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APÊNDICE 5.7 – Modelo Conceitual de Seleção 

considerando Risco, Eficiência, Resíduos e Custos. 
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Modelo Conceitual de Seleção, Considerando Fonte 

de Abastecimento das ETAs  

 
Formatos de Entrada de dados (F) 

Critérios (A) 

Procedimentos (B) 

Seleções (S) 
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ATIVIDADES F 
 
F5.1.1 Informação para Avaliar o Tipo de Fonte de Abastecimento  
 
• Indique o tipo de manancial a ser utilizado pela ETA: 

 

� Rio 

� Lago 

� Reservatório  

� Outro 

 

O MCS não considera o uso de água bruta proveniente da combinação de 

fontes, conforme Item 5.1.1 do Capítulo 5. 

 
F5.1.2 Informação da Vazão da Fonte de Abastecimento  
 

• Segundo os dados coletados pelo engenheiro projetista e após análise estatística, a 

vazão do manancial para atender a demanda da população até o horizonte do 

projeto da ETA, estima-se:  

 

� Suficiente      � Insuficiente  

� Praticamente Constante   � Variável  

 

F5.1.3 Informação da Qualidade da Água da Fonte de Abastecimento 
 

• Segundo dados coletados pelo projetista e após análise estatística, a qualidade da 

água do manancial, até o horizonte do projeto da ETA, considera-se:  

 

� Praticamente Constante   � Variável  

 

F5.1.4 Informação da Bacia Hidrográfica da Fonte de Abastecimento  
 
• A bacia hidrográfica do manancial, até o horizonte do projeto da ETA, pode ser 

considerada: 

 

� Protegida      � Desprotegida 
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F5.1.5 Informação dos Aspectos Ambientais do Uso do Manancial  
 
• O parecer do licenciamento ambiental pelo uso do recurso hídrico para fins de 

abastecimento é:  

 

� Favorável        � Desfavorável  

 

F5.1.6 Informação do Tipo de Captação da Água Bruta  
 

• Indique o tipo de captação da água bruta da ETA: 

 

� Direta     � Outra  
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ATIVIDADES A 
 
A5.1.1 Requerimentos Associados à Qualidade  da Fonte de Abastecimento  
 

A qualidade da fonte de abastecimento deve cumprir as disposições de: i) NBR 

12216 (1992) no Inciso 5.3 – definição dos processos de tratamento; ii) NBR 12211 

(1992) no Item 5.5 – manancial abastecedor e iii) resolução CONAMA no 357 (2005) 

no Capitulo III –condições e padrões de qualidade para águas doces classificadas 

como: especial, 1, 2 e 3.   

 

Recomenda-se a análise das regulamentações estaduais e municipais 

atuantes na população de estudo.  

 
A5.1.2 Requerimentos para Uso da Fonte de Abastecimento  
 
 A análise das resoluções CONAMA no 001 (1986) e no 237 (1997) deve ser 

considerada para realizar o estudo de impacto ambiental – IEA e o relatório de impacto 

ambiental – RIMA. O intuito é obter o licenciamento ambiental para utilização do 

manancial.  

 

 Recomenda-se avaliar as regulamentações estaduais e municipais 

relacionadas à utilização do recurso hídrico na população.  
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ATIVIDADES B 
 
B5.1.1 Procedimentos para Seleção do Tipo de Fonte de Abastecimento  
 

Os rios, lagos e reservatórios perenes são os mananciais considerados para 

abastecimento das ETAs do MCS, conforme Item 5.1.1 do Capítulo 5.  

 
B5.1.2 Procedimentos Associados à Quantidade e à Qualidade da Água no 
Manancial 
 

 O MCS considera qualidade e quantidade da água na fonte de abastecimento 

constante e vazão suficiente para abastecer a população até o horizonte do projeto 

das ETAs, segundo Item 5.1.1 do Capítulo 5.  

 

B5.1.3 Procedimentos  Relacionados às Características da Bacia Hidrográfica da 
Fonte de Abastecimento  
 

O modelo avalia somente fontes superficiais que contam com programas de 

proteção da bacia hidrográfica; assim, admite-se que a qualidade e a quantidade da 

água bruta na fonte permaneçam constantes até o horizonte de projeção dos 

sistemas, conforme Item 5.1.1 do Capítulo 5.  

 

B5.1.4 Procedimentos Associados com Aspectos Ambientais do Uso do  
Manancial 
 

O modelo admite que a exploração da água da fonte de abastecimento cumpre 

as disposições legais, federais e estaduais; sendo favorável o licenciamento ambiental 

para o uso do recurso hídrico, segundo Item 5.1.1 do Capítulo 5.  

 

B5.1.5 Procedimentos Conforme o Tipo de Captação da Água Bruta  
 

O MCS somente considera captação direta para não modificar as 

características qualitativas da água proveniente da fonte de abastecimento, conforme 

Item 5.1.1 do Capítulo 5.  
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ATIVIDADES S 
 
S5.1.1 Seleção Conforme o Tipo de Fonte de Abastecimento  

Variável  Indicador  Seleção  
Rio  

Lago  
Reservatório  

A fonte é considerada sustentável para ser utilizada nas 
ETAs do MCS. 

Tipo de manancial utilizado  

Outro tipo de fonte  
O modelo não gera soluções sustentáveis porque se 
desconsidera o uso de outros tipos de fontes de 
abastecimento  

 
S5.1.2 Seleção Segundo Qualidade e Quantidade da Água no Manancial   

Variável  Indicador  Seleção  

Suficiente  A fonte é considerada sustentável para ser utilizada nas 
ETAs do MCS. Vazão do manancial para 

atender a demanda da 
população  Insuficiente  

O MCS não fornece soluções sustentáveis porque somente 
considera vazão do manancial suficiente para atender a 
demanda da população até o horizonte do projeto das ETAs. 

Praticamente 
Constante  

A fonte é considerada sustentável para ser utilizada nas 
ETAs do MCS. Características da vazão da 

fonte  Variável  
O MCS não gera soluções sustentáveis porque se admite  
vazão do manancial constante até o horizonte do projeto das 
ETAs.  

Praticamente 
Constante  

A fonte é considerada sustentável para ser utilizada nas 
ETAs do MCS. 

Qualidade da água da fonte  
Variável  

O MCS não fornece soluções sustentáveis porque se adotou 
qualidade do manancial constante até o horizonte do projeto 
das ETAs.  

 
S5.1.3 Seleção Conforme Características da Bacia Hidrográfica da Fonte  

Variável  Indicador  Seleção  

Protegida  A fonte é considerada sustentável para ser utilizada nas 
ETAs do MCS. Estado de proteção da bacia 

hidrográfica Desprotegida  
O MCS não fornece soluções sustentáveis porque somente 
considera bacia hidrográfica protegida até o horizonte de 
projeção dos sistemas.   

 
S5.1.4 Seleção Segundo Aspectos Ambientais do Uso do Manancial 

Variável  Indicador  Seleção  

Favorável  A fonte é considerada sustentável para ser utilizada nas 
ETAs do MCS. Parecer do licenciamento 

ambiental pelo uso do 
recurso hídrico Desfavorável  

O MCS não indica soluções sustentáveis porque se admite 
que o licenciamento ambiental seja favorável para a 
exploração do recurso hídrico.  

 
S5.1.5 Seleção Conforme Tipo de Captação da Água Bruta 

Variável Indicador  Seleção  

Direta  A fonte é considerada sustentável para ser utilizada nas 
ETAs do MCS. 

Tipo de captação da água 
bruta  Outro tipo  

O MCS não fornece soluções sustentáveis, porque somente 
considera captação direta da água bruta. O intuito é não 
modificar a qualidade da água proveniente da fonte de 
abastecimento.  
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Modelo Conceitual de Seleção, Analisando Risco e 
Eficiência das ETAs 

 

Formatos de Entrada de dados (F) 

Critérios (A) 

Procedimentos (B) 

Seleções (S) 
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ATIVIDADES F 
 
F5.2.1. Informação Conforme Tipo de ETA  
 

- Indique a categoria da ETA a ser estudada pelo MCS.  

 

� Existente  � Fase de Projeto  

 
F5.2.2. Informação Disponível de Qualidade da Água  
 

 Indique as variáveis de risco a serem avaliadas: 

 

� Turbidez (uT)      

� Cor Verdadeira (uH) 

� Ferro Total (mg/L)     

� Manganês Total (mg/L) 

� Coliformes Totais  (NMP/100mL)   

� Escherichia coli (NMP/100mL) 

� Outros 

 

 Os parâmetros de qualidade da água bruta, diferentes de turbidez, cor 

verdadeira, ferro total, manganês total, coliformes totais e Escherichia coli, possuem 

sempre teores inferiores ou iguais aos valores máximos permitidos pela Portaria no 

518 (2004)?  

