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FORMULAÇÃO DE MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO GLOBAL DE ESTAÇÕES DE 

TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS (ETE’s)  

 

RESUMO 

 

O presente trabalho trata do desenvolvimento de um modelo voltado à avaliação de 

desempenho de Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários (ETEs), segundo uma abordagem 

global e multidimensional, na qual a performance das ETEs é analisada em relação à suas 

dimensões técnica, administrativa, financeira, ambiental e socioeconômica. 

Considerando a necessidade de as empresas se manterem competitivas, diversas técnicas 

têm surgido com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços e produtos oferecidos pelas 

instituições públicas e privadas. Nesse sentido, o presente modelo pode ser empregado como uma 

ferramenta de auxílio à identificação de pontos da ETE que podem ter a performance melhorada, 

ao mesmo tempo em que pode definir um nível de desempenho global para a unidade, além dos 

desempenhos parciais, nas cinco dimensões de avaliação. 

Foram utilizados dezoito critérios de avaliação, identificados a partir das expectativas dos 

atores presentes no contexto das ETEs. Esses critérios foram submetidos à opinião de uma equipe 

de especialistas para determinação da relação de importância entre eles. Para cada critério foi 

utilizada uma metodologia de avaliação específica, como os indicadores de desempenho, a matriz 

de interação e planilhas de avaliação, que são semelhantes às metodologias utilizadas em 

auditorias. Para alguns critérios, como o consumo de energia e o custo operacional, foi necessário 

calcular padrões de referência específicos, devido à escassez de dados operacionais que 

considerassem as diferenças entre as ETEs. 

Dentre os métodos de auxílio à decisão, selecionou-se o método multiobjetivo ELECTRE -

TRI, que tem como característica o procedimento de alocação das alternativas em categorias. Tais 

categorias foram utilizadas para definir os seguintes níveis de desempenho para as ETEs: 

“excelente”, “bom”, “médio”, “baixo” e “muito baixo”. Como estudos de caso, foram selecionadas a 

ETE Norte e a ETE Recanto das Emas, ambas localizadas no Distrito Federal. Os desempenhos 

globais obtidos por essas ETEs foram, respectivamente, “bom” e “médio”. O método multiobjetivo 

ELECTRE-TRI mostrou ser adequado à presente aplicação. 

Algumas metodologias de avaliação dos critérios poderão ser, futuramente, melhoradas 

com o desenvolvimento de novos estudos e com o aprimoramento qualitativo e quantitativo das 

informações utilizadas para definição de alguns padrões de referência que são necessários no 

modelo. 

PALAVRAS-CHAVE: ETE, desempenho, Estação de Tratamento, Esgotos Sanitários, Águas 

Residuárias, Análise multiobjetivo, ELECTRE-TRI. 
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FORMULATION OF A MODEL FOR THE EVALUATION OF THE GLOBAL PERFORMANCE OF 

SEWAGE TREATMENT PLANTS (STP´s)  

 

ABSTRACT 

 

This study comprehends the development of a model for performance evaluation of 

Sewage Treatment Plants (STPs) according to a global and multidimensional approach, in which 

the STPs performance is analysed with respect to its technical, administrative, financial, 

environmental, and social-economic dimensions.  

Considering the necessity of companies to keep competitiveness, several techniques have 

appeared aiming the improvement of the quality of the services and products offered by public and 

private institutions. Following this direction, this model can be applied as a helpful tool to identify the 

STP critical points, which can have its performance improved. At the same time, the model can 

define a global performance level to the unity, besides partial performances, among the five 

reference dimensions. 

It was used 18 evaluation criteria, identified from the expectation of the actors involved in 

the STPs context. These criteria were submitted to the opinion of an expert panel in order to 

determine the relation of importance among them. For each criteria a specific evaluation 

methodology was used, such as performance indices, interaction matrix and evaluation sheets, 

which are similar to the methodologies used in auditing. For some criteria, as consumption of 

energy and operational cost, it was necessary to calculate specific reference standards, due to the 

lack of operational data that would consider the difference bet ween the STPs. 

Among the decision aid methods, the ELECTRE-TRI multiobjective method was chosen, 

which is characterized by an allocation procedure of the alternatives in categories. Those 

categories were used to define the following level of performance for the STPs: “excellent”, “good”, 

“medium”, “low”, and “very low”. Two case studies were taken for this study, the “Sewage Treatment 

Plant of Brasilia City – North” and the “Sewage Treatment Plant of Recanto das Emas City”, both 

located in the Federal District, Brazil. The global performance obtained for these two cases were 

“good” and “medium” respectively. The ELECTRE-TRI multiobjective method has revealed to be 

useful to the present application. 

Some evaluation methodologies for each criteria can be improved in future applications 

within the development of new studies and the quantity and quality of refinement of the information 

used for the definition of some reference standards necessary to the model.  

KEYWORDS: STP, performance, Treatment Plant, Sewage, Wastewater,  Multiobjective analysis, 

ELECTRE-TRI.  
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SIMBOLOGIA 

 

a, b                ações ou alternativas 

? ,             Função de pertinência 

? , ?, ?             Tipos de problemática de referência 

? s(a,b)        Índice de credibilidade em relação a afirmação “a desclassifica b” 

a S b          indica que a é, no mínimo, tão bom quanto b 

?                   nível de corte 

q                 limiar de indiferença 

p                 limiar de preferência 

v                Limiar de veto 

k              Coeficiente de importância ou peso 

c j(a,b)              Índice de concordância parcial, em relação ao critério j 

C(a,b)            Índice de concordância global da ação a em relação a b 

Dj(a,b)              Índice de discordância da ação a em relação a b 

a I b                     a é indiferente a b 

b > a          b é preferível a a, fraca ou fortemente 

a > b           a é preferível a b, fraca ou fortemente 

a R b                    a é indiferente a b 

a Q b                        a é fracamente preferível a b 

a P b                         a é fortemente preferível a b 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As mudanças ocorridas na sociedade, nas últimas décadas, marcadas pelo aumento da 

conscientização ambiental e social e pela globalização econômica e tecnológica, têm exigido 

adaptações significativas das instituições públicas e privadas. Os modelos de gestão 

organizacional, voltados à satisfação do cliente, à melhoria contínua da qualidade e à 

responsabilização pelas questões ambientais e sociais, têm sido cada vez mais utilizados 

pelas instituições que desejam manter-se competitivas.  

 

As empresas de saneamento também têm passado a se preocupar com a qualidade da 

gestão. Três fatores contribuíram decisivamente para isso: o uso de indicadores de 

eficiência pelos organismos internacionais, como o Banco Mundial e o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento, para concessão de créditos; o fortalecimento dos órgãos reguladores; 

e as novas exigências do mercado consumidor, relacionadas à qualidade dos serviços e 

produtos (BIO, 1999). 

 

Verifica-se que a busca pela eficiência (uso adequado dos recursos de entrada em relação 

às saídas, em um determinado processo) e eficácia (grau de atendimento ao desempenho 

estabelecido para um determinado produto) nas empresas de saneamento tem mobilizado 

muitos profissionais do setor. A identificação de Indicadores de Desempenho – ID 

relacionados aos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e o 

desenvolvimento de benchmarking para os sistemas de esgoto demonstram o interesse na 

utilização de ferramentas gerenciais que possibilitam a mensuração e o monitoramento do 

desempenho, visando à melhoria da qualidade e da competitividade das empresas de 

saneamento e de suas unidades componentes (IWA, 2000; IWA, 2001; WERF, 1997) 

 

Tradicionalmente, o desempenho de ETEs é avaliado por meio de indicadores financeiros 

(custo por m3) e pela eficiência dos processos de tratamento na remoção de determinados 

constituintes das águas residuárias. Entretanto, com a nova relação empresa-sociedade e a 

busca pela melhoria da qualidade de produtos e serviços, outros aspectos, têm sido 

considerados como a avaliação do desempenho ambiental; a implantação da gestão em 

segurança e saúde no trabalho e gestão de qualidade total; a adoção de técnicas gerenciais 

na área de operação e manutenção; o desempenho social das empresas; e o aumento da 

participação da comunidade nos processos decisórios. 
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A busca pela melhoria da eficiência dos processos de tratamento de esgotos teve início na 

década de 60, nos países industrializados, com o desenvolvimento de modelos matemáticos 

que visavam conhecer e controlar tais processos. Na década seguinte, e até os dias atuais, 

o uso dos sistemas dito inteligentes, como as redes neurais e os sistemas especialistas, em 

modelagem e supervisão de processos, visando ao mesmo objetivo, tem sido cada vez mais 

freqüente. Quanto à avaliação do desempenho dos processos de tratamento empregado 

nas ETEs, pode-se citar uma metodologia bastante detalhada, apresentada pela EPA 

(1989), que identifica a capacidade dessas unidades atingirem uma melhoria do 

desempenho, além de identificar os aspectos limitadores e propor medidas de otimização. 

 

Em relação às questões ambientais, verifica-se que o monitoramento e controle do 

desempenho ambiental tem sido, não só objeto de interesse em vários trabalhos 

acadêmicos, mas, também, tem ganhado atenção do meio empresarial, o qual tem 

procurado se adaptar a um novo comportamento em relação ao meio ambiente, por meio da 

incorporação de modelos de gestão ambiental. Nas ETEs, a questão ambiental ganha uma 

notabilidade especial, por se tratar de uma unidade que, embora tenha objetivos associados 

à preservação do meio ambiente e redução de riscos à saúde humana, pode provocar 

impactos ambientais significativos, caso o projeto ou a operação não estejam adequados ou 

não atendam às exigências ambientais locais. 

 

O novo posicionamento que a sociedade vem ocupando no contexto e nas decisões 

empresariais, e o crescente interesse empresarial na promoção de ações voltadas à 

melhoria social, também têm alcançado as empresas de saneamento. A definição dos 

princípios e dos objetivos das entidades gestoras de sistemas de abastecimento, dada pela 

IWA (2001), representa essa tendência: “a maior satisfação do maior número de 

consumidores e de entidades envolvidas, com o melhor uso dos recursos disponíveis”. 

 

Adicionalmente aos benefícios sociais que podem ser proporcionados pelas empresas, as 

ETEs, especificamente, cumprem um papel de fundamental importância como uma unidade 

com elevado potencial de geração de benefícios socioeconômicos. Os benefícios 

socioeconômicos gerados pelas ETEs podem alcançar elementos essenciais para a 

sociedade, mas dificilmente observáveis e quantificáveis monetariamente, como por 

exemplo, a elevação dos índices de saúde pública. Entretanto, outros benefícios 

econômicos, como a manutenção dos corpos d’água em condições de aproveitamento para 

fins de abastecimento ou uso desportivo e recreacional, estão diretamente relacionados à 

presença das ETEs, constituindo fatores condicionantes da viabilidade de implantação 
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dessas unidades. Dessa forma, a análise do alcance dos benefícios propostos para uma 

dada ETE pode ser uma interessante medida de avaliação de desempenho. 

 

Complementarmente às ações de melhoria gerencial, anteriormente citadas, há também o 

surgimento de diversas técnicas, como a gestão de qualidade total, o benchmarking ou o 

planejamento estratégico, que visam sustentar a nova postura empresarial. Tais técnicas 

fundamentam-se não só no monitoramento e análise do desempenho visando maior 

eficiência e eficácia nas atividades desenvolvidas, mas também reconhecem a importância 

do fator humano no alcance dos objetivos organizacionais. Assim, um bom desempenho da 

empresa em relação à gestão de pessoas ou gestão de saúde e segurança no trabalho, são, 

hoje, fatores que, reconhecidamente, contribuem para a melhoria do desempenho 

organizacional. Ressalta-se, também, a importante contribuição que o uso eficiente da 

tecnologia de informação pode dar para a melhoria dos processos internos e para garantia 

da competitividade. 

 

É nesse contexto que as avaliações de desempenho, técnica utilizada desde o início do 

século XX, ressurgem como uma ferramenta de auxílio no processo de melhoria contínua da 

organização. Desde então, a ótica das avaliações de desempenho passou por muitas 

transformações, deixando de ter uma característica unidimensional e punitiva, para ser um 

instrumento multidimensional de controle e de retroalimentação, que busca o conhecimento 

do objeto de estudo e a aprendizagem organizacional (EVO/BID, 1997). 
 

Assim, o desenvolvimento de um modelo de avaliação que represente o desempenho global 

de uma ETE, abrangendo as áreas técnica, financeira, administrativa, ambiental e 

socioeconômica, e que permita detectar os pontos fracos, que comprometem ou poderão vir 

a comprometer o desempenho da ETE, e os pontos fortes, que demonstram os setores onde 

maiores esforços já foram dispensados, está em consonância com as tendências atuais em 

termos de gestão empresarial, possibilitando retratar o comportamento da unidade em 

relação aos aspectos de interesse de seus clientes. 

 

Um modelo de avaliação que possua tais características deve-se fundamentar em um 

processo de avaliação tecnológica, onde seja considerada uma ampla faixa de critérios que 

envolva aspectos, como eficiência técnica, situação econômica, potencial próprio, estética, 

durabilidade, sofisticação técnica, dentre outros (Willoughby, 1990). Tais avaliações foram 

utilizadas, a partir da década de 70, principalmente em seleção de processos de tratamento. 

Assim, proceder-se a uma avaliação tecnológica de ETEs “a posteriori”, pode ser bastante 

útil para identificar os pontos críticos da tecnologia adotada. 
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O modelo de avaliação do desempenho global de ETEs desenvolvido assemelha-se à 

proposta de Aspegren et al. (1997), que busca avaliar a sustentabilidade de ETEs a partir de 

um índice de performance integrada, composto por indicadores de desempenho associados 

à questão ambiental, técnica e econômica. De acordo com Aspegren et al. (1997) tal índice 

permitiria avaliar o desempenho do projeto e da operação dessas unidades. 

 

O resultado obtido por uma avaliação de desempenho global, conforme apresentada nesta 

dissertação, pode se tornar um informativo gerencial útil, motivador de melhorias e passível 

de manter comparabilidade entre ETEs. 

 

A pesquisa e os resultados obtidos estão apresentados nos sete capítulos que compõem a 

dissertação. No presente Capítulo, procurou-se apresentar uma visão geral das mudanças 

que vêm ocorrendo na forma de gestão empresarial, especificamente nas empresas de 

saneamento, em decorrência das novas exigências da sociedade. Tais mudanças estão 

associadas à melhoria do desempenho, onde este trabalho pretende contribuir. 

 

No Capítulo 2 foram apresentados o objetivo geral e objetivos específicos. Em seguida, no 

Capítulo 3 foi apresentada a metodologia adotada para alcance dos objetivos estabelecidos. 

 

A fundamentação teórica, que constitui o Capítulo 4, está sendo apresentada de acordo com 

as três principais linhas de pesquisa: os métodos de auxílio à decisão, a avaliação de 

desempenho e o estudo da ETE e os aspectos de interesse em uma avaliação de 

desempenho global. 

 

No Capítulo 5, apresenta-se o modelo desenvolvido que inclui as considerações gerais 

estabelecidas, a estrutura adotada, a metodologia proposta para avaliação de cada critério 

identificado e os parâmetros definidos para o modelo. Em seguida, no Capítulo 6, foram 

apresentados os resultados das avaliações de desempenho global para as duas ETEs dos 

estudos de caso: a ETE Recanto das Emas e a ETE-Norte. Está incluso, também, neste 

Capítulo, uma análise dos resultados obtidos e dos parâmetros utilizados no método de 

auxílio à decisão, o ELECTRE-TRI. Por fim, no Capítulo 7, são apresentadas as conclusões 

obtidas a partir da análise dos resultados e do modelo, e feitas algumas sugestões e 

recomendações para desenvolvimento futuro. 
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2. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho foi: 

 

Desenvolver e aplicar um modelo para avaliar o desempenho global de ETEs, com base em 

critérios de desempenho relacionados às dimensões técnica, administrativa, financeira, 

ambiental e socioeconômica. 

 

Como objetivos secundários, propõem-se: 

 

1. Analisar os métodos de auxílio à decisão e identificar aquele que mais se adapta ao 

problema proposto; 

2. Estudar o conceito e as técnicas de avaliação de desempenho, em nível setorial ou 

organizacional; 

3. Identificar os critérios para avaliação do desempenho global de ETEs, a partir da 

identificação das expectativas dos atores integrantes do contexto dessas unidades; 

4. Definir os níveis de importância dos critérios (pesos), a partir de um painel de 

especialistas da área; 

5. Analisar e identificar metodologias para avaliação do desempenho global de ETEs e 

metodologias que possam avaliar aspectos específicos, como os métodos de avaliação de 

impacto ambiental e os métodos econômicos; 

6. Estudo e estruturação do modelo de avaliação de desempenho de ETEs, utilizando-se 

um método de auxílio à decisão capaz de integrar as metodologias de avaliação dos 

critérios e definir um nível de desempenho para as ETEs; 

7. Avaliar o modelo proposto utilizando duas ETEs do Distrito Federal, selecionadas como 

estudos de caso. 
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3. METODOLOGIA DE TRABALHO ADOTADA 

 

A metodologia adotada para elaboração do modelo de avaliação de desempenho global foi 

estruturada, partindo-se das seguintes considerações: 

- O modelo deveria possibilitar a avaliação do desempenho de ETEs, que empregam os 

principais tipos de processos de tratamento de esgotos sanitários utilizados no Brasil; 

- O modelo deveria seguir as recomendações das atuais técnicas de avaliação de 

desempenho e estar fundamentado em um método de auxílio à decisão; 

- O modelo deveria avaliar o desempenho das ETEs nos aspectos considerados mais 

importantes pelas pessoas e entidades que possuem interface com essas unidades, e 

possibilitar a identificação dos pontos críticos das ETEs. 

 

Dessa forma, a metodologia constituiu-se de quatro etapas, as quais foram estruturadas em 

função dos objetivos definidos para a pesquisa. As etapas e as respectivas atividades que 

constituíram a metodologia do trabalho estão descritas a seguir. A Figura 3.1 demonstra a 

representação gráfica da metodologia adotada. 

 

1a. Etapa - Pesquisa bibliográfica – Esta etapa constituiu-se, basicamente, da pesquisa 

bibliográfica relativa às três linhas gerais em que se fundamentou o modelo de avaliação do 

desempenho global de ETEs: métodos de auxílio à decisão, métodos de avaliação de 

desempenho e critérios para avaliação de desempenho de ETEs. 

 

Com base nas características inicialmente propostas para o modelo, foram identificados os 

seguintes métodos de auxílio à decisão para fundamentarem a revisão bibliográfica: a teoria 

de conjuntos difusos, os sistemas especialistas, as redes neurais e os métodos 

multiobjetivo. Em seguida, foram analisados os métodos de avaliação de desempenho 

gerais, passíveis de serem utilizados a nível organizacional, e os métodos utilizados para 

avaliação de desempenho de ETEs, especificamente. Adicionalmente, foram conceituadas 

as principais técnicas voltadas à melhoria do desempenho gerencial. A terceira linha de 

pesquisa procurou identificar as principais expectativas dos atores presentes no contexto 

das ETEs, visando subsidiar a definição dos critérios de avaliação de desempenho do 

modelo. 

 

2a Etapa – Definição e estudo do método de auxílio à decisão e dos critérios de 

avaliação – Nesta etapa, os métodos de auxílio à decisão, identificados anteriormente, 

foram analisados, com o objetivo de selecionar aquele que se configurava como mais 
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adequado à aplicação proposta. Optou-se pela adoção do método multiobjetivo ELECTRE-

TRI, em função de suas características específicas serem compatíveis com a definição de 

níveis de desempenho, além da flexibilidade de uso de critérios com diferentes formas de 

mensuração.  

 

A partir dos objetivos identificados para as ETEs, a pesquisa bibliográfica abordou as 

principais atividades desenvolvidas pelas ETEs e as metodologias disponíveis para 

avaliação das mesmas. Com base em tais informações foram desenvolvidas as 

metodologias de avaliação específicas para cada critério. 

 

3a. Etapa – Desenvolvimento do modelo – Para desenvolvimento do modelo, foram 

definidas, inicialmente, os tipos de ETEs que deveriam ser avaliadas pelo modelo e 

estabelecimento de duas classificações para essas unidades (quanto ao porte e quanto à 

eficiência e complexidade do processo de tratamento), de forma a permitir a definição de 

padrões de referência adequados. Em seguida, foram desenvolvidas metodologias de 

avaliação dos critérios, considerando as características específicas de cada critério e a 

disponibilidade de padrões de referência. Complementarmente, foram definidos padrões de 

referência, a partir da revisão bibliográfica, e padrões de referência calculados em planilhas, 

os quais se baseiam em dados da ETE em avaliação. O método multiobjetivo ELECTRE-TRI 

foi estudado visando definir os parâmetros necessários ao método e as categorias de 

desempenho para os critérios. 

 

Foi desenvolvida, também, uma consulta a um painel de especialistas para definição dos 

níveis de importância para os critérios de avaliação. Esse painel foi formado por 

especialistas das várias áreas que se relacionam com as ETEs: projeto, gerência da 

estação, gerência de empresa de saneamento, órgão ambiental, órgão governamental, 

gestão de qualidade e representante da comunidade, de forma que a opinião final pudesse 

representar a importância dos critérios para os integrantes do contexto das ETEs. 

 

Os dados das ETEs da CAESB foram coletados com o objetivo de subsidiar a análise das 

metodologias de avaliação adotadas, especificamente aquelas que tiveram os padrões de 

referência calculados pelo modelo. Para os estudos de caso, foram selecionadas as ETEs 

Norte e Recanto das Emas, considerando a diferença entre os processos de tratamento 

empregados, as características ambientais de cada área e da gerência da unidade. 

 

4a.ETAPA – Aplicação do modelo, análise dos resultados e conclusão – Nesta última 

etapa, foram elaborados os protocolos de avaliação, visando subsidiar as atividades de 
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avaliação feitas no campo. O protocolo de avaliação é constituído por uma apresentação do 

modelo e das metodologias utilizadas para avaliação dos critérios. 

 

Após a definição de uma equipe para se proceder às avaliações das ETEs dos estudos de 

caso, foram desenvolvidas as avaliações de acordo com as etapas estabelecidas no 

modelo. Alguns pequenos ajustes foram feitos nas metodologias de avaliação dos critérios 

em comum acordo com a equipe de avaliação, durante a própria aplicação do modelo. Os 

parâmetros relacionados ao método ELECTRE-TRI foram ajustados na fase de obtenção 

dos resultados, em seguida elaborou-se uma análise de robustez dos resultados obtidos. 

 

Os resultados das avaliações foram apresentados a uma equipe de especialistas da CAESB 

que conhecem as ETEs submetidas às avaliações, para obtenção de um nível de 

concordância com os níveis de desempenho alcançado pelas ETEs. Com base nesse nível 

de concordância, nas observações feitas durante as avaliações e na analise dos resultados 

obtidos foram elaboradas as conclusões. 
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Figura 3.1 – Metodologia adotada para desenvolvimento do modelo de avaliação de 
desempenho global de ETEs 
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

4.1 MÉTODOS DE AUXÍLIO À DECISÃO 

4.1.1 Introdução aos métodos de auxílio à decisão 

 

Um processo de tomada de decisão pode envolver um grande número de variáveis, de 

situações de incerteza, repercussões econômicas, sociais e ambientais significativas e, 

ainda, ser necessário considerar diferentes julgamentos de valor ou de utilidade. Alguns 

problemas de decisão caracterizam-se por não existir uma solução que possa ser descrita 

por algoritmos bem definidos. Tais problemas são conhecidos como não-estruturados (ou 

parcialmente estruturados). A solução adequada desses problemas exige uma estreita 

interação entre homem e máquina, o que tem sido obtida por meio de sistemas 

computacionais, que foram denominados por Porto e Azevedo (1997) de Sistemas de 

Suporte à Decisão – SSD. 

 

Os SSD são constituídos pelos seguintes componentes principais: a base de dados, a base 

de modelos e a interface de diálogo. A base de dados é responsável pelo conhecimento e 

disponibilização de todas as informações necessárias. A base de modelos possui a 

capacidade de selecionar e processar dados, formular e analisar alternativas que visem 

alcançar soluções satisfatórias para o problema. A interface do diálogo é a componente 

responsável pelo recebimento de informações e instruções, e transmissão das respostas 

apropriadas ao usuário. A incorporação de informações típicas, conhecimentos empíricos, 

normas, regulamentos é feita por meio de uma base de conhecimentos, que possui 

mecanismos para inferência dessas informações ao sistema (Porto e Azevedo, 1997). 

 

Dentre as características recomendadas por Porto e Azevedo (1997) para um SSD, 

destacam-se as seguintes: apoiar e aprimorar o julgamento humano, melhorar a qualidade 

da decisão, ter flexibilidade e adaptabilidade ao contexto do processo decisório, incorporar 

julgamentos subjetivos e o conhecimento de especialistas. A definição de um SSD deve, 

então, considerar a necessidade de agregar essas e outras características aos sistemas de 

suporte à decisão, além de analisar a adequação da técnica ou método de suporte do 

modelo ao problema em questão. Ou seja, é necessário analisar a natureza do problema, os 

dados e as variáveis envolvidas, o tempo disponível para a tomada de decisão, o número de 

agente decisores, dentre outros. 
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No que se refere à natureza da decisão envolvida, os métodos de apoio à decisão podem 

estar relacionados a três tipos de problemáticas de referência: ? , ?  e ?. A problemática ?  

(alfa) utiliza um procedimento de seleção, visando à escolha de um subconjunto contendo 

as melhores alternativas. Os problemas caracterizados como de referência ?  (beta) adotam 

um procedimento de alocação das alternativas por meio da triagem das mesmas. Na 

problemática ? (gama), as alternativas passam por um procedimento de classificação, 

resultando numa ordenação completa ou parcial das alternativas avaliadas (Maystre et al., 

1994, apud Generino, 1999). A Figura 4.1 representa os três tipos de problemática citados. 

 

 

Figura 4.1 – Tipos de problemáticas de referência 

 

Pearce e Markandia (1989, apud Souza e Cordeiro Netto, 2000) citam os grupos de 

métodos ou técnicas que são utilizadas como apoio ao processo de seleção ou classificação 

de uma alternativa. Dentre elas, as análises custo-benefício, custo-efetividade e risco-

benefício caracterizam-se por serem análises monocritério. Em análises desse tipo, os 

objetivos são transformados em uma única função, basicamente econômica ou financeira, a 

qual se deseja otimizar. A análise multiobjetivo (também chamada de análise multicritério), 

citada por Pearce e Markandia, utiliza uma abordagem mais flexível. Os objetivos são 

considerados com a sua própria unidade de medida, e o método procura encontrar as 

alternativas viáveis, e não apenas a melhor alternativa. 
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Outras técnicas e métodos têm sido utilizados, não somente para os propósitos 

anteriormente citados, mas, também, para análise de impacto ambiental, análise de risco e 

controle operacional. Dentre as técnicas e métodos que se têm destacado como apoio ao 

sistema de suporte à decisão, especificamente na área de recursos hídricos e saneamento, 

destacam-se: os conjuntos difusos, as redes neurais e os sistemas especialistas, além da 

análise multiobjetivo. A seguir, estão sendo apresentadas descrições sucintas das principais 

características e aplicações dessas técnicas, com o objetivo de subsidiar a seleção da 

técnica que melhor se aplica ao presente trabalho. 

 

- Teoria dos conjuntos difusos (fuzzy sets) - A Teoria dos Conjuntos Difusos - TCD ou 

nebulosos foi desenvolvida em 1965, por Lofti Zadeh, visando o tratamento matemático das 

situações de incerteza e imprecisão, que, tradicionalmente, eram analisadas pela Teoria das 

Probabilidades, de forma não-determinística. A TCD está fundamentada na teoria geral dos 

conjuntos, no qual se introduz o conceito de grau de pertinência das variáveis. Um conjunto 

difuso pode ser representado por uma função de pertinência ? , normalmente estabelecida 

em um intervalo de [0,1], em que os seus elementos podem assumir vários graus de 

pertinência. Os conjuntos difusos operam por meio de um Sistema Difuso de Regras - SDR, 

que tem por objetivo conhecer e modelar um determinado processo passível de ser 

caracterizado por meio de informações aproximadas ou heurísticas, ou ainda, quando a 

caracterização do processo só pode ser feita por  meio de modelo matemático complexo ou 

se deseje um modelo mais robusto (Galvão et al., 1999). 

 

Uma das grandes vantagens do método é possibilitar a incorporação de valores subjetivos, 

bom-senso e a opinião dos envolvidos, por meio das funções de pertinência, além da 

simplicidade e robustez do método. Por outro lado, quando não se dispõe de experiência no 

processo, a definição das funções de pertinência e regras do sistema difuso torna-se difícil, 

caracterizando uma desvantagem do sistema. A perda da objetividade de um processo de 

avaliação também se soma à desvantagem do SDR. O SDR e os sistemas inteligentes vêm 

sendo utilizados de forma complementar, possibilitando o aproveitamento das vantagens de 

cada método (Vieira, 1996). 

 

O uso dos conjuntos difusos tem-se destacado na área de apoio à decisão nos sistemas de 

controle. Especificamente, na área de recursos hídricos e meio ambiente, os conjuntos 

difusos têm sido utilizados para quantificação de impacto ambiental, análise de risco e 

determinação de benefícios econômicos. Vieira (1996) apresenta exemplos de cálculo para 

esses tipos de aplicações. 
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- Redes neurais - O conceito de redes neurais (Neural Networks - NN) ou redes neurais 

artificiais (Artificial Neural Networks - ANN) surgiu entre a década de 50 e 60, mas somente 

nos anos 80 foi constatado o seu potencial. Desenvolveu-se com base no funcionamento 

das células neurais do cérebro humano, considerando os seguintes aspectos: i) a aquisição 

do conhecimento é feita através do aprendizado com dados históricos; ii) são adotados 

pesos sinápticos, que semelhantemente à intensidade de força de conexão entre os 

neurônios humanos, são utilizados para armazenar conhecimentos (Hanisch et al., 1999). 

 

Considerando a principal característica das redes neurais, de aprender a partir de dados 

passados, a aplicabilidade desse sistema volta-se, principalmente, para a modelagem 

dinâmica e de estado fixo, a diagnose de falhas, o monitoramento de processos e a 

obtenção de regras e de padrões (Boger, 1992; Hamoda et al., 1999).  

 

De acordo com Boger (1992), as redes neurais possuem muitas vantagens em relação a 

outras técnicas, devido à possibilidade de aprender com dados históricos e dispensar 

especialistas humanos, conhecimentos específicos e o desenvolvimento de modelos. 

Entretanto, trazem como desvantagem, o excesso de cuidados necessários, para evitar que 

as redes neurais conduzam a uma extrapolação dos conhecimentos básicos, caso o 

processo atinja um estado desconhecido do sistema. 

 

Na área de controle operacional, algumas aplicações já foram feitas utilizando-se as redes 

neurais, como: modelagem do comportamento operacional da ETE Shafdan - Tel Aviv, 

Israel, modelagem de uma ETA para obtenção da taxa de adição de coagulante, estimativa 

de parâmetros de processo de tratamento em ETEs e avaliação do desempenho da ETE 

Ardiya, Kuwait, em termos de SST e DBO (Boger, 1992; Hanish et al., 1999; Hamoda et al., 

1999). 

 

- Sistemas especialistas (Expert Systems ou ES) - Os sistemas especialistas são 

métodos de inteligência artificial que usam uma base de conhecimentos e um procedimento 

de inferências para solucionar problemas não-quantitativos e parcialmente estruturados, 

onde a capacidade humana se torna limitada. São conhecidos, também, por knowledge-

based experts system (KBES), ou, knowledge-engineering e knowledge-systems, quando 

aplicado à área de engenharia (Harmon e King, 1995). 

 

Os sistemas especialistas podem ser estruturados pelos seguintes componentes 

(Takashima, 1986 e Harmon e King, 1995): interface com o usuário, aquisição do 
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conhecimento a partir dos especialistas, base de conhecimentos, método de raciocínio (ou 

mecanismo de inferência) e a explanação do processo de inferência. Quanto à forma de 

abordagem, os sistemas especialistas podem ser desenvolvidos segundo três formas: 

abordagem “caixa preta”, abordagem de simulação e abordagem de modelo (Takashima, 

1986). 

 

Particularmente, na área de tratamento de esgotos, esses métodos têm sido utilizados para 

controle e otimização de processos, conforme estudos apresentados por Barnett e Andrews 

(1992), Ladiges e Mannerich (1996). Uma aplicação voltada para seleção de processos de 

tratamento de águas residuárias industriais foi feita por Yang e Kao (1996), associando-se à 

lógica difusa, que traduzia a preferência do usuário, expressa de forma lingüística. 

 

- Análise multiobjetivo - A análise multiobjetivo é uma técnica de auxílio à decisão que 

permite tratar, simultaneamente, de situações que envolvem aspectos de natureza 

diferenciada, como os econômicos, sociais, políticos e ambientais. Em uma decisão, 

freqüentemente, se busca alcançar mais de um objetivo, mesmo quando se trata de 

situações comuns do dia a dia (Braga e Gobetti, 1997). 

 

Adicionalmente, além de serem dotados dessa capacidade de mensurar os critérios em 

suas escalas apropriadas, também permitem integrar múltiplos decisores. Além dessas 

características, que constituem as principais vantagens dos métodos multiobjetivo, Souza e 

Cordeiro Netto (2000) citam que tais métodos podem auxiliar na formalização do problema, 

permitindo uma etapalização da avaliação e, também na redução de possíveis conflitos 

durante a avaliação, uma vez que eles são constituídos por uma base de resultados 

construída e aceita pelos atores participantes do processo decisório. Como desvantagem 

verifica-se o excesso de informações necessárias para se proceder à análise e a 

subjetividade, que pode ocorrer, uma vez que o resultado depende dos critérios de 

avaliação, da aplicabilidade ao problema e dos valores definidos pelos agentes decisores. 

 

O uso de métodos multiobjetivo como ferramenta de apoio à decisão em problemas 

ambientais tem crescido significativamente nas últimas décadas. Tais métodos têm sido 

aplicados em processos decisórios relacionados a planejamento e gestão de recursos 

hídricos, metodologias de seleção de alternativas para tratamento de esgotos, gestão e 

disposição de resíduos sólidos, planejamento e uso do solo, gestão de recursos naturais, 

auditorias ambientais, seleção de investimento em transporte, investimento em energia, 

avaliação de impacto ambiental (Goicoechea et al., 1982, Rogers e Bruen, 1998). 
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4.1.1.1 Análise e seleção do método de auxílio à decisão 

 

Conforme definido no Capítulo 2, esta dissertação se propõe a avaliar o desempenho de 

ETEs, segundo uma abordagem ampla, onde vários aspectos são considerados para 

definição de um nível de desempenho para a unidade analisada. Sendo assim, o método a ser 

empregado como suporte à decisão deve possibilitar o emprego de vários critérios para 

definição de um nível de desempenho e a comparabilidade do desempenho analisado com 

padrões de referência, uma vez que não há alternativas a serem comparadas entre si. 

 

Analisando os métodos explanados anteriormente, verifica-se que a aquisição do 

conhecimento para as redes neurais e os sistemas especialistas caracteriza-se pela 

aprendizagem com dados passados e pelo conhecimento proveniente do ser humano, 

respectivamente. Em relação ao primeiro procedimento de aquisição de conhecimento, 

constata-se que não se trata de um procedimento compatível com o tipo de avaliação que se 

pretende fazer, uma vez que, nesse caso, os dados históricos não se caracterizam como 

valores a serem tomados como referência. Adicionalmente, verifica-se que, para ambos os 

métodos, a aplicação que se tem destacado no campo de tratamento de águas residuárias é a 

supervisão e modelagem do processo de tratamento. Ressalta-se, também, a complexidade 

dos métodos e o alto grau de domínio que é necessário para o manuseio dos mesmos. 

 

A utilização da teoria dos conjuntos difusos pode ser muito útil em relação à definição dos 

valores dos critérios e na fixação de padrões de referência, possibilitando a introdução das 

incertezas e imprecisões inerentes às definições e às decisões existentes nas avaliações. No 

entanto, embora os conjuntos difusos venham sendo utilizados em problemas que envolvem 

aspectos ambientais, como a análise de risco, quantificação de impactos ambientais e relação 

custo-benefício, nas aplicações da teoria dos conjuntos difusos em problemas similares à 

avaliação de desempenho, ele tem sido utilizado acoplado aos métodos multiobjetivo, 

principalmente aos métodos da família ELECTRE.  

 

Os métodos multiobjetivo mostraram-se os mais adaptados para serem utilizados como 

ferramenta de apoio para identificação de um nível de desempenho global para ETEs, 

considerando a capacidade dos mesmos de fundamentar as decisões em múltiplos critérios, 

além de possibilitarem o uso de critérios qualitativos e quantitativos, a participação de 

múltiplos decisores, e já possuírem aplicações semelhantes, na área específica de tratamento 

de esgotos, como a seleção de processos e a avaliação do desempenho ambiental de ETEs 

por meio de auditoria (Braga e Gobetti, 1997 e Generino, 1999). 
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Sendo assim, a abordagem de auxílio à decisão adotado foi o multiobjetivo, o qual foi objeto 

da pesquisa descrita no próximo item. Embora os demais métodos analisados, a princípio, 

sejam potencialmente aplicáveis ao problema de avaliação proposto, principalmente a os 

conjuntos difusos, o uso desses métodos demandaria um grande período do tempo do 

desenvolvimento da dissertação, em detrimento de outros temas específicos e de maior 

interesse na presente dissertação. 

 

4.1.2 Métodos Multiobjetivo 

 

A estruturação de um problema multiobjetivo consiste em se definir, inicialmente, o objetivo 

geral ou meta que se deseja atingir com o empreendimento. Em seguida, determinam-se os 

objetivos específicos, que irão permitir o alcance da referida meta. Os objetivos almejados são 

traduzidos em funções ou atributos, que são medidos e quantificados, em conformidade com 

os valores de julgamento do decisor ou dos decisores. Tais atributos podem ser de natureza 

objetiva ou subjetiva (Braga e Gobetti, 1997 e Goicoechea et al., 1982). 

 

Há três principais tipos de classificação dos métodos multiobjetivo encontrados na literatura. A 

primeira classificação, proposta por MacCrimmmon em 1973, fundamenta-se na forma de 

solução adotada para o equacionamento do problema, enquanto que a segunda, proposta por 

Cohon e Marks, utiliza a posição ocupada pelo decisor e pelo analista, como os elementos 

definidores da classificação (Braga e Gobetti, 1997; Souza e Foster, 1996). A classificação 

dos métodos multiobjetivo proposta por Vincke está estruturada nas relações de preferência 

entre as diversas alternativas (Souza e Forster, 1996). 

 

A classificação de Cohon e Marks, que é a mais difundida, divide os métodos multiobjetivo em 

técnicas de geração de soluções não-dominadas, técnicas com articulação prévia das 

preferências e técnicas com articulação progressiva das preferências (Braga e Gobetti, 1997). 

 

Nas técnicas de geração de soluções não-dominadas, as preferências do decisor não são 

consideradas. Entende-se que o problema pode ser resolvido a partir da construção de uma 

função-objetivo que represente as restrições físicas do problema. São exemplos dessas 

técnicas: método da ponderação aditiva simples e método das restrições. 
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As técnicas com articulação prévia de preferências estabelecem que as preferências do 

decisor em relação ao valor relativo de cada atributo e do grau de comparabilidade entre eles 

são definidas em uma fase anterior à da resolução do problema. Essas técnicas têm sido as 

mais utilizadas, como exemplos, pode-se citar os métodos da série ELECTRE, métodos da 

série Promethee, método da função de utilidade multidimensional, método da programação 

por metas e método da matriz de prioridades. 

 

Nas técnicas com articulação progressiva de preferências, o agente decisor atua ao longo do 

processo decisório, podendo alterar a sua opinião, caso a solução do problema não atinja aos 

objetivos propostos. Alguns métodos dessa classe são: método da programação por 

compromisso, método do passo e método seqüencial. 

 

Segue-se uma apresentação dos principais métodos multiobjetivo, organizados segundo a 

classificação de Cohon e Marks. Estudos mais detalhados desses métodos podem ser 

encontrados em Goicoechea et al.(1982), Braga e Gobetti (1997), Cohon e Marks (1975, apud 

Souza e Forster, 1996). 

 

Técnica de geração de soluções não-dominadas: 

 

- Método da ponderação aditiva simples - O método transforma o problema multiobjetivo 

em um formato de programação mono-objetiva. Os valores dos pesos atribuídos aos critérios 

de decisão e o valor intra-atributo são empregados para obter um valor total para cada 

alternativa, adotando-se aquela que totalizar maior número de pontos. A desvantagem do 

método é não permitir interações entre os critérios (Carneiro et al., 2000). 

 

Técnicas que utilizam uma articulação antecipada de preferências 

 

- Métodos da série ELECTRE – Os métodos da série ELECTRE aplicam-se, 

principalmente, em soluções de problemas que envolvem um número discreto de alternativas. 

Utilizam um processo de eliminação seqüencial, por meio da comparação entre as 

alternativas. Reduzem o tamanho do conjunto de soluções não dominadas, permanecendo 

apenas as alternativas que foram preferidas na maioria dos critérios de avaliação e que não 

apresentam índices inaceitáveis de descontentamento em relação aos demais critérios. O 

resultado do método ELECTRE I apresenta-se como um subconjunto parcialmente ordenado 

das alternativas, denominado Kernel. A ordenação completa das alternativas é obtida por 

meio de procedimentos previstos no ELECTRE II. O método ELECTRE-III é indicado nas 

situações de incerteza e imprecisão na avaliação das alternativas, onde há diferenças 
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consideráveis de pontos de vista. Utiliza as relações já estabelecidas nos métodos anteriores, 

associando aos conceitos de preferência fraca, estrita e de veto, para estabelecer índices de 

credibilidade, que servem de base para o ordenamento das alternativas. O método ELECTRE-

IV não utiliza as relações de concordância e discordância, nem de pesos para os critérios, 

calculados nos outros métodos anteriores, mas baseia-se no uso de pseudocritérios, que são 

critérios associados a limiares de preferência estrita e de indiferença. O método ELECTRE-

TRI faz um procedimento de triagem para a alocação das alternativas em categorias 

preestabelecidas, por meio de comparações com uma referência estável (padrões) (Generino, 

1999; Braga e Gobetti, 1997; Goicoechea et al., 1982). 

 

- Métodos da série Promethee - O método estabelece, para cada critério, uma função de 

preferência, que indica a intensidade de preferência de uma alternativa em relação à outra. 

Através das relações de preferência e indiferença, o método Promethee I apresenta a 

ordenação parcial das alternativas, enquanto que a ordenação total é obtida com o método 

Promethee II (Braga e Gobetti, 1997; Harada, 1999). 

 

- Método da Função de Utilidade Multidimensional (FUM) – Determina-se o 

comportamento do agente decisor, por meio de um estudo das preferências em situações de 

risco, que posteriormente é traduzido matematicamente e transformado em uma função 

subjetiva (FUU). Essa função é traçada para cada objetivo e a solução do problema 

multiobjetivo passa a ser dada por uma função de utilidade multidimensional. As avaliações 

das alternativas são feitas através da maximização da FUM (Goicoechea et al., 1982; Braga e 

Gobetti, 1997). 

 

- Método da Programação por Metas - O método define uma solução ideal, onde todas as 

metas previamente estabelecidas pelo agende decisor são atingidas para todos os objetivos, 

simultaneamente. As alternativas são classificadas em função da menor distância total obtida 

em relação à solução ideal (Goicoechea et al., 1982). 

 

Técnicas de articulação progressiva de preferências 

 

- Método da Programação de Compromisso (Compromise Programming) – Segundo 

Goicocchea, este método tem por objetivo a construção ou definição de uma alternativa ótima 

obtida por meio da melhor combinação entre os valores dos atributos. As soluções de 

compromisso são definidas para cada alternativa por meio da distância entre a alternativa e a 

solução ideal. O processo ocorre de forma iterativa, permitindo que o agente decisor modifique 
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a solução ideal ou os pesos estabelecidos até que se encontre uma solução considerada 

satisfatória, que é aquela que mais se aproxima da solução ideal (Goicoechea et al., 1982) 

 

4.1.2.1 Análise e seleção do método multiobjetivo 

 

A escolha dos métodos multiobjetivo envolve a análise das características de cada método, 

frente à natureza da decisão, aos dados disponíveis e à forma de participação do decisor ou 

dos decisores no processo. Considerando que um procedimento de avaliação de desempenho 

necessariamente envolve a definição e posterior comparação de determinados aspectos com 

padrões de referência estabelecidos, identificam-se três métodos multiobjetivo, dentre os 

métodos descritos anteriormente, que permitem tal procedimento: o método ELECTRE-TRI, o 

método da programação por metas e o método da programação de compromisso. Tais 

métodos têm como ponto comum o uso de padrões de referência para avaliação das 

alternativas. No entanto, o método da programação por compromisso permite a definição de 

somente uma faixa de referência, para a solução considerada ideal, enquanto o método 

ELECTRE-TRI permite a definição de uma faixa de referência para cada critério, o que 

permite mais flexibilidade à análise. 

 

Analisando os dois outros métodos multiobjetivo, o ELECTRE-TRI e o método da 

programação por metas, verifica-se que o primeiro enquadra-se no tipo de problemática (? -

beta), que trata da alocação de alternativas em categorias, enquanto que o método da 

programação por metas trata da problemática do tipo ? (gama), que procede a uma 

classificação das alternativas. No caso de se utilizar o método da programação por metas, 

seria necessário criar ações de referência fictícias, para permitir a comparação com padrões 

conhecidos e definição de níveis de desempenho. O método ELECTRE-TRI possibilita a 

fixação de padrões de referência, os quais são utilizados para definir os limites das categorias, 

que, no caso específico, podem representar uma escala de desempenho. Além disso, o 

ELECTRE-TRI possui mecanismos que permitem introduzir as incertezas da decisão, por 

meio do estabelecimento de limiares de preferência e indiferença. 

 

Sendo assim, optou-se pela adoção do método ELECTRE-TRI como ferramenta de apoio, 

uma vez que o método permite a melhor adaptação ao problema proposto, em termos do tipo 

de problemática e em termos dos procedimentos utilizados para comparabilidade. A 

viabilidade de se adotar o ELECTRE-TRI como método de apoio à decisão também pode ser 

ressaltada pelo seu bom desempenho obtido como suporte metodológico de auditorias 
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ambientais, conforme avaliado por Generino (1999), assegurando a sua aplicabilidade à 

avaliação proposta. 

 

4.1.3 O Método ELECTRE-TRI 

4.1.3.1  Apresentação do método 

 

O método multiobjetivo ELECTRE-TRI, conforme já citado, é um dos métodos da série 

ELECTRE que são caracterizados pelo uso de uma “relação de preferência”, que representa 

uma preferência fortemente estabelecida pelo decisor, em relação a uma dada informação. 

Os métodos de preferência facilitam a comparação entre as alternativas pela inclusão dos 

pesos aos critérios de decisão. As comparações são feitas par a par, para cada critério de 

decisão, estabelecendo o grau de dominância ou preferência de uma opção sobre a outra e 

resultando em uma classificação das alternativas (Rogers e Bruen, 1998). 

 

Desenvolvido por Bernard Roy e Wei Yu, o ELECTRE-TRI trata de problemas de triagem, 

utilizando um conjunto de categorias previamente definidas e uma família de critérios para 

avaliar e alocar um conjunto finito de ações (Yu e Roy, 1992). A alocação das ações em 

cada categoria é feita por meio de um conjunto de mecanismos que se apóiam em modelos 

de preferência fundamentados na comparação de cada ação com as ações de referência 

estabelecidas, e não como os demais métodos da família ELECTRE, que utilizam as outras 

ações avaliadas para comparabilidade. 

 

Para efeito de melhor esclarecimento do procedimento de apoio à decisão do ELECTRE-

TRI, pode-se citar um exemplo típico de problema de triagem. Uma determinada empresa 

pretende contratar profissionais (conjunto de ações a alocar) a partir da análise do 

cumprimento de um conjunto de requisitos (série de critérios preestabelecidos), como 

conhecimento específico, conhecimento de informática, conhecimento de línguas e 

capacidade de comunicação. Após definir a forma de avaliação em cada um desses 

critérios, a empresa pode definir faixas de desempenho em cada critério, que são 

identificadas por valores limites de desempenho. Tais faixas representam as categorias de 

desempenho, identificadas por valores limites, considerados como valores de referência. No 

caso, as categorias podem ser denominadas, por exemplo, de “muito bom”, “bom”, “médio” e 

“ruim”. O método ELECTRE-TRI irá apresentar como resultado o conjunto de profissionais 

alocados nas categorias, utilizando-se de mecanismos próprios (modelos de preferência) 

que possibilitam a inclusão da preferência do decisor, ou decisores, no processo de seleção. 
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Define-se, inicialmente, um conjunto de critérios G={g1, g2, g3,..., gm}. As categorias, E1, E2, 

E3,..., Eh, são concebidas e identificadas por meio de um conjunto de ações de referência 

(ações fictícias) B={b1, b2, b3,..., bh+1}, sendo que cada categoria é estabelecida em função 

de duas ações de referência: a de referência alta (bi+1) e a de referência baixa (bi). As ações 

de referência são definidas a partir de suas performances em relação aos diversos critérios 

e formarão um perfil de referência. As categorias são apresentadas de forma ordenada, 

partindo da pior para a melhor categoria. A Figura 4.2 representa esta situação. 

 

O método utiliza um índice, chamado de índice de credibilidade, ? s(a,b), o qual pode 

assumir valores entre 0 e 1. Esse índice estabelece um valor que representa o quanto se 

pode afirmar que a desclassifica b, ou de outra forma, ? s(a,b) representa o grau de 

credibilidade da expressão a S b (indica que a é, no mínimo, tão bom quanto b). Essa 

assertiva é considerada válida quando: ? s(a,b) ?  ? . O parâmetro ?  é denominado de nível de 

corte e representa o menor valor assumido pelo decisor para o grau de credibilidade ? s(a,b) 

(Yu e Roy, 1992; Mousseau e Slowinski, 1998). 

 

 

Figura 4.2 – Representação gráfica das categorias E1, E2,..., Eh+1, definidas pelas ações 
de referências, b1, b2,...,bh, para o conjunto de critérios G={g1, g2, ...,gm}. 

 

Os critérios são chamados pseudocritérios, por permitirem a existência de limiares que 

expressam as incertezas inerentes ao processo de valoração das alternativas. Os limiares 

de indiferença (q) e de preferência (p) constituem a informação de preferência intracritério e 

podem ser assim definidos (Rogers e Bruen, 1998; Mousseau e Slowinski, 1998): 

g1(a)
g2(a)

gm-1(a)

gm(a)b1 bh-1 bhb2

Categoria
E1

Categoria 
E2

Categoria 
Eh

Categoria 
Eh+1



22 

- Limiar de indiferença (q) – é o valor abaixo do qual o decisor é indiferente entre as duas 

alternativas, ou seja, qj(b) é a maior diferença entre gj(a) - gj(b) que garante a indiferença 

entre a e b em relação a um critério; 

- Limiar de preferência (p) – é o valor acima do qual o decisor demonstra uma clara 

preferência de uma alternativa sobre a outra, ou seja, pj(b) é a menor diferença entre gj(a) - 

gj(b) compatível com a preferência pela ação a , em relação a um critério; 

 

A Figura 4.3 apresenta as possíveis relações de preferências entre uma ação de referência 

b e uma ação a, decorrentes da influência dos limiares p e q. As possíveis relações de 

preferência entre a e b estão identificadas na Simbologia. 

 

São utilizados, ainda, no método, dois tipos de parâmetros de preferência intercritério 

(Rogers e Bruen, 1998; Mousseau e Slowinski, 1998): 

- Limiar de veto (v) – é o valor acima do qual o decisor irá negar qualquer possibilidade de 

relação de preferência indicada por outro critério. O limiar de veto é utilizado no teste de 

discordância e representa a menor diferença entre gj(b) - gj(a) incompatível com a 

preferência de a em relação a b. 

- Coeficiente de importância ou peso (K) – é utilizado no teste de concordância quando 

se calcula a importância relativa da coalizão de critérios em favor da assertiva a S b. 

 

 

 
Figura 4.3 – Representação das possíveis relações de preferência entre uma ação de 

referência b e uma ação a, para um pseudocritério g1(a) 

 

O conjunto de ações A={a1, a2, a3,..., an} representado pelas performances em relação ao 

conjunto de critérios G, pode ser resumido em um quadro, denominado quadro de 

g1(b)+q g1(b)+p

g1(a)
g1(b)-qg1(b)-p

a P ba Q b
a I b

b Q ab P a

a > bb > a

a S bb S a

g1(b)
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performances, juntamente com os limiares de discriminação e a importância relativa dos 

critérios.  

 

Os dois procedimentos previstos no método para alocação das ações nas categorias 

predefinidas são assim caracterizados (Yu e Roy, 1992): 

- ELECTRE-TRI – Pessimista - Considera que uma determinada ação só poderá ser 

alocada em uma categoria, quando todas as performances da ação, avaliadas em relação à 

família de critérios, ultrapassam os valores do limite inferior da categoria. Aplica-se a 

problemas onde se necessita prudência ou quando os recursos disponíveis funcionam como 

condições limitantes. 

- ELECTRE-TRI – Otimista - Considera que uma determinada ação é alocada em uma 

categoria, quando nenhuma performance da ação, avaliada em relação à família de critérios, 

ultrapassa o limite superior da categoria. Aplica-se a problemas onde se deseja favorecer as 

ações que têm atrativos particulares ou qualidades excepcionais. 

 

Devem ser verificadas as seguintes condições prévias para a aplicação do método (Yu e 

Roy, 1992): 

- A família de critérios é uma família de pseudocritérios, caso em que os valores de p e q, 

que correspondem aos limiares de preferência e de indiferença, respectivamente, não são 

nulos; 

- O quadro de performances das ações, onde é apresentado o desempenho de cada ação 

em relação a todo o conjunto de critérios de avaliação G=(g1, g2, g3 ,..., gm ), já está 

construído; 

- O conjunto de ações de referência é conhecido, assim como para cada ação de 

referência b, conhece-se o limiar de indiferença qj(b), o limiar de preferência pj(b) e o limiar 

de veto vj(b); 

- A importância relativa entre os critérios está expressa na forma de pesos de critérios k= 

(k1, k2, k3 ,..., km ), onde kj>0, ?  j; 

- Um valor real de ?  compreendido entre 0,5 e 1,0 é fixado. 

 

4.1.3.2 Seqüência de cálculo do método ELECTRE-TRI 

 

Existem três formas de abordagem operacional em métodos multicritério: a que utiliza o 

critério único de síntese, a de desclassificação de síntese e a interativa. No primeiro tipo de 

abordagem, os critérios devem ser muito homogêneos, de forma a aceitar uma 

compensação total entre as performances dos critérios e obter uma função única. Na 
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abordagem interativa, é estabelecida uma seqüência de questões e respostas até se obter 

um resultado, que é aceito pelo decisor. Os métodos da família ELECTRE adotam a 

abordagem de desclassificação de síntese, que considera a existência de uma família 

coerente de critérios. 

 

Os aspectos que caracterizam esta abordagem são: a não permissão da compensação total 

das performances entre os critérios; o emprego de dois procedimentos diferentes em 

relação à situação de incomparabilidade, que visa evitar a formulação de julgamentos 

frágeis ou arbitrários, em termos de indiferença; e a transitividade de relações de 

desclassificação não é imposta sistematicamente desde o início (Yu e Roy, 1992). 

 

O procedimento de comparação adotado no método é denominado de PAMC – 

Procedimento de Agregação Multicritério e é composto por duas etapas: a primeira, que 

compara duas ações, critério a critério, visando obter um julgamento parcial para cada ação 

e a segunda, que utiliza um mecanismo de agregação para se obter o julgamento de 

preferência global entre as ações. Assim, a constatação de uma desclassificação parcial de 

uma ação a em relação a uma ação b, para um determinado critério gj, não implica na 

desclassificação global da ação. Caso exista um outro critério gl, em que a é preferível a b, 

constata-se a existência de um conflito, que será resolvido por meio do julgamento de 

preferência global (Yu e Roy, 1992). 

 

Considerando os procedimentos descritos, a determinação da relação de desclassificação 

entre a ação a e a ação de referência b é obtida calculando-se os índices de concordância 

parciais cj(a,b) e cj(b,a), os índices de concordância globais C(a,b) e C(b,a), os índices de 

discordância parciais Dj(a,b) e Dj(b,a) e os índices de credibilidade ? s(a,b) e ? s(b,a). 

 

Os índices de concordância podem ser definidos como: 

- cj(a,b) - Índice de concordância parcial, em relação ao critério j. Indica em que medida 

pode-se afirmar que a ação a é, no mínimo, tão boa quanto a ação de referência b; 

- cj(b,a) - Índice de concordância parcial, em relação ao critério j. Indica em que medida 

pode-se afirmar que a ação de referência b é, no mínimo, tão boa quanto a ação a; 

- C(a,b) - Índice de concordância global, que indica em que medida pode-se afirmar que a 

ação a é, no mínimo, tão boa quanto a ação de referência b; 

- C(b,a) - Índice de concordância global, que indica em que medida pode-se afirmar que a 

ação de referência b é, no mínimo, tão boa quanto a ação a. 
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Considerando que o sentido de preferência sobre o critério é crescente, os índices de 

concordância parciais cj(a,b) são calculados, para cada critério j, da seguinte forma: 

- Se  gj(a)  ?  gj(b) - pj,(b), então cj(a,b)=0 

- Se gj(a)  > gj(b) - qj,(b), então cj(a,b)=1 

- Se gj(b) - pj,(b)  < gj(a) ?  gj(b) - qj , então 0 < cj(a,b) ?  1, e é dado por: 

 

 

O cálculo dos índices de concordância parciais, cj(b,a) é feito de maneira análoga ao de 

cj(a,b). Em seguida, são calculados os índices de concordância global, C(a,b) e C(b,a): 

 

 

 

Os índices de discordância podem ser assim definidos: 

- Dj (a,b) - Índice de discordância que indica em que medida o critério j é contrário à 

afirmação de que a ação a é, no mínimo, tão boa quanto a ação de referência b; 

- Dj (b,a) - Índice de discordância que indica em que medida o critério j é contrário à 

afirmação de que a ação de referência b é, no mínimo, tão boa quanto a ação a; 

 

Considerando que o sentido de preferência dos critérios é crescente, os índices de 

discordância Dj(a,b) e Dj(b,a) são calculados da seguinte forma: 

- Se  gj(a) > gj(b) - pj,(b) então Dj(a,b)=0 

- Se gj(a) ?  gj(b) - vj,(b)  então Dj(a,b)=1 

- Se gj(b) - vj,(b)  < gj(a) ?  gj(b) - pj(b), então 0 < Dj(a,b) ?  1, onde  Dj(a,b) é dado por:  
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Determinam-se os índices de credibilidade, ? s(a,b) e ? s(b,a), que irão, em última análise, 

estabelecer relações de desclassificação entre a ação a e a ação de referência b. A 

determinação desses índices constitui o procedimento de agregação multicritério - PAMC 

devido as etapas de cálculo que lhes são características (Generino, 1999). Os índices de 

credibilidade podem ser conceituados como: 

- ?  s(a,b) - Índice de credibilidade de desclassificação que indica em que medida a ação 

a desclassifica a ação de referência b; 

- ?  s(b,a) - Índice de credibilidade de desclassificação que indica em que medida a ação 

de referência b desclassifica a ação a; 

 

Os índices de credibilidade são determinados de acordo com os seguintes princípios: 

- Se ?  s(a,b) = C (a,b) , então o índice de credibilidade é igual ao valor do índice de 

concordância global quando não há critérios discordantes ou quando os índices de 

concordância são julgados insuficientes de forma relativa ao valor de C(a,b); 

- Se ?  s(a,b) = 0 , então o índice de credibilidade é igual à zero, quando um determinado 

critério j veta a afirmação de que a ação  a desclassifica a ação de referência b, situação 

em que Dj(a,b)=1; 

- Se ?  s(a,b) = Variável, então o índice de credibilidade é calculado a partir dos índices de 

concordância e discordância, recebendo uma redução que corresponde a um “veto 

parcial” da expressão a desclassifica b, quando para um determinado critério i, o valor de 

Di(a,b) está entre C(a,b) e 1.  

 

Considerando que F representa o conjunto de critérios para os quais o valor calculado de 

Dj(a,b) é superior ao valor do índice de concordância global C(a,b), então o valor de ? s(a,b) 

é definido, analiticamente, da seguinte forma: 

- Se F(a,b) = 0, então:  

 

- Se F(a,b) ?  0, então:   

 

O índice de credibilidade de ? s(b,a) é calculado de forma análoga.  
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O procedimento proposto pelo método ELECTRE-TRI define quatro possibilidades de 

relações de desclassificação possíveis entre uma ação a e a ação de referência b, que são 

representadas pela seguinte simbologia: 

- a I b Indiferença (a é indiferente a b, ou seja, a S b e b S a) 

- b > a Preferência (b é preferível a a, fraca ou fortemente, ou seja, não a S b e b S a) 

- a > b Preferência (a é preferível a b, fraca ou fortemente, ou seja, a S b e não b S a) 

- a R b Incomparabilidade (a é incomparável a b, ou seja, não a S b e não b S a) 

 

Para se estabelecer a relação de desclassificação final, define-se, inicialmente, o valor do 

nível de corte, ? , que representa o menor valor admissível para ? s(a,b), a partir do qual é 

considerada válida a afirmação de que a ação a desclassifica a ação de referência b. 

Quando o valor de ?  está próximo a 1 indica que se desejam decisões onde as incertezas 

são minimizadas e permite-se uma ocorrência mais freqüente da relação de 

incompatibilidade entre as ações, mantendo-se as demais condições. Enquanto que valores 

de ?  próximos a 0,5 indicam que se desejam decisões com menor exigência em relação às 

incertezas (Yu e Roy, 1992). Posteriormente, são feitas comparações entre ? s(a,b), ? s(b,a) e 

? ¸ para se determinar a situação de preferência entre a e b, que podem ser assim definidas 

(Mousseau e Slowinski, 1998): 

- Se ? s(a,b) ?  ?  e ? s(b,a) ?  ? , então: a S b e b S a ?  a I b 

- Se ? s(a,b) ?  ?  e ? s(b,a) < ? , então: a S b e não b S a ?  a > b 

- Se ? s(a,b) < ?  e ? s(b,a) ?  ? , então: não a S b e b S a ?  b > a 

- Se ? s(a,b) < ?  e ? s(b,a) < ? , então: não a S b e não b S a ?  a R b 

 

Yu e Roy (1992) sugerem o cumprimento de seis exigências para se obter um bom 

procedimento de alocação: 

- Toda ação deve ser alocada a uma e somente uma categoria; 

- A alocação de uma ação não depende da alocação das outras ações; 

- A alocação das ações às categorias deve estar de acordo com a concepção das ações 

de referência; 

- Quando duas ações se comparam de maneira idêntica à ação de referência, logo elas 

devem ser alocadas à mesma categoria; 

- Se a’ domina a (gj (a’) ?  gj (a), ?  j), logo a’ deve pertencer a uma categoria superior ou 

igual àquela de a; 

- A função de duas categorias vizinhas não deve modificar a locação das ações nas 

categorias que são relativas. 
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As ações de referência devem ser concebidas de acordo com as propriedades previstas em 

problemas de triagem, devendo atender, também, à condição de compatibilidade de dados. 

Essa condição prevê que nenhuma ação pode ser indiferente a mais de uma ação de 

referência. Uma vez garantida essa condição de compatibilidade de dados, 

conseqüentemente, o procedimento de alocação, irá satisfazer às exigências formuladas 

anteriormente (Yu e Roy,1992). 

 

O processo de alocação de uma ação utiliza a técnica de comparar, sistematicamente, cada 

ação com todas as ações de referência, e pode ser feito tanto pelo critério otimista, como 

pelo critério pessimista. A aplicação de um ou outro procedimento de alocação dependerá 

da natureza do problema que se está tratando. Os dois procedimentos de alocação 

diferenciam-se, basicamente, pela seqüência de comparação e pelo critério de identificação 

da categoria de alocação (Generino, 1999). 

 

O procedimento de alocação de uma ação executado de forma pessimista (ou lógica 

conjuntiva) estabelece que a ação a é alocada à categoria mais alta, desde que tal ação 

desclassifique a ação de referência baixa da categoria. O procedimento de alocação é feito 

da seguinte forma: 

- Comparação sucessiva de a e bi, para i = h, h-1, ..., 2, 1; 

- Se bi é a primeira ação de referência, tal que a S bi, então, aloca-se a ação a à categoria 

Ei+1. 

 

O procedimento de alocação de uma ação executado de forma otimista (ou lógica disjuntiva) 

estabelece que a ação a é alocada à categoria mais baixa, desde que a ação de referência 

alta seja preferível a ação a. Essa alocação é feita da seguinte forma: 

- Comparação sucessiva de a e bi, para i= 1, 2, ..., h-1, h; 

- Se bi é a primeira ação de referência, tal que bi > a, então, aloca-se a ação a à categoria 

Ei. 

 

De acordo com o procedimento acima, dada uma categoria Ch definida pelas ações de 

referência bh-1 e bh, pelo critério pessimista, uma ação a é alocada a uma categoria Ch, 

quando a S bh-1, e, pelo critério otimista, uma ação a é alocada à categoria Ch, quando bh>a. 

Quando ? =1, de acordo com o critério pessimista, uma alternativa a é alocada à categoria 

Ch somente quando gj(a) ?  gj(bh) para cada critério (regra conjuntiva), e, de acordo com o 

critério otimista, uma alternativa a é alocada à categoria Ch quando gj(bh) ?  gj(a), no mínimo, 
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para um critério (regra disjuntiva). Quando o valor de ?  decresce, as características 

conjuntivas e disjuntivas dessas regras são enfraquecidas (Mousseau et al., 1998). 

 

O procedimento de alocação pessimista é indicado para as situações onde se exige 

prudência ou onde há escassez de recursos, enquanto que a alocação otimista é indicada 

quando se deseja favorecer as ações que possuem atrativos particulares ou qualidades 

excepcionais. 

 

4.1.3.3  Considerações a respeito dos parâmetros de entrada do ELECTRE-TRI 

 

O uso do método ELECTRE-TRI implica na determinação de um conjunto de parâmetros, 

formados pelos pesos e limiares de preferência, indiferença e veto, os quais são utilizados 

para representar a preferência do decisor na tomada de decisão. Não é muito razoável 

assumir que o decisor é capaz de dar valores a esses parâmetros, uma vez que eles são 

expressos em uma forma muito diferente da forma em que o decisor normalmente expressa 

a sua preferência e especialidade (Mousseau et al., 2001). Rogers e Bruen (1998), também, 

afirmam que há um alto grau de subjetividade na determinação dos limiares de indiferença, 

preferência e veto, os quais são expressos em termos de erros e incertezas associadas com 

a valoração de cada critério. 

 

A atribuição de um valor numérico aos limiares de preferência, indiferença e veto constitui 

uma tarefa delicada e a sua definição apóia-se mais sobre considerações de bom senso que 

sobre a procura de um valor exato. Assim, normalmente é necessário proceder a uma 

análise de robustez, avaliando-se a estabilidade dos resultados obtidos em relação à 

variação dos diferentes parâmetros (Yu e Roy,1992). Rogers e Bruen (1998) concordam 

com esse aspecto e recomendam a elaboração de análise de sensibilidade utilizando os 

valores extremos de p e q, para cada critério em questão, de forma a verificar se a 

subjetividade dos dados de entrada não afetou significativamente a classificação final obtida. 

 

Roy et al. (1986, apud Rogers e Bruen, 1998) expressaram p e q em termos de uma 

equação linear e verificaram que, em casos simplificados em que a imprecisão apresenta 

uma simetria em relação ao seu valor médio, o valor de p é, no mínimo, duas vezes o valor 

de q. Entretanto, a valoração de p como algum múltiplo de q, sem que haja um 

embasamento físico, também não é recomendada, uma vez que em contextos mais amplos, 

onde não se esteja considerando apenas a estimativa de erro, esses dois limiares podem 

não ter conexão direta. 
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Em avaliações de impactos ambientais, é mais interessante que p seja definido como a 

diferença entre o valor dos critérios a partir da qual pode-se observar que as pessoas têm 

uma clara preferência de uma alternativa em relação à outra. Nesses tipos de avaliações, 

esses limiares, que governam as relações de troca entre as alternativas, devem considerar 

os efeitos sobre os humanos como sendo a diferença entre o valor de dois critérios 

quaisquer. Ou seja, os limiares p, q e v, devem incorporar não somente os erros e as 

incertezas, mas também a sensibilidade humana para diferenciar os níveis de critérios 

(Rogers e Bruen, 1998). 

 

Uma outra interpretação desses limiares entende o valor de q como a mínima margem de 

incerteza associada a um dado critério e o valor de p como sendo a máxima margem de 

erro associada ao critério em questão. No entanto, em qualquer interpretação, verificou-se 

que os limiares de indiferença e preferência afetam adversamente, seja pela imprecisão, 

erro ou incerteza, a precisão da valoração dos critérios (Rogers e Bruen, 1998). 

