir que o efluente 

da ETE Penha após o processo de desinfecção pode ser reutilizado para fins 

industriais. Pode ser necessário que algumas indústrias tenham que fazer um 

tratamento para diminuir o teor de magnésio, uma etapa às vezes necessária 

quando se utiliza água tratada também, para minimizar incrustações. 

Para o reúso industrial, algumas necessidades específicas para a qualidade 

da água de reúso tornam alguns tratamentos adicionais indispensáveis, como a 

ultrafiltração ou osmose reversa. 

A prática de reúso no Brasil está em uma fase muito embrionária. Apesar de o 

reúso urbano existir na ETE Penha há mais de 10 anos, a sua aplicação se 

apresenta muito aquém das suas possibilidades. Essa ETE tem capacidade 

instalada para tratar 1600 L/s de esgoto (138.240 m3/dia = 4.147.200m3/mês), 

considerando uma redução de 5% de volume durante o tratamento, poderiam ser 

produzidos 1520 L/s (131.328 m3/dia = 3.939.840 m3/mês) de água de reúso. O 
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estudo referente à essa prática na ETE Penha comprovou esse cenário. Uma ETE 

de grande porte que destina apenas uma pequena parte do seu efluente para reúso, 

menos de 0,5%. O estudo para utilização dessa água de reúso deve abranger além 

dos aspectos da qualidade e adequabilidade dessa água, uma logística para 

distribuição da mesma, e para isso além da avaliação econômica da tarifa para 

fornecimento, devem ser considerados os custos com transportes. 

O entorno da ETE Penha apresenta grandes oportunidades para distribuição 

da água de reúso, devido à forte concentração de indústrias na região.  Uma breve 

pesquisa mostrou que uma razoável demanda já existe, o equivalente a 2000 m3/dia 

ou 60.000 m3/mês aproximadamente, mesmo com cálculos subestimados.  

Seria necessário investir em instrução e educação ambiental com os 

possíveis clientes, começando pela distribuição do folder elaborado, e também 

exemplificando com modelos bem sucedidos no mundo. Ainda há uma grande 

dificuldade entre operadores, público e usuários dos sistemas de reúso, com o 

entendimento das características dessa água e com os riscos associados ao 

manuseio. Devem ser aplicados esforços para incentivar a aceitação do público, que 

costuma ser determinante para o sucesso de projetos com água de reúso.  

Atualmente, não existe rede de distribuição para a água de reúso da ETE 

Penha, utilizada apenas para fins urbanos, o transporte é feito exclusivamente por 

caminhões pipa. No caso do reúso industrial, a demanda de 60.000 m3/mês já seria 

suficiente para a construção de redes de distribuição para a água de reúso. Em São 

Paulo uma demanda de 35.000 m3/mês, em 2014 justificou a construção de uma 

rede pela SABESP, para a distribuição da água de reúso advinda da Estação de 

Tratamento de Esgotos do Parque Novo Mundo. 

A prática de reúso na indústria está associada aos grandes usuários de água. 

De fato, para grandes usuários, investir em tecnologias de reúso pode acarretar 

reduções expressivas nas despesas associadas à captação de água e ao 

tratamento/descarte de efluentes. O principal uso da água de reúso nas indústrias é 

como fluido de resfriamento, que não tem parâmetros químicos tão restritivos. 

Com o reúso se diminui o consumo de água potável e o volumes de efluentes 

descartados, diminuindo os impactos ambientais causados. As indústrias teriam 

benefícios econômicos sem contar com o valor agregado aos produtos criados pela 

eficiência produtiva. 
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Distribuição da Água no Brasil 

      O Brasil é um país privilegiado quanto ao volume de 
recursos hídricos, pois abriga 13,7% da água doce do mundo. 
Porém, a disponibilidade desses recursos não é uniforme.  
     Mais de 73 % da água doce disponível no país encontra-se 
na bacia Amazônica que é habitada por menos de 5% da 
população. Apenas 27 % dos recursos hídricos brasileiros 
estão disponíveis para as demais regiões, onde residem 95% 
da população do país.  
      A disponibilidade de água não é uniforme, e a oferta de 
água tratada reflete os contrastes no desenvolvimento dos 
Estados brasileiros. Enquanto na região Sudeste 87,5% dos 
domicílios são atendidos por rede de distribuição de água, 
no Nordeste a porcentagem é de apenas 58,7%. 