 

� Sim  � Não  

 

F5.2.3. Informação das Particularidades da Área de Estudo 
 
- Tipo de comunidade, em função do tamanho da população atual1:  

 

� < 5000 habitantes 

� entre 5000 a 20000 habitantes 

� > 20000 habitantes 

 

                                                 
1 População atual: população correspondente ao ano base do projeto (t = 0) 
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- Acesso à população e à ETA por via terrestre, aérea, marítima e/ou fluvial: 

 

� Fácil        � Difícil  

 

- Recursos financeiros para implantar a ETA na comunidade 

 

� Suficientes     � Insuficientes  

 

- Desenvolvimento tecnológico que permite o projeto e a construção das unidades de 

tratamento 

 

� Excelente       � Insuficiente  

 

- Disponibilidade de energia elétrica para funcionamento da ETA:  

 

 � Suficiente               � Insuficiente  

  

- Disponibilidade de materiais de construção na comunidade: 

 

� Suficiente           � Insuficiente  

 

- Disponibilidade de pessoal qualificado para operação e manutenção dos 

componentes da ETA 

 

 � Suficiente           � Insuficiente  

 

- Disponibilidade de área para implantação da ETA: 

 

� Suficiente (até 10082 m2)         � Insuficiente  

 

F5.2.4. Informação de Vazão da ETA 
 
- Indique a vazão de projeto da ETA no ano base (Qo)2: 

 

� Qo < 10 L/s                     � 10 L/s ≤ Qo ≤ 40 L/s                          � Qo > 10 L/s 

                                                 
2 Vazão no ano base: vazão correspondente à demanda de água em t = 0 
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- Indique a vazão da ETA no horizonte de projeção (Qh) 3 

 

� Qh < 10 L/s                     � 10 L/s ≤ Qh ≤ 40 L/s                          � Qh > 10 L/s 

 

- A vazão de operação da ETA até o horizonte de projeção dos sistemas pode ser 

considerada.   

 

� Constante   � Variável 

 

F5.2.5. Informação Disponível de Turbidez, Cor Verdadeira, Ferro Total 
Manganês Total, Coliformes Totais e Escherichia coli. 
 

Após análise estatística dos dados, a seguir, indique a freqüência de 

ocorrência dos parâmetros na Tabela F5.2.1.  

 

Tabela F5.2.1. Freqüência de Ocorrência das Variáveis de Risco na Água Bruta 

Parâmetro 
Freqüência de 
ocorrência do 

parâmetro Turbidez 
(uT) 

Cor 
Verdadeira 

(uC) 

Ferro 
Total 

(mg/L) 

Manganês 
total 

(mg/L) 

Coliformes 
Totais 

(NMP/100mL) 

Escherichia coli 
(NMP/100mL) 

100 %       

95 %       

90 %       

                                                 
3 Vazão no horizonte de projeção: vazão correspondente à demanda da água em t = n anos 
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ATIVIDADES A 
 

A5.2.1 Padrão de Potabilidade Brasileiro4 
 

 As Tabelas A5.2.1 a A5.2.5 mostram os requerimentos da Portaria no 518 

(2004) para as variáveis de risco avaliadas pelo MCS.  

 

Tabela A5.2.1. Padrão Microbiológico 
Parâmetro VMP 

Água para consumo humano* 
Escherichia coli ou coliformes 

termotolerantes** 
Ausência em 100 mL 

Água na saída do tratamento 
Coliformes totais Ausência em 100 mL 

Água tratada no sistema de distribuição (reservatórios e rede) 
Escherichia coli ou coliformes 

termotolerantes** 
Ausência em 100 mL 

Coliformes totais    
 

• Sistemas que analisam 40 ou mais amostras por mês: ausência em 100 
mL em 95% das amostras examinadas no mês;  

• Sistemas que analisam menos de 40 amostras por mês: apenas uma 
amostra poderá apresentar mensalmente resultado positivo em 100 mL  

Obs:  
VMP: Valor máximo permitido 
* Água para consumo humano em toda e qualquer situação, incluindo fontes individuais como poços 
** A detecção de Escherichia coli deve ser preferencialmente adotada. 

 

Tabela A5.2.2. Padrão de Turbidez Conforme Tipo de Tratamento 
Tratamento da água VMP 

Filtração rápida (tratamento completo ou filtração direta) 1,0 uT 
Filtração lenta 2,0 uT  em 95% das amostras 
Obs: VMP: valor máximo permitido, uT: unidades de turbidez  

 

Tabela A5.2.3. Padrão de Substâncias Químicas de Risco à Saúde 
Parâmetro (Variável) Unidade (Indicador) VMP 

Inorgânicas 
Antimônio mg/L 0,005 
Arsênio mg/L 0,01 
Bário mg/L 0,7 
Cádmio mg/L 0,005 
Cianeto mg/L 0,07 
Chumbo mg/L 0,01 
Cobre mg/L 2 
Cromo mg/L 0,05 
Fluoreto* mg/L 1,5 
Mercúrio mg/L 0,001 
Nitrato (como N) mg/L 10 
Nitrito (como N) mg/L 1 
Selênio mg/L 0,01 
Obs: VMP: valor máximo permitido,   
* Os valores recomendados para a concentração de íon fluoreto devem observar à legislação específica vigente 
relativa à fluoretação da água, em qualquer caso devendo ser respeitado o VMP  
 

 

 

 
                                                 
4 Para maiores detalhes, consultar a Portaria no 518 (2004).  
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Tabela A5.2.3. Padrão de Substâncias Químicas de Risco à Saúde (Continuação) 

Parâmetro (Variável) Unidade (Indicador) VMP 
Orgânicas 
Acrilamida  µg/L 0,5 
Benzeno  µg/L 5 
Benzo[a]pireno  µg/L 0,7 
Cloreto de Vinila  µg/L 5 
1,2 Dicloroetano  µg/L 10 
1,1 Dicloroeteno  µg/L 30 
Diclorometano  µg/L 20 
Estireno  µg/L 20 
Tetracloreto de Carbono  µg/L 2 
Tetracloroeteno  µg/L 40 
Triclorobenzenos  µg/L 20 
Tricloroeteno  µg/L 70 
Agrotóxicos 
Alaclor  µg/L 20,0 
Aldrin e Dieldrin  µg/L 0,03 
Atrazina  µg/L 2 
Bentazona  µg/L 300 
Clordano (isômeros)  µg/L 0,2 
2,4 D  µg/L 30 
DDT (isômeros)  µg/L 2 
Endossulfan  µg/L 20 
Endrin  µg/L 0,6 
Glifosato  µg/L 500 
Heptacloro e Heptacloro epóxido  µg/L 0,03 
Hexaclorobenzeno  µg/L 1 
Lindano (g-BHC)  µg/L 2 
Metolacloro  µg/L 10 
Metoxicloro  µg/L 20 
Molinato  µg/L 6 
Pendimetalina    µg/L 20 
Pentaclorofenol   µg/L 9 
Permetrina  µg/L 20 
Propanil  µg/L 20 
Simazina  µg/L 2 
Trifluralina  µg/L 20 
Cianotoxinas 
Microcistinas* µg/L 1,0 
Desinfetantes e Produtos Secundários da Desinfecção 
Bromato  mg/L 0,025 
Clorito  mg/L 0,2 
Cloro livre** mg/L 5 
Monocloramina  mg/L 3 
2,4,6 Triclorofenol  mg/L 0,2 
Trihalometanos Total  mg/L 0,1 
Obs:  VMP: Valor máximo permitido. 
*É aceitável a concentração de até 10 µg/L de microcistinas em até 3 (três) amostras, consecutivas ou não, nas 
análises realizadas nos últimos 12 (doze) meses. 
** Análise exigida de acordo com o desinfetante utilizado. 
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Tabela A5.2.4. Padrão de Aceitação para Consumo Humano 
Padrão Físico-químico 

Parâmetro (Variável) Unidade (Indicador) VMP 
Alumínio  mg/L 0,2 
Amônia (como NH3)  mg/L 1,5 
Cloreto  mg/L 250 
Cor Aparente  Uh* 15 
Dureza  mg/L 500 
Etilbenzeno  mg/L 0,2 
Ferro  mg/L 0,3 
Manganês  mg/L 0,1 
Monoclorobenzeno  mg/L 0,12 
Odor  - Não objetável * 
Gosto - Não objetável * 
Sódio  mg/L 200 
Sólidos dissolvidos totais  mg/L 1.000 
Sulfato  mg/L 250 
Sulfeto de Hidrogênio  mg/L 0,05 
Surfactantes  mg/L 0,5 
Tolueno  mg/L 0,17 
Turbidez  uT 5 
Zinco  mg/L 5 
Xileno  mg/L 0,3 
Obs: VMP: Valor máximo permitido, uH: Unidade Hazen (mg PtCo/L), uT: Unidade de turbidez, *Critério de referência. 