 

Em relação ao valor do veto, v, recomenda-se que ele seja, no mínimo, igual a p, mas, de 

um modo geral, ele deve ser notavelmente maior que p (freqüentemente se observa o valor 

de v, de três a dez vezes maior que o valor de p), e atendem à seguinte relação: q < p < v. 

É comum estabelecer uma relação constante de v/pj, para cada critério j, sendo que o valor 

dessa relação deve ser maior que o peso, k, estabelecido para o referido critério. Isto produz 

um efeito de neutralizar o mecanismo de veto para o critério de menor importância, 

enquanto ressalta o valor dos critérios de maior importância na tomada de decisão. Quanto 

mais próximo v está de p, menor a diferença de valor entre critérios. Quanto mais v for 

maior que p, menos o limiar de veto irá afetar a relação de preferência global de uma opção 

sobre a outra. Assim o valor de v deve ser elevado em relação à p, nos critérios de menor 

importância, e o valor de v e p devem ser relativamente próximos nos critérios de maior 

importância. Dessa forma, o veto só se torna um fator crítico na análise para os critérios de 

maior importância (Rogers e Bruen, 1998).  

 

Assim, a relação entre v e p pode ser mais caracterizada como complexa e mal delineada, 

do que rígida e formal. Esses parâmetros representam duas faces distintas da importância 

do critério, que são demonstradas pelos índices de concordância e discordância. Ou seja, o 

limiar do veto pode somente afetar o processo de preferência de uma forma negativa, 

recusando uma relação de preferência devido a contra-indicações extremas sobre um 

determinado critério. De uma forma simplificada, o limiar do veto pode caracterizar as 
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condições sobre as quais um critério de discordância pode vetar uma relação de preferência 

(Rogers e Bruen, 1998). 

 

Uma outra abordagem para a inferência de parâmetros no método ELECTRE-TRI foi 

apresentada por Mousseau e Slowinski (1998), em que se sugere que a inferência dos 

parâmetros de entrada seja feita a partir de ações que servem de exemplos de alocação. Ou 

seja, são construídas algumas ações que são alocadas nas categorias predefinidas, de 

acordo com a preferência do decisor. Com base nesses exemplos, é proposto um 

procedimento de otimização não-linear, que possibilita uma inferência indireta dos 

parâmetros, evitando-se que eles sejam determinados por meio de julgamentos tradicionais, 

que requerem um alto esforço cognitivo do decisor. 

 

Fundamentados na abordagem anterior, Mousseau et al. (2001) avaliaram a inferência de 

pesos no método ELECTRE-TRI por meio de exemplos de alocação e da aplicação de 

programação linear. A pesquisa demonstrou que esse procedimento de inferência 

proporcionou uma boa estabilidade do método para alocação das alternativas na categoria 

correta. Possibilitou, também, detectar inconsistências nas assertivas dos usuários. O 

número razoável de ações alocadas como exemplo sugerido pelo resultado da pesquisa, 

para que a inferência de pesos seja confiável, é de duas vezes o número de critérios. 

 

4.1.3.4 Procedimentos para definição dos pesos dos critérios de avaliação 

 

A aplicação do método ELECTRE-TRI, conforme já mencionado anteriormente, prevê a 

inferência de pesos para os critérios de avaliação, expressando a relação de importância 

existente entre eles. De acordo com Goicoechea et al. (1982), a determinação dos pesos em 

problemas que envolvem decisão pode ser feita por meio de duas abordagens: a derivada 

do observador, quando se simula o julgamento do decisor, ou a explicada pelo cliente, 

quando se obtêm os valores dos pesos diretamente do agente decisor. O objetivo dessa 

última linha de abordagem é medir que avaliações de alternativas estão consistentes e 

racionais. Algumas técnicas empregadas para isso são: Ranking, Rating, Ratio Questioning, 

Método Indifference Tradeoff, Método da Comparação par a par de Thurstone. 

 

Em relação à teoria do comportamento racional em grupos, Harsany identificou duas 

grandes formas de abordagens: a Teoria dos Jogos e a Ética. A Teoria dos Jogos considera 

que os indivíduos do grupo estão empenhados em alcançar os seus próprios interesses e 

valores pessoais e a solução do problema é obtida pela maximização da utilidade individual. 



32 

A abordagem da Ética considera que o grupo tem como objetivo o interesse coletivo, e a 

solução é obtida pela maximização da utilidade esperada do grupo (Goicoechea et al., 

1982). Alguns métodos de decisão em grupo foram descritos, resumidamente, a seguir, com 

o objetivo de caracterizá-los e subsidiar a seleção de um deles. 

 

- Métodos baseados na Teoria de Jogos - Esses métodos fundamentam-se na teoria dos 

jogos clássica, e pressupõem a participação das pessoas e a comunicação entre eles, 

propiciando a formação de acordos. Pressupõe-se que os participantes dos jogos, 

denominados de “jogadores”, possuem um senso racional e busquem maximizar seus 

resultados. O vetor de resultados representa os ganhos de cada jogador. Admite-se que as 

utilidades são transferíveis entre os jogadores, sem que o vetor resultante mude de valor. 

 

- Métodos baseados na Ética – Dentre os métodos pertencentes a esse tipo de 

abordagem, o Método da Comparação Interpessoal Explícita de Preferências e o Método da 

Utilidade do Grupo caracterizam-se por um maior rigor teórico, e fundamentam-se na 

determinação de uma função de utilidade do grupo, como uma resultante das funções de 

utilidade de cada indivíduo do grupo ou a determinação de uma função de utilidade do 

grupo. A Técnica do Grupo Nominal e Técnica Delphi prescindem desse rigor e possuem a 

vantagem da praticidade operacional. Há ainda o Processo de Planejamento Aberto Iterativo 

- IOPP que prevê uma integração do público em todos os estágios de planejamento. 

Entretanto, tal interação dificulta consideravelmente a sua aplicação. 

 

- Técnica do Grupo Nominal (TGN) - A Técnica do Grupo Nominal é recomendada para 

pequenos grupos (5 a 9 pessoas), em situações onde a tomada de decisão é complexa e 

onde se pretende que a decisão do grupo seja decorrente da agregação das preferências 

individuais dos participantes. Uma das vantagens dessa técnica é o tempo esperado para se 

desenvolver este processo, que é entre 60 a 90 minutos. No entanto, para que ele ocorra 

neste curto período de tempo, é necessária a presença de todos os participantes do grupo, 

o que acaba se tornando em uma desvantagem devido à dificuldade de se conseguir reunir 

todos os envolvidos. A implementação da TGN pode ser caracterizada nas seguintes fases: 

- Geração de idéias silenciosamente por cada participante; 

- Registro de idéias comuns e apresentação ao grupo; 

- Discussão em série para esclarecimento; 

- Votação preliminar para definição da importância de cada item; 

- Discussão do resultado da votação preliminar; 

- Votação final 
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- Técnica Delphi - A técnica Delphi é recomendável para situações semelhantes às 

recomendadas para a NGT, no entanto, possibilita a participação de grupos grandes e 

pequenos. Por se basear em respostas escritas, a Técnica Delphi está prevista de ocorrer 

em um prazo de 6 semanas ou mais, o que representa uma desvantagem do método. Na 

implementação da técnica Delphi é prevista a participação de três grupos: os decisores 

(utilizam os resultados da análise Delphi), o profissional responsável pela implementação da 

técnica e os especialistas (grupo que irá responder aos questionários). São previstas as 

seguintes etapas: 

- Desenvolvimento de questionário Delphi; 

- Selecionar e contactar os participantes; 

- Selecionar o tamanho da amostra; 

- Desenvolver o questionário, testá-lo e analisar as respostas. Esta fase é repetida por três 

vezes, para que se chegue à concordância. 

- Elaboração do relatório final. 

 

Alguns exemplos de aplicação dos métodos de decisão em grupo foram selecionados, 

visando subsidiar a seleção do método para inferência de pesos. 

 

Para definição dos pesos em um problema de seleção de sistemas de esgotamento 

sanitário, Harada (1999) avaliou a possibilidade de se utilizar a matriz de comparação par a 

par e o método tradeoff weighting, e constatou dificuldades no emprego dessas técnicas, 

devido à complexidade e pouca praticidade quando do estabelecimento da relação de 

pesos, exigindo um esforço e um certo nível de conhecimento dos participantes da decisão. 

Assim, Harada (1999) optou por uma abordagem baseada em informações diretas, 

utilizando valores de 0 a 10, e dando um tratamento posterior aos valores dados pelos 

participantes para a obtenção do valor de consenso. O tratamento dos valores obtidos 

fundamentou-se na técnica OWA - Ordered Weighted Averaging, tendo sido modificado 

devido às dificuldades relativas à falta de consenso decorrente do grande número de 

participantes e à existência de um grande número de critérios com valoração máxima 

decorrente dos pontos de vista bastante diferenciados dos integrantes da pesquisa. A 

técnica prevê a adoção do máximo valor atribuído a um critério como valor de consenso, o 

que no caso específico, foi substituído por um valor de 80% do valor máximo dado ao 

critério. 

 

A definição de pesos dos critérios de avaliação utilizados na metodologia multicritério para 

auditorias ambientais, proposta por Generino (1999), foi feita pela própria equipe de 

auditores.  
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Silva (2001) utilizou a TGN para avaliar a proposta de indicadores de contaminação 

ambiental, no âmbito de disposição final de resíduos sólidos de serviços de saúde. O 

trabalho, dividido em três etapas, contou com a participação de duas equipes de 

especialistas multidisciplinares, cada equipe participando de uma das primeiras etapas e as 

duas equipes participando da última etapa. Foi observada a dificuldade de reunir os 

especialistas em número suficiente, o que foi suprido com a ampliação da pesquisa 

bibliográfica. A definição final do peso dos critérios utilizados para a seleção dos indicadores 

foi feita por meio do uso da matriz de valoração. 

 

4.2 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

4.2.1 Avaliação Tecnológica 

Para se proceder a uma avaliação em conformidade com o objetivo definido no Capítulo 2, 

optou-se por iniciar a revisão bibliográfica relativa ao tema de avaliação de desempenho 

pelo estudo do processo de avaliação tecnológica, por possuir uma base conceitual 

consistente, onde se pode fundamentar uma avaliação. 

 

A avaliação tecnológica passou a ter importância, a partir dos anos 70, quando da difusão 

do movimento de Tecnologia Apropriada. O termo Tecnologia Apropriada - TA tornou-se 

conhecido por meio de Ernst Friedrich Schumacher, em seu livro publicado em 1973, “Small 

is beautiful”. Nesse livro, Schumacher aponta as desvantagens do modelo econômico, 

predominante nos países industrializados, que julgava que a intensificação da produção 

seria a solução de todos os problemas da humanidade. Essa supervalorização da 

capacidade produtiva levou à formação de uma mentalidade social, onde o consumo era 

considerado como sendo o único fim e propósito de toda atividade econômica, relegando 

para segundo plano, os escassos recursos naturais, o crescente desemprego gerado pela 

industrialização, e os valores e necessidades humanas, sobretudo, por meio da cultura de 

“transferência de tecnologia”, para as regiões menos favorecidas, sem se preocupar com as 

suas reais necessidades e potencialidades, com a cultura, tradição e estágio de 

desenvolvimento tecnológico. 

 

O conceito elaborado por Schumacher, denominado de tecnologia intermediária, 

desencadeou a discussão, a nível mundial, sobre desenvolvimento tecnológico e 

transferência de tecnologia, gerando uma série de correntes ideológicas e de movimentos, 
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que tinham diferentes entendimentos e denominações para a TA, como por exemplo, 

tecnologia intermediária, tecnologia alternativa ou tecnologia branda. O termo TA vinha, 

então, sendo utilizado em diversas situações, podendo se referir a uma abordagem 

tecnológica específica, a ideologias, a uma crítica político-econômica, a movimentos sociais, 

a estratégia de desenvolvimento econômico, a um tipo particular de equipamento técnico ou 

mesmo a atividades antitecnológicas. 

 

Assim, com o objetivo de dar uma conceituação definitiva ao termo TA, Willoughby (1990) 

definiu Tecnologia Apropriada (com letras maiúsculas) como “uma estratégica inovadora ou 

modo de prática tecnológica, voltada para garantir se os meios tecnológicos são compatíveis 

com seus contextos, os quais incluem os fatores sociais e políticos e as metas normativas 

associadas”. Por outro lado, o termo tecnologia apropriada (com letras minúsculas) é 

definido como “artefatos talhados para funcionar como meios relativamente eficientes e para 

se adaptar ao contexto psico-social e biofísico existente em um determinado local e período 

particular”, enquanto o termo “tecnologia apropriada” (com aspas) refere-se a “uma 

categoria particular de artefato ou sistema de artefatos”. 

 

Dentro dessa discussão, surge o processo de seleção ou escolha tecnológica, o qual, 

segundo Sachs (1993), introduzindo o conceito de eco-desenvolvimento, deve se 

desenvolver segundo cada contexto ecológico, econômico e social, em um determinado 

período de tempo e utilizando critérios de adequação para análise das alternativas 

tecnológicas. Sachs (1993) sugere que uma avaliação tecnológica deve considerar cinco 

categorias: a econômica, a ecológica, a sócio-cultural, a política e a técnica. 

 

Jéquier e Blanc (1983) enfatizam que uma avaliação baseada apenas nos aspectos 

financeiros e econômicos, e que não considera os impactos sobre o desenvolvimento das 

capacidades tecnológicas locais ou a adequação tecnológica, impossibilita o aprendizado de 

qualquer lição tecnológica para os futuros projetos. 

 

Para Willoughby (1990), um processo de avaliação tecnológica envolve dois aspectos 

importantes: a metodologia e os critérios de avaliação. É necessário usar uma metodologia 

com uma abordagem mais completa, que possibilite tanto uma avaliação quantitativa, 

quanto qualitativa das alternativas, além de possibilitar a participação e envolvimento de 

pessoas da comunidade local. A seleção dos critérios também exige uma cuidadosa 

reflexão, devendo ser utilizada uma ampla faixa de critérios que possam incluir aspectos 

como: eficiência técnica, situação econômica, tendências sócio-econômicas, compatibilidade 

cultural, impacto ambiental, potencial próprio, input científico, aspectos estéticos, 
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durabilidade, valor social, custo capital, tendências políticas, origem, geração de empregos, 

sofisticação técnica, padrão de desenvolvimento e escala. 

 

Especificamente, na área objeto deste estudo, alguns trabalhos foram desenvolvidos 

voltados à seleção de alternativas tecnológicas para tratamento e disposição final de 

esgotos. Como exemplo, cita-se a metodologia para seleção de processos de águas 

residuárias, desenvolvida por Souza (1992), denominada de PROSEL-I. Outras experiências 

que também incorporavam os princípios de TA foram descritas por Souza (1991), como: 

Modelo da Universidade de Oklahoma (1975), Modelo do Banco Mundial (1976) e Modelo 

de Tecle (1987). 

 

4.2.2 Conceito e evolução da avaliação de desempenho 

 

O conceito de avaliação passou por modificações significativas, que o levaram de um 

enfoque unidimensional, feito por um avaliador, normalmente um técnico da área, até uma 

atividade metodológica multidimensional, onde há vários avaliadores, vários produtos e 

processos sob avaliação e vários interessados no resultado da avaliação. A avaliação 

perdeu o seu caráter de auditoria, responsabilizando e culpando, para ser uma ferramenta 

metodológica que auxilia o entendimento do objeto em estudo e a aprendizagem em função 

da experiência adquirida (EVO/BID, 1997). 

 

A Tabela 4.1 apresenta as etapas, e as suas principais características, que provocaram essa 

mudança no conceito de avaliação. 

 

De acordo com conceito mais recente, a avaliação passa a ser considerada um processo 

dinâmico, que ocorre ao longo de todas as etapas de um empreendimento, e que tem por 

objetivo a obtenção de informações que possibilitem identificar ações e procedimentos que 

promovam a melhoria de desempenho. 

 

Segundo a EVO/BID (1997), a avaliação pode ser entendida como uma ferramenta 

metodológica que aplica métodos rigorosos, destinada a analisar e determinar o progresso de 

um determinado projeto, ou de um processo, adotando um critério de julgamento que 

considere os pontos de vista dos agentes envolvidos.  
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Tabela 4.1 - Evolução do conceito de avaliação 

Etapa Característica Interesse 

1a Geração 
(Fins do século XIX) 

Medição Identificação do nível de alcance dos objetivos específicos, utilizando 
uma medida quantitativa com instrumentos unimodais. 

2a Geração 
(De 1920 a 1950) 

Descrição e  
Comparação 

Identificação dos aspectos otimizadores e limitantes, em relação aos 
objetivos estabelecidos; comparação de enfoques usando meios 
experimentais ou de fenômenos em grupo ou situação de ocorrência 
natural 

3a Geração 
(De 1950 a 1980) 

Serviços de Valor Comparação de múltiplos resultados com metas e normas 
estabelecidas a priori; avaliação normativa, que relaciona com dados 
de referência e indicadores 

4a Geração 
(A partir de 1980) 

Transparência, 
responsabilidade 
executiva e 
desempenho 

Transparência, responsabilidade executiva e desempenho, 
coordenados por meio da análise dos dados disponíveis, utilizando 
vários métodos e formas de medições múltiplas, e incorporando o 
conhecimento, as perspectivas e os valores de todos os envolvidos. 

Fonte: EVO/BID (1997) - adaptada 
 

A avaliação pode se estabelecer de várias formas, desde o nível setorial até atingir o nível 

organizacional ou regional. Dessa forma, é conveniente que algumas questões sejam 

respondidas antes de se proceder a uma avaliação, de forma a identificar o seu propósito, 

os envolvidos, os resultados esperados, dentre outros. As questões que podem ser 

levantadas são do tipo: Porque se está fazendo a avaliação? Quais são as questões que 

devem ser respondidas com a avaliação? Quem necessita da avaliação e qual resposta 

deseja? Quem fará a avaliação? Quais informações serão necessárias? Quanto tempo será 

necessário para fazer a avaliação? Quanto custará? Respostas claras e bem definidas 

possibilitarão melhores resultados na avaliação, demonstrando a utilidade e viabilidade de 

usá-la como instrumento de gestão (Cairncross et al., 1988). 

 

Para que os objetivos e propósitos do processo de avaliação sejam alcançados, deve-se 

garantir que o mesmo possua as seguintes características (EVO/BID, 1997): 

- Imparcialidade – o processo de análise e conclusão da avaliação deve ter neutralidade, 

transparência e eqüidade, sem permitir a interferência de interesse pessoal ou conflito de 

interesses; 

- Credibilidade – o processo deve apresentar normas claras, metodologia definida para 

avaliação dos dados, atender às necessidades e perspectivas dos envolvidos, de forma a 

proporcionar confiabilidade e credibilidade à avaliação; 

- Utilidade – uma avaliação deve ter efeito sobre as pessoas e a organização, por 

intermédio de contribuições claras, concisas e oportunas às tomadas decisões; 

- Participação – a avaliação feita dentro de um processo participativo de todos os 

envolvidos permite o compartilhamento das experiências e o atendimento aos seus 

interesses; 
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- Retroalimentação – o processo de avaliação deve gerar informações de forma 

sistematizada aos envolvidos, promovendo a retroalimentação para auxiliar na tomada de 

decisão e no aprendizado organizacional; 

- Custo eficaz – As avaliações devem agregar valor à experiência dos interessados e ao 

empreendimento, buscando alcançar a proporcionalidade aos investimentos. 

 

4.2.3 Tipos de avaliação de desempenho 

 

A avaliação de desempenho, embora seja um instrumento utilizado há alguns séculos, 

somente passou a ter importância nas organizações a partir de 1800. As inúmeras falhas de 

avaliação e os diversos obstáculos encontrados na sua aplicação, como a subjetividade, o 

despreparo do avaliador e a existência de informações deficientes fizeram com que esse 

instrumento caísse em descrédito por um longo período. 

 

Entretanto, o ambiente organizacional recente, em que se privilegiam a qualidade, a 

produtividade e a competitividade, tem levado administradores e estudiosos a buscarem 

modernas técnicas da administração, como os programas de qualidade total, reengenharia, 

downsizing e benchmarking, que pudessem auxiliar as organizações na busca pela 

eficiência e eficácia (Ribeiro, 2000). Juntamente com essas técnicas, ressurge a avaliação 

de desempenho, que tem sido especialmente valorizada como suporte no processo de 

gestão organizacional. 

 

As avaliações de desempenho podem ser individuais, grupais ou organizacionais. Deve-se 

considerar, no entanto, que o desempenho organizacional resulta da sinergia entre os 

desempenhos grupais, e esses resultam da sinergia entre os desempenhos individuais. A 

avaliação de desempenho, a nível individual, deve fazer parte da avaliação de desempenho 

organizacional, promovendo-se uma inter-relação entre as metodologias utilizadas em cada 

nível, e possibilitando a sua introdução no plano estratégico da empresa (Guimarães, 1998, 

apud Ribeiro, 2000). 

 

Stoffel (1997, apud Ribeiro, 2000) ressalta a importância de inserir as políticas e as práticas 

de recursos humanos voltadas à avaliação de desempenho, no contexto organizacional. 

Sugere uma reformulação conceitual, que busque integrar o desempenho individual aos 

desempenhos departamentais e organizacionais, bem como as inter-relações entre eles. 

Guimarães (1998, apud Ribeiro, 2000) denomina esse processo de “gestão de desempenho 
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organizacional” e ressalta que, com essa nova amplitude, outros fatores como a cultura 

organizacional e a afinidade com a missão e objetivos organizacionais exercem influência no 

processo, e devem ser considerados pela metodologia de avaliação adotada. Assim, Ribeiro 

(2000) afirma que a avaliação de desempenho deve estar inserida no planejamento 

estratégico da empresa e deve considerar os principais aspectos que retratam o sucesso de 

uma organização: competência, capacidade inovadora e desempenho positivo da força de 

trabalho. 

 

Os modelos de gestão de desempenho organizacional, analisados por Ribeiro (2000), 

fundamentam-se em um ciclo contínuo de planejamento, acompanhamento e avaliação. As 

atividades de avaliação são planejadas e, em seguida, implementadas, resultando na 

identificação dos possíveis óbices e das variáveis interferentes no desempenho. A Figura 

4.4 apresenta o modelo básico de avaliação de desempenho. Tais modelos podem ser 

aplicados à avaliações do desempenho individual, grupal ou organizacional e não focam 

exclusivamente os resultados, mas consideram a importância do processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – Modelo de avaliação de desempenho (Stoffel,1997, apud Ribeiro, 2000) 

 

Outro campo onde a avaliação de desempenho se aplica é na avaliação de 

empreendimentos. Como exemplo, cita-se o modelo adotado pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID, denominado de matriz de marco lógico, o qual vem sendo utilizado 

para avaliação de desempenho de seus projetos, visando melhorar o seu desempenho 

como instituição de suporte ao desenvolvimento econômico e social. Tal modelo foi 

concebido pela Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos – 
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USAID, no fim dos anos 70, e possui algumas vantagens, como: clareza na relação de 

meios/fins das atividades do projeto, que conduzem a produtos/componentes requeridos 

para alcançar o propósito e o fim estabelecidos; especificação precisa das atividades e de 

seus custos; descrição de indicadores de desempenho; especificação das suposições e 

riscos envolvidos; e, definição de um marco de referência para identificar as experiências 

adquiridas e incorporá-las a outros projetos (EVO/BID, 1997). 

 

A metodologia é estruturada de forma a atuar em todas as etapas de um empreendimento: a 

de preparação, a concorrente e a posterior. Em cada uma dessas etapas, é desenvolvida 

uma matriz de avaliação, com objetivos e características específicas, que determinam a 

eficácia e o impacto do empreendimento. Na etapa final, é feita uma avaliação do impacto 

sobre o desenvolvimento e os resultados são integrados na formulação de novos projetos. 

Esse procedimento constitui, portanto, um sistema de avaliação dinâmico, comprometido 

com o desenvolvimento da capacidade da instituição (EVO/BID, 1997). 

 

4.2.4 Avaliação do desempenho organizacional 

 

Tradicionalmente, as medidas de desempenho empresarial sempre estiveram centradas em 

indicadores contábeis e financeiros. Entretanto, nos últimos anos, tais medidas não têm sido 

suficientes para traduzir a real situação de uma empresa. As mudanças nas organizações, 

provocadas pela visão da “satisfação do cliente” e a melhoria de qualidade, tornaram-se 

valores agregados, mas que não estavam sendo considerados no desempenho empresarial. 

 

Eccles (2000) ressalta que uma das razões para que os indicadores financeiros 

normalmente tenham um peso significativo é a crença de que eles sejam critérios uniformes 

e comparáveis, constituindo uma base para processos decisórios. No entanto, na prática, 

isso pode não ser verdade, devido aos diferentes métodos contábeis com que eles foram 

calculados e, em algumas situações, até manipulados, para que representem uma realidade 

desejada pela direção. 

 

Considerando essas questões, Kaplan e Norton (1997) apresentaram, em 1992, um sistema 

de avaliação de desempenho, aplicável especificamente a organizações, que se propõe a 

avaliá-las segundo quatro perspectivas distintas: a financeira, a do cliente, a interna e a de 

inovação e aprendizado. O sistema, denominado de Balance Scorecard - BSC, adota 

medidas equilibradas entre os objetivos de longo e de curto prazo, entre as medidas 
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financeiras e não financeiras, entre os indicadores de tendências e de ocorrência e entre as 

perspectivas internas e externas. Descrevem-se, a seguir, as quatro perspectivas propostas 

por Kaplan e Norton (1997). 

 

Perspectiva do cliente (Como os clientes nos vêem?) - Essa perspectiva procura traduzir o 

interesse dos clientes em objetivos e definir indicadores para cada mercado em que a 

empresa deseja competir. Essa perspectiva é medida por meio de cinco medidas 

consideradas essenciais: a participação do mercado, a satisfação, a captação, a retenção e 

a lucratividade dos clientes. Além dessas medidas, consideradas básicas, pode-se 

acrescentar outras formas de medição, relacionadas às propostas de valor dos serviços e 

dos produtos fornecidos. Tais propostas correspondem ao valor agregado aos produtos e 

serviços que resultam na fidelidade e em um elevado grau de satisfação em segmentos de 

clientes específicos, incorporando atributos como a funcionalidade do produto/serviço, 

relacionamento com os clientes e imagem e reputação. 

 

Perspectiva interna (Em que devemos ser excelentes?) - A perspectiva interna identifica os 

requisitos de desempenho dos processos críticos, que são aqueles que impactam as 

relações com os clientes e os objetivos financeiros. Na ótica tradicional, os sistemas de 

medição focalizam a monitoração e melhoria dos indicadores de custos dos processos, de 

qualidade (taxa de defeito, desperdícios, retrabalho) e tempo dos processos (tempo de 

resposta, de produção e de entrega). É sugerida a incorporação do processo de inovação, 

que tem por objetivo identificar as características dos segmentos do mercado almejado e o 

desenvolvimento de novos produtos e serviços. 

 

Perspectiva financeira (Como os acionistas nos vêem?) - Essa perspectiva indica o 

resultado financeiro do planejamento, implementação e execução de sua estratégia. Os 

objetivos financeiros são identificados em função da fase em que a organização pode estar: 

crescimento, sustentação e colheita. Nas empresas que se encontram na primeira fase, os 

objetivos enfatizarão as vendas. Para as empresas em fase de sustentação prevalecerão os 

indicadores tradicionais, como a receita de vendas, retorno sobre o capital, resultado 

operacional, aumento da produtividade e margem bruta. Nas empresas em fase de colheita, 

prevalecerá o fluxo de caixa, uma vez que os investimentos já foram feitos no passado, e o 

que se deseja é maximizar a geração de caixa. Na grande maioria das organizações, os 

indicadores financeiros já constituem a base do sistema de avaliação. 

 

Perspectiva de aprendizado e crescimento (Seremos capazes de continuar melhorando e 

criando valor?) - Os objetivos estabelecidos pelas três perspectivas anteriores definem onde 
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a empresa deve se destacar para obter um desempenho excelente. Essa perspectiva define 

a infraestrutura necessária para o alcance dos objetivos anteriores, ou seja, quais são 

fatores, capacidades, talentos, tecnologia, métodos, informações, que possibilitarão a 

empresa a atingir as suas metas. Assim, identifica-se a defasagem entre as capacidades 

atuais das pessoas, sistemas e procedimentos e as que são necessárias para um 

desempenho excelente.  

 

O uso da abordagem do BSC permite associar as informações financeiras que traduzem a 

performance do passado com informações que impulsionam o desempenho futuro. Há um 

equilíbrio entre passado e futuro, assim como entre indicadores internos (processos críticos, 

inovação, aprendizado e crescimento) e externos (acionistas e clientes). É possível 

adicionar novas perspectivas quando o setor ou a estratégia da unidade de negócio indicar a 

necessidade de se avaliar algum desempenho crítico (Kaplan e Norton, 1997). 

Especificamente, em empresas de saneamento, a questão ambiental está extremamente 

associada aos seus objetivos, às suas atividades e aos subprodutos derivados de suas 

atividades, podendo ser considerada como um ponto de crítico e, provavelmente, necessário 

de ser incorporado à avaliação como uma nova perspectiva. 

 

Segundo as empresas que empregaram o BSC, ele não é apenas um sistema de medida, 

mas um sistema de gestão estratégica, podendo ser utilizado para esclarecer e obter 

consenso em relação à estratégia, informar a estratégia à empresa, alinhar as metas 

individuais e setoriais à estratégia, associar a estratégia às metas de longo e médio prazo, e 

realinhá-las, quando necessário (Kaplan e Norton, 1997). Destaca-se que o processo de 

identificação dos scorecard e definição dos indicadores exige discussão e a busca de um 

consenso entre a equipe executiva, mas é fundamental o apoio e a participação efetiva da 

direção da organização. Sem a participação de ambas as partes, o sistema não atingirá aos 

seus objetivos pela falta de envolvimento e compromisso. 

 

Essa abordagem multidimensional para a avaliação de organizações, também é defendida 

por Eccles (2000). Segundo esse autor, antever o futuro da empresa exclusivamente por 

meio de relatórios financeiros não é suficiente, sendo necessário considerar o uso de 

indicadores de desempenho que incorporem a qualidade, a satisfação dos clientes, a 

inovação e a participação do mercado, as quais podem refletir a situação econômica e as 

perspectivas de crescimento da empresa. 

 

Em termos de uso, o BSC vem sendo utilizado em empresas, de serviços ou de manufatura, 

de diversos países, tanto no setor público quanto no privado. Como exemplo pode-se citar a 
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Alcoa, o Metrobank, a General Eletric, a Hewlett-Packard, a Apple Computer, o Governo 

Federal dos Estados Unidos da América, o Governo Federal da Austrália. Seguindo essa 

tendência, muitas organizações no Brasil  também aderiram ao BSC, tais como Petrobrás, 

Embrapa, ENAP, ALCOA, Unidade de negócios Classificados do Correio Brasiliense, o 

SEBRAE - Nacional e o Banco do Brasil (Galvão, 2001). 

 

4.2.5 Técnicas utilizadas para melhoria do desempenho organizacional 

 

Considerando que o presente trabalho aborda assuntos relacionados ao desempenho de 

uma determinada unidade organizacional, verifica-se ser importante fazer uma breve 

definição das técnicas empregadas para melhoria do desempenho, e dos princípios e 

procedimentos adotados por elas. Nas últimas décadas, muitas técnicas têm sido 

empregadas para esse fim, podendo ser destacadas a Gestão de Qualidade Total - GQT, os 

Indicadores de Desempenho - ID, o benchmarking e a auditoria. 

 

4.2.5.1  Gestão de Qualidade Total (GQT) 

 

Os modelos de gerenciamento voltados à qualidade surgiram a partir da década 70, com o 

objetivo de entender e atender às expectativas e exigências dos consumidores. O modelo 

de gestão de qualidade total foi resultante da evolução de suas metodologias precursoras, 

conforme apresentado na Figura 4.5. 

 

Com o objetivo de assegurar um padrão de qualidade ao produto ou serviço, através da 

padronização de procedimentos e rotinas operacionais foram cridas as normas da série ISO 

International Organization for Standardization – 9000. Essas normas orientam os modelos 

de GQT, baseando-se no conceito de melhoria contínua dos processos, produtos e serviços. 

Para garantir esse procedimento, um dos instrumentos mais utilizados é o Ciclo PDCA - 

Plan-Do-Check-Act. 

 

Os atuais modelos de gestão de qualidade estão fundamentados nos seguintes princípios: 

satisfação total do cliente; gerência participativa; desenvolvimento humano; constância de 

propósitos; melhoria contínua; gerência de processos; descentralização das decisões; 

disseminação das informações; garantia da qualidade; busca da perfeição (Pinto et al., 

2000). 
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Figura 4.5 - Evolução do conceito de Gestão de Qualidade Total (Zairi e Leonard, 1995) 

 

Atualmente, a GQT é incentivada em praticamente todos os tipos de instituições. No Brasil, 

em 1995, foi instituído o Programa da Qualidade no Serviço Público – PQSP, com o objetivo 

de contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços prestados e apoiar as organizações  

públicas no processo de transformação gerencial (Galvão, 2001). As empresas privadas 

também têm demonstrado interesse crescente na GQT, visando manterem-se competitivas 

em um mercado cada vez mais exigente. 

 

4.2.5.2  Indicadores de desempenho 

 

Definem-se indicadores como sendo formas de representação quantificáveis dos 

componentes de um sistema, que podem ser observados e utilizados para informar quanto à 

situação desse sistema e suas possíveis alterações. Associados ao uso de indicadores 

estão os índices e os padrões. O índice identifica o valor observado para um determinado 

indicador, permitindo expressar o seu comportamento em relação a um padrão estabelecido. 

Padrão é o valor estabelecido como referência de comparação, podendo corresponder a 

uma meta de desempenho que se deseja alcançar ou um valor limite de ocorrência que se 

deseja estabelecer (Card et al., 1995).  

 

Para uso no âmbito organizacional, o Indicador de Desempenho (ID) pode ser conceituado 

como uma medida quantitativa do desempenho ou do nível de serviço de uma organização, 

com o qual pode-se ter informações, de forma simplificada, relativas à eficiência e eficácia 
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da entidade, sob um determinado aspecto de interesse. Neste contexto, os indicadores de 

desempenho podem ser classificados como gerenciais e operacionais. O primeiro grupo de 

indicadores refere-se ao acompanhamento das ações estratégicas empresariais e o 

segundo grupo refere ao estabelecimento de indicadores sobre os resultados controláveis 

ou gerenciáveis do processo, que permitam atuar sobre as causas, corrigindo desvios e 

melhorando resultados (IWA, 2000). 

 

O uso de indicadores de desempenho passou a ser um elemento essencial na gestão de 

empresas com foco em resultados, trazendo diferentes informações para as partes 

interessadas. Aos gestores, os indicadores de desempenho possibilitam a internalização das 

necessidades e expectativas dos clientes, respostas mais ágeis, a identificação dos pontos 

fracos e fortes nas organizações e a monitoração dos efeitos de suas decisões, além de 

auxiliarem outras técnicas de gestão, como a gestão de qualidade total e benchmarking. 

Para os administradores, os indicadores de desempenho fornecem uma base comum de 

comparação entre instituições, auxiliando na formulação de políticas específicas. Para os 

órgãos reguladores, os indicadores de desempenho servem como instrumento de 

monitoração, e aos órgãos financiadores, servem de apoio na avaliação das prioridades de 

investimentos, na seleção e no acompanhamento de projetos (IWA, 2000 e Batista e 

Popinigis, 2000). 

 

Os principais atributos dos indicadores, para que se tornem práticos e viáveis, são: 

adaptabilidade, representatividade, simplicidade, rastreabilidade, disponibilidade, economia, 

praticidade e estabilidade (Batista e Popinigis, 2000). Para Hamilton (1996), quando da 

seleção de indicadores, devem ser considerados os seguintes aspectos: 

- relevância – os indicadores devem demonstrar aspectos e situações significativas, como, 

tendências temporais, mudanças de condições, assim como, serem de fácil interpretação e 

permitirem a análise com padrões ou limites; 

- condições analíticas – possuírem um embasamento técnico e científico; 

- mensurabilidade – os indicadores devem ser facilmente obteníveis, a partir de dados 

disponíveis, acarretando o mínimo de custo, devem ser documentados, de boa qualidade e 

determinados regularmente.  

 

De um modo geral, os indicadores devem ser de fácil obtenção, de forma a não agregar um 

trabalho a mais. Devem ser representativos dos processos e das atividades, levando a 

análises e melhorias, de forma prática e objetiva. Os indicadores devem refletir um efeito 

cuja causa seja passível de mudança. 
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4.2.5.3  Benchmarking 

 

O benchmarking pode ser formalmente definido como “processo de caráter contínuo que 

propõe a medição de práticas, produtos e serviços, em relação aos concorrentes mais 

expressivos no mercado ou às empresas reconhecidas por suas lideranças em campos 

particulares de atuação”. Ressaltam-se alguns aspectos dessa definição, para melhor 

compreensão do conceito apresentado. O benchmarking é um processo que ocorre 

continuamente, ou seja, não é utilizado uma única vez e abandonado. Esse processo 

compreende as ações de medir, comparar e avaliar dados quantitativos e qualitativos, que, 

para um resultado efetivo, devem ocorrer simultaneamente, por serem de natureza 

complementar. Identificar e investigar as boas práticas em empresas reconhecidas significa 

não somente comparar com o concorrente do ramo, mas com qualquer outro que se 

destaque (Araújo, 2001). 

 

A técnica de benchmarking permite identificar valores padrões e, com isso, os pontos fracos 

no produto ou no processo de produção, por meio da comparação de desempenhos 

quantitativos (benchmarking métrico). Em seguida, as áreas críticas identificadas 

anteriormente serão desafiadas a buscar a melhoria de qualidade de produtos ou serviços 

por meio de um processo contínuo de avaliação (benchmarking de processo) (IWA, 2000). 

 

A implementação de um processo de benchmarking compreende as seguintes atividades 

(WERF, 1997): 

- Planejamento - identificar os marcos de referência que serão comparados, identificar as 

empresas comparáveis, coletar dados e determinar o desempenho atual; 

- Fazer - determinar a “lacuna” entre os desempenhos, projetar níveis de desempenhos 

futuros, comunicar resultados e obter aceitação, estabelecer novas metas funcionais, 

desenvolver e implementar um plano de ação; 

- Verificar - implementar ações específicas e monitorar progressos; 

- Agir corretivamente - padronizar a melhoria, recalibrar os marcos de referência. 

 

O benchmarking pode apresentar tipologias diferentes de acordo com a forma com que é 

empregado, a saber: benchmarking interno, benchmarking competitivo, benchmarking 

funcional e benchmarking genérico (Araújo, 2001). 
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As vantagens de se utilizar o processo benchmarking podem ser sintetizadas como: 

facilitação do aperfeiçoamento contínuo, estímulo à eficiência e eficácia dos processos, 

incorporação da perspectiva externa e pelo foco nos pontos críticos (Araújo, 2001). 

 

4.2.5.4  Auditoria 

 

A auditoria é definida como sendo um “processo sistemático, documentado e independente, 

para obter evidência da auditoria e avaliá-la objetivamente para determinar a extensão na 

qual os critérios de auditoria são atendidos” (NBR ISO 9000, 2000). A auditoria não é, 

portanto, uma técnica de gestão, mas sim, uma ferramenta de auxílio ao gerenciamento. 

 

As auditorias podem ser classificadas como de primeira, segunda ou terceira parte, 

considerando-se a entidade que conduz a auditoria. Se for conduzida pela própria 

organização, a auditoria é dita de primeira parte. As que são conduzidas por interessados na 

organização, são chamadas de segunda parte e as que são conduzidas por organizações 

externas, objetivando a certificação são denominadas de terceira parte (NBR ISO 9000, 

2000). 

 

As auditorias podem ter vários enfoques, como as auditorias financeiras, gerenciais ou 

internas, na área contábil. As auditorias ambientais têm como objetivo orientar as políticas 

ambientais de empresas, analisar o atendimento à legislação ambiental e as práticas 

gerenciais e operacionais, avaliar os riscos ambientais e a responsabilidade civil, otimizar o 

uso de recursos e a geração de resíduos. As auditorias ambientais podem, ainda, se 

diferenciarem segundo a finalidade a que se destinam, como por exemplo, auditoria de 

Sistema de Gestão Ambiental, auditoria de conformidade e auditoria de assuntos isolados 

(energia, geração de resíduos) (Nogueira, 1998). 

 

As auditorias utilizam critérios como referência que podem ser um conjunto de políticas, 

procedimentos ou requisitos. A análise desses critérios é feita por meio de evidências, que 

podem ser registros, apresentação de fatos ou outras informações pertinentes e verificáveis, 

que podem ter tanto a forma qualitativa quanto quantitativa (NBR ISO 9000, 2000). 

 

4.2.6 Metodologias para avaliação de desempenho de ETEs 
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No que se refere a avaliações de desempenho de ETEs, foram encontradas algumas 

metodologias desenvolvidas, especificamente, para subsidiar a avaliação dessas unidades. 

A EPA (1979) apresenta um guia para avaliação de ETEs municipais, onde são 

apresentados os parâmetros que auxiliam na avaliação dos processos unitários. Apresenta, 

também, algumas recomendações relacionadas à segurança no uso dos produtos químicos, 

aos princípios de administração da unidade (qualificação e treinamento da equipe), à 

avaliação da sustentabilidade financeira, ao gerenciamento adequado de gastos, à gestão 

de manutenção, ao controle de registros e ao controle de amostragem e de laboratório. 

 

Posteriormente, a EPA (1989) desenvolveu o manual “Retrofitting POTWs – Publicly Owned 

Treatment Works”, com o objetivo de dar subsídio à avaliação de desempenho das ETEs 

existentes que não vinham cumprindo o desempenho esperado. O manual descreve uma 

metodologia para avaliação da capacidade das unidades existentes de atingirem uma 

melhoria na performance, além de apresentar uma sistemática para otimização das 

unidades com maiores gastos, identificação dos fatores limitantes e uma seleção de 

possíveis modificações nas unidades que possibilitam alcançar uma melhoria de 

performance. 

 

A metodologia proposta pela EPA (1989) consta de duas fases, uma de avaliação, 

denominada de CPE – Comprehensive Performance Evaluation, e outra, de melhoria de 

performance, denominada de CCP – Composite Correction Program. Por sua vez, o CCP é 

dividido em duas outras etapas: na primeira, ocorre a AAD - Avaliação Abrangente de 

Desempenho, onde se examinam quatro áreas: operação, projeto, administração e 

manutenção e, a partir dessas análises, são identificados os fatores limitantes de 

desempenho; na segunda etapa, é desenvolvida a ATA - Assistência Técnica Abrangente, 

onde se executa a da melhoria de desempenho da ETE com base nos resultados da fase 

anterior, propondo mecanismos para eliminar os fatores de inibem o desempenho e otimizar 

o desempenho da estação. 

 

A metodologia proposta pela CPE, como o próprio nome diz, é bastante completa, 

principalmente sob o ponto de vista operacional, uma vez que promove uma avaliação 

detalhada dos processos e das operações unitárias da ETE. Os resultados apresentados 

onde foi aplicada tal metodologia mostraram ser muito favoráveis. Descrevem-se, a seguir, 

duas experiências positivas de aplicação da CPE. 

 

Yajima (1999) propôs a associação entre os programas: CCP e GIAC - Guia para 

Indicadores Ambientais Corporativos com o objetivo de otimizar e a melhorar o desempenho 
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ambiental de ETEs. O GIAC, publicado pelo Ministério Federal do Meio Ambiente, Bonn - 

Alemanha e pela Agência Federal do Meio Ambiente, Berlin - Alemanha, é uma metodologia 

que padroniza a utilização de indicadores ambientais em corporações de produção de bens 

e de serviços. Os indicadores propostos e utilizados no programa são: indicadores de 

desempenho ambiental, indicadores de gerenciamento ambiental e indicadores das 

condições ambientais. 

 

Outra aplicação da CPE foi conduzida por Phillips (1999), em 1997, com o objetivo de 

aumentar a competitividade de duas companhias de serviço público de esgoto das cidades 

de West Palm Beach, na Flórida e Topeka, no Kansas. As principais atividades 

desenvolvidas durante o trabalho foram: a avaliação do processo técnico, determinando os 

pontos críticos e favoráveis de cada unidade do processo, seguida de uma revisão do 

desempenho organizacional; levantamento das necessidades técnicas e organizacionais por 

meio de entrevistas individuais com os funcionários; comparação do marco de referência 

com o indicador de desempenho de cada um dos principais componentes da operação e 

manutenção; identificação e remoção das principais barreiras internas que impedem a 

competitividade. Como indicadores de desempenho foram utilizadas as seguintes categorias 

gerais: eficiência dos serviços da equipe técnica; uso de bens de consumo; utilização de 

sistemas de administração e de responsabilidade técnica; projeto das instalações, a 

condição e oportunidade de investimento do capital; e desempenho e resultados 

operacionais. 

 

Já em conformidade com as modernas técnicas de gestão organizacional, a WERF (1998) 

apresentou um estudo de benchmarking relacionado à operação de sistemas de esgotos - 

gerenciamento da coleta, do tratamento e dos biossólidos. O estudo teve como objetivos: 

definir uma série de medidas quantitativas do desempenho, relacionadas às unidades do 

sistema de esgoto, que pudessem traduzir os procedimentos e as práticas operacionais; 

coletar dados de referência para se estabelecer comparações entre unidades; proceder a 

análises de estudos de caso e desenvolver um protocolo benchmarking. As medidas de 

desempenho foram separadas em seis grupos: sistema de coleta, serviço ao cliente, gestão 

de biossólidos, financeira, administração e planejamento, trabalho e segurança e operação 

de ETEs. As medidas de desempenho foram feitas por meio de indicadores classificados 

como indicadores de resultado, de eficiência e de eficácia. A Tabela 4.2 resume os 

indicadores propostos para operação de ETEs. 
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Tabela 4.2 – Indicadores propostos pela WERF (1997) para avaliação do desempenho de 
operação de ETEs 

Indicadores de Resultado Indicadores de Eficiência Indicadores de Eficácia 

- Número de excedências 

- Número de reclamações 

- Número de reclamações 

relacionadas a odor 

- Número de horas perdidas 

- Custo por volume tratado 

- Custo por análise de laboratório 

- Custo por cliente atendido 

- Custo de manutenção por volume 

tratado 

- Custo com horas extras 

- Percentual de remoção 

- Número de empregados por 

volume tratado 

- Número de empregados por 

cliente atendido 

- KWh por volume tratado 

- Número de análises por técnico 

 

Embora a pesquisa elaborada pela WERF (1997) tenha sido bastante abrangente, com a 

participação de mais 100 unidades de tratamento, os resultados demonstraram facilidade no 

manuseio, uma vez que os resultados foram apresentados em faixas muito extensas, não 

permitindo a associação com alguma característica da ETE, como por exemplo, o porte da 

unidade. Verificou-se que cerca de 60% das ETEs tratavam os esgotos a nível terciário, e 

que quase a totalidade das ETEs analisadas empregavam o processo de lodos ativados.  

 

Alguns obstáculos ao estabelecimento do benchmarking foram ressaltados pela WERF 

(1997): dificuldades de encontrar dados financeiros comparáveis, a falta de confiabilidade 

dos registros de dados operacionais, grandes diferenças entre as unidades e a falta de 

consenso em relação às melhores práticas. Esses obstáculos impedem a implementação do 

benchmarking e devem ser contornados. Como sugestão, o estudo sugere as seguintes 

ações: 

- Extrair dados financeiros a partir de informação consistente; 

- Padronização de registros dos dados operacionais por meio de uma extensa pesquisa de 

ferramentas disponíveis; 

- Construção de modelos para ajuste das medidas de desempenho que considere as 

diferenças não controláveis (tamanho da unidade e características regionais); 

- Incorporação de informações em relação à ferramenta de pesquisa para investigar a 

correlação entre práticas e melhor desempenho. 

 

O Mapeamento do Processo (Process Mapping) é definido como uma sistemática de 

rastreamento dos processos físicos, dos fluxos de tarefas-chaves e dos fluxos de 

informações dentro de uma organização. É uma técnica que auxilia na compreensão dos 

processos internos, ilustrando a complexidade de funções, aparentemente simples dentro de 

uma organização, e sugerindo mecanismos para simplificá-las. O mapeamento do processo 

descreve cada etapa, a partir de cada recurso de entrada (horas de trabalho, materiais), que 
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pode ser reduzido. Com a monetarização de cada recursos de entrada, pode-se obter o 

custo total da unidade mapeada (EPA, 1998). 

 

Outros trabalhos, de menor vulto, mas que, também possuem como objetivo a avaliação de 

desempenho das ETEs, sob uma ótica mais ampla, podem ser citados. Helland e Adamsson 

(1998), estudaram indicadores de desempenho que permitissem a utilização da técnica de 

Benchmarking para permitir a comparação entre diferentes cidades. Os grupos de critérios 

adotados envolviam: satisfação do cliente, qualidade, disponibilidade, ambiente, 

organização/pessoal e economia. Como critério de avaliação específico do processo de 

tratamento, Helland e Adamsson (1998) adotaram o uso do percentual de redução de OCP - 

Consumo de Oxigênio no Processo. Aspegren et al.(1997) propõem a definição de um 

Índice de Desempenho Integrada, para avaliar a desempenho global de ETEs, incorporando 

a questão da sustentabilidade ambiental e econômica. 

 

4.3 O OBJETO DA AVALIAÇÃO: A ETE 

4.3.1 Contexto das ETEs 

 

No âmbito de atuação de uma ETE, similarmente aos sistemas de abastecimento de água, 

as seguintes entidades podem ser encontradas (IWA, 2000): 

- Empresa gestora, que podem ser pública, privada ou mista; 

- Comunidade local, com quem a empresa mantém uma relação cliente-fornecedor; 

- Organizações não-governamentais, como as organizações ambientais, organizações de 

defesa do consumidor, caracterizados como consumidores pró-ativos; 

- Administração, que define as políticas a nível local, regional e nacional; 

- Entidades reguladoras, como os órgãos ambientais, responsáveis por estabelecer 

requisitos e verificar o cumprimento; 

- Órgãos financiadores. 

 

A Figura 4.6 representa o contexto das entidades gestoras, definido pela IWA (2000) para os 

sistemas de abastecimento de água, o qual pode representar, também, o contexto de uma 

ETE. 
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Figura 4.6 – Contexto das unidades gestoras nos sistemas de abastecimento de água. 

Adaptada (IWA, 2000) 

 

Entre os elementos integrantes do contexto (que também podem ser chamados de atores ou 

stakeholders) e a ETE, ocorrem interações que podem ser caracterizadas pelas exigências 

desses atores em relação à ETE e pela influência das atividades da ETE sobre eles. Tais 

interações e atores definem o contexto das ETEs. 

 

Embora as exigências dos atores presentes no contexto sejam elementos que ditam as 

diretrizes de uma ETE, outros aspectos também exercem influência no desempenho das 

ETEs. De acordo com Willoughby (1990), o uso de uma tecnologia em um contexto bem 

diferente daquele para qual ela foi proposta reflete-se nos severos efeitos colaterais 

imprevistos ou na mudança gradual e indesejável na dinâmica e estrutura de uma sociedade 

através de sua dependência tecnológica. Considerando, especificamente, a tecnologia de 

tratamento de esgotos, pode-se exemplificar tal situação pela instalação de uma ETE em 

uma localidade com um baixo nível educacional e distante de grandes centros urbanos, que 

utiliza um processo de tratamento complexo e com um elevado grau de mecanização. As 

dificuldades para se obter mão-de-obra especializada para a operação e manutenção, assim 

como para obtenção de peças de reposição, pode colocar em risco o resultado operacional 

daquela unidade. Verifica-se, portanto, que a decisão da tecnologia a ser adotada, tomada 

na fase de projeto, deve considerar as características tecnológicas do contexto, conforme já 

citado no item 4.2.1. 
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Um aspecto, ressaltado por Willoughby (1990) e Sachs (1993), que deve ser considerado 

nos contextos tecnológicos, é a característica ambiental da área. Em obras de ETEs, essa 

questão ganha importância especial, em função, não só dos benefícios que as ETEs podem 

proporcionar em termos de melhoria da qualidade de corpos receptores, mas também, pelo 

elevado risco que elas provocam no meio ambiente com a concentração dos efluentes em 

um único ponto. 

 

Dessa forma, verifica-se que um procedimento de avaliação de uma ETE deve envolver a 

análise da unidade no que diz respeito ao cumprimento das expectativas que os atores do 

contexto mantêm em relação a ela, bem como a análise da adequação da tecnologia 

adotada ao contexto local. Tal procedimento concorda com a afirmação de Willoughby 

(1990), para quem a verdadeira eficiência tecnológica é obtida quando ela alcança tanto a 

sua finalidade imanente (fim intrínseco), quanto os seus fins relacionados com os propósitos 

humanos (fins extrínsecos). 

 

4.3.2 Identificação dos objetivos e dos critérios de avaliação de ETEs 

 

Uma ETE é construída para atender à necessidade de uma dada localidade, ou de um 

empreendimento industrial ou comercial, adequando o seu resíduo líquido às características 

físicas, químicas e biológicas do corpo receptor, de forma a evitar a proliferação de doenças 

de veiculação hídrica e assegurar as condições necessárias para sobrevivência das 

espécies aquáticas (Arceivala, 1981). 

 

Mesmo considerando que a ETE deve atender a esse objetivo principal, outros objetivos 

também são definidos para elas, como conseqüência das expectativas ou exigências 

mantidas pelos atores presentes no contexto das ETEs. A Tabela 4.3 apresenta uma lista 

das expectativas existentes em relação a uma ETE, organizadas de acordo com os atores 

envolvidos. Os empregados foram incorporados como atores presentes no contexto das 

ETEs, uma vez que eles são elementos de importância no desempenho operacional das 

ETEs e que, também, mantêm expectativas em relação a essas unidades. A WERF (1997) 

inclui, ainda, como elemento integrante do contexto, a geração futura, que possui como 

expectativa em relação às ETEs a qualidade e a disponibilização de informações que 

permitam tomar decisões acertadas. 

 

Os diversos objetivos das ETEs, contidos na Tabela 4.3, servem de fundamento para 

definição de critérios que podem ser utilizados para avaliar a desempenho dessas unidades 
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em relação aos objetivos identificados. Para tanto, a Tabela 4.4 organiza os referidos 

objetivos, com seus respectivos critérios para mensuração. 

 

Tabela 4.3 – Objetivos de uma ETE, segundo os atores envolvidos. 
Atores integrantes do contexto 

das ETEs  
Expectativas/objetivos a serem alcançados 

Cumprir às exigências legais 

Manter uma gestão competente 

Ser informado sobre os maiores problemas iminentes 

Minimizar publicidade negativa 

Empresa gestora 

Garantir responsabilidade técnica e financeira 

Cumprir às exigências legais ambientais 

Garantir condições ambientais adequadas 
Minimizar impactos 

Maximizar confiabilidade operacional 

Órgãos ambientais fiscalizadores 
e reguladores 

Fornecer dados precisos 
Manter equipe competente 

Garantir a aplicação eficiente dos recursos financeiros 

Promover o desenvolvimento social da região 

Órgãos financiadores 

Atender à desempenho estabelecida 

Manter uma gestão competente 

Garantir responsabilidade financeira 
Melhor atendimento ao consumidor 

Manter dados precisos 

Ter capacidade de crescimento 
Promover o desenvolvimento social da região 

Administração (Governo local) 

Manter condições seguras de trabalho 

Minimizar impactos 
Maximizar usos do corpo receptor 

Melhor atendimento (informações, cortesia e acessibilidade) 

Minimizar tarifas 
Fornecer, periodicamente, informações e dados precisos 

Maximizar a prática de sustentabilidade ambiental 

Consumidores, comunidade e 
associações não-  governamentais 

Maior envolvimento e participação na sociedade 
Maximizar flexibilidade e simplicidade operacional 

Garantir condições adequadas e seguras de trabalho 

Empregados 

Geração de empregos 

Fonte: Adaptação WERF (1997), IWA (2000), Harada (1999) 
 

Na Tabela 4.5, os critérios identificados para avaliação de desempenho foram agrupados e 

tipificados, servindo de diretriz para o desenvolvimento da revisão bibliográfica descrita nos 

próximos tópicos. O agrupamento proposto permitiu definir uma estruturação dos critérios de 

avaliação em cinco dimensões: a técnica, a administrativa, a financeira, a ambiental e a 

socioeconômica. O objetivo de “manter uma gestão competente” foi desmembrado nas suas 

componentes: técnica, ambiental, financeira e administrativa. Algumas dessas componentes 

foram ressaltadas, como o “consumo de energia”, por ser considerado mais crítico dentre os 

demais insumos necessários à operação e manutenção das ETEs, como os produtos 

químicos.  
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Tabela 4.4 - Objetivos da ETE e critérios identificados para avaliação desses objetivos 

Objetivos da ETE 
Critérios identificados para avaliação do 

cumprimento dos objetivos  

1. Cumprir às exigências legais - Avaliação do atendimento à legislação ambiental * 

2. Manter uma gestão competente, atender à 
desempenho estabelecida. 

- Avaliação dos custos operacionais 
- Avaliação da eficiência do processo 
- Avaliação da gestão técnica, administrativa e ambiental. 
- Avaliação da gestão organizacional 

3. Minimizar impactos ambientais, garantir 
condições ambientais adequadas,  minimizar 
publicidade negativa 

- Avaliação dos impactos ambientais 
- Avaliação da gestão ambiental 
- Avaliação do atendimento à legislação ambiental 

4. Garantir condições adequadas e seguras de 
trabalho 

- Avaliação da gestão de segurança e saúde do trabalhador 

5. Garantir a aplicação eficiente dos recursos 
financeiros, responsabilidade financeira, minimizar 
tarifas. 

- Avaliação dos custos operacionais 
- Avaliação da viabilidade financeira 

6. Maximizar confiabilidade operacional - Avaliação da confiabilidade 
- Avaliação do monitoramento e controle de processo 

7. Promover o desenvolvimento social da região, 
maximizar usos do corpo receptor. 

- Avaliação dos benefícios econômicos e sociais 
- Avaliação do atendimento à legislação ambiental 

8. Maximizar flexibilidade e simplicidade 
operacional, ter capacidade de crescimento. 

- Avaliação das características específicas da ETE 

9. Manter fluxo de informações sobre os problemas 
iminentes, fornecer e manter dados precisos, manter 
informações periódicas. 

- Avaliação do sistema de informação 

10. Manter equipe competente - Avaliação da  gestão de recursos humanos 

11. Melhor atendimento ao consumidor (informações, 
cortesia e acessibilidade) 

- Avaliação do sistema de informações 
- Avaliação da gestão organizacional 

12. Maximizar a prática de sustentabilidade ambiental - Avaliação do uso de princípios e práticas sustentáveis 

13. Maior envolvimento e participação na sociedade - Avaliação da participação social 

*Consideraram-se somente as exigências legais ambientais 

 

Tabela 4.5 – Critérios propostos segundo as dimensões da avaliação de desempenho 
Dimensão da Avaliação Critério de avaliação 

Sistema de monitoramento e controle operacional 

Confiabilidade 

Eficiência do processo 
Consumo de energia 

Gestão de resíduos sólidos 

Gestão da manutenção 

1 – Técnica 

Especificidades da ETE 

Segurança e saúde no trabalho 

Gestão de recursos humanos 
Gestão da informação 

2 – Administrativa 

Gestão organizacional 

Custo operacional 3 – Financeira 
Viabilidade financeira 

Legislação ambiental 

Gestão ambiental e sustentável 

4 – Ambiental 

Impacto ambiental 

Benefícios socioeconômicos 5 – Socioeconômica 

Participação social 
 



55

4.3.3 Critérios técnicos .........................................................................................56 
4.3.3.1 Sistema de monitoramento e controle do processo.........................56 
4.3.3.2 Confiabilidade........................................................................................63 
4.3.3.3 Eficiência do Processo.........................................................................70 
4.3.3.4  Consumo de energia............................................................................73 
4.3.3.6 Gestão de Resíduos Sólidos................................................................85 
4.3.3.7 Especificidades da ETE........................................................................90 

4.3.4 Critérios administrativos .............................................................................94 
4.3.4.1 Segurança e Saúde no Trabalho .........................................................94 
4.3.4.2 Gestão de Recursos Humanos............................................................99 
4.3.4.3 Gestão Organizacional .......................................................................106 
4.3.4.4 Gestão da informação......................................................................... 112 

4.3.5 Critérios financeiros................................................................................... 116 
4.3.5.1 Custo operacional ............................................................................... 116 
4.3.5.2 Viabilidade Financeira ........................................................................ 124 

4.3.6 Critérios ambientais ................................................................................... 128 
4.3.6.1 Legislação Ambiental ......................................................................... 128 
4.3.6.2 Impacto Ambiental .............................................................................. 132 
4.3.6.3 Gestão ambiental................................................................................. 139 

4.3.7 Critérios socioeconômicos .......................................................................148 
4.3.7.1   Benefícios socioeconômicos........................................................... 148 
4.3.7.2 Participação social.............................................................................. 151 

 
 
 
 



56

4.3.3 Critérios técnicos 

 

4.3.3.1 Sistema de monitoramento e controle do processo 

 

Este critério trata das técnicas e procedimentos usuais para monitoramento e controle do 

processo de tratamento das águas residuárias. A avaliação dos demais processos de 

apoio será discutida em outros tópicos específicos. 

 

O controle de processo é definido por Sturm et al. (1991) como um componente do 

sistema de gestão de qualidade total responsável por manter um padrão de qualidade, por 

meio do monitoramento e análise de características específicas. Embora, atualmente, o 

controle operacional esteja sendo destacado pelas novas práticas de gestão empresarial, 

o controle de processos em tratamento de águas residuárias sempre ocupou um papel de 

fundamental importância para a garantia de elevados níveis de eficiência na remoção de 

determinados componentes. Baixos desempenhos de processos, freqüentemente, 

resultam de falhas de aplicação de conceitos básicos de controle de processo (WEF, 

1996). 

 

As modernas técnicas de gestão, como os sistemas de gestão de qualidade total, são 

unânimes em recomendar que sejam identificados e monitorados os processos de 

produção e os processos de apoio, prioritariamente, ao monitoramento do produto final. 

Essa prática é denominada de gestão por processos. 

 

O controle de processo tem dois objetivos principais: medir o nível de qualidade corrente 

e auxiliar a detectar se há mudanças no processo que possam afetar a qualidade do 

produto. As principais atividades que definem e garantem um adequado sistema de 

controle de processos são (Sturm et al., 1991): 

- Geração de dados – é o processo de coletar os dados gerados no processo, de forma 

manual ou automática; 

- Armazenamento de dados – é a processo de acumulação dos dados coletados, em 

meio magnético ou em arquivos convencionais, para o uso futuro; 

- Sistematização dos dados – é a redução dos dados coletados a dados de informação, 

que normalmente estão em formato gráfico ou estatístico; 
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- Análise dos dados – é o processo de monitoramento dos dados coletados e 

armazenados para possibilitar a resolução de problemas relacionados à qualidade; 

- Reação do sistema – é o estabelecimento da forma de resposta do sistema aos 

problemas operacionais, por meio da definição de quem, onde, quando e como deve agir 

corretivamente. 

 

Um sistema de controle de processos em ETEs deve descrever como os processos 

devem ser controlados por meio da definição dos seguintes procedimentos (WEF, 1996): 

- Fixação de responsabilidades para os processos individuais; 

- Apresentação dos métodos de verificação de desempenho; 

- Explicação dos procedimentos de mudança do processo, necessários para se 

produzirem os resultados requeridos. 

 

Segundo a NBR ISO 9004, para se assegurar a realização adequada do produto, além de 

se considerarem os processos de apoio, é necessário que sejam conhecidos alguns 

aspectos do processo principal, como os requisitos de entrada e saída desejados, as 

etapas e as atividades envolvidas no processo, os fluxos de elaboração do produto, as 

medidas de controle do processo e do produto, as necessidades de treinamento, os 

equipamentos, métodos, informações e materiais necessários à produção, os riscos 

envolvidos, as ações corretivas e preventivas.  

 

Um plano de gerenciamento de processo deve conter, inicialmente, as metas de 

tratamento estabelecidas pela legislação (federal, estadual ou municipal) e/ou pelo 

projeto. Deve indicar os parâmetros de rotina de controle de processo e potenciais 

problemas associados com cada processo de tratamento, bem como as ações 

necessárias para manter os parâmetros do processo nos limites estabelecidos O plano 

deverá conter, ainda, informações adicionais relativas à interação entre as etapas do 

processo, definição de procedimentos-padrão, definição do número e dos pontos de 

amostragem, definição de limites operacionais superior e inferior, metodologia de 

registros, dentre outros (WEF, 1996). 

 

A NBR ISO 9004 recomenda também que, periodicamente, seja realizada uma análise 

crítica do desempenho do processo, de forma a assegurar que o processo esteja coerente 

com o plano operacional estabelecido. Essa análise crítica pode envolver: confiabilidade e 
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repetibilidade do processo, identificação e prevenção de não-conformidades potenciais, 

adequação de entradas e saídas, consistência das entradas e saídas com o objetivo 

planejado, potencial para melhorias e questões não-resolvidas. 

 

Para que um sistema de controle de processo seja bem sucedido, ele deve ser 

consistente, ou seja, deve possuir uma boa adaptação entre o ambiente de produção, as 

características operacionais e o sistema de controle do processo. Essa adaptação pode 

ser feita em função do grau de intensidade de informações geradas no processo. 

Processos com baixo número de informações, normalmente combinam baixa freqüência 

de produção e longo tempo de processo. Nesses casos, recomenda-se que a técnica de 

controle se baseie na análise de 100% do produto (Sturm et al., 1991). 

 

Lunner e Koons (1991) utilizam o volume de produção para diferenciar a ferramenta 

estatística a ser aplicada no controle de processos e demonstram que é possível utilizar 

ferramentas estatísticas convencionais mesmo nas unidades operacionais onde há um 

baixo volume de produção, desde que o controle esteja centrado no processo, e não no 

produto. Recomendam, também, que, no controle do processo, seja avaliada a freqüência 

de ocorrência dos desvios, em substituição à avaliação das medidas reais. 

 

Os processos que possuem um número de informações intermediário, mesmo possuindo 

um número elevado de produção, podem ser baseados em técnicas de amostragem, 

como os sistemas de controle estatístico de processo – (CEP ou SPC). Esses tipos de 

sistemas de controle empregam técnicas e métodos estatísticos com o propósito de 

estimar e minimizar os ajustes necessários em um determinado processo para se obterem 

os resultados mais próximos do desejado e para antecipar os efeitos de tendências 

conhecidas. Os sistemas CEP normalmente utilizam gráficos de controle, como o X 

(média), R (amplitude média), SomCum (soma acumulada do desvio da média), p (fração 

não-conforme), c (número de não-conformidades). 

 

A avaliação da qualidade do efluente final e de eficiência do processo em ETEs tem sido 

feita, basicamente, por meio de gráficos desses resultados em função do tempo. Segundo 

Rousseau (2001), a forma mais simples de avaliação da qualidade do efluente de uma 

ETE é comparar a série de tempo do efluente, com o padrão legal e observar os valores 

excedidos. Entretanto, ele ressalta que tal análise, feita de forma isolada, não é um bom 
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indicador, e que informações adicionais, como a duração da excedência, possibilitam 

analisar a severidade do impacto ambiental causado pela extrapolação do valor padrão, 

assim como a probabilidade de ocorrência da excedência permite subsidiar melhor os 

processos de decisão. 

 

Os processos com alto nível de informações caracterizam-se pela geração contínua de 

dados relacionados à qualidade, por um curto tempo de processamento, alto nível do 

sistema de automação, impossibilidade de parada do processo em condições normais, 

um grande e crescente número de dados e por medidas constituídas por um valor e um 

atributo. Sistemas com tais características são encontrados em Sistemas de Produção 

Integrado-Automatizado - AIMS. Nesses casos, as avaliações devem ser feitas, sempre 

que possível, em tempo real.  

 

Os sistemas AIMS geram um elevado número de informações que pode inviabilizar o uso 

de um procedimento que se baseie na técnica de amostragem, como o CEP. Os pontos 

críticos da aplicação de sistema de controle estatístico em um processo com um alto 

índice de informações são: 

- O controle normalmente é feito por gráficos que se baseiam em médias. As médias 

mascaram o ordenamento temporal das observações e promovem um atraso na 

percepção das mudanças ocorridas; 

- O armazenamento e a análise de dados, necessária ao controle estatístico do 

processo, provocam uma defasagem entre o que está ocorrendo e o que está sendo 

analisado, podendo gerar decisões equivocadas; 

- O custo de controle torna-se proibitivo, dado o elevado número de amostras e de 

armazenamento de dados e informações, aliado à baixa velocidade de retorno de 

resposta necessário ao controle adequado do processo. 