 

Ações para Aumentar Eficiência no Uso da Água 

 Redução da quantidade de água captada das fontes 
naturais; 
 Redução do consumo de água em determinada atividade; 
 Redução do desperdício de água (Uso excessivo + perdas); 
 Redução dos volumes de efluentes lançados; 
 Melhoria da qualidade dos efluentes lançados; 
 Adoção de práticas de reciclagem e de reúso. 

 

Resolução Nº 54, de 28 de Novembro de 2005. 

     Estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais para a 
prática de reúso direto não potável de água. 
     A diretriz adotada pelo Conselho Econômico e Social da 
Organização das Nações Unidas-ONU, segundo a qual, a 
não ser que haja grande disponibilidade, nenhuma água de 
boa qualidade deverá ser utilizada em atividades que tolerem 
águas de qualidade inferior; 
     O reúso de água se constitui em prática de racionalização e 
de conservação de recursos hídricos, conforme princípios 
estabelecidos na Agenda 21, podendo tal prática ser utilizada 
como instrumento para regular a oferta e a demanda de 
recursos hídricos; 
     A escassez de recursos hídricos observada em certas regiões 
do território nacional está relacionada aos aspectos de 
quantidade e de qualidade; 
Artigo 3 - O reuso direto não potável de água, abrange as 
seguintes modalidades: 
I. Reuso para fins urbanos: irrigação paisagística, 
lavagem de logradouros públicos, desobstrução de tubulações, 
etc.; 
II. Reuso para fins agrícolas e florestais: aplicação na 
produção agrícola e cultivo de florestas plantadas; 
III. Reuso para fins ambientais: implantação de projetos 
de recuperação do meio ambiente; 
IV. Reuso para fins industriais: aplicação em processos, 
atividades e operações industriais. 
V. Reuso na aquicultura: criação de animais ou cultivo de 
vegetais aquáticos. 

 Benefícios Econômicos do Reúso 
 Redução dos custos de produção (água, energia, 
sistemas de tratamento); 
 Utilização da melhor tecnologia disponível, práticas de 
produção mais limpa;  
 Conformidade ambiental, com a legislação e requisitos 
comerciais, facilidade de inserção de produtos em 
mercados mais exigentes; 
 Aumento da competitividade. 

 

 
Água de 

Reúso para 
Fins 

Industriais 

 
 

  

Distribuição da Água do Planeta 

      Aproximadamente 97,5% da água do planeta é salgada. Da 
parcela de água doce, 68,9% encontram-se nas geleiras, 
calotas polares ou em regiões montanhosas, 29,9% em águas 
subterrâneas, 0,9% compõe a umidade do solo e dos pântanos 
e apenas 0,3% constitui a porção superficial de água doce 
presente em rios e lagos. 

 

 

Água de Reuso 
     Diante da tendência de contínuo crescimento populacional 
e industrial, a disponibilidade hídrica tende a diminuir ao 
longo do tempo, enquanto os recursos hídricos disponíveis são 
mantidos aproximadamente constantes (em termos de vazão, 
mas não em termos de qualidade). 
     Uma visão mais detalhada desse cenário mostra condições 
extremamente críticas em termos de disponibilidade de água. 
     A demanda crescente por água tem feito o reúso planejado 
da água um tema atual e de grande importância, devendo-se 
considerar o reúso da água como parte de uma atividade mais 
abrangente que é o uso racional ou eficiente da água, que 
compreende também o controle de perdas e desperdícios, e a 
minimização da produção de efluentes e do consumo de água. 
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APÊNDICE A – FOLDER: ÁGUA DE REÚSO PARA FINS INDUSTRIAIS 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Reúso 

      O reuso planejado da água faz parte de um programa 
global promovido pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O 
programa alcança três importantes elementos: 
 Proteção da saúde pública; 
 Manutenção da integridade dos ecossistemas;  
 Uso sustentado da água. 