 

Tabela A5.2.5. Padrão de Radioatividade 
Parâmetro (Variável) Unidade (Indicador) VMP 

Radioatividade alfa global BQ/L 0,1* 
Radioatividade beta global BQ/L 1,0* 
Obs: VMP: valor máximo permitido 
*Se os valores encontrados forem superiores aos VMP, deverá ser feita a identificação dos radionuclídeos presentes e 
a medida das concentrações respectivas. Nesses casos, deverão ser aplicados, para os radionuclídeos encontrados,os 
valores estabelecidos pela legislação pertinente da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, para se concluir 
sobre  a potabilidade da água. 

 
A5.2.2. Normas da Organização Mundial de Saúde – OMS (2004)  
 
 A Organização Mundial de Saúde admite até 15 uC de cor verdadeira na água 

tratada, para mais detalhes consultar OMS (2004). 
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ATIVIDADES B 
 

B5.2.1. Procedimentos Conforme Tipo de ETA   
 
 O MCS somente avalia estações em fase de projeto (novas), conforme Tabela 

5.8 do Item 5.1.3.2 do Capitulo 5. 

 

B5.2.2. Procedimentos Segundo Variáveis de Risco  
 

 O modelo avalia unicamente os parâmetros indicados na Tabela 5.2, conforme 

Item 5.1.2 do Capítulo 5. 

 

B5.2.3 Procedimentos em Função das Características da Área de Estudo  
 
 O MCS somente avalia comunidades com características da Tabela 5.9 (Item 

5.1.3.6 do Capítulo 5). 

 

B5.2.4. Procedimentos Conforme  Restrições de Vazão das ETAs   
 

A escolha da tecnologia deve cumprir as restrições da Tabela 5.10, segundo 

Item 5.1.3.7 do Capítulo 5. 

  

B5.2.5. Procedimentos Segundo Valores de Turbidez, Cor Verdadeira, Ferro 
Total, Manganês Total, Coliformes Totais e Escherichia coli.  
 

A seleção da técnica deve atender as restrições estabelecidas na Tabela 5.11, 

conforme item 5.1.3.8 do Capítulo 5.  
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ATIVIDADES S 
 

S5.2.1. Seleção Segundo Tipo de ETA  
Variável Indicadores Tecnologias Sustentáveis 

Fase de projeto  CC1, CC2, FDD1, FDA1, DF1, FF1, FiME1, FiME2 
Tipo de ETA  

Existente  O MCS fornece soluções sustentáveis porque somente 
avalia sistema em fase de projeto 

 
S5.2.2. Seleção Conforme Variáveis de Risco  

Variável Indicadores Tecnologias Sustentáveis 
Turbidez   uT 
Cor Verdadeira  uH 
Ferro Total   mg/L 
Manganês Total   mg/L 
Coliformes Totais  NMP/100mL 
Escherichia coli   NMP/100mL 

CC1, CC2, FDD1, FDA1, DF1, FF1, FiME1, 
FiME2 

Sim  CC1, CC2, FDD1, FDA1, DF1, FF1, FiME1, 
FiME2 

Outros Parâmetros 
(diferentes de: turbidez, cor 
verdadeira, ferro total, 
manganês total, coliformes 
totais e Escherichia coli)  

Todas as freqüências de 
ocorrência dos parâmetros 
(90%, 95% e 100%) possuem 
níveis menores ou iguais às 
estabelecidas na Portaria no 518 
(2004)?  

Não  

O MCS não indica soluções sustentáveis. 
Recomenda-se o estudo de outra fonte de 
abastecimento ou consulta com peritos na 
área.  

 
S5.2.3. Seleção Segundo Particularidades da Área de Estudo  

Variável Indicadores Tecnologias Sustentáveis 

< 5000 hab. 

> 20000 hab. 

O MCS não fornece soluções sustentáveis porque somente analisa 
populações entre 5000 e 20000 habitantes Tipo de comunidade, em 

função do tamanho da 
população atual 

5000 a 20000 
hab. CC1, CC2, FDA1, FDD1, DF1, FF1,  FiME1, FiME 2 

Fácil 

 
CC1, CC2, FDA1, FDD1, DF1, FF1,  FiME1, FiME 2 

Acesso à população e à 
ETA por via terrestre, 
aérea, marítima e/ou 
fluvial. Difícil O MCS não fornece soluções sustentáveis porque só avalia 

populações com fácil acesso. 

Suficientes CC1, CC2, FDA1, FDD1, DF1, FF1,  FiME1, FiME 2 Recursos financeiros 
para implantar a ETA na 
comunidade Insuficientes O MCS não fornece soluções sustentáveis porque unicamente 

considera populações com recursos suficientes para implantar a ETA.  
Excelente 

 
CC1, CC2, FDA1, FDD1, DF1, FF1,  FiME1, FiME 2 

Desenvolvimento 
tecnológico que permite 
o projeto e a construção 
das unidades de 
tratamento  

Insuficiente  O MCS não fornece soluções sustentáveis porque somente estuda 
comunidades com excelente desenvolvimento tecnológico.  

Suficiente CC1, CC2, FDA1, FDD1, DF1, FF1,  FiME1, FiME 2 Disponibilidade de 
energia elétrica para 
funcionamento da ETA Insuficiente O MCS não fornece soluções sustentáveis porque unicamente analisa 

comunidades com suficiente fornecimento de energia elétrica  

Suficiente CC1, CC2, FDA1, FDD1, DF1, FF1,  FiME1, FiME 2 Disponibilidade de 
materiais de construção 
na comunidade Insuficiente O MCS não fornece soluções sustentáveis, porque só avalia 

comunidades que têm disponibilidade de matérias para construção.  

Suficiente CC1, CC2, FDA1, FDD1, DF1, FF1,  FiME1, FiME 2 
Disponibilidade de 
pessoal qualificado para 
operação e manutenção 
dos componentes da 
ETA 

Insuficiente 
O MCS não fornece soluções sustentáveis, porque somente estuda 
comunidades que têm disponibilidade de pessoal qualificado para 
operar e manter a ETA.  

Suficiente CC1, CC2, FDA1, FDD1, DF1, FF1,  FiME1, FiME 2 Disponibilidade de área 
para implantação da 
ETA Insuficiente O MCS não fornece soluções sustentáveis, porque somente considera  

populações que não têm restrição de área para construção da ETA.  
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S5.2.4. Seleção Conforme Restrições de Vazão das ETAs  
Variáveis Indicadores 

Vazão de projeto no ano 
base (Qo) 

Vazão de projeto ao final 
do horizonte de projeção 

(Qh) 

Tecnologia sustentável 
 

Qo > 40 L/s ou  Qo < 10 L/s Qualquer valor de Qh 

Qualquer valor de Q0 Qh > 40 L/s ou  Qh < 10 L/s 

O MCS não fornece soluções sustentáveis porque a 
vazão avaliada está fora da faixa considerada pelo 
modelo (10 a 40 L/s). 

10 L/s ≤ Q0 < 40 L/s 10 L/s ≤ Qh < 40 L/s CC1, CC2, FDA1, FDD1, DF1, FF1,  FiME1, FiME 2 

Variável Indicador Tecnologias Sustentáveis 
Constante  CC1, CC2, FDA1, FDD1, DF1, FF1,  FiME1, FiME 2 Vazão de operação das 

ETAs  Variável  O MCS não fornece soluções sustentáveis porque 
analisa, unicamente, sistemas com vazão constante.  

 
S5.2.5. Seleção Segundo Eficiência das Tecnologias   
 
S5.2.5.1 Seleção por Turbidez  

Indicadores 
Variável  

Freqüência de 
ocorrência Valor (uT) 

Tecnologias Sustentáveis 

≤ 10 FDD1, FDA1, DF1, FF1, FiME1, FiME2 

(10 – 20] FDD1, FDA1, DF1, FF1, FiME2  

(20 – 30] DF1, FF1, FiME2  

(30 – 40] DF1, FF1  

(40-100] DF1 
90% 

>100 

O MCS não fornece soluções sustentáveis porque os valores de 
turbidez ultrapassam a capacidade de tratamento das ETAs. 
Recomenda-se trocar o manancial ou utilizar outras técnicas de 
tratamento, diferentes as avaliadas pelo modelo.  