 

Dessa forma, Sturm et al. (1991) sugerem o uso de um sistema de controle de processo 

estatístico suficiente (SSPC), que, por meio do uso de teoremas e técnicas Bayesianas, 

reduz um grande número de informações a alguns poucos itens que são continuamente e 

facilmente atualizados, os quais são chamados parâmetros  do processo. O procedimento 

propõe a geração de duas distribuições de resposta média para um determinado 

parâmetro de processo, a primeira representando o estado do processo no longo prazo e 

a segunda, no curto prazo. Quando a distribuição de curto prazo apresenta movimentos 
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contrários à de longo prazo, isso indica a presença de problemas de controle de qualidade 

no processo.  

 

Uma vez que o processo tenha sido trazido para um estado de controle estatístico, ele 

pode ter a sua capabilidade definida. Nesse estado, o processo pode proporcionar as 

seguintes vantagens: o processo tem um desempenho previsível, incluindo o número de 

erros ou defeitos; os custos e as características são previsíveis; a produtividade é 

máxima; e, os efeitos de mudanças no processo são mais facilmente observáveis. 

 

Os sistemas de controle de processo, usualmente, utilizam-se da análise da capabilidade 

do processo, por meio do estudo de uma característica de qualidade univariada do 

produto. A capabilidade do processo, Cp, pode ser resumida como sendo a uniformidade 

de um processo medida pela sua variabilidade. Ela expressa a relação entre a variação 

permissível do processo prevista em projeto (limite superior e limite inferior) e a faixa de 

tolerância de produção, que representa a variação atual (6 x desvio padrão) (Hubele et al., 

1991). O índice Cp pode assumir somente valores positivos, sendo que, quando ele for 

menor que 1 (um), a variabilidade do processo é maior que a permitida. 

 

Como o índice Cp não indica a posição relativa entre a processo e a especificação, pode-

se utilizar um outro índice de capabilidade do processo que incorpora essa informação, 

identificado por Cpk. Esse índice utiliza a mesma relação, porém adota a menor variação 

permissível do processo (dada pela diferença entre o limite superior e a média ou entre a 

média e o limite inferior) dividida pela variação atual (dada por 3 x desvio padrão). O 

índice Cpk  pode ser positivo, negativo ou zero. Quando este índice assume um valor 

maior que 1 (um) verifica-se que a variação ocorrida está dentro da faixa especificada, 

enquanto que os valores menores que 0 (zero) indicam  que o valor médio encontra-se 

fora dos limites estabelecidos. Os valores de Cpk entre 0 e 1, indicam que ocorreu 

variação para fora dos limites estabelecidos, mas a média se manteve no intervalo. 

 

Lant e Steffens (1998) propõem o uso do indicador de capacidade do processo Cpk  aliado 

ao indicador de performance do processo Ppk, para verificar a viabilidade de se 

implementar ou melhorar o sistema de controle de processo, tendo em vista a capacidade 

do processo em atingir os limites estabelecidos. Esse procedimento, considerado 

relativamente simples e barato, possibilita avaliar a adequação do sistema de controle e 
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verificar a necessidade de se alterar o processo de tratamento, uma vez que este pode 

estar sendo o fator limitante no alcance da eficiência desejada. 

 

Avaliações do sistema de controle, tradicionalmente, têm sido feitas por meio da Análise 

de Benefícios e Oportunidades, mas o custo de tal avaliação é relativamente alto, 

representando cerca de 1 a 2% do custo final do projeto do sistema de controle. Como 

alternativa, o ICI Engineering desenvolveu um sistema de avaliação preliminar do sistema 

de controle de processo por meio do uso de benchmarking. Com base em uma lista de 

questões utilizadas como benchmarks de controle de processos em indústrias químicas, 

Lant e Steffens (1998) apresentam o resultado da avaliação de 12 ETEs da Austrália, e 

confirmam o grande potencial de uso de sistemas de controle avançado de processo e de 

analisadores on-line em ETEs, destacando que os equipamentos para controle 

automático de oscilações do processo têm preponderado frente ao número de 

equipamentos para controle de qualidade do efluente. Verificou-se, também, que 60% das 

ETE´s estavam com a capacidade limitada e que poucos entrevistados conheciam os 

reais benefícios e oportunidades que poderiam ser obtidos com a melhoria do controle de 

processo, que são fundamentalmente a redução nos custos de implantação e de 

operação.  

 

O CEP vem sendo aplicado na Unidade de Produção Itaqui – UPI (ETA), Campo Largo, 

PR, e tem sido observada uma tendência de “achatamento” das faixas de operação, com 

uma otimização nas dosagens de produtos químicos e, conseqüentemente, uma redução 

de perdas no processo produtivo (Netzel, 2000). 

 

Islam et al. (1999) constataram que a tecnologia de controle de processo em ETE´s que 

empregam tratamento biológico com remoção de nutrientes está ainda subutilizada e 

destacam os benefícios que podem ser alcançados com a melhoria do nível de controle, 

como a redução nos custos de implantação e operação das ETE´s e a melhoria nas 

características do efluente. Dentre as ferramentas disponíveis para implementar o 

controle de processos, estão os sistemas de monitoramento inteligente e os sistemas de 

otimização e controle de processo baseado em modelos de sistemas de suporte à 

decisão. 
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Muitos estudos têm sido desenvolvidos e muitos métodos e softwares já estão em uso 

para auxiliar no controle e na supervisão dos processos de tratamento de águas 

residuárias. O atual estado da arte, em termos de modelagem, sistemas de automação e 

controle, e otimização de processos de tratamento, foi descrito por Kabouris (1997), que 

cita alguns casos onde a implementação de um sistema de supervisão ou de controle de 

um parâmetro de processo propiciou desde redução de custos de pessoal e de operação 

e manutenção (O&M), até melhorias operacionais e de eficiência de processo. 

 

Um aspecto que merece atenção no controle do processo é a influência do fator humano, 

especialmente no que se refere ao entendimento e à familiaridade com o processo, à 

qualificação e treinamento dos operadores e à capacidade de aplicação do conhecimento 

do processo para o controle operacional (EPA, 1989). Atualmente, verifica-se a tendência 

de aumentar a automação do controle operacional do processo com o objetivo de 

minimizar os problemas operacionais relacionados ao fator humano, como exemplo, 

pode-se citar o indicador “grau de automação” proposto pela WERF (1997). 

 

Há, ainda, dois procedimentos que se destacam como contribuintes para a melhoria da 

performance de ETEs e que apóiam o controle do processo, que são a padronização de 

procedimentos e realização das análises de controle e da performance. 

 

A padronização é considerada a mais fundamental das ferramentas gerenciais, sendo um 

caminho seguro para se atingir a produtividade e competitividade, a nível internacional. 

Pode ser conceituada como uma atividade sistemática, praticada por uma organização, 

que estabelece e utiliza padrões, com o objetivo de alcançar melhores resultados 

operacionais. O padrão é entendido como um documento de consenso estabelecido para 

um objeto, desempenho, capacidade, etc., com o objetivo de unificar e simplificar, 

trazendo benefícios para as pessoas envolvidas (Falconi, 1992). 

 

A atividade de padronização é constituída por uma série de etapas, onde se inclui a 

sensibilização das pessoas, comprometimento da diretoria, estabelecimento de um 

programa, definição de padrões para os processos críticos, treinamento de pessoal, e 

revisão periódica do programa (Falconi, 1992). Portanto, a padronização de 

procedimentos não deve ser considerada como finita, mas como um processo que pode 



63

ser melhorado continuamente, por meio do incentivo a novas idéias e soluções (WEF, 

1996). 

 

Em relação às análises de controle, pode-se dizer que, em ETEs, elas constituem a 

principal atividade que subsidia o controle de processo. Os resultados das análises de 

laboratório devem ter a precisão e periodicidade necessária. Tal atividade envolve a 

coleta de amostras representativas, não só para o controle do processo, mas, também, 

para acompanhar a performance do efluente final. Essa coleta de amostras deve ser 

estabelecida em um plano de amostragem, o qual deve informar sobre a carga e a 

performance da cada unidade do processo. A Tabela A8 do Apêndice A apresenta a 

freqüência e o tipo de amostragem recomendável para as análises requeridas pelos 

principais processos de tratamento. 

 

4.3.3.2 Confiabilidade 

 

O estudo da confiabilidade teve início no período da 2ª Guerra Mundial e, desde então, 

tem crescido e se desenvolvido em diversas áreas, como a confiabilidade mecânica, 

confiabilidade humana, confiabilidade dos sistemas de energia, programas de 

confiabilidade, engenharia de manutenibilidade, etc. Estudos nessa área fazem parte da 

engenharia de confiabilidade, que, por sua vez, integra a engenharia de sistemas. A 

confiabilidade de sistemas é dividida em duas grandes categorias: a confiabilidade de 

projetos e confiabilidade operacional. A primeira categoria inclui o estudo de itens como 

análise de confiabilidade, verificação de projetos e análise de testes de confiabilidade, 

enquanto que a segunda trata da análise de falhas, registros de operação, ação corretiva, 

dentre outros (Dhillon, 1983). 

 

Metcalf e Eddy (1991) definem a confiabilidade, em termos de desempenho de ETEs, 

como sendo o percentual de tempo em que a concentração do efluente atende ao 

requisito de concentração estabelecido. 

 

Algumas definições relacionadas à engenharia de confiabilidade são destacadas por 

Dhillon (1983): 



64

- “Confiabilidade é a probabilidade de um item desempenhar sua função 

adequadamente, de acordo com as condições especificadas, por um período previsto de 

tempo”. 

- “Taxa de risco (taxa de falha instantânea) é definida como a taxa de mudança de 

quantidade de componentes que falharam, dividida pelo número de componentes que 

permaneceram sem falhar, em um tempo determinado”. 

- “Redundância ativa é o termo usado quando a capacidade excedente das unidades 

está funcionando simultaneamente”. 

 

Segundo Eisenberg et al. (2001), a confiabilidade de processos de tratamento era 

geralmente considerada como uma função de quantos processos ou componentes 

dispunham de unidades adicionais de segurança. Dessa forma, a falha do processo era 

esperada e a segurança era providenciada pela minimização da exposição às condições 

de falhas. 

 

Com o desenvolvimento de estudos na área de confiabilidade, aliado à crescente 

necessidade de se determinar com maior precisão o risco a que as comunidades estão 

sendo submetidas com o lançamento das águas residuárias em corpos d’água, muitas 

técnicas vêm sendo utilizadas para determinação da confiabilidade, visando à aplicação 

em projetos e planejamento de recursos hídricos, tratamento de esgotos e, 

principalmente, em projetos de reúso de águas residuárias (Eisenberg et al., 2001). 

 

Niku et al. (1979) e Metcalf e Eddy (1991) definem a confiabilidade como sendo uma 

função da probabilidade de falhas, que pode ser expressa da seguinte forma: 

 

)(1 falhaPdadeConfiabili ??                     (Eq. 4.7) 

 

em que: 

)(1)(1 aãorequeridConcentraçãoefluenteConcentraçfalhaP ????  

 

A probabilidade de falha fica, portanto, associada à função de distribuição da 

concentração do efluente. A função de distribuição log-normal tem sido utilizada com uma 

boa adaptação para predizer a concentração de DBO e de SS no efluente de uma ETE 

(Niku et al., 1979, Niku et al., 1982, Dunn et al., 1998 e Eisenberg et al., 2001). Na 
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pesquisa desenvolvida por Niku et al. (1979), com os dados de 37 ETEs, o erro resultante 

foi menor que 5%, sendo que a distribuição log-normal apresentou resultados mais 

conservadores. 

 

A determinação da confiabilidade, a partir da função de distribuição log-normal da 

concentração do efluente, pode ser utilizada em dois momentos: durante a fase de 

elaboração do projeto e na fase de operação. No primeiro caso, uma vez adotado o nível 

de confiabilidade desejado para a estação, determina-se um valor médio para cada 

constituinte, garantindo, desta forma, que a variação de concentração esperada só 

ultrapasse os valores permitidos, em um número de vezes igual ao previsto pelo valor da 

confiabilidade adotada. O valor médio de concentração do efluente a ser adotado em 

projeto é obtido em função de um coeficiente de confiabilidade (COR). Tais parâmetros 

são definidos de acordo com as expressões: 

XsCORmx ).(?                       (Eq. 4.8) 

)))1.(ln((2/12 2/12
1.)1()( ?? ??? xVZ

x eVCOR ?                    (Eq. 4.9) 

 

em que: 

mx - média da concentração do constituinte 

Xs - concentração padrão requerida 

Vx – Coeficiente de Variação (CV) definido como o desvio padrão dividido pela média 

Z1-?  - número de desvios-padrão a partir da média da distribuição normal 

 

O segundo momento em que pode ser útil determinar a confiabilidade de uma ETE ocorre 

quando ela está em operação. Conhecendo-se a concentração média, o desvio padrão e 

a concentração padrão estabelecida para lançamento, determina-se a confiabilidade da 

estação utilizando-se a distribuição normal padronizada e os percentis associados à 

probabilidade acumulada (Niku et al., 1979 e Metcalf e Eddy, 1991) 

 

Os coeficientes de variação (CV) são valores de fácil obtenção em ETEs, mas utilizados 

com pouca freqüência. A Tabela 4.5 resume alguns dos valores obtidos na revisão 

bibliográfica que podem servir de orientação para adoção desses coeficientes ou para 

análise dos coeficientes de variação encontrados em ETEs em operação. 
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Tabela 4.6 – Valores de referência para CV para remoção de DBO e de SS 

Faixa de Variação 
Tipo de processo / Parâmetro Valor médio 

Valor mínimo Valor máximo 

Filtros / CV de DBO *1 0,46 0,15 0,75 

Filtros / CV de SS *1 0,52 0,27 0,79 

Lodos ativados / CV de DBO * 2 0,66 0,34 1,11 

Lodos Ativados / CV de SS *2 0,79 0,32 1,70 

Lodos ativados / CV de DBO * 3 0,66 - - 

Lodos ativados / CV de DBO * 4 0,37 0,24 0,63 

Lodos Ativados / CV de SS *4 0,30 0,18 0,44 

Aeração prolongada / CV de DBO *3 0,70 - - 

Estabiliz.por contato e RBC/ CV de DBO * 3 0,60 - - 

Valo de Oxidação/ CV de DBO *3 0,57 - - 

Lagoas estabiliz. e Filtros Biol.(leito plástico)/ 

CV de DBO *3 0,50 - - 

Filtros Biol. (leito p edra)  / CV de DBO *3 0,40 - - 

Obs.:*1 - Valores relativos a 11 ETEs (Niku et al., 1982); *2 - Valores relativos a 37 ETEs (Niku et al., 1979); *3 

- Valores relativos a 324 ETEs (Rossman et al., 1986); *4 - Valores relativos a 5 ETEs da Região Metropolita na 

de São Paulo (SABESP, 2001b). 

 

Outros autores acrescentam ainda algumas informações relacionadas aos CV. Thomann 

e Asce (1970) indicam uma faixa de CV para a DBO entre 0,22 a 1,07, com a média de 

0,68 nos efluentes secundários de ETE´s tratando efluentes industriais. Para os efluentes 

primários a faixa dos CV foi de 0,21 a 0,39, com o valor médio de 0,28. Ossenbruggen e 

Constantine (1986) obtiveram CV diários para DBO e SS, de 0,50 e 0,60, e CV mensais 

para DBO e SS de 0,25 e 0,35, respectivamente, em uma ETE, indicando que os CV com 

base em médias diárias podem atingir valores do dobro dos valores de CV com médias 

mensais. 

 

É importante ressaltar que, quando se projeta uma ETE adotando como concentração 

média de projeto o valor da concentração requerida pela legislação, a confiabilidade 

resultante para a estação irá variar entre 55% a 60% (adotando-se CV entre 0,30 e 0,60), 

indicando que em uma parte considerável do tempo de operação da ETE, ela estará 

funcionando fora dos padrões estabelecidos. 

 

De acordo com Eisenberg et al. (2001), a confiabilidade das ETEs está relacionada a dois 

aspectos: a confiabilidade mecânica e a confiabilidade do processo operar em condições 
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satisfatórias. A confiabilidade mecânica é determinada, inicialmente, com a identificação 

dos componentes mecânicos da planta, cujas falhas podem comprometer a qualidade do 

efluente final e, em seguida, determina-se a probabilidade de falhas desses componentes. 

Por meio dessa avaliação, é possível quantificar a dependência mecânica de uma ETE 

em termos operacionais e identificar pontos frágeis no processo de tratamento, que 

podem, posteriormente, ser melhorados para aumentar a confiabilidade do processo. Os 

métodos indicados para determinação da confiabilidade mecânica, freqüentemente 

utilizados em indústrias, são: análise de árvore de falhas, análise de árvore de eventos, 

análise de efeito e modo de falhas e análise de componentes críticos, sendo este último 

desenvolvido pela EPA para determinação da confiabilidade em serviço, manutenibilidade 

e disponibilidade operacional de componentes críticos selecionados de ETEs. 

 

Dhillon (1983) apresenta técnicas simplificadas para determinação de confiabilidade em 

sistemas, como a técnica de redução de rede, técnica de decomposição, método estrela-

delta, método Markov e método binomial. Um conjunto de técnicas avançadas para 

determinação da confiabilidade de sistemas também é apresentado pelo mesmo autor, 

como a técnica de variáveis suplementares, a teoria da interferência, a determinação da 

confiabilidade humana e a árvore de falhas. 

 

A confiabilidade mecânica dos componentes críticos de uma ETE com tratamento 

avançado foi analisada em uma pesquisa, por um período de 1 (um ano), e os resultados 

apresentaram elevados índices de confiabilidade (maiores que 99,5%) nas unidades de 

tratamento preliminar, primário, terciário, UV e osmose reversa, e índice de confiabilidade 

um pouco menores (em média, 97,5%) para o tratamento secundário (Eisenberg et al., 

2001). Problemas operacionais relacionados à manutenção corresponderam, em média, 

cerca de 10% dos problemas encontrados por Bertouex e Fan (1986), em pesquisa 

realizada em 15 ETEs, com os dados de 4 a 5 anos de operação. O percentual de dias 

com perturbações operacionais relacionadas a falhas mecânicas, obtidos por Rossman et 

al. (1986), foi de aproximadamente 1%, indicando uma disponibilidade da ordem de 98%, 

que é considerada elevada. Os componentes mecânicos que apresentaram menor 

disponibilidade foram: motor a gás e filtros a vácuo (93%), válvulas de esfera (87%) e 

incineradores (72%). 
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A confiabilidade do processo, também chamada de confiabilidade inerente, de acordo 

com Eisenberg et al. (2001), envolve a quantificação da variabilidade do efluente final e a 

sua determinação pode ser feita com o uso de fundamentos estatísticos associados à 

análise de freqüência. A confiabilidade inerente de um sistema de tratamento pode ser 

caracterizada pela estimativa das distribuições de probabilidades acumuladas, relativas a 

um contaminante específico, em cada etapa do processo de tratamento. Essas 

distribuições de probabilidade representam a variabilidade do desempenho do processo e 

permitem estimar a probabilidade de um processo exceder a uma meta pré-fixada. Outra 

vantagem em se utilizar esse procedimento é a possibilidade de se determinarem os 

valores médios e os desvios -padrão, a partir dos gráficos que relacionam proporções 

acumuladas versus  concentração, evitando-se trabalhar com dados que possam não ter 

sido bem quantificados (Eisenberg et al., 2001). 

 

Procedimentos como esse têm sido empregados, recentemente, para avaliar os sistemas 

de múltiplas barreiras. Esses sistemas são preferencialmente utilizados quando se 

pretende produzir uma menor variabilidade no nível de contaminantes que passam 

através de um sistema. As ETE´s geralmente podem ser consideradas como exemplo 

desses sistemas, onde cada etapa do processo caracteriza uma barreira. Nesses casos, a 

confiabilidade global de um processo pode ser estimada utilizando-se as técnicas 

convencionais como a análise de cadeia de eventos. No entanto, métodos estatísticos, 

como a avaliação freqüência-conseqüência, vêm sendo utilizados para avaliar a 

performance de ETE´s, sobretudo naquelas que empregam tratamento avançado, onde é 

importante a análise da remoção de um determinado contaminante. A determinação da 

confiabilidade global do processo, para aquele constituinte, é dada, então, pela 

distribuição de probabilidade definida por uma integral múltipla, onde cada etapa é 

descrita por uma função de densidade de probabilidade da relação entre a concentração 

do afluente e do efluente. A solução do problema é obtida aplicando-se o método de 

Monte Carlo. A performance de uma ETE, representada dessa forma probabilística, 

possibilita conhecer as incertezas e a variabilidade dos principais dados associados ao 

sistema de tratamento, além de permitir determinar a probabilidade da ETE atingir uma 

dada capacidade de tratamento (NRC, 1998 e Eisenberg et al., 2001). 

 

Já foram desenvolvidos muitos estudos com o objetivo de identificar as causas da 

variabilidade dos processos de tratamento. Niku e Schroeder (1981) pesquisaram a 
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interferência dos seguintes fatores em ETE´s que empregam o processo de lodos 

ativados: variáveis afluentes (vazão, concentração de DBO e de SS); condições 

ambientais (temperatura da água, vento); parâmetros biológicos e operacionais (tempo de 

residência celular, relação F:M, vazão e concentração do lodo de retorno); características 

de sedimentação e do projeto de decantadores; tamanho da ETE e tipo de processo; 

fatores humanos; efeito do tempo e variabilidade inerente ao processo. O resultado 

encontrado, relativo à pesquisa em 21 ETEs, indicou que não há uma relação consistente 

entre a variabilidade do efluente e os fatores analisados. Somente uma faixa de 13 a 60% 

da variabilidade da DBO e de 5 a 52% dos SS do efluente pôde ser explicada. 

 

Rossman et al. (1986) pesquisaram as perturbações que provocaram variação na 

qualidade do efluente, em 15 ETE´s, e verificaram que elas ocorreram, em média, 8,5% 

do tempo de análise. Rossman et al. (1986) definiram as perturbações como sendo o 

período de tempo em que a performance da unidade não foi a mesma de um passado 

recente. Cerca de 60% das perturbações ocorridas foram associadas à concentração do 

DBO e do SS no efluente e foram provocadas, basicamente, pela variação de vazão, por 

problemas de manuseio de sólidos e pelas baixas concentrações de OD e de SS na 

mistura líquida. 

 

Berthouex e Fan (1986) encontraram como causas de perturbações na concentração de 

DBO no efluente, em 15 ETEs analisadas, os seguintes aspectos: falhas mecânicas (5%), 

interrupção de energia (49%), manutenção (9%), variáveis afluentes (17%), modificação 

do sistema (4%), negligência (1%) e causas desconhecidas (15%). Dentre esses 

aspectos, verificou-se que a maioria das causas da variabilidade do efluente foi provocada 

por fatores operacionais e distúrbios no afluente. O percentual do tempo de operação em 

que ocorreram perturbações no efluente foi cerca de 8 a 9% e o tempo de duração médio 

foi de 3,5 dias. 

 

De acordo com Eisenberg et al. (2001), a variação na concentração do efluente 

decorrente das falhas ou da manutenção de componentes mecânicos não tem sido muito 

significativa. Nesse caso, a ETE teria uma disponibilidade operacional de, 

aproximadamente, 100% do tempo, observada em um período de longo prazo, e a 

confiabilidade da ETE pôde, então, ser definida baseando-se apenas nos seus dados de 

performance. 
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Medidas da variabilidade da qualidade do efluente podem ser utilizadas para se definir a 

confiabilidade do processo, uma vez que a confiabilidade também se refere à qualidade 

do produto final, embutindo a robustez que o processo proporciona para garantir uma 

determinada qualidade ao efluente, frente às mudanças de condições operacionais 

(Eisenberg et al., 2001). A variabilidade do efluente de uma ETE reflete, portanto, a 

estabilidade do processo. O conceito de estabilidade, segundo Niku et al. (1982), é 

definido como “a medida da aderência da concentração média anual de um constituinte”. 

Verifica-se, então, que há uma forte interdependência entre confiabilidade e estabilidade, 

motivo pelo qual esta última foi tratada no mesmo tópico. 

 

Para melhoria dos procedimentos de avaliação de projetos de ETEs, Kroiss (1994) sugere 

que sejam desenvolvidos procedimentos operacionais, em uma base internacional, a 

partir de dados de ETEs existentes, para se determinar um “fator de confiabilidade” para 

os diferentes processos, permitindo, de certa forma, determinar a confiabilidade inerente 

de cada processo e melhorar o critério de escolhas de sistemas de tratamento. Tal 

procedimento seria bastante interessante e útil para se poder realizar avaliações 

comparativas de performances de ETE´s, possibilitando o desenvolvimento de um 

indicador de confiabilidade.  

 

4.3.3.3  Eficiência do Processo 

 

A eficiência necessária em um processo de tratamento é determinada em função de 

elementos locais que incluem população a ser atendida, quantidade e qualidade das 

águas residuárias, e concentração de determinados componentes no efluente final, 

admissível pelo corpo d'água. Os estudos que envolvem esses fatores, desenvolvidos na 

fase de projeto, objetivam atender às condições legais vigentes e permitem estabelecer o 

grau de tratamento necessário para cada componente (Arceivala, 1981). 

 

A determinação das eficiências do processo de tratamento é uma das principais e mais 

usuais formas de avaliação de desempenho de ETEs, sendo que as eficiências 

estabelecidas na fase de projeto constituem as referências mais utilizadas para definição 

das metas de desempenho dos processos. 
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A eficiência de um processo de tratamento pode ser obtida de duas formas. Pode-se 

medir a eficiência pela concentração efluente do i-ésimo constituinte da água residuária, 

ou como um percentual de redução de determinado constituinte, nesse último caso a 

eficiência pode ser expressa pela seguinte equação (Souza, 1992): 
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em que: 

E(i) - eficiência na remoção do i-ésimo constituinte da água residuária 

Ca (i) - concentração do i-ésimo constituinte na água residuária afluente 

Ce (i) - concentração do i-ésimo constituinte na água residuária efluente 

 

Como a ETE normalmente é composta por uma associação de processos, a eficiência 

total também pode ser dada como função das eficiências parciais, de acordo com a 

seguinte equação (Souza, 1992): 
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Onde: 

ET(i) - eficiência total da ETE na remoção do i-ésimo constituinte da água residuária. 

 

Embora a determinação da eficiência do processo de tratamento seja algo bastante 

simples, algumas questões merecem ser comentadas, uma vez que elas interferem na 

definição dos padrões de referência e na forma de avaliação deste critério. 

 

Conforme já citado, normalmente o padrão de referência para eficiência de remoção de 

constituintes é aquele que foi definido no projeto. Entretanto, é um fato comum encontrar 

ETEs que não possuem informações a respeito do projeto. Mesmo quando o projeto está 

disponível, os parâmetros considerados no seu desenvolvimento podem ter sofrido 

variações significativas, durante a fase de construção e operação da ETE. Nessas 

circunstâncias, um procedimento importante para as ETEs é a obtenção das novas 

eficiências, em função das características da água residuária afluente e das 

características físicas da unidade. Esse procedimento, proposto pela EPA (1989), compõe 

uma das atividades da CPE - Comprehensive Performance Evaluation, e possibilita obter 
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informações da eficiência real do processo e identificar os fatores limitantes da 

performance. 

 

Como alternativa ao uso do valor de eficiência de remoção estabelecido para o projeto ou 

o valor determinado especificamente para a ETE, a partir da CPE, pode-se adotar valores 

de literatura já reconhecidos. Diversos autores apresentam valores de remoção de 

constituintes para os principais tipos de processo de tratamento, como Sperling (1995), 

Metcalf e Eddy (1991), Arceivala (1981). 

 

A forma de determinação da eficiência de remoção em ETEs para efeito de comparação, 

normalmente não é estabelecida. Usualmente, ela é referida como uma média mensal, 

determinada a partir do número de análises efetuadas durante o mês. Entretanto, para 

efeito de uma avaliação pontual, é recomendável verificar se a média é, de fato, 

representativa. Nesse sentido, a consideração do desvio padrão observado nas 

eficiências de remoção da ETE para os constituintes pode ser útil. Com o objetivo de 

avaliar a ordem de grandeza desses desvios -padrão, as eficiências de remoção de DBO e 

SS foram calculadas para algumas ETEs do Distrito Federal e estão apresentadas na 

Tabela 4.7. Verificou-se que há uma variação significativa entre os desvios-padrão em 

função do processo utilizado e das características do efluente, confirmando a importância 

de se definir o número de amostras mínimo para que o valor médio adotado forneça um 

nível de confiança adequado à análise. 

 

Tabela 4.7 - Desvios padrões e variâncias observadas na eficiência de remoção de DBO 

e SS em algumas ETEs do Distrito Federal 

DBO SS 
ETEs % remoção 

média anual 
Desvio 
padrão 

Variância 
(%) 

% remoção 
média anual 

Desvio 
padrão 

Variância 
(%) 

ETE Recanto 92,17 1,59 2,52 97,00 0,74 0,55 

São Sebastião 93,73 4,45 19,82 81,58 7,40 54,81 
Samambaia 91,33 2,31 5,33 76,25 3,57 12,75 

Paranoá 83,42 7,17 51,36 70,33 11,46 131,33 
Planaltina 92,73 5,48 30,02 89,17 3,07 9,42 

Sobradinho 83,45 5,85 34,27 87,17 3,79 14,33 

ETE Norte 97,91 0,54 0,29 94,92 1,00 0,99 
ETE sul 97,75 1,29 1,66 96,50 0,90 0,82 

Fonte: SIESG (2001) (Calculado com base nos dados médios mensais do ano 2000) 
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4.3.3.4  Consumo de energia 

 

O consumo de energia elétrica de uma ETE, de acordo com o processo de tratamento 

adotado, pode representar até 30% das despesas dessa unidade (WEF, 1996). 

Paralelamente a esse fato, há uma crescente conscientização da sociedade de que tanto 

a produção como o consumo de energia elétrica são geradores de impacto ambiental. 

Tais motivos têm tornado a eficiência energética objeto de interesse de estudiosos da 

área. 

 

Podem ser realizadas muitas ações para otimizar o uso da energia, as quais podem 

incluir: a implementação de um sistema de gerenciamento de energia, a melhoria do 

sistema de instrumentação e controle, o uso de processos e equipamentos 

energeticamente eficientes, além de instituir medidas de incentivo à redução do consumo 

e programas de auditoria de energia. Um programa de auditoria de energia tem por 

objetivo avaliar o consumo de energia da ETE no que se refere a iluminação, 

aquecimento, ventilação, ar condicionado, instalações de bombeamento e no próprio 

processo de tratamento. A auditoria irá caracterizar o consumo de energia e “quando e 

onde” a demanda irá ocorrer. Com base nesse diagnóstico, são propostas medidas de 

conservação de energia e as estratégias de implementação (WEF, 1996). 

 

Evans e Laughton (1994) concluíram, após estudo relacionado à eficiência de energia em 

414 ETEs em Ontário, Canadá, que existem muitas oportunidades para se conservar 

energia, e destacaram que: 

- É possível reduzir até 25% da energia utilizada atualmente nas ETEs, por meio de 

medidas de uso eficiente da energia; 

- Dentre os diversos consumos existentes nas ETEs, o melhor local para se obter uma 

redução de consumo é no bombeamento do afluente (que corresponde, em média, a 20% 

do consumo de energia da ETE), quando o sistema de aeração já tiver sido otimizado. 

 

Atualmente, tem sido introduzida uma fase anaeróbia nos processos de tratamento de 

esgotos, o que possibilita uma redução da carga orgânica a ser tratada com processos 

mais complexos e de custos operacionais mais elevados, principalmente devido à 

redução no consumo de energia. 
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Ressalta-se que, embora a maioria das ETEs (cerca de 58%) incluídas no estudo de 

Evans e Laughton (1994) adote processos convencionais (lodos ativados, aeração 

prolongada, biofiltros e terciário), elas são responsáveis pelo consumo de 94% da energia 

utilizada. As lagoas convencionais e lagoas aeradas, que totalizam 39% das ETEs, 

consomem apenas 2% de energia. A realidade brasileira difere bastante em termos de 

tipos de processos empregados nas ETEs existentes e, conseqüentemente, diferem os 

consumos de energia. Porém, a questão do uso eficiente é bastante aplicável às ETEs 

brasileiras. Com a crise energética ocorrida em 2001, essa questão adquire maior 

importância. 

 

De acordo com a avaliação de Bahia et al. (1998), o setor de saneamento é capaz de 

reduzir, em um prazo de 3 (três) anos, cerca de 15% do consumo de energia por meio de 

medidas que promovam a eficiência energética. Dentre as medidas apresentadas, 

destacam-se as que foram recomendadas especificamente para o tratamento das águas 

residuárias: substituir os sistemas de aeração mecânica para aeração com difusores de ar 

e estudar mecanismos de desligamento de equipamentos no horário de ponta, 

principalmente nos tanques de aeração e nos digestores anaeróbios. Nos novos projetos, 

as seguintes recomendações são propostas: enfatizar o uso de equipamentos e de 

materiais de boa qualidade, de forma a obter desempenhos e rendimentos melhores 

(buscar o selo de eficiência do PROCEL - Programa de Combate ao Desperdício de 

Energia Elétrica); estudar a contratação do fornecimento de energia; estabelecer 

procedimentos operacionais de acordo com as variações diárias da demanda; buscar a 

modulação; e, utilizar pessoal de operação qualificado. 

 

Para efeito de referência, a Tabela 4.8 apresenta os percentuais de energia gastos nas 

principais etapas do processo de uma ETE convencional, que emprega o processo de 

lodos ativados, desinfecção do efluente e tratamento do lodo, com base nos dados de 

Evans e Laughton (1994).  

 

O consumo de energia das ETEs varia, significativamente, em função do processo 

adotado e, também, do porte da unidade. A Tabela 4.9 apresenta o consumo unitário para 

alguns processos de tratamento, de acordo com o estudo de Evans e Laughton (1994). 

Em relação ao porte, na mesma pesquisa, foram observadas variações no consumo de 
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até 25% no processo de lodos ativados, e variações superiores a 100% no processo de 

aeração prolongada. 

 

Tabela 4.8 - Consumo de energia para ETEs de lodos ativados convencional 

Consumo de 
energia anual 

(1000 Kwh/ano) 

Percentual de 
consumo (%)  

Consumo de 
energia anual 

(1000 Kwh/ano) 

Percentual de 
consumo (%) 

 
Etapas do processo 

Dados reais Dados adaptados* 

Bombeamento do Afluente 83.416 13,7% - - 
Tratamento Preliminar 6.383 1,1% 6.383 1,3% 
Clarificador Primário 10.122 1,7% 10.122 2,0% 
Aeração 332.928 54,9% 332.928 66,4% 
Clarificador secundário 31.376 5,2% 31.376 6,3% 
Desaguamento 53.820 8,9% 53.820 10,7% 
Desinfecção 13.925 2,3% 13.925 2,8% 
Bombeamento do efluente 44.877 7,4% 44.877 8,9% 
Disposição final 22.036 3,6% - - 
Outros  8.066 1,3% 8.066 1,6% 

Totais 606.949 100% 501.497 100% 
Fonte: Evans e Laughton (1994). *A coluna de dados adaptados foi obtida eliminando-se o bombeamento do 
afluente (que é um dado variável com a condição local) e a disposição final que utiliza métodos que 
consomem energia, que não tem sido utilizada, com freqüência, no Brasil. 
 

 

Tabela 4.9 – Consumo de energia por m3 de esgoto tratado por processo de tratamento 

Tipo de processo de tratamento empregado Consumo de energia  (Kwh/m3) 

Tratamento primário 0,14 
Lodos ativados convencional  0,33 
Lodos ativados aeração prolongada 1,13 
Biofiltro 0,20 
Terciário 0,67 
Lagoas convencionais 0,16 
Lagoas aeradas 0,36 
Fonte: Evans e Laughton (1994) 

 

 

Balmér e Mattson (1994), com base nos dados de 20 ETE´s que empregavam o processo 

de lodos ativados com remoção de nutrientes, incluindo digestão e desagüamento de 

lodo, que o consumo de energia variou entre 25 a 55 Kwh/população equivalente. A 

Tabela 4.10 apresenta os consumos de energia e a potência instalada para alguns 

processos de tratamento. 
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Tabela 4.10 – Potência instalada e consumo de energia por processo de tratamento 

Processo de Tratamento 
Faixa usual de potência 

instalada 
(w/hab) 

Faixa de consumo de 
energia 

(Kwh/hab.ano) 

Lagoa Aerada (Facultativa/ Mistura Completa) 1 1,7 20 24 

Lodos Ativados Convencional 2,5 4,5 18 26 
Lodos Ativados Aeração Prolongada 3,5 5,5 20 35 
Lodos Ativados (Fluxo intermitente) 1,5 4 - - 
Filtro Biológico (Baixa carga) 0,2 0,6 - - 

Filtro Biológico (Alta carga) 0,5 1 - - 
Biodisco 0,7 1,6 - - 
UASB + Lodos Ativados  1,8 3,5 14 20 

UASB + Biofiltro - - 5 7 
UASB+Lagoa Aerada Mistura Completa - - 7 9 

UASB+flotação por ar dissolvido - - 8 12 
Fonte: Chernicharo (2001), Von Sperling (1997) 

 

4.3.3.5 Gestão da manutenção 

 

Até meados da década de 60, predominava, nas indústrias em geral, a manutenção 

corretiva ou acidental, sem nenhum planejamento para execução das tarefas. A partir 

desse período, iniciou-se o uso da manutenção preventiva nas indústrias de processo. Na 

década de 70, foram introduzidos os conceitos de manutenção preditiva e, neste mesmo 

período, no Japão, surgia a Manutenção Produtiva Total (TPM – Total Productive 

Maintenance). A Manutenção Centrada em Confiabilidade - MCC originou-se nos países 

europeus, sendo a Inglaterra uma de suas maiores divulgadoras. A partir de meados da 

década de 80, considera-se que a manutenção chegou em sua terceira geração, 

caracterizada por atividades como monitoramento de condições, elaboração de projetos 

voltado à confiabilidade e facilidade de manutenção, estudos de riscos, modos de falhas e 

análise de efeitos (Nagao, 1999). 

 

Em uma ETE, assim como nas demais indústrias de processo, os setores de manutenção 

e operação possuem uma forte interação. Enquanto a operação busca o melhor 

desempenho do processo, utilizando-se dos equipamentos e das unidades de tratamento, 

a manutenção deve assegurar o bom desempenho desses equipamentos, a um custo 

otimizado, de forma a se garantir a qualidade do efluente e a integridade do meio 

ambiente (Pinto et al., 2000).  



77

 

A integração entre os setores de manutenção e operação tem-se mostrado o caminho 

adequado para sobrepor os conflitos freqüentemente observados entre eles. A proposta 

de gerenciamento integrado tem sido destacada tanto por profissionais da área de 

manutenção quanto por profissionais da área de operação (Carvalho, 2000; Pinto et al., 

2000). A introdução dos programas de qualidade também tem incentivado a interação 

entre os técnicos das áreas de operação, manutenção e demais áreas da empresa, com a 

introdução do conceito de cliente interno. 

 

A definição dada por Nagao (1999) para manutenção foi sintetizada a partir das definições 

de diversos autores. Nagao (1999) considera a manutenção como uma “função 

estratégica que busca uma maior disponibilidade e confiabilidade das instalações através 

da diminuição de quebras e falhas nos equipamentos e sistemas, otimizando o uso dos 

recursos disponíveis”. 

 

Dhillon (1983) conceitua a manutenção como “todas as ações necessárias para manter ou 

restaurar um produto a uma condição de operação satisfatória”. Esse autor distingue a 

engenharia de manutenção da manutenção, esclarecendo que essa última realiza a 

manutenção fisicamente, enquanto a primeira se ocupa do seu planejamento e análise. 

Para fins deste trabalho, entende-se que a área de manutenção de uma ETE é 

responsável pela execução dessa atividade específica, mas que não fica restrita a ela, 

devendo atuar e desenvolver as tarefas da engenharia de manutenção, uma vez que, na 

maioria das vezes, esse setor é dirigido por engenheiros. 

 

A engenharia de manutenção é considerada uma disciplina distinta, embora possua 

algumas sobreposições com as engenharias de confiabilidade e manutenibilidade. A 

manutenibilidade indica a probabilidade de um item estar de acordo com as condições 

especificadas por um determinado período de tempo, em que a manutenção é 

desempenhada conforme os recursos e procedimentos prescritos (Dhillon, 1983). 

 

O uso de métodos e técnicas da confiabilidade e manutenibilidade para melhoria do 

desempenho global do setor e da eficácia dos meios de produção é sugerido por Carvalho 

(2000) e Seixas (1999), uma vez que essas metodologias visam ao aumento da 
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disponibilidade dos equipamentos, à redução de custos e de tempo de parada de 

produção. 

 

A confiabilidade, descrita aqui, refere-se à confiabilidade relativa aos equipamentos 

mecânicos e sua determinação está associada a técnicas como análise do ciclo de vida 

de máquinas e equipamentos, análise da taxa de risco, inspeção, manutenção preventiva 

e preditiva, verificação e manutenção de equipamentos. A manutenibilidade fundamenta-

se no planejamento e projeto do meio de produção, na sua adequação ao processo, nas 

condições de operação e na abordagem de manutenção (Carvalho, 2000). 

 

Alguns dos objetivos da engenharia de manutenção, destacados por Dhillon (1983), são: 

melhorar as operações e a organização da manutenção, minimizar os requisitos de 

habilidade em manutenção, reduzir o efeito de complexidade, minimizar a quantidade e 

freqüência de manutenção, minimizar o estoque de suprimentos e otimizar a freqüência 

de manutenção preventiva. 

 

Sob uma ótica mais atual e integrada aos princípios de gestão de qualidade total e gestão 

ambiental, Carvalho (2000) coloca como objetivo da manutenção “assegurar a capacidade 

de bens existentes de acordo com as diretrizes, exigências e expectativas do cliente, 

garantindo o respeito ao ser humano e a preservação do meio ambiente, assim como a 

otimização do resultado”. 

 

Atualmente, entende-se que um sistema de manutenção é constituído por três tipos 

básicos de manutenção (Nagao, 1999): 

- manutenção corretiva, que é a intervenção feita quando ocorre uma falha ou quebra 

do equipamento; 

- manutenção preventiva sistemática, que são as revisões de manutenção 

programadas, periodicamente, em função do tempo decorrido ou do número de horas de 

funcionamento do equipamento; 

- manutenção preditiva ou manutenção sob condição, que são intervenções 

programadas e realizadas com base em parâmetros indicativos da condição operacional 

do equipamento. 
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As atividades desenvolvidas em uma área de manutenção devem ser planejadas, 

organizadas, gerenciadas, registradas e otimizadas. Além disso, a execução deve ocorrer 

em conformidade com princípios e procedimentos estabelecidos, voltados às diretrizes e 

aos objetivos da área. A forma de gerenciamento de todo esse conjunto de atividades é 

denominada sistema de gestão da manutenção. Um sistema de gestão de manutenção, 

segundo Dhillon (1983), deve considerar, principalmente, os seguintes aspectos: 

organização da manutenção, manutenção preventiva, planejamento de manutenção, 

padronização de manutenção, ordens de serviço, medição de serviço, orçamento do custo 

de manutenção, treinamento e controle de estoque e de sobras. 

 

O planejamento do sistema de gerenciamento de manutenção, normalmente, inclui os 

seguintes elementos (WEF, 1996): 

- Definição de uma pessoa para gerenciamento do sistema; 

- Elaboração de uma listagem de todos os equipamentos, com a numeração e 

estruturação dentro do sistema; 

- Planejamento da manutenção preventiva; 

- Estruturação de um sistema de comunicação adequado; 

- Estruturação de um sistema de inventariado que meça adequadamente os estoques 

de peças, ferramentas e suprimentos, que atenda às necessidades da operação, e 

permita realizar os reparos no tempo adequado. 

 

A obtenção de um sistema de manutenção industrial que atenda aos atuais conceitos de 

qualidade, voltados à busca da excelência, segundo Nagao (1999), deve estar 

fundamentada nos seguintes pilares: 

- Limpeza e organização 

- Manutenção Produtiva Total  

- Planejamento estratégico e medição do desempenho 

- Sistema de Gerenciamento da Manutenção - “SIGEMAN” 

- Manutenção Centrada em Confiabilidade - MCC 

- Times de produção (integração da função manutenção e produção, com polivalência 

operacional) 

- Manutenção Preditiva 

- Formação e treinamento. 
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Além dos fatores relacionados anteriormente, Nagao (1999) destaca, ainda, a importância 

de se desenvolver uma cultura organizacional fundamentada em princípios que valorizem 

o espírito de equipe, o espírito empreendedor, a criatividade e o indivíduo. 

 

Considerando-se os conceitos anteriores, observa-se que, nas últimas duas décadas, 

houve uma significativa diferença conceitual e gerencial em relação à área de 

manutenção, com a incorporação de novas tecnologias de informação e de gestão, 

aliadas à nova consciência ambiental, que vem permeando todas os setores das 

organizações. Verifica-se que os aspectos relacionados anteriormente por Dhillon (1983) 

e WEF (1996) correspondem às atividades básicas da manutenção. No entanto, 

somando-se a essas atividades, Nagao (1999) sugere a inclusão de ferramentas 

gerenciais modernas voltadas à qualidade e a incorporação dos conceitos e princípios da 

engenharia de manutenção e de confiabilidade.  

 

Compartilhando esse novo comportamento, Carvalho (2000) destaca que além da 

aplicação das técnicas e processos de manutenção voltados à melhoria da qualidade e 

desempenho, há alguns desafios que devem ser superados, relacionados aos meios de 

produção, aos processos de logística, à qualidade do produto e custos de parada. Nesse 

sentido, Carvalho (2000) relaciona algumas sugestões: i) algumas atividades da área de 

manutenção devem ocorrer concomitantemente com a produção, de forma que, os meios 

de produção considerem as necessidades e as exigências da manutenção, desde a fase 

de planejamento, passando pela operação até a sua desativação; ii) na fase de 

planejamento e projeto da produção, devem ser estabelecidos os conceitos, a política e a 

estratégia de manutenção, definidos os investimentos e despesas de manutenção, 

analisada a modularidade, a normalização das ferramentas e dos componentes 

normalizados, os materiais disponíveis no local, o sistema de supervisão, realizadas 

análises de modo e efeito de falha, regressão e análise de variância. Procedimentos como 

esses, realizados na etapa adequada e voltados ao atendimento das necessidades de 

ambas as áreas, contribuem para a otimização dos serviços realizados e melhoria do 

desempenho do processo. 

 

Um dos fatores que contribui, fundamentalmente, ao bom desempenho da manutenção 

são os recursos humanos envolvidos (Seixas, 1999; Nagao, 1999; Carvalho, 2000). Em 

relação a esse aspecto, Carvalho (2000) recomenda que os operadores estejam 
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capacitados a exercer a manutenção autônoma, além de estarem aptos ao trabalho em 

grupo, entendimento de controle estatístico de processos, capabilidade de processos, etc. 

Para tanto, foi sugerido um desenvolvimento contínuo dos operadores, com um 

treinamento mínimo de 100 horas/ano.operador. Para Seixas (1999), embora a aplicação 

de ferramentas para avaliação da manutenção e a determinação de índices de 

manutenção e de desempenho sejam muito importantes para as empresas, uma 

importância maior deve ser dada para obtenção de pessoal qualificado para analisar e 

utilizar os estudos e as avaliações voltados à otimização do setor. 

 

Como forma de avaliação e monitoramento da manutenção, a WEF (1996) recomenda 

que as atividades executadas devem ser comparadas com os planos traçados e às metas 

preestabelecidas. Os problemas e os desvios encontrados devem ser analisados e 

servirem de subsídio para a gerência. 

 

A EPA (1989) sugere que a avaliação da manutenção deve se basear em observações e 

questionamentos relativos à confiabilidade e número de requerimentos de serviços em 

equipamentos críticos ao controle do processo, uma vez que tais fatores é que conferem 

à manutenção a condição de fator limitante do desempenho de uma ETE. 

 

Duas metodologias foram identificadas durante a revisão bibliográfica para avaliação de 

um sistema de gestão da manutenção: uma proposta por Bessa (2000) e outra proposta 

por Nagao (1999). Essas metodologias serão descritas, sucintamente, uma vez que elas 

se propõem a alcançar o mesmo objetivo desse critério. 

 

Bessa (2000) fundamenta o seu processo de avaliação em quatro módulos, que 

compõem a função manutenção, e que foram desdobrados, posteriormente, em dez 

processos, visando facilitar a avaliação. A Tabela 4.11 apresenta a divisão das atividades 

e a distribuição dos pontos proposta pelo autor. A avaliação é feita em etapas, sendo que 

a principal delas é a reunião de consenso, que envolve a presença de representantes da 

área de operação e manutenção, além de pessoas das áreas de projeto, materiais e 

gestão de pessoal. Cada item é analisado segundo a sua pontuação, que serve de 

fundamentação para o conhecimento do sistema e formulação de um diagnóstico. A 

pontuação final fornece um “benchmark” que permitirá, após medições sucessivas, 

acompanhar a evolução da área. 
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Tabela 4.11 – Proposta de Bessa (2000) para avaliação da gestão de manutenção 
Pontos 

Totais 

Módulos de  

Avaliação 

Pontos 

Parciais 
Atividades 

Pontos 

Parciais 

Organização 275 

Organização 

Documentação Técnica 

Orçamento 

100 

50 

125 

Infra-estrutura 175 
Instalações 

Materiais 

50 

125 

Gerenciamento de 

Rotina 
250 

Planejamento 

Contratações 

200 

50 

Gestão de 

Manutenção 
1000 

Gerenciamento de 

Melhorias 
300 

Estruturação da MP 

Educação e treinamento 

Melhoria individual 

100 

100 

100 

 

A metodologia de avaliação da manutenção proposta por Nagao (1999) foi elaborada 

após o estudo e análise de diversas metodologias, e consta das etapas constantes do 

diagrama apresentado na Figura 4.7. 

 

 

 

 

Figura 4.7 - Metodologia de avaliação da manutenção proposta por Nagao (1999) 

Início:
Apresentação do Processo

Análise da Macro-Grade

Questionário Campos de Análise

Análise do Sistema
Organizacional

Metas e ações

Dados e Indicadores de
Manutenção

Conclusão e sugestões
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Na etapa de levantamento de dados e de indicadores são obtidas as informações básicas 

da empresa e da área. Na etapa seguinte, a análise da macro-grade, procura-se obter 

uma visão global da manutenção, de forma a identificar as áreas críticas. Essa análise é 

uma avaliação qualitativa elaborada por um consultor externo, após reuniões, visitas e 

entrevistas, e compõe-se, principalmente, da avaliação dos seguintes itens: gestão de 

recursos humanos, estrutura organizacional, infra-estrutura das oficinas, sistema de 

gerenciamento de manutenção, recursos tecnológicos, planejamento, programação e 

controle de serviços, gestão de custos e de materiais, segurança e meio ambiente. 

 

O questionário “Campos de Análise” faz uma avaliação criteriosa de cada item da análise 

anterior e é respondido em uma reunião com a equipe de manutenção. A análise do 

sistema organizacional é realizada com a equipe de manutenção, fornecedores e clientes, 

refletindo a cultura presente na área e suas principais diretrizes. As ações subseqüentes 

são: a elaboração de um diagnóstico da situação, comparação com as melhores práticas 

de manutenção no nível mundial, elaboração do relatório final indicando os pontos a 

serem desenvolvidos e propondo melhorias na forma de atuação e organização da 

manutenção.  

 

A avaliação periódica dos vários aspectos da área de manutenção pode ser feita, 

também, por meio dos indicadores de desempenho. Alguns indicadores utilizados em 

manutenção são: custo de manutenção em relação à produção, custo de manutenção em 

relação ao faturamento, disponibilidade devido à manutenção, absenteísmo, percentual 

de horas extras, salário médio, índices de segurança, retrabalho, formação e treinamento, 

melhorias sugeridas e melhorias implementadas (Nagao, 1999). Dhillon (1983) e Prado 

(2001) sugerem o uso de alguns indicadores para medir o desempenho da manutenção, 

ressaltando que eles não devem ser utilizados isoladamente, mas em combinação com 

outros, de forma a permitir a avaliação do cumprimento do objetivo do sistema de gestão 

de manutenção. Em seguida, citam-se alguns indicadores de desempenho, organizados 

de acordo com os seguintes tópicos: custo, manutenção preventiva, quantitativos de 

ordens de serviço e disponibilidade operacional. 

 

Indicadores de custo 
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- Relação custo total de manutenção e custo total de investimento na unidade (Em 

indústrias químicas e de aço, o valor médio observado é de 3,8 a 8,6 %, 

respectivamente). 

- Relação custo total de manutenção e receita total de vendas (De um modo geral nas 

indústrias esse o valor médio é de 5%, sendo que em indústrias químicas e de aço esse 

valor é de 6,8 a 12,8 %, respectivamente). 

- Relação custo de manutenção e despesa total. 

Para o cálculo desses indicadores é recomendado que se considere o período de um ano. 

 

Indicadores de manutenção preventiva 

- Tempo de parada de equipamento para manutenção preventiva 

- Relação de total de homens-hora de manutenção preventiva sobre total de homens-hora 

de manutenção. A relação recomendada deve estar entre 20 a 40%. 

- Relação do custo de manutenção preventiva sobre custo de reparo 

 

Indicadores de sistema de ordens de  serviço 

- Relação de número de trabalhos planejados completados nas devidas datas pelo 

número total de trabalhos planejados 

- Percentual de trabalhos planejados finalizados dentro dos custos estimados. É chamado 

de indicador de controle de custo de trabalhos planejados. 

 

Indicador de Disponibilidade Operacional (IDO) 

- Relação entre o número total de horas produtivas de operação e o número de horas 

paradas de equipamentos devido à manutenção (planejada e não planejada). É dado pela 

equação: 

           (Eq. 4.11) 

em que: 

HO - horas de operação produtiva 

HP - horas de paradas por intervenções planejadas 

HNP - horas de paradas por intervenções não planejadas 

 

100x
HNPHPHO

HO
IDO

??
?
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Outros indicadores utilizados na área de manutenção são: custo de manutenção/Kwh, 

valor do estoque/custo de manutenção, utilização de mão de obra (trabalhadas x 

disponível), índice de impacto ambiental (horas de impacto devido à falhas de 

manutenção), número de Ordens de Serviço (OS's)/funcionário, número de 

funcionários/equipamento, índice de acidentes/OS, indicador de backlog (número de 

homens-hora de serviços pendentes), indicador de planejamento de trabalho (% de 

trabalhos finalizados no prazo planejado), indicador de trabalho de emergência (% de 

horas gastos com trabalhos de emergência). 

 

4.3.3.6 Gestão de Resíduos Sólidos 

 

Dentre os subprodutos gerados durante o processo de tratamento de águas residuárias, 

os resíduos sólidos se destacam pelo volume, composição e pela complexidade de 

processamento e disposição final do material. A presença das principais substâncias 

responsáveis pelo caráter ofensivo das águas residuárias, a diversidade de materiais que 

podem estar presentes (derivados das contribuições industriais), a facilidade para 

decomposição e o baixo teor de sólidos são os principais motivos que dificultam o 

gerenciamento dos resíduos sólidos de ETEs (Metcalf e Eddy, 1991). A importância dessa 

atividade pode ser percebida também pelos elevados custos operacionais que uma 

unidade de manejo e disposição de lodo pode atingir, com valores de até 50% do custo de 

tratamento da fase líquida (WERF,1997). 

 

A complexidade do gerenciamento de lodos tem-se agravado ainda mais com a imposição 

de legislações ambientais mais rigorosas e a incidência de contaminação industrial nas 

águas residuárias. A crescente urbanização das cidades também contribui para a 

criticidade do problema devido à maior concentração de lodo em um local, à dificuldade 

para encontrar áreas para aterro e a distância excessiva para dispor os resíduos sólidos 

na agricultura (Lue-Hing et al., 1996). 

 

A gestão de resíduos sólidos de uma ETE inclui o manuseio, o tratamento e a disposição 

final adequada de todos os resíduos gerados pela unidade, envolvendo não só o lodo, 

mas também os materiais provenientes do gradeamento e da caixa de areia (Metcalf e 

Eddy, 1991). Além desses resíduos provenientes do processo de tratamento da fase 
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líquida, uma ETE gera uma quantidade considerável de resíduos oriundos de outras áreas 

internas à ETE, como o laboratório, administração, oficinas mecânica e elétrica. Os 

resíduos gerados são papéis, latas, garrafas, trapos, sacos, resíduos de cozinha, etc., e, 

também, devem ser adequadamente manuseados e encaminhados à disposição final ou a 

um programa de reciclagem (WEF, 1996). 

 

Os resíduos gerados pelas unidades de gradeamento e desarenação normalmente são 

dispostos em aterros sanitários, mas outras soluções também podem ser adotadas, como 

o aterro na própria área da ETE (somente pequenas estações), a coleta e disposição 

junto com os resíduos sólidos do município, a incineração isolada ou não dos demais 

resíduos produzidos na ETE, ou o retorno ao processo após trituração. Recomenda-se 

que os resíduos sejam estabilizados com cal até que eles sejam encaminhados à 

disposição final adequada (Metcalf e Eddy, 1991). 

 

O principal resíduo sólido gerado pelas ETEs, o lodo, pode ser caracterizado a partir da 

unidade de processo geradora, como lodo primário, lodo biológico e lodo químico. O lodo 

primário apresenta um teor de sólidos entre 2 a 6 %, e é composto por sólidos orgânicos e 

inorgânicos sedimentáveis. O lodo biológico é composto por microorganismos 

provenientes de crescimentos suspensos ou fixos, como os lodos ativados, lodos de filtros 

biológicos e de biofiltros rotativos. Esse tipo de lodo contém um teor de sólidos entre 0,5 a 

1,5 % e apresenta maior dificuldade para adensamento. O lodo químico é composto pelos 

materiais retirados nos processos que empregam o polimento final ou a remoção de 

nutrientes após o tratamento biológico. As características do lodo terciário variam com o 

produto químico utilizado (WEF, 1996; Eckenfelder, 1991). 

 

As atividades que compõem o gerenciamento dos resíduos sólidos de ETEs podem ser 

identificadas por quatro fases: o adensamento, a estabilização, a desagüamento (ou 

desidratação) e disposição final. A seguir descreve-se um resumo dessas etapas.  

 

Adensamento - Tem por objetivo aumentar o percentual de sólidos no lodo por meio da 

retirada de água e, assim, possibilitar uma redução nas estruturas posteriores do 

processo (dimensões de tanques e equipamentos, consumo de produtos químicos e de 

energia). Os processos utilizados são: adensamento por gravidade, adensamento por 

flotação e adensamento centrífugo. As duas primeiras unidades operam utilizando a força 
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da gravidade e, por isso, são recomendadas prioritariamente. As centrífugas podem ser 

utilizadas tanto para adensamento, quanto para desaguamento (Metcalf e Eddy, 1991). 

 

Estabilização – É utilizada para reduzir o número de patogênicos, de sólidos voláteis e 

potencial para produção de odor. A estabilização pode ser feita por processo químico, 

biológico ou térmico. Os processos biológicos são mais freqüentes, sendo a digestão 

anaeróbia mais utilizada nas ETEs que empregam o processo de lodos ativados. A 

estabilização por meio da adição de cal possibilita a redução no nível de patógenos, a 

eliminação de odores e o controle de decomposição do material, facilitando o manejo do 

lodo nas unidades subseqüentes e o uso agrícola. A compostagem, que conta com a 

presença de organismos mesofílicos e termófilicos, produz um material de alta qualidade 

para fins agrícolas, mas requer um alto custo de operação, grande área e tem um grande 

risco de geração de odor (Metcalf e Eddy, 1991). 

 

Os processos de redução térmica, como a oxidação por via úmida e a incineração, 

carac terizam-se pela redução total ou parcial dos sólidos orgânicos. A oxidação por via 

úmida baseia-se na oxidação da matéria orgânica pela presença de vapor d’água, sob 

temperatura e pressão elevadas, e só se tem mostrado viável em ETEs de maior porte. A 

incineração é a queima total de toda a matéria orgânica presente no lodo, convertendo o 

lodo em uma cinza inerte. Essa solução tem sido recomendada para áreas metropolitanas 

industriais, quando o lodo é impróprio para uso em agricultura devido à presença de 

metais pesados e as áreas para aterros são distantes, tornando o transporte inviável. As 

cinzas remanescentes podem ser reaproveitadas para condicionamento do lodo ou 

produção de materiais de construção. Neste caso, deve-se prever equipamentos de 

controle para redução da emissão de poluentes atmosféricos (Metcalf e Eddy, 1991; 

Eckenfelder, 1991). 

 

Desagüamento - É uma operação unitária desenvolvida com o objetivo de aumentar a 

concentração de sólidos no lodo, por meio da redução do seu teor de umidade, 

possibilitando a redução das estruturas posteriores (transporte, área de aterro), facilitando 

o manuseio e adequando o lodo às características necessárias para processamento em 

incineradores ou compostagem. O uso dos leitos de secagem é o mais indicado quando 

há disponibilidade de área para o volume de lodo produzido na ETE e os lodos produzidos 

estão estabilizados. Quando essa solução não é viável, utilizam-se equipamentos para 
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promover o desagüamento mecânico do lodo, como as centrífugas, prensas 

desagüadoras, filtros (prensa ou a vácuo). Entretanto, o desagüamento mecânico exige 

mão-de-obra especializada e possui custos de manutenção e de energia elevados. O 

desagüamento do lodo é normalmente precedido por uma unidade de condicionamento, 

que tem por objetivo melhorar as características do lodo para entrada no processo. O 

condicionamento usualmente é feito por meio da adição de coagulantes químicos 

orgânicos ou inorgânicos (Metcal e Eddy, 1991). 

 

Disposição final – Após o tratamento adequado, o lodo deve ser disposto em um local 

seguro, de forma a evitar possíveis impactos ao meio ambiente e ao homem. As possíveis 

alternativas são: disposição no solo, disposição em aterros sanitários e distribuição e 

comercialização. A disposição no solo pode ter como finalidade o uso como condicionador 

de solo para fins agrícolas, a restauração da cobertura vegetal e de áreas degradadas. O 

uso agrícola tem sido preferido por incorporar o conceito de sustentabilidade. Quando a 

solução adotada é a aplicação no solo, o lodo deve passar por um processo de 

desinfecção. Além do processo de estabilização com cal e a digestão aeróbia ou 

anaeróbia termofílica, outros processos também podem ser utilizados para fins 

desinfecção, como a pasteurização e a estocagem em longo prazo em lagoas (60 a 120 

dias) (Metcal e Eddy, 1991). 

 

Uma atividade complementar que merece atenção especial no gerenciamento do lodo é a 

descarga. Essa atividade deve ser planejada em função das características das unidades 

de tratamento, das características do lodo e da temperatura, devendo ser previsto, 

também, o manuseio adequado do lodo, de forma a minimizar a possibilidade de contato 

com os operadores. 

 

A determinação do processo de tratamento a ser dado para o lodo, bem como a sua 

disposição final, deve estar fundamentada em um estudo de alternativas, onde sejam 

considerados fatores como a quantidade e qualidade do lodo gerado, o clima da região no 

caso de uso de leitos de secagem, a área disponível para processamento, a capacidade 

de absorção do lodo na área de influência do projeto e a aceitação pública. Com esse 

objetivo, Balmer e Frost (1990) desenvolveram um estudo de alternativas para traçar a 

estratégia para gestão dos lodos para a ETE Rya, em Gothenburgo, na Suécia. No 

estudo, foram adotados os seguintes critérios: estágio da tecnologia existente, impacto 
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ambiental, segurança do processo, custos, condições de trabalho, eficiência energética, 

potencial de recuperação de recurso e implicações no processo de tratamento de 

esgotos. Os três primeiros critérios foram considerados prioritários, pela comunidade, 

para avaliação das alternativas. 

 

A análise feita por Lue-Hing et al. (1996) dos processos utilizados para gestão de lodos 

em áreas altamente urbanizadas da Europa, América do Norte e Ásia deixou clara a 

tendência mundial pelo uso do lodo na agricultura, uma vez que tal solução permite um 

balanceamento entre produção, disposição e proteção ambiental. Entretanto, o uso 

agrícola do lodo exige a necessidade de se implementar ações de controle e 

monitoramento em residências e indústrias, para se obter um lodo de alta qualidade. A 

última opção indicada na referida análise é o uso de aterro para disposição final dos 

resíduos sólidos, uma vez que muita energia passível de utilização é perdida nesse 

processo. Lue-Hing et al. (1996) comentam algumas propostas para vencer os desafios 

que devem ser enfrentados por administradores, indústrias e cidadãos, que incluem a 

conscientização desses grupos para redução do lodo e a produção de lodo de qualidade. 

A mudança da conotação “lodo” para “biossólido” e de “disposição” para “uso” também foi 

sugerida como forma de positivar a imagem do lodo. 

 

Dado o seu caráter agressivo à saúde dos seres humanos e ao meio ambiente, o 

manuseio dos resíduos sólidos das ETEs exige especial atenção em relação aos 

impactos adversos que podem ocorrer em todas as fases do processo. Nas unidades de 

gradeamento e desarenação, há um alto risco de acumulação de gases tóxicos ou 

explosivos. Sugere-se o monitoramento do nível de sulfeto de hidrogênio e metano, 

sempre que tais unidades estejam dispostas em espaços confinados. Devido à fácil 

deterioração dos materiais retirados do tratamento preliminar e a possibilidade de 

acúmulo de insetos e roedores, é necessário que a limpeza das unidades seja feita 

regularmente, de acordo com o volume produzido (WEF, 1996). 

 

Durante o manuseio e processamento de lodo não estabilizado, a geração de odor e o 

risco de contaminação ou poluição tóxica e biológica são os principais agentes geradores 

de impacto. Em relação ao controle e redução dos odores provenientes dos lodos, 

algumas técnicas são citadas em Luduvice et al. (1997). Quando o processo adotado é a 
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incineração, a poluição atmosférica é o impacto mais crítico, devendo ser instalados 

equipamentos adequados para o controle de poluentes. 

 

Na aplicação do biossólido no solo deve-se considerar os riscos de contaminação das 

águas subterrâneas e superficiais e a proximidade das unidades de lodo com áreas 

críticas (zonas residenciais, corpos d’água, etc.). A disposição em lagoas dos lodos não 

digeridos pode gerar odores indesejáveis e, por isso, devem ser mantidas fora do alcance 

de pessoas da comunidade local. A mesma atenção deve ser dada nesse tipo de 

disposição final, em relação à contaminação das águas superficiais e subterrâneas 

(Metcalf e Eddy, 1991).  

 

Em termos de avaliação da gestão dos resíduos sólidos de uma ETE, o procedimento 

proposto pela EPA (1989) estabelece que, inicialmente, deve-se tomar conhecimento dos 

métodos utilizados para determinação da quantidade de resíduos sólidos gerados, dos 

equipamentos usados para tratamento do lodo e das opções disponíveis para destinação 

final, visando identificar os possíveis “gargalos” do processo. Dois critérios são utilizados 

na referida avaliação: a capacidade e a controlabilidade. A capabilidade é analisada 

comparando-se as características de projeto das unidades do processo de tratamento e 

disposição de lodos, com a produção calculada de lodo para o processo e para as cargas 

em questão. A controlabilidade refere-se ao método empregado para amostragem e para 

controle do volume de lodo. 

 

A WERF (1997) apresenta mais de vinte indicadores relacionados aos resíduos sólidos 

em ETEs, classificados em indicadores de resultado, de eficiência e de eficácia. No 

entanto, os tipos de indicadores utilizados mostram-se pouco aplicáveis às condições do 

Brasil, onde não há classificação do biossólido e os processos de beneficiamento do lodo 

adotados são menos industrializados. Em relação aos valores de referência de custo 

apresentados na pesquisa feita pela WERF (1997), a mesma dificuldade foi encontrada. 

Como no resultado da referida pesquisa não houve indicação do tipo de processo adotado 

e do porte da ETE, tornou inviável o uso dos valores apresentados como referência. 

 

4.3.3.7 Especificidades da ETE 
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A elaboração do projeto de uma ETE é precedida por uma seleção de alternativas de 

processo onde muitos aspectos devem ser considerados. O requisito principal, com 

certeza, é a capacidade do processo de remover determinados componentes (sólidos, 

matéria orgânica, nutrientes, patogênicos, etc.) em níveis compatíveis com as 

características do corpo receptor. Entretanto, muitos outros aspectos devem ser 

considerados na seleção, de forma que a alternativa escolhida atenda, não só as 

exigências do corpo receptor, mas também, apresente características, como custos 

operacionais compatíveis, confiabilidade do processo e impacto ambiental reduzido. 

 

Metcalf e Eddy (1991) enumeram vários fatores de importância que devem ser 

considerados quando da seleção de alternativas de processo de tratamento de esgotos, 

dentre os quais destacam-se a confiabilidade, a complexidade de operação e a 

compatibilidade com estruturas existentes e futuras. 