 

 Reúso Industrial  

     Para fins industriais, o reúso pode ser macroexterno 
e macrointerno.      
     O reúso macroexterno pode ser efetuado por 
companhias de saneamento que forneçam esgoto tratado 
como água de utilidade para um conjunto de indústrias, 
sendo basicamente usada em torres de resfriamento, 
caldeiras, lavagem de peças e equipamentos, irrigação de 
áreas verdes, de instalações industriais, entre outros.  
   A modalidade de reúso macrointerno caracteriza-se 
por meio do aproveitamento na própria indústria, do 
esgoto com ou sem tratamento, configurando a 
reciclagem, reúso da água internamente às instalações 
industriais, tendo como objetivo a economia de água e o 
controle da poluição.   

 

Benefícios Ambientais e Sociais do Reúso 

 Atendimento ao princípio adotado pela ONU de que 
“não se deve utilizar águas de melhor qualidade para usos 
que tolerem águas de qualidade inferior”; 
 Aumentar a disponibilidade de água potável para o 
abastecimento público; 
 Melhorar a qualidade da água dos mananciais, em 
função da redução dos lançamentos de efluentes; 
 Uso sustentável dos recursos hídricos. 

Água de Reúso para Fins Industriais 

     As principais finalidades de água de reúso na indústria 
são para resfriamento, processos, alimentação de 
caldeiras, transporte de material, entre outros. A principal 
vantagem da utilização dessa fonte é segurança no 
fornecimento, principalmente quando as indústrias se 
localizam próximas a grandes centros urbanos onde 
grandes quantidades de efluentes são geradas.  
     Os requerimentos de qualidade de efluente tratado para 
reúso industrial, além das normas que garantem a 
proteção da saúde, tem de ser considerados parâmetros 
limites para cada processo, para garantir o sucesso do 
projeto.  

 

 

Exemplos de Aplicações da Água de Reúso nas 
Indústrias 

 Fluido refrigerante em torres de resfriamento;  
 Fluido para aquecimento em caldeiras;  
 Geração de energia: caldeiras para acionamento de 
turbinas, hidrelétricas, etc. 
 Lavagem de máquinas, peças e equipamentos, 
 Irrigação de áreas verdes;  
 Lavagem de pisos e veículos;  
 Outros usos: água de incêndio; 
 Processos industriais.  

 

Torre de Resfriamento: Maior Aplicação de Água 
de Reúso na Indústria 

 Importante que sais sejam removidos para não 
danificar as torres;  
 No Brasil, a amônia deve ser removida, pois muitas 
torres são antigas (feitas de cobre) e podem ser 
danificadas por reações.  

 
Água para Caldeiras: Pouco Utilizada Devido a 

Qualidade Necessária 

 Tanto água potável, quanto água de reúso devem 
passar por tratamento extensivo para remoção de sais, 
metais, alcalinidade, etc.;  
 Amônia deve ser removida no caso do Brasil, visto que 
várias torres são antigas (feitas de cobre) e a amônia pode 
danificá-las, como dito anteriormente;  
 Quanto maior a pressão de operação da caldeira, mais 
restritivas são os requisitos de qualidade.  

 
Água de Processo: Depende da Aplicação 

 Para manufatura de concreto, por exemplo, a água 
pode ter qualidade de efluente secundário;  
 Em indústrias químicas, uma água com pH neutro e 
baixa em dureza, em sais, em sólidos e cor pode ser 
utilizada para vários processos;  
 Outros processos, como na indústria de papel e tintas, 
requerem água com qualidade muito superior, sem a 
presença de metais e sais, por exemplo.  

 

Consumo Industrial e Urbano no Brasil 

     O consumo de água pela indústria é semelhante ao 
utilizado pelo consumo urbano, sendo assim, a redução e a 
boa utilização dos recursos hídricos pelo setor industrial 
também é essencial para a redução dos impactos gerados 
pelos seres humanos ao meio ambiente.  
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Exemplo de Demanda de Água Potável na 
Indústria 

     Resultados obtidos em um levantamento de demanda 
de água industrial por categoria de uso. 
 
 

 