≤ 15 FDD1, FDA1, DF1, FF1, FiME1, FiME2 

(15 – 30] FDD1, FDA1, DF1, FF1, FiME2 

(30 – 50] DF1, FF1, FiME2  

(50 – 60] DF1, FF1  

(60-150] DF1 
95% 

>150 

O MCS não fornece soluções sustentáveis porque os valores de 
turbidez ultrapassam a capacidade de tratamento das ETAs. 
Recomenda-se trocar o manancial ou utilizar outras técnicas de 
tratamento, diferentes as avaliadas pelo modelo. 

≤ 25 FDD1, FDA1, DF1, FF1, FiME1, FiME2, CC1, CC2 

(25 – 50] FDD1, FDA1, DF1, FF1, FiME2, CC1, CC2 

(50 – 100] DF1, FF1, FiME2 , CC1, CC2 

(100 – 200] DF1, CC1, CC2 

(200 – 500] CC1, CC2 

Turbidez  

100% 

> 500 

O MCS não fornece soluções sustentáveis porque os valores de 
turbidez ultrapassam a capacidade de tratamento das ETAs. 
Recomenda-se trocar o manancial ou utilizar outras técnicas de 
tratamento, diferentes as avaliadas pelo modelo. 

Obs: As tecnologias são sustentáveis quando simultaneamente atendem todas as restrições para cada freqüência de 
ocorrência (90%, 95% e 100%), exceto para CC1 e CC2. 
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S5.2.5.2 Seleção por Cor Verdadeira  

Indicadores 
Variável  Freqüência de 

ocorrência Valor (uH) 
Tecnologias Sustentáveis 

≤ 10 FDD1, FDA1, DF1, FF1, FiME1, FiME2 
(10 – 20] FDD1, FDA1, DF1, FF1  
(20 – 50] DF1, FF1   

90% 

>50 

O MCS não fornece soluções sustentáveis porque os valores de cor 
verdadeira ultrapassam a capacidade de tratamento das ETAs. 
Recomenda-se trocar o manancial ou utilizar outras técnicas de 
tratamento, diferentes as avaliadas pelo modelo. 

≤ 15 FDD1, FDA1, DF1, FF1, FiME1, FiME2 
(15 – 25] FDD1, FDA1, DF1, FF1 a FF2 
(25 – 75] DF1, FF1 
(75 – 100] FF1  95% 

>100 

O MCS não fornece soluções sustentáveis porque os valores de cor 
verdadeira ultrapassam a capacidade de tratamento das ETAs. 
Recomenda-se trocar o manancial ou utilizar outras técnicas de 
tratamento, diferentes as avaliadas pelo modelo. 

≤ 20 FDD1, FDA1, DF1, FF1, FiME1, FiME2, CC1, CC2 
(20 – 50] FDD1, FDA1, DF1, FF1, CC1, CC2 
(50 – 100] DF1, FF1 , CC1, CC2 
(100 – 200] FF1 , CC1, CC2 
(200 – 250] CC1, CC2 

Cor 
Verdadeira 

100% 

> 250 

O MCS não fornece soluções sustentáveis porque os valores de cor 
verdadeira ultrapassam a capacidade de tratamento das ETAs. 
Recomenda-se trocar o manancial ou utilizar outras técnicas de 
tratamento, diferentes as avaliadas pelo modelo. 

Obs: As tecnologias são sustentáveis quando simultaneamente atendem todas as restrições para cada freqüência de 
ocorrência (90%, 95% e 100%), exceto para CC1 e CC2. 

 

S5.2.5.3 Seleção por Ferro Total   

Indicadores 
Variável Freqüência de 

ocorrência Valor (mg/L) 
Tecnologias Sustentáveis 

≤ 1 FDD1, FDA1, DF1, FF1, FiME1, FiME2 
(1 – 2] FDD1, FDA1, DF1, FF1, FiME2  

90% 
>2 

O MCS não fornece soluções sustentáveis porque os valores de 
ferro total ultrapassam a capacidade de tratamento das ETAs. 
Recomenda-se trocar o manancial ou utilizar outras técnicas de 
tratamento, diferentes as avaliadas pelo modelo. 

≤ 1,5 FDD1, FDA1, DF1, FF1, FiME1, FiME2 
(1,5 – 4] FDD1, FDA1, DF1, FF1, FiME2  
(4 – 5] FDD1, FDA1, DF1, FF1  

95% 

>5 

O MCS não fornece soluções sustentáveis porque os valores de 
ferro total ultrapassam a capacidade de tratamento das ETAs. 
Recomenda-se trocar o manancial ou utilizar outras técnicas de 
tratamento, diferentes as avaliadas pelo modelo. 

≤ 2 FDD1, FDA1, DF1, FF1, FiME1, FiME2, CC1, CC2 
(2 – 5] FDD1, FDA1, DF1, FF1, FiME2 , CC1, CC2 
(5 – 10] FDD1, FDA1, DF1, FF1 , CC1, CC2 

Ferro Total   

100% 

>10 

O MCS não fornece soluções sustentáveis porque os valores de 
ferro total ultrapassam a capacidade de tratamento das ETAs. 
Recomenda-se trocar o manancial ou utilizar outras técnicas de 
tratamento, diferentes as avaliadas pelo modelo. 

Obs: As tecnologias são sustentáveis quando simultaneamente atendem todas as restrições para cada freqüência de 
ocorrência (90%, 95% e 100%), exceto para CC1 e CC2. 
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S5.2.5.4 Seleção por Manganês Total   

Indicadores 
Variável Freqüência de 

ocorrência Valor (mg/L) 
Tecnologias Sustentáveis 

≤ 0,2 FDD1, FDA1, DF1, FF1, FiME1, FiME2 
(0,2 – 0,3] FDD1, FDA1, DF1, FF1, FiME2 
(0,3 – 0,5] FDD1, FDA1, DF1, FF1 

90% 

>0,5 

O MCS não fornece soluções sustentáveis porque os valores de 
manganês total ultrapassam a capacidade de tratamento das ETAs. 
Recomenda-se trocar o manancial ou utilizar outras técnicas de 
tratamento, diferentes as avaliadas pelo modelo. 

≤ 0,5 FDD1, FDA1, DF1, FF1, FiME1, FiME2 
(0,5 – 0,6] FDD1, FDA1, DF1, FF1, FiME2  
(0,6 – 1,0] FDD1, FDA1, DF1, FF1  

95% 

>1 

O MCS não fornece soluções sustentáveis porque os valores de 
manganês total ultrapassam a capacidade de tratamento das ETAs. 
Recomenda-se trocar o manancial ou utilizar outras técnicas de 
tratamento, diferentes as avaliadas pelo modelo. 

≤ 0,7 FDD1, FDA1, DF1, FF1, FiME1, FiME2, CC1, CC2 
(0,7 – 1,0] FDD1, FDA1, DF1, FF1, FiME2, CC1, CC2 
(1,0– 2,0] FDD1, FDA1, DF1, FF1, CC1, CC2 

Manganês 
Total  

100% 

>2 

O MCS não fornece soluções sustentáveis porque os valores de 
manganês total ultrapassam a capacidade de tratamento das ETAs. 
Recomenda-se trocar o manancial ou utilizar outras técnicas de 
tratamento, diferentes as avaliadas pelo modelo. 

Obs: As tecnologias são sustentáveis quando simultaneamente atendem todas as restrições para cada freqüência de 
ocorrência (90%, 95% e 100%), exceto para CC1 e CC2. 

 

S5.2.5.5 Seleção por Coliformes Totais    

Indicadores 
Variável Freqüência 

de ocorrência 
Valor 

(NMP/100mL) 
Tecnologias Sustentáveis 

≤ 1000 FDD1, FDA1, DF1, FF1, FiME1, FiME2 
(1000 – 1500] DF1, FF1, FiME1, FiME2 
(1500 – 2500] FiME1 a FiME2 
(2500 – 10000] FiME2 90% 

>10000 

O MCS não fornece soluções sustentáveis porque os valores de 
coliformes totais ultrapassam a capacidade de tratamento das 
ETAs. Recomenda-se trocar o manancial ou utilizar outras técnicas 
de tratamento, diferentes as avaliadas pelo modelo. 

≤ 1500 FDD1, FDA1, DF1, FF1, FiME1, FiME2 
(1500 – 2500] DF1, FF1, FiME1, FiME2 
(2500 – 5000] FF1, FiME1, FiME2 
(5000 – 15000] FiME2 95% 

>15000 

O MCS não fornece soluções sustentáveis porque os valores de 
coliformes totais ultrapassam a capacidade de tratamento das 
ETAs. Recomenda-se trocar o manancial ou utilizar outras técnicas 
de tratamento, diferentes as avaliadas pelo modelo. 