 

Nos modelos desenvolvidos para seleção de processos de tratamento que procuraram 

considerar toda a complexidade de variáveis influentes nessa decisão, como o de Souza 

(1992), Modelo do Banco Mundial ou a Metodologia de Wolf, observa-se o uso de critérios 

que consideram algumas características das ETEs que são desejáveis durante a sua vida 

útil, como a simplicidade, estabilidade e capacidade de ampliação (Souza, 1992). 

 

A flexibilidade, confiabilidade, adaptabilidade, durabilidade, robustez e confiabilidade 

também são características desejáveis em ETEs, e foram sugeridas por Aspegren et al. 

(1997), Balkema et al. (2001) e Jeffrey et al. (1997) analisando a ETE sob a ótica da 

sustentabilidade, sendo que esse último refere-se, também, às Estações de Tratamento 

de Água – ETAs. 

 

A abordagem da sustentabilidade no que se refere à tecnologia utilizada para tratamento 

de esgoto considera, fundamentalmente, o uso e a recuperação dos recursos naturais. No 

entanto, um aspecto importante ressaltado por Balkema et al. (2001) e por Jeffrey et al. 

(1997) refere-se à necessidade de que a tecnologia adotada seja adaptativa, ou seja, ela 

deve ser capaz de adaptar às mudanças naturais ao longo do tempo e do espaço, de 

forma que a sustentabilidade da solução seja mantida. Essa característica é denominada 

de resiliência (indica durabilidade ou continuidade) e pode ser identificada por meio da 
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análise do potencial para mudança (flexibilidade) e da capacidade para mudança 

(adaptabilidade) que determinada unidade possui (Jeffrey et al., 1997). 

 

Com o objetivo de ressaltar alguns aspectos operacionais de grande importância, que 

devem ser considerados desde a etapa de projeto, Jordão (1999) introduz o conceito de 

“operacionalidade” das ETEs. A operacionalidade pode ser entendida como “o conjunto 

das facilidades que o projeto da ETE proporciona aos operadores para alcançar as 

eficiências de projeto e os objetivos de desempenho”. Dessa forma, a operacionalidade 

da ETE irá envolver a avaliação da flexibilidade operacional, do comportamento do 

processo, e da operação e manutenção, propriamente ditas, incluindo a análise da 

facilidade operacional, controle do processo, tecnologia disponível, parâmetros de projeto 

e custos operacionais. 

 

A capacidade de uma ETE em superar as variações observadas entre os parâmetros 

assumidos durante a etapa de projeto e os parâmetros reais de operação foi analisada 

por Moreira e Chaudhry (1997). A robustez de uma estação permite que a mesma 

mantenha bons resultados operacionais mesmo com a ocorrência dessas variações. Na 

avaliação feita por Moreira e Chaudhry (1997), baseada em medidas de DBO e SS, 

identificou-se uma relação significativa entre custo operacional e robustez, demonstrando 

a importância dessa característica. 

 

A EPA (1989) também destaca alguns aspectos inerentes ao projeto que podem se tornar 

fatores limitantes do desempenho da ETE. Dentre os aspectos citados, destacam-se os 

seguintes: localização da ETE, lay-out do processo, falta de by-pass, acessibilidade para 

amostragem e para a manutenção e operação de equipamentos e unidades. 

Normalmente, esses aspectos são conhecidos pelos profissionais que atuam na operação 

de ETEs, mas há, ainda, muitos casos, onde as ETEs apresentam problemas 

relacionados a eles. 

 

As características citadas anteriormente foram chamadas, aqui, de especificidades e 

retratam as características que são desejáveis às ETEs e que lhes possibilitam uma 

melhor condição operacional. Os conceitos dessas especificidades estão descritos a 

seguir. 
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Flexibilidade - De acordo com a interpretação dada pelas ciências de gestão, a 

flexibilidade pode ser avaliada pelo número de alternativas futuras que poderão subsidiar 

uma decisão (Jeffrey et al., 1997). No âmbito de uma ETE, considerou-se a flexibilidade 

como a disponibilidade decorrente das características tecnológicas e da infraestrutura da 

unidade que constituem alternativas para assegurar boas condições operacionais. 

 

Adaptabilidade  - No caso específico, a adaptabilidade pode se referir a dois aspectos os 

quais permitem uma avaliação do desempenho da unidade ao longo do tempo: a 

configuração do sistema e a relação custo/performance (Jeffrey et al., 1997). Em ETEs, a 

adaptabilidade relacionada à infraestrutura é indicada pela sua capacidade de aceitar 

possíveis mudanças no modo de operação ou nas condições do processo. A relação 

custo/performance é analisada por meio do custo operacional. 

 

Estabilidade - A estabilidade de um processo refere-se à medida de aderência à 

concentração média anual de um determinado constituinte (Niku e Schroeder, 1981) e 

normalmente é avaliada por meio de desvio padrão, variância ou coeficiente de variação 

(Souza, 1992). 

 

Acessibilidade - Para fins dessa pesquisa, a acessibilidade foi considerada como sendo 

a adequação da infraestrutura da ETE, no que se refere a acesso à ETE e acesso para 

operação e manutenção dos componentes da ETE. 

 

Simplicidade - Refere-se às características da ETE que promovem a facilidade de 

operação. Envolve fatores intrínsecos ao processo empregado e à tecnologia adotada 

para controle do processo. 

 

Robustez - Refere-se a capacidade do sistema manter um bom nível de desempenho 

mesmo se os valores dos parâmetros reais são diferentes dos assumidos (Moreira e 

Chaudhry, 1997). 

 

Durabilidade - A avaliação da durabilidade de um sistema envolve aspectos relacionados 

à tecnologia empregada para construção e para operação da ETE, os quais irão 

determinar a vida útil da unidade.  
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4.3.4 Critérios administrativos 

 

4.3.4.1 Segurança e Saúde no Trabalho 

Atender à legislação pertinente, incentivar e manter um programa de segurança e de 

saúde dos trabalhadores constituem algumas das tarefas fundamentais dos gerentes que 

desejam ter um gerenciamento efetivo das ETEs (WEF, 1996). Considerando que as 

atividades desenvolvidas em uma ETE são classificadas, segundo a legislação, com o 

risco de grau 3, em uma escala de 1 a 4, a Segurança e Saúde no Trabalho - SST toma 

uma importância especial na gestão de ETEs. 

 

No Brasil, a legislação que trata da Segurança e Medicina do Trabalho é a Lei Federal 

N°6.514 de 22/12/77, juntamente com a Portaria N° 3.214, de 8/06/78, do Ministério do 

Trabalho, que aprova as Normas Regulamentadoras NR-1 a NR-29. As principais 

obrigações previstas para o empregador por tal legislação são: 

- Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e 

medicina do trabalho; 

- Desenvolver ações relativas à segurança e medicina do trabalho, dando ciência aos 

trabalhadores, objetivando prevenir atos inseguros, divulgar as obrigações dos 

empregados, eliminar ou minimizar a insalubridade e condições inseguras, definir 

procedimentos em casos de acidentes ou de doenças profissionais ou do trabalho; 

- Informar aos trabalhadores dos riscos profissionais e dos meios de prevenção e 

limitação. 

 

Ao empregado cabe cumprir as disposições legais e regulamentares, bem como as 

ordens de serviço do empregador relacionadas à segurança e medicina do trabalho, usar 

os EPI’s e se submeter aos exames médicos previstos na legislação específica. 

 

A enumeração de todas as exigências previstas nas Normas Regulamentadoras seria 

impossível de  serem  descritas  neste trabalho.  No entanto, algumas  dessas  exigências 
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podem ser destacadas por serem mais relevantes para os tipos de atividades 

desenvolvidas em uma ETE. Constituem obrigações da organização: 

- manter Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho - SESMT, de acordo com a quantidade exigida pelo número de funcionários e 

pelo grau de risco (NR-4); 

- constituir uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, em conformidade 

com a atividade e o número de empregados da organização (NR-5); 

- fornecer os EPI's e tornar obrigatório o seu uso (NR-6); 

- elaborar e implementar um Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - 

PCMSO, visando a promoção e a preservação da saúde dos trabalhadores (NR-7), e um 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, o qual tem o objetivo similar ao 

anterior, porém atuando sobre o meio ambiente e os recursos naturais (NR-9); 

- avaliar as suas atividades quanto à insalubridade e periculosidade, assegurar o 

pagamento dos respectivos adicionais ao salário e desenvolver ações no sentido de 

eliminar ou reduzir tais características (NR-15 e NR-16); 

- seguir as recomendações específicas em relação às edificações, ergonomia, 

instalações elétricas, sistemas de proteção, bem como às recomendações de sinalização 

de segurança (NR-26). 

 

A legislação de segurança e saúde vigente nos EUA prevê três instrumentos de 

regulação. O primeiro trata da eliminação das condições inseguras no trabalho. Foram 

estabelecidos padrões e regulamentos relativos à iluminação, ruído, ventilação, tipos de 

pisos, defeito de máquinas e equipamentos, banheiros, etc, que devem ser atendidos 

pelos empregadores durante as fases de projeto, construção, operação e manutenção. Os 

empregados devem a obediência aos padrões, regras e regulamentos estabelecidos. O 

segundo instrumento legal trata do Padrão de Comunicação de Risco, que estabelece que 

os trabalhadores sejam informados a respeito da presença de substâncias potencialmente 

perigosas no ambiente de trabalho e como elas podem ser minimizadas. O outro 

instrumento tem o objetivo de dar conhecimento à comunidade dos riscos sobre materiais 

perigosos utilizados em algumas indústrias e requer o planejamento de emergência e as 

atividades de resposta (WEF, 1996). 

 

Mendes (2000) apresentou uma visão atualizada das atividades essenciais em programas 

ou serviços de Saúde e Segurança no Trabalho, as quais estão fundamentadas em 
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estudo realizado pela OMS em 32 países. As seguintes atividades são consideradas 

como mínimas essenciais: 

- vigilância dos ambientes de trabalho, visando identificar os riscos e condições de 

risco, e orientação dos trabalhadores em relação às medidas de controle de risco; 

- vigilância à saúde dos trabalhadores, mantendo-se os exames médicos de rotina, e 

acompanhar a saúde dos trabalhadores mais vulneráveis, visando evitar doenças futuras; 

- adaptação do trabalho e do ambiente do trabalho às necessidades do trabalhador; 

- organização das medidas para primeiros socorros e situações de emergência; 

- educação para a saúde e promoção da saúde; 

- gerenciamento das informações de saúde dos trabalhadores empregados, em uma 

perspectiva gerencial e epidemiológica; 

- atenção à saúde dos funcionários acidentados ou com doença profissional ou do 

trabalho. 

 

A exemplo das questões ambientais, a SST também vem sendo uma preocupação 

crescente da sociedade e dos governos. Em resposta, as organizações têm procurado 

demonstrar o seu compromisso e o seu desempenho em relação a esses aspectos, por 

meio da realização de análises e auditorias em seu sistema de segurança e saúde 

ocupacional. Como conseqüência, surgiu a necessidade de se estabelecer uma 

especificação que assegure às organizações a existência de um sistema de gestão em 

segurança e saúde do trabalho que auxilie a alcançar esses objetivos e que seja passível 

de certificação (Cicco, 1999). 

 

Com esse objetivo, foi desenvolvida a “norma” OHSAS - 18001, cuja sigla significa 

Occupacional Health and Safety Assessment Series, e contou com a participação de 

diversas associações, em nível mundial. O termo norma aparece grifado para ressaltar 

que não se trata de uma norma nacional ou internacional, por enquanto a mesma possui 

um caráter de especificação. A OHSAS 18001 não estabelece requisitos absolutos para o 

desempenho da organização em termos de segurança e saúde, mas concentra-se na 

apresentação dos requisitos necessários para um sistema de gestão da SST eficaz, como 

o compromisso da empresa em cumprir a política, atendimento à legislação e aos 

regulamentos e busca da melhoria contínua nas questões pertinentes. 
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Os requisitos previstos na OHSAS 18001 mantêm a compatibilidade com os demais 

sistemas certificáveis (ISO 9000 e ISO 14000). A adoção desses três sistemas de gestão 

é denominada de Sistema Integrado de Gerenciamento - SIG, o qual será comentado no 

item 4.3.6.3. A norma britânica BS 8800 também está relaciona a esse assunto e 

apresenta as diretrizes gerais para os sistemas de gestão de SST. 

 

Verifica-se, portanto, que na área de saúde do trabalhador, têm-se esperado que as 

empresas atuem de forma mais preventiva e eficaz do que o simples cumprimento da 

legislação específica. Nesse sentido, pode-se citar, como exemplo, o Programa QualiVida 

desenvolvido pela CETREL (1999), que tem por objetivo orientar boas práticas 

alimentares e físicas. Como forma de verificação, utiliza indicadores como o percentual de 

redução do sedentarismo e o percentual de redução de colesterol, sendo que esse último 

é especialmente controlado nas pessoas que já apresentam esse tipo de alteração. 

 

Dadas as características das substâncias existentes, as ETEs apresentam alguns riscos 

típicos à saúde dos trabalhadores, dentre eles pode-se destacar os riscos associados aos 

microorganismos, aos gases e vapores, e aos produtos químicos. Em seguida, 

descrevem-se  resumidamente esses riscos (WEF, 1996). 

 

- Microorganismos - De um modo geral, os funcionários de uma ETE têm um alto índice 

de exposição a microorganismos transmissores de doenças como a hepatite, 

leptospirose, distúrbios gastrointestinais e infecções viróticas. A infecção pode ocorrer a 

partir de contato direto com a pele ou roupas, por meio de aerossóis provenientes das 

unidades de aeração, de tanques ou condutos, e de aspersão em irrigação. Tais riscos 

podem ser evitados ou minimizados por meio de prática eficiente de saúde e higiene 

pessoal associado a um programa de imunização. 

 

- Gases e vapores – Os gases e vapores podem ser gerados por ação bacteriana, por 

descargas industriais e pela evaporação de químicos orgânicos voláteis. Maiores 

cuidados deverão ser tomados quando esses gases se concentram em lugares fechados. 

As medidas de proteção usuais nesses casos são: limitação de acesso, melhoria da 

ventilação natural e impedimento de ocupação contínua de ambientes fechados. 
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- Produtos químicos - Em uma ETE, podem estar presentes, principalmente, 

substâncias químicas perigosas como o cloro e seus derivados, o sulfato de alumínio, o 

cloreto férrico, a amônia, o ácido sulfúrico, a cal e o hidróxido de sódio. Recomenda-se 

que sejam identificados os principais riscos químicos presentes nas estações e 

monitorados todos os procedimentos relacionados a estocagem, manuseio e uso desses 

produtos. 

 

- Ruídos – Os ruídos em ETEs são provenientes, principalmente, dos equipamentos de 

desaguamento mecânico, de sopradores e de caminhões e tratores utilizados para o 

transporte de lodo, mas podem estar em outros pontos dispersos associados a motores 

de alta rotação e equipamentos de transporte de resíduos. 

 

Sridhar e Oyemade (1988) estudaram os riscos potenciais à saúde dos trabalhadores, em 

duas ETEs na Nigéria, que não contavam com a presença de profissionais 

especializados. No estudo, verificou-se que os trabalhadores das ETEs estavam mais 

sujeitos a infecções e diarréia do que os demais cidadãos comuns. Além desses, outros 

riscos à saúde associados às ETEs foram registrados, dentre os quais se destacam 

doenças, como infecções devido a bactérias, vírus, helmintos e protozoários; dermatites, 

febre, inflamação nos olhos; contaminação por parasitas, cistircercose e doenças 

entéricas. 

 

Em relação aos riscos à segurança dos trabalhadores de uma ETE, a WEF (1996) sugere 

algumas recomendações relacionadas aos seguintes aspectos: 

- Área geral da ETE - a área da planta deve ser cercada e protegida na proporção que o 

local de implantação exigir. Deve-se assegurar acessos iluminados, pisos adequados e 

sinalização para visitantes e operadores; 

- Unidades de estocagem - devem ser seguidas às recomendações de estocagem dos 

materiais de uso corrente na ETE, quanto ao espaço, ventilação, iluminação, manuseio, 

etc. 

- Iluminação - a área da ETE externa, assim com as internas, devem ser dotadas de 

iluminação adequada para os operadores; 

- Ventilação - em locais de risco, devem ser previstos sistemas de ventilação forçada ou 

sistema de exaustão de gases; 
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- Proteção ao fogo - a ETE deve ser dotada de equipamentos específicos contra 

incêndios, de acordo com a legislação específica; 

- Água de abastecimento - a ETE deve prover com água potável o laboratório, as áreas 

em geral e as áreas de uso dos funcionários (higiene pessoal e consumo); 

- Equipamentos elétricos – o contato com os equipamentos elétricos expõe ao risco, 

tanto os funcionários da operação, quanto os da manutenção. As medidas de segurança 

devem atingir a ambas situações; 

- Laboratório - o risco associado ao laboratório é relativamente alto devido à presença 

de muitas substâncias químicas perigosas utilizadas na execução das análises; 

- Operações perigosas - alguns locais de trabalhos de ETEs possuem riscos inerentes, 

que devem ser conhecidos, para se evitarem as situações de risco. Como exemplos 

citam-se: a execução de trabalhos, em áreas baixas, sujeitas à presença de gases tóxicos 

ou áreas de difícil acesso, manuseio de materiais pesados ou perigosos, trabalhos em 

rampas. 

 

Um estudo foi desenvolvido por Carpenter (1980), durante dois anos, constatou que, da 

forma como a ETE estava sendo operada, ela apresentava muitos riscos físicos, químicos 

e biológicos potencialmente prejudiciais à saúde e segurança dos trabalhadores e da 

comunidade próxima. Os riscos estavam associados ao não cumprimento de boas 

práticas de segurança (manuseio inadequado do gás cloro, máscaras de gás montadas 

impropriamente, extintores de incêndio vencidos, ventilação insuficiente), à exposição de 

riscos físicos acima dos previstos (ruído), à presença de gases perigosos e às altas taxas 

de presença de microorganismos no ambiente aéreo (especialmente nos ambientes 

fechados onde os esgotos eram agitados).  

 

Os fatores ergonômicos são aqueles que estão relacionados à interface homem-máquina 

e reúnem aspectos da engenharia industrial, fisiologia humana e psicologia experimental. 

A consideração desses aspectos na seleção de processos de tratamento poderia 

melhorar o desempenho das ETEs em relação nas questões relacionadas a fatores 

humanos (Souza, 1992). 

 

4.3.4.2  Gestão de Recursos Humanos 
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O gerenciamento de uma ETE inclui uma série de atividades, que envolve a operação do 

processo de tratamento, o controle operacional, a manutenção, a gestão de lodos, dentre 

outras. No entanto, permeando as inúmeras tarefas compreendidas na operação e 

manutenção de uma ETE, estão as pessoas. A atividade de gerenciamento dos recursos 

humanos é considerada como um dos fatores críticos para o sucesso operacional da 

unidade (EPA, 1989). Considerando o papel relevante dos recursos humanos no 

desempenho de uma ETE, é importante que a gerência reconheça que depende da 

equipe para alcançar os objetivos da unidade (WEF, 1996). 

 

O princípio do desenvolvimento humano constitui um dos 10 (dez) princípios básicos que 

regem as modernas técnicas de gestão nas empresas. Esse princípio recomenda que a 

empresa promova programas voltados à educação (processo contínuo de 

desenvolvimento humano) e treinamento (processo de transferência de conhecimento 

técnico) de seus funcionários, de forma que esses se sintam capacitados, não somente 

para a execução de suas tarefas, mas também para planejar, analisar criticamente, e 

propor melhorias (Pinto et al., 2000). 

 

O conceito tradicional de organização das empresas adotado até a década de 60 

caracterizava-se pela centralização das decisões no topo da pirâmide, pela existência de 

diversos níveis hierárquicos e pela execução rígida das tarefas por pessoas e máquinas. 

Porém, a instabilidade do mercado e da economia, a interferência de inúmeros fatores 

externos e a conscientização da necessidade de maior qualidade de vida dentro e fora 

das empresas provocaram o surgimento de um novo modelo gerencial nas organizações. 

Alguns dos aspectos valorizados por esse novo modelo de gestão são: a agilidade das 

informações, a redução dos níveis hierárquicos, a eficiência e eficácia nas suas 

atividades, o desenvolvimento de alianças com outras empresas e, sobretudo, a utilização 

da sua força de trabalho. A nova realidade exige que a empresa invista tanto na educação 

e desenvolvimento profissional de seus funcionários, quanto na criatividade e participação 

efetiva no trabalho (Chiavenato, 1992). 

 

A responsabilidade do gerente em relação à gestão de pessoas pode ser resumida pelo 

desenvolvimento das seguintes atividades: seleção, treinamento e desenvolvimento, 

definição de regras e procedimentos, liderança, motivação, avaliação e reconhecimento 

(WEF, 1996; Chiavenato, 1992). Algumas das recomendações voltadas à melhoria do 
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desempenho da gestão de recursos humanos, para cada uma dessas atividades são 

descritas a seguir. 

 

- Seleção - Um processo de seleção adequado, fundamentado na comparação entre as 

características de cada candidato com as características especificadas para o cargo, 

provoca o interesse de candidatos qualificados e encoraja o desenvolvimento da equipe 

existente (WEF, 1996 e Chiavenato, 1992). 

 

- Treinamento e desenvolvimento - Um programa de desenvolvimento específico para 

o empregado, voltado para a sua atuação no trabalho, pode auxiliar na sua permanência 

no emprego, na melhoria do desempenho da ETE e na qualificação da equipe. O uso de 

métodos que promovam o trabalho em equipe e o treinamento para o exercício de suas 

funções é uma atividade considerada essencial para o bom desempenho humano no 

processo (WEF, 1996). 

 

- Definição de regras e procedimentos - Essa atividade compreende a especificação 

do conteúdo e modo de fazer cada tarefa. É importante que tais procedimentos estejam 

bem esclarecidos junto aos funcionários, assim como o sistema de disciplina que deve ser 

obedecido por eles (WEF, 1996; Chiavenato, 1992) 

 

- Liderança - O sucesso de uma organização está intimamente relacionado com a sua 

capacidade gerencial, e esta está intimamente associada à liderança. Um estilo de 

liderança recomendado é aquele onde o gerente mantém o foco nos objetivos da empresa 

e direciona as ações utilizando habilidades como a criatividade, flexibilidade, confiança, 

ao mesmo tempo em que valoriza e preocupa-se com as pessoas da equipe (Chiavenato, 

1992). 

 

- Motivação - O gerente deve reconhecer as necessidades e objetivos individuais, saber 

relacioná-las aos objetivos organizacionais e empregar os recursos necessários para o 

alcance de ambos. A motivação é um dos fatores -chave para que ocorra um envolvimento 

real das pessoas no trabalho (WEF, 1996; Chiavenato, 1992). 

 

- Avaliação - O gerente deve utilizar um sistema justo e consistente para avaliar os seus 

funcionários. Esse sistema é composto por uma parte, formal e documentada, que é feita 
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em conjunto entre supervisor e subordinado, e outra parte informal, que corresponde ao 

desempenho pela execução das tarefas diárias. Nesse processo é importante manter 

anotações sobre o desempenho dos funcionários e definir metas de melhoria de 

qualidade, segurança, organização e de economia de operação (WEF, 1996). 

 

- Reconhecimento - O reconhecimento deve estar associado ao procedimento de 

avaliação e deve englobar, não só os salários compatíveis, mas incentivos relacionados à 

produtividade, à qualidade, ao mérito ou a habilidades específicas (Chiavenato, 1992). 

 

Segundo a EPA (1989), os seguintes fatores estão relacionados aos recursos humanos e 

podem provocar limitações no desempenho da ETE. Tais fatores estão associados aos 

dois níveis organizacionais: 

- No nível de gerência - a política de recursos humanos vigente na empresa; a falta de 

familiaridade com as necessidades e problemas da ETE; a capacidade e estilo de 

supervisão e planejamento; 

- No nível da equipe – a adequação quantitativa e qualitativa dos recursos humanos; a 

distribuição do trabalho para a equipe; a elevada rotatividade de pessoal; a motivação da 

equipe; o ambiente de trabalho e a produtividade da equipe. 

 

A EPA (1979) sugere que a avaliação da equipe inicie-se com a verificação do número de 

integrantes e a existência da certificação, seguida da avaliação do programa de 

treinamento, do padrão salarial e plano de promoção. O aspecto mais difícil dessa 

atividade, segundo a EPA (1979), é avaliar a competência dos operadores. 

 

A busca pela qualidade de vida também ganhou espaço, recentemente, nas empresas. A 

qualidade de vida no trabalho, neste contexto, representa o grau em que os membros da 

organização são capazes de satisfazer suas necessidades individuais através de suas 

experiências na organização, e esse aspecto pode afetar, profundamente, fatores 

importantes como a motivação, a criatividade, vontade de inovar e de aceitar mudanças. 

Uma má qualidade de vida no trabalho pode provocar danos, como alienação e 

insatisfação das pessoas, perda de produtividade e absenteísmo (Chiavenato, 1992). 

 

Relaciona-se na Tabela 4.12, alguns indicadores utilizados pela CETREL (1999) e alguns 

apresentados pela WERF (1997) na pesquisa que envolveu cerca de 80 empresas de 
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saneamento, os quais poderão ser utilizados como padrões de referência. Tais 

indicadores refletem a avaliação de aspectos como a participação dos funcionários, 

envolvimento, motivação, empenho da empresa no treinamento dos funcionários, dentre 

outros. 

 

Tabela 4.12 - Indicadores relativos à avaliação do sistema de gestão de recursos 

humanos 

Indicador Valor médio Valor mínimo Valor máximo 

Número de idéias per capita/ ano 3,43 0,14 5,7 

Número de idéias aprovadas/ ano 19,00 15,00 23,33 

Índice de absenteísmo (Índice médio de faltas / ano) 0,0086% 0,001% 0,02% 

Horas de treinamento por pessoa (CETREL, 1999) 106,6  67 203 

Horas de treinamento por pessoa (SANARE, 2000) 38* - 75** 

Força de trabalho treinada 82,3% 57% 100% 

Percentual de rotatividade 6,2% 0% 40,1% 

Número de reclamações judiciais/ ano 8,7 0 77 

Percentual de hora-extra (sobre o salário)  4,4% 0% 13,8% 

Fonte: CETREL (1999), WERF (1997) e SANARE (2000). *Média empresa SANEPAR -1999; **valor 
alcançado em Campo Largo - 1999. 
 

Ressalta-se a importância do uso do índice de satisfação dos empregados que já vem 

sendo utilizado em inúmeras empresas. A média nacional alcançada por este indicador é 

de 75%, sendo que a CETREL apresentou em 1999 o valor de 85% (CETREL, 1999). 

 

A pesquisa da WERF, referida anteriormente, obteve também o número de trabalhadores 

para ETEs, mas a faixa de variação apresentada não fez referência ao porte da ETE, o 

que impossibilitou a obtenção de valores consistentes para quantitativo de mão de obra 

necessária à operação e manutenção dessas unidades. O quantitativo de recursos 

humanos empregados nas ETEs parece ser um assunto bastante restrito, e poucas 

referências foram encontradas durante a revisão bibliográfica. Reid e Coffey (1976) 

recomendam o número de trabalhadores não-especializados, de nível médio e de nível 

superior para operação e manutenção de alguns processos de tratamento e porte de 

ETEs, os quais estão apresentados na Tabela 4.13. 

 

Dada a falta de trabalhos técnicos relativos a recursos humanos em ETEs, optou-se por 

coletar dados das ETEs da CAESB e algumas ETEs da SABESP, mesmo sabendo que 
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esses valores podem não estar otimizados. Os dados obtidos estão apresentados na 

Tabela 4.14 e foram agrupados por áreas de trabalho: operação, manutenção e 

administração. Alguns dos dados contidos nessa tabela foram obtidos por estimativa, uma 

vez que os funcionários, embora estejam lotados em uma determinada ETE, também 

desenvolvem atividades relacionadas a outras unidades do sistema de esgoto, como as 

estações elevatórias. O número de funcionários de manutenção nas ETEs da CAESB foi 

estimado a partir da distribuição da carga horária entre as ETEs. 

 

Tabela 4.13 -  Número de funcionários de operação e manutenção, por tipos de processo 

de tratamento e porte da ETE, segundo Reid e Coffey (1976) 

População atendida 
Processo de Tratamento 

Nível de 
qualificação 

500 a 2500 2500 a 
15000 

15000 a 
50000 

50000 a 
100000 

I 1 1 2 4 
II   1 2 

Primário convencional 

III     
I 1 2 4 6 
II     

Lagoa de estabilização 

III     
I 1 2 4 8 
II 1 1 1 2 

Lodo ativado convencional 

III   1 2 
I 1 2 4 6 
II 1 1 1 2 

Lodo ativado com aeração 
prolongada 

III   1 1 
I 1 1 4 6 
II  1 1 2 

Filtro biológico convencional 

III   1 1 
I 1 2 4 6 
II  1 1 1 

Filtro biológico de alta taxa 

III   1 1 
I 1 2 4 6 
II   1 1 

Desinfecção 

III   1 1 
Nível de qualificação: I – sem qualificação específica; II – nível técnico; III – nível superior. 

 

Com base no estudo de cinco ETEs que utilizavam o processo de lodos ativados ou o 

tratamento químico, e a remoção de nutrientes, Balmér (2000) obteve as seguintes faixas 

de número de funcionários totais e número de funcionários relacionados à operação: 

- Em três ETEs com capacidade variando entre 2,6 a 3,8 m3/s, o número total de 

funcionários variou entre 39 e 55 (o número de funcionários de operação foi de 31 a 40); 

- Em duas ETEs com capacidade de 0,8 e de 1,2 m3/s, o número total de funcionários 

foi 18 e 41, respectivamente (o número de funcionários de operação foi de 17 e 31, 

respectivamente). 
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A faixa indicada por Balmér (2000) foi de 50 a 130 funcionários por 1.000.000 habitantes 

conectados. Nowak (2000) encontrou uma faixa de número de funcionários variando entre 

0,08 a 0,15 para cada 1000 habitantes equivalentes (em termos de DQO removida), para 

ETEs com capacidade de atender entre 50.000 e 200.000 habitantes. 

 

Tabela 4.14 - Número de funcionários de ETEs por área de atuação 

N° de funcionários  
ETEs População 

de Projeto Processo de tratamento 
Operação Manutenção Administr. 

ETE Sobradinho - DF 40.000 Lodos ativados com decant. 
prim. avançado e adição de 

coagulante 

11 3 1 

ETE Brazlândia - DF 29.600 Lagoa estabilização – 
Sistema australiano 

3 - - 

ETE Sul – DF 460.000 Lodos ativados com polim 
químico via flotação 

64 18 6 

ETE Norte – DF 250.000 Lodos ativados com polim 
químico via flotação 

58 10 6 

ETE Samambaia – 
DF 

180.000 Lagoa estab. com célula 
tipo samambaia, seguida de 

alta taxa e polimento 

6 3 2 

ETE Paranoá – DF 60.000 UASB, lagoas de alta taxa e 
disposição no solo  

9 2 - 

ETE Riacho Fundo – 
DF 

43.000 Lodos ativ. batelada, com 
rem. Nutrientes 

9 4 - 

ETE Alagado – DF 84.852 UASB, lagoas de alta taxa e 
disposição no solo  

13 1 1 

ETE Planaltina – DF 138.000 Lagoa estab. Com célula 
tipo samambaia e polimento 

21 - 2 

ETE Recanto das 
Emas - DF 

125.500 UASB, lagoa aerada mist. 
completa e facultativas 

19 2 2 

ETE São Sebastião - 
- DF 

77.177 UASB, escoamento superf. 
e lagoa polimento 

4 2 - 

ETE Vale do 
Amanhecer – DF 

15.000 UASB, lagoa aerada mist. 
completa e facultativas 

2 1 - 

ETE Santa Maria – 
DF 

84.852 UASB, lagoas de alta taxa e 
disposição no solo  

2 1 1 

ETE Franca – SP 315.000 Lodos Ativados 
convencional 

23 13 3 

ETE ABC –SP 1.400.000 Lodos Ativados 
convencional 

55 36 7 

ETE Barueri – SP 4.460.000 Lodos Ativados 
convencional 

73 57 11 

ETE Parque Novo 
Mundo – SP 

1.100.000 Lodos Ativados com 
alimentação escalonada 

41 21 12 

ETE São Miguel – SP 720.000 Lodos Ativados com 
alimentação escalonada 

45 24 7 

ETE Suzano –SP 720.000 Lodos Ativados 
convencional 

50 20 10 

Fonte: SIESG (2001), SPTE (2001) e SABESP (2001b). As distribuições entre os funcionários de operação, 

manutenção e administração para as ETEs do Distrito Federal são aproximadas. 
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4.3.4.3 Gestão Organizacional 

 

Uma organização pode ser definida como um “grupo de instalações e pessoas com um 

conjunto de responsabilidades, autoridades e relações”. O conjunto de responsabilidades, 

autoridades e as relações entre as pessoas definem a estrutura organizacional e, 

juntamente com as normas e procedimentos existentes, determinam o funcionamento da 

organização (NBR-ISO 9000). Cada organização possui estrutura administrativa e 

funções próprias, finalidade e objetivos definidos. A estrutura administrativa é constituída 

pela administração (direção, gerência, assessoria), departamentos, seções, etc., e, nela 

estão distribuídos os recursos disponíveis na organização (recursos humanos, materiais, 

financeiros, tecnológicos, administrativos ou gerenciais, etc.) (Valeriano, 1998). 

 

As organizações têm sido modificadas, ao longo do tempo, tanto em sua estrutura 

organizacional, quanto em sua infraestrutura. As organizações da era industrial 

baseavam-se nas especialidades dos executores. Passaram, posteriormente, para uma 

abordagem estrutural, fundamentada em departamentos. Atualmente, a organização é 

vista segunda uma abordagem sistêmica, valorizando as inter-relações entre os seus 

componentes estruturais, e entre a organização e o ambiente externo (Valeriano, 1998). 

 

A mudança de mentalidade da direção das organizações se acentuou na década de 60, 

época em que surgiu a Gestão de Qualidade Total – GQT e o Benchmarking. Com a 

crescente evolução tecnológica, o aumento da competitividade e a globalização da 

economia, o cenário das organizações vem se transformando gradualmente, e essas 

passaram a buscar a excelência nos seus processos de gestão, como forma de superar 

essas mudanças e ocupar um lugar de destaque no ambiente onde atuam, por meio da 

qualificação de seus produtos e serviços. No Brasil, esse movimento se tornou mais 

intenso somente no final da década de 80 (Araújo, 2001). 

 

O alcance da condição de excelência pelas empresas está fundamentado no modelo de 

GQT. A GQT é conceituada como “o modo de gestão de uma organização, centrada na 

qualidade, baseado na participação de todos os seus membros, visando ao sucesso, em  
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longo prazo, por meio da satisfação do cliente e dos benefícios para todos os membros da 

organização e para a sociedade” (Valeriano, 1998).  

 

No Brasil, o Programa da Qualidade no Serviço Público - PQSP foi pautado em oito 

princípios: satisfação do cliente, envolvimento de todos, gestão participativa, gerência de 

processos, valorização das pessoas, constância de propósitos, melhoria contínua e não 

aceitação de erro (Galvão, 2001). Outros fatores, também, podem ser incluídos na GQT, 

como negação do desperdício e do retrabalho, compromisso da administração superior e 

diferenciação tecnológica (Araújo, 2001). 

 

Existem inúmeras ferramentas que podem ser utilizadas na GQT que auxiliam tanto na 

realização do trabalho, quanto na análise, visualização e compreensão das informações. 

Dentre elas, destacam-se: os gráficos, fluxogramas, diagrama de causa e efeito, 

histograma e o diagrama de Pareto. Os métodos empregados nos modelos de gestão 

voltados à qualidade ajudam na organização dos dados, fornecendo-lhes uma sistemática 

e estrutura. Pode-se citar os seguintes métodos: plano de ação, benchmarking, 

brainstorming, ciclo de Deming/Shewhart (ciclo PDCA), custo da qualidade, análise das 

necessidades do cliente, Técnica do Grupo Nominal - TGN, Controle Estatístico do 

Processo - CEP (Araújo, 2001). 

 

Os métodos gerenciais foram analisados por Rigby (2001), com o objetivo de avaliar o 

uso, os resultados e a satisfação das empresas com a utilização dos mesmos. Para tanto, 

Rigby (2001) elaborou uma pesquisa, durante um período de 7 anos, com mais de 10.000 

executivos, em companhias estabelecidas em 15 países da América do Norte, América do 

Sul, Ásia e Europa. Essa pesquisa constatou, nas empresas pesquisadas, que eram 

utilizadas, em média, 12 ferramentas gerenciais. Quatro métodos foram empregados por 

mais que 70% dos gerentes entrevistados: planejamento estratégico, estabelecimento de 

missão e visão, benchmarking e medidas de satisfação do cliente. Não foi constatada 

uma relação entre satisfação com os resultados financeiros da empresa e o número ou 

tipo de ferramentas gerenciais adotadas. 

 

A pesquisa apresentada pela WERF (1997), em ETEs, verificou que os sistemas de 

gestão mais simples, que se concentram em poucos programas produzem melhores 

resultados, proporcionaram melhores desempenhos em ETEs. No nível estratégico, 
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alguns dos métodos identificados foram o estabelecimento de missão e visão e a análise 

SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. No nível operacional, dentre 

outros métodos de melhoria do desempenho, destacaram-se o processo de mapeamento, 

a gestão de qualidade total, a participação de grupos de benchmarking regional e o 

estudo de produtividade. 

 

O modelo de gestão de qualidade que vem sendo utilizado pelas organizações é o 

preconizado pelas normas da série ISO 9000. Esse modelo identifica oito princípios que 

são a base para estabelecimento das normas e podem conduzir uma organização à 

melhoria do seu desempenho. São eles: foco no cliente, liderança, envolvimento das 

pessoas, abordagem de processo, abordagem sistêmica para a gestão, melhoria 

contínua, abordagem factual para tomada de decisão, benefícios mútuos nas relações 

com os fornecedores. 

 

A norma ISO 9001 estabelece requisitos que devem ser satisfeitos para que se alcance 

um sistema de gestão de qualidade. Os requisitos estabelecidos podem ser organizados 

da seguinte forma: requisitos gerais e de documentação; responsabilidade da direção; 

gestão de recursos; realização do produto; medição, análise e melhoria.  

 

Araújo (2001) destaca que a gestão de qualidade total não deve ser considerada mais 

como um “modismo” e pode ser reconhecida como “Elemento fundamental de 

competição. Nenhuma empresa que preze seu espaço no mercado arriscaria suportar os 

danos da não aplicação de seus princípios”. As vantagens de se estabelecer um modelo 

de gestão voltado à busca da qualidade tem sido mundialmente reconhecida e a sua 

implementação e prática nas empresas vem sendo incentivada com a criação de prêmios 

de qualidade, por órgãos do governo e por associações de classe. 

 

Nesse sentido, e especificamente no setor de saneamento, pode-se citar a iniciativa da 

ABES, que criou, em 1995, o Comitê Nacional de Qualidade ABES - CNQA e o Prêmio de 

Qualidade, sendo que, a primeira edição do Prêmio ABES de Qualidade – PAQ, veio a 

ocorrer somente em 1997. Desde então, o evento vem acontecendo anualmente, e conta 

com a participação de diversas empresas públicas e privadas, demonstrando não 

somente a necessidade de iniciativas de motivação, mas também, a capacidade do setor 

de responder à busca pela eficiência e qualidade (ABES, 1999). 
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A nível nacional, poucas empresas atuantes na área de saneamento e meio ambiente têm 

se despontado em termos de gestão de qualidade. Como destaque pode-se citar a 

CETREL que ganhou o Prêmio Nacional de Qualidade - PNQ em 1999. 

 

Nos EUA, a EPA organiza o “National Operation and Maintenance Excellence Awards” há 

14 anos, com o objetivo de reconhecer a inovação e excelência das agências locais e dos 

recursos humanos nas atividades de O&M em ETEs públicas. Os critérios que vêm sendo 

adotados para a avaliação são: melhores práticas de gestão manuseio e disposição de 

biosólidos, controle do sistema de coleta, gestão de manutenção do sistema de coleta, 

licenciamento, gestão de manutenção de equipamentos, práticas inovadoras em O&M, 

gestão de laboratório, programa de treinamento de pessoal, automação da planta, 

prevenção da poluição, monitoramento e controle de processo, educação pública, 

educação de segurança, gestão de resíduos e controle de resíduos tóxicos (EPA, 1999) 

 

Em relação ao gerenciamento de ETEs, especificamente, a WEF (1996) estabelece as 

seguintes atividades: 

- Planejamento - O planejamento é constituído pela elaboração de um projeto, sistema 

ou um padrão para alcançar os objetivos de uma equipe e por suas revisões e melhorias. 

O planejamento pode ser estratégico, de contingência, financeiro, etc. e deve ter um 

prazo previsto para sua implementação; 

- Organização - A organização inclui duas atividades principais: a definição das 

responsabilidades de cada função e delegação de autoridade. Tais atividades definem a 

estrutura organizacional e o modo de funcionamento das ETEs; 

- Direção - A direção deve ser dada em função das metas e dos objetivos definidos para 

a unidade. Esta função é composta por duas atividades, a motivação e a comunicação 

adequada com a equipe; 

- Controle - O controle mede como as atividades da ETE contribuem para o 

cumprimento da sua missão. Os resultados e o desempenho da unidade são avaliados 

em relação aos conjuntos de objetivos definidos no planejamento. 

 

Adicionalmente a essas atividades, outras também devem estar inclusas no 

gerenciamento de uma ETE, como o controle de estoque de materiais, o controle e 

registros de informações de pessoal e de custos. Tais atividades devem merecer atenção, 



110

uma vez que propiciam condições adequadas ao andamento do processo principal da 

ETE. De acordo com as características da ETE, como, por exemplo, ETEs de pequeno 

porte e com processos pouco complexos, muitas dessas atividades podem vir a ser 

desenvolvidas por uma única pessoa, o que significa que não é necessário dotar a ETE 

de uma estrutura formal para executar tais tarefas, mas sim, propiciar condições para que 

elas sejam executadas (Pinto et. al., 2000). Relacionam-se, em seguida, as atividades 

consideradas como atividades de apoio. 

 

Compras - A ETE deve ter um procedimento de compras em conformidade com as 

condições legais e com especificações bem definidas dos bens e/ou serviços desejados. 

As compras devem estar programadas de acordo com a necessidade estabelecida pelo 

corpo técnico gerencial. A responsabilidade dessa tarefa pode ser de uma pessoa ou um 

setor específico, a depender das características da ETE e da empresa. (WEF, 1996) 

 

Almoxarifado - Na ETE deve estar prevista uma área para estoque dos materiais de uso 

corrente, como os materiais de escritório, materiais de laboratório e peças de reposição 

de equipamentos. A quantidade de materiais em estoque deve ser suficiente para 

assegurar a operação da ETE em condições normais, sem que o valor do estoque se 

torne inviável financeiramente. 

 

Secretaria - Na medida em que a ETE aumenta de porte, torna-se necessário uma 

pessoa para cuidar dos assuntos administrativos, como o controle dos dados de pessoal e 

da documentação em geral, comunicações internas na empresa, comunicação com o 

público e apoio à gerência. 

 

Orçamento e sistema de apropriação de custos - É recomendável que uma ETE seja 

capaz de determinar a receita produzida com as suas atividades, as despesas com 

operação e manutenção e os gastos com capital para melhorias da unidade (WEF, 1996). 

De acordo com a EPA (1998), é de responsabilidade da ETE elaborar o seu orçamento e 

um sistema de apropriação de custos, de forma a subsidiar o planejamento, estabelecer 

prioridades e restrições, tomar decisões e avaliar o desempenho. 

 

Vigilância - Em alguns locais, para se evitar o risco da população acessar às unidades de 

tratamento ou mesmo, o risco de roubos, torna-se necessário prever uma equipe de 
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vigilância, cuja carga horária irá depender da análise de cada situação particular. É 

importante destacar que tal serviço pode gerar um custo proporcionalmente significativo, 

em relação às demais despesas da ETE. 

 

Conservação e limpeza - A conservação das unidades, em termos de limpeza das 

instalações, das áreas verdes e das edificações, deve ser um aspecto de relevância para 

a gerência da ETE. Manter a ETE adequadamente conservada e limpa, não só beneficia o 

ambiente de trabalho, como também, auxilia no relacionamento com a comunidade, que 

pode ser melhorado a partir de uma boa impressão da ETE.  

 

Monitoramento do sistema e orientação ao usuário –Tanto o sistema coletor, quanto o 

processo de tratamento podem ser influenciados e prejudicados pelas variações das 

características das águas residuárias, com a presença de óleos, graxas, areias ou 

materiais sólidos de maior dimensão. Para assegurar condições adequadas à operação 

do sistema de esgotos, recomenda-se que sejam realizadas campanhas educativas e 

corretivas, além do monitoramento do sistema coletor, das condições sanitárias da 

comunidade atendida e da comunidade afetada pelo corpo receptor (Pinto et al., 2000).  

 

Suporte às questões legais e de engenharia - A operação de uma ETE, por envolver 

pessoal especializado, deve dispor de meios que possam auxilia-la quando do surgimento 

de questões relacionadas a causas trabalhistas, ambientais, ou quando da necessidade 

de melhorias ou ampliações que dependam de projetos de engenharia. Esse tipo de 

suporte pode ser obtido em outras áreas da própria empresa, ou devem ser contratados, 

quando se tratar de empresas de menor porte (WEF, 1996). 

 

No que se refere à estrutura organizacional, a tendência atual é a redução da pirâmide 

organizacional a 3 ou 4 níveis, entre a presidência e os empregados da base (Valeriano, 

1998). A pesquisa feita pela WERF (1997) em empresas de saneamento encontrou os 

seguintes valores: 

- Níveis hierárquicos entre diretor e trabalhador – média de 4 (mínimo -1 e máximo - 10). 

- Número médio empregados/supervisor de primeira linha nas empresas de saneamento 

- 7,3 (mínimo - 2 e máximo - 22). Especificamente em ETEs e operação de biossólidos, o 

valor médio é de 5,6 (mínimo - 2,6 e máximo - 15,3). O valor do padrão industrial moderno 

é de 10 a 20 funcionários por supervisor; 
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4.3.4.4 Gestão da informação 

 

A sociedade industrial está se transformando na sociedade da informação. Os avanços 

obtidos nas últimas décadas, nesse campo da tecnologia, colocam a informação em um 

papel central na sociedade moderna. Associados à informação, verifica-se a valorização 

do conhecimento, da criatividade e, conseqüentemente, do ser humano (Shiozawa, 1993). 

 

A tecnologia da informação é conceituada por Cruz (1998) como “todo e qualquer 

dispositivo que tenha capacidade para tratar dados e informações, tanto de forma 

sistêmica como esporádica, quer esteja aplicada ao produto, quer esteja aplicada ao 

processo”. O objetivo dessa tecnologia para qualquer usuário é proporcionar o controle 

efetivo da informação e simplificar a operacionalidade de suas atividades. 

 

O impacto da era da informação é muito maior sobre as empresas de serviços do que 

para as indústrias, especialmente as empresas que atuam na área de transportes, 

comunicação, financeira, assistência médica e serviços públicos. Considerando que esses 

setores atuaram por muito tempo em um ambiente não-competitivo e garantido pelo 

governo, a busca pela eficiência e pela conquista dos clientes não era uma questão de 

importância. Conseqüentemente, a mudança a ser feita para atingir o atual nível de 

exigência é muito maior (Kaplan e Norton, 1997). 

 

O novo ambiente surgido com a privatização do Estado passou a exigir novas 

capacidades das empresas, como a capacidade de mobilizar e explorar os ativos 

intangíveis ou invisíveis. Esses ativos intangíveis podem ser representados pelo domínio 

da tecnologia da informação, pela qualidade dos produtos e serviços e pela capacidade 

de atração e de manutenção dos clientes (Kaplan e Norton, 1997; Shiozawa, 1993). 

 

Algumas das características que governam o novo ambiente operacional da era da 

informação são apresentadas por Kaplan e Norton (1997): 

- Processos interfuncionais – a especialização das funções, anteriormente preferida, foi 

substituída por uma integração entre processos; 
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- Ligação com clientes e fornecedores – a informação possibilita integrar uma cadeia 

onde se inclui o processo de suprimento, produção e entrega; 

- Escala global – a concorrência entre as empresas passou a ser no nível mundial. 

 

Para Cruz (1998), uma empresa é constituída pelos seguintes elementos : pessoas, 

processo e tecnologia de informação. Esses elementos se interagem para ajustar os 

mecanismos de produção de forma a atender às necessidades dos clientes. 

Considerando essa abordagem, a tecnologia da informação ocupa dois papéis de 

importância nas organizações: um, quando a tecnologia interage com as pessoas e outro, 

quando ela interage com o processo. No primeiro caso, a tecnologia de informação é 

utilizada, individualmente, para execução das tarefas inerentes às atividades, e, no 

segundo caso, refere-se ao uso da tecnologia adequada aos requisitos do processo. Para 

que a tecnologia da informação concorra favoravelmente ao desempenho da empresa, 

esses processos devem ocorrer de forma equilibrada. 

 

Um sistema de informações adequado deve conter informações que estimulem os 

gerentes a questionar seus pressupostos e induzam a formular perguntas adequadas, em 

vez de simplesmente alimentá-los com as informações esperadas. As informações devem 

ser obtidas em bases regulares e estarem integradas ao processo decisório. Essa 

integração muda significativamente o conceito e o propósito da informação, passando a 

ser um indicador sobre o qual se basear a ação futura, em vez de simples registro de 

ocorrências passadas (Eccles, 2000). 

 

Com o mesmo objetivo de criar condições que permitam aos gerentes de ETEs se 

anteciparem aos problemas, Berthouex (1992) avaliou as informações que são geradas 

por ETEs e propôs um método de análise discriminante de perturbações, associado a um 

sistema especialista. Em seu estudo, Berthouex (1992) sugere que os dados coletados 

nas ETEs não se limitem somente à descrição da situação atual, mas que sejam 

utilizados para antever as variações operacionais e proporcionar condições de melhoria 

contínua do sistema. 

 

Em concordância com as idéias apresentadas anteriormente, relativas à importância do 

gerenciamento de informações em uma organização e, conseqüentemente, da geração 

de conhecimento sobre o sistema, Berthouex (1992) ressalta que a melhoria do 
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desempenho de ETEs está acompanhada do aumento do conhecimento sobre o que se 

está fazendo. Nesse sentido, foram ressaltados os três pontos fracos de um sistema de 

gerenciamento de informação: a escassez de dados para o gerente, a apresentação dos 

dados em um formato inadequado e a análise insuficiente dos dados. Berthouex (1992) 

também sugere alguns métodos de análise da informação, como os gráficos de controle 

ou modelos de tempo de série. 

 

No âmbito das ETEs, são inúmeras as informações geradas e que devem ser submetidas 

a uma avaliação para se decidir sobre qual informação deve ser registrada, com que 

freqüência, como ela deve ser processada para facilitar à decisão e de que forma ela 

pode auxiliar na retroalimentação do sistema (Berthouex, 1992) Deve ser analisada, 

também, o tipo de informação desejada por grupo que interage com a unidade, como os 

operadores, os órgãos fiscalizadores, a gerência e a comunidade (WEF, 1996). 

 

Em termos de tecnologia utilizada para o registro das informações nas ETEs, o uso de 

sistemas informatizados está se tornado comum para gerenciamento das informações, 

facilitando e agilizando a atualização e o uso dos registros pelos interessados. A WEF 

(1996) apresenta um modelo de gerenciamento de informações para ETEs, onde se prevê 

a integração entre os vários sistemas de informações das unidades componentes de uma 

ETE. Um sistema computacional de informação adequadamente projetado pode oferecer 

as seguintes vantagens (WEF, 1996): 

- Unificação da entrada de dados e possibilitar o uso para diferentes propósitos; 

- Apresentação da tendência dos dados para análise; 

- Melhorar a precisão dos dados por meio de técnicas de verificação; 

- Facilitar um procedimento de auditoria nos valores dos dados; 

- Providenciar uma forma organizada e segura de estocagem da informação. 

 

De acordo com a WEF (1996), as informações que devem ser registradas em uma ETE 

podem ser divididas nos seguintes assuntos: informações físicas da unidade, informações 

legais, informações de operação, informações de manutenção, informações 

administrativas e informações de condições de emergência. 

 

As informações físicas da unidade estão relacionadas aos aspectos físicos da ETE, como 

o cadastro da planta e das demais unidades do sistema de esgoto, manual de O&M, 
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manuais dos fabricantes dos equipamentos, registro dos equipamentos, especificação da 

construção, descritivo do projeto de engenharia, instruções de O&M dos fabricantes. É 

recomendável que a ETE mantenha tais informações disponíveis, para a equipe de 

operação e outros interessados, como os órgãos fiscalizadores, consultores e 

comunidade. 

 

Em relação às informações legais, recomenda-se que elas sejam organizadas em um 

relatório de monitoramento do efluente final, contendo os parâmetros de controle, 

previstos na legislação e na licença ambiental. Adicionalmente, pode ser mantido um 

relatório de gerenciamento da carga orgânica e hidráulica com projeções feitas para um 

período de cinco anos, com o objetivo de avaliar a capacidade da ETE neste período e 

possibilitar que as providências sejam tomadas com a antecedência necessária. As 

informações relativas ao controle do lançamento de cargas poluentes e tóxicas pelas 

indústrias, embora não constituam uma obrigação legal, são de interesse da unidade, 

uma vez que essas substâncias podem prejudicar o processo de tratamento ou os 

próprios operadores. 

 

A área de operação produz informações que auxiliam no controle do processo de 

tratamento e refletem a sua eficiência. Essas informações podem ser resumidas em: 

registros de operação diário, semanal e mensal, registro de laboratório, registro de 

gerenciamento dos efluentes industriais, estudo da relação entre a operação e as 

características das águas residuárias e gerenciamento de energia. O uso de sistemas 

informatizados integrando as áreas de operação e de laboratório pode propiciar muitos 

benefícios, como a agilidade no controle, facilitação da realização de análise de 

tendências e análises estatísticas. 

 

As informações necessárias ao sistema de gestão de manutenção incluem: sistema de 

registro de equipamento, padrão de trabalho, sistema de almoxarifado e inventário, custos 

de manutenção, registros de manutenção preventiva, corretiva e preditiva. Muitos 

softwares específicos para trabalhar com essas informações já estão disponíveis no 

mercado. 

 

As informações, geradas por uma ETE, relacionadas à área administrativa devem ser 

registradas e acompanhadas pela gerência da unidade ou por uma administração central 
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da empresa. Sugere-se desenvolver os seguintes documentos: relatório de operação 

anual, orçamento anual, relatório de auditoria anual, registros de treinamento de pessoal, 

orçamento e controle de despesas. 

 

Recomenda-se, também, que as condições de emergência e as ações de resposta sejam 

registradas, de forma que a providenciar as informações necessárias à elaboração ou 

melhoria do plano de emergência e subsidiar a elaboração de novos projetos. Tal 

informação deve compor um relatório de operação anual. 

 

4.3.5 Critérios financeiros 

 

4.3.5.1 Custo operacional 

 
Os recursos financeiros gastos em uma ETE para operação e manutenção, durante a sua 

vida útil, podem ser maiores que os investimentos feitos na fase de implantação. 

Considerando que o custo de capital, normalmente, é oriundo, em parte ou totalmente, de 

órgãos financiadores e que os custos operacionais sempre são de responsabilidade da 

empresa gestora, é fundamental que os custos de operação e manutenção (O&M) sejam 

incorporados aos critérios de seleção do processo de tratamento a ser adotado. Além 

disso, o conhecimento dos custos operacionais das ETEs é uma importante informação 

para os gerentes das unidades, administradores das empresas gestoras e órgãos 

financiadores, que pode subsidiar as questões relacionadas aos aspectos técnicos e 

financeiros das ETEs (EPA, 1978). 

 

O custo de O&M é constituído pelos seguintes componentes (Eckenfelder, 1991; Nowak, 

2000): 

- Custo de energia elétrica; 

- Custo de produtos químicos para tratamento de águas residuárias e para 

condicionamento de lodo; 

- Custo de manutenção e reparos, que inclui materiais de manutenção em geral, e 

substâncias que devem ser substituídas periodicamente; 

- Custo para disposição final, incluindo transporte de biossólidos e de outros materiais. 

- Custo de pessoal para operação, manutenção e laboratório; 
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- Custo de administração, que inclui pessoal para administração, consultoria, telefone, 

suprimento de escritório, tarifas, seguros, etc. 

 

A comparação de custos operacionais de ETEs é uma tarefa difícil, sobre a qual muitos 

autores já apresentaram propostas visando uniformizar os procedimentos, como Novak 

(2000), Bode e Grünebaum (2000) e Balmér (2000). Normalmente, essas propostas têm 

indicado que os custos devem ser comparados tomando como base a carga orgânica 

removida no processo (mg de DBO ou de DQO removida no processo). Essa base é mais 

estável que os custos referidos aos usuais m3 de esgoto tratado e mantém uma forte 

relação com o custo operacional, uma vez que os custos de energia e de produtos 

químicos estão diretamente relacionados com a carga orgânica removida (Nowak, 2000). 

Para que a comparação tenha mais precisão, Balmér (2000) propõe que os custos 

operacionais sejam comparados com os custos de ciclo de vida. No entanto, tal 

comparação é dificultada pelas freqüentes expansões que as ETEs sofrem durante a sua 

vida útil, além da própria dificuldade decorrente das diferenças entre moedas. Como 

alternativa, Balmér (2000) sugere que os custos operacionais sejam comparados 

tomando-se por base o volume dos tanques ou unidades não monetárias, como Kwh ou 

moles de um determinado produto. 

 

A seguir, estão relacionados os custos operacionais apresentados por vários autores, 

ressaltando-se que grande parte dos custos apresentados refere-se a processos mais 

mecanizados, que empregam processo de tratamento avançado.  

 

Bode e Grünebaum (2000) indicaram como uma faixa de custo operacional adequada 

entre 1 a 2 DM/Kg DQO removida, que equivale a, aproximadamente, US$ 0,47 a US$ 

0,94/kg DQO removida ou a R$1,27 a R$2,54/kg DQO removida (outubro/2001). Nesse 

caso, tais custos se referem a processos com alto índice de mecanização e alta eficiência 

de remoção de constituintes, dada a rigorosa exigência ambiental da Alemanha. Bode e 

Grünebaum (2000) ressaltam que, embora o porte da ETE e as características específicas 

locais e do efluente influenciem os custos operacionais, o fator decisivo é o grau de 

utilização da ETE.  

 

Balmér (2000) analisou cinco ETEs que empregavam os processos de lodos ativados ou 

de tratamento químico, com remoção de nutrientes. O custo operacional obtido foi de 6 a 
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14 Euro/p.e..a. (custo por população equivalente ao ano), ou US$ 5,6 a 13,0 /p.e..a ou 

R$15,00 a R$35,00 / p.e..a., sendo que essa população equivalente está calculada 

considerando-se a contribuição de 12 g N/ habitante/dia. O custo pode ser expresso, 

também, pela seguinte faixa de valores: R$ 0,08 a R$ 0,26 por m3 de esgoto tratado 

(outubro/2001). 

 

Nowak (2000) sugere uma composição de custos para obter o custo operacional de ETEs. 

O custo de energia é obtido considerando-se um consumo de 10 Kwh/ p.e..a. (para uma 

base de 110 g DQO/p.e..dia) e uma recuperação de energia nos digestores anaeróbios 

em torno de 11 a 15 Kwh/p.e..a. O consumo de produtos químicos é estimado como 18 

moles/p.e..a. A disposição final do lodo é estimada em 60 Kg/p.e..a. O custo de 

manutenção é calculado como um percentual de 0,6% do custo de construção/p.e..a 

média, enquanto que o número total de funcionários fica entre 0,08 a 0,15/ 1000 p.e. Por 

fim, adiciona-se 15% sobre o valor total calculado, a título de custos relacionados a 

produtos químicos para laboratório e para condicionamento de lodo, a materiais de 

escritório, seguros e taxas, dentre outros. O custo total de operação para Nowak (2000) é 

da ordem de 12 a 15 Euro/p.e..a., que equivale a US$11,16 a US$13,45/p.e..a ou a 

R$30,13 a R$37,67/p.e..a. (outubro/2001). 

 

Kingdom (1998) apresenta a mesma equação obtida pela WERF (1997) para 

determinação do custo operacional, a qual foi desenvolvida a partir dos dados de 105 

ETEs. O custo operacional (OPCSWET), dado em dólar, é calculado segundo a seguinte 

equação: 

 

? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ??? xASMECxASOXYxWBPLAxMGDxeOPCSWET 404,0422,0493,0354,143,6 1)100/1100/ ??? ?  

         ? ? ? ? ? ?482,0499,0408,0 KWHxWBWAGExBIOPROD ?     (Eq. 4.12)  

em que: 

MGD – é a vazão média diária em mgd 

WBPLA – vazão média diária por estação em mgd (para efluente e para resíduos sólidos) 

ASOXY – percentual do efluente tratado pelo processo de lodos ativados usando oxigênio 

puro para a aeração 

ASMEC - percentual do efluente tratado pelo processo de lodos ativados usando aeração 

mecânica 
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BIOPROD – quantidade de biossólidos produzidos por quantidade de efluente (ton 

seca/mgd) 

WBWAGE – salário médio de um trabalhador de operação de ETEs 

KWH – custo de eletricidade por KWh. 

 

Imhoff (1987) obteve o custo operacional para ETEs com capacidade de 100.000 

habitantes variando entre US$ 9,50 a US$15,33/p.e. (atualizados para o ano 2002) ou 

R$25,65 a R$41,39/p.e. (outubro/2001). 

 

Em relação às lagoas de estabilização, Cossío (1993) destaca a dificuldade de obter 

custos de implantação para essas unidades, devido às grandes diferenças que ocorrem 

nos países em desenvolvimento, em termos de custos de material e mão-de-obra 

empregada, além dos custos se tornarem rapidamente obsoletos com as elevadas taxas 

de inflação observadas nesses países. Para contornar tal situação, Cossío (1993) 

desenvolveu um programa para determinação dos custos de implantação e operação, a 

partir dos quantitativos envolvidos. O custo operacional das lagoas é obtido somando-se 

as seguintes parcelas: i) 0,4% a 0,6% do custo da construção civil para as edificações, 

obras de concreto, diques e acesso; ii) 1,5% a 1,8% do custo da construção civil para 

manutenção das partes metálicas; iii) custo de pessoal, que é calculado considerando a 

carga horária recomendada para cada componente da equipe, apresentada pelo referido 

autor. 

 

Gameiro et al. (2001), durante o desenvolvimento de uma análise comparativa dos custos 

de sistemas de tratamento de esgotos que atendem até 20.000 habitantes, no Mato 

Grosso do Sul, adotou os seguintes valores: 

- Para lagoa facultativa, e lagoa anaeróbia seguida de lagoa facultativa, até 10.000 

habitantes, o custo é, no mínimo, R$ 0,09 por habitante por mês. Para localidades com 

população entre 10.000 e 20.000 habitantes, o custo varia entre R$ 0,06 e R$ 0,12 por 

habitante por mês; 

- Para reator anaeróbio de fluxo ascendente, e reator anaeróbio de fluxo ascendente 

seguido de lagoa facultativa, até 10.000 habitantes, o custo operacional é de, no mínimo, 

R$ 0,16 por habitante por mês. Para localidades com população entre 10.000 e 20.000 

habitantes o custo operacional varia entre R$ 0,15 e R$ 0,30 por habitantes por mês. 
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Pinto e Nazareth (1996) obtiveram para as seis ETEs do Distrito Federal em operação, 

naquela oportunidade, os seguintes custos operacionais: 

- ETEs mecanizadas (ETEB Sul e ETEB Norte) – R$ 0,18 a R$ 0,47/m3 de esgoto tratado 

(Ano base – 1995) 

- ETEs não mecanizadas (ETE Brazlândia, ETE Torto e ETE Varjão) – R$ 0,03 a R$0,05/ 

m3 de esgoto tratado (Ano base – 1995). 

 

Brostel et al. (2001) buscando identificar o processo de tratamento das ETEs do Distrito 

Federal que apresentavam melhor desempenho, utilizaram os custos operacionais 

indicados na Tabela 4.15. 

 

Tabela 4.15 – Indicadores de custos operacionais das ETEs do Distrito Federal 

ETEs Processo de Tratamento Popul. de 
projeto 

Custo 
O&M  

(R$/ m3 
tratado) 

Custo 
O&M 

(R$/ Kg 
DQO 

removida) 

Custo 
Manut.       

(R$/ hab. 
atual) 

Custo 
Energia e 

Prod. 
Químicos 

(R$/Kg DQO 
removida) 

Custo 
Mão Obra     
(R$/ Hab. 

Atual) 

Alagado UASB, seguido de lagoas de 
alta taxa e disposição no solo. 84.853 0,21 0,33 0,08 0,04 0,35 

Brazlândia Lagoa de estabilização no 
Sistema Australiano 29.600 0,10 0,13 0,00* 0,00 0,17 

Samambaia

Lagoas de estabilização, em 
série, com célula tipo 

Samambaia seguida de células 
de alta taxa e polimento. 

180.000 0,19 0,29 0,06 0,04 0,34 

Paranoá UASB, seguido de lagoas de 
alta taxa e disposição no solo 60.000 0,53* 0,47 0,20 0,08 0,56 

Planaltina 

Lagoas de estabilização, em 
série, com célula tipo 

Samambaia seguida de célula 
de polimento 

138.000 0,35 0,58 0,02 0,05 0,37 

São 
Sebastião 

UASB seguido de disposição 
no solo e lagoa de polimento 77.700 0,21 0,44 0,05 0,05 0,31 

Recanto 
das Emas  

125.500 0,34 0,36 0,01* 0,25 0,30 

Vale do 
Amanhecer 

UASB, seguido de série de 
lagoas aeradas. 15.000 1,33 1,79 0,14 0,22 1,44 

Sobradinho 
Lodos Ativados com 

decantador primário avançado 
e adição de coagulante 

40.000 0,38 0,90 0,20 0,11 1,85 

Riacho 
Fundo 

Lodos Ativados por Batelada 
com remoção biológica de 

nutrientes 
43.000 1,66 1,66 0,33 1,02 1,19 

ETE Sul 460.000 0,28 0,46 0,36 0,71 0,81 

ETE Norte 
Lodos Ativados, com polimento 

químico via flotação. 250.000 0,41 0,89 0,26 0,91 1,24 
* Valores desconsiderados por apresentarem distorções em relação aos demais, por algum motivo específico. 

Fonte: Brostel et al. (2001). Ano base 2000. 
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Organizando os dados da tabela anterior de acordo com o grau de mecanização do 

processo de tratamento, foi possível identificar faixas de custos operacionais das ETEs, 

as quais estão identificadas na Tabela 4.16. 

 

Tabela 4.16 – Faixas de custos operacionais, obtidas a partir dos custos das ETEs do 

Distrito Federal, segundo o grau de mecanização do processo de tratamento 

Tipos de Processo de 
Tratamento 

Custo de 
Manutenção 

(R$/hab. Projeto) 

Custo de O&M 
(R$/DQO 

removida) 

Custo de O&M 
(R$/m3 tratado) 

Custo de energia e 
prod. químicos 

(R$/kg DQO 
removida) 

Lodos ativados, com 
remoção química de 
nutrientes (muito 
mecanizados) 

0,26 a 0,36 0,46 a 0,89 0,10 a 0,35 0,71 a 0,91 

Lagoas medianamente 
mecanizadas 0,14 a 0,20 0,36 a 1,79 0,34 a 1,33* 0,25 a 0,22* 

Lagoas com baixo 
índice de 
Mecanização 

0,01 a 0,08 0,13 a 0,58 0,28 a 0,41 <0,08 

*A ETE Vale do Amanhecer encontrava -se em período experimental e apresentou custos operacionais 
incoerentes, os quais foram desconsiderados; Não foram incluídos os dados da ETE Riacho Fundo por 
estarem muito diferentes das ETEB’s Sul e Norte, provavelmente devido a diferença do porte entre elas. 
 

Para se calcular o custo de O&M a partir de uma ETE que emprega o mesmo processo de 

tratamento, Eckenfelder (1991) sugere a utilização de seguinte relação: 

85,0

12 1
2

?
?
?

?
?
??

C
C

xCC OMOM         (Eq. 4.13) 

em que: 

COM2, COM1 – Custo de O&M para as ETEs 1 e 2 

C1, C2 – Capacidade das ETEs 1 e 2 

 

Essa mesma relação é sugerida para se determinar o custo de investimento, sendo que o 

coeficiente de 0,85 é substituído por 0,60. 

 

A EPA (1978) apresenta os custos operacionais obtidos em uma pesquisa efetuada em 

348 ETEs, em que tais custos estão relacionados ao porte e ao nível do processo de 

tratamento das ETEs. A primeira classificação previu as seguintes categorias: pequenas 

(48 a 219 l/s), médias (220 a 876 l/s) e grandes (maiores que 877 l/s). Quanto ao nível do 

processo de tratamento, as ETEs foram classificadas em: primário, secundário (filtro 

biológico e lodos ativados) e avançado. Dado o tempo decorrido desde a publicação e o 

grande número de fatores envolvidos na atualização dos valores, optou-se por apresentar 
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nas Tabelas 4.17 e 4.18 apenas a relação entre os custos operacionais médios obtidos 

pela EPA (1978). O valor de referência, considerado como a unidade em ambas tabelas, 

foi o custo de tratamento avançado em ETEs de pequeno porte. 

 

Tabela 4.17 – Relação entre os custos operacionais médios por volume de efluente 

tratado em m3 

Nível de Tratamento 48 a 219 l/s 220 a 876 l/s Maior que 877 l/s Todas as ETEs 

Primário 0,38 0,30 0,10 0,35 
Secundário – Filtro Biológico 0,47 0,35 0,22 0,43 

Secundário – Lodos Ativados  0,70 0,37 0,33 0,58 
Avançado 1 0,55 0,30 0,88 

Fonte: EPA (1978). O valor considerado como referência foi o custo de tratamento avançado em ETEs de 
pequeno porte. 
 

Tabela 4.18 - Custo operacional médio por Kg DBO removida 

Nível de Tratamento 48 a 219 l/s 220 a 876 l/s Maior que 877 l/s Todas as ETEs 

Primário 2,10 1,28 0,19 2,01 

Secundário – Filtro Biológico 0,47 0,41 0,27 0,43 

Secundário – Lodos Ativados  0,70 0,32 0,60 0,59 
Avançado 1 0,54 0,41 0,86 

Fonte: EPA (1978). O valor considerado como referência foi o custo de tratamento avançado em ETEs de 
pequeno porte. 
 

Além dos custos operacionais, ressaltam-se alguns resultados da pesquisa apresentada 

pela EPA (1978): 

- O custo de operação e manutenção das ETEs é uma função do tempo de vida que a 

unidade está em serviço; 

- As ETEs que operam com menos que a capacidade de projeto (<90%) possuem 

custos operacionais por volume tratado, substancialmente maior que as ETEs que 

operam na sua capacidade de projeto. Por outro lado, as ETEs que estão com sobrecarga 

(>110%) atingiram custos operacionais mais baixos que as ETEs que operam próximo à 

capacidade de projeto. As ETEs que operam com menos que 50% da capacidade 

incorreram em custos operacionais por volume tratado em valores maiores que 100% do 

custo operacional de ETEs em condições normais ou de sobrecarga; 
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- ETEs maiores, com mais de 3,8 m3/s, apresentaram os menores custos por volume 

tratado. Por outro lado, as ETEs maiores apresentaram um custo médio por empregado 

mais alto; 

- Os custos relativos a pessoal, energia e produtos químicos corresponderam a, 

aproximadamente, 80% dos custos operacionais, independente do nível de tratamento. 

 

Um aspecto que também dificulta a comparação dos custos operacionais é a metodologia 

utilizada para determinação desses custos. Historicamente, a elaboração do orçamento e 

a apropriação dos custos não têm recebido muita atenção dos especialistas da área. No 

entanto, é necessário ressaltar que a engenharia e os aspectos financeiros estão 

intimamente associados, uma vez que diferentes ações da engenharia irão ter diferentes 

impactos sobre os custos operacionais (EPA, 1998). 

 

Um sistema de orçamento tem por objetivo estabelecer quais são os recursos disponíveis 

para a ETE. Nos orçamentos, fica registrada a alocação dos recursos financeiros segundo 

cada despesa em particular. Por outro lado, o sistema de apropriação de custo determina 

como os custos variaram com as diferentes atividades desenvolvidas na ETE, assim as 

despesas são alocadas para cada atividade especificada (EPA, 1998). 

 

O estabelecimento dos sistemas de orcamentação e de apropriação de custos em uma 

ETE pode ser útil para que o gerente e a equipe possam decidir como priorizar os 

escassos recursos financeiros com que essas unidades devem sobreviver. A 

implementação correta desses sistemas pode auxiliar nos seguintes aspectos: tornar 

conhecidas as restrições financeiras associadas às atividades em curto e longo prazo; 

determinar os custos anualizados dos serviços e auxiliar no planejamento desses custos 

para os próximos anos; identificar as diferenças regionais de custos operacionais e 

determinar como as ações atuais ou futuras irão afetar o desempenho financeiro da ETE 

(EPA, 1998). 

 

Considerando as informações obtidas anteriormente, pode-se verificar a grande 

dificuldade de se obter os custos que possam servir de referência para ETEs, e que 

considerem as significativas diferenças que podem ocorrer em função do porte da ETE, 

do processo de tratamento adotado, do nível de utilização da ETE. Além disso, as 

diferenças de custos locais em relação a mão-de-obra, energia e produtos químicos 
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podem provocar distorções significativas no custo operacional (Eckenfelder, 1991). O 

nível de automação das ETEs também contribui para aumentar as diferenças de custo 

operacional, uma vez que há uma redução na quantidade de pessoal de operação, que é 

responsável por uma parcela significativa dos custos operacionais. 

 

A tendência atual indica que, a identificação dos custos operacionais com base na soma 

das parcelas dos custos componentes, a exemplo da equação apresentada por Kingdom 

(1998), pode ser uma metodologia aceitável para obtenção dos custos de referência de 

ETEs. 

 

4.3.5.2 Viabilidade Financeira 

 

Embora o objetivo principal de uma ETE esteja associado a fatores sociais (redução de 

riscos à saúde humana) e ambientais (preservação do meio ambiente), ela também pode 

ser vista, sob certas condições, como um empreendimento privado, capaz de gerar lucro 

e de se manter financeiramente. O ritmo crescente das privatizações dessas unidades 

confirma essa realidade. Considerando esse ponto de vista, a fundamentação a ser feita 

neste tópico, tem por objetivo identificar um método adequado para se proceder a uma 

avaliação da viabilidade financeira de ETEs. 

 

Um dos objetivos principais do PMSS – Programa de Modernização do Setor Saneamento 

é promover o aumento e a garantia da eficiência dos prestadores de serviço de 

saneamento, incluindo, portanto, a melhoria da qualidade dos serviços prestados, o 

alcance do equilíbrio econômico e financeiro das atividades e o aumento da capacidade 

de autofinanciamento e assunção de empréstimos das empresas (González et al., 1998).  

 

Na fase anterior à implantação de uma ETE, normalmente, o projeto proposto é 

submetido a uma análise de viabilidade econômica e financeira. O critério estabelecido 

para aprovação de projetos de saneamento pelo PMSS, detalhados por Moita et al. 

(1998), fundamenta-se nos resultados das análises do Valor Presente Líquido (VPL), da 

relação Benefício Custo (B/C) e da Taxa Interna de Retorno (TIR), obtidos por meio dos 

seguintes métodos: avaliação financeira, avaliação econômica a preços-sombra e 

avaliação econômica simplificada, seguida por algumas análises complementares. 
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A avaliação financeira tem como objetivo avaliar a rentabilidade econômica do projeto a 

preços do mercado. A receita tarifária é utilizada para definição do fluxo de benefícios e o 

fluxo de custos é calculado incluindo-se os investimentos, a operação e manutenção, os 

impostos, subsídios e o serviço da dívida (juros e amortização), quando houver (Moita et. 

al, 1998). Os custos relacionam-se diretamente com o funcionamento do projeto e podem 

ser fixos ou variáveis, sendo que os juros de financiamento e a depreciação são 

considerados custos fixos. As receitas podem ser operacionais ou não-operacionais. O 

saldo de fluxo de caixa, obtido a partir desses dois componentes, determina a 

rentabilidade do projeto (Sanvivente, 1987). 

 

Os fluxos de caixa podem ser de quatro tipos básicos: despesas de investimento, 

despesas operacionais, receitas operacionais e valor residual. Os investimentos incluem 

os gastos que são incorporados ao ativo fixo da empresa e estão sujeitos à depreciação 

ou amortização. O valor residual corresponde a um eventual valor de liquidação do 

investimento (Sanvivente, 1987). 

 

A análise da avaliação financeira, segundo Moita et al. (1998), fundamenta-se nos valores 

incrementais dos resultados “com projeto” e “sem projeto”. No caso da aplicação proposta 

neste trabalho, considerando que a ETE já existe, tal análise não teria sentido. 

 

A avaliação econômica a preços-sombra, ou avaliação social, analisa a rentabilidade do 

projeto para a economia como um todo, incorporando as externalidades. Os benefícios 

são obtidos a partir do valor da Disposição A Pagar (DAP) dos usuários e os custos 

econômicos são obtidos a partir dos custos financeiros transformados por um fator de 

conversão (Moita et al., 1998). 

 

A avaliação econômica simplificada ou short-cut é uma avaliação cujo resultado se 

aproxima da avaliação social e é utilizada quando não há dados suficientes para 

desenvolvê-la. Os benefícios e os custos econômicos são extraídos da avaliação 

financeira, subtraindo-se do fluxo de custos os impostos e acrescendo-se os subsídios 

(Moita et al., 1998). 
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Como análises complementares às avaliações anteriores, Moita et al. (1998) propõem que 

sejam realizadas a análise distributiva e a análise de sensibilidade. A primeira análise 

possibilita identificar os diversos beneficiários e os benefícios correspondentes enquanto 

a segunda identifica as variáveis que proporcionam riscos à viabilidade do projeto. 

 

Observa-se que a viabilidade econômica e financeira é sempre desejável, e é um aspecto 

decisivo, quando da implantação de novas unidades. Entretanto, há situações em que 

essa viabilidade não pode ser alcançada, seja pela baixa capacidade de pagamento da 

população, seja pela existência de condicionantes físicos ou ambientais, que determinam 

a implantação de sistemas de esgotos ou processos de tratamento com elevados custos 

de operação e manutenção. Em tais situações, podem ser previstos subsídios no 

investimento ou no custo operacional, sendo comum adotar o subsídio cruzado, onde o 

déficit de um sistema é coberto pelo superávit de outro, dentro de uma mesma empresa. 

Pereira et al. (1997) destaca a ocorrência de tais situações, também, em países 

desenvolvidos. 

 

Além desse aspecto inerente ao projeto, outros fatores podem contribuir para que um 

determinado projeto de saneamento não atinja o equilíbrio econômico e financeiro, como 

a ineficiência do serviço e o valor estabelecido para a tarifa. A ineficiência do serviço 

provoca elevados custos operacionais que, mesmo com a tarifa sendo mantida em um 

patamar adequado, não permite atingir o equilíbrio. O valor médio da tarifa recomendado 

pelo Decreto Federal 82.587/87 previa que a mesma deveria ser capaz de cobrir as 

despesas de exploração, provisão para devedores duvidosos, depreciação, amortização e 

remuneração dos investimentos (que deve ser, no mínimo igual o serviço da dívida) 

(EBAD/FGV, 1995). A relação existente entre a tarifa e o padrão de qualidade do serviço 

prestado, atualmente, tem sido destacada e é um dos aspectos considerados na proposta 

de regulação do setor apresentada por Pereira et al. (1997). 

 

Analisando-se as duas principais abordagens, anteriormente, apresentadas - a avaliação 

financeira e a avaliação econômica -, frente ao objetivo definido para este critério, torna-

se necessário tecer alguns comentários.  

 

Considerando que se pretende avaliar desempenho de ETEs em operação, a análise de 

viabilidade precisaria ser adequada em alguns aspectos, devido ao grande número de 
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variáveis intervenientes. A primeira variável, no caso de uma avaliação “a posteriori”, é o 

período de vida já transcorrido, quando muitos fatos podem ter ocorrido, alheios às 

condições inicialmente estabelecidas. A recuperação dos valores dos investimentos 

realizados no período de existência é um fator crítico, e um dado praticamente impossível 

de ser obtido. Uma alternativa seria adotar um valor estimado para o investimento. No 

entanto, isso poderia incorrer em erros bastante significativos, em função da diversidade 

de fatores envolvidos na implantação. 

 

Outras variáveis que exercem influência na viabilidade econômica e financeira são as 

tarifas praticadas, os custos operacionais da própria ETE, durante o seu período de 

existência. Evidentemente, há ainda os fatores externos, como a política tributária ou 

inflação, que podem provocar grande influência na avaliação, mas que não cabem ser 

estudados no momento. 

 

Considerando que os benefícios socioeconômicos proporcionados pela ETE estão sendo 

avaliados em outro critério, o uso da análise econômica não seria adequado para 

utilização nesse estudo, uma vez que estaria se sobrepondo ao outro critério. Em relação 

à análise financeira, verifica-se que ela é aplicável, porém seria necessário incorporar 

inúmeras simplificações que poderiam provocar distorções nos resultados obtidos. 

Adicionalmente, ainda há o fato de que grande número de unidades não se mostraria 

financeiramente viável, devido a fatores alheios à gerência, conforme mencionado 

anteriormente. 

 

Como alternativa, a avaliação pode se restringir à análise do fluxo de caixa, desprezando-

se o investimento. Nesse caso, a avaliação passaria a analisar a margem operacional, a 

qual concentra-se nas receitas e nas despesas inerentes à operação e manutenção da 

ETE. Para obtenção da receita é necessário obter o percentual da receita do sistema de 

esgoto da localidade, que é estabelecido para a ETE. As despesas referem-se, 

basicamente, aos custos operacionais, podendo ou não incluir a depreciação. Tal 

procedimento vem sendo utilizado pela SABESP como demonstrativo de resultado das 

unidades de tratamento. Destaca-se que os valores observados mensalmente possuem 

grandes variações, seja pela oscilação do próprio faturamento, seja pela variação das 

despesas operacionais (SABESP, 2001a). 
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4.3.6 Critérios ambientais 

 

4.3.6.1 Legislação Ambiental 

 

Uma ETE em operação deve atender a legislação ambiental, nos âmbitos federal, 

estadual ou municipal. No âmbito federal, a Lei 6938/81, que institui a Política Nacional 

dos Recursos Hídricos, em seu artigo 10º estabelece que a ETE, dada a sua natureza 

poluidora, depende de licenciamento para a sua construção, instalação, ampliação e 

funcionamento, devendo ser objeto de Estudo de Impacto Ambiental. Os critérios básicos 

e as diretrizes gerais para o uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental 

estão estabelecidos pela Resolução CONAMA Nº01/86. A regulamentação de tais 

procedimentos está prevista no Decreto N º 99.274/90 e algumas alterações foram 

incluídas na Resolução CONAMA Nº 237/97. 

 

De acordo com a Resolução Nº 237/97, os documentos, projetos e estudos ambientais 

necessários ao licenciamento da atividade serão definidos pelo órgão ambiental 

competente, em conjunto com o empreendedor. Dessa forma, as atividades e 

empreendimentos com pequeno impacto ambiental podem ter um procedimento 

simplificado, desde que aprovados pelo Conselho de Meio Ambiente. Dentre os 

documentos apresentados no processo de licenciamento, está prevista a apresentação da 

outorga do uso da água, quando essa se fizer necessária. 

 

As medidas mitigadoras decorrentes dos impactos ambientais e exigências feitas ao 

empreendedor são descritas nas licenças ambientais, e definidas em função das 

características ambientais locais, da natureza e da fase em que se encontra o 

empreendimento ou a atividade proposta. Os prazos das licenças prévia, de instalação e 

de operação estabelecidos pela Resolução CONAMA Nº 237/97 são de, no máximo, 5 

(cinco), 6 (seis) e 10 (dez) anos, respectivamente. Tais prazos podem ser reduzidos, de 

acordo com a natureza e peculiaridades do empreendimento. Especificamente, no Distrito 

Federal, a Lei 041/89, que dispõe sobre a Política Ambiental do Distrito Federal, em seu 

artigo 18 º, estabelece a periodicidade anual para renovação da licença de operação. 
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A regulamentação do lançamento de efluentes em corpos receptores é feita pela 

Resolução CONAMA Nº 20/86, que estabelece, em seu artigo 21º, os padrões que devem 

ter qualquer tipo de lançamento de fonte poluidora. Essa Resolução também define 

classes para as águas doces, salobras e salinas, além das características e condições 

que devem ser mantidas para cada classe. Conforme o artigo 15º, os órgãos de controle 

ambiental podem estabelecer limites mais restritivos ou acrescentar outros parâmetros 

para os corpos d'água, de acordo com as condições locais. Os padrões de balneabilidade 

são definidos no artigo 26º dessa Resolução e devem ser verificados sempre que o corpo 

receptor for utilizado como recreação de contato primário. 

 

O Apêndice F resume os parâmetros e os limites para cada classe do corpo receptor, os 

quais deverão ser obedecidos pela ETE. Caso o enquadramento ainda não tenha 

ocorrido, o corpo receptor é considerado de Classe 2. 

 

Com a instituição da Política Nacional de Recursos Hídricos, por meio da Lei 9433/97, as 

ETEs, assim como as demais atividades que lançam efluentes em corpos d'água para fins 

de diluição, transporte ou disposição final, ficam com o direito de uso dos recursos 

hídricos, sujeito a outorga do Poder Público, conforme previsto no artigo 12º. Tais 

atividades ficarão sujeitas, também, a cobrança, que, no caso específico, será fixada de 

acordo com o volume lançado e seu regime de variação e com as características físico-

químicas, biológicas e de toxicidade do efluente, conforme previsto no artigo 21º. A 

Política de Recursos Hídricos do Distrito Federal foi instituída pela Lei Nº 2.725/2001, 

enquanto o Decreto 22.359/2001 regulamenta a outorga de direito de uso de recursos 

hídricos. 

 

A outorga poderá ser prévia, quando o empreendimento estiver em fase de implantação 

do projeto, para que seja assegurado o volume de água necessário, ou poderá ser a 

outorga de direito de uso do recurso hídrico. Essa última poderá ser de duas 

modalidades: a outorga de vazão fixa ou a outorga sazonal, onde se prevê que a vazão é 

retirada em alguns meses do ano. O prazo máximo da outorga é de 5 (cinco) e 2 (dois) 

anos, respectivamente. A vazão de referência utilizada para definição da outorga pode ser 

a Q7,10 , Q90 ou Qml. Quando o corpo d’água for utilizado para lançamento de efluentes, a 

vazão de diluição pode ser definida de duas formas: em função da carga poluente, que irá 
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variar com a concentração máxima de cada indicador de poluição ou poderá ser calculada 

individualmente de acordo com a natureza do poluente. 

 

A Agência Nacional de Águas, criada pela Lei 9984/2000, instituiu o Programa Nacional 

de Despoluição de Bacias Hidrográficas, por meio da Resolução Nº 6/2001. Esse 

Programa, cuja gerência conta com a participação do Comitê de Bacia Hidrográfica, prevê 

a concessão de estímulo financeiro para o tratamento do esgoto, mediante a 

comprometimento de abatimento de cargas poluidoras e a comprovação do desempenho 

e da sustentabilidade operacional da ETE. O abatimento das cargas poluidoras é 

expresso em termos de percentual de remoção em relação à carga afluente, o que 

corresponde à eficiência de tratamento da ETE. Os indicadores de poluição utilizados 

foram: DBO, DQO, SS, CF, Pt e Nt. 

 

Resumindo, em termos de legislação ambiental, verifica-se que uma ETE deve ser objeto 

de estudo de impacto ambiental, em sua fase de concepção, ressalvadas as exceções. 

Esse estudo servirá de diretriz para definição das medidas mitigadoras exigíveis nas 

futuras licenças ambientais. Durante a fase de operação, a ETE deve atender às 

seguintes exigências legais: 

- Cumprir as exigências contidas na licença de operação; 

- Atender aos parâmetros de qualidade estabelecidos pela classe do corpo receptor; 

- Atender aos padrões de lançamento previstos no Artigo 21º da Resolução CONAMA 

N? 20/86; 

- Atender aos padrões de balneabilidade definidos no Artigo 26° da Resolução 

CONAMA N° 20/86; 

- Atender aos possíveis parâmetros de qualidade mais restritivos previstos em 

legislações estaduais e/ou municipais; 

- Atender às condições de volume e carga previstas na outorga, quando for o caso; 

- Cumprir as exigências contidas no contrato estabelecido com a ANA, quando for o 

caso. 

 

A Resolução CONAMA Nº 20/86 possui alguns aspectos que dificultam, tanto a ação de 

fiscalização por parte dos órgãos ambientais, quanto o cumprimento de suas exigências, 

por parte das empresas públicas e privadas geradoras de poluição. Von Sperling (1998) 
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elencou uma série de situações que caracterizam a dificuldade de aplicação dessa 

legislação, dentre as quais algumas são comentadas, a seguir. 

 

A implementação efetiva da legislação ambiental no que se refere aos lançamentos de 

efluentes líquidos possui uma extensa lista de parâmetros de controle, cujo cumprimento 

pode ser inviável, dada as dificuldades estruturais e financeiras, tanto por parte dos 

agentes poluidores, quanto por parte da fiscalização dos órgãos ambientais. 

 

Alguns padrões de qualidade propostos para o corpo receptor já são valores encontrados 

nos cursos d'água antes mesmo do lançamento das águas residuárias. Há também os 

padrões que se encontram no limite de detecção dos testes laboratoriais. Na análise feita 

por Von Sperling (1998), foi constatada a dificuldade para se alcançar os padrões de 

DBO, coliformes, amônia e de fosfato, em alguns casos, mesmo com o processo de 

processos sofisticados de tratamento. 

 

A Resolução CONAMA N° 20/86 não faz referência ao efluente de lagoas facultativas, o 

qual é composto por DBO solúvel e particulada. A existência da DBO particulada 

caracteriza a presença de algas, que podem, em algumas circunstâncias, favorecer o 

corpo receptor, em termos de geração de oxigênio dissolvido. No entanto, os padrões de 

qualidade do corpo receptor não admitem a concentração de sólidos suspensos 

proveniente das mesmas. 

 

A utilização de padrões de lançamento em função das cargas, e não da concentração do 

efluente, assim como o uso de uma abordagem estatística para análise do cumprimento 

dos padrões, são medidas propostas por Von Sperling (1998), que podem auxiliar na 

fiscalização e no atendimento à legislação, além de simplificarem a metodologia para 

determinação da carga poluente. 

 

Alguns estados brasileiros estabeleceram, na legislação ambiental, padrões de emissão 

relacionados à concentração de DBO no efluente, como os estados de São Paulo e Minas 

Gerais. A legislação americana de um modo geral exige, no mínimo, o tratamento 

secundário para as águas residuárias municipais, com o efluente com uma concentração 

máxima de 30 mg/l de DBO, 30 mg/l de SS e pH entre 6,0 e 9,0, considerando a média de 

30 dias. Além disso, é necessário que a ETE atinja 85% de remoção de DBO e SS. De 
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acordo com as características de qualidade da água do corpo receptor, pode ser exigido o 

tratamento avançado (WEF, 1996). 

 

Quanto ao uso dos modelos de simulação, a legislação brasileira pressupõe que a 

definição das concentrações dos poluentes no efluente final de uma ETE seja 

estabelecida com base nos modelos de simulação de qualidade da água. No entanto, 

conforme foi ressaltado por Von Sperling (1998), dificilmente esses modelos são 

utilizados, e quando são, há uma série de coeficientes que necessitam ser 

adequadamente estudados, antes de serem utilizados. 

 

Em relação às exigências contidas nas licenças de operação, os quais compõem os 

requisitos legais, verifica-se que essas exigências variam significativamente, possuindo 

um caráter específico para cada ETE. Em análise das exigências contidas nas licenças de 

operação das estações: ETEB - Sul, ETE - Recanto das Emas e ETE - Samambaia, 

localizadas no Distrito Federal, verificou-se a falta de um critério para definir as 

informações e as exigências contidas nas licenças. Embora a falta de uniformidade das 

exigências seja uma conseqüência da diversidade de atividades e de empreendimentos 

licenciados e da multiplicidade de características ambientais que podem estar envolvidas, 

verifica-se que um procedimento padrão estabelecido poderia uniformizar o conteúdo das 

mesmas, reunindo as principais informações ambientais da unidade. Segundo a WEF 

(1986), as licenças típicas fornecidas nos Estados Unidos especificam a localização do 

descarte, vazão permitida, concentração poluente admissível ou carga lançada, os limites 

da zona de mistura, e se necessário, solicitações de registro e monitoramento. 

 

4.3.6.2 Impacto Ambiental 

 

O impacto ambiental é definido, de acordo com a Resolução CONAMA N? 01/86, como 

sendo “Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 

humanas que direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o bem estar da 

população; as atividades sociais e econômicas; à biota; as condições estéticas e 

sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais”. Tommasi (1994) 

ressalta que o impacto ambiental pode atuar favorável ou desfavoravelmente ao 
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ecossistema ou à sociedade humana, e que as alterações provocadas podem ser 

qualificadas e, muitas vezes, quantificadas. 

 

As ações geradoras de impactos ambientais devem ser precedidas de uma avaliação de 

impacto ambiental, visando conhecer as principais conseqüências ambientais provocadas, 

subsidiando o processo decisório relativo à implementação da ação e a definição de 

medidas mitigadoras dos impactos negativos. Para se efetuar essas avaliações 

ambientais, muitos métodos foram concebidos, a partir da década de 70. Esses métodos 

vêm evoluindo, gradativamente, com a busca de uma melhor compreensão das relações 

de causa e efeito das ações dos projetos e seus impactos e com a consideração da 

dinâmica dos sistemas ambientais. A introdução de uma abordagem científica nas 

avaliações levou a que fosse dada maior ênfase nas alterações das condições iniciais dos 

fatores ambientais e nos programas de monitoramento dos impactos. O uso de métodos e 

técnicas consistentes e cientificamente válidas, especialmente para a previsão e a 

quantificação dos impactos, e o entendimento de que um estudo de impacto ambiental 

deva ser concebido como um processo interativo, são algumas das principais conclusões 

a que chegaram os profissionais da área ambiental (Moreira, 1992). 

 

Existem mais de 50 métodos disponíveis para se estudar os impactos ambientais, 

entretanto, não há um único método que seja capaz de fazer uma avaliação completa do 

impacto de um projeto, incluindo as atividades de comparar alternativas, organizar, 

resumir e sintetizar as informações e comunicá-las aos seus usuários. Assim, é usual 

utilizar mais de um método para a avaliação de impactos ambientais (Tommasi, 1994). 

 

Dentre os métodos usualmente utilizados pode-se citar: “Ad hoc”, Listagem de Controle, 

Rede de Interações, Superposição de Cartas, Modelos de Simulação e as Matrizes de 

Interação. Moreira (1992) apresenta a descrição, a aplicabilidade, as vantagens e as 

desvantagens de cada um desses métodos. É importante observar que a identificação do 

método a se utilizar deve considerar a diversidade do ambiente natural e as 

características das ações, frente aos resultados que se pretende alcançar. 

 

Os impactos ambientais podem ser de vários tipos, a depender da sua forma de atuação, 

da natureza, da amplitude, da intensidade, do local e do tempo de ação. A Tabela 4.19 

apresenta os tipos e os conceitos de impactos ambientais. 
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Os impactos ambientais provocados por uma ação ou por um empreendimento podem 

atuar sobre o ambiente físico biótico e sobre o ambiente socioeconômico. As 

características agressivas das águas residuárias e dos resíduos gerados em uma ETE, 

associadas às características dos processos de tratamento, conferem a essas unidades 

um grande potencial gerador de impactos, não só sobre o ambiente físico-biótico, mas 

também sobre o ambiente socioeconômico, uma vez que as estações, normalmente, 

estão inseridas na área urbana, e mantêm uma relação muito estreita com a comunidade 

e com os recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. O diagrama apresentado na 

Figura 4.8 indica os impactos socioeconômicos diretos e indiretos associados a uma ETE 

localizada em uma cidade de pequeno porte, com aproximadamente 5.000 habitantes (Mc 

Mahan, 1982, apud Canter, 1996). 

 

Tabela 4.19 – Caracterização dos impactos ambientais 

Tipo de Impacto 
Ambiental Característica 

Positivo (ou benéfico) A ação produz uma melhoria da qualidade de um fator ou parâmetro ambiental 
Negativo (ou adverso) A ação resulta em um dano à qualidade de um fator ou parâmetro ambiental 
Direto  É o resultado direto da ação, caracterizando uma relação causa-efeito 
Indireto É o resultado secundário da ação, caracterizando-se como parte de uma cadeia 

de reações 
Local A ação atinge apenas o nível local e suas imediações  
Regional A ação produz efeitos além de suas imediações 
Estratégico A ação é de interesse coletivo ou nacional 
Imediato O efeito provocado pela ação surge no mesmo momento em que ela ocorre 
De médio e longo prazo  O efeito provocado pela ação surge certo tempo após a ação Ter ocorrido 
Temporário Os efeitos decorrentes da ação têm duração determinada 
Permanente Os efeitos decorrentes da ação não deixam de ocorrer no horizonte de tempo 

conhecido 
Cíclico Os efeitos ocorrem em períodos de tempo determinado 
Reversível O fator ou parâmetro ambiental afetado retorna à condição original 
Fonte: Tommasi (1994) 

 

Observa-se que alguns dos impactos gerados podem ser significativamente diferentes em 

função da realidade local. Por exemplo, nos casos em que o corpo receptor já esteja 

recebendo contribuições de esgotos “in natura”, é importante considerar os impactos de 

melhoria na qualidade do curso d’água e o aumento da possibilidade de aproveitamento 

do recurso hídrico, além da redução de doenças de veiculação hídrica na comunidade 

envolvida e a economia gerada pela melhoria das condições de saúde da população. 
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Figura 4.8 – Impactos socioeconômicos diretos e indiretos associados a uma ETE de pequeno porte.  
Fonte: Mc Mahan (1982, apud, Canter (1996) 
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Souza e Salvador (1997) relacionam os seguintes impactos sociais das ETE´s nas fases 

de implementação e operação: 

- Impactos positivos – Geração de empregos, alteração nos índices de saúde pública, 

melhoria na qualidade de vida; melhoria na qualidade ambiental; produção de peixes; 

- Impactos negativos – Geração de ruídos e de material particulado, aumento do tráfego 

de veículos, desvalorização dos imóveis ao redor do empreendimento, desvalorização 

imobiliária, proliferação de odores, aumento das tarifas dos serviços de saneamento, 

proliferação de insetos, formação de aerossóis. 

 

Souza (1992) utilizou os seguintes itens para avaliação dos impactos ambientais 

provocados por ETE´s: produção de odores, proliferação de insetos, prejuízos estéticos, 

produção de doenças humanas, contaminação das águas subterrâneas, mudanças no 

balanço hidrológico dos cursos d’água, mudança no nível das águas subterrâneas, 

geração de ruído e vibração, poluição do ar, geração de resíduos e os efeitos produzidos 

por eles, impacto no ambiente biológico e mudanças nas características do solo. 

 

Pinto et al. (2000) identificam os locais internos à ETE passíveis de provocar impactos 

ambientais: o processo de coleta, transporte e disposição dos resíduos do tratamento 

preliminar, o processo de tratamento dos efluentes e o tratamento, transporte e disposição 

do lodo, além dos aspectos usuais de odor, ruído e outros. 

 

Com base na rede de interação relativa aos impactos significantes sobre a população 

adjacente e os funcionários de uma ETE, apresentada por Vismara (1992), e objetivando 

reunir os potenciais impactos ambientais de uma ETE qualquer, construiu-se a rede de 

interação apresentada na Figura 4.9. 

 

Uma vez identificados os impactos eles devem ser avaliados quando a sua significância, 

ou seja, a sua capacidade de provocar mudanças no ambiente socioeconômico e no 

ambiente físico-biótico. A avaliação das mudanças no ambiente socioeconômico pode ser 

feita segundo muitas abordagens. 
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Figura 4.9 – Impacto ambiental de ETEs 
Fonte: Adaptação - Vismara (1992), Mc Mahan (1982) apud, Canter (1996), Souza (1997), Souza e Salvador (1992), Pinto et al. (2000), Brostel et al. (2001) 
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Figura 4.9 – Impacto ambiental de ETEs (Continuação) 
Fonte: Adaptação - Vismara (1992), Mc Mahan (1982) apud, Canter (1996), Souza (1997), Souza e Salvador (1992), Pinto et al. (2000), Brostel et al. (2001) 
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Uma primeira possibilidade é avaliar a informação relacionada ao impacto resultante, 

frente aos critérios e padrões institucional e profissional recomendados para os aspectos 

socioeconômicos analisados. Uma segunda alternativa é comparar a informação 

resultante, a tendências médias temporais ou geográficas para o mesmo aspecto. Ou 

ainda, pode-se examinar a informação em relação ao padrão de projeto original. Por fim, 

aplica-se o julgamento às mudanças preditas, com a participação de especialistas ou do 

público, utilizando-se uma seleção de critérios (Canter, 1994). 

 

Em relação aos impactos sobre o ambiente físico-biótico, normalmente esses impactos 

são avaliados por meio de modelos de simulação, que se baseiam na situação inicial 

identificada e predizem a condição futura de determinado meio, considerando-se a 

implantação do projeto (Moreira, 1992). 

 

No caso específico de lançamento de efluentes em cursos d'água, os modelos de 

simulação da qualidade da água têm uma importância fundamental, na fase de projeto, 

para definição das características necessárias do efluente de forma que o impacto 

ambiental produzido seja aceitável. Entretanto, na fase de operação da ETE, quando o 

impacto já está acontecendo, é possível avaliar os impactos resultantes por meio da 

análise das características de qualidade física, química e biológica do corpo d'água. 

 

4.3.6.3 Gestão ambiental 

A pressão da sociedade sobre as empresas em relação ao meio ambiente, forçou-as a 

uma mudança de atitude e impulsionou o surgimento de novas diretrizes e limitações para 

o comportamento empresarial (Donaire, 1995). Esse movimento ambiental é comparado 

por Backer (1995) aos movimentos sociais que transformaram a indústria e a economia 

ocidental algumas décadas atrás. 

 

A pressão dos grupos de contestação e o aumento do rigor da legislação sobre a 

administração das empresas levaram um campo desconhecido aos administradores, que, 

por sua vez, não se achavam responsáveis pela problemática ambiental e não dispunham 

de ferramentas e métodos para resolvê-la. Só recentemente, a partir da década de 80, é 

que surge uma nova política voltada ao meio ambiente, onde se percebe um novo 

comportamento empresarial, em relação às questões ambientais e sociais (Backer, 1995). 
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Como conseqüência dessa nova atitude empresarial, observa-se o aumento de 

pesquisas, produtos, processos técnicos, processos tecnológicos e serviços relacionados, 

que visam melhorar as condições de atendimento aos padrões ambientais cada vez mais 

exigentes. A demanda por serviços e produtos ambientais é crescente, assim como a 

necessidade de ferramentas de gestão do meio ambiente, tanto para os empresários, 

quanto para os órgãos ambientais que atuam na fiscalização (Backer, 1995). Segundo 

Donaire (1995), atualmente a empresa pode ser vista como uma instituição sócio-política, 

delimitada da sociedade apenas por uma tênue linha, podendo-se considerar, numa visão 

macro, a relação entre empresa e meio ambiente como um único ecossistema. 

 

Mesmo com a nítida evolução da consciência ambiental, ocorrida nas últimas décadas, e 

com os inúmeros casos de empresas e organizações exemplares, graças ao empenho na 

questão ambiental, ainda há uma grande defasagem no comportamento dessas 

instituições. São poucas as empresas que promovem uma integração do controle 

ambiental à gestão administrativa da empresa (Donaire, 1995). 

 

Uma pesquisa realizada pela FIESP/CIESP - Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo/ Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, em maio de 2001, envolvendo 917 

empresas, avaliou o pensamento da direção das empresas em relação à certificação 

ambiental. Verificou-se que 64% das empresas consideram importante a ISO-14001, mas 

não prioritária; 23% não conhecem suficientemente e apenas 11% estão certificadas ou 

em fase de certificação. Mesmo com esses números pouco expressivos, observou-se 

que, em torno de 63% das empresas consultadas, tem ações ligadas ao meio ambiente 

na área de prevenção e controle de poluição na produção (FIESP/CIESP, 2001). 

 

Os grupos ou as pessoas, que interagem com uma organização, possuem interesses e 

expectativas diferentes e até mesmo contraditórias em relação ao seu resultado ou 

comportamento operacional. Para conciliar esses conjuntos de forças antagônicas, onde 

está inclusa a questão ambiental, é necessária uma estratégia de ação adequada, que 

conjugue a variável econômica, ambiental, política e social. Backer (1995) sugere o 

desenvolvimento de uma estratégia ecológica, denominada de estratégia verde, que atue 

em todos os setores da empresa: marketing e vendas, produção, recursos humanos, 
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jurídico/financeiro e pesquisa/desenvolvimento. Essa estratégia confere à questão 

ambiental o tratamento adequado à sua transdisciplinaridade intrínseca. 

 

Embora a gestão ambiental no cenário brasileiro encontra-se ainda em estágio incipiente, 

as novas tendências das legislações ambientais, associadas à crescente conscientização 

da sociedade em relação aos direitos coletivos, devem acelerar, o processo de inclusão 

da gestão ambiental nas empresas. Verifica-se, portanto, que é oportuno que as 

empresas de saneamento também incorporem e pratiquem a gestão ambiental. 

Considerando o caráter social de suas atividades, pode-se dizer que uma expectativa 

natural em relação a essas empresas, é que elas tenham uma participação efetiva nas 

questões ambientais, comportando-se como defensoras e divulgadoras de boas práticas 

ambientais junto à comunidade. 

 

A agregação da variável ambiental na gestão de negócios pode trazer alguns benefícios 

às empresas, como: sentido de responsabilidade ecológica, garantia de atendimento aos 

requisitos legais, salvaguarda da empresa, melhoria da imagem, proteção de pessoal, 

resposta à pressão do mercado, melhoria da qualidade de vida e lucro (Donaire, 1995). 

 

Um Sistema de Gestão Ambiental é conceituado como “a parte do sistema de gestão 

global que inclui estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, 

práticas, procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir, 

analisar criticamente e manter a política ambiental” (ISO - 14001). 

 

A NBR ISO-14004 cita alguns potenciais benefícios obtidos com um Sistema de Gestão 

Ambiental - SGA eficaz, como as melhorias das relações com o público e a comunidade; 

o atendimento aos critérios dos investidores, facilitando o acesso ao capital; maior 

conservação de matérias -primas e energia; maior facilidade para obtenção de licenças e 

autorizações; e melhoria das relações entre indústria e governo. 

 

A Norma Internacional ISO-14001 propõe cinco requisitos ao seu modelo de SGA - 

Sistema de Gestão Ambiental, os quais especificam as exigências que servem de base 

para as auditorias. Tais requisitos correspondem aos cinco princípios contidos na Norma 

ISO-14004, que visam orientar as organizações na implementação ou melhoria de um 
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SGA. Os requisitos (princípios) prescritos para um SGA estão descritos sucintamente a 

seguir. 

 

O primeiro princípio refere-se à declaração de uma Política Ambiental, demonstrando o 

compromisso da direção da empresa com as questões ambientais. A política ambiental é 

definida como a declaração da organização, expondo suas intenções e princípios em 

relação ao seu desempenho ambiental global, que provê uma estrutura para ação e 

definição de seus objetivos e metas ambientais. O segundo princípio refere-se à definição 

de um planejamento para cumprimento da política ambiental, que inclua os seguintes 

elementos do SGA: identificação dos aspectos ambientais e avaliação dos impactos 

ambientais associados; estabelecimento dos requisitos a serem atendidos; 

implementação de critérios internos de desempenho; estabelecimento de objetivos e 

metas ambientais e de programas de gestão ambiental. Em seguida, deve-se estruturar a 

implementação e a operação do SGA, por meio da capacitação de recursos humanos e 

desenvolvimento de mecanismos de apoio que atendam à política, aos seus objetivos e 

às metas ambientais (ISO 14001).  

 

Uma vez implementado o SGA, deve-se estabelecer sistemas adequados para medição, 

monitoramento e avaliação do desempenho ambiental, visando verificar o cumprimento do 

programa ambiental e subsidiar a proposição de ações corretivas. Nessa etapa deve-se 

prever a análise crítica periódica, a ser feita pela administração da organização.  

 

Os requisitos e princípios apresentados devem estar incorporados, em maior ou menor 

grau, em qualquer SGA. A aplicabilidade desses requisitos irá variar com alguns fatores 

como a política ambiental, a natureza das atividades e as condições operacionais. 

Destaca-se que, embora este conjunto de técnicas de gestão ambiental contribua para um 

bom resultado para as partes interessadas, elas não garantem, por si só, desempenhos 

ambientais ótimos. Para atingir os objetivos ambientais deve ser considerado, também, o 

uso da melhor tecnologia disponível, quando necessário e economicamente viável (ISO 

14001). 

 

Para avaliação de um SGA, a NBR ISO 14001 estabelece um procedimento de auto-

avaliação e determina as metodologias a serem utilizadas para a realização de auditoria. 
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Além disso, há outras recomendações para avaliações de sistemas de gestão ambiental, 

como o de Cajazeira (1998) e o de Gilbert (1995). 

 

Cajazeira (1998) propõe o uso de um índice, denominado de Índice de Mardsen. Esse 

índice pode ser utilizado na avaliação inicial, prevista na Norma ISO 14001, e a sua 

obtenção é fundamentada na comparação das práticas existentes com os padrões 

normativos. O Índice de Mardsen é determinado por meio da pontuação alcançada pela 

organização, em resposta a 30 questões relacionadas à prática de gestão adotada. 

 

Gilbert (1995) apresenta um questionário semelhante fundamentado nos requisitos da 

ISO 14001 e Backer (1995) apresenta uma série de tabelas que avaliam o peso ecológico 

na estratégia empresarial e na estratégia de cada área da empresa, de forma a formular 

um diagnóstico global em relação a integração da empresa no ecossistema.  

 

Em relação à avaliação do desempenho ambiental específico de ETEs, pode-se citar a 

metodologia utilizada por Generino (1999) para realização de auditorias do SGA nessas 

unidades. 

 

A semelhança entre os procedimentos propostos para um SGA e um sistema de Gestão 

de Qualidade Total - GQT, associada à abrangência desses sistemas de gestão, sugerem 

uma integração entre essas abordagens. Na prática, as normas da série ISO 9000 e ISO 

14000 e a norma britânica BS 8800 – Segurança, Higiene e Saúde Ocupacional foram 

desenvolvidas de forma que pudessem ser utilizadas concomitantemente. Um sistema de 

gerenciamento que incorpora os procedimentos propostos por essas normas é 

denominado de SIG - Sistema de Gerenciamento Integrado. Maiores detalhes em relação 

à NBR-ISO 9000 e BS 8800 estão apresentados nos item 4.3.4.3 e 4.3.4.1, 

respectivamente, que tratam da gestão organizacional e do sistema de segurança e 

saúde ocupacional. De acordo com Pinto et al. (2000), um SIG permite incorporar em um 

mesmo modelo de gestão os aspectos relacionados à qualidade, ao meio ambiente e à 

segurança do trabalho, possibilitando maior consistência às ações e programas 

organizacionais que serão implementados. 

 

Avaliação de risco 
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A operação de uma ETE envolve muitas atividades que podem vir a provocar efeitos 

prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. Tais problemas potenciais podem ser 

considerados como riscos. O risco associado às ETEs não envolve apenas o lançamento 

de efluentes fora dos padrões estabelecidos, embora esse risco normalmente seja o de 

maior significância. A presença em um ambiente insalubre ou a manipulação de produtos 

químicos, também, caracterizam-se como risco a saúde dos funcionários. 

 

Os riscos potenciais em uma ETE são de natureza sanitária (provocam efeitos associados 

à morte, doença ou invalidez) e ambiental (associados à destruição do meio ambiente, 

danos sociais, monetários e estéticos). Os riscos podem ser ainda caracterizados como 

sociais (comuns a muitos indivíduos) ou individuais (atingem um ou poucos indivíduos) 

(Vismara, 1992). 

 

Define-se risco ambiental como a probabilidade do meio ambiente sofrer danos, direta ou 

indiretamente, devido a efeitos da atividade humana (Tommasi, 1994). Segundo Vismara 

(1992), risco é a probabilidade de ocorrência de um efeito ou conseqüência não desejada, 

dotado de uma certa magnitude. Entende-se, atualmente, que os riscos não podem ser 

eliminados, e sim, reduzidos. 

 

Cajazeira (1998) apresenta um procedimento de identificação e caracterização do risco 

composto de duas etapas. Na primeira etapa, os problemas potenciais identificados são 

classificados pelas suas probabilidades de ocorrência e severidade, e o produto dessas 

unidades define uma classificação dos riscos. Em seguida, cada risco é avaliado quanto a 

sua magnitude, que multiplicada pela classificação obtida para o risco define a sua 

criticidade. Esse procedimento, relativamente simples, possibilita, não só identificar e 

caracterizar os riscos, mas também estabelecer uma prioridade entre eles. 

 

As avaliações de risco são elaboradas, no Brasil, opcionalmente, a pedido do órgão 

ambiental, como um estudo complementar à AIA (Tommasi, 1994). Para as atividades 

poluidoras normalmente é elaborado um Plano de Prevenção de Riscos Ambientais - 

PPRA. 

 

Vismara (1992) apresenta um exemplo de análise de risco de uma ETE, onde as suas 

unidades componentes, como o tratamento preliminar, sedimentação primária, reator 



145

biológico e outros, tiveram seus efeitos classificados em elevados, sensíveis ou 

negligenciáveis, quanto à produção de odor e ruído, emissão de radiação, de efluentes 

líquidos e gasosos, produção de resíduos e estética. 

 

Gestão Sustentável 

 

Considerando a complexidade e abrangência do tema sustentabilidade, ressalta-se 

inicialmente, que a inclusão do mesmo nesta fundamentação tem por objetivo apenas 

introduzir alguns conceitos aplicáveis às ETEs e buscar uma forma de valorizar as 

unidades que praticam ações sustentáveis, sem preocupar com uma avaliação qualitativa 

criteriosa. 

 

O termo desenvolvimento sustentável foi definido pelo Relatório Brundtland como sendo 

aquele que “encontra as necessidades do presente sem comprometer a habilidade das 

gerações futuras encontrarem as suas próprias necessidades” (Aspegren, 1997). A 

sustentabilidade pode ser conceituada como a “capacidade para manter ou melhorar 

padrões de bem-estar sobre as gerações”, entendendo que o bem-estar é medido, não só 

pelo nível de consumo, mas, também, pela qualidade do ambiente natural e proteção à 

liberdade humana (Braden e Ierland, 1999). 

 

O desenvolvimento tecnológico está intimamente associado a sustentabilidade, podendo 

afetá-la de forma negativa ou contribuir positivamente, quando definidas para serem 

ambientalmente amigáveis. Adicionalmente, as tecnologias devem incorporar a resiliência, 

ou seja, a durabilidade ou a continuidade de sua função. Assim, no desenvolvimento de 

tecnologias sustentáveis de longo prazo, deve-se ter especial atenção em relação ao 

projeto, à operação e ao gerenciamento da capacidade de adaptação dessas tecnologias. 

(Jeffrey et al., 1997). Portanto, a sustentabilidade não deve ser vista como um estado fixo, 

e a sua avaliação deve ser feita considerando o seu caráter dinâmico (Aspegren, 1997).  

 

A sustentabilidade, quando analisada no contexto de gestão de recursos hídricos, 

significa a manutenção desses recursos em quantidade e qualidade de forma a suster os 

ecossistemas e as necessidades humanas futuras, enquanto atende aos requisitos atuais. 

As seguintes áreas estão envolvidas nesse campo de gestão: sistemas de abastecimento, 
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tratamento e reúso de sistemas de esgotos sanitários, irrigação e gestão de bacias 

hidrográficas (Braden e Ierland, 1999). 

 

Para Otterpohl et al. (1997), os sistemas de esgotos tradicionais, embora tenham o mérito 

de resolver os graves problemas de poluição, não se caracterizam como uma solução 

sustentável, dentre outras soluções alternativas que adotam a segregação dos resíduos 

na origem. Algumas das desvantagens dos sistemas de esgotos tradicionais são: grande 

consumo de água para transporte, perda de nutrientes no processo de tratamento, alta 

demanda de energia, alta carga de contaminantes no lodo, problemas de contaminação 

nos corpos receptores, altos custos de operação e reabilitação do sistema, pouca 

responsabilidade para os usuários. Adicionalmente, os processos biológicos aeróbios de 

tratamento de esgotos, largamente utilizados nos países desenvolvidos, contribuem para 

o efeito estufa, com a emissão de CO2 (Otterpohl et al., 1997). 

 

Entretanto, em áreas muito urbanizadas é praticamente inevitável o uso das soluções 

tradicionais e dos sistemas centralizados. Tais soluções possuem vantagens como a 

facilidade de monitoramento e a economia de escala. Por outro lado, as soluções 

centralizadas produzem impactos negativos maiores e apresentam um menor 

desempenho, em termos de sustentabilidade (Butler e Parkinson, 1997). 

 

A sustentabilidade de um sistema pode ser avaliada por vários métodos, como, por 

exemplo, a Análise de Ciclo de Vida - LCA ou o conceito MISP (Material Intensity per 

Service unit). Independente do método de avaliação de sustentabilidade, Otterpohl et al. 

(1997) propõem que sejam considerados quatro princípios, quando a avaliação se referir 

a sustentabilidade de sistema de águas urbanas: 

- Uso de menos material e energia para o desenvolvimento das mesmas atividades; 

- Não haver transferência de problemas para as pessoas, no tempo ou no espaço; 

- Não haver redução ou degradação dos recursos de água e solo; 

- Integrar atividades humanas dentro de ciclos naturais. 

 

Alguns requisitos foram destacados por Chem e Beck (1997) e por Butler e Parkinson 

(1997), para se favorecer a sustentabilidade em sistemas de esgotos, dos quais pode-se 

destacar o uso de soluções específicas locais, a implementação de um sistema 
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economicamente efetivo, a ausência de substâncias poluentes nos produtos da ETE, a 

adaptabilidade e a não indução de distorções irreversíveis nos ciclos de material. 

 

A seguir, citam-se alguns estudos de sustentabilidade aplicados às ETEs. Aspegren et al. 

(1997) propõem a definição de um Índice de Performance Integrada, com o objetivo de 

avaliar o projeto e operação de ETEs, segundo uma abordagem global. A obtenção do 

índice de sustentabilidade deve ser feita por meio de uma relação de troca entre os 

propósitos de qualidade dos resultados dos processos (efluentes, resíduos sólidos e 

gases) e os esforços associados (investimentos, operação) necessários para se alcançar 

os objetivos da unidade, fundamentado em uma base econômica. O método sugere, 

também, que sejam consideradas, nas avaliações de projeto e operação de ETEs, a 

flexibilidade e a robustez. 

 

Considerando que a eficiência de sistemas tecnológicos, como as ETEs, é usualmente 

calculada por meio do balanço de massa e energia, e que a eficiência ambiental é 

avaliada pelo uso dos recursos e pela emissão de substâncias prejudiciais, Balkema et al. 

(2001) sugerem a incorporação de um grupo de indicadores que reflitam os aspectos 

funcionais, econômicos, ambientais e sócio-culturais, de tal forma que esses indicadores 

determinem a sustentabilidade da unidade e identifiquem opções de tratamento 

sustentável para as águas residuárias. 

 

Chen e Back (1997) também apresentaram um modelo para seleção de processos de 

tratamento de esgotos, considerando a ótica da sustentabilidade, resultante de um 

procedimento de geração e seleção de alternativas. Alguns dos critérios utilizados na 

seleção foram: área de terra; custos de capital e operação; emissão de odor; 

aceitabilidade, robustez, quantidade de C, N e P recuperados no produto. 

 

Do exposto, pode-se concluir que a questão da sustentabilidade em ETEs tem sido objeto 

de interesse pelos estudiosos da área e que é importante incentivar os procedimentos e 

práticas sustentáveis. 
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4.3.7 Critérios socioeconômicos 

 

4.3.7.1   Benefícios socioeconômicos 

 

Quando uma determinada ETE lança um efluente compatível com as características de 

qualidade do corpo receptor, possibilita que a sociedade obtenha benefícios, como a 

melhoria de condições de saúde, devido à redução de doenças de veiculação hídrica, a 

preservação da fauna e da flora, por meio da melhoria das condições ambientais, e o uso 

do corpo d’água para diversos fins, os quais podem gerar benefícios econômicos. 

 

Usualmente, os benefícios financeiros e econômicos proporcionados por um determinado 

empreendimento são determinados nos estudos de viabilidade. Conforme citado no item 

4.3.5.2, de um modo geral, os estudos de viabilidade econômica e financeira utilizam-se 

das análises do Valor Presente Líquido (VPL), da relação Benefício Custo (B/C) e da Taxa 

Interna de Retorno (TIR). 

 

Nas avaliações econômicas de empreendimentos de caráter social, como é o caso das 

ETEs, os benefícios econômicos passam a ter um caráter intangível, dificilmente 

quantificáveis monetariamente, uma vez que eles envolvem não só os benefícios 

relacionados à melhoria de qualidade de vida da sociedade, mas também os benefícios 

relacionados à melhoria de qualidade do meio ambiente. 

 

No que se refere à determinação do valor econômico de bens ambientais, a valoração 

desses bens deve incluir o seu valor de uso, de opção e de existência, e é realizada por 

meio de técnicas apropriadas, de acordo com a natureza do bem ambiental (Motta, 1996). 

Nas técnicas de avaliação direta, o valor econômico é determinado por meio de um 

mercado de recorrência, uma vez que não há um mercado específico de bens ambientais. 

O valor do bem também pode ser determinado por técnicas experimentais, que simulam 

um mercado e definem um valor hipotético de uma melhora real no ambiente. As técnicas 

indiretas buscam determinar uma relação entre uma ação e a conseqüência, na forma de 

uma função dose-resposta. As técnicas de avaliação direta são descritas, resumidamente, 

a seguir (Pearce e Turner, 1990). 
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- Avaliação de preço hedônico – também chamada de técnica de preço de propriedade. 

Essa avaliação considera que o valor econômico de um bem está relacionado com os 

benefícios derivados desse bem, que são medidos a partir do valor de propriedade. 

 

- Avaliação Contingente - baseia-se em pesquisas que procuram identificar o valor de 

uso ou de existência, por meio do princípio de Disposição A Pagar (DAP) por um 

benefício e/ou de disposição a aceitar um determinado projeto. As vantagens do uso 

dessa técnica são: a possibilidade de ser aplicado em qualquer circunstância, não 

necessita de outra técnica para a determinação dos benefícios e pode ser aplicada em 

diversos contextos de política ambiental. 

 

- Avaliação do Custo de Viagem – é baseada na extensão da teoria consumo/demanda, 

na qual também se inclui a valoração do tempo. Nessa avaliação, o valor de uso do bem 

ambiental é medido em termos de gastos de viagem para acessá-lo. 

 

Na análise econômica proposta por Moita et al. (1998), que é adotada pelo PMSS, os 

benefícios decorrentes dos projetos foram avaliados pela DAP dos usuários, obtida por 

meio de pesquisas feitas junto à população beneficiada. O valor da DAP para o 

tratamento de esgotos em João Pessoa/PB, foi de R$9,67, enquanto que a DAP para a 

coleta, no mesmo local, foi de R$26,15. Segundo a Organização Mundial de Saúde - 

OMS, o valor recomendável para pagamento de serviços de água potável deve ser 

aproximadamente 3% da renda familiar. Nos exemplos citados acima, os valores 

corresponderam, respectivamente, a 1,0% e 2,7% da renda familiar. 

 

Citam-se alguns exemplos de metodologias utilizadas para determinação dos benefícios 

econômicos de ETEs, adotados em estudos similares ao proposto neste trabalho. Câmara 

(1982) desenvolveu um modelo matemático com o objetivo de encontrar o projeto de 

ETEs socialmente ótimo. Esse modelo calcula o benefício econômico da ETE, 

determinando os benefícios econômicos parciais para cada uso da água, associado ao 

padrão de qualidade da água após o lançamento. 

 

Souza (1992), visando subsidiar a seleção de processos de tratamento de esgotos, 

adotou uma metodologia de cálculo dos benefícios econômicos das ETEs, fundamentada 

na soma dos benefícios alcançados por uma ETE, considerando a sua capacidade 
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específica de redução de contaminantes, e os conseqüentes usos possíveis do corpo 

receptor. Para cada contaminante foi associado um fator de prejuízo, que indica a perda 

de usos potenciais do corpo d'água devido à presença do contaminante, e um fator de 

custo, que indica o custo associado à redução daquele contaminante. 

 

Harada (1999) utilizou as abordagens econômicas tradicionais comparativamente aos 

resultados encontrados na análise multicritério para seleção de sistema de esgotamento 

sanitário. Na aplicação da análise custo/efetividade, os benefícios não foram calculados, 

uma vez que foi considerado que as alternativas alcançavam o mesmo resultado. Na 

análise custo/benefício, adotou-se a ótica privada, onde o benefício mais importante e 

utilizado como comparação foi a arrecadação obtida por cada alternativa, que foi 

considerada como um valor da DAP dos usuários do sistema. 

 

Pretende-se dar um enfoque diferenciado para a avaliação dos benefícios 

socioeconômicos, de forma que se possa mensurar o desempenho da ETE sob esse 

aspecto. Por esse motivo, a avaliação dos benefícios socioeconômicos não será efetuada 

em conjunto com a viabilidade financeira. Dessa forma, verifica-se que é necessário 

desenvolver uma metodologia que permita efetuar as avaliações de forma generalizada, 

permitindo o uso em diversas situações. Os estudos de Souza (1992) e Câmara (1982) 

indicam a necessidade de se associar os benefícios socioeconômicos aos usos possíveis 

do corpo receptor, considerando a qualidade de suas águas. Embora a melhoria das 

condições de saúde pública esteja claramente associada aos benefícios socioeconômicos 

das ETEs, ela será desconsiderada, dada a dificuldade de mensuração dos benefícios 

adicionais alcançados nesse aspecto. 

 

Os usos da água podem ser agrupados de acordo com classe do corpo receptor, 

conforme previsto na Resolução CONAMA No.20/86. A Tabela 4.20 indica as classes de 

usos da água e os possíveis usos identificados. No entanto, considerando a variedade de 

usos previstos nessa tabela, os usos da água podem ser agrupados, de acordo com a 

proposta contida nas “Normas e Recomendações Hidrológicas”, do DNAEE, resumindo-se 

aos seguintes usos: consumo público e doméstico, consumo industrial, irrigação 

(produção agrícola), aproveitamento hidrelétrico, navegação, uso desportivo e 

recreacional, e conservação da vida aquática. 
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Tabela 4.20 – Usos previstos pela Resolução CONAMA n° 20/86, de acordo com as 
classes do corpo receptor 

Corpos d'água possíveis Usos possíveis 

Abastecimento doméstico, após tratam. simplificado 
Proteção de comunidades aquáticas 

Recreação de contato primário 
Irrigação de hortaliças e de frutas ingeridas cruas 

Classe 1 

Aqüicultura destinada à alimentação humana 

Abastecimento doméstico, após tratam. convencional 

Proteção de comunidades aquáticas 

Recreação de contato primário 
Irrigação de hortaliças e plantas frutíferas 

Classe 2 

Aqüicultura destinada à alimentação humana 

Abastecimento doméstico, após tratam. convencional 
Irrigação de espécies arbóreas, cerealíferas ou forrageiras Classe 3 

Dessedentação de animais  

Navegação 

Paisagismo Classe 4 

Outros usos menos exigentes 

Proteção de comunidades aquáticas 
Recreação de contato primário Classe 5 e 7 

Aqüicultura destinada à alimentação humana 

Navegação 
Paisagismo Classe 6 e 8 

Recreação de contato secundário 
 

Verifica-se, portanto, que as metodologias tradicionais são muito complexas, envolvendo 

o levantamento de muitas informações. Assim as metodologias alternativas que associam 

os benefícios socioeconômicos à qualidade da água do corpo receptor mostram-se mais 

adaptadas para subsidiar uma avaliação do desempenho da ETE nesse aspecto. 

 

4.3.7.2 Participação social 

 

Segundo Donaire (1995), o sistema capitalista, embora tenha alcançado um visível 

sucesso por meio da associação de uma administração eficaz dos recursos financeiros e 

o aprimoramento do conhecimento técnico-científico, não conseguiu alcançar os 

resultados sociais esperados, como a redução da pobreza e da degradação das áreas 

urbanas. A visão tradicional de uma empresa voltada apenas às suas questões internas 

(custo, quantidade e qualidade dos produtos, seleção de funcionários e gerenciamento do 
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capital), tem sido substituída por uma visão mais abrangente, onde os aspectos sociais e 

políticos são considerados nas decisões, uma vez que eles provocam a instabilidade e 

turbulência no ambiente empresarial. 

 

O novo enfoque empresarial passou a ser mais amplo e complexo, onde são valorizados 

aspectos como melhor distribuição de renda, qualidade de vida, relacionamento humano e 

realização pessoal. A falta de percepção dessas tendências e a incapacidade de 

responder a essas mudanças têm levado muitas empresas a perdas financeiras e a perda 

da imagem institucional. O mesmo ocorre em relação ao comportamento ético por parte 

das empresas, que pode provocar a desconfiança e a falta de credibilidade junto ao 

consumidor (Donaire, 1995). 

 

Nesse contexto, percebe-se que, atualmente, a sociedade espera mais das organizações, 

dado o seu tamanho, recursos e impacto na comunidade local ou regional. Espera-se que 

haja uma participação efetiva em assuntos que se relacionem à saúde, qualidade de vida, 

proteção do consumidor e dos recursos naturais. A essas novas responsabilidades 

assumidas pelas empresas públicas e privadas, tem se denominado, responsabilidade 

social, e foi definida como: “A responsabilidade social das organizações diz respeito às 

expectativas técnicas, legais, éticas e sociais que a sociedade espera que as empresas 

atendam, nem determinado período de tempo” (Donaire, 1995). 

 

Dois aspectos podem ser considerados como favoráveis à responsabilidade social das 

organizações. A melhoria da imagem institucional, que pode ser traduzida em mais 

consumidores, mais vendas, melhores fornecedores e empregados, e a melhoria do 

ambiente social de atuação, que pode ser uma garantia de sobrevivência e de 

lucratividade, em longo prazo (Donaire, 1995). 

 

As atividades sociais das empresas tornaram-se freqüentes e algumas normas e 

documentos internacionais foram desenvolvidos com o objetivo de assegurar a qualidade 

dessas práticas sociais. Com esse intuito, a Norma SA – 8000 (Social Accountability – 

8000), foi desenvolvida pelo CEPAA - “Council on Economic Priorities Accreditation 

Agency”, em 1997, contando com a participação de representantes de sindicatos, 

organizações de direitos humanos, comércio, indústria, consultorias e empresas de 

certificação. Essa norma faz menção a vários documentos internacionais pertinentes e 
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discrimina os requisitos que devem ser atendidos pelas empresas praticantes da 

responsabilidade social. São eles: trabalho infantil, trabalho forçado, saúde e segurança, 

liberdade de associação e direito à negociação coletiva, discriminação, práticas 

disciplinares, horas de trabalho, remuneração e sistemas de administração executiva 

(SENAI, 2000). 

 

O ISEA - “Institute of Social and Ethical Accountability” desenvolveu, com o apoio de 

representantes e especialistas de diversos setores e países, em 1999, a Norma de 

Responsabilidade Social 1000 - AA-1000. O objetivo da Norma AA-1000 é “apoiar a 

aprendizagem organizacional e o desempenho geral - social e ética, ambiental e 

econômica - e, por conseqüência, a contribuição da organização no sentido de um 

caminho para o desenvolvimento sustentável” (Zadeh, 2000). 

 

A norma AA-1000 inclui os princípios e um conjunto de normas de processo, que visam 

alcançar a qualidade na responsabilidade social e ética, auditoria e relato. Um dos 

princípios em que se fundamenta e que serve de base para a avaliação da 

responsabilidade social é sua inclusividade. A inclusividade refere-se ao tratamento dado 

às aspirações e necessidades de todos os grupos de atores que afetam ou são afetados 

pela organização e suas atividades (chamados de stakeholders), inclusive dos grupos 

“sem voz ativa”, como as gerações futuras e o meio ambiente. 

 

As normas de processo contidas na AA-1000, que se referem exclusivamente ao 

processo de responsabilidade social e ética, auditoria e relato, não especifica níveis de 

desempenho que uma organização deve alcançar, mas sim, os processos que ela deve 

seguir. Essas normas de processo, semelhantemente às normas de certificação, incluem: 

planejamento, relato (definição e análise do desempenho) e auditoria (comunicação 

escrita e verbal sobre o desempenho da organização aos atores). A AA-1000 também 

prevê a sua integração com as demais normas e ferramentas de gestão, e o 

comprometimento com os atores intervenientes na organização. 

 

Com o objetivo de avaliar o quanto as empresas brasileiras estão, de fato, envolvidas com 

as questões sociais, apresentam-se alguns resultados da pesquisa relacionada à ação 

social nas empresas, realizada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – 

FIESP e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – CIESP, em maio de 2001. Essa 
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pesquisa envolveu 917 empresas de grande (13%), médio (36%) e pequeno porte (51%). 

Os resultados indicaram que 65% das empresas atuam em ações sociais, sendo 70% 

delas, há mais de 5 anos. Dentre as empresas que atuam nas ações sociais, 66% não 

tem orçamento próprio e nem documentação relacionada a suas atividades sociais, 

embora tais atividades sejam consideradas como missão da empresa. A divulgação é 

praticada apenas em 27% das empresas que atuam em ações sociais e, em 75% dos 

casos, o meio de divulgação utilizado são os jornais e/ou informativos internos à empresa. 

Em termos de resultados da prática de ações sociais, 45% das empresas consideram que 

ficaram mais conhecidas. 

 

O desempenho social das empresas pode ser avaliado por indicadores. A Tabela 4.21 

apresenta alguns indicadores sugeridos por SENAI (2000), os quais estão associados aos 

objetivos preestabelecidos para as organizações. 

 

Tabela 4.21 - Indicadores para avaliação do desempenho empresarial em relação à 
responsabilidade social 

Objetivo Social Indicadores propostos 

Eliminar o trabalho infantil - Monitorar o número de menores da comunidade que trabalham, que 
estudam, e que trabalham e estudam, por faixa etária 

- Ações remediadoras 
Não praticar ou aceitar qualquer 
tipo de trabalho ilegal 

- Denúncias de trabalho infantil, trabalho forçado, discriminação e 
outras denúncias. 

Proporcionar um ambiente de 
trabalho seguro e saudável a 
todos profissionais  

- Índice de acidentes de trabalho e tipos de acidentes 
- Indicadores médicos, problemas de saúde 
- Pendências na CIPA não resolvidas  

Não tolerar discriminação de 
qualquer natureza  

- Número de deficientes utilizados 
 

Respeitar e remunerar 
adequadamente a jornada de 
trabalho  

- Monitorar a jornada de trabalho excedente 
- Monitorar a remuneração normal e excedente 
- Número de trabalhadores sem repouso semanal e com mais de 12 

horas extras semanais 
Manter seu Sistema de 
Responsabilidade Social 
atendendo às legislações e 
documentos pertinentes  

- Evolução dos próprios indicadores 
 

Fonte: (SENAI, 2000) 

 

Diante do exposto, verifica-se que, não só no exterior, mas também, no Brasil, vem 

ocorrendo uma mudança na atitude empresarial em relação à sociedade. Nas empresas 

de saneamento, pode-se perceber que a sociedade tem tido maior participação nos 
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processos decisórios e nas questões diárias relacionadas aos sistemas existentes. A 

seguir, citam-se alguns exemplos nesse sentido.  

 

Luduvice et al. (1997) destacam a importância de se mudar a cultura de elaboração do 

projeto e de operação de ETEs, no que se refere à redução de impactos gerados por 

essas unidades. Durante a implantação de ETEs ou de elevatórias de esgotos, é comum 

a comunidade demonstrar repulsa por tais unidades, confirmando o conhecido “Efeito 

NIMBY” – “Not In My BackYard”. Algumas soluções técnicas podem minimizar os 

potenciais impactos das ETEs, especificamente, a geração de odores, de forma a 

melhorar o relacionamento ETE - comunidade. Entretanto, complementarmente, deve-se 

considerar o estreitamento das relações entre os responsáveis pela operação e a 

comunidade, por meio visitas e reuniões. 

 

Balmer e Frost (1990) destacam a participação da comunidade na solução para 

tratamento e disposição de lodos da ETE Rya, na Suécia. Os técnicos estudaram as 

alternativas viáveis e apresentaram-nas em uma linguagem adequada ao público, 

constituído por políticos, lideranças técnicas, oficiais de saúde pública, autoridades de 

controle ambiental, grupos ambientalistas e a mídia. A solução adotada em audiência 

permitiu a satisfação da sociedade envolvida, evitando a ocorrência de transtornos 

posteriores ao empreendimento. 

 

A implantação de redes de esgotos utilizando o s istema condominial é prática da CAESB, 

desde 1991. No procedimento adotado, a comunidade participa de reuniões para decidir o 

caminhamento dos ramais condominiais, que são uma oportunidade para promover a 

educação sanitária das populações atendidas (SIESG, 2001). 