≤ 2500 FDD1, FDA1, DF1, FF1, FiME1, FiME2, CC1, CC2 
(2500 – 5000] DF1, FF1, FiME1, FiME2, CC1, CC2 
(5000 – 10000] FiME1 a FiME2, CC1, CC2 
(10000 – 
20000] FiME2 , CC1, CC2 

Coliformes 
Totais  

100% 

>20000 

O MCS não fornece soluções sustentáveis porque os valores de 
coliformes totais ultrapassam a capacidade de tratamento das 
ETAs. Recomenda-se trocar o manancial ou utilizar outras técnicas 
de tratamento, diferentes as avaliadas pelo modelo. 

Obs: As tecnologias são sustentáveis quando simultaneamente atendem todas as restrições para cada freqüência de 
ocorrência (90%, 95% e 100%), exceto para CC1 e CC2. 
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S5.2.5.6 Seleção por Escherichia coli     

Indicadores 
Variável Freqüência de 

ocorrência 
Valor 

(NMP/100mL) 
Tecnologias Sustentáveis 

≤ 500 FDD1, FDA1, DF1, FF1, FiME1, FiME2 
(500 – 1000] FiME2 

90% 
>1000 

O MCS não fornece soluções sustentáveis porque os valores de 
Escherichia coli ultrapassam a capacidade de tratamento das ETAs. 
Recomenda-se trocar o manancial ou utilizar outras técnicas de 
tratamento, diferentes as avaliadas pelo modelo. 

≤ 750 FDD1, FDA1, DF1, FF1, FiME1, FiME2 
(750 – 1000] DF1, FF1, FiME1, FiME2 
(1000 – 2500] FiME1, FiME2 
(2500 – 5000] FiME2  95% 

>5000 

O MCS não fornece soluções sustentáveis porque os valores de 
Escherichia coli ultrapassam a capacidade de tratamento das ETAs. 
Recomenda-se trocar o manancial ou utilizar outras técnicas de 
tratamento, diferentes as avaliadas pelo modelo. 

≤ 1000 FDD1, FDA1, DF1, FF1, FiME1, FiME2, CC1, CC2 
(1000– 1500] DF1, FF1, FiME1, FiME2, CC1, CC2 
(1500 – 5000] FiME1, FiME2, CC1, CC2 
(5000 – 10000] FiME2, CC1, CC2 

Escherichia 
coli  

100% 

>10000 

O MCS não fornece soluções sustentáveis porque os valores de 
Escherichia coli ultrapassam a capacidade de tratamento das ETAs. 
Recomenda-se trocar o manancial ou utilizar outras técnicas de 
tratamento, diferentes as avaliadas pelo modelo. 

Obs: As tecnologias são sustentáveis quando simultaneamente atendem todas as restrições para cada freqüência de 
ocorrência (90%, 95% e 100%), exceto para CC1 e CC2. 
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Modelo Conceitual de Seleção, Segundo Técnicas 

de Tratamento, Aproveitamento e Disposição dos 

Resíduos Gerados nas ETAs  

 

Formatos de Entrada de dados (F) 

Critérios (A) 

Procedimentos (B) 

Seleções (S) 
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ATIVIDADES F 
 
F.5.3.1 Informação Segundo Origem do Resíduo das ETAs  
 

- Indique a origem do resíduo a ser avaliado pelo MCS:  

 

� Limpeza de filtros, decantadores, flotadores ou floculadores.   

� Outro 

 
F.5.3.2 Informação para Dispor os Resíduos das ETAs em ETEs 
 
- Existe estação de tratamento de esgoto - ETE na região?           

  

� Sim       � Não  

 

- A ETE tem capacidade de tratar o volume previsto de resíduos gerados na ETA? 

 

� Sim       � Não 

 

- Indique o tipo de tipo de coagulante utilizado na ETA: 

 

� Sulfato de alumínio            � Cloreto férrico 

� ETA sem uso de coagulante                

 

- Indique o tipo de tratamento na ETE:   

 

� Físico-químico   � Biológico   � Físico-químico + Biológico   

 

- As características físico-químicas do resíduo estão de acordo com a Norma NBR 

9800 (1987)? 

 

� Sim       � Não  
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F.5.3.3 Informação para Uso do Resíduo da ETA na Fabricação de Blocos 
Cerâmicos ou Tijolos. 
 

- Existe indústria de fabricação de blocos cerâmicos ou de tijolos na região?:  

 

� Sim     � Não 

 
- O lodo da ETA apresenta risco ambiental, conforme NBR 10004 (2004), NBR 10005 

(2004) e NBR 10006 (2004)? 
 

� Sim  � Não 

 

- Os testes de perda ao fogo, de difração por Raios-X, de análise química do lodo, e 

outros estabelecidos nas Normas da ABNT, indicam que o resíduo da ETA apresenta 

características de argila? 
 

� Sim  � Não 

 

- A mistura de argila e resíduo de ETA satisfaz as disposições das NBR 7171 (1992) 

ou NBR 7170 (1983)? 
 

� Sim  � Não 

 

- Existe areia, cal, carvão ativado ou alta concentração de matéria orgânica no 

resíduo da ETA? 
 

� Sim   � Não 

 

F.5.3.4 Informação para Uso do Resíduo da ETA na Recuperação de Solos 
Agrícolas 
 
- Existe autorização das autoridades locais para dispor o resíduo da ETA nas 

lavouras? 
 

� Sim  � Não 
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F.5.3.5 Informação para Dispor o Resíduo em Aterro Fora da ETA 
 

- Ao realizar os testes estabelecidos nas NBR 10005 (2004) e NBR 10006 (2004), a 

classificação do resíduo, conforme NBR 10004 (2004) foi: 

 

� Resíduo Classe I – Perigoso  

� Resíduo Classe II – Não perigoso  

 
- Existe aterro Classe II na região?          

 

� Sim     � Não  

 

F.5.3.6 Informação Para Dispor a Água Clarificada Gerada nas ETRs  
 

- As características qualitativas e quantitativas do resíduo atendem às disposições 

das Leis no 9.433 (1997), no 9.605 (1998) e no 6.938 (1981), resolução CONAMA no 

357 (2005) para dispor o resíduo em rede pluvial? 

 

� Sim       � Não  
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ATIVIDADES A 
 
 

A.5.3.1 Critérios para Disposição dos Resíduos da ETA na ETE  
 

Itens da Norma NBR 9800 (1987) são apresentadas a seguir, considerando 

sua aplicação aos resíduos das ETAs; embora, recomenda-se ao engenheiro projetista 

o estudo completo da regulamentação utilizada.  

 
Normas da ABNT proíbem o lançamento no sistema coletor público de esgoto 

sanitário, quando:  

 

• Substâncias que, em razão de sua qualidade ou quantidade, são capazes de 

causar incêndio ou explosão, ou que de qualquer outra maneira podem prejudicar a 

operação e manutenção de sistemas de esgoto; 

• Substâncias que, por si ou por interação com outros despejos, causem prejuízo 

público, apresentem risco à vida ou prejudiquem a operação e manutenção de 

sistemas de esgoto; 

• Substâncias tóxicas, em quantidades que interfiram em processos biológicos de 

tratamento de esgoto, se existirem; ou que causem danos ao corpo receptor; 

• Matérias que causem obstrução na rede coletora ou que exerçam interferência na 

própria operação do sistema de esgoto; por exemplo, cinzas, areia, metais, vidro, 

madeira, pano, lixo, asfalto, cera e estopa.  

 

Os valores limites dos parâmetros básicos dos efluentes líquidos industriais –

para serem lançados no sistema coletor público de esgoto sanitário, dotado ou não de 

tratamento – devem obedecer as legislações federais, estadual e municipal em vigor, 

tendo em vista a compatibilização desses efluentes às características do sistema e/ou 

corpo receptor.  

 

A Tabela A5.3.1. sugere os valores limites dos parâmetros básicos a serem 

detectados nos efluentes líquidos industriais, para poderem ser lançados nos sistemas 

coletores públicos de esgoto sanitário dotado de tratamento adequado, em função da  

Norma NBR 9800 (1987). 
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Tabela A5.3.1. Valor-Limite do Efluente Lançamento no Sistema Coletor Público de 

Esgoto Sanitário Dotado de Tratamento Adequado (NBR 9800, 1987). 

Parâmetro Unidade 
Valores máximos 

permissíveis, exceto para 
pH  

pH  Unidade de pH  6 a 10  
Temperatura  oC  40 
Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff 1 hora mL/L 20  
Regime de lançamento  L/s 1,5 Q média horária  
Arsênio total  mg/L 1,5 
Cádmio total  mg/L 0,1 
Chumbo total  mg/L 1,5 
Cianeto total  mg/L 0,2 
Cobre total  mg/L 1,5 
Cromo hexavalente  mg/L 0,5 
Cromo total  mg/L 5,0 
Surfactantes  (MBAS) mg/L 5,0 
Estanho total  mg/L 4,0 
Fenol  mg/L 5,0 
Ferro solúvel (Fe+2) mg/L 15,0 
Fluoreto  mg/L 10,0 
Mercúrio total  mg/L 0,01 
Níquel total mg/L 2,0 
Prata total  mg/L 1,5 
Selênio total  mg/L 1,5 
Sulfato  mg/L 1000 
Sulfeto  mg/L 1,0 
Zinco total  mg/L 0,5 
Obs: os valores podem ser alterados pelo órgão controlador.  

 

Segundo a NBR 9800 (1987), a vazão, a carga orgânica e o resíduo não 

inflamável dos efluentes industriais líquidos, a serem lançados no sistema coletor 

público, dotado de tratamento adequado, ficam condicionados à capacidade; cabe ao 

órgão operador a definição destes parâmetros.  

 

A.5.3.2 Regulamentação para Fabricação de Bloco Cerâmico ou Tijolo  
 

Itens das normas da ABNT serão apresentados a seguir, considerando sua 

aplicação aos lodos das ETAs, embora se recomende, ao engenheiro projetista, 

estudo completo da regulamentação existente.  

 

Os resíduos das ETAs de início devem submeter-se aos ensaios estabelecidos 

em: NBR 10004 (2004); NBR 10005 (2004) e NBR 10006 (2004), para avaliação de 

risco ambiental. Depois, o lodo da ETA, a argila e a mistura (lodo+argila), precisam ser 

avaliados de acordo com as disposições estabelecidas em NBR 7170 (1983) ou NBR 

7171 (1992), junto com suas normas complementares. Testes padronizados para 

determinação da composição química, perda ao fogo e difração por Raios X do 

resíduo, da argila e a mistura, também devem ser analisados.  

 



 

 

483

A.5.3.3 Regulamentação para Dispor o Resíduo na Recuperação de Solos 
Agrícolas  
 

A aplicação direta de lodos de ETA no solo, para benefício agrícola deve ser 

claramente demonstrada através de ensaios específicos. Nesse caso, é necessária a 

obtenção de uma permissão especial das autoridades competentes.  

 

Atualmente, no país, não existem leis que regulamentem a disposição de lodos 

na recuperação de solos agrícolas, com o intuito de serem estabelecidos padrões, 

requisitos e procedimentos.  O CONAMA (Processo n° 02000.002533/2003-11) 

trabalha para uma próxima resolução, embora nas versões preliminares não façam 

menção ao aproveitamento dos lodos das ETAs.  

 

A.5.3.4 Critérios para Disposição dos Resíduos em Aterros Classe II 
  

As normas: NBR 10004 (2004), NBR 10005 (2004), NBR 10006 (2004), NBR 

10007 (2004) e NBR 13896 (1997), com suas complementares, devem ser 

consultadas pelo engenheiro projetista. O intuito é avaliar a compatibilidade do resíduo 

a ser encaminhado ao Aterro Classe II.  

 
 
A.5.3.5 Critérios para Disposição do Clarificado em Rede Pluvial  

 

A seleção da alternativa deve satisfazer as Leis no 9.433 (1997), no 9.605 

(1998) e no 6.938 (1981), resolução CONAMA no 357 (2005) para disposição em corpo 

de água. A permissão das autoridades locais é indispensável nesta atividade.   
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ATIVIDADES B 
 

B.5.3.1 Procedimentos Segundo Origem do Resíduo das ETAs  
 

O MCS somente considera sustentáveis os resíduos apresentados no Item 

5.1.4.1.4 do Capítulo 5.  

 
B.5.3.2 Procedimentos para Dispor os Resíduos da ETA na ETE 
 

 Considerando a ETA como uma indústria, a NBR 9800 (1987) pode ser 

aplicada ao lançamento dos resíduos na rede coletora de esgoto. Assim, os valores 

permitidos a serem detectados devem enquadrar-se nas disposições da referida 

norma. Outros aspectos precisam ser avaliados, segundo Item 5.1.4.5.5 e restrições  

da Tabela 5.35 do Capítulo 5. 

 
B.5.3.3 Procedimentos para Aproveitamento do Lodo da ETA na Fabricação de 
Bloco Cerâmico ou Tijolo. 
 

A seleção das técnicas deve atender as restrições da Tabela 5.35. Os aspectos 

do Item 5.1.4.5.1 também devem ser analisados.   

 
B.5.3.4 Procedimentos para Uso do Resíduo da ETA na Recuperação de Solos 
Agrícolas. 

 

A escolha da tecnologia deve atender os requerimentos da Tabela 5.35 e os 

aspectos indicados no Item 5.1.4.5.2 do Capítulo 5.  

 

B.5.3.5 Procedimentos para Dispor os Resíduos em Aterro Classe II 
 

A seleção da técnica deve atender a Tabela 5.35. Para maiores detalhes, 

consultar o Item 5.1.4.5.4 do Capítulo 5. 

 
B.5.3.6 Procedimentos para Dispor a Água Clarificada das ETRs 
 

A escolha da tecnologia deve atender os requerimentos da Tabela 5.35, 

segundo Item 5.1.4.5.7 do Capítulo 5. 
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ATIVIDADES S 
 

 
S.5.3.1 Seleção Segundo Origem do Resíduo das ETAs  

Variável  Indicador  Tecnologias sustentáveis (ETAs e ETRs) 
Limpeza de filtros, decantadores, 

flotadores ou floculadores  ETR 1 a ETR 3 Origem do 
resíduo  Outro Não existem soluções técnicas sustentáveis, porque o MCS não 

considera outro tipo de resíduo gerado nas ETAs.  
 
 
S.5.3.2 Seleção Quando o Resíduo é Disposto em ETE  
 

Variável  Indicador  Tecnologias sustentáveis 
Seleção de ETA  

Sim  ETR3 
Existem ETE na 
região? Não  

Não existem soluções técnicas sustentáveis. 
Recomendam-se outros métodos de disposição 
do resíduo. 

Não  
Não existem soluções técnicas sustentáveis. 
Recomendam-se outros métodos de disposição 
do resíduo. 

A ETE tem 
capacidade de tratar 
o resíduo da ETA? Sim ETR3 

Físico-químico ou 
físico-químico + Biológico ETR3 

5 
Sulfato de 
alumínio  Biológico  

Não existem soluções técnicas sustentáveis. 
Recomendam-se outros métodos de disposição 
do resíduo ou mudança do coagulante. 

Cloreto 
férrico  

Físico-químico, biológico ou 
físico-químico + biológico. ETR3 

Tipo de coagulante e 
tipo de tratamento 
na ETE   

Sem 
coagulante  

Físico-químico, biológico ou 
físico-químico + biológico. ETR3 

Sim  ETR 3  As características do 
resíduo estão de 
acordo com a norma 
NBR 9800 (1997)?  

Não  
Não existem soluções técnicas sustentáveis. 
Recomendam-se outros métodos de disposição 
do resíduo.  

 
S.5.3.3 Seleção Conforme Aproveitamento do Resíduo para Fabricação de Bloco 
Cerâmico ou Tijolo  

Variável Indicador Tecnologias sustentáveis 
 

Sim  FC  Existe indústria de fabricação de blocos 
cerâmicos ou de tijolos na região? Não  Não existem soluções técnicas sustentáveis. Recomendam-se 

outros métodos de aproveitamento do resíduo. 

Sim  Não existem soluções técnicas sustentáveis. Recomendam-se 
outros métodos de aproveitamento do resíduo. 

O lodo da ETA apresenta risco 
ambiental, conforme as normas NBR 
10004 (2004), NBR 10005 (2004) e NBR 
10006 (2004) Não  FC 

Sim  FC Os testes de perda ao fogo, de difração 
por Raios-X, de analise química do lodo 
e, outros indicados nas Normas da 
ABNT, indicam que o resíduo da ETA 
apresenta características de argila? 

Não  Não existem soluções técnicas sustentáveis. Recomendam-se 
outros métodos de aproveitamento do resíduo. 

Sim  FC A mistura de argila e resíduo de ETA 
satisfaz os lineamentos das normas NBR 
7171 (1992) ou NBR 7170 (1983)? Não  Não existem soluções técnicas sustentáveis. Recomendam-se 

outros métodos de aproveitamento do resíduo. 

Sim  Não existem soluções técnicas sustentáveis. Recomendam-se 
outros métodos de aproveitamento do resíduo. 

Existe areia, cal, carvão ativado ou alta 
concentração de matéria orgânica no 
resíduo da ETA? Não  FC 

 

                                                 
5 Deve ser verificado que o sulfato de alumínio não vai diminuir a eficiência dos processos biológicos que 

compõem a estação de tratamento de esgoto.  
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S.5.3.4 Seleção de ETA e ETR Considerado Uso do Resíduo para Recuperação 
de Solos Agrícolas.  
 