 

Andrade Neto (1999) destaca que a participação da comunidade nas decisões 

relacionadas à implantação e operação do sistema de esgotos, não é só um direito, mas 

também um dever, constituindo-se um pré-requisito à adoção de uma solução, uma forma 

de aproximação da realidade local e redução de custos pela incorporação de recursos 

potenciais. Considerando que, nas comunidades, existem diferentes graus de 

mobilização, a iniciativa de uma participação efetiva da sociedade nas decisões deve ser 

incentivada pelas empresas, as quais devem procurar metodologias adequadas para a 

mobilização social. 
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O Programa de Educação Ambiental da CETREL envolve a conscientização ambiental de 

funcionários (projetos, como conservação de energia e coleta seletiva) e da comunidade 

(projetos voltados à preservação da fauna, florestamento, redução de geração de 

poluentes, etc.). A participação comunitária é promovida por meio de dois instrumentos: o 

Conselho Comunitário Consultivo, onde a CETREL participa como fonte de 

esclarecimento em relação às questões ambientais, e a Fábrica Aberta, que promove 

visitas da comunidade às suas instalações, possibilitando identificar as suas 

preocupações. O principal resultado observado dessas atividades foi a redução do 

número de reclamações das comunidades. Como indicadores, a CETREL utiliza o número 

de reclamações e o número de visitantes por ano (CETREL, 1999). 

 

O relacionamento da ETE com a comunidade tem sido intensificado em algumas regiões, 

como, por exemplo, no Estado de São Paulo, por meio da criação de Conselhos 

Consultivos. Nesses Conselhos, estão presentes representantes de vários membros da 

sociedade, que têm a oportunidade de ter conhecimento das questões relacionadas às 

ETEs e participar das decisões. 

 

Especificamente, o relacionamento de uma ETE com a sociedade deve estar 

fundamentado em um bom processo de comunicação entre ambos. A WEF (1996) 

recomenda que seja mantida uma relação com o público, de forma que o gerente possa 

entender o ponto de vista e os problemas da comunidade. São recomendadas as 

seguintes ações: 

- Convidar representantes da sociedade, escolas e grupos comunitários para visitas à 

unidade; 

- Participar de palestras que divulguem as atividades desenvolvidas; 

- Promover eventos quando da comemoração de datas especiais ou de melhorias feitas 

na ETE; 

- Manter ciência a respeito das necessidades e interesses dos vizinhos da ETE 

estabelecendo uma comunicação fácil e honesta com eles; 

- Divulgar os esclarecimentos necessários quando da ocorrência de eventos negativos; 

- Participar dos problemas da sociedade, fornecendo suporte aos assuntos ambientais 

relacionados. 
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5  MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO GLOBAL DE ESTAÇÕES DE 

TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS (ETEs) 

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Neste tópico, estão descritas as considerações gerais feitas para formulação do modelo de 

avaliação de desempenho global de ETEs, em que as ETEs foram analisadas segundo duas 

abordagens: a ETE e sua relação com o contexto tecnológico, e a ETE e seus componentes 

internos. Apresentam-se, em seguida, os fundamentos utilizados para a estruturação do 

modelo e as delimitações e definições adotadas. 

 

5.1.1 Caracterização das ETEs 

 

5.1.1.1   A ETE e seu contexto tecnológico 

 

Analisando-se uma ETE como uma entidade que está inserida em determinado contexto 

tecnológico, verifica-se que, além dos atores presentes nesse contexto que possuem suas 

exigências e expectativas em relação a essas unidades, as características físicas, 

ambientais, sociais, culturais e políticas, também irão influenciar nas características do 

“produto final” e da “tecnologia de produção” adotada. Esse conjunto de características 

locais pode assumir condições bastante diversas e se constituir um fator restritivo da 

solução adotada. 

 

Dessa forma, a ETE deve considerar a influência desses aspectos, principalmente na fase 

de concepção, mas também durante toda a sua vida útil, uma vez que muitos dos fatores 

que integram o contexto tecnológico possuem características dinâmicas. Ao mesmo tempo é 

necessário considerar a influência que a presença da ETE e de suas atividades provocam 

sobre o mesmo contexto. 

 

Com base nessas considerações, elaborou-se a Figura 5.1 com o objetivo de identificar os 

três principais tipos de relações que ocorrem entre a ETE e os elementos do contexto. Tais 

relações foram caracterizadas como: 

- Requisitos exigidos pelos diversos atores, representantes do contexto, e pelas 

características do contexto que definem os múltiplos objetivos da unidade; 

- Impactos positivos e negativos provocados pela ETE, que atingem a comunidade e o 

corpo receptor; 
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- Requisitos exigidos pela ETE à empresa gestora e à comunidade, para que a unidade 

mantenha as condições adequadas de funcionamento. 

 

ETE

Comunidade
Entidades Governamentais

Empresa Gestora

C
o r

p o
 r

ec
ep

to
r

Impacto Ambiental

Exigências dos atores do contexto

Requisitos exigidos pela ETE  

  

   Figura 5.1 – Relações entre a ETE e o contexto tecnológico 

 

Considerando os três tipos de relações identificados entre a ETE e contexto, procurou-se 

analisar como tais relações estão influenciando no desempenho da ETE e como elas 

deveriam ser consideradas neste modelo. 

 

No que se refere às duas primeiras relações, verifica-se que elas são bastante conhecidas e 

que já estão sendo consideradas no modelo, uma vez que os critérios de avaliação foram 

identificados a partir da expectativa dos atores do contexto, e que essas expectativas 

também evidenciam e consideram os impactos provenientes da ETE. A terceira relação 

existente entre a ETE e o contexto será analisada mais detalhadamente. 

 

Os requisitos exigidos pela ETE são aqueles necessários para que a unidade mantenha 

boas condições operacionais, podendo englobar não só requisitos técnicos, mas também, 

requisitos financeiros ou gerenciais. O conjunto desses requisitos da ETE caracteriza o nível 

de exigência tecnológica do processo. Como exemplo, identificam-se alguns dos requisitos 

necessários da ETE: disponibilidade de mão-de-obra qualificada para a operação e para a 
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manutenção do processo, disponibilidade de insumos (energia, produtos químicos), 

disponibilidade de equipamentos e peças de reposição, disponibilidade de suporte técnico, 

gerencial, logístico e financeiro. 

 

Os requisitos da ETE devem ser supridos por dois elementos do contexto: a comunidade e a 

empresa gestora. A incapacidade de esses integrantes do contexto atenderem aos 

requisitos da ETE, representa uma incompatibilidade entre a solução tecnológica adotada 

como processo de tratamento dos efluentes e o contexto onde ela foi aplicada. Essa 

incompatibilidade resulta de uma seleção de processo onde não se considerou a adequação 

tecnológica. Assim, algumas atividades, como a manutenção, o controle operacional, ou 

mesmo a segurança no trabalho, podem ter o seu desempenho especialmente prejudicado 

em conseqüência dessa incompatibilidade. 

 

Embora a interferência do não cumprimento desses requisitos, por parte da comunidade ou 

da empresa gestora, no desempenho de uma ETE seja, teoricamente, fácil de perceber, é 

muito difícil, na prática, eliminar ou constatar essa interferência na avaliação do 

desempenho da ETE. Mesmo considerando tal dificuldade, foram acrescidas algumas 

perguntas à pesquisa feita com especialistas visando caracterizar os critérios mais sujeitos a 

influência do contexto tecnológico. O resultado da pesquisa está apresentado no item 5.4.1. 

No entanto, é importante destacar que, no desempenho final de uma ETE, estão 

incorporadas as influências decorrentes do nível de compatibilidade tecnológica da solução 

adotada. 

 

5.1.1.2   Visão interna da ETE 

 

Analisando a ETE quanto aos seus processos internos, identificam-se dois macro-

processos, inter-relacionados, que se destacam pela extensão e pela importância de suas 

atividades (Pinto et al., 2000). O macro-processo “operação” é considerado a atividade-fim 

da ETE e engloba diversas outras atividades. O macro-processo “manutenção” tem por 

objetivo dar condições adequadas de trabalho para a área de operação, sendo responsável 

por uma parcela considerável do sucesso operacional de um ETE. Grande parte das 

atividades de apoio desenvolvidas na ETE, elencadas no item 4.3.4.3, juntamente com 

outras atividades citadas ao longo do item 4.3, possuem uma interface com os dois macro-

processos, como a secretaria, o setor de compras e almoxarifado, a limpeza e conservação. 

Tais atividades, embora devam estar subordinadas à área de operação, devem ter um 

vínculo forte com a área de manutenção, de forma a atender às necessidades e exigências 

de ambas. Parte das atividades está relacionada exclusivamente com a área de operação, 
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sendo de responsabilidade da gerência da unidade o desenvolvimento e orientação. A visão 

interna de uma ETE pode ser representada de acordo com a Figura 5.2. 

 

 

Figura 5.2 – Visão interna da ETE 

 

5.1.2 Fundamentação do modelo 

 

A definição da estrutura do modelo de avaliação de desempenho de ETEs fundamentou-se 

em duas abordagens: 

- A abordagem atualmente utilizada pelos modelos de avaliação de empreendimentos, de 

processos e de organizações, apresentados no item 4.2. 

- A abordagem utilizada pela ferramenta de apoio à decisão adotada, o método 

multiobjetivo, ELECTRE-TRI, apresentado no item 4.1.3. 

 

Considerando a primeira abordagem, algumas características foram identificadas e 

incorporadas ao modelo, visando a conformidade com as modernas técnicas de avaliação. 

Dentre as características identificadas, destacam-se as seguintes: 

- Caráter dinâmico na avaliação, ou seja, as informações obtidas devem servir para 

identificar os pontos fracos e possibilitar sugestões para a melhoria do desempenho da ETE. 

Da mesma forma, o modelo possui flexibilidade para que, a medida em que ele for sendo 

aplicado, os critérios de avaliação possam ser adequados; 
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- Definição dos critérios de avaliação feita com base nos objetivos da ETE, identificados a 

partir da análise das expectativas dos diversos atores; 

- Valores adotados para o julgamento, definidos a partir dos valores dos atores envolvidos; 

- Utilização de diferentes métodos e formas de medição; 

- Imparcialidade no julgamento. 

 

Para estruturação do problema, de acordo com a abordagem multicritério, foram feitas as 

seguintes considerações: 

- Construção da família de pseudocritérios, com base nos objetivos identificados para as 

ETEs, admitindo o uso de critérios de natureza objetiva e subjetiva; 

- O conjunto de resultados dos desempenhos da ETE nos critérios constitui o quadro de 

performance da ação a alocar, ou seja, a definição dos desempenhos parciais e global; 

- As ações de referência atendem à condição de compatibilidade de dados, ou seja, 

nenhuma ação é indiferente a mais de uma ação de referência; 

- O nível de desempenho final da ETE representa uma resultante dos valores e julgamentos 

dos atores, em relação aos critérios de avaliação. 

 

5.1.3 Abrangência e definições do modelo 

 

O modelo de avaliação de desempenho de ETEs desenvolvido procurou incluir o maior 

número de ETEs, com o objetivo de permitir que o modelo proceda a avaliações de ETEs de 

diferentes tamanhos e processos de tratamento. Foram previstos 31 (trinta e um) processos 

e operações unitárias no modelo, e as principais associações entre eles. A Tabela A2 do 

Apêndice A, (pág.248) apresenta esses processos e operações unitárias. 

 

Para que alguns critérios de avaliação pudessem ser comparáveis, especialmente aqueles 

associados ao custo operacional, foram definidos dois tipos de classificação de ETEs. A 

primeira classificação refere-se ao porte da unidade, e assemelha-se à proposta de Pimentel 

e Cordeiro Netto (1998), que associa o porte da ETE à população atendida. Considerou-se 

que o presente modelo pode avaliar ETEs que atendem a uma população máxima de 

aproximadamente 500.000 habitantes, uma vez que, a partir desse porte, não foram obtidos 

dados de ETEs passíveis de utilização, e que a influência do fator escala passa a ser mais 

significativa. A Tabela A4 do Apêndice A (pág.249) apresenta a classificação das ETEs 

quanto ao porte, adotada neste modelo. 

 

O segundo tipo de classificação tem por objetivo associar as ETEs de acordo com as 

eficiências de tratamento e a complexidade do processo de tratamento utilizado por essas 
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unidades. Tais fatores promovem diferenças significativas em termos de número e de 

capacitação dos recursos humanos necessários para operação e manutenção da unidade e 

de custo operacional. Com base nessas ponderações, foi elaborada uma classificação das 

ETEs, que possibilitou agrupar os processos e otimizar a definição de padrões de referência 

para alguns critérios. A classificação se baseou, inicialmente, nos padrões de eficiência para 

tratamento de esgotos adotados pelo Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas - 

Ano 2001, da ANA - Agência Nacional de Águas e nas eficiências apresentadas por Von 

Sperling e Chernicharo (2000). Em seguida, as classes definidas em função da eficiência de 

tratamento foram subdivididas em função do grau de mecanização do processo. A Tabela 

A3 do Apêndice A (pág.249) apresenta a classificação adotada. 

 

5.2  ESTRUTURA FINAL DO MODELO 

 

Este modelo de avaliação de desempenho de ETEs foi estruturado para se desenvolver em 

6 (seis) etapas, identificadas em função do tipo de atividade envolvida. O modelo possui 

uma estrutura básica, desenvolvida a partir da revisão bibliográfica, que visa subsidiar a sua 

aplicação. 

 

Para se proceder à avaliação, deve ser formada uma equipe, que pode ser constituída por 

uma das seguintes formas: 1 (um) avaliador (especialista em ETEs), com 3 (três) 

avaliadores (especialistas em ETEs) e com 5 (cinco) avaliadores (especialistas 

representantes de cada uma das dimensões da avaliação proposta). No estudo de caso, 

adotou-se a segunda opção, dada a maior credibilidade dos resultados, por se tratar de uma 

equipe, e devido à falta de disponibilidade de pessoas de outras áreas que pudessem se 

envolver no trabalho. 

 

Descreve-se, a seguir, a estrutura básica do modelo e as atividades envolvidas em cada 

etapa de estruturação do modelo, o qual se encontra representado na Figura 5.3. 

 

- Estrutura básica 

Com o objetivo de orientar as atividades de avaliação, foi elaborado um Protocolo de 

Avaliação de Desempenho Global de ETEs, composto por planilhas para entrada de dados 

e confirmação de parâmetros para o método ELECTRE-TRI (Planilhas Gerais), planilhas 

para avaliação dos critérios (Planilhas de Avaliação), descrição da metodologia de avaliação 

e as tabelas de referência (Tabelas de Apoio). No Apêndice A, está apresentado o referido 

Protocolo de Avaliação. 
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- 1ª Etapa: Coleta de dados e reconhecimento da ETE 

Nesta etapa, é feita, inicialmente, uma vistoria geral da ETE pela equipe de avaliação, para 

reconhecimento e identificação das instalações. Os dados básicos da ETE, como população 

atendida e de projeto, vazão, tipo de processo de tratamento, eficiência prevista em projeto, 

são coletados, de acordo com a Planilha Geral I, do Apêndice A (Fig. A2, pág. 231). 

 

2a Etapa: Avaliações dos desempenhos da ETE nos critérios 

Nesta etapa, a equipe de avaliação procede às avaliações dos critérios, de acordo com as 

metodologias estabelecidas para cada um. A descrição completa da metodologia de 

avaliação dos critérios é feita no item 5.3. As avaliações são fundamentadas em 

observações feitas nas visitas à ETE, em documentos apresentados, em dados 

operacionais ou na avaliação das práticas e dos procedimentos adotados na ETE em 

análise, considerando as características da metodologia de avaliação de cada critério. 

Quando a metodologia de avaliação dos critérios utilizar a planilha pontuada, optou-se por 

estabelecer a pontuação pela opinião consensual da equipe de avaliação, para maior 

simplicidade e agilidade do processo avaliativo. Uma descrição detalhada dos 

procedimentos previstos para avaliação dos critérios está apresentada na Tabela A1 do 

Apêndice A (pág.247). Ao fim desta etapa, a equipe deve incluir os resultados dos 

desempenhos da unidade, para cada critério individualmente, na Planilha Geral III, do 

Apêndice A (pág.233). 

 

3ª Etapa: Confirmação dos parâmetros do modelo e pesos dos critérios 

A equipe de avaliação deverá, nesta etapa, analisar os pesos dos critérios, os parâmetros 

de entrada do método ELECTRE-TRI e as categorias de desempenho. Os valores 

predefinidos estão apresentados nas Planilhas Gerais II e III, do Apêndice A. Em seguida, 

considerando as características da ETE e do contexto local, tais valores devem ser 

confirmados ou modificados pela equipe de avaliação. Para definição dos pesos dos 

critérios considera-se, a princípio, a opinião dos especialistas, cujos resultados estão 

apresentados no item 5.4.1. 

 

4a Etapa: Determinação dos desempenhos parciais da ETE 

Fundamentado nos desempenhos da ETE em cada critério e nas condições estabelecidas 

na etapa anterior, o método ELECTRE-TRI procede à alocação do desempenho da ETE, 

para cada uma das 5 (cinco) dimensões estabelecidas: a administrativa, a técnica, a 

financeira, a ambiental e a socioeconômica. Os resultados desta etapa representam os 
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desempenhos parciais da ETE e são utilizados para compor o relatório final previsto na 6ª 

etapa. 

 

5ª Etapa: Determinação do desempenho global da ETE 

Os desempenhos da ETE nos critérios, associados às mesmas condições adotadas na 

etapa anterior, subsidiam o método ELECTRE-TRI no procedimento de alocação do 

desempenho global da ETE. O desempenho resultante representa o desempenho da ETE 

nas cinco dimensões definidas, e foi denominado de desempenho global. 

 

6a Etapa: Análise e apresentação dos resultados dos desempenhos parciais e do final 

A partir dos resultados das etapas 4ª e 5ª, é desenvolvido um relatório preliminar, para que a 

equipe de avaliação proceda a uma análise crítica. Essa análise deve abordar a opinião da 

equipe em relação aos desempenhos resultantes nos critérios, bem como em relação aos 

desempenhos parciais e ao desempenho global. Posteriormente, os resultados da 

avaliação, após a incorporação dos comentários feitos na análise crítica, juntos irão compor 

o relatório final da avaliação. 

 

As etapas 1ª, 2ª e 3ª são desenvolvidas com a participação de toda a equipe de avaliação, 

enquanto que, as etapas 4ª e 5ª são desenvolvidas pelo analista individualmente. Na 6ª 

etapa, o analista faz o trabalho de elaboração do relatório final e a equipe faz a análise 

crítica e a aprovação do relatório. 

 

5.3 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS 

 

Um ponto crítico no desenvolvimento do modelo foi a definição das metodologias adotadas 

para mensuração dos critérios. Inicialmente, pretendia-se utilizar indicadores de 

desempenho para todos os critérios, tendo em vista a agilidade que esses instrumentos 

possibilitam nas avaliações. No entanto, quando da revisão bibliográfica, verificou-se a 

impossibilidade de se determinar indicadores de desempenho para os dezoito critérios de 

avaliação identificados, e, principalmente, de definir padrões de referência para todos os 

critérios, uma vez que diferenças significativas podem ser observadas no desempenho das 

ETEs, decorrentes das particularidades relacionadas ao processo de tratamento, ao porte, 

ou mesmo à região de implantação. 
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Figura 5.3 – Fluxograma do Modelo de Avaliação de Desempenho Global de ETEs 
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Pode-se constatar que, embora o uso de indicadores de desempenho esteja sendo cada vez 

mais freqüente, a divulgação de indicadores específicos para ETEs ainda é muito escassa. 

Mesmo quando divulgados, os indicadores raramente permitem estabelecer uma base de 

comparação adequada. Nos países desenvolvidos, predomina a divulgação de dados e 

estudos relacionados ao processo de lodos ativados e variantes; além disso, nos dados 

divulgados, normalmente, estão inclusas as informações relativas ao processo de 

tratamento de lodos das ETEs. No Brasil, entretanto, há uma diversidade maior de 

processos de tratamento de esgoto, ocorrendo, provavelmente, na mesma proporção, tanto 

os processos mecanizados, quanto os processos de tratamento naturais. Adicionalmente, a 

escassez de processos mais avançados para tratamento de lodo, provoca uma distância 

ainda maior entre os dados gerados pelas ETEs brasileiras e os dados dos países mais 

desenvolvidos. 

 

Considerando tais fatos, optou-se por desenvolver metodologias de avaliação específicas, 

fundamentadas nas características próprias de cada critério e nas informações contidas na 

revisão bibliográfica. De um modo geral, adotou-se o uso de uma planilha pontuada, a qual 

é constituída por uma série de premissas que serviram de base para avaliação e pontuação 

do critério. As outras formas de avaliação utilizadas foram a matriz de interação e os 

indicadores de desempenho, que em alguns casos foram comparados com padrões de 

referência obtidos na revisão e, em outros, com padrões de referência calculados. 

 

Em função dessa metodologia adotada, surgiu um segundo aspecto crítico no 

desenvolvimento do modelo, que se refere ao estabelecimento da pontuação para cada 

premissa identificada. Tais pontuações foram definidas com base na importância de cada 

premissa para o critério em análise, fundamentada na revisão bibliográfica e, também, na 

importância do aspecto analisado para o desempenho da ETE. Um procedimento que 

produziria um critério mais consistente para as avaliações seria a composição de uma 

equipe de especialistas, que pudessem avaliar tanto a pertinência das premissas, quanto à 

pontuação dada às mesmas. Entretanto, tal procedimento seria inviável de ser realizado no 

momento, considerando a prazo limitado e a própria extensão do trabalho envolvido. 

 

Outro aspecto de importância, também foi identificado durante o desenvolvimento das 

metodologias de avaliação que utilizaram uma planilha pontuada para a mensuração dos 

critérios. Verificou-se que algumas das afirmativas abordavam assuntos que não se 

aplicavam a todas as ETEs, em função das significativas diferenças que ocorrem entre elas, 

seja em função do tipo de processo de tratamento, seja em função do porte da estação ou 
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da própria estrutura da empresa. Para solucionar tal situação, optou-se por manter todas as 

afirmativas para a avaliação, uma vez que elas se referem às situações mais complexas, 

como as ETEs de grande porte e elevado grau de mecanização, e possibilitar a 

desconsideração das afirmativas que não se aplicam à situação, a critério da equipe de 

avaliação, de acordo com as características da ETE em análise. Nesse caso, a pontuação 

final do critério é obtida tomando-se por máximo, o valor total das afirmativas válidas e 

recalculando-se o percentual de pontos obtidos. 

 

A seguir, estão descritas as metodologias de avaliação dos critérios, de acordo com as cinco 

dimensões adotadas para a avaliação do desempenho. 

 

5.3.1 Dimensão técnica 

 

5.3.1.1 Sistema de monitoramento e controle operacional 

 

A avaliação desse critério foi desenvolvida considerando duas componentes: as etapas 

constituintes de um sistema de controle descritas por Sturm et al. (1991) e a adequação da 

estrutura do sistema de monitoramento e controle ao ambiente operacional da ETE. O 

controle da interferência do fator humano no processo, destacado pela EPA (1989) foi 

incorporado na capacidade de reação do sistema. A metodologia de avaliação apresentada 

na Planilha TE-I do Apêndice A (Fig. A5, pág.234) foi constituída por uma relação de 

afirmativas referentes aos aspectos de importância abordados na revisão bibliográfica, com 

pontuações pré-estabelecidas. 

 

A sugestão de Lant e Steffens (1998), utilizando os índices Cpk (capabilidade do processo 

em responder ao sistema de controle) e Ppk (variabilidade do produto frente às 

especificações estabelecidas do processo), embora possibilite dar um diagnóstico mais 

preciso quanto à adequação do sistema de controle do processo, foi descartada, uma vez 

que a determinação só é possível quando o processo está sob controle estatístico ou 

quando há informações mais detalhadas sobre o processo de tratamento. Como tais 

informações normalmente não estão disponíveis ou não são conhecidas, o procedimento de 

avaliação proposto por Lant e Steffens (1998) não se mostrou viável. 

 

Alguns indicadores relativos à automação foram sugeridos pela WERF (1997).Embora o 

nível de automação do sistema de controle dos processos venha sendo incentivado como 

indicador de eficiência, e que o seu uso pode produzir muitos resultados positivos em 

termos operacionais e financeiros, esse aspecto não foi considerado na avaliação do 
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critério, uma vez que a automação do sistema de controle não é condição imprescindível 

para manter um bom nível de desempenho em relação a esse aspecto, principalmente, em 

se tratando de processos naturais. Como alternativa, introduziu-se o item de adequação da 

estrutura do sistema de monitoramento e controle operacional, onde a equipe de avaliação 

pode considerar, dentre outros fatores, o nível de automação para estabelecer a pontuação. 

 

5.3.1.2 Confiabilidade 

 

Dentre os procedimentos descritos para determinação da confiabilidade do processo de 

tratamento, verificou-se que o mais viável de ser adotado no modelo foi o proposto por 

Metcalf&Eddy (1991) e Niku et al. (1979). A confiabilidade é calculada em função da média e 

do desvio padrão. O resultado representa a confiabilidade decorrente de todos os fatores 

intervenientes. Calculada dessa forma, a confiabilidade será mais representativa, quanto 

maior o período de tempo analisado. O número de amostras mínimo recomendado está 

apresentado na Tabela A5, do Apêndice A (pág. 249). A confiabilidade foi determinada a 

partir da seguinte equação: 
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em que: 

mx - média da concentração do constituinte X 

Xs - concentração padrão requerida para o constituinte X 

Vx – coeficiente de variação (CV) definido como o desvio padrão dividido pela média 

Z1-?  - número de desvios-padrão a partir da média da distribuição normal 

 

O modelo propõe, a princípio, que seja analisada a confiabilidade do processo de tratamento 

para atender ao padrão estabelecido para a concentração de DBO e para a concentração de 

mais um constituinte, como por exemplo, SS, Pt, Nt ou Coliformes Fecais. A escolha do 

outro constituinte deve ser feita considerando-se as características do corpo receptor e 

identificando o constituinte que for mais crítico, do ponto de vista ambiental. Nesse caso, o 

peso do critério deve ser distribuído pelos dois componentes adotados. 
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5.3.1.3  Eficiência do processo 

 

Dentre as metodologias encontradas na revisão bibliográfica para avaliação da eficiência do 

processo de tratamento, a CPE - Comprehensive Performance Evaluation, é a mais exata, 

uma vez que ela define uma eficiência específica para a unidade em avaliação em função 

das características da ETE. No entanto, verifica-se que o seu uso não é viável no presente 

modelo, dada a extensão do trabalho envolvido. 

 

A eficiência estabelecida para a ETE, durante a fase de projeto, poderia ser utilizada como 

padrão de referência específica para cada ETE. Entretanto, optou-se por adotar valores de 

referência já estabelecidos na literatura, uma vez que tais valores podem ser utilizados de 

forma genérica. Foi previsto que este critério avaliasse a eficiência de remoção do processo 

de tratamento para dois dos seguintes constituintes: DBO, SS, CF, N e P. Os padrões de 

referência das eficiências de remoção adotados foram obtidos na revisão bibliográfica, e 

estão apresentados na Tabela A9 do Apêndice A (pág.255). No caso de se utilizarem dois 

constituintes na avaliação, o peso do critério eficiência deve ser dividido entre eles. 

Recomenda-se, também, que seja observado o número de amostras mínimo para o cálculo 

da eficiência média, conforme indicado na Tabela A5 do Apêndice A (pág.249). 

 

5.3.1.4  Consumo de energia 

 

Considerando as dificuldades relativas à obtenção de indicadores de consumo de energia 

específicos para os processos e operações unitárias, bem como para as associações entre 

eles, optou-se por desenvolver uma planilha de cálculo, onde o consumo de energia 

pudesse ser obtido, somando-se o consumo das unidades componentes do processo, das 

unidades administrativas e da iluminação externa. Para tanto, foram considerados os 

indicadores de referência obtidos na literatura e nas ETEs da CAESB, além do consumo de 

energia calculado, nos casos de processos onde esse consumo é, predominantemente, 

proporcional à carga orgânica oxidada (lodos ativados e variantes, e lagoas aeradas). 

 

A Tabela 5.1 apresenta um resumo dos indicadores de consumo obtidos para os processos 

e operações unitárias considerados no modelo. Para possibilitar a comparação desses 

indicadores foram estabelecidas algumas generalizações relativas à contribuição individual 

diária de DBO e de volume de esgotos. Os índices associados ao consumo de energia 

apresentados na referida tabela são: índice de potência instalada (watt/habitante e 

kw/(m3/dia)), índice de consumo de energia (kwh/hab.ano, Kwh/Kg DBO e Kwh/m3). 
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Tabela 5.1 – Indicadores de referência de consumo de energia e potência instalada para os principais processos de tratamento de esgoto e de 

lodo 

Obs.: Valores em azul foram obtidos na revisão bibliográfica ou calculados a partir de ETEs da CAESB; Valores em vermelho foram calculados considerando-se um percapita 
de 200 l/hab/dia e uma contribuição de 54 g DBO/hab./dia; 
*Indicador de consumo do Dig. Aeróbio em Kw/1000m3 de reator; Indicador de consumo do Dig. Anaeróbio em Kwh/m3 de reator; Indicador da desidratação mecânica em 
kwh/m3 de lodo. 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
0101 Tratamento Prelim. Manual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0102 Tratamento Prelim. Mecaniz. 0,04000 0,10000 0,2102 0,5256 0 0 0,002880 0,012000 0,0002 0,0005
0201 Tanque Séptico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0202 UASB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0203 Tratamento Primário 0,00800 0,04000 0,0701 0,3504 0,004 0,018 0,0010 0,0048 0,00004 0,0002
0301 Lagoa Anaeróbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 Lagoa Facultativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 Lagoa Alta Taxa 0,05 0,50 0,40 4,38 0,02 0,22 0,006 0,060 0,0002 0,0025
0304 Lagoa Aerada Mist.Completa 1,00 1,70 8,76 14,89 0,44 0,76 0,120 0,204 0,0050 0,0085
0305 Lagoa Aerada Facultativa 1,00 1,70 8,76 14,89 0,44 0,76 0,120 0,204 0,0050 0,0085
0306 Lagoa de Maturação 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0401 Escoamento superficial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0402 Wetland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0501 Filtro Anaeróbio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0502 Filtro Biológico B.Taxa 0,2 0,6 1,8 5,3 0,09 0,27 0,024 0,072 0,0010 0,0030
0503 Filtro Biol. A Taxa 0,5 1 4,4 8,8 0,22 0,44 0,060 0,120 0,0025 0,0050
0601 Biodisco 0,7 1,6 6,1 14,0 0,31 0,71 0,084 0,192 0,0035 0,0080
0701 Biofiltro aerado submerso 3,8 5,3 20,01 27,67 1,69 2,34 0,457 0,632 0,0190 0,0263
0801 Tratam. Físico-Químico 0,04000 0,14000 0,3504 1,2264 0,018 0,062 0,0048 0,0168 0,0002 0,0007
0901 L.Ativ. Convencional 1,50 4,50 7,88 23,65 0,40 1,20 0,108 0,324 0,0075 0,0225
0902 L.Ativ. Aeração Prolongada 2,50 5,50 13,14 28,91 0,67 1,47 0,180 0,396 0,0125 0,0275
0903 L.Ativ. Batelada 1,50 4,00 7,88 21,02 0,40 1,07 0,108 0,288 0,0075 0,0200
1001 L. Ativ. rem.biol. nutrientes 1,50 4,50 5,52 16,56 0,28 0,84 0,076 0,227 0,0075 0,0225
1002 Remoção Química de N/P 0,7 0,9 3,68 4,73 0,19 0,24 0,050 0,065 0,0035 0,0045
1101 Infiltração lenta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1102 Infiltração rápida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1201 Desinfecção 0,06333 0,06333 0,5548 0,5548 0,028 0,028 0,0076 0,0076 0,0003 0,0003
1301 Dig. Aeróbia Lodo * 0,020 0,039
1302 Dig. Anaer. Lodo* 0,005 0,008
1401 Desidratação Mecânica 0,2 1,2
1402 Leitos de Secagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indice de Consumo       
(Kwh/ m3)

Indice de Pot.  Instalada 
(Kw/(m3/dia))Número de 

identificação
Processo ou Operação 

Unitária

Índice de Pot. Instalada               
(w/hab)

Indice de Consumo 
(Kwh/hab.ano)

Indice de Consumo         
(Kwh/ Kg DBO)
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Os consumos relativos à iluminação externa e ao prédio de administração utilizados no 

modelo foram baseados nos dados das ETEs da CAESB e estão apresentados na Tabela 

5.2. Tais valores apresentam faixas de referência muito amplas, que, futuramente, poderão 

ser adequadas em função de novos dados e estudos. 

 

Tabela 5.2 – Indicador de potência instalada para iluminação das áreas externas e para o 

prédio da administração (Kw/ha) 

Tipos de iluminação externa nas ETE´s 

 

Potência 

instalada mínima 

(Kw/ha) 

Potência 

instalada máxima 

(Kw/ha) 

ETE´s com alto índice de iluminação (São as ETE´s que exigem controle 

visual contínuo do processo e ocupam pequenas áreas) 1,25 3,00 

ETE´s com médio índice de iluminação (São as ETE´s que exigem um 

índice elevado de iluminação para acompanhamento do processo apenas 

em algumas áreas específicas) 0,25 1,24 

ETE´s com baixo índice de iluminação (São as ETE´s que não exigem 

acompanhamento noturno do processo e que ocupam grandes áreas) 0,05 0,24 

Característica do prédio da administração   

Prédio de Administração da ETE. 50 500 

Fonte: Dados das ETEs da CAESB 

 

Os dados necessários para determinação dos consumos padrões de referência de consumo 

de energia, são: os dados gerais da ETE (população atual e de projeto, vazão média diária), 

e a classificação da ETE (quanto ao porte e quanto à eficiência e complexidade do 

processo). Tais dados foram coletados com o preenchimento da Planilha Geral I, do 

Apêndice A (Fig. A2, pág. 231), e foram utilizados para determinar uma faixa de padrões de 

referência de consumo de energia, os quais são específicos para a ETE em avaliação. 

 

5.3.1.5  Gestão de resíduos sólidos 

 

Considerando os aspectos abordados na revisão bibliográfica, a avaliação da gestão dos 

resíduos sólidos incluiu os seguintes tópicos: adequação dos procedimentos e práticas 

adotadas no tratamento e na disposição dos resíduos sólidos, adequação da solução de 

disposição final adotada em termos ambientais, controle dos impactos ambientais, 

segurança no processo e no manuseio do biossólido, e capacidade das unidades de 

tratamento e disposição final. A avaliação do critério não considerou a análise da eficiência 

de tratamento do lodo porque essas eficiências variam significativamente em função do 

processo de tratamento, do fabricante dos equipamentos envolvidos e das características do 

lodo. Não foi considerado neste critério o aproveitamento do biossólido, por estar incluso no 
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critério de gestão ambiental e sustentável. A Planilha TE – V, do Apêndice A (Fig. A9, 

pág.235), apresenta a metodologia de avaliação do critério. 

 

5.3.1.6  Gestão da manutenção 

 

A avaliação do sistema de gestão da manutenção fundamentou-se nas propostas de Bessa 

(1999) e Nagao (1999), bem como em outros aspectos relevantes, observados na revisão 

bibliográfica. A avaliação foi organizada em três tópicos principais: modelo de gestão, 

sistema de gerenciamento da manutenção e sistema de avaliação e controle do setor. 

Adicionalmente, incluiu-se uma avaliação visual das condições gerais de conservação dos 

equipamentos e das instalações da ETE, feita pela equipe de avaliação, representando o 

resultado das atividades de manutenção. Sendo assim, este critério se concentrou em uma 

avaliação qualitativa do desempenho do gerenciamento da área de manutenção. Uma 

metodologia alternativa para avaliação deste critério, seria a adoção de indicadores de 

desempenho específicos, cujos resultados pudessem expressar o desempenho do setor nos 

aspectos relacionados a operacionalidade da ETE. Essa alternativa traria mais agilidade à 

avaliação, porém a dificuldade de obtenção de padrões de referência adequados ao 

processo impossibilita a aplicação da mesma, no momento. A Planilha TE – VI, do Apêndice 

A (Fig. A10, pág. 236), apresenta a avaliação adotada. 

 

5.3.1.7  Especificidades da ETE 

 

Dentre as especificidades relacionadas no item 4.3.3.7, optou-se por incluir na avaliação as 

seguintes: adaptabilidade, flexibilidade e acessibilidade. Algumas das características, 

citadas naquele tópico, como a simplicidade e a durabilidade são de difícil mensuração 

mesmo que seja uma avaliação qualitativa. Por tal motivo, essas características não foram 

incluídas na avaliação. A confiabilidade, dada a sua importância no desempenho da ETE, foi 

considerada como um critério de avaliação isolado. A robustez e a estabilidade estão 

intimamente associadas à confiabilidade, por isso também não foram consideradas na 

avaliação. A Planilha TE – VII do Apêndice A (Fig. A11, pág.237), apresenta a planilha 

utilizada para a avaliação do critério. 

 

5.3.2  Dimensão administrativa 

 

5.3.2.1  Gestão de recursos humanos 
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A avaliação da gestão de recursos humanos foi estruturada em dois tópicos: a avaliação dos 

princípios e práticas adotadas na ETE para gerenciamento de recursos humanos e a 

avaliação quantitativa de mão-de-obra empregada nas ETEs. A Planilha AD – I do Apêndice 

A (Fig. A12, pág. 237) apresenta as afirmativas e as respectivas pontuações utilizadas para 

a avaliação do critério. 

 

Para avaliação do número de funcionários utilizou-se uma planilha de cálculo elaborada em 

função da classificação da ETE segundo o porte e a eficiência e complexidade do processo 

de tratamento. No cálculo, não foram considerados os funcionários de manutenção e de 

laboratório. Os quantitativos de mão de obra fundamentaram-se nos dados da revisão 

bibliográfica, que incluem dentre outros, os dados das ETEs da CAESB e de algumas ETEs 

da SABESP (CAESB, 2001; SABESP, 2001b). 

 

Muitos fatores afetam o número de funcionários necessários à operação de uma ETE, como 

o grau de automação, política de recursos humanos adotada pela empresa, número de 

turnos, área da estação, vida útil da unidade. Em que pesem esses fatores, os dados de 

referência adotados podem servir como ponto de partida para a definição de uma faixa de 

valores de referência e foi considerada como padrão de referência para o presente modelo. 

 

A metodologia prevista para a avaliação dos princípios e práticas adotadas na ETE para 

gerenciamento de recursos humanos foi a realização de entrevistas com a gerência ou com 

pessoa indicada por ela, associando-se a análise das práticas e procedimentos adotados na 

unidade. Um procedimento alternativo para realizar essa parte da avaliação é a pontuação 

das premissas contidas na planilha de avaliação do critério, por meio de uma pesquisa de 

opinião junto aos funcionários. Dessa forma, a pontuação final seria uma resultante do 

julgamento dos próprios funcionários, tornando-se mais representativa. Entretanto, a 

execução dessa pesquisa implicaria em comprometer mais tempo das pessoas, e como 

esse aspecto, normalmente, é em fator limitante, optou-se por mantê-la como os demais 

critérios. 

 

5.3.2.2  Segurança e Saúde no Trabalho (SST) 

 

A avaliação do sistema de SST de uma ETE, utilizada no modelo, procurou focar dois 

aspectos: o atendimento aos requisitos legais e o sistema de gestão. Os requisitos legais 

procuraram avaliar desde o conhecimento da legislação aplicável até o cumprimento dos 

requisitos legais pertinentes. A avaliação do sistema de gestão teve por objetivo verificar se 

a unidade atua em conformidade com os princípios e recomendações estabelecidos pelos 
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modernos sistemas de gestão de SST. A Planilha AD – II do Apêndice A (Fig. A13, pág.238) 

apresenta a metodologia adotada para avaliação deste critério. 

 

Ressalta-se que a avaliação poderia ser feita por dois importantes indicadores: o número de 

acidentes de trabalho por ano e o número de dias de afastamento por motivo de saúde por 

ano, uma vez que esses indicadores expressam os resultados das ações de segurança e 

saúde promovidas na ETE. No entanto, a exemplo de outros critérios, o estabelecimento de 

padrões de referências comparáveis por tipo de processo mostrou-se inviável. 

 

Tabela 5.3 – Quantitativos de recursos humanos considerados para operação de ETEs, 

segunda a classificação por porte e por grau de complexidade do processo de tratamento 

Classificação da ETE Quantitativos Unitários (Homem /dia) 

Operador 
(H/dia) 

Aux. Operação 
(H/dia) 

Nível Técnico 
(H/dia) 

Nível Superior 
(H/dia) 

Quanto à 
complexidade do 

processo 

Quanto 
ao porte 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Tratamento Preliminar 
Manual ou Mecânico P, M, G 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pequeno 0,1 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 
Médio 0,3 0,6 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 

Processos s/ 
Mecanização - Tipo A1 

Grande 0,6 1,2 0,6 1,2 0,1 0,3 0,0 0,0 

Pequeno 0,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 
Médio 0,6 1,2 0,0 0,0 0,3 0,6 0,1 0,1 

Processos s/ 
mecanização - Tipo B1, 
C1 e E1 

Grande 1,2 2,4 0,6 1,2 0,6 1,1 0,1 0,1 

Pequeno 1,2 2,4 0,0 0,0 1,1 2,3 0,0 0,1 
Médio 2,4 4,8 0,6 1,2 2,3 3,4 0,1 0,3 

Processos c/ médio 
grau de mecanização - 
Tipo B2 e C2 

Grande 4,8 6,4 1,2 2,4 3,4 4,6 0,6 1,1 

Pequeno 2,4 4,8 0,6 1,2 1,7 3,4 0,1 0,1 
Médio 4,8 9,5 1,2 2,4 3,4 8,0 0,3 1,1 

Processos com alto 
grau de mecanização - 
Tipo B3, C3, D1 e E2 

Grande 9,5 14,3 2,4 3,6 8,0 11,4 1,1 2,3 

Pequeno 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 
Médio 0,1 0,3 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 

Processos 
complementares 
(1301, 1302) 

Grande  0,3 0,6 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 

Pequeno 0,3 0,6 0,0 0,0 0,3 0,6 0,0 0,0 
Médio 0,6 2,4 0,0 0,0 0,6 1,1 0,0 0,1 

Processos 
complementares 
(1002, 1401) 

Grande  2,4 4,8 0,0 1,2 1,1 2,3 0,1 0,1 
Proc. Complem. (1402) P, M, G 0,0 0,0 4,3 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Obs.: O nível médio inclui motorista, técnicos e administrativos. Aos funcionários auxiliares de operação foram 
acrescidos funcionários relativos a limpeza da área e limpeza de leitos de lodo (quando aplicável), adotando-se o 
seguinte critério: 1,25 a 1,75 auxiliares de limpeza/ dia/ 10 hectares de área da ETE e de 3,0 a 5,0 auxiliares de 
limpeza/ dia/ 10 hectares de leitos de lodo. O número de operadores e de auxiliares de operação e limpeza foi 
acrescido de férias e 10%, a título de ausências justificadas, enquanto que o número de funcionários de nível 
médio e superior foi acrescido de férias e 5%, com o mesmo fim. 
 
 

5.3.2.3 Gestão da Informação 
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A avaliação da gestão da informação foi estruturada de acordo com os seguintes aspectos: 

abrangência da informação (operacionais, físicas, legais, etc.), tratamento das informações 

e estrutura do sistema de informação. Não foram considerados na avaliação da abrangência 

das informações, os assuntos já abordados em outros critérios, como, por exemplo, as 

informações relacionadas à manutenção. A Planilha AD – III do Apêndice A (Fig.A14, 

pág.239) apresenta as afirmativas utilizadas para a avaliação. 

 

5.3.2.4 Gestão organizacional 

 

A avaliação do modelo de gestão da ETE enfocou a análise em três aspectos: princípios 

adotados no modelo gerencial, estrutura organizacional e abrangência das atividades de 

gestão. Considerando o reconhecimento, a nível mundial, dos modelos de gestão que 

prezam a qualidade e a excelência, julgou-se viável valorizar as unidades que atuem em 

conformidade com os princípios determinados por aqueles modelos. A avaliação da 

estrutura organizacional atendeu às recomendações da WERF (1997) e de Valeriano 

(1998). A abrangência das atividades da ETE seguiu as recomendações da WEF (1996). A 

Planilha AD – IV do Apêndice A (Fig.A15, pág. 240) apresenta a metodologia de avaliação 

utilizada.  

 

A WEF (1996) sugere, ainda, além das atividades relacionadas no item 4.3.4.3, uma função 

de suporte de relacionamento com o público, que envolve diversas formas de relação entre 

a ETE e a comunidade, como as comunicações oficiais, os eventos especiais e as visitas 

técnicas à unidade. Considerando que as atividades relacionadas com o público se 

compõem, basicamente, de informação e envolvimento com a sociedade, este modelo optou 

por considerar que tais atividades fossem avaliadas pelos critérios: gestão da informação e 

participação social. 

 

5.3.3 Dimensão financeira 

 

5.3.3.1 Custo operacional 

 

Mesmo com as diversas referências de custo operacional de ETEs, obtidas na revisão 

bibliográfica, as dificuldades para obtenção de padrões de referência adequados aos tipos 

de processos foram significativas, seja pelo erro decorrente da atualização dos valores 

monetários, seja pela impossibilidade de associação da maioria dos custos aos diferentes 

processos de tratamento. Reconhecendo a importância de obter custos operacionais que 

considerassem as particularidades das situações analisadas, optou-se por desenvolver uma 
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metodologia para determinar padrões de referência de custo operacional específicos para a 

ETE em avaliação. 

 

Assim, foi desenvolvida uma planilha eletrônica para se obter uma faixa de referência do 

custo operacional (CO) de ETEs, a partir do cálculo dos custos de seus componentes, a 

saber: custo de recursos humanos (CRH), custo de energia elétrica (CEN), custo de produtos 

químicos (CPQ), custo de manutenção (CMAN), custo de análises de controle (CAN) e custo 

administrativo e outros custos (CADM.). A equação 5.3 representa os custos considerados na 

composição do CO. A faixa do CO obtida é utilizada para definir os padrões de referência 

específicos para a ETE em análise. A metodologia de cálculo de cada componente do custo 

operacional está descrita a seguir. 

 

CO = CRH + CEN + CPQ + CMAN + CAN + CADM              Eq. 5.3 

 

O custo de energia elétrica (CEN) foi calculado considerando os valores de referência para 

consumo de energia obtidos no item 5.3.1.4 e o custo médio local do Kwh. 

 

De forma semelhante, o custo com recursos humanos (CRH) utilizou o número de 

funcionários estimado no item 5.3.2.1, associado ao custo unitário de mão de obra local para 

as seguintes categorias: auxiliar de limpeza, operador e técnicos de 2º grau e de 3º grau e 

vigia (quando for o caso).  

 

A determinação do custo total relativo aos produtos químicos (CPQ) baseou-se no custo 

médio local dos produtos químicos e no quantitativo médio de consumo nos seguintes 

processos: tratamento físico-químico, remoção química de nutrientes, tratamento do lodo e 

desinfecção. O consumo dos produtos químicos foi estimado com base em faixas de 

dosagens usuais para os referidos processos, considerando que o tratamento químico trata 

um efluente com características de esgoto bruto, enquanto que a remoção química de 

nutrientes refere-se a um efluente de um tratamento secundário pelo processo de lodos 

ativados. Foram considerados os seguintes produtos: i) sulfato de alumínio, cloreto férrico e 

cal, para tratamento das fases líquida e sólida; ii) polieletrólito, somente para a fase sólida; 

iii) cloro, para desinfecção da fase líquida. 

 

O custo anual de manutenção (CMAN) varia entre 0,5% a 1,0% do custo de total de 

implantação da ETE, segundo Nowak (2000). Para identificar o percentual adequado a ser 

adotado, foram feitas simulações, utilizando-se como referência os custos de manutenção 

das ETE´s da CAESB. O valor adotado foi de 1,8%, que, embora esteja fora da faixa 
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indicada, manteve a melhor coerência entre os custos reais e os custos estimados de 

manutenção. Os custos de construção utilizados foram obtidos a partir do custo de 

construção per capita, considerando a população de projeto da ETE. Esses custos estão 

apresentados em uma faixa de valores usualmente conhecida, de acordo com a 

classificação do processo contida na Tabela 5.4. 

 

Tabela 5.4 – Custo de construção per capita, por classe de processo em função da 

eficiência e da complexidade 

Custo construção 
per capita (US$) Classes Tipos de processos de tratamento 

Mínimo Máximo 

A1 - UASB, Tanque séptico e decantador primário (tratamento primário). 20 30 
- Lagoas (facultativa, anaeróbia + facultativa) 
- Escoamento superficial, terras alagadas e associações com UASB ou com 
lagoas B1 

B1 

- Associações entre processos A1 e B1 

10 25 

- Lagoas (aerada mistura completa, facultativa aerada, lagoa de alta-taxa) e 
associações com processos A1 
- Filtro Biológico de alta taxa e de baixa taxa e associações com processos A1 

B2 

- Biodisco, tratamento físico-químico. 

15 30 

- Lodos ativados convencional, aeração prolongada e batelada. 
- Biofiltro aerado submerso 

B3 

- Associações (lodos ativados, biofiltro aerado) com UASB 
50 80 

C1 - Processos B1+ lagoa maturação ou desinfecção. 10 25 
C2 - Processos B2 + lagoa maturação ou desinfecção. 15 30 
C3 - Processos B3 + lagoa maturação ou desinfecção. 50 80 
D1 - Processos B3 com remoção biológica e/ou química de nutrientes. 80 120 
E1 - Infiltração lenta, infiltração rápida e associações com processos B1 10 25 
E2 - Processos B3 com remoção biológica ou química de nutrientes + 

desinfecção. 
80 120 

Fonte: Von Sperling (1997) - Adaptada com o objetivo de reduzir a faixa de variação. 

 

O custo de análises de controle (CAN) foi obtido a partir do número mínimo e máximo de 

análises laboratoriais, recomendadas para cada processo, multiplicado pelo preço médio 

praticado no local de execução das análises. A determinação do número de análises foi 

baseada nos valores recomendados por Von Sperling (1997), Cossío (1993), Chernicharo 

(1997), WEF (1996). Elaborou-se, inicialmente, uma listagem de todas as análises sugeridas 

por processo, tanto as análises utilizadas para controle de processo quanto as análises 

utilizadas para controle da performance da ETE. Posteriormente, considerando as 

divergências observadas entre os autores, essa listagem foi avaliada e os quantitativos 

sugeridos foram minimizados ou maximizados, de acordo com a sua importância. Dessa 

forma, definiu-se um número máximo e mínimo de análises para cada processo considerado 

no modelo. O número total de análises para cada configuração estudada é obtido com a 

soma das análises sugeridas para cada processo componente, acrescido das análises 

sugeridas para o afluente e para o efluente. A Tabela A8 do Apêndice A (pág. 252) 
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apresenta as análises de controle por processo de tratamento, bem como a freqüência e o 

tipo de coleta recomendada. 

 

Quanto ao custo de administração e eventuais (CADM.) adotou-se um percentual médio de 

5%, com base nos valores médios observados nas ETEs da CAESB. Nowak (2000) indica o 

valor de 15% para eventuais, sendo que esse valor inclui as despesas relacionadas à 

execução de análises e custos administrativos e legais, em geral. 

 

5.3.3.2   Viabilidade financeira 

 

As considerações feitas no item 4.3.5.2, a respeito do cálculo da TIR, demonstraram a 

impossibilidade de se adotar esse método para a avaliação da viabilidade financeira da ETE. 

Alternativamente, verificou-se que a Margem Operacional – MO, apresenta resultados 

passíveis de comparabilidade, motivo pelo qual ela foi adotada para esse critério. No cálculo 

da MO adotou-se o valor médio da margem operacional calculada para um período de 25 

anos, uma vez que esse valor se altera na medida em que a população atendida se 

modifica. A MO foi obtida por planilha eletrônica, adotando-se um percentual de 50% da 

tarifa de esgoto para determinação da receita. A depreciação não foi considerada por 

possibilitar resultados mais adequados à comparação, tendo em vista os diferentes graus de 

mecanização que os processos de tratamento conferem às ETEs e que o cálculo da 

depreciação varia significativamente com o número de equipamentos mecânicos e elétricos 

existentes. 

 

5.3.4  Dimensão ambiental 

 

5.3.4.1  Legislação ambiental 

 

Considerando a natureza das exigências ambientais, esta avaliação foi dividida em duas 

partes: o atendimento aos aspectos administrativos legais ambientais e o atendimento aos 

parâmetros legais ambientais. Dada a multiplicidade de fatores relacionados aos aspectos 

legais ambientais, foram feitas algumas considerações para se definir a metodologia de 

avaliação deste critério. 

 

Em relação aos aspectos administrativos legais ambientais, optou-se por considerar as 

exigências contidas na licença de operação como um item da avaliação. Da mesma forma, a 

outorga, as exigências contratuais da ANA ou a conformidade com Plano Diretor Urbanístico 
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da localidade podem ser opcionalmente incluídas, caso elas venham a existir e constituir 

uma obrigatoriedade para uma determinada ETE. 

 

No que se refere ao atendimento aos padrões legais ambientais, a rigor, a legislação 

ambiental atual trata do atendimento aos padrões de lançamento e aos padrões do corpo 

receptor, em termos de concentração. Considerando o disposto no artigo 12º, inciso 1º, da 

Resolução CONAMA 20/86 e nos comentários feitos no item 4.3.6.1, em relação às 

dificuldades legais de atendimento à legislação ambiental vigente, optou-se por selecionar 

os parâmetros de maior importância entre aqueles denominados potencialmente prejudiciais 

e acrescentar à lista dos requisitos básicos contidos na Resolução CONAMA 20/86. Da 

mesma forma, alguns parâmetros e requisitos básicos dessa Resolução foram 

desconsiderados, tendo em vista as dificuldades de serem avaliados. Dessa forma, obteve-

se uma seleção de parâmetros que foram denominados de parâmetros críticos, os quais 

constituíram a lista base utilizada na avaliação. Caso seja necessário, em função das 

características do corpo receptor ou devido à exigência de lei estadual e/ou municipal, 

outros parâmetros podem ser adicionados à lista de parâmetros críticos. A Tabela A6 do 

Apêndice A (pág. 250) apresenta os padrões críticos adotados. Um resumo das exigências 

da Resolução CONAMA N° 20/86 encontra-se no Apêndice F. 

 

A Planilha AM I do Apêndice A (Fig. A18, pág.242) apresenta os itens que compõem a 

mensuração deste critério de avaliação. A distribuição dos pontos procurou valorizar o 

atendimento aos padrões legais ambientais, em detrimento do cumprimento dos aspectos 

administrativos legais, tendo em vista que o não cumprimento daqueles padrões provoca 

efeitos imediatos e mais graves sobre a população e o meio ambiente. 

 

5.3.4.2  Gestão ambiental e sustentável 

 

A avaliação proposta neste modelo seguiu as recomendações da norma ISO 14001, uma 

vez que, atualmente, é o modelo de gestão ambiental internacionalmente reconhecido e 

recomendado. Entretanto, a avaliação não se prendeu ao cumprimento de todos os 

requisitos previstos na ISO 14001, uma vez que a grande maioria das empresas de 

saneamento não possui um SGA implementado. Assim, a avaliação procurou enfocar o 

desempenho da ETE no que se refere à observação dos princípios e no desenvolvimento 

das atividades mais importantes por recomendadas por um SGA. Dessa forma, a análise 

valorizou a sensibilidade e o compromisso da gerência em relação à gestão ambiental e os 

procedimentos e resultados obtidos, em relação ao desempenho ambiental da ETE. 
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O risco associado às ETEs foi introduzido com o objetivo de avaliar como ele é conhecido e 

gerenciado pela equipe de operação, e não com a intenção de mensurá-lo, o que implicaria 

em uma atividade extensa e inviável para ser incluída no modelo. 

 

Em relação a sustentabilidade das ETEs, é importante ressaltar, inicialmente, que a 

introdução deste conceito, ainda é relativamente recente, e que a grande maioria das ETEs 

existentes, provavelmente não incorporaram princípios de sustentabilidade em seus 

projetos. Desta forma, proceder a uma avaliação com um enfoque muito rigoroso não seria 

adequado. Assim, considerou-se que a introdução desse aspecto seria importante no 

sentido de valorizar, dentro da solução tecnológica existente, a adoção de práticas 

ambientalmente sustentáveis, sem questionar se a ETE existente é ou não uma solução 

sustentável. Ressalta-se, entretanto, que a sustentabilidade permeia diversos critérios já 

considerados no modelo, como a questão da flexibilidade e adaptabilidade inserida no item 

5.3.3.7 e a questão da viabilidade financeira abordada no item 5.3.5.2. 

 

Considerando esses aspectos, este critério foi estruturado de forma semelhante à estrutura 

adotada pela ISO14001, incorporando as questões de risco e de sustentabilidade ambiental. 

A Planilha AM II do Apêndice A (Fig.A19, pág. 243) apresenta a metodologia de avaliação. 

 

5.3.4.3  Impacto ambiental 

 

A avaliação do impacto ambiental foi feita utilizando-se o método da matriz de correlação, 

tendo em vista a sua adaptabilidade à multiplicidade de situações que podem ocorrer no 

contexto das ETEs e a facilidade de uso. Elaborou-se uma matriz onde foram relacionados, 

na direção horizontal, os principais impactos ambientais de ETEs e, na direção vertical, 

foram dispostos os critérios utilizados para avaliação dos impactos. Ressalta-se que 

somente os impactos ambientais mais significativos foram considerados, dentre os critérios 

apresentados na Figura 4.9. Na matriz de interação elaborada, apresentada na Tabela 5.5, 

os critérios de avaliação dos impactos foram agrupados de forma a classificar os impactos 

negativos ambientais quanto à severidade, à natureza e ao potencial para mitigação. O 

sistema de pontuação, associado aos critérios de avaliação dos impactos ambientais 

negativos, está discriminado na Tabela 5.6. 
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Tabela 5.5 – Matriz de avaliação de impacto ambiental de ETEs proposta 
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I) Impactos sobre o sistema físico-
biótico
Geração de odor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geração de ruído e vibração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proliferação de insetos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Formação de aerossóis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consumo de energia elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Para efeito de uso no modelo nos estudos de caso, optou-se por não adotar a matriz citada 

anteriormente, dado o grande número de critérios a serem avaliados e a inviabilidade de 

despender muito tempo da equipe da avaliação. Assim, foram selecionados os critérios mais 

importantes para a avaliação dos impactos, em cada uma das três classificações anteriores. 

A Planilha AM – III do Apêndice A (Fig. A20, pág. 244) apresenta a matriz de correlação 

simplificada, que foi a utilizada na aplicação do modelo. 

 

Tabela 5.6 – Critérios para avaliação do impacto ambiental de ETEs, considerando a matriz 

apresentada na Tabela 5.5 

 

A matriz mensura o impacto da ETE considerando a avaliação dos critérios e os pesos 

dados aos impactos pela equipe de avaliação. A definição dos pesos dos impactos, feita 

pelo grupo de avaliação, priorizou como impactos mais graves, aqueles que atingiam a 

saúde do ser humano, seguida dos impactos que atingiam o meio ambiente, e, por último, 

os impactos sociais. Os pesos relativos atribuídos aos impactos totalizaram 10 (dez) pontos. 

I - Severidade do Impacto:
Critério Pontuação

Magnitude 1 - Impacto ambiental de magnitude muito baixa (gravidade muito baixa)
2 - Impacto ambiental de magnitude baixa (gravidade baixa)
3 - Impacto ambiental de magnitude média (gravidade média)
4 - Impacto ambiental de magnitude alta (gravidade alta)
5 - Impacto ambiental de magnitude muito alta (gravidade crítica)

Importância 1 - Impacto ambiental de importância muito baixa (pouquíssimo importante)
2 - Impacto ambiental de importância baixa (pouco importante)
3 - Impacto ambiental de importância média (medianamente importante)
4 - Impacto ambiental de importância alta (altamente importante)
5 - Impacto ambiental de importância muito alta (importantíssimo)

II - Natureza do impacto
Critério Pontuação Critério Pontuação

Ocorrência 1 - Remota Duração 1 - Momentâneo
3 - Ocasional 3 - Temporário
5 - Freqüente 5 - Permanente

Persistência 1 - Biodegradável e não persistente Abrangência 1 - Micro-local (próximo à ETE)
3 - Reativo e/ou intermitente geográfica: 3 - Local (no município e áreas próximas)
5 - Inerte e/ou contínuo 5 -  Regional (além da área do município)

Efeito sobre a 1 - Remoto Carência 1 - Longo prazo
População 3 - Latente 3 - Médio prazo

5 - Manifestado 5 - Curto prazo
III - Potencial para mitigação
Critério Pontuação
Reversibilidade 1 - Reversível naturalmente

3 - Reversível por meio da ação humana
5 - Irreversível

Custos de alteração 1 - Investimentos insignificante
3 - Investimentos suportáveis
5 - Investimentos consideráveis

Capacidade Institucional1 - Instituição tem suporte para mitigar o impacto 
3 - Instituição tem condições de mitigar o impacto apenas parcialmente
5 - Instituição tem pouco ou nenhum suporte para mitigar o impacto

Tempo de reversibilidade1 - O impacto necessita de um curto prazo para ser revertido
3 - O impacto necessita de um médio prazo para ser revertido
5 - O impacto necessita de um longo prazo para ser revertido

Disposições legais 1 - Especificadas em lei
3 - Pouco específicas
5 - Inexistente
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Todos os impactos foram considerados como potenciais em ETEs, assim, caso algum 

impacto não ocorra, o impacto resultante da ETE será menor, em função das próprias 

características da unidade ou de alguma forma de controle ou eliminação do impacto. Dessa 

forma, pretende-se valorizar o desempenho das ETEs que empregam processos menos 

impactantes, ou que já disponham de medidas que minimizam os impactos. 

 

5.3.5  Dimensão socioeconômica 

 

5.3.5.1  Benefícios socioeconômicos 

 

Considerando as técnicas tradicionalmente utilizadas para avaliação dos benefícios sócio-

econômicos, analisadas no item 4.3.7.1, verifica-se que a aplicabilidade das mesmas ao 

presente modelo enfrenta algumas dificuldades. 

 

Em relação à técnica da DAP, Câmara (1972) e Motta (1996) ressaltam a sua fragilidade 

devido a uma possível falta de seriedade e compromisso das pessoas participantes da 

pesquisa, ou mesmo pela imprecisão das perguntas, que poderão resultar em valores 

subestimados dos benefícios. Adicionalmente, a falta de consciência da população em 

relação às questões ambientais, também pode vir a provocar o mesmo efeito. O baixo valor 

da DAP encontrado para o tratamento dos esgotos em João Pessoa, comparativamente ao 

valor da DAP para coleta dos esgotos, no exemplo citado por Motta (1996), é uma situação 

típica que caracteriza essa situação. 

 

Ainda em relação à DAP, uma possibilidade de utilização seria a associação do valor da 

DAP à renda média local. No entanto, acredita-se que essa generalização de valores irá 

incorrer em erros, uma vez que, a princípio, a DAP representa o valor que a população 

pagaria para manter um corpo d'água em condições adequadas, compatíveis com o uso real 

ou potencial do corpo receptor, no local específico. Assim, por exemplo, em um determinado 

local onde a condição de balneabilidade é imprescindível para se manter o turismo, com 

certeza, a população estaria disposta a pagar mais para manter a qualidade da água em 

níveis adequados, do que em outro local onde o corpo receptor é utilizado apenas para 

manutenção da vida aquática. 

 

Dentre as demais técnicas de valoração dos benefícios sociais, verifica-se que a avaliação 

do preço hedônico é a que mais poderia se adaptar a esta avaliação. Porém, para aplicá-la 

seria necessário mensurar e valorar todos benefícios identificados, o que seria uma tarefa 
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extensa e inviável, para o propósito deste modelo, dado os inúmeros fatores que estão 

envolvidos no levantamento e quantificação dos benefícios. 

 

Uma outra dificuldade que deve ser destacada em relação a este critério de avaliação, é o 

estabelecimento dos padrões de referência. Considerando que cada ETE irá alcançar 

benefícios econômicos próprios, decorrentes do conjunto de fatores ambientais, sociais, 

culturais e econômicos locais, verifica-se que os padrões de referência de desempenho da 

ETE, para este critério, devem se fundamentar nas possibilidades existentes na situação 

local. Assim, para se mensurar o desempenho socioeconômico da ETE, considerou-se 

necessário incluir os seguintes aspectos: 

- Identificar a importância, para a economia local, dos possíveis usos do corpo receptor na 

área de influência da bacia hidrográfica; 

- Identificar quais são os potenciais benefícios socioeconômicos que podem ser 

proporcionados pelo uso do corpo receptor, considerando as suas características de 

qualidade e quantidade atuais, sem a interferência do lançamento das águas residuárias (à 

montante ou a uma distância suficiente, onde não seja significativa a influência do 

lançamento); 

- Identificar quais são os potenciais benefícios socioeconômicos que podem ser 

proporcionados pelo uso do corpo receptor, com a influência do lançamento das águas 

residuárias da ETE. Ou seja, quais as perdas de benefícios socioeconômicos, associadas 

ao lançamento do efluente. 

 

Esses aspectos refletem os fatores que compõem o cálculo dos benefícios 

socioeconômicos, uma vez que as características de qualidade e de quantidade de água do 

corpo receptor irão determinar os seus usos potenciais. Por sua vez, essas características 

associadas às características socioeconômicas locais podem determinar a importância 

econômica daquele corpo receptor na região. O lançamento do efluente da ETE no corpo 

receptor poderá provocar alterações de suas características de qualidade e quantidade, 

inicialmente existentes, que irão influenciar no uso daquele corpo receptor, e 

conseqüentemente, provocar variações nos benefícios dele provenientes. 

 

Considerando que um cálculo dos valores econômicos reais envolvidos nessa avaliação 

envolve estudos bastante detalhados, optou-se por se desenvolver esta avaliação utilizando-

se uma matriz semelhante à matriz de interação de impacto ambiental. Na direção vertical, 

estão identificados os principais usos econômicos do corpo receptor, os quais recebem 

pesos que correspondem à importância econômica desses usos para o contexto local. Na 

direção vertical, esses usos são avaliados em relação à variação do potencial de utilização, 
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considerando-se a influência do lançamento do efluente nas características de qualidade da 

água do corpo receptor e a área de influência do lançamento. A Planilha SE – I do Apêndice 

A (Fig. A21, pág. 245) apresenta a referida matriz e os critérios utilizados para mensuração 

do potencial de utilização do corpo receptor, definidos em uma escala de 1 a 7. Ressalta-se 

que os benefícios socioeconômicos considerados referem-se, apenas, aos que são 

exclusivamente associados ao uso da água, mesmo tendo-se ciência da importância de 

outros benefícios proporcionados pelo tratamento de esgotos, como a melhoria dos índices 

de saúde e a melhoria de qualidade dos corpos d'água. A mensuração desses últimos 

benefícios é bastante complexa, envolvendo muitos aspectos que não estão claramente 

definidos. 

 

O critério para pontuação dos potenciais de aproveitamento do corpo receptor procurou 

considerar a quantidade e a extensão do risco provocado à saúde humana e às 

comunidades aquáticas, em função das características da qualidade da água do corpo 

receptor. Embora a metodologia adotada seja relativamente simples, ela permite refletir 

valores difíceis de serem mensurados monetariamente. No entanto, os impactos ambientais 

normalmente são avaliados por meio de um método semelhante e os seus resultados têm 

sido aceitos em muitos estudos. Dessa forma, considera-se que para efeito dessa avaliação 

e de estudos similares, tal procedimento pode ser executado para uma análise preliminar 

dos benefícios socioeconômicos relacionados às ETEs. 

 

Pode-se perceber a importância de se avaliar os benefícios econômicos das ETEs a partir 

dos pesos dados pelos especialistas para este critério, ficando em um nível de importância 

equivalente ao custo operacional, conforme resultado apresentado no item 5.4.1. 

 

5.3.5.2  Participação social 

 

Este critério fundamentou-se nas recomendações dadas pela WEF (1996) quanto à forma 

de relacionamento com a comunidade, incorporando os princípios e recomendações 

sugeridas pelas Normas AA-1000 e SA-8000, principalmente, no que se refere ao 

tratamento dado pela gerência da ETE aos objetivos e às necessidades dos atores 

presentes no sistema ETE - comunidade e no comprometimento da ETE com esses atores. 

A Planilha SE – II do Apêndice A (Fig. A22, pág. 246) apresenta os itens adotados para 

avaliação desse critério. 
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5.4  DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DO MODELO 

 

5.4.1  Definição dos pesos dos critérios 

 

A relação de importância entre os critérios de avaliação deve refletir a resultante dos valores 

dos atores presente no contexto das ETEs, considerando as suas expectativas particulares 

em relação a cada critério. Vista sob essa ótica, a definição dos pesos dos critérios 

caracteriza-se como um problema de tomada de decisão em grupo, envolvendo a 

identificação das preferências dos atores e a obtenção de um consenso. 