Variável Indicador Tecnologias sustentáveis 

Seleção de ETA  
Sim  RSA  Existe permissão das 

autoridades locais para dispor 
o resíduo da ETA em cultivos? Não  Não existem soluções técnicas sustentáveis. Recomendam-se 

outros métodos de aproveitamento do resíduo. 

 
S.5.3.5 Seleção de ETA e ETR, quando o Resíduo é encaminhado para Aterro 
Classe II A, fora da ETA  
 

Variável  Indicador  Tecnologias sustentáveis 

Classe I  
Perigoso  

Não existem soluções técnicas sustentáveis. 
Recomenda-se que o projetista da ETA avalie o 
risco da fonte de abastecimento com o intuito de 
estudar as causas que levaram à classificação do 
resíduo como perigoso. 

Ao realizar os testes estabelecidos nas 
NBR 10005 (2004) e NBR 10006 (2004), a 
classificação do resíduo é: 
 Classe II 

 ACII 

Sim  ACII 

Existe aterro Classe II na região?         
Não  

Não existem soluções técnicas sustentáveis. 
Recomendam-se outros métodos de disposição do 
resíduo. 

 
S.5.3.6 Seleção de Disposição da Água Clarificada das ETRs 
 

Variável  Indicador Tecnologias sustentáveis 
 

Sim 6 RP As características qualitativas e quantitativas do 
resíduo atendem às disposições das Leis no 9.433 
(1997), no 9.605 (1998) e no 6.938 (1981) e do 
CONAMA no 357 (2005) para dispor o resíduo? 

Não  
Não existem soluções técnicas sustentáveis. 
Recomendam-se outros métodos disposição dos 
resíduos líquidos.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
6 O MCS pressupõe que a ETA tem permissão do órgão ambiental competente para dispor o resíduo em 

rede pluvial. Isto deve ser verificado pelo engenheiro projetista. 
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Modelo Conceitual de Seleção, Segundo Custos   

 

Formatos de Entrada de dados (F) 

Critérios (A) 

Procedimentos (B) 

Seleções (S) 
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ATIVIDADES F 
 

F.5.4.1 Custos Unitários e Outros Dados de Entrada 
 

O usuário do modelo obrigatoriamente deve preencher os dados indicados nas 

Tabelas F5.4.1 e F5.4.2; nas restantes a informação é optativa.  Recomenda-se a 

procura dos custos unitários em: i) revista Construção e Mercado da PINI mais 

atualizada, ii) consulta com peritos na construção civil e iii) orçamento com empresas 

especializadas.  

 

Tabela F5.4.1. Dados iniciais de Entrada 

Item Valor 

Taxa representativa do dólar (R$)  

Taxa de desconto social (%)  

Horizonte de projeto das ETAs (anos)  

Leis sociais (%)  

Impostos federais (%)  

Impostos municipais (%)  
Impostos  

Impostos do terreno (%)  

Taxa de benefícios e despesas indiretas - BDI (%)  

 Vazão da ETA (L/s)   

 

Tabela F5.4.2. Custos Unitários  

Item Unidade Custo unitário 
(R$) 

Terreno  m2  

Nivelamento mecanizado do terreno - (inclui mão-de-obra) m³  
Escavação mecanizada de terra para profundidade maior que 2 m  / Locação  
(inclui mão-de-obra) h  

Apiloamento com nivelamento do terreno m²  

Fôrma de madeira  m²  

Mourão de concreto armado - 2,60 m x 0,40 m  x 0,40 m  pç  

Tela para alambrado (malha 2" x 2")  m²  

Concreto de 20 MPa (virado em obra) m³  

Concreto de 25 MPa (virado em obra) m³  

Pedra britada nº 2  m³  

Locação da obra - (sem mão-de-obra) m2  

Poste de concreto armado - carga 200 kg  de 10 m de altura pç  

Argamassa de cimento, cal e areia m³  

Argamassa (saco de 20 kg ) sc  

Bloco estrutural de concreto (14 x 19 x 39) cm mil  

Bloco canaleta (14 x 19 x 39) cm mil  

Graute (saco de 20 kg ) sc  

Viga de madeira (2,50 x 30) cm m  
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Tabela F5.4.2. Custos Unitários (Continuação) 

Item Unidade Custo unitário 
(R$) 

Caibros (5,00 x 5,00) cm m  
Estruturas de madeira para telha de fibro-cimento (taxa de madeira de 0,0085 m³/m²) 
- sem mão-de-obra m²  

Telha de fibro-cimento - Canalete 49 pç  

Telha de fibro-cimento - Canalete 49 m2  

Selador acrílico L  

Tinta látex acrílico branco L  

Pintura com látex acrílico branca - inclui aplicação de selador acrílico  m²  

Epóxi sumadur 194 DF (marca Sumaré tintas) L  

Piso cerâmico (40 x 40) cm m²  

Azulejo (15 x 15) cm m²  

Alvenaria com blocos de concreto estrutural  (14 x 19 x 39 cm) - sem mão-de-obra  m2  

Revestimento de alvenaria - sem mão-de-obra m2  
Revestimento de alvenaria com impermeabilização com argamassa polimérica - sem 
mão-de-obra m2  

Laje pré-moldada de piso H - 24 cm - (trilhos + EPS) m²  

Laje pré-moldada de piso H - 12 cm - (trilhos + EPS) m²  

Barras de aço CA 50  φ 12,50 mm  kg   

Barra de aço CA - 50  φ 10,00 mm kg   

Barras de aço CA 50  φ 8,00 mm kg   

Chapa de aço 6,30 mm kg   

Chapa de aço 4,75 mm kg   

Placa metálica de sustentação da manta geotêxtil (3 kg /m`) kg   

Guarda-corpo - tubo 2" galvanizado m´  

Vitro basculante de alumínio com vidro canelado (1,00 m x 1,50 m) pç  

Vitro basculante de alumínio com vidro canelado (0,60 m x 0,80 m) pç  

Vitro basculante de alumínio com vidro canelado ( 1,50 x 0,80 m) pç  

Vitro basculante de alumínio com vidro canelado (1,00 m x 1,00 m) pç  

Portão ferro galvanizado basculante (4,00 m x 2,00 m) - incluindo instalação  pç  

Portão ferro galvanizado basculante (1,00 m x 2,00 m) - incluindo instalação  pç  

Porta de enrolar (largura de 1,50 m) pç  

Porta de enrolar (largura de 2,00 m) pç  

Porta de correr (2,0 m x 2,1 m) - incluindo instalação pç  

Porta de alumínio (2,10 x 0,80) m pç  

Porta de alumínio (2,10 x 0,70) m pç  

Portão metálico (1,00m x 0,70m)  pç  

Escada metálica (3,7 x 0,60 m) pç  

Escada metálica (3,72 x 1,20 x 3,72 m)   pç  

Escada metálica tipo caracol inclusive guarda-corpo - incluindo instalação pç  

Estrutura metálica - perfil  de 3"x2" - 9 kg   / m' kg   

Tampa em chapa de aço 6,30 mm (1,30 x 1,10 m) pç  

Tampa de chapa de aço 6,30 mm (1,10 x 1,10 m) pç  

Tampa metálica de 2,1 x 2,1 m x 10mm pç  

Tampa metálica (1,20 x 1,20 com e= 6,30 mm) pç  
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Tabela F5.4.2. Custos Unitários (Continuação) 

Item Unidade Custo unitário 
(R$) 

Placa de aço para distribuição de água (1,00 x 1,00m) pç  

Placa de fibra de vidro (e = 5 mm) m²  

Cobertura plástica ( e = 150 µ) m²  

Manta geotêxtil (Mactex ®, 600g/m2, e= 4,1 mm, permeabilidade = 0.35 cm/s) m²  

Geomembrana de PVC 290 g/m²  m²  

Tábua (0,30 x 0,02 m) - tipo cedrinho  m  

Tábua (0,30 x 0,03 m) - tipo cedrinho  m  

Tábua (0,30 x 0,04 m) - tipo cedrinho  m  

Mão-de-obra para limpeza do terreno - sem leis sociais  m²  

Mão-de-obra para abertura de vala - sem leis sociais  m³  

Mão-de-obra de oficiais gerais - sem leis sociais  h  

Mão-de-obra de serventes gerais- sem leis sociais  h  

Mão-de-obra para construção das unidades em chapa de aço- sem leis sociais  kg   

Salário do operador de ETA com nível técnico - sem leis sociais  h  

 Salário do técnico em laboratório - sem leis sociais 7 h  

Salário da faxineira - sem leis sociais  h  

Salário do administrador- sem leis sociais  h  

 Salário do auxiliar administrativo - sem leis sociais   h  

Salário da secretária - sem leis sociais  h  

Hipoclorito de sódio (NaClO): Cloro disponível: 12%, massa específica: 1.2 kg/L kg    
Sulfato de alumínio (Al2(SO4)3 X 14.3H2O: Al2O3 disponível: 7.5 a 8%, 
Al2(SO4)3X14.3H2O: 540 a 633g, massa específica: 1.3 kg/L8 L  

Cloreto férrico (FeCl3 x 6H2O), concentração comercial 40%, massa específica 1,42 L  
Ácido fluossilícico (H2SiF6): concentração de ácido na solução comercial: 15 a 25%, 
massa específica: 1.2 kg /L kg   

Custo da energia elétrica  kw/h  

Custo da água tratada  m3  

 Custo de retirar e/ou dispor o resíduo líquido na ETE   m3  

 Custo de retirar e/ou dispor o resíduo sólido da ETR   m3  

 

Tabela F5.4.3. Custos dos Equipamentos de Laboratório Físico-químico  

Item Custo unitário (R$) 

Jarteste com Kit de filtros de laboratório (para ETAs de FDD, FDA, DF e CC)  

Flotateste (para ETAs  FF)   

Turbidímetro portátil   

Espectrofotômetro   

Medidor de pH    

Balança analítica digital com capacidade máxima de 210 g   

Agitador magnético com aquecimento   

                                                 
7 O valor da mão-de-obra somente no caso da ETA possuir laboratório  
8 Somente pode ser selecionado um tipo de coagulante; assim, unicamente deve ser dado o custo unitário 

do produto químico a ser utilizado (sulfato de alumínio ou cloreto férrico) 
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Tabela F5.4.3. Custos dos Equipamentos de Laboratório Físico-químico (Continuação) 

Item Custo unitário (R$) 
Compressor aspirador para vácuo ou bomba de vácuo  
Destilador de água capacidade 5,5 l/h  
Chapa aquecedora   
Mufla   
Balança simples   
Dessecador com luva 250 mm com disco   
Condutivimetro de bancada   
Capela para exaustão de gases em fibra de vidro, porta frontal em acrílico   
Barrilete em PVC, com capacidade de 30 litros  
Bureta digital de 25 mL   
Bureta digital de 50 mL   

 

Tabela F5.4.4. Custos dos Equipamentos de Laboratório Microbiológico  

Item Custo unitário (R$) 
Estufa esterilização / secagem   
Autoclave vertical 30 L  
Refrigerador para laboratório   
Contador de colônias   
Sistema de filtração   
Compressor aspirador para vácuo ou bomba de vácuo  
Banho Maria   
Bicos queimadores   
Balança analítica digital com capacidade máxima de 210 g   
Agitador magnético com aquecimento   
Medidor de pH    

 

Tabela F5.4.5. Custos da Vidraria dos Laboratórios   

Item Valor unitário (R$) 
1x1/10mL  
2x1/100 mL  
5x1/10 mL  
10x1/10 mL  
20x1/10 mL  
25x1/10 mL  

Pipeta (graduada) 

50x1/10 mL  
1 mL  
2 mL  
5 mL  
10 mL  
25mL  
50 mL  

Pipeta (volumétrica) 

100mL  
10 mL  
50 mL  
100 mL  
250 mL  
500 mL  

Proveta de vidro (sem 
tampa) 

1000 mL  
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Tabela F5.4.5. Custos da Vidraria dos Laboratórios  (Continuação) 

Item Valor unitário (R$) 

10 mL  
50 mL  
100 mL  
250 mL  
500 mL  

Proveta de vidro (com 
tampa) 

1000 mL  
10 mL  
25 mL  
50 mL  
100 mL  
250 mL  
500 mL  

Béquer de vidro forma 
baixa  

1000 mL  
10 mL  
25 mL  
50 mL  
100 mL  
125 mL  
250 mL  
500 mL  

Erlenmeyer de vidro  

1000 mL  
25 mL  
50 mL  
100 mL  
250 mL  
500 mL  
1000 mL  

Balão volumétrico de vidro 
com tampa 

2000 mL  
50 mL  
100 mL  
250 mL  
500 mL  
1000 mL  

Balão volumétrico de vidro 
sem tampa 

2000 mL  
250 mL  

Kitasato de vidro  
500 mL  

Grais com pistilo de 
cerâmica 180 mL  

Cone Inhoff plástico  1000 mL  
5-85mm  
5-105 mm  Cápsula cerâmica para 

evaporação  
5-50 mm  
50 mm  
65 mm  
75 mm  

Funil de vidro raiado (haste 
longa) 

100 mm  
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Tabela F5.4.5. Custos da Vidraria dos Laboratórios  (Continuação) 

Item Valor unitário (R$) 

50 mm  

65 mm  

75 mm  
Funil de vidro raiado (haste 
curta) 

100 mm  

73 mL  
Funil de buchner (cerâmica) 

460 mL  

6 mm  

15 mm  

30 mm  

40 mm  

Barra magnética lisa 

50 mm  

Frasco de vidro conta gotas  20 mL  

100  

250  

500  
Frasco reagente graduado  

1000  

Pipetador de borracha 3 vias  

Termômetro de mercúrio com escala de -10+150:1 e divisão de 1ºC  

Suporte para cone inhoff  em polietileno   

Porta-filtro com funil PSF-500 mL  

Pescador de barras magnéticas  

Agitadores (bastão) de vidro   

 

Tabela F5.4.6. Número de Análises Químicas em Laboratório Externo à ETA  

Item Unidade 

Número de analises químicas da água bruta ao ano (completa, conforme legislação)  

Número de pontos de amostragem da água bruta   

Número de analises químicas da água tratada, ao ano (completa, conforme legislação)  

Número de pontos de amostragem da água tratada   

 

Tabela F5.4.6. Custo Unitário das Análises Químicas em Laboratório Externo à ETA  

Item Valor unitário (R$) 
Acidez   
Alcalinidade   
Alumínio   
Arsênico   
Bário   
Boro   
Cianeto   
Cloretos   
Cloro residual   
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Tabela F5.4.6. Custo Unitário das Análises Químicas em Laboratório Externo à ETA 

(Continuação) 

Item Valor unitário (R$) 

Coliformes    

Condutividade elétrica    

Cor   

DBO    

DQO   

Dureza Total   

Estanho   

Fenol   

Fluoreto    

Fósforo total   

Mercúrio   

Zinco   

Chumbo   

Cádmio   

Níquel   

Ferro   

Manganês   

Cobre   

Cromo    

Nitrogênio amoniacal   

Nitrato   

Nitrito   

Nitrogênio total   

Oxigênio consumido   

Oxigênio dissolvido    

pH    

Potássio   

Selênio   

Sílica   

Sódio   

Sólidos dissolvidos    

Sólidos sedimentáveis   

Sólidos suspensos   

Sólidos totais   

Sulfato    

Sulfito    

Surfactantes   

Turbidez    

Acrilamida    
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Tabela F5.4.6. Custo Unitário das Análises Químicas em Laboratório Externo à ETA 

(Continuação) 

Item Valor unitário (R$) 
Benzeno    
Benzo[a]pireno    
Cloreto de Vinila    
1,2 Dicloroetano    
1,1 Dicloroeteno    
Diclorometano    
Estireno    
Tetracloreto de Carbono    
Tetracloroeteno    
Triclorobenzenos    
Tricloroeteno    
Alaclor    
Aldrin e Dieldrin    
Atrazina    
Bentazona    
Clordano (isômeros)    
2,4 D    
DDT (isômeros)    
Endossulfan    
Endrin    
Glifosato    
Heptacloro e Heptacloro epóxido    
Hexaclorobenzeno    
Lindano (g-BHC)    
Metolacloro    
Metoxicloro    
Molinato    
Pendimetalina      
Pentaclorofenol     
Permetrina    
Propanil    
Simazina    
Trifluralina    
Trihalometanos Total    
Cianotoxinas    
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ATIVIDADES B 
 

B.5.4.1 Procedimentos Segundo Avaliação Econômica das Alternativas   
 

 As despesas de investimento inicial e de funcionamento do sistema (ETA com 

ETR) são obtidas em função dos custos unitários fornecidos pelo usuário (dados de 

entrada) e os modelos de quantitativos9 das Tabelas 5.52 a 5.71 do Capítulo 5. 

 

ATIVIDADES S 
 

S.5.4.1 Seleção Conforme Avaliação Econômica das Alternativas   
 

 O engenheiro projetista deve escolher a alternativa tecnológica (ETA com ETR) 

que possua o menor VP.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Os modelos de quantitativos calculam os itens de investimento e de funcionamento para qualquer ETA 

(com ETR) que apresente vazão de projeto entre 10 e 40 L/s 