 

Analisando as técnicas desenvolvidas para tais situações, mencionadas no item 4.1.3.4, 

verifica-se que a situação configurada se assemelha a uma decisão tomada dentro da 

abordagem da Ética, uma vez que se pode considerar que os participantes têm o interesse 

coletivo acima dos objetivos individuais. Dentro desse tipo de abordagem, as técnicas mais 

freqüentemente utilizadas são: a Delphi e a Técnica do Grupo Nominal (TGN). Nos 

exemplos citados naquele mesmo item, verificou-se que mesmo utilizando técnicas menos 

complexas como essas foram necessárias algumas adaptações para simplificar o uso das 

mesmas. Pondera-se, também, que o uso de técnicas mais rigorosas demandaria um tempo 

excessivo, em uma fase do trabalho que, de certa forma, pode ser considerada como 

secundária, uma vez que existem outros procedimentos mais simples, que também são 

possíveis de serem aplicados, como a definição dos pesos pela própria equipe de avaliação. 

Assim, optou-se por adotar a técnica Delphi, que embora seja mais demorada que a TGN, 

não implica em um deslocamento físico dos especialistas. Além disso, a técnica Delphi 

propicia uma decisão progressiva, resultando numa decisão acordada entre os 

especialistas. 

 

Seguindo as recomendações feitas para aplicação da Delphi, foi produzido, inicialmente, um 

documento visando à apresentação da pesquisa e dos critérios a serem avaliados por uma 

equipe de especialistas. Em seguida, a seleção dos especialistas foi feita buscando 

identificar os participantes que representassem os principais integrantes do contexto das 

ETEs, de forma que os pesos obtidos para os critérios fossem, de fato, a resultante da 

opinião dos atores do contexto. Na oportunidade, a pesquisa objetivou, também, identificar a 

influência de alguns componentes do contexto e de algumas características da ETE, sobre a 

importância dos critérios e sobre o desempenho da ETE. 
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Para compor a equipe de especialistas definiu-se que seriam selecionados, no mínimo, um 

profissional das seguintes áreas: gerência de empresa de saneamento, gerência de ETEs, 

projeto de ETEs, operação de ETEs, órgão ambiental, órgão governamental, gestão de 

qualidade em empresas e comunidade. Para representar a comunidade, dada a dificuldade 

de identificar um cidadão que tivesse conhecimento para participar da pesquisa, optou-se 

por escolher um profissional da área de saneamento, sem vínculo com qualquer órgão 

específico, que atua como consultor técnico junto aos condomínios existentes em Brasília. 

Nessas condições, considerou-se que o referido profissional poderia estar representando os 

interesses da comunidade. Dentre os 15 (quinze) especialistas previamente selecionados, 

obteve-se a participação de 9, ficando sem representação o órgão ambiental e a operação 

de ETEs. 

 

A pesquisa foi prevista de ocorrer em cinco etapas, onde três delas contariam com a 

participação da equipe de especialistas e duas seriam para sintetização das informações, a 

cargo da organizadora da pesquisa. O processo adotado consistiu no envio, via internet, ao 

grupo de especialistas, do documento contendo as informações necessárias e uma planilha 

a ser preenchida, para formalização da opinião individual de cada um. As opiniões 

resultantes foram reunidas e seriam reapresentadas aos especialistas para conhecimento 

da opinião do grupo e possibilitar um reposicionamento das opiniões. A princípio, esse 

procedimento seria repetido por pelo menos duas vezes, até se alcançar o consenso geral 

ou um nível mínimo de consenso. Entretanto, a dificuldade de obtenção de especialistas 

disponíveis para participar de todas as etapas, fez com que a pesquisa fosse concluída na 

segunda etapa, sem que a resultado fosse reapresentado aos especialistas. No entanto, 

julgou-se que tal fato não prejudicou os resultados obtidos nas avaliações dos estudos de 

caso, uma vez que na simulação descrita no item 6.1.1.2, as variações dadas aos pesos dos 

critérios não provocaram diferenças no resultado obtido nos estudos de caso. As variações 

dos pesos foram feitas aumentando-se os pesos nos critérios de maior importância, 

considerando os valores extremos obtidos na pesquisa com os especialistas. 

 

A Tabela 5.7 apresenta o resultado da pesquisa no que se refere aos pesos para os 

critérios. Os valores dados aos pesos variaram de 1 a 4, considerando os seguintes níveis 

de importância: pouco importante (1), medianamente importante (2), importante (3) e muito 

importante (4). Ressalta-se que nenhum critério foi considerado pouco importante e que 

somente o critério de eficiência de processo foi considerado muito importante por todos os 

especialistas. Na ordem de importância, os critérios foram assim avaliados: 

 

- Eficiência do processo      (4,0) 
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- Impacto ambiental      (3,8) 

- Confiabilidade       (3,7) 

- Gestão de resíduos sólidos, Legislação ambiental  (3,6) 

- Monitoramento e controle operacional    (3,4) 

- Benefícios socioeconômicos     (3,3) 

- Gestão de saúde e segurança no trabalho   (3,2) 

- Custo operacional, gestão ambiental e sustentável  (3,1) 

- Gestão de manutenção      (3,0) 

- Gestão de recursos humanos, sistema de informação, gestão organizacional, viabilidade 

financeira        (2,9) 

- Especificidades da ETE      (2,4) 

- Consumo de energia, participação social   (2,3).  

 

A pontuação obtida dos critérios permitiu constatar que a eficiência do processo, sob o 

ponto de visto dos especialistas, ainda é o aspecto mais importante em termos de 

desempenho, seguido de critérios associados à confiabilidade ambiental de suas atividades. 

O reduzido valor que foi dado ao consumo de energia pode estar refletindo uma menor 

conscientização dos profissionais em relação a esse aspecto. 

 

Visando o uso no método multiobjetivo ELECTRE-TRI, os pesos obtidos (coluna 2) foram 

recalculados para obtenção dos pesos relativos para as avaliações parciais, ou seja, em 

cada dimensão (coluna 3), e os pesos relativos para a avaliação global (coluna 7). Calculou-

se, também, a faixa de variação dos pesos, a partir da mesma variação observada na 

opinião dos especialistas, para ser utilizado como referência quando se deseje alterar os 

pesos dos critérios. Dessa forma, as colunas 5 e 6 apresentam os pesos máximos e 

mínimos sugeridos para os pesos nas avaliações parciais.  

 

Na pesquisa com os especialistas, foi obtido também o nível de importância para as cinco 

dimensões da avaliação de desempenho, seguindo o mesmo critério de pontuação. O 

resultado encontrado obteve a seguinte ordem de importância: 

- Técnica e Ambiental (3,9) 

- Financeira e socioeconômica (3,0) 

- Administrativa (2,8). 

 

A pesquisa teve ainda outros dois objetivos: identificar os aspectos do contexto das ETEs e 

as características das ETEs, que interferem no peso dos critérios e identificar os aspectos 

do contexto das ETEs que influenciam no desempenho da ETE nos critérios. 
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Tabela 5.7 – Pesos dos critérios para as avaliações de desempenho parciais e avaliação de 

desempenho global, bem como variações dos pesos, na opinião dos especialistas. 

 

Considerou-se que três aspectos do contexto poderiam influenciar o peso dos critérios: a 

sensibilidade ambiental da área, o porte da ETE e a complexidade do processo de 

tratamento. O nível de influência foi avaliado entre 0 e 2, sendo que o valor 0 indica que o 

peso do critério não é influenciado pelo aspecto considerado, e o valor 2 indica que o peso é 

muito influenciado pelo aspecto. Verificou-se que os critérios mais susceptíveis à influência 

do contexto são: o sistema de monitoramento e controle do processo, a gestão de 

manutenção, a gestão de resíduos sólidos, o impacto ambiental e a gestão ambiental. De 

um modo geral, para esses critérios a média da pontuação obtida foi sempre maior que 1,5, 

indicando que esses critérios, tanto podem ganhar, quanto podem perder importância, de 

acordo com a variação das características do contexto estabelecidas. Os critérios menos 

influenciáveis foram: a confiabilidade, a saúde e segurança no trabalho, a legislação 

ambiental e a participação social. Tal resultado é coerente, uma vez que, independente de 

porte ou tipo de processo, a legislação ambiental ou as normas de segurança no trabalho, 

devem ser sempre cumpridas, e que a confiabilidade, a segurança e saúde no trabalho e a 

participação social são características sempre desejáveis em uma ETE, independente de 

seu porte ou processo de tratamento. A Figura 5.4 apresenta os resultados encontrados em 

relação a esses aspectos. 

Critério de avaliação                                                                           
(1)

Peso médio 
atribuído na 

pesquisa                 
(2)

Pesos 
relativos 
adotados                

(3)

Coeficiente 
de Variação                      

(4)

Pesos 
relativos 
máximos            

(5)

Pesos 
relativos 
mínimos                   

(6)

Peso percentual 
médio global    (7)

Sist.de monitoramento e contr.operacional 3,4 1,5 0,21 1,9 1,2 6,1
Confiabilidade 3,7 1,6 0,14 1,9 1,4 6,5
Eficiência do processo 4,0 1,8 0,00 1,8 1,8 7,1
Conservação de energia 2,3 1,0 0,21 1,3 0,8 4,1
Sistema de manutenção 3,0 1,3 0,17 1,6 1,1 5,3
Gestão de resíduos sólidos 3,6 1,6 0,15 1,8 1,3 6,3
Especificidades da ETE 2,4 1,1 0,22 1,3 0,9 4,3

Soma 22,4 10,0
Gestão de segurança e saúde no trabalho 3,2 2,7 0,26 3,4 2,0 5,7
Gestão de recursos humanos 2,9 2,4 0,21 2,9 1,9 5,1
Sistema de informação 2,9 2,4 0,21 2,9 1,9 5,1
Gestão organizacional 2,9 2,4 0,21 2,9 1,9 5,1

Soma 11,9 10,0

Custo de O&M 3,1 5,2 0,25 6,5 3,9 5,5
Viabilidade financeira 2,9 4,8 0,27 6,1 3,5 5,1

Soma 6,0 10,0

Legislação ambiental 3,6 3,4 0,20 4,1 2,7 6,3
Impacto ambiental 3,8 3,6 0,12 4,0 3,2 6,7
Gestão ambiental e sustentável 3,1 3,0 0,19 3,6 2,4 5,5

Soma 10,4 10,0

Benefícios socioeconômicos 3,3 5,9 0,15 6,8 5,0 5,9
Participação social 2,3 4,1 0,30 5,4 2,9 4,1

Soma 5,7 10,0 100
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  Figura 5.4 – Avaliação da influência de aspectos do contexto das ETEs sobre os critérios  

 

Quanto à influência dos aspectos do contexto tecnológico no desempenho da ETE, 

verificou-se que entre os dois aspectos considerados, a capacidade técnica e financeira da 

empresa gestora e o nível tecnológico da localidade, o primeiro se mostrou mais 

influenciável do que o segundo aspecto. Tal resultado também é coerente se considerarmos 

que uma empresa dotada de uma condição financeira equilibrada pode superar grande parte 

das dificuldades provocadas por uma incompatibilidade entre a solução de tratamento 

adotada e o contexto tecnológico local. Por outro lado, constatou-se que a capacidade 

técnica e financeira da empresa podem influenciar no desempenho da ETE na maioria dos 

critérios, excetuando apenas aqueles que indicam condições específicas como, as 

especificidades, o consumo de energia e a legislação ambiental. A Figura 5.5 apresenta o 

resultado da pesquisa em relação a esse enfoque. A pontuação para o nível de influência 

desses aspectos foi a mesma adotada anteriormente. 

 

5.4.2 Definição das categorias de desempenho, dos parâmetros do método e do 

procedimento de alocação 

 

Para utilização do método ELECTRE-TRI, além dos critérios de avaliação, é necessário 

definir as categorias onde as ações avaliadas serão alocadas. Tais categorias 

correspondem aos níveis de desempenho estabelecidos para as ETEs. Optou-se por adotar 
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cinco níveis de desempenho, denominados como: excelente, bom, médio, baixo e muito 

baixo. A escolha de cinco categorias foi feita considerando que é um número mínimo capaz 

de expressar desempenhos diferenciados. Um número maior de categorias passaria a exigir 

critérios mais rigorosos para definição, que só poderiam ser estabelecidos com a 

participação de especialistas. 

Figura – 5.5 – Avaliação da influência da capacidade técnica e financeira da empresa 

gestora e do nível tecnológico da comunidade sobre o desempenho da ETE nos critérios 

 

Uma vez definido o número de categorias, foi necessário definir os limites das categorias 

para cada critério. Como a grande maioria dos critérios foi mensurada em uma escala de 0 a 

100, de um modo geral, essa escala foi dividida em cinco partes iguais, definindo uma faixa 

de 20 pontos para cada categoria. Dentre os critérios mensurados nesse tipo de escala, os 

únicos que receberam uma divisão diferente foram: a confiabilidade, a eficiência e a margem 

operacional, por apresentarem características, que implicam na criação de categorias de 

desempenho específicas. Nos critérios que não seguem a escala anterior, como os custos 

operacionais e o consumo de energia, as faixas calculadas, estabelecidas como referências, 

foram divididas na mesma proporção, ficando cada categoria com 20% da faixa total. 

 

Em relação à definição dos limiares de preferência, indiferença e veto, bem como do nível 

de corte, ? , que são requisitos do método ELECTRE-TRI, optou-se por iniciar pelo 

estabelecimento do valor do limiar de indiferença, q. O valor proposto inicialmente procurou 
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refletir, não somente a indiferença, mas também, dar uma idéia da incerteza associada à 

avaliação. Para a definição dos parâmetros p e v, foram observadas as proporções 

recomendadas no item 4.1.3.3, para, então, a partir do estudo de caso, verificar a 

necessidade de alguma alteração. Dessa forma, optou-se por adotar a relação p/q de, 

aproximadamente 2,5, e a relação entre v/p, de aproximadamente 6,5, sendo que para essa 

última relação foi atendida a recomendação de mantê-la maior do que o peso, k, 

estabelecido para o critério. Quanto ao valor de ? , que representa o nível de corte, definiu-se 

que ele não seria pré-fixado, e que durante os estudos de caso seria avaliada a faixa de 

valores possíveis, de 0,5 a 1,0, e posteriormente, seria definido um valor que lhe 

proporcionasse maior robustez ao resultado final. Os valores inicialmente estabelecidos 

estão apresentados na Planilha Geral II do Apêndice A (Fig. A3, pág. 232). 

 

Ressalta-se que para definição das categorias e dos limiares, de acordo com as 

recomendações do método ELECTRE-TRI, seria necessário que a opinião dos atores fosse 

incorporada ao modelo. No entanto, tal procedimento seria inviável no decorrer do trabalho, 

de forma que se optou por defini-los previamente, com base nas recomendações 

bibliográficas, e submetê-los ao julgamento da equipe de avaliação, permitindo as 

adequações necessárias. 

 

Em relação ao procedimento de alocação a ser adotado, o otimista ou o pessimista, 

verificou-se que o uso da alocação otimista não seria adequado, por ter, como princípio, a 

valorização das alternativas ou ações que apresentem um melhor desempenho em algum 

critério. Considerando que o modelo pretende fazer uma avaliação de desempenho 

fundamentada em vários critérios, não se justifica estabelecer um nível de desempenho 

melhor para alguma ETE, em função de um bom desempenho da mesma em algum critério 

especial. Sendo assim, optou-se pelo procedimento de alocação pessimista, que utiliza a 

prudência e um maior rigor para definição da categoria de alocação.  

 

A proposta de Mousseau e Slowinski (1998), que estabelece a definição de exemplos para 

se permitir a inferência dos parâmetros, embora tenha apresentado bons resultados na 

pesquisa desenvolvida por Mousseau et al. (2001), não se mostrou viável para uso neste 

trabalho, uma vez que seria difícil a identificação ou a construção fictícia de ETEs com 

padrões de desempenho conhecidos, em relação a todos os critérios de avaliação 

considerados. 
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6 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

6.1 – CARACTERIZAÇÃO DAS ETEs DOS ESTUDOS DE CASO 

Para aplicação do modelo de avaliação de desempenho global, foram selecionadas duas 

ETEs, que se diferenciassem em relação aos seguintes aspectos: complexidade do 

processo de tratamento, características sociais e ambientais, e gerência da unidade. 

Considerando tais condições, optou-se por avaliar a ETE Norte, por ser uma unidade que 

se encontra em área ambientalmente sensível, e que está em processo de certificação de 

gestão ambiental e de gestão de segurança e saúde no trabalho. 

 

A ETE Recanto das Emas se mostrou interessante por ser uma unidade nova, com 

apenas três anos de implantação, que utiliza um processo medianamente mecanizado e 

bastante diferenciado do processo da ETE Norte. A opção por uma ETE com tais 

características se deve a oportunidade de avaliar todas as premissas dos critérios que 

utilizam a planilha como base de avaliação, mais de uma vez. Caso a ETE selecionada 

empregasse um processo de tratamento muito simplificado e fosse de pequeno porte, a 

avaliação poderia ser significativamente reduzida, em função da falta de aplicabilidade de 

algumas premissas, perdendo-se a oportunidade de se aplicar o modelo em toda a sua 

extensão. Os itens em seguida descrevem, sucintamente, as características das ETEs 

dos estudos de caso.  

 

ETE Norte 

 

A ETE Brasília Norte utiliza o processo de lodos ativados, tipo Phoredox modificado, 

seguido de polimento químico por flotação. Possui capacidade para atender a uma 

população de 250.000 habitantes, correspondendo uma vazão média de 920 l/s. 

 

Os lodos gerados na ETE, que totalizam cerca de 60 toneladas/dia, são adensados em 

um adensador por gravidade e, posteriormente, encaminhados para a prensa 

desaguadora. Os biossólidos gerados são acumulados em lagoas de lodo localizadas na 

própria área da ETE, até a retirada para utilização agrícola. A Figura 6.1 representa um 

fluxograma esquemático do processo de tratamento. 
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Figura 6.1 - Fluxograma esquemático do processo de tratamento da ETE Norte  

(Fonte: SIESG, 2001) 

 
ETE Recanto das Emas 

 

A ETE Recanto das Emas utiliza o processo de reatores anaeróbios de fluxo ascendente, 

seguidos pela seqüência de uma lagoa aerada de mistura completa e quatro lagoas 

aeradas facultativas. Possui capacidade para atender a uma população de 125.500 

habitantes, correspondendo uma vazão média de 246 l/s. 

 

Os lodos produzidos no processo são acumulados em uma lagoa de lodo e, em seguida, 

são desidratados em uma centrífuga. Os biossólidos produzidos, ainda em pequena 

quantidade, são utilizados na própria ETE como condicionador agrícola. A Figura 6.2 

representa um fluxograma esquemático do processo de tratamento. 
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Figura 6.2 - Fluxograma esquemático do processo de tratamento da ETE Recanto das 

Emas (Fonte: SIESG, 2001) 
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6.2 - AVALIAÇÕES DO DESEMPENHO DAS ETEs DOS ESTUDOS DE CASO 

6.2.1 – Execução das avaliações de desempenho 

 

Com o objetivo de subsidiar o desenvolvimento das avaliações, foi elaborado o 

documento “Protocolo de Avaliação do Desempenho Global de ETEs”, o qual é composto 

de um resumo do modelo proposto, de planilhas de apoio, as quais serviram de base para 

coleta de dados, e de planilhas de avaliação, que constituem a metodologia de avaliação 

de alguns critérios. Esse documento está apresentado no Apêndice A. 

 

Descreve-se, a seguir, o desenvolvimento das 6 (seis) etapas do modelo, durante os 

estudos de caso. 

 
6.2.1.1 – Etapas: 1ª, 2ª e 3ª 
 

Inicialmente, foi definida uma equipe para proceder às avaliações, a qual foi constituída 

por um especialista em ETEs, um especialista em auditoria e um especialista na técnica 

de auxílio à decisão adotada. Em seguida, foram contatadas as gerências das ETEs, para 

definição das datas das avaliações. Devido à escassez de horário para reunião de todos 

os componentes em todos os critérios de avaliação, optou-se por permitir que elas fossem 

desenvolvidas com a presença de, pelo menos, dois membros da equipe. 

 

As 1ª e 2ª etapas das avaliações foram desenvolvidas seguindo-se a metodologia definida 

para o modelo, conforme apresentado na Figura 5.3. As informações foram obtidas 

diretamente com a gerência ou com funcionário designado por ela para responder, 

apresentar as documentações pertinentes e acompanhar nas vistorias das unidades. A 

Tabela A1 do Apêndice A (pág. 247) resume os procedimentos recomendados para 

avaliação de cada critério. Essa fase de avaliação totalizou cerca de 2 (dois) dias em cada 

ETE. 

 

Uma vez levantadas as informações básicas e feitas as vistorias nas ETEs e nas 

documentações pertinentes, foram obtidos os desempenhos das ETEs nos critérios, 

denominados aqui por desempenhos individuais, considerando a metodologia definida 

para cada critério. Os desempenhos das ETEs nos critérios que utilizaram a planilha 
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pontuada, assim como a avaliação do impacto ambiental e benefícios socioeconômicos 

foram obtidos com a participação de todos os membros da equipe. As faixas de 

referência, no caso dos critérios de consumo de energia e custos operacionais, foram 

calculados por meio das planilhas de cálculo mencionadas nos itens 4.3.3.4 e 4.3.5.1. A 

Tabela 6.1 apresenta os resultados dos desempenhos nos critérios individuais para as 

ETEs dos estudos de caso. Essas atividades tiveram a duração de, aproximadamente, 2 

dias por ETE. 

 

Tabela 6.1 – Resultados dos desempenhos individuais das ETEs nos critérios 

Desempenhos Individuais  
Dimensão / Critérios 

ETE Norte ETE Recanto das Emas 

1- Dimensão Técnica 
Sistema de Monitoramento e Controle Excelente Excelente 
Confiabilidade (DBO) Médio Muito baixo*1 
Confiabilidade (adicional)*2 Excelente Bom 
Eficiência do processo (DBO) Excelente Excelente 
Eficiência do processo (adicional)*2 Excelente Excelente 
Consumo de energia Médio Muito baixo*3 
Gestão de resíduos sólidos  Bom  Excelente 
Sistema de manutenção Bom  Bom 
Especificidades da ETE Bom  Excelente 
2 - Dimensão Administrativa 

Gestão de Segurança e Saúde no trabalho Excelente Bom/médio 
Gestão de recursos humanos  Bom Excelente 
Sistema de informação Bom Médio 
Gestão organizacional Bom Bom 
3 - Dimensão Financeira 
Custos operacionais  Médio / baixo Muito baixo*3 
Viabilidade financeira Bom Bom 
4 - Dimensão Ambiental 
Legislação ambiental Médio Bom 
Gestão ambiental e sustentável Excelente / bom Muito baixo/ baixo 
Impacto ambiental Médio Bom 
5 - Dimensão Sócio-econômica 
Benefícios sócio-econômicos  Excelente Médio 
Participação social Excelente Médio 
Obs.: *1 – O desempenho da ETE Recanto das Emas nesse critério foi muito baixo devido à meta para concentração de 
DBO ter sido adotada durante a avaliação como sendo 30 mg/l, valor exigido pela EPA para tratamentos secundários, uma 
vez que a ETE não dispunha de uma referência própria; *2 – A confiabilidade e a eficiência do processo adicionais referem-
se concentração/ remoção de Pt e de SS, para as ETEs Norte e Recanto das Emas, respectivamente; *3 – O desempenho 
da ETE Recanto das Emas nesses critérios foi prejudicado em função do elevado consumo de energia, comparativamente 
ao valor calculado como referência. 
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No que se refere ao estabelecimento dos parâmetros e dos pesos, o que constitui a 3ª 

etapa do modelo, a equipe optou por adotar aqueles inicialmente sugeridos e, somente 

fazer alguma revisão, caso o resultado final não se mostrasse coerente com a opinião da 

equipe. Os parâmetros adotados para cada ETE do estudo de caso, bem como a 

definição das categorias de desempenho para os critérios de avaliação, estão 

apresentados no Apêndice  B (pág. 257). 

 

O tempo de avaliação relativo a essas etapas, para cada ETE, totalizou cerca de 4 dias, 

sendo que, em termos de dias corridos, o prazo tornou-se maior, dada a incompatibilidade 

de horário entre os membros da equipe já comentada. 

 

6.2.1.2 – Etapas: 4ª, 5ª e 6ª 
 

As 4ª e 5ª etapas referem-se à aplicação do método multiobjetivo ELECTRE-TRI, para 

obtenção dos desempenhos parciais e globais das ETEs Norte e Recanto das Emas. No 

desenvolvimento dessas etapas foi utilizado o aplicativo do método ELECTRE-TRI, sendo 

que os dados de entrada foram os resultados das avaliações individuais, obtidos na 2ª 

etapa, e os parâmetros e pesos, definidos na 3ª etapa. 

 

Os resultados obtidos foram submetidos, inicialmente, a uma análise crítica pela equipe, 

e, caso fosse obtida a concordância de todos, seriam aprovados, submetidos ao teste de 

robustez, e fundamentariam o relatório final da avaliação. 

 

No entanto, os primeiros resultados encontrados como níveis de desempenhos parciais e 

globais das ETEs, os quais estão apresentados na Tabela 6.2, foram analisados e 

permitiram verificar que, em algumas situações, as avaliações mostraram-se muito 

rigorosas. Tal fato foi constatado a partir do nível de desempenho global obtido para a 

ETE Recanto das Emas. Mesmo essa ETE tendo apresentado desempenhos excelentes 

em alguns critérios, foi alocada na categoria de desempenho “muito baixo”, o que não foi 

considerado adequado pela equipe. Tais resultados foram associados aos valores do 

nível de corte, ? , de forma a avaliar a influência desse parâmetro nos resultados. 

Ressalta-se que os resultados referem-se à alocação pessimista, conforme definido no 

item 5.4.2. Para efeito de comparação, o Apêndice D apresenta uma comparação entre os 

resultados para a alocação pessimista e a alocação otimista. 
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Tabela 6.2 – Resultado das avaliações de desempenho das ETEs Norte e Recanto das 
Emas, na alocação pessimista do método ELECTRE-TRI, considerando o conjunto de 
parâmetros apresentados no Apêndice B. 

ETE Norte ETE Recanto das Emas 
Dimensões 

Desempenhos 
Parciais e Global 

Nível de corte 
(? ) 

Desempenhos 
Parciais e Global 

Nível de corte 
(? ) 

1- Técnica Bom 0,5 a 0,80 Muito baixo 0,50 a 1,0 

 Médio 0,85 a 1,0   
2 – Administrativa Bom 0,50 a 1,0 Bom  0,50 a 1,0 
3 – Financeira Médio 0,50 a 1,0 Baixo 0,50 a 0,90 
    Muito baixo 0,95 a 1,0 
4 – Ambiental Médio 0,50 a 1,0 Médio 0,50 a 0,70 
    Baixo 0,75 a 1,0 
5 - Socioeconômica Excelente  0,50 a 1,0 Bom  0,50 a 0,70 
   Médio 0,75 a 1,0 
     

Bom 0,50 a 0,70 Muito baixo 0,50 a 1,0 Global 
Médio 0,75 a 1,0   

 

Os resultados anteriores permitiram verificar a influência do nível de corte para os seus 

valores extremos, próximos a 0,5 e 1,0. Assim, considerou-se que os valores de ?  entre 

0,70 e 0,75 apresentaram resultados mais coerentes, não demonstrando nem falta, nem 

excesso de rigor na avaliação. Entretanto, o resultado penalizava demasiadamente a ETE 

Recanto das Emas, em virtude de a mesma ter apresentado desempenho individual 

“muito baixo” em três critérios: consumo de energia, custo operacional e confiabilidade; 

sendo que, no primeiro critério, o valor encontrado não se encontrava dentro da faixa de 

referência. A alocação na categoria mais baixa é decorrente do valor adotado para o veto, 

v, que provocou uma desclassificação da ação em análise, devido à situação de 

incomparabilidade com as ações de referência. Considerando que, para o fim proposto 

neste trabalho, não se justifica a desclassificação da alternativa, optou-se por estudar o 

valor do veto de forma que ele fosse considerado, mas que não influenciasse de forma 

tão decisiva no resultado. 

 

Assim, os valores de v, que haviam sido adotados de forma semelhante para todos os 

critérios (Tabela 3, 4, 5 e 6 do Apêndice B) foram alterados nos critérios onde os 

desempenhos individuais da ETE Recanto das Emas haviam sido alocados na categoria 

mais baixa, até que o veto não mais provocasse a alocação do desempenho na categoria 

mais baixa. Para efeito de facilitar essa avaliação, foi analisado apenas o desempenho 
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parcial na dimensão técnica, por conter dois critérios causadores do veto (confiabilidade e 

consumo de energia). Foram feitas quatro simulações variando-se a relação entre o valor 

do veto v e o limiar de preferência p da seguinte forma: v/p=10 (relação máxima 

recomendada), v/p=15, v/p=20 e v/p=25. Os resultados encontrados, apresentados na 

Tabela 6.3, indicam uma forte influência da variação de v na alocação do método 

ELECTRE-TRI, nesse caso específico. Dentre essas simulações, duas se mostraram 

mais adequadas: a primeira simulação, que mantém os valores dos vetos nos critérios 

limitantes (confiabilidade e consumo de energia), próximos aos valores mínimos 

necessários para que a ETE em estudo não fosse desclassificada; e a segunda 

simulação, que adota os valores de veto um pouco maiores (com v/p=15), resultando em 

alocações em categorias superiores, onde pode se perceber a influência de ? . Optou-se 

por adotar a segunda alternativa, mesma não atendendo à recomendação de v/p?10 nos 

critérios confiabilidade e consumo de energia, uma vez que na primeira simulação ainda 

se percebia uma forte influência do limiar do veto na alocação. 

 
Tabela 6.3 – Análise da variação do valor do limiar de veto v, na alocação do 
desempenho técnico da ETE Recanto das Emas 

Valor da relação v/p para o 
critério Confiabilidade (DBO) Desempenho técnico Nível de corte (?) 

v/p = 10 Baixo  0,50 a 0,80 
v/p = 15 Médio 0,50 a 0,75 

 Baixo  0,80 
v/p = 20 Bom 0,50 a 0,70 

 Médio 0,75 
 Baixo  0,80 

v/p = 25 Bom 0,50 a 0,70 
 Médio 0,75 
 Baixo  0,80 

Obs.: Para os valores de ?  acima dos indicados na tabela, o desempenho foi alocado na categoria “muito 
baixo”; Para o critério de consumo de energia, o valor de v foi fixado no menor valor que invalida o veto, mas 
que provocou uma relação de v/p>100, devido a grande diferença encontrada entre valor real e o valor de 
referência. 
 

Para efeito de comparação de resultados, os valores de v para a ETE Norte foram 

alterados para valores próximos do limite superior da faixa recomendada (v/p?10). Os 

resultados encontrados foram os mesmos apresentados na Tabela 6.2, demonstrando 

que o acréscimo do valor de v não provocou nenhum favorecimento para essa avaliação, 

onde não havia nenhum critério sujeito a veto. 
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Adotando-se os novos valores de veto, v, para a ETE Recanto das Emas, os 

desempenhos parciais e o desempenho global foram determinados. Os resultados 

encontram-se na Tabela 6.4. 

 

Tabela 6.4 – Desempenhos parciais e desempenho global da ETE Recanto, após 
adequação do valor do limiar de veto v 

ETE Recanto das Emas 
Dimensões 

Desempenhos Parciais e 
Desempenho Global 

Nível de corte 
(? ) 

1- Técnica Médio 0,50 a 0,75 
 Baixo 0,80 
2 – Administrativa  Bom 0,50 a 1,0 
3 – Financeira Baixo 0,50 a 0,90 
4 – Ambiental Médio 0,50 a 0,70 
  Baixo 0,75 a 1,0 
5 - Socioeconômica Bom 0,50 a 0,70 
 Médio 0,75 a 1,0 

Médio 0,50 a 0,75 Global 
Baixo 0,80 a 0,90 

 

Yu e Roy (1992) recomendam que seja desenvolvida uma análise de robustez, para se 

verificar a variabilidade do resultado da alocação, frente à mudança de limiares ou dos 

pesos. Para isso, decidiu-se estudar três possibilidades: i) aumentar os valores dos 

limiares q e p em, no mínimo 60% para todos os critérios, mantendo-se a mesma 

proporção entre esses parâmetros (2,5) e entre v e p (entre 6 e 7, exceto confiabilidade – 

DBO e consumo de energia). A possibilidade de redução desses parâmetros não foi 

analisada, uma vez que a metodologia de avaliação para os critérios não tem uma 

precisão que exija limiares mais rígidos dos que os adotados anteriormente; ii) aumentar 

os valores de p e q em 60%, somente nos critérios menos importantes; e iii) aumentar os 

pesos mais importantes e reduzir os menos importantes, com base na pesquisa de 

opinião feita com especialistas e nas características do contexto local, mantendo-se os 

parâmetros q e p previamente estabelecidos. Os parâmetros adotados para essas 

simulações estão apresentados no Apêndice C. Ressalta-se que o novo conjunto de 

pesos adotados para os critérios foi adotado respeitando a mesma classificação do nível 

de importância obtidos na pesquisa com os especialistas. A Tabela 6.5 apresenta os 

resultados do desempenho global para as duas ETEs para essas hipóteses de estudo, 

onde se pode verificar que os resultados foram pouco afetados pela mudança dos valores 

dos limiares de preferência, p, e de indiferença, q, bem como pelos pesos dos critérios, k. 
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Tabela 6.5 - Desempenhos globais das ETEs Norte e Recanto das Emas, variando-se os 
limiares p e q, e o peso k. 

ETE Parâmetros modificados Desempenho  
Global Valores de ? 

Acréscimo de p e q em pelo menos 60% em 
todos os critérios 

Bom 0,70 e 0,75 

Bom 0,70 Acréscimo de p e q em pelo menos 60% 
somente nos critérios menos importantes Médio 0,75 

Bom 0,70 

Norte  

Alteração dos pesos em função das 
características do contexto  Médio 0,75 
Acréscimo de p e q em pelo menos 60% em 
todos os critérios e somente nos critérios 
mais importantes 

Médio 0,70 e 0,75 
Recanto das Emas 

Alteração dos pesos em função das 
características do contexto  Médio 0,70 e 0,75 

* O Apêndice C apresenta os parâmetros adotados para obtenção dos resultados dessas simulações 

  

Considerando os resultados obtidos nas análises anteriores, optou-se por adotar como 

nível de corte o valor de ? =0,70, por ser o valor que resulta, para a ETE Norte, o 

desempenho global alocado na categoria “bom” e, para a ETE Recanto das Emas, o 

desempenho global ficou alocado na categoria “médio”. Mesmo que ambas as ETEs 

tenham apresentado desempenhos considerados bons em muitos critérios, a ETE Norte, 

de um modo geral, apresentou melhores resultados nos desempenhos individuais, além 

de obter maior uniformidade entre esses desempenhos. Sendo assim, o valor de ?  =0,70 

resultou em desempenhos globais das ETEs mais coerentes que os desempenhos 

globais obtidos com o valor de ?=0,75, que resultaria na categoria “médio” para as duas 

ETEs. O valor de ?  adotado confirma a viabilidade de se utilizar o valor recomendado pelo 

método como default, de 0,67. 

 

6.2.2 – Resultados das avaliações de desempenho das ETEs 
 

Os desempenhos parciais e o desempenho global, obtidos para a ETE Norte e para a 

ETE Recanto das Emas, estão apresentados nas Tabelas 6.6 e 6.7, respectivamente.  

 

Tabela 6.6 - Desempenhos parciais e desempenho final da ETE Norte 

Dimensão da 
Avaliação 

Desempenhos 
Parciais 

Desempenho 
Global 

Técnica BOM 
Administrativa BOM 

Financeira MÉDIO 
Ambiental MÉDIO 

Socioeconômica EXCELENTE 

BOM 
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Tabela 6.7 - Desempenhos parciais e desempenho final da ETE Recanto das Emas  

Dimensão da 
Avaliação 

Desempenhos 
Parciais 

Desempenho 
Global 

Técnica MÉDIO 
Administrativa BOM 

Financeira BAIXO 
Ambiental MÉDIO 

Socioeconômica BOM 

MÉDIO 

 

A partir dos resultados dos desempenhos individuais e nos itens que compunham a 

avaliação de alguns critérios, foi possível elaborar uma relação dos pontos fracos e fortes 

das unidades avaliadas. O Apêndice E apresenta os Relatórios Finais das Avaliações de 

Desempenho Global das duas ETEs estudadas, contendo tais informações. 

 

6.3 – ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO DOS 

ESTUDOS DE CASO E DO MODELO PROPOSTO 

 

Os Relatórios Finais das Avaliações de Desempenhos foram encaminhados aos gerentes 

das ETEs, ao gerente geral da Área de Operação, aos dois especialistas que integraram a 

equipe de avaliação e mais dois técnicos da CAESB especialistas em ETEs e 

conhecedores dessas unidades, com o objetivo de analisar a adequação dos resultados 

obtidos pelo modelo nas avaliações das ETEs dos estudos de caso. Entretanto, devido à 

ausência na CAESB dos dois gerentes das ETEs, durante o período da pesquisa, a 

opinião dos mesmos não pode ser incorporada aos resultados da pesquisa. 

Complementarmente, foi feita uma avaliação do modelo no que se refere à metodologia 

adotada nos critérios, sendo que nessa etapa foram analisadas apenas as informações 

dos componentes da equipe de avaliação e dos gerentes da área, que tiveram maior 

contato com o modelo. 

 

A opinião dos especialistas em relação aos desempenhos resultantes das avaliações das 

ETEs dos estudos de caso foi avaliada buscando identificar um nível de concordância 

com os resultados obtidos nas avaliações de desempenho. O nível de concordância foi 

avaliado considerando-se as seguintes pontuações: 1 (não concordo), 2 (concordo 

pouco), 3 (concordo parcialmente) e 4 (concordo plenamente). Os resultados obtidos 

estão apresentados na Tabela 6.8. 
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Tabela 6.8 – Nível de concordância dos resultados das avaliações de desempenho das 
ETEs Norte e Recanto das Emas, de acordo com a opinião de especialistas 

Desempenhos obtidos 
Dimensões/ 

Critérios de Avaliação ETE Norte 
Nível de 

concordância do 
resultado 

ETE Recanto das 
Emas 

Nível de 
concordância do 

resultado 

1- Dimensão Técnica Bom 4,0 Médio 3,5 
Sistema de monitoramento e 
controle operacional Excelente 3,5 Excelente 3,4 
Confiabilidade (DBO) Médio 3,0 Muito baixo 2,2 
Confiabilidade (Pt e SS, 
respectivamente) Excelente 4,0 Bom 3,4 
Eficiência do processo (DBO) Excelente 3,8 Excelente 3,3 
Eficiência do processo (adicional) Excelente 4,0 Excelente 3,3 
Consumo de energia Médio 2,8 Muito baixo 2,7 
Gestão de resíduos sólidos  Bom 3,5 Excelente 3,5 
Sistema de manutenção Bom 3,5 Bom 3,5 
Especificidades da ETE Bom 3,8 Excelente 3,8 
2 – Dimensão Administrativa  Bom 4,0 Bom 4,0 
Gestão de Segurança e Saúde 
no trabalho Excelente 3,8 Bom/médio 3,5 
Gestão de recursos humanos  Bom 3,8 Excelente 3,7 
Sistema de informação Bom 3,8 Médio 3,5 
Gestão organizacional Bom 3,8 Bom 3,8 
3 – Dimensão Financeira Médio 4,0 Baixo 2,9 
Custo operacional Médio/baixo 3,3 Muito baixo 2,7 
Margem operacional Bom 4,0 Bom 3,7 
4 – Dimensão Ambiental Excelente  4,0 Médio 4,0 
Legislação ambiental Médio 3,3 Bom 3,7 
Gestão ambiental e sustentável Excelente/ bom 3,3 Muito baixo/baixo 2,5 
Impacto ambiental Médio 3,8 Bom 3,7 
5 – Dimensão Socioeconômica Excelente  4,0 Bom 4,0 
Benefícios socioeconômicos Excelente 3,8 Médio 4,0 
Participação social Excelente 3,8 Médio 3,8 
DESEMPENHO GLOBAL BOM 4,0 MÉDIO 4,0 
 

Os resultados de desempenhos individuais que apresentaram menor concordância (índice 

médio menor que 3) com a opinião dos especialistas foram os critérios: “consumo de 

energia”, para as ETEs Norte e Recanto das Emas, e “sistema de monitoramento e 

controle operacional”, “confiabilidade (DBO)”, “custo operacional” e “gestão ambiental e 

sustentável”, para a ETE Recanto das Emas. Em relação aos resultados dos 

desempenhos parciais e globais obtidos, o que apresentou menor concordância foi o 

desempenho financeiro da ETE Recanto das Emas. 
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Considerando as pontuações obtidas e os comentários feitos pelos especialistas em 

relação aos resultados das avaliações, pode-se fazer uma síntese dos pontos detectados, 

os quais estão apresentados a seguir. 

 

?? Em relação aos critérios que apresentaram menor nível de concordância, pode-se 

fazer os seguintes comentários. O consumo de energia da ETE Norte alocado na 

categoria “médio” é um resultado inesperado para os técnicos da CAESB, que 

consideram que a ETE possui um bom desempenho em relação a esse aspecto. 

Pondera-se, por um lado, que os equipamentos de controle de aeração não estão em 

perfeito funcionamento e que, possivelmente, a injeção de ar poderá ser otimizada com a 

recuperação dos mesmos e, conseqüentemente, ocorrer uma redução de consumo de 

energia da ETE. Por outro lado, o cálculo do consumo de energia de referência adotado 

ainda pode ser melhorado de forma a se chegar a valores mais confiáveis. Quanto à 

menor concordância dos especialistas em relação ao desempenho da ETE Recanto das 

Emas no critério “sistema de monitoramento e controle operacional” verifica-se que a falta 

de conhecimento das metas do processo é um fato incompatível com a alocação desse 

desempenho na categoria “excelente”. Tal fato reforça a necessidade de se verificar a 

pontuação dada aos itens integrantes da planilha adotada como base para mensuração 

do critério. O baixo nível de concordância com o critério “confiabilidade (DBO)” para a 

ETE Recanto das Emas é decorrente do valor adotado como meta de remoção (uma vez 

que não havia um valor definido para a ETE). De fato, o valor adotado mostrou-se 

impossível de ser alcançado pelo processo, o que resultou em um desempenho “muito 

baixo”. Verifica-se que, nessas situações, é importante considerar um valor compatível 

com o processo e aceito pela maioria dos atores envolvidos. Em relação ao critério 

“gestão ambiental e sustentável”, pode-se perceber que há pouco entendimento do que 

se significa o termo gestão ambiental, mesmo entre os técnicos da área. Ressalta-se que 

a gestão ambiental inclui todo um sistema dotado de política, estrutura organizacional, 

planejamento, procedimentos próprios e avaliação de resultados.  

 

?? Foi ressaltada a questão de que a avaliação do desempenho operacional da ETE 

deve levar em consideração as definições estabelecidas durante a fase de projeto para a 

ETE e suas unidades componentes. Tal proposta está de acordo com a avaliação 

apresentada pela EPA (1989), a CPE, que é uma avaliação voltada à eficiência das 

unidades do processo e a identificação dos fatores limitantes do desempenho. Esse 
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aspecto merece ser ressaltado, em virtude da importância dada pelos especialistas ao 

critério de eficiência do processo. No desenvolvimento do modelo, verificou-se que o uso 

de padrões de referência específicos para a própria ETE, como os valores definidos na 

fase de projeto ou obtidos pelo CPE, seria o mais indicado. Entretanto, a extensão do 

trabalho envolvido para realização da CPE (as informações de projeto muitas vezes não 

estão disponíveis ou não são conhecidas), mostrou-se inviável de ser incorporada ao 

presente modelo, motivo pelo qual se decidiu adotar indicadores genéricos como 

referência para avaliação da eficiência do processo. Dada a importância desse critério e a 

flexibilidade do modelo proposto, futuramente, a metodologia de avaliação da eficiência 

pode ser substituída para obtenção dos padrões de referência específicos. 

 

?? Com base apenas os comentários dos  pontos fracos apresentados no relatório de 

avaliação da ETE Norte, os desempenhos individuais dessa ETE deveriam ser alocados 

em categorias mais baixas nos critérios: “sistema de monitoramento e controle 

operacional”, “sistema de manutenção”, “gestão de resíduos sólidos”, “gestão de saúde e 

segurança no trabalho”, “gestão de recursos humanos”, “sistema de informação” e “gestão 

ambiental e sustentável”. Os comentários citados no relatório referem-se a aspectos como 

falta de análises laboratoriais, equipamentos parados, excesso de pontos fracos na 

gestão de resíduos sólidos e na gestão de recursos humanos, falta de EPI’s, falta de 

disponibilização das informações para outras áreas e presença de maus odores na 

vizinhança da ETE. Ressalta-se que essa análise foi feita por um especialista 

considerando apenas o Relatório Final apresentado, não tendo conhecimento de todo o 

conjunto de critérios utilizado na avaliação. Dessa forma, constata-se dois aspectos que 

podem ter gerado esse comentário. Um aspecto é a forma de apresentação dos pontos 

fracos e fortes no Relatório Final, que, por se constituir um resumo das metodologias de 

avaliação, pode não ter caracterizado os pontos positivos, suficientemente, para justificar 

a pontuação obtida. Outro aspecto que pode ter provocado a discordância com os 

desempenhos da ETE nos critérios citados é a própria pontuação dos critérios, que 

embora tenha procurado retratar a importância de cada assunto incluso na avaliação, não 

foi feita com a opinião de profissionais especializados em cada assunto abordado. 

 

?? Foi destacada a existência de critérios cujos desempenhos foram definidos na 

categoria “excelente”, mas que ainda apresentavam alguns pontos fracos, como por 

exemplo, os desempenhos da ETE Norte nos critérios: “sistema de monitoramento e 
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controle operacional”, “benefícios socioeconômicos” e “participação social”. Esse fato 

reflete a necessidade, já comentada, de adequação da distribuição de pontos nos critérios 

que utilizam a planilha pontuada e, também, a definição de categorias de desempenho 

mais estreitas, principalmente, para a categoria mais alta. Para definição de categorias 

mais estreitas é necessário desenvolver estudos mais detalhados em relação às 

metodologias de avaliação dos critérios, que possam justificar e fundamentar melhor cada 

categoria. 

 

?? Foi observado também, que o desempenho da ETE Norte no critério confiabilidade 

(DBO) deveria ser superior, tendo em vista a baixa concentração que a ETE já atinge 

(média de 10,8 mg DBO/l no período de junho/2001 a maio/2002). Nesse aspecto é 

importante ressaltar o conceito da confiabilidade, que retrata o percentual do tempo em 

que a ETE está atingindo o padrão estabelecido. Considerando que a média de 

concentração utilizada no cálculo está próxima da meta estabelecida para a ETE (10 mg 

DBO/l), e que foi utilizada uma distribuição normal, verifica-se que a ETE atendeu à meta 

em cerca de 63% do tempo de funcionamento durante o período analisado. Pode-se 

perceber que os valores de concentração de DBO na ETE Norte têm sofrido variações 

significativas; como exemplo, pode-se comparar a média de concentração de DBO do 

efluente final no período de janeiro a dezembro de 2001, que foi de 5,7 mg DBO/l. 

 

?? Os baixos níveis de desempenho da ETE Recanto das Emas nos critérios “consumo 

de energia” e “custo operacional” também foi destacado por alguns especialistas. Tal fato 

já era esperado, uma vez que tais critérios foram decisivos na definição do desempenho 

global da ETE. Analisando-se, inicialmente, o custo operacional praticado, verifica-se que 

o custo operacional da ETE Recanto das Emas, necessariamente, deve ser mais baixo 

que o custo operacional praticado pela ETE Norte, em virtude de esse último processo 

exigir maior quantidade de insumos (energia, produtos químicos, etc.). Nesse sentido, os 

custos praticados têm correspondido às expectativas. Enquanto o custo da ETE Recanto 

é de R$ 0,60/kg DBO removida, o custo da ETE Norte é de R$ 1,39/Kg DBO removida. 

Fazendo um comentário à parte em relação a esses custos, observa-se a importância de 

não proceder a comparações utilizando-se como base o custo por m3 tratado. Apenas a 

título de comparação, neste caso, os dois custos operacionais relacionados ao volume de 

efluente tratado encontram-se no mesmo patamar; enquanto o custo operacional da ETE 

Norte é de R$ 0,39/m3, o custo da ETE Recanto é de R$ 0,40/m3. Considerando a 
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primeira comparação, constata-se que o custo operacional da ETE Recanto das Emas é 

bem menor do que o custo de uma ETE de lodos ativados. No entanto, seria interessante 

analisar o custo operacional comparativamente a outras unidades similares. A ETE Vale 

do Amanhecer, embora empregue o mesmo processo de tratamento, não é adequada a 

esse uso em virtude da diferença de porte, uma vez que ela foi projetada para atender a 

15.000 habitantes, que corresponde a aproximadamente 10% da população de Recanto 

das Emas. Procurou-se, então, analisar o consumo de energia, que é o componente do 

custo que mais apresentou divergência entre os custos calculados. De acordo com a 

Tabela 5.1, a faixa encontrada na literatura para potência instalada em lagoas aeradas é 

de 1,0 a 1,7 w/habitante. O valor encontrado na ETE Recanto das Emas é de 2,8 

w/habitante. Ressalta-se que a ETE possui, ainda, os reatores anaeróbios antecedendo 

às lagoas aeradas, e que esses reatores são responsáveis pela redução de, 

aproximadamente, 75% da carga orgânica afluente. Considerando esses fatos, verificou-

se que a potência necessária nas lagoas aeradas para remoção de carga orgânica é 

menor que a potência mínima de mistura. A potência mínima de mistura recomendada na 

literatura para as lagoas aeradas é muito variável. Foram encontrados os valores de 3 

w/m3 (Sperling, 1996), 15 w/m3 (Cossío, 1993) e de 23 w/m3 (Metcalf e Eddy, 1991). 

Especificamente no cálculo do consumo de energia adotou-se, neste modelo, o primeiro 

valor indicado, tendo em vista que o valor de potência mínima de mistura, recomendado 

pela NBR 570 – Projeto de Estações de Tratamento de Esgotos, para o processo de lodos 

ativados é de 10 w/m3. Ressalta-se que, mesmo adotando-se valores de potência de 

mistura mais elevados, da ordem 15 w/m3, os desempenhos individuais resultados não 

iriam ser alterados. Se considerarmos, ainda, que parte dos aeradores não está em 

funcionamento, pode-se supor que tal fato deveria estar contribuindo para que houvesse 

um menor consumo de energia. No entanto, constatou-se um consumo de 0,89 Kwh/ Kg 

DBO afluente, o que é relativamente elevado quando se compara com a faixa de valores 

indicada para lagoas aeradas na Tabela 5.1, que é de 0,44 a 0,76 Kwh/ Kg DBO afluente. 

Dessa forma, verifica-se que, de fato, há um consumo excessivo de energia na ETE que 

deve ser objeto de estudo. 

 

No que se refere às metodologias de avaliação dos critérios, considera-se importante 

comentar as dificuldades encontradas durante a aplicação do modelo e as possibilidades 

de melhorias que são vislumbradas no momento. Tais comentários encontram-se a 

seguir.  
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Considerando a natureza diversificada dos critérios adotados neste modelo, ressalta-se, 

inicialmente, a conveniência de que, futuramente, as metodologias de avaliação sejam 

analisadas por uma equipe multidisciplinar de especialistas, com o objetivo de estabelecer 

pontuações mais adequadas para os itens que compõem as planilhas pontuadas, bem 

como avaliar possíveis complementações ou adequações das metodologias propostas. 

Esta análise poderia ser efetuada pela técnica Delphi, para que o custo dessa atividade 

fosse minimizado. No entanto, ressalta-se a necessidade de se obter o comprometimento 

do grupo. 

 

Para os critérios “sistema de monitoramento e controle operacional”, “sistema de 

informação”, “gestão de recursos humanos”, “gestão organizacional” e “participação 

social” verificou-se a necessidade de se estabelecer conceitos e procedimentos mínimos 

relacionados aos itens componentes da metodologia de avaliação desses critérios. Isso 

poderia facilitar o desenvolvimento do processo de avaliação, dando-lhe mais precisão e 

rigor. Como exemplo, cita-se a dificuldade de se analisar a existência dos princípios 

gerenciais presentes na organização, que é um dos itens inclusos no critério “gestão 

organizacional”. 

 

Para a determinação da margem operacional, inicialmente previa-se obter a receita 

relativa ao sistema de esgoto multiplicando-se o valor médio pago mensalmente por 

ligação pelo número de ligações atendidas pela ETE. No entanto, algumas dificuldades, 

como a falta de definição exata da população contribuinte à ETE e dos diferentes tipos de 

usos e de ocupação, impossibilitou esse procedimento. Dessa forma, a utilização do 

número de economias se mostrou mais confiável e possível de generalização, sem que 

fosse preciso detalhar os tipos de consumidores por ligação. Embora os dados obtidos 

referentes à receita gerada pelo sistema de esgoto não representavam um valor médio 

anual, recomenda-se adotar esse valor para eliminar o efeito da sazonalidade. 
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7. CONCLUSÕES 

 

A presente dissertação obteve um modelo de avaliação de ETEs capaz de informar o 

desempenho global dessas unidades, com base nos seus desempenhos segundo as 

dimensões: técnica, administrativa, financeira, ambiental e socioeconômica. Os 

desempenhos nessas dimensões, chamados de desempenhos parciais, foram determinados 

a partir da consideração de 18 (dezoito) critérios de avaliação, os quais representam as 

expectativas dos atores que se inter-relacionam com as ETEs. No Apêndice A, está 

apresentado o documento denominado de “Protocolo do Modelo de Avaliação de 

Desempenho Global de ETEs”, o qual compõe o presente modelo. 

 

O modelo foi desenvolvido pautado na realidade brasileira, buscando priorizar os principais 

processos de tratamento utilizados, as exigências previstas na legislação vigente, e 

considerando, ainda, a freqüente escassez de dados presentes nas ETEs brasileiras. No 

entanto, o modelo possui flexibilidade para ser ampliado ou adequado, permitindo incorporar 

outros aspectos de interesse, se necessário. Deve-se ressaltar que, na medida em que um 

modelo de avaliação se amplia, maior é o seu custo de aplicação. 

 

Os principais métodos de auxílio à decisão foram analisados visando fundamentar o 

procedimento de avaliação de desempenho. Dentre os métodos disponíveis, o método 

multiobjetivo ELECTRE-TRI mostrou-se o mais adaptado pelos seguintes motivos: i) o 

método trata de situações que envolvem a problemática do tipo ß (Beta), que se caracteriza 

pela alocação das ações em categorias pré-definidas, as quais puderam ser associadas a 

níveis de desempenho das ETEs; ii) a exigência do método relativa à definição de padrões 

de referência para os critérios é um procedimento compatível com as técnicas voltadas à 

avaliação e melhoria organizacional, como a GQT e o benchmarking; iii) a possibilidade 

admitida pelo método ELECTRE-TRI de trabalhar com critérios que utilizam diferentes 

formas de mensuração é compatível com o atual modelo de avaliação de desempenho, que 

recomenda o uso de formas de medição múltiplas. 

 

Foram desenvolvidas metodologias específicas para avaliação dos 18 critérios adotados, as 

quais se fundamentaram em uma extensa revisão bibliográfica. Para cada critério foram 

definidas cinco categorias de desempenho, que são: excelente, bom, médio, baixo e muito 

baixo. Com base nos desempenhos da ETE nos critérios, nos pesos estabelecidos para 

esses critérios e nos parâmetros previstos para o método, são obtidos os desempenhos 

parciais e o desempenho global da unidade avaliada. Os pesos relativos para os critérios 
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foram definidos por meio de pesquisa com especialistas e os parâmetros do método 

ELECTRE-TRI, que são basicamente os limiares de preferência, indiferença e veto, foram 

estabelecidos pela equipe de avaliação das ETEs dos estudos de caso.  

 

O conceito atual de avaliação de desempenho foi considerado no presente modelo de várias 

formas: por meio da adoção de critérios que se relacionam a diferentes aspectos da 

unidade, pela adoção de procedimentos que visam a imparcialidade na avaliação, pela 

capacidade de retroalimentação da unidade com informações que visem a melhoria 

contínua e pela incorporação das expectativas dos atores presentes no contexto das ETEs. 

 

Dada a variedade de assuntos tratados na dissertação, este capítulo foi subdivido visando 

facilitar as principais conclusões e recomendações, de acordo com o tema abordado. 

 

- Conclusões relativas aos estudos de caso 

 

Nos estudos de caso, foram avaliadas a ETE Norte e a ETE Recanto das Emas, obtendo-se 

os desempenhos “bom” e “médio”, respectivamente, como resultados dos desempenhos 

globais dessas unidades. Determinaram-se, também, os desempenhos parciais dessas 

ETEs, os quais foram classificados como: 

Dimensão técnica – “bom” (ETE Norte) e “médio” (ETE Recanto das Emas); 

Dimensão administrativa – “bom” (ETE Norte) e “bom” (ETE Recanto das Emas); 

Dimensão financeira – “médio” (ETE Norte) e “baixo” (ETE Recanto das Emas); 

Dimensão ambiental – “médio” (ETE Norte) e “médio” (ETE Recanto das Emas); 

Dimensão socioeconômica – “excelente” (ETE Norte) e “bom” (ETE Recanto das Emas). 

 

- Conclusões relativas ao método de auxílio à decisão, o multiobjetivo ELECTRE-TRI 

 

Para a definição dos níveis de desempenhos parciais e globais das ETEs dos estudos de 

caso, pode-se verificar que a utilização de uma ferramenta de auxílio à decisão foi de 

fundamental importância, tendo em vista o grande número de critérios e a significativa 

diferença de valorização entre eles. O método multiobjetivo ELECTRE-TRI se mostrou 

adequado ao uso proposto, apresentando resultados coerentes e robustos, que 

representaram adequadamente a resultante dos desempenhos individuais identificados nas 

ETEs. O elevado nível de concordância com os resultados, obtido na segunda pesquisa feita 

com os especialistas, confirma essa afirmação. 
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O uso do aplicativo do método ELECTRE-TRI pode ser considerado simples, mesmo 

utilizando-se a versão que utiliza o sistema operacional MS-DOS, e permitiu desenvolver as 

análises em tempo relativamente curto. Pode-se constatar, também, a importância de terem 

sido avaliadas duas ETEs no estudo de caso, permitindo uma melhor definição dos 

parâmetros do método e possibilitando evidenciar situações bastante diferenciadas, tanto 

durante as avaliações quanto nos resultados encontrados. 

 

- Conclusões relativas à pesquisa com os especialistas 

 

A pesquisa bibliográfica, juntamente com a pesquisa de opinião de especialistas permitiu 

definir os critérios adotados no presente modelo e a importância relativa entre eles. Dentre 

os critérios destacaram-se como os mais importantes: a eficiência do processo, o impacto 

ambiental, a confiabilidade, a gestão de resíduos sólidos e a legislação ambiental. Os 

critérios menos importantes foram: as especificidades da ETE, o consumo de energia e a 

participação social. Esses resultados indicam a tendência dos especialistas a valorizar os 

aspectos de eficiência, voltados ao processo de tratamento, em detrimento de outros 

aspectos que tratam de características da ETE, da relação com a sociedade e mesmo, do 

consumo de energia. Esse último, tem se mostrado bastante crítico em algumas ETEs, dado 

o significativo custo associado, mas tal preocupação não se refletiu na pesquisa. 

 

A pesquisa com especialistas obteve, adicionalmente, alguns resultados associados à 

relação ETE-contexto. Foi analisada a influência do porte da ETE, do processo de 

tratamento e da sensibilidade ambiental local na importância (pesos) dada aos critérios 

adotados para a avaliação de desempenho. Dentre os critérios adotados, os que se 

mostraram mais sujeitos a influência do contexto foram: “sistema de monitoramento e 

controle do processo”, “sistema de manutenção”, “gestão de resíduos sólidos”, “impacto 

ambiental” e “gestão ambiental”. Nenhum dos três aspectos do contexto mostrou maior 

influência sobre a importância dos critérios. Os resultados dessa avaliação podem auxiliar 

na definição dos pesos dos critérios, adequando-os às características locais. 

 

O outro objetivo da pesquisa com os especialistas foi analisar a influência do nível 

tecnológico da localidade, e da capacidade técnica e financeira da empresa gestora, no 

desempenho das ETEs. Nesse caso, pode-se constatar que a capacidade técnica e 

financeira da empresa gestora exercem uma influência sobre o desempenho das ETEs 

maior influência que o nível de desempenho tecnológico da comunidade local. 
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O desenvolvimento de estudos que analisem a relação ETE-contexto poderia subsidiar os 

procedimentos de seleção de processos de tratamento e auxiliar no critério de financiamento 

de ETEs. 

 

- Conclusões relativas às metodologias de avaliação dos critérios 

 

Como metodologias para mensuração dos critérios, inicialmente, pretendeu-se utilizar os 

indicadores de desempenho, tendo em vista a agilidade que esses poderiam fornecer às 

avaliações das ETEs. No entanto, durante a fase de pesquisa bibliográfica, deparou-se com 

duas dificuldades. Uma das dificuldades está relacionada à obtenção de indicadores que 

possam servir de padrões de referência, considerando que as características das ETEs 

podem proporcionar desempenhos significativamente diferentes em termos de custos 

operacionais, de consumo de energia e de produtos químicos, de eficiência do processo, 

dentre outros. A outra dificuldade é a própria obtenção dos indicadores, os quais se 

mostraram muito escassos na literatura pesquisada.  

 

Sendo assim, as metodologias adotadas para avaliação dos critérios e os padrões de 

referência procuraram contornar tal situação, possibilitando que o modelo de avaliação de 

desempenho global pudesse ser aplicável a ETEs de diferentes portes e processos de 

tratamento.  

 

Um dos artifícios empregados para definir padrões de referência e permitir a 

comparabilidade entre as ETEs foi o estabelecimento de classificações dessas unidades em 

função do porte, da eficiência e da complexidade do processo de tratamento. Essas 

classificações possibilitaram a determinação de faixas de custos e de consumo de energia 

capazes de serem utilizadas como padrões de referência. No entanto, ressalta-se a 

necessidade de serem realizados novos estudos de caso com o objetivo de testar a 

metodologia proposta em situações que caracterizem contextos tecnológicos bastante 

diferenciados. Acredita-se que classificações semelhantes a essas poderiam servir de base 

para estruturar um banco de dados de ETEs a nível nacional. 

 

As metodologias adotadas para avaliação dos critérios foram capazes de indicar o 

desempenho das ETEs analisadas e subsidiar a identificação dos pontos positivos e 

negativos das mesmas, os quais foram utilizados para compor o relatório final da avaliação 

de desempenho. Os elevados índices de concordância dos especialistas em relação à 

maioria dos desempenhos individuais obtidos para as ETEs dos estudos de caso confirmam 

esse resultado. 
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- Sugestões e recomendações relativas às metodologias de avaliação dos critérios 

 

Considerando que as metodologias de avaliação dos critérios constituem a base deste 

modelo, uma recomendação geral é submeter essas metodologias à avaliação de uma 

equipe multidisciplinar de especialistas. Tal desenvolvimento permitiria estabelecer 

pontuações mais adequadas para os itens que compõem as planilhas pontuadas e propor 

possíveis complementações ou adequações dessas metodologias. Adicionalmente, pode-se 

obter uma melhor definição das categorias de categorias de alocação, e conseqüentemente, 

do desempenho das ETEs. Em seguida, citam-se algumas sugestões e recomendações 

relacionadas às metodologias de avaliação dos critérios. 

 

A metodologia adotada para determinação dos valores de referência para o consumo de 

energia e para o custo operacional obteve valores de referência próximos aos praticados 

nas ETEs dos estudos de caso. No entanto, a ampliação da base de dados e a aplicação do 

modelo em outras ETEs poderão conduzir a resultados mais precisos e confiáveis. De forma 

semelhante, a avaliação do quantitativo de recursos humanos empregados na ETE também 

pode ser melhorada com a ampliação da base de dados. 

 

Em relação ao “sistema de informação” seria interessante incorporar a opinião das áreas da 

empresa que mantêm contato com a ETE e dos atores que integram o contexto, uma vez 

que eles são os receptores das informações, além da própria equipe operacional. Isto 

poderia ser feito por meio de uma pesquisa de opinião, embora essa consulta possa exigir 

um tempo maior nas avaliações. O mesmo procedimento poderia ser feito para pontuação 

da gestão de recursos humanos, utilizando a opinião dos funcionários. 

 

Na metodologia adotada para avaliação do sistema de manutenção, verifica-se que a 

inclusão de indicadores de desempenho relacionados ao setor, bem como a identificação de 

valores de referência pode tornar a avaliação desse critério mais abrangente em relação aos 

resultados da área. 

 

A metodologia utilizada para avaliação dos benefícios socioeconômicos pode ser 

desenvolvida estabelecendo-se uma relação entre os parâmetros de qualidade da água e os 

usos do corpo receptor, e incluindo os benefícios relacionados à melhoria da saúde pública. 

 

Em relação ao critério impacto ambiental, verifica-se que a definição das categorias deve 

passar por uma análise fundamentada em outros estudos de caso, uma vez que, qualquer 
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que seja a ETE, ela sempre provocará um mínimo de impacto ambiental, o que fará com 

que as ETEs avaliadas sempre tenham um valor inicial mínimo na matriz de correlação 

utilizada para mensuração desse critério. 

 

É importante ressaltar as outras técnicas relacionadas à determinação da confiabilidade 

citadas na revisão bibliográfica, as quais envolvem metodologias mais precisas, como a 

associação de métodos estatísticos à análise de freqüência e a determinação de curva 

concentração-duração-freqüência proposta por Rousseau et al. (2001) que permite 

identificar, não somente a probabilidade de excedência dos padrões, mas, também, 

interpretar o risco associado ao efluente. Tais metodologias podem futuramente ser 

desenvolvidas e os resultados incorporados a este modelo. 

 

- Sugestões e recomendações relativas ao modelo de avaliação 

 

Um desenvolvimento futuro relacionado ao modelo de avaliação de desempenho global de 

ETEs seria proceder à adequação dos critérios para que ele possa proceder a avaliações de 

projetos de ETEs, considerando o nível de informação disponível naquela etapa do 

empreendimento. Neste caso, um aspecto que foi conceitualmente considerado no 

desenvolvimento desse modelo, mas que, em uma avaliação de projetos toma uma 

importância especial, é a análise da adaptação tecnológica da solução adotada ao contexto 

local. O modelo pode ser complementado, também, introduzindo-se novos critérios 

associados a parâmetros de eficiência de processos de tratamento. 

 

Considera-se importante realizar avaliações em outras ETEs para que se possam 

estabelecer valores para os parâmetros exigidos pelo método de forma mais definitiva e 

criar critérios para o uso dos mesmos. Outra sugestão, é associar os conjuntos difusos ao 

método ELECTRE-TRI, que já é uma tendência observada nas referências consultadas, e 

que pode se constituir uma melhoria no modelo, uma vez que os conjuntos difusos podem 

incorporar e traduzir melhor as incertezas presentes no processo de avaliação. 

 

Outro desenvolvimento futuro para o modelo seria adotar critérios mensurados apenas com 

indicadores de desempenho, permitindo identificar, de forma rápida e menos onerosa, o 

desempenho global de uma ETE. A viabilidade dessa aplicação está condicionada à 

obtenção de indicadores de desempenho que possam servir como padrão de referência e 

que considerem as diferenças existentes entre as ETEs. A definição de classificações para 

as ETEs, a exemplo da que foi utilizada neste modelo, em que se possa associar um banco 

de dados de indicadores de desempenho, poderia viabilizar esta proposta. 
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1. Introdução 
 
O objetivo deste documento é subsidiar os procedimentos a serem feitos para se proceder à 
avaliação de desempenho multidimensional de ETEs, apresentando as informações básicas 
sobre o modelo e indicando a metodologia a ser seguida para o desenvolvimento das 
atividades de campo. 
 
As informações a serem levantadas estão organizadas em planilhas, sendo que algumas 
dessas planilhas tratam-se de dados básicos e dados operacionais da ETE, enquanto 
outras, são planilhas utilizadas para avaliação de critérios. 
 
 
2. Informações básicas sobre o modelo 
 
As avaliações a serem efetuadas fazem parte da aplicação do modelo desenvolvido como 
tema de dissertação do mestrado, e têm por objetivo avaliar o desempenho da ETE segundo 
as dimensões ambientais, técnicas, administrativas, financeiras e socioeconômicas. Para 
tanto, serão utilizados 18 (dezoito) critérios que foram obtidos a partir dos objetivos dos 
vários atores envolvidos no contexto das ETEs, como a diretoria da empresa, os gerentes, 
os funcionários, a comunidade, os órgãos reguladores ambientais, agentes financiadores e 
governo. Os critérios de avaliação adotados estão discriminados a seguir, juntamente com a 
planilha de avaliação utilizada para cada critério. Tais planilhas estão apresentadas no 
anexo deste documento. 
 
- Avaliação técnica: -    Sistema de monitoramento e controle operacional  (TE – I) 

- Confiabilidade       (TE – II) 
- Eficiência do processo      (TE – III) 
- Consumo de energia      (TE – IV) 
- Gestão de resíduos sólidos     (TE – V) 
- Gestão da manutenção      (TE – VI) 
- Especificidades       (TE – VII) 

- Aval. administrativa: - ...Gestão de recursos humanos     (AD – I) 
- Sistema de saúde e segurança no trabalho   (AD – II) 
- Sistema de informação      (AD – III) 
- Gestão organizacional      (AD – IV) 

- Aval. financeira -     Custo operacional      (FI – I) 
- Margem operacional      (FI – II) 

- Aval. ambiental -     Legislação ambiental      (AM – I) 
- Gestão ambiental e sustentável     (AM – II) 
- Impacto ambiental      (AM – III) 

- Aval. socioeconômica-    Benefícios sócio econômicos     (SE – I) 
- Participação social      (SE – II) 

 
O modelo utiliza os resultados das avaliações individuais dos critérios para determinação do 
desempenho global, por meio do método multiobjetivo ELECTRE-TRI. Como resultado, o 
modelo pretende informar o desempenho da ETE nas dimensões parciais e o desempenho 
global, de forma que tais informações possam permitir a identificação de pontos fracos e 
fortes na unidade, servindo como referência para possíveis melhorias na unidade. 
 
 
3. Metodologia do modelo 
 
O modelo será aplicado por uma equipe de avaliação, constituída por 3 (três) especialistas, 
das áreas de: tratamento, projeto e auditoria. A avaliação será feita em 6 (seis) etapas, 
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conforme esquema apresentado na Figura A1. As etapas 1ª, 2ª e 3ª são desenvolvidas com 
a participação de toda a equipe de avaliação, enquanto que, as etapas 4ª e 5ª são 
desenvolvidas pelo analista. Na 6ª etapa, o analista é responsável pela elaboração do 
documento final e a equipe procede à avaliação, inclusão de comentários e aprovação. As 
atividades de cada etapa encontram-se descritas a seguir. 
 
- 1ª Etapa: Coleta de dados e reconhecimento da ETE 
Nesta etapa, é feita, inicialmente, uma vistoria geral da ETE pela equipe de avaliação, para 
reconhecimento e identificação das instalações. Os dados básicos da ETE, como população 
atendida e de projeto, vazão, tipo de processo de tratamento, eficiência prevista em projeto, 
são coletados, de acordo com a Planilha Geral I. 
 
2a Etapa: Avaliações dos desempenhos da ETE nos critérios 
A equipe de avaliação irá proceder às avaliações dos critérios, de acordo com as 
metodologias estabelecidas para cada um. As avaliações serão fundamentadas nas visitas à 
ETE, nos dados gerais e específicos de cada critério, em documentos apresentados e nas 
práticas e procedimentos adotados, na ETE em análise. Quando as avaliações dos critérios 
estiverem fundamentadas em planilhas, cujas pontuações são estabelecidas de forma 
subjetiva, essas pontuações serão dadas pela opinião consensual da equipe de avaliação. A 
Tabela de Apoio - A1 resume os procedimentos de avaliação para cada critério. 
 
3ª Etapa: Confirmação dos parâmetros do modelo e pesos dos critérios 
A equipe de avaliação deverá, nesta etapa, confirmar ou modificar, os pesos dos critérios e 
os parâmetros do método ELECTRE-TRI (Planilha Geral II) e/ou as categorias de 
desempenho (Planilha Geral III). Para tanto, a equipe analisa os valores inicialmente 
propostos, que foram obtidos em pesquisa com especialistas, sugere modificações e/ou 
confirma os valores. As modificações devem ser feitas em função das características da 
ETE e do contexto local. 
 
4a Etapa: Determinação dos desempenhos unidimensionais da ETE 
Com base nos desempenhos individuais da ETE e nas condições estabelecidas nas 
Planilhas Geral II e Geral III, o analista identifica o desempenho da ETE, para as 5 (cinco) 
dimensões estabelecidas, com o apoio do método ELECTRE-TRI. 
 
5ª Etapa: Determinação do desempenho global da ETE 
Os desempenhos parciais obtidos anteriormente, associados às condições estabelecidas 
nas Planilhas Geral III e Geral IV, irão definir o desempenho global da ETE, utilizando-se o 
método de auxílio à decisão ELECTRE-TRI.  
 
6a Etapa: Análise e apresentação dos resultados dos desempenhos parciais e do 
desempenho global 
A partir dos resultados das etapas 4ª e 5ª, o analista elabora um relatório preliminar, que 
será submetido à avaliação da equipe. A análise crítica da equipe irá contemplar os 
resultados obtidos, e serão adicionados ao relatório, compondo o relatório final da avaliação.  
 
Complementarmente, para efeito de avaliação do modelo, a equipe de avaliação e os 
gerentes responsáveis pelas ETEs avaliadas, farão uma análise crítica em relação aos 
resultados encontrados e à metodologia adotada.  
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Figura A1 – Fluxograma do modelo de avaliação de desempenho global de ETEs. 
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4. Metodologia de avaliação dos critérios 
 
Os critérios de avaliação empregam diferentes metodologias para mensuração do 
desempenho, de acordo com as suas características específicas. A Tabela de Apoio A1 
apresenta um resumo dos procedimentos empregados para cada critério e as Planilhas de 
Avaliação, identificadas na Tabela 1, apresentam a metodologia de cada critério. Os critérios 
que são avaliados de forma objetiva, como os critérios: confiabilidade (TE-2), eficiência (TE-
3), conservação de energia (TE-4), custo operacional (FI-1) e margem operacional (FI-2), o 
trabalho da equipe consiste, basicamente, na coleta de dados. Enquanto que, os demais 
critérios, a avaliação será feita por uma análise subjetiva dos integrantes da equipe, os quais 
deverão obter um consenso para a definição das pontuações. Será permitida a adoção de 
valores parciais, quando o item em análise estiver parcialmente atendido. 
 
A Planilha Geral I é uma planilha para coleta de dados gerais da ETE, que serão utilizados 
na avaliação, para subsidiar a definição de padrões de referência, no caso dos critérios 
objetivos. As Planilhas Geral II e III apresentam valores propostos inicialmente para o 
modelo, em função de dados obtidos anteriormente. Esses valores serão analisados pela 
equipe de avaliação e adequados, se necessário, ao contexto local, considerando as 
características do processo e o risco ambiental da região. 
 
As Tabelas de Apoio são tabelas que apresentam informações gerais para preenchimento 
das planilhas, as quais são referidas nas Planilhas Gerais ou de Avaliação, quando 
necessário. 
 
O Anexo deste protocolo apresenta o conjunto de Planilhas Gerais, Planilhas de Avaliação e 
Tabelas de Apoio. 
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ANEXO DO PROTOCOLO 
 
 
 

 
PLANILHAS GERAIS 

 
 
 

 
Figura A2 – Dados e informações gerais das ETEs 

 
 
 

 

Dados básicos: 
População de projeto: 
População atual: 
Vazão média de projeto (m3/dia):  
Vazão média*  (m3/dia): 
Concentração média DBO afluente*  (kg/dia) 
Classe do corpo receptor 
Tempo de operação da ETE (anos) 
* Dados médios anuais 

Identificação dos processos empregados na ETE - Fase Líquida: 

Etapas do  
processo 

Preliminar  
(0101 /  
0102) 

Baixa  
eficiência   
(0201 a  
0203) 

Alta eficiência  
(1001 a 1102) 

Desinfeção  
(1201) 

Número de  
Identificação *  
Número de  
unidades  
individuais 
Concentração  
de DBO no  
efluente (mg/l) 
*Número de identificação, conforme Tabela A2 

Identificação dos processos empregados na ETE - Fase Sólida: 
Etapas do  
processo  
Número de  
unidades  
individuais 
Número de  
Identificação*   
*Número de identificação, conforme Tabela A2 

Classificação da ETE: 
Quanto à eficiência máxima de tratamento e complexidade do processo: (Ver Tabela A3) 
Quanto ao porte: (Ver Tabela A4) 

Definições da equipe: 
Parâmetros a serem analisados, quanto à confiabilidade: (DBO, N e ou P) 
Parâmetros a serem analisados, quanto à eficiência: (DBO, SS, CF, N e P) 

Planilha Geral I – Dados e informações gerais sobre a ETE 

Média eficiência                      
(0301 a 0901) 

Digestão                        
(1301 / 1302) 

Desidratação                                   
(1401 / 1402) 
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Planilha Geral II – Proposta de parâmetros do método ELECTRE-TRI e pesos dos critérios de avaliação 

 
Critérios de avaliação 

Limiar de 
preferência 

(p) 

Limiar de 
indiferença 

(q) 

Limiar 
de veto 

(v) 

Peso do 
critério*3 

(k) 

Peso do 
critério*4 

(k) 

Coeficiente 
de 

Variação *5 
(CV) 

1. Dimensão técnica 
Sistema de monitoramento e 
controle operacional 6 2,5 40 1,5 6,1 0,21 

(Valores adotados)          
Confiabilidade 5 2 30 1,6 6,5 0,14 
(Valores adotados)          
Eficiência do processo*1 - - - 1,8 7,1 0 
(Valores adotados)           
Conservação de energia*2 - - - 1,0 4,1 0.21 
(Valores adotados)        
Gestão de resíduos sólidos 6 2,5 40 1,6 6,3 0.17 
(Valores adotados)           
Sistema de manutenção 6 2,5 40 1,3 5,3 0.15 
(Valores adotados)           
Especificidades da ETE 12,5 5 80 1,1 4,3 0.22 
(Valores adotados)  
2. Dimensão administrativa 
Gestão de recursos humanos 7,1 2,5 40 2,7 5,7 0.21 
(Valores adotados)           
Gestão de Segurança e 
saúde no trabalho 

4,1 2,5 40 2,4 5,1 0.26 

(Valores adotados)           
Sistema de informação 6,3 2,5 40 2,4 5,1 0.21 
(Valores adotados)           
Gestão organizacional 5,3 2,5 40 2,4 5,1 0.21 
(Valores adotados)       
3. Dimensão financeira 
Custo de O&M*2 - - - 5,2 5,5 0,25 
(Valores adotados)        
Viabilidade financeira 6 2,5 40 4,8 5,1 0,27 
(Valores adotados)       
4. Dimensão ambiental 
Legislação ambiental 6 2,5 40 3,4 6,3 0.20 
(Valores adotados)             
Gestão ambiental e 
sustentável 6 2,5 40 3,0 5,5 0.12 

(Valores adotados)             
Impacto ambiental 6 2,5 50 3,6 6,7 0.19 
(Valores adotados)         
5. Dimensão sócio-econômica 
Benefícios sócio-econômicos 6 2,5 40 5,9 5,9 0.15 
(Valores adotados)             
Participação social 12,5 5,0 80 4,1 4,1 0.30 
(Valores adotados)        

*1 Para definição dos valores de referência por categoria ver Tabela A9; *2 Para esses critérios, sugere-se a 
adoção dos percentuais indicados em relação à diferença entre o valor máximo e mínimo da faixa calculada em 
planilha; *3 Os pesos indicados referem-se à avaliação dos desempenhos parciais; *4 Os pesos indicados 
referem-se à avaliação do desempenho global; *5 O CV indica o percentual sugerido para variação dos pesos. Os 
pesos anteriores foram obtidos a partir de pesquisa com especialistas da área. 
Conceito dos limiares: 
- p (limiar de preferência) - é o valor acima do qual há uma clara preferência de uma ação sobre a outra (máxima 
margem de erro). 
- q (limiar de indiferença) - é o valor abaixo do qual há uma indiferença entre duas ações (mínima margem de 
incerteza). 
- v (limiar de veto) - é o valor acima do qual não há possibilidade de se estabelecer uma relação de preferência 
em outro critério. 
 

Figura A3 – Propostas para os parâmetros e pesos dos critérios de avaliação 
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Planilha Geral III - Limites adotados para as categorias de desempenho e desempenho da ETE nos 

critérios 

Níveis de desempenho de referência 

MUITO 
BAIXO 

BAIXO REGULAR BOM EXCELENTE Critério de avaliação 

Limites entre os níveis 
 L1 L2 L3 L4 L5 L6 

Desempenho 
da ETE nos 

critérios 

1. Dimensão técnica  
Sistema de monitoramento e 
controle operacional 

0 20 40 60 80 100  

(Valores adotados)        
Confiabilidade 0 40 55 75 95 100  
(Valores adotados)        
Eficiência do processo*1 - - - - - -  
(Valores adotados)        
Conservação de energia*2 - - - - - -  
(Valores adotados)        
Gestão de resíduos sólidos 0 20 40 60 80 100  
(Valores adotados)        
Sistema de manutenção 0 20 40 60 80 100  
(Valores adotados)        
Especificidades da ETE 0 20 40 60 80 100  
(Valores adotados)        
2. Dimensão administrativa  
Gestão de recursos humanos 0 20 40 60 80 100  
(Valores adotados)        
Gestão de Segurança e 
saúde no trabalho 

0 20 40 60 80 100  

(Valores adotados)        
Sistema de informação 0 20 40 60 80 100  
(Valores adotados)        
Gestão organizacional 0 20 40 60 80 100  
(Valores adotados)        
3. Dimensão financeira  
Custo de O&M*2  - - - - -  
(Valores adotados)        
Viabilidade financeira (MO)  5 30 50 70 -  
(Valores adotados)        
4. Dimensão ambiental  
Legislação ambiental 0 20 40 60 80 100  
(Valores adotados)        
Gestão ambiental e 
sustentável 

0 20 40 60 80 100  

(Valores adotados)        
Impacto ambiental 0 20 40 60 80 100  
(Valores adotados)        
5. Dimensão sócio-econômica  
Vantagens sócio-econômicas 0 20 40 60 80 100  
(Valores adotados)        
Atuação social 0 20 40 60 80 100  
(Valores adotados)        

Obs.: *1 - As categorias de desempenho devem ser definidas considerando a classificação do processo e a faixa 
de eficiência de remoção estabelecida, contida na Tabela A9; *2 - A faixa padrão de referência para os critérios: 
conservação de energia e custos operacionais são definidas em uma planilha de cálculo, a partir dos dados da 
ETE em análise. Sugere-se que a faixa calculada seja dividida em cinco categorias de 20% cada, coerentemente 
com os demais critérios. 
 

Figura A4 – Propostas para limites entre as categorias de desempenho dos critérios de 
avaliação 
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PLANILHAS DE AVALIAÇÃO 
 
Planilha TE - I - Avaliação do sistema de monitoramento e controle do processo 

Pontos Itens da Avaliação Pontos 
Parciais 

Pontos 
conferidos 

16 1 – Fixação de metas e de parâmetros do processo   
 As metas globais de tratamento em termos de concentração dos constituintes 

estão estabelecidas e são utilizadas como referência. 
4  

 As metas parciais  de cada processo e/ou operação unitária estão 
estabelecidas 

4  

 Os parâmetros operacionais  de controle estão claramente definidos. 4  
 A operação do processo principal possui procedimentos padronizados e 

divulgados para a equipe. 
4  

35 2 - Coleta e armazenamento de dados   
 A freqüência e o tipo de amostragem utilizada para controle do processo e 

da performance estão estabelecidos em um plano ou programa, que atende às 
condições mínimas recomendadas para o processo (Ver tabela A8). 

20  

 Há um procedimento periódico que avalia a precisão das análises ou o 
laboratório possui alguma garantia de qualidade das análises. 

5  

 A ETE reconhece e monitora indicadores chaves que antecipam os 
problemas relacionados à performance das unidades do processo. 

5  

 Os dados e informações relacionadas à amostragem, testes, cálculos do 
processo, etc. são registrados e armazenados  de forma padronizada e 
acessível à equipe operacional. 

5  

14 3 - Sistematização e análise dos dados   
 As informações de controle do processo são sistematizadas e transmitidas, 

em tempo adequado, possibilitando a avaliação e o controle do processo pelo 
responsável. 

5  

 A performance dos processos e das operações unitárias é avaliada, 
criticamente, em conjunto com observações sensoriais e visuais do processo. 

5  

 Periodicamente, é feita uma análise global do processo de tratamento 
visando avaliar a tendência de sua performance. 

4  

23 4 - Reação do sistema   
 Os pontos críticos do processo são conhecidos pela equipe e monitorados 

com maior freqüência.  
5  

 Há uma clara definição da responsabilidade pela análise dos problemas e 
pela execução dos procedimentos de controle do processo. 

4  

 As decisões para recuperação de problemas críticos  do processo são 
tomadas no prazo necessário e tidas como prioritárias. 

5  

 Os operadores condições adequadas (subsídios e orientações) para tomar 
decisões acertadas no controle operacional. 

4  

 Os problemas operacionais ocorridos por falhas no sistema de controle 
(humano ou de equipamento) são analisados e servem de subsídio para 
adequações no sistema de controle. 

5  

12 5 - Adequação do sistema de controle ao ambiente operacional   
 O sistema de controle do processo é compatível com as características do 

processo, com o risco ambiental e com o número de informações geradas 
por ele. 

12  

 TOTAL 100  
Figura A5 – Planilha de avaliação do sist. de monitoramento e controle do processo 

 
Planilha TE - II - Avaliação da confiabilidade 
Constituinte Concentração média  

(mg/l) 
Desvio Padrão  

(mg/l) 
Padrão estabelecido 

(mg/l) 
DBO    
SS    
N    
P    

CF    
Obs.: O cálculo da concentração média e do desvio padrão pode ser feito com base no número mínimo de 
amostras sugeridos na Tabela A5. 
Período de amostragem: ________________ a ________________. 
 

Figura A6 – Planilha de avaliação do critério confiabilidade 
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Planilha TE - III - Avaliação da eficiência do processo 
Constituinte Eficiência média 

de remoção (%)  
DBO  
SS  
CF  
N  
P  

Obs.: A eficiência média de remoção pode ser feita com base no relatório anual, verificado o número mínimo de 
amostras da Tabela A5. Período de amostragem: ________________ a ________________. 

 
Figura A7 – Planilha de avaliação do critério eficiência do processo 

 
Planilha TE - IV - Avaliação da conservação de energia 
Consumo de energia médio anual (Kwh/mês)  

Período de amostragem: ________________ a ________________. 
 

Figura A8 – Planilha de avaliação do critério eficiência do processo 
 
Planilha TE - V - Avaliação da Gestão de Resíduos Sólidos da ETE 
Pontos  Itens de avaliação Pontos 

Parciais 
Pontos 

conferidos 
17 1 - Tratamento e disposição dos resíduos sólidos gerados no tratamento 

preliminar e nas demais unidades da ETE (exceto o lodo do processo) 
  

 A remoção dos resíduos sólidos do tratamento preliminar caracteriza-se 
como um procedimento "limpo" e seguro para os operadores. 

4  

 O acondicionamento dos resíduos sólidos no tratamento preliminar é 
adequado, possibilitando manter o local limpo, livre da presença de insetos e 
roedores. 

4  

 Não há geração de odor nessas unidades decorrente do acúmulo e falta de 
acondicionamento dos resíduos. 

3  

 A destinação final dos resíduos sólidos do tratamento preliminar é segura 
para a comunidade. 

3  

 Os resíduos comuns da ETE possuem coleta e destino final adequados. 3  
23 2 - Tratamento dos resíduos sólidos gerados no processo   

 O processo de tratamento do lodo é adequado ao contexto da ETE. 8  
 As características do lodo tratado são monitoradas e atendem às metas 

estabelecidas. 
5  

 Os possíveis impactos ambientais (geração de odor e gases, etc) das 
unidades de tratamento de lodo (adensamento, estabilização e 
desaguamento) estão sendo controlados/eliminados. 

5  

 Os possíveis  riscos ambientais das unidades de tratamento de lodo estão 
sendo controlados/eliminados adequadamente  (manuseio de produtos 
químicos e equipamentos, contato com o lodo e gases, etc.). 

5  

20 3 – Armazenamento e disposição final dos resíduos sólidos da ETE 
(lodo) 

  

 O manuseio do biossólido é feito de forma segura para os trabalhadores e 
usuários, quando for o caso. 

6  

 O biossólido utilizado para fins agrícolas atende às recomendações vigentes 
para esse tipo de uso. 

6  

 O local de armazenamento provisório e a disposição final do lodo é 
adequado em termos de dimensão e em termos ambientais (risco de 
contaminação das águas superficiais e sub-superficiais, contaminação 
humana, presença de insetos, etc.) 

 
8 

 

40 4 – Capacidade das unidades de tratamento e de disposição final do 
lodo 

  

 As unidades pertencentes ao processo de tratamento de lodo possuem 
capacidade compatível para tratar o volume de lodos gerados pela ETE. 

20  

 As unidades de transporte de lodo na ETE (elevatórias, descargas) são 
adequadas e capacitadas para atender ao lodo gerado. 

5  

 O destino final adotado possui capacidade para atender ao lodo gerado 
pela ETE. 

15  

 TOTAL  100  
Figura A9 – Planilha de avaliação do critério gestão de resíduos sólidos 
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Planilha TE-VI – Avaliação da Gestão da Manutenção 

Pontos Itens de avaliação Pontos 
Parciais 

Pontos 
conferidos 

24 1) Modelo de Gestão   
 A área possui princípios e objetivos definidos e divulgados para a equipe, 

que consideram, dentre outros, os requisitos exigidos pela área operacional. 
3  

 A área conhece os seus pontos críticos, define planos e metas para 
superá-los, e os monitora e avalia periodicamente. 

3  

 A área adota modelos de gestão gerais ou específicos, visando à melhoria 
do desempenho do setor (5S, Gestão de Qualidade Total, TPM, MCC, etc.). 

4  

 A manutenção preventiva é adotada e representa entre 20 a 50% das horas 
de manutenção. (média padrão de referência 44%) 

6  

 A manutenção possui iniciativas que visam promover a motivação e a 
melhoria do desempenho dos funcionários. 

4  

 A manutenção possui um relacionamento cooperativo com outras áreas da 
empresa, como a operação, o projeto e suprimento. 

4  

40 2) Sistema de Gerenciamento   
 A manutenção mede e controla os seus custos. 5  
 A manutenção possui um sistema de gerenciamento e controle de materiais 

e equipamentos em estoque, compatível com o número de itens necessários 
à área. 

5  

 A manutenção possui um sistema de informação e registro compatível com 
as suas  necessidades (dados de equipamentos, de serviços, de custos e de 
pessoal). 

5  

 A infraestrutura física disponível para manutenção é adequada às 
necessidades da área de manutenção. 

5  

 Os recursos tecnológicos (equipamentos, materiais, recursos humanos, etc.) 
disponibilizados são compatíveis com as necessidades da ETE. 

5  

 As atividades desenvolvidas são programadas, controladas e avaliadas. 5  
 A manutenção possui uma política ou procedimentos de intervenção em 

situações de risco ou emergência , compatível com as características 
ambientais do local. 

5  

 A manutenção possui manual de padronização de procedimentos e 
catálogos de equipamentos instalados disponíveis e adequados. 

5  

20 3) Sistema de avaliação e controle    
 A manutenção avalia seus resultados, periodicamente, com pelo menos um 

indicador relacionado aos seguintes aspectos: custo de manutenção, tempo 
médio de conclusão dos serviços, tempo médio de parada de unidades da 
ETE por motivo de manutenção, horas extras ocorridas, equipamentos 
quebrados, produtividade dos funcionários, acidentes de trabalho, serviços 
pendentes. (2 pontos cada aspecto avaliado) 

16  

 Os resultados obtidos pelos indicadores são analisados, periodicamente, 
pela área e servem de subsídio para tomada de decisão e definição de novas 
metas e objetivos. 

4  

16 4) Resultado geral   
 O número de equipamentos parados para manutenção na ETE é aceitável e 

não prejudica o desempenho da unidade. 
8  

 As instalações civis da ETE se encontram em bom estado de conservação. 8  
 TOTAL 100  

 
Figura A10 – Planilha de avaliação do critério gestão da manutenção 
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Planilha TE - VII - Avaliação das especificidades da ETE 

Pontos  Itens da avaliação Pontos 
Parciais 

Pontos 
conferidos 

40 1 - Flexibilidade:   
 A ETE possui folga operacional, em termos de carga e concentração, ou 

possui unidades sobressalentes, que lhe confere uma flexibilidade 
operacional adicional. 

15  

 A ETE possui operações ou equipamentos que permitem corrigir ou 
minimizar possíveis problemas operacionais (isolamento de unidades, 
tratamento adicional do efluente, etc.). 

15  

 As unidades mais sensíveis ou críticas da ETE são dotadas de by-pass 
para evitar problemas operacionais 

10  

30 2 – Adaptatividade   
 A ETE possui um lay-out que permite ampliações futuras na unidade 10  
 O processo empregado possui características que permitem aumentar a 

sua capacidade ou eficiência por meio de pequenas alterações no 
processo ou inclusão de equipamentos 

10  

 As possíveis ampliações da ETE não provocam elevados custos de 
construção e operação. 

10  

30 3 – Acessibilidade   
 O acesso à ETE permite o tráfego regular de veículos durante todo o ano 10  
 A distância às unidades de processo e tipo de acesso aos 

equipamentos de controle não se constituem fatores prejudiciais à 
operação da ETE 

10  

 O acesso aos equipamentos  para fins de manutenção ou às unidades do 
processo para fins de coleta de amostras é adequado. 

10  

 TOTAL 100  
 

Figura A11 – Planilha de avaliação do critério especificidades da ETE 
 
 
Planilha AD - I Avaliação da Gestão de Recursos Humanos 

Pontos  Itens de avaliação Pontos 
Parciais 

Pontos 
conferidos 

70 Sistema de gestão de recursos humanos   
 A empresa adota um processo de seleção eficiente e justo onde são 

consideradas as habilidades dos funcionários, inclusive terceirizados. 
6  

 A empresa promove treinamento e desenvolvimento dos recursos 
humanos, numa carga horária compatível com as características da ETE. 
(CAESB / SANEPAR ?  36 horas/ano; CETREL – 67 a 200 horas/ano). 

10  

 A taxa de rotatividade de pessoal encontra-se dentro de índices aceitáveis 
(0 a 15%) 

6  

 A empresa ou a gerencia promove ações voltadas ao reconhecimento dos 
funcionários pela qualidade, produtividade ou mérito no desempenho. 

6  

 A empresa possui uma estrutura administrativa e a cultura que permitem que 
as tomadas de decisões sejam rápidas. 

6  

 As regras, procedimentos e responsabilidades são claramente 
estabelecidas. 

6  

 A gerencia adotada um sistema disciplinar eficiente voltado ao cumprimento 
dos princípios e das responsabilidades estabelecidas. 

6  

 Os objetivos da unidade estão definidos e são compartilhados com os 
funcionários. 

6  

 A gerência tem iniciativas que visam motivar os funcionários a terem uma 
participação efetiva na busca dos objetivos da ETE. 

6  

 A gerência possui algum método de avaliação periódica dos funcionários 
que possibilite um feedback em relação ao desempenho dos mesmos 

6  

 Há um bom nível de comprometimento dos funcionários com o 
desempenho da ETE e com os demais objetivos da unidade. 

6  

30 Avaliação do quantitativo de recursos humanos   
 Número total de funcionários 

(basear no cálculo estimado na planilha eletrônica de custos operacionais) 
30  

 TOTAL 100  
Figura A12 – Planilha de avaliação do critério gestão de recursos humanos 
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Planilha AD - II Avaliação do sistema de Saúde e Segurança no Trabalho (SST) 
Pontos  Itens da avaliação Pontos 

Parciais 
Pontos 

conferidos 
80 Cumprimento dos requisitos legais pela empresa   

 A empresa mantém um Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, de acordo com a 
quantidade exigida pelo número de funcionários e pelo grau de risco (NR-4). 

7  

 A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA está constituída em 
conformidade com a atividade e o número de empregados, e demonstra ser 
atuante (NR-5). 

7  

 A empresa mantém um Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional - PCMSO, visando a promoção e a preservação da saúde dos 
trabalhadores (NR-7). 

7  

 A ETE/empresa mantém um Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais - PPRA, o qual tem o objetivo similar ao anterior, porém atuando 
sobre o meio ambiente e os recursos naturais (NR-9). 

6  

 A ETE/empresa disponibiliza os EPI’s necessários e compatíveis com as 
atividades desenvolvidas, além de incentivar e fiscalizar o uso. 

7  

 As atividades insalubres da ETE estão devidamente classificadas e os 
trabalhadores vinculados a ela percebem ao adicional salarial. 

6  

 A unidade possui os  materiais  necessários para atendimento de primeiros 
socorros e desenvolve  programa de treinamento voltado à SST em 
relação a esse e outros aspectos, que considerem os riscos presentes na 
unidade. 

7  

 A unidade mantém condições seguras em relação aos pisos, corrimãos, 
escadas, e adequadas em relação à ergonomia. 

6  

 A unidade mantém em dia seus equipamentos de proteção contra 
incêndio. 

6  

 A unidade mantém condições adequadas de iluminação e ventilação, 
inclusive nas áreas operacionais, onde pode ocorrer o acúmulo de gases. 

7  

 A unidade incentiva os funcionários a manterem a higiene, organização e 
limpeza no local de trabalho. 

7  

 A unidade conhece os riscos existentes, procura elimina-los ou minimiza-
los e conscientizar os funcionários da existência deles (manuseio de 
produtos químicos, de máquinas e equipamentos, etc.) 

7  

20 Gestão do SST   
 A unidade possui uma política de SST e institui programas educacionais 

voltados à saúde do trabalhador. 
4  

 A unidade possui um planejamento para implementar ações voltadas à SST. 3  
 A unidade mantém uma sistemática de monitorar e mensurar o 

desempenho das ações desenvolvidas no SST. 
4  

 A unidade procura investigar os acidentes, incidentes e não-
conformidades, visando buscar medidas que reduzam ou eliminem esses 
aspectos. 

4  

 A unidade tem iniciativas e projetos que visam sensibilizar e 
conscientizar os funcionários para as questões relacionadas à SST. 

5  

 TOTAL 100  
 

Figura A13 – Planilha de avaliação do critério sistema de saúde e segurança no trabalho 
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Planilha AD - III - Avaliação da gestão da informação 
Pontos  Itens da avaliação Pontos 

Parciais 
Pontos 

conferidos 
40 1 – Abrangência das informações   

 A ETE elabora relatórios diários de operação contendo informações 
operacionais claras e confiáveis, que permitem identificar rapidamente a 
performance da ETE. 

5  

 A ETE elabora relatórios mensais  contendo os resultados gerais da 
performance do processo. (resultado operacional em relação às metas, 
consumo e despesas com materiais, pessoal, hora extra, energia, análises, 
etc) 

5  

 A sistemática de informação entre a ETE e as demais áreas da empresa 
tem se mostrado adequada, não sendo um aspecto limitante das 
necessidades da ETE. 

5  

 A ETE se mantém informada e documentada em relação às exigências 
legais a que está submetida. 

5  

 A equipe de operação dispõe de informações relativas à estrutura física da 
ETE (projeto, cadastro da unidade e das instalações e equipamentos) e da 
capacidade específica de suas instalações. 

5  

 Há um sistema de registro e controle dos dados pessoais e funcionais dos 
funcionários. (férias, treinamentos, acidentes, horas extras, afastamentos, 
etc.) 

5  

 A ETE dispõe de um manual de operação consistente, útil e acessível. 5  
 As situações de emergência  são registradas, documentadas e 

encaminhadas para análise em esfera superior. 
5  

30 2 – Tratamento das informações   
 As informações operacionais são facilmente acessíveis para os funcionários 

da área e para outras áreas afins . 
6  

 A comunicação entre equipes está estruturada, de forma a evitar a 
transmissão de informações por via informal. 

6  

 A ETE divulga, periodicamente, os seus principais resultados aos seus 
clientes externos (autoridades locais, comunidade, direção, órgãos de 
fiscalização, órgão financiadores) 

6  

 A ETE/ empresa mantêm canais de comunicação com os funcionários, 
voltados à divulgação de assuntos gerais, administrativos, técnicos, etc e 
recebimentos de sugestões dos funcionários. 

6  

 A ETE/ empresa mantêm e incentivam um sistema de comunicação 
responsável pela transmissão e recebimento das informações de interesse 
dos usuários e demais clientes da ETE. 

6  

20 3 - Estrutura da informação   
 A estrutura física de gerenciamento de informação existente na ETE é 

adequada e compatível com as características da ETE (Disponibilidade de 
telefone, fax, computadores, internet, softwares de gerenciamento de 
informações, etc.). 

20  

 TOTAL 100  
 

Figura A14 – Planilha de avaliação do critério sistema de informações 
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Planilha AD - IV - Avaliação da gestão organizacional 
Pontos  Itens de avaliação Pontos 

Parciais 
Pontos 

conferidos 
20 1 – Princípios de gestão da organização   

 Princípios presentes na gestão da unidade: foco no cliente, gestão 
participativa, gerência de processo, valorização dos recursos humanos, 
melhoria contínua, constância de propósitos. 

10  

 A ETE possui algum tipo de certificação. 10  
10 2 - Estrutura organizacional   

 Adequação do número de níveis hierárquico entre o diretor e trabalhador 
(média = 4; faixa considerada adequada = 3 a 5). 

5  

 Adequação do número de funcionários por supervisor (média = 5,6; faixa 
considerada adequada = 5 a 10). 

5  

70 3 – Abrangência das atividades de gestão da organização   
 A gerência da ETE planeja e controla as atividades relacionadas às 

questões estratégica, técnica-orçamentária e de qualidade. 
8  

 A gerência procede a uma avaliação periódica dos resultados gerais da 
ETE, comparativamente a valores de referência, em termos de custos, 
eficiência, etc. 

8  

 As responsabilidades e autoridades estão claramente definidas nos vários 
níveis funcionais da ETE. 

6  

 A ETE possui um estoque de materiais e equipamentos coerente com suas 
necessidades, fundamentado em dados históricos, sob a responsabilidade de 
uma pessoa ou setor. 

6  

 A ETE/empresa possui uma sistemática responsável pelo acompanhamento 
do custo operacional da unidade. 

6  

 A ETE possui um sistema de vigilância compatível com as necessidades 
locais 

6  

 A ETE é mantida em um nível de limpeza e conservação adequado 6  
 A ETE / empresa possui um sistema de monitoramento do sistema coletor 

e de orientação e fiscalização dos usuários atuante. 
6  

 A ETE é dotada de suporte necessário para as questões legais e técnicas 
compatível com as suas necessidades. 

6  

 A ETE possui um sistema de acompanhamento que assegura a sua 
supervisão em horários críticos (fim de semana, noite, etc.) 

6  

 A ETE analisa e controla, periodicamente, as reclamações recebidas. 6  
 TOTAL 100  

 
Figura A15 – Planilha de avaliação do critério gestão organizacional 
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Figura A16 – Planilha de avaliação do critério custo operacional 

 

Planilha FI - I - Avaliação do custo operacional
Custo de recursos humanos (R$/mês)
Custo de manutenção (R$/mês)
Custo de laboratório (R$/mês)
Custo de energia elétrica (R$/mês)
Custo de Produtos químicos (R$/mês)
Custo de administração local e outros (R$/mês)
Custo operacional médio anual (R$/mês) *

Informações para cálculo do consumo e do custo de energia elétrica
Área total da ETE (ha)
Área das edificações da ETE (ha)
Tipo de iluminação externa da ETE (Ver Tabela A10)
Nº de horas de iluminação noturna admitido Sugestão: 8 horas
Fator de uso da pot. Instalada na administração Sugestão: 0,7
Potência instal. de bombeamento do efluente/afluente (Kw)
Fator de uso das bombas (N. horas funcionamento/24) 
Volume de lodo produzido (m3/mês)
Tipo de sistema de aeração (Ver Tabela A11)
Fator de uso da pot. instalada na  Aeração (0,60 a 1,0)
Volume do digestor anaeróbio (m3)
Volume da Lagoa Aerada Facultativa (m3)
Volume da Lagoa Aer. Mistura Completa (m3)
Volume do tanque de aeração (m3) (Lodos ativados)
Idade do Lodo (Lodos Ativados)
Relação Qmáximo/ Qmédio
Custo médio do Kwh Local

Informações para cálculo do consumo e do custo de produtos químicos:
Volume de lodo desidratado (ton/dia)
Tipo de Lodo (Primário=1; Digerido/Misto=2)
Tipo de efluente para desinfeção*
(*Preencher: 0-N.A; 1-Primário; 2-Secund. Filtros; 3-Secundário; 4-Terciário)

Efluente Lodo
Sulfato de alumínio
Cloreto férrico
Cal 
Cloro
Polieletrólito
(*Preencher: 0 - Não utiliza; 1 - utiliza)

Informações para cálculo do custo com recursos humanos

Auxiliar de limpeza e operação
Operador
Técnico 2 Grau
Técnico 3 Grau
Vigilante
Tipo de sistema de vigilância*
(*Preencher: 0- Sem vigil.; 1-Vigil.-10 horas; 2-Vigil.-12 horas; 3-Vigil.-24 horas)
(**Inclusive encargos sociais)

Custo Unitário 
(R$/ Kg):

Custo Local de 
Mão de Obra          
(R$ / hora)** 

Qualificação profissional

Produtos químicos: Local de aplicação *
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Planilha FI - II - Avaliação da margem operacional 
Receita média mensal de esgoto por economia (R$/economia)  
Número total de economias atendidas pela ETE  
Custo médio mensal fixo de O&M* (R$/mês)  
Custo médio mensal variável  de O&M*  (R$/mês)  
*Dados já obtidos na Planilha FI-I 
 

Figura A17 – Planilha de avaliação do critério margem operacional 
 
 
Planilha AM - I - Avaliação do atendimento à legislação ambiental 
Pontos Itens da avaliação Pontos 

Parciais 
Pontos 

conferidos 
20 1) Aspectos administrativos legais ambientais   

 Existência da Licença de Operação. 10  
 Cumprimento das exigências e recomendações contidas nas Licenças 

Ambientais 
10  

 Existência e cumprimento de outras legislações (Outorga para o uso da 
água ou Contrato firmado com a ANA) 

*1  

 2) Avaliação do atendimento aos padrões legais ambientais   
40 Atendimento aos padrões de lançamento *2   

 Atendimento aos padrões de lançamento críticos % atend. x 
0,40 

 

40 Atendimento aos padrões do corpo receptor *2   
 Atendimento aos padrões do corpo receptor críticos % atend. x 

0,40 
 

 TOTAL 100  
Obs.: *1Se, no caso em análise, forem exigidos estes documentos, sugere-se a distribuição dos pontos, na 
ordem de 8, 7 e 5, respectivamente; *2 Avaliar com a Tabela A6. 
 

Figura A18 – Planilha de avaliação do critério atendimento à legislação ambiental 
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Planilha AM - II - Avaliação do modelo de gestão ambiental e sustentável 
Pontos  Itens de avaliação Pontos 

Parciais 
Pontos 

conferidos 
16 1) Compromisso com a questão ambiental   

 A organização possui uma política ambiental estabelecida e 
implantada. 

5  

 A direção da empresa está comprometida com a questão ambiental, 
divulga e estimula os funcionários a se envolverem. 

6  

 Na ETE há uma definição clara em relação às pessoas que detêm a 
responsabilidade e a autoridade para tratar das questões ambientais. 

5  

16 2) Planejamento (conhecimento do problema ambiental)   
 A ETE possui objetivos e metas traçadas e programa definido, de 

acordo com a política ambiental da empresa, para tratar das questões 
ambientais. 

5  

 Os requisitos legais ambientais são controlados periodicamente pela 
unidade. 

5  

 Os aspectos e os impactos ambientais  das atividades, produtos e 
serviços da organização são conhecidos, documentados e divulgados 
entre os funcionários. 

6  

52 3) Implementação (Práticas ambientais e sustentáveis)   
 A ETE desenvolve programas de treinamento para capacitação da 

equipe em relação à área ambiental. 
6  

 A ETE tem empregado recursos financeiros  compatíveis com a 
necessidade no desenvolvimento e na implementação de ações na área 
ambiental. 

6  

 A ETE possui um sistema de comunicação e de documentação 
estabelecido e acessível aos interessados para tratar das informações 
ambientais. 

6  

 A ETE prevê procedimentos para situações de emergência ambiental. 6  
 A ETE possui medidas eficientes de controle de seus impactos 

ambientais, estabelecidas e divulgadas. 
6  

 A ETE conhece e divulga aos seus funcionários os riscos ambientais 
de suas atividades. 

6  

 A ETE possui um plano de gerenciamento de risco. 6  
 A ETE adota soluções e incentiva ações voltadas à sustentabilidade 

ambiental, de forma compatível com as suas características (controle de 
produtos químicos e de energia, reciclagem de materiais, aproveitamento 
de gases, uso agrícola de biossólidos) 

10  

16 4) Medição e avaliação do desempenho ambiental   
 O sistema de monitoramento da ETE incorpora a avaliação do 

desempenho ambiental das diversas unidades, e armazena tais 
informações. 

6  

 As informações do desempenho ambiental são periodicamente 
analisadas, permitindo identificar os pontos fracos e fortes, e resultam em 
propostas de ações corretivas e preventivas para os problemas 
detectados. 

5  

 A ETE é submetida a auditorias ou avaliações periódicas do seu 
desempenho ambiental, visando incorporar a melhoria contínua. 

5  

 TOTAL 100  
 

Figura A19 – Planilha de avaliação do critério gestão ambiental e sustentável 
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Planilha AM III – Avaliação do Impacto Ambiental 

 
Obs.: Os critérios para pontuação encontram-se na Tabela A7. 
 

Figura A20 – Planilha de avaliação do critério impacto ambiental 
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Planilha SE – I – Avaliação dos benefícios socioeconômicos 

 
Figura A21 – Planilha de avaliação do critério benefícios socioeconômicos 

 

Usos econômicos do corpo receptor
Nível de 

importância 
econômica local

Potencial de 
aproveitamento do corpo 

receptor para o uso 
proposto a jusante do 

lançamento do efluente 
da ETE

Potencial de 
aproveitamento do 

corpo receptor para o 
uso proposto a 
montante do 

lançamento do efluente 
da ETE 

Índice de 
aproveitamento do 

corpo receptor para o 
uso proposto, à 

jusante do 
lançamento

Índice de 
aproveitamento do 

corpo receptor para o 
uso proposto, à 

montante do 
lançamento

Consumo público e doméstico

Consumo industrial (inclusive turismo)

Irrigação

Uso desportivo e recreativo

Conservação da vida aquática

Peso (soma=10) 10 - -

Percentual  de aproveitamento do corpo receptor (%)

Critérios para pontuação do potencial de aproveitamento do corpo receptor.
As características do corpo  receptor:

4 - Permitem esse tipo de uso, com restrições em alguns pontos específicos e/ou em alguns períodos do ano, provocada pela ocorrência eventual de substâncias 
poluentes ou contaminantes.
5 - Permitem esse tipo de uso, com uma redução do  potencial do corpo receptor, devido a uma moderada possibilidade de contaminação ou de poluição.

6 - Permitem esse tipo de uso, com uma pequena redução do potencial do corpo receptor, devido a uma baixa possibilidade de contaminação ou de poluição.
7 - Permitem esse tipo de uso, com praticamente nenhum risco à saúde ou às comunidades aquáticas. 

Obs.: Em caso de lagos, as avaliações à montante e à jusante devem ser consideradas, respectivamente,  como: fora da área de influência do lançamento da ETE e 
na área de influência do lançamento da ETE.

1 - Não permitem esse tipo de uso.
2 - Permitem eventualmente esse uso, em função da presença frequente de substâncias contaminantes ou poluentes.
3 - Permitem esse tipo de uso, com restrições em muitos locais e/ou em um período significativo do ano, provocada pela ocorrência eventual de substâncias 
poluentes ou contaminantes.
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Planilha SE - II - Avaliação da Participação Social da ETE 
Pontos Itens de avaliação Pontos 

Parciais 
Pontos 

conferidos 
100 Iniciativas da ETE para envolvimento com a comunidade   

 A ETE prioriza as atividades relacionadas às reclamações dos usuários e 
procura fornecer informações e esclarecimentos  aos usuários. 

15  

 A ETE tem a prática de convidar e receber visitantes de diversas áreas 
da sociedade 

14  

 A ETE facilita ou promove um canal de comunicação especial com os 
vizinhos da unidade. 

14  

 A ETE fornece os esclarecimentos necessários à sociedade quando da 
ocorrência de eventos negativos na ETE. 

15  

 A ETE / empresa participa de associações, grupos da sociedade 
voltados a solução de problemas relacionados ao meio ambiente, 
proporcionalmente à sua capacidade. 

14  

 A ETE pratica e incentiva a participação em ações sociais , 
proporcionalmente à sua capacidade. 

14  

 A ETE promove os esclarecimentos necessários aos usuários dos 
biossólidos da ETE. 

14  

 TOTAL 100  
 

Figura A22 – Planilha de avaliação do critério participação social 
 



247 

TABELAS DE APOIO 
 
 

Tabela A1 – Procedimentos recomendados para avaliação dos critérios 
 

Critérios de avaliação 
 

 
Procedimentos de avaliação 

1. Dimensão técnica 
Sistema de monitoramento e 
controle operacional 

Análise de documentos que estabelecem as metas e os procedimentos de 
controle do processo; conhecer o s istema de controle e dos procedimentos 
adotados para a sistematização, análise e controle do processo. 

Confiabilidade Determinação da média, desvio padrão e padrão estabelecido para a 
concentração do efluente para o(s) constituinte(s) estabelecido(s). 

Eficiência do processo Determinação da eficiência média de remoção do processo para o(s) 
constituinte(s) estabelecido(s). 

Conservação de energia Coleta de dados de consumo da unidade (média anual). 
Gestão de resíduos sólidos Analise dos procedimentos de manuseio, tratamento e disposição dos 

resíduos sólidos e das condições gerais das instalações, com base em , 
informações e vistoria local; análise de documentos relativos à capacidade 
das unidades de tratamento e disposição de resíduos sólidos. 

Sistema de manutenção Análise dos princípios gerenciais e dos procedimentos praticados para 
gerenciamento da área de manutenção. Identificação dos indicadores de 
desempenho adotados para controle e avaliação. 

Especificidades da ETE Análise das características físicas da ETE, com base em vistoria local e 
informações da equipe de operação. 

2. Dimensão administrativa 
Gestão de recursos humanos Coleta de dados do número total de funcionários da área de operação. 

Conhecimento e análise do sistema de gestão de recursos humanos, por 
meio de informações da equipe de operação. 

Gestão de segurança e 
saúde no trabalho 

Análise de documentos relativos ao cumprimento da legislação específica. 
Análise das condições locais e dos procedimentos relacionados à SST. 

Sistema de informação Análise dos tipos de relatórios elaborados na ETE, das formas de 
comunicação com clientes internos e externos, dos procedimentos adotados 
para análise das informações e da estrutura física de informação existente. 

Gestão organizacional Análise dos princípios gerenciais presentes no gerenciamento da área de 
operação. Análise do número de funcionários/ supervisor e do número de 
níveis hierárquicos. Análise das atividades que compõem a gestão da ETE. 

3. Dimensão financeira 
Custo de O&M Coleta de dados do custo operacional médio mensal da unidade (base 

anual), incluindo: pessoal, energia elétrica, manutenção, produtos químicos, 
análises de controle, vigilância e custos administrativos locais e outros. 

Viabilidade financeira Coleta de dados do custo da tarifa de esgotos na área e volume médio 
faturado por habitante por mês. Determinação dos custos parciais de 
operação fixos e variáveis. 

4. Dimensão ambiental 
Legislação ambiental Análise da documentação ambiental; análise das características do efluente 

comparativamente os padrões de lançamento e padrões do corpo receptor, 
e análise dos parâmetros de carga estabelecidos para a ETE. 

Gestão ambiental e 
sustentável 

Análise de documentos e de procedimentos específicos da ETE em termos 
de planejamento, controle, monitoramento e avaliação ambiental; análise de 
informativos gerenciais da empresa; incentivo às práticas sustentáveis. 

Impacto ambiental Identificação e caracterização dos impactos, com base em vistoria da área. 
5. Dimensão socioeconômica 
Vantagens sócio-econômicas Identificação e caracterização das potenciais vantagens sócio-econômicas. 

Análise e avaliação da influência da ETE sobre essas vantagens. 
Participação social Análise de forma de relacionamento da ETE com os usuários, verificando 

meios de comunicação, participação em eventos, em ações sociais, 
promoção de palestras e visitas. 
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Tabela A2 - Processos e Operações unitárias consideradas no modelo 
Número de 

identificação 
Processo ou Operação Unitária 

0101 Tratamento Preliminar Manual 
0102 Tratamento Preliminar Mecanizado 
0201 Tanque Séptico 
0202 UASB 
0203 Tratamento Primário 
0301 Lagoa Anaeróbia 
0302 Lagoa Facultativa 
0303 Lagoa Alta Taxa 
0304 Lagoa Aerada Mistura Completa 
0305 Lagoa Aerada Facultativa 
0306 Lagoa de Maturação 
0401 Escoamento superficial 
0402 Terras Alagadas 
0501 Filtro Anaeróbio 
0502 Filtro Biológico de Baixa Taxa 
0503 Filtro Biológico de Alta Taxa 
0601 Biodisco 
0701 Biofiltro aerado submerso 
0801 Tratamento físico-químico 
0901 Lodos Ativados Convencional 
0902 Lodos Ativados Aeração Prolongada 
0903 Lodos Ativados Batelada 
1001 Lodos Ativ. com remoção biológica de nutrientes 
1002 Remoção Química de N/P 
1101 Infiltração lenta 
1102 Infiltração rápida 
1201 Desinfeção 
1301 Digestão Aeróbia Lodo 
1302 Digestão Anaeróbia Lodo 
1401 Desidratação Mecânica 
1402 Leitos de Secagem 
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Tabela A3 - Classificação das ETEs, em função das eficiências máximas de tratamento e complexidade 
do processo 
Classes  Tipos de processos de tratamento Identificação 

S - Tratamento preliminar 0101 e 0102 

A1 - UASB, Tanque séptico e decantador primário (tratamento primário). 0201 a 0203 e 0501 
- Lagoas (facultativa, anaeróbia + facultativa)  
- Escoamento superficial, terras alagadas e associações com UASB ou com 
lagoas B1 

B1 

- Associações entre processos A1 e B1 

0301, 0302,  0401  e  
0402 

- Lagoas (aerada mistura completa, facultativa aerada, lagoa de alta-taxa) e 
associações com processos A1 
- Filtro Biológico de alta taxa e de baixa taxa e associações com processos A1 

B2 

- Biodisco, tratamento físico-químico. 

0303 a 0305, 0601,        
0801 

- Lodos ativados convencional, aeração prolongada e batelada 
- Biofiltro aerado submerso 

B3 

- Associações (lodos ativados, biofiltro aerado) com UASB 

0701,  9001 a 9003  e  
associações c/  0202 

C1 - Processos B1+ lagoa maturação ou desinfecção. B1 + 0306  ou 1201 
C2 - Processos B2 + lagoa maturação ou desinfecção. B2 + 0306  ou 1201 
C3 - Processos  B3 + lagoa maturação ou desinfecção. B3 + 0306  ou 1201 
D1 - Processos B3 com remoção biológica e/ou química de nutrientes. B3 + 1002 ou 1001 
E1 - Infiltração lenta, infiltração rápida e associações com processos B1 B1 e/ou  1101 ou 

1102 
E2 - Processos B3 com remoção biológica ou química de nutrientes + 

desinfecção. 
B3 + 1002 ou 1001 
+1201 

 
 
 
Tabela A4 - Classificação das ETEs quanto ao porte 

Porte Número de habitantes de projeto 

Pequeno (P) <20.000 
Médio (M) 20.000 a 100.000 
Grande (G) 100.000 a 500.000 

 
 
 
 
Tabela A5 - Número mínimo de amostras para cálculo da eficiência e da concentração dos constituintes 
em análise 

Item em análise 
Erro  

admitido (%)  
Desvio 

Padrão (%)  
Nível de 

Confiança (%)  
N° mínimo de 

Amostras 

Eficiência remoção DBO (Lodos Ativados) 0,5 1 95 15 

Eficiência remoção Pt (Lodos Ativados) 0,5 2 95 61 
Eficiência remoção DBO (Lagoas) 1 3 95 35 

Eficiência remoção SS (Lagoas) 1 3 95 35 

Item em análise Erro 
admitido (mg/l) 

Desvio 
Padrão (mg/l) 

Nível de 
Confiança (%)  

N° mínimo de 
Amostras 

Concentração de DBO (Lodos Ativados) 1 2,5 95 24 

Concentração de DBO (Lagoas) 1 2,5 95 24 
Concentração de Pt (Lodos Ativados) 0,05 0,1 95 15 

Concentração de SS (Lagoas) 2 6,5 95 41 

Concentração de SS (Lodos Ativados) 1 1 95 4 
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Tabela A6 – Padrões de qualidade do corpo receptor e do efluente, considerados críticos no modelo 

 

C l a s s e  1 C l a s s e  2 C l a s s e  3  C l a s s e  4  C l a s s e  5  C l a s s e  6  C l a s s e  7  C l a s s e  8
G o s t o  e  o d o r - V A V A V A - - - - - -
C o r m g  P t / l n a t u r a l 7 5 7 5 - - - - - -
Co ran tes  a r t i f i c i a i s

- V A V A V A - V A V A - - -
T u r b i d e z U N T 4 0 1 0 0 1 0 0 - - - - - -
T e m p e r a t u r a º  C - - - - - - - - < 4 0 *

8

Ó l e o s  e  g r a x a s - V A V A V A *
1

V A *
1

V A *
1

*
1 0

M a t e r i a i s  f l u t u a n t e s
- V A V A V A V A V A V A V A V A V A

M a t e r i a i s  
s e d i m e n t á v e i s m g / l V A V A V A *

2
V A V A V A *

2
1 , 0 *

9

C o l i f o r m e s  f e c a i s
o r g / 1 0 0 m l < = 2 0 0 *

3
< = 1 0 0 0 *

3
< = 4 0 0 0 *

3
- < = 1 0 0 0 *

4
4 0 0 0 *

3
1 0 0 0 *

3
4 0 0 0 *

3
-

C o l i f o r m e s  t o t a i s o r g / 1 0 0 m l < = 1 0 0 0 *3 < = 5 0 0 0 * 3 < = 2 0 0 0 0 * 3
- < = 5 0 0 0 * 3 < = 2 0 0 0 0 * 3 < = 5 0 0 0 * 3 < = 2 0 0 0 0 *3

-
D B O m g / l < = 3 < = 5 *

7
< = 1 0 *

7
- < = 5 < = 1 0 < = 5 - -

O D m g / l > = 6  > = 5 > = 4 > = 2 > = 6 > = 4 > = 5 > = 3 -
pH - 6 ,0  a  9 ,0 6 ,0  a  9 ,0 6 ,0  a  9 ,0 6 ,0  a  9 ,0 6 , 5  a  8 , 5 *

5
6 , 5  a  8 , 5 *

5
6 , 5  a  8 , 5 5 , 0  a  9 , 0 5 ,0  a  9 ,0

A m ô n i a  n ã o  

i on i záve l  (ou  l i v re ) m g  N H 3 / l 0 , 0 2 0 , 0 2 - - 0,4 - 0 ,4 -
A m ô n i a  m g  N /  l - - 1 , 0 - - - - - 5
S ó l i d o s  d i s s .  t o t a i s

m g / l 5 0 0 5 0 0 5 0 0 - - - - - -
S u l f a t o s  m g  S O 4 /  l 2 5 0 2 5 0 2 5 0 - - - - - -
S u l f e t o s m g  S /  l 0 , 0 0 2 0 , 0 0 2 0 , 3 - 0 , 0 0 2 - 0 , 0 0 2 - 1
S u b s t .  t e n s o - a t i v a s

m g  L A S /  l 0 , 5 0 ,5 0 , 5 - 0 , 0 0 2 - - - -
F o s f a t o  t o t a l m g  P /  l 0 , 0 2 5 0 , 0 2 5 0 , 0 2 5 - - - - - -
O b s e r v a ç õ e s :
*

1
 -  T o l e r a m - s e  i r i d i c ê n c i a s ,  o u  s e j a ,  e f e i t o s  d a s  c o r e s  d o  a r c o - í r i s

* 2  -  M a t e r i a i s  s e d i m e n t á v e i s  q u e  c o n t r i b u a m  p a r a  o  a s s o r e a m e n t o  d e  c a n a i s  d e  n a v e g a ç ã o
*

3  
-  O s  l i m i t e s  d e v e m  s e r  a t e n d i d o s  e m  8 0 %  o u  m a i s ,  d e  p e l o  m e n o s  5  a m o s t r a s  m e n s a i s  c o l h i d a s  e m  c a d a  m ê s ,  p a r a  u s o s  d i v e r s o s .  

Á g u a s  c o m  u s o  d e  r e c r e a ç ã o  d e  c o n t a t o  p r i m á r i o  d e v e m  a t e n d e r  a o  A r t i g o  2 6  e  á g u a s  p a r a  i r r i g a ç ã o  d e  h o r t a l i ç a s  o u  p l a n t a s  f r u t í f e r a s
 n ã o  d e v e m  c o n t e r  c o l i f o r m e s .
*

4  
-  O s  l i m i t e s  d e v e m  s e r  a t e n d i d o s  e m  8 0 %  o u  m a i s ,  d e  p e l o  m e n o s  5  a m o s t r a s  m e n s a i s  c o l h i d a s  e m  c a d a  m ê s ,  p a r a  u s o s  d i v e r s o s .  

Á g u a s  c o m  u s o  d e  r e c r e a ç ã o  d e  c o n t a t o  p r i m á r i o  d e v e m  a t e n d e r  a o  A r t i g o  2 6  e  á g u a s  p a r a  c r i a ç ã o  n a t u r a l  o u  i n t e n s i v a  d e  e s p é c i e s  
d e s t i n a d a s  à  a l i m e n t a ç ã o  h u m a n a ,  i n g e r i d a s  c r u a s ,  n ã o  d e v e  e x c e d e r  u m a  c o n c e n t r a ç ã o  m é d i a  d e  1 4  C F / 1 0 0 m l ,  c o m  n o  m á x i m o ,  
1 0 %  d a s  a m o s t r a s  e x c e d e n d o  4 3  C F / 1 0 0 m l .
*

5  
-  N ã o  d e v e  h a v e r  u m a  m u d a n ç a  d o  p H  n a t u r a l  m a i o r  q u e  0 , 2  u n i d a d e s .

*
6 -  

A  v a z ã o  m á x i m a  n ã o  p o d e  e x c e d e r  a  1 , 5  v e z e s  a  v a z ã o  m é d i a .
*

7
 -  O s  l i m i t e s  d e  D B O  p o d e r ã o  s e r  e l e v a d o s  c a s o  o  e s t u d o  d e  a u t o  d e p u r a ç ã o  i n d i q u e m  q u e  o s  l i m i t e s  d e  O D  s e r ã o  a t e n d i d o s .  

*
8  

-  O  c o r p o  r e c e p t o r  n ã o  p o d e r á  s o f r e r  u m a  v a r i a ç ã o  m a i o r  q u e  3
o
C .

* 9  -  C a s o  o  l a n ç a m e n t o  s e j a  f e i t o  e m  l a g o s  o u  l a g o a s ,  o s  m a t e r i a s  s e d i m e n t á v e i s  d e v e r ã o  e s t a r  v i r t u a l m e n t e  a u s e n t e .
*

1 0  
-  Ó l e o s  m i n e r a i s  a t é  2 0  m g / l  e  ó l e o s  v e g e t a i s  e  g o r d u r a s  a n i m a i s  a t é  5 0  m g / l .

P a r â m e t r o s
P a d r õ e s  d o  c o r p o  r e c e p t o r P a d r õ e s  d e  

l a n ç a m e n t o  d o  
E f l u e n t eU n i d a d e

Á g u a s  D o c e s Á g u a s  S a l i n a s Á g u a s  S a l o b r a s
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Tabela A7 – Critérios para pontuação dos impactos ambientais 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I - Severidade do Impacto:
Critério Pontuação

Magnitude 0 - Não se aplica
1 - Impacto ambiental de magnitude muito baixa (gravidade muito baixa)
2 - Impacto ambiental de magnitude baixa (gravidade baixa)
3 - Impacto ambiental de magnitude média (gravidade média)
4 - Impacto ambiental de magnitude alta (gravidade alta)
5 - Impacto ambiental de magnitude muito alta (gravidade crítica)

Importância 0 - Não se aplica
1 - Impacto ambiental de importância muito baixa (pouquíssimo importante)
2 - Impacto ambiental de importância baixa (pouco importante)
3 - Impacto ambiental de importância média (medianamente importante)
4 - Impacto ambiental de importância alta (altamente importante)
5 - Impacto ambiental de importância muito alta (importantíssimo)

II - Natureza do impacto
Critério Pontuação

Ocorrência 0 - Nunca
1 - Remota
3 - Ocasional
5 - Freqüente

Abrangência 0 - Não se aplica
geográfica: 1 - Nas instalações da ETE

2 - Nas proximidades da ETE
3 - Local (no município e áreas próximas)
5 -  Regional (além da área do município)

III - Potencial para mitigação
Critério Pontuação

Reversibilidade 0 - Não se aplica
1 - Reversível naturalmente
3 - Reversível por meio da ação humana
5 - Irreversível

Custos de alteração 0 - Não se aplica
1 - Investimentos insignificante
3 - Investimentos suportáveis
5 - Investimentos consideráveis
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Tabela A8 - Tipo de análises e freqüência indicadas para Controle do Processo (PC) e da Performance da 
Planta (PP) 

 
 

Freq. Tipo Diária Seman. Mensal Diária Seman. Mensal

1 - Esgoto Bruto
1.1 - Lagoas

pH PC D S 3 1
Temperatura PC D S

DBO total PP S C 2 1
DQO total PP S C 2 1
CF PP S C 2 1
CT PP S C 2 1
SS PP S C 2 1
SSV PP S C 2 1
Sól. Sedimentáveis PP S C 2 1
Sulfetos PP M C 1 1
Sulfatos PP M C 1 1
NO3 PP M C 1 1
NH3 PP M C 1 1
P-Total PP M C 1 1
Alcalinidade PP M C 1 1
Óleos e graxas PP M C 1 1

1.2 - Reator Anaeróbio e Sedimentação Primária

pH PC D S 3 1
Temperatura PC D S
Alcalinidade PC S S 1 2
Ácidos Voláteis PC S S 1 2
DBO total PP M C 1 2

DQO total PP S C 1 1
SS PP S C 1 1
SSV PP S C 2 1
Sól. Sedimentáveis PP D S 2 1
Óleos e graxas PP M C 1 1
Ovos de helmintos PP S S 2 1
CF PP S S 2 1
TKN PP S C 2 1
P-Total PP M C 1 1

1.3 - Lodo Ativado, Biofiltro e Filtros Biológicos
pH CP D S 3 1
Alcalinidade CP S S 1 2
Temperatura CP D S
DBO total PP S C 1 2
DQO total PP S C 1 2
SS PP S C 1 2
SSV PP S C 1 2
Sól. Sedimentáveis PP S C 1 2
TKN PP S C 1 2
CF PP S C 1 1
CT PP S C 1 1
Óleos e graxas PP M C 1 1
P-Total PP S C 1 2

2 - Processo unitário
2.1 - Lagoas em geral (Todas, exceto a anaeróbia)

OD CP D S 2 3
pH CP D/H S 1 1
Temperatura CP D/H S
Clorofila a CP D C 1 1

Lagoa facultativa (análises adicionais)

Alcalinidade CP H S 2 3
Perfil temperatura CP H S
Transparência CP H - 1 1

Lagoa aerada (análises adicionais)

DBO solúvel CP S C 2 1

Ponto de 
amostragem Análise

Amostragem No. mínimo de exames No. máximo de exames
Tipo de 
Análise
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Tabela A8 - Tipo de análises e freqüência indicadas para Controle do Processo (PC) e da Performance da 
Planta (PP) – (Continuação) 
Lagoa Maturação (análises adicionais)

DBO solúvel CP S C 2 1
Tx.  fotossíntese CP D C 1 2

2.2 - Reator Anaeróbio e Lagoa aneróbia

pH CP D S 1 1
Temperatura CP D S
ST CP M C 1 2
SV CP M C 1 2
Prod. Biogás CP D -
Comp. Biogás CP M -

2.3 - Sedimentação Primária
Lodo primário

ST CP S C 3 1
SV CP S C 1 1
Ácidos Voláteis CP 2*S S 1 2
Estabilid. Lodo CP M - 1 1
IVL CP M - 1 1
Ativ. Met. Espec. CP M - 1 1

2.4 - Lodo ativado
Efl. Primário DBO total PP D*/S C 1 1

DQO total PP S C 1 2
SS PP D*/S C 1 2
pH CP D*/S S 1 1
NH3 CP S S 1 2

Reator OD CP D*/contín. S 1 1
Temperatura CP D S
SS CP D*/contín. S 1 1
SSV CP D*/S S 3 1
NO3 CP S S 1 2
IVL CP D S 3 1

Lodo retorno SS CP D* C 3 1
SSV CP D* C 3 1

2.5 - Filtro Biológico e Biodisco
Efl. Primário DBO total PP D*/S C 1 1

DQO total PP S C 1 2
SS PP D*/S C 1 2
pH CP D*/S S 1 1
NH3 CP S S 1 2

Efl. Filtro OD CP D S 3 1
Temperatura CP D S
NH3 CP S S 1 2
NO3 PP S S 1 2

Lodo secund. ST CP D* C 3 1
SV CP D* C 3 1

2.6 - Aplicação no solo

Alimentação Cloreto PP 2 1
Sódio PP 2 1
Cálcio PP 2 1
Potássio PP 2 1
Magnésio PP 2 1

2.7 - Remoção de Nutrientes

PO4 PP D S 1 1

2.8 - Digestor anaeróbio
Alimentação pH CP D S 1 1

Alcalinidade CP S S 1 1
SS PP D S 3 1
SV PP D S 3 1

Conteúdo pH CP D S 1 1
Temperatura CP D S
Ácidos Voláteis CP S S 1 2
Alcalinidade CP S S 1 1
Metais Pesados CP M S 1 1

Sobrenadante SS CP D C 2 3
ST CP D C 2 3
DBO total CP D C 2 3

Gás CH4 ou CO2 CP D S
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Tabela A8 - Tipo de análises e freqüência indicadas para Controle do Processo (PC) e da Performance da 
Planta (PP) – (Continuação) 
2.9 - Digestor aeróbio

Alim. Digestor pH CP D S 1 1
Alcalinidade CP S S 1 2
ST PP D C 2 3
SV PP D C 2 3
NO3 PP S S 1 2
N-NH4 PP S S 1 2

Cont. Digestor pH CP D S 1 1
Temperatura CP D S
OD CP D S 3 1
Alcalinidade CP S C 1 2
ST PP D C 2 3
SV PP D C 2 3

Sobrenadante ST CP D C 2 3
SS CP D C 2 3
NO3 PP S S 1 1
N-NH4 PP S S 1 1

3 - Efluente final
3.1 - Lagoas aeradas ou maturação

DBO total PP S C 2 1
DBO solúvel PP S C 2 1
DQO total PP S C 2 1
DQO solúvel PP S C 2 1
pH PP S C 1 1
SS PP S C 2 1
OD PP D/H C 2 3
NO3 PP M C 1 1
NH3 PP M C 1 1
CF PP S S 2 1
CT PP S S 2 1
Óleos e graxas PP M C 1 1
Zooplâncton PP M C 1 1
Fitoplâncton PP M C 1 1
Temperatura PP D S

Lagoa Facultativa (Análises adicionais)

P-Total PP M C 1 1
Sulfatos PP M C 1 1
Sulfetos PP M C 1 1
SSV PP S C 2 1

3.2 - Reator Anaeróbio

DQO total PP S C 1 1
DQO solúvel PP S C 2 1
DBO total PP S C 1 1
DBO solúvel PP S C 2 1
SS PP S C 1 1
SSV CP S C 1 1
Sól. Sedimentáveis CP S C 1 1
Alcalinidade CP 3*S S 2 3
Ácidos Voláteis CP 3*S S 2 3

3.3 - Lodo ativado, Filtro biológico e Biodisco

DBO total PP D*/S C 1 2
DQO total PP S C 1 2
Turbidez PP D S 1 1
SS PP D*/S C 1 2
SSV PP S C 1 2
OD PP D S 1 2
CF PP D*/S S 1 2
CT PP M S 1 1
TKN PP S C 1 2
NH3 PP S C 1 2
NO2 PP S C 1 2
NO3 PP S C 1 2
P-Total PP S C 1 2
Metais Pesados PP M C 1 1
pH CP D S 1 1
Alcalinidade CP S S 1 2
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Tabela A8 - Tipo de análises e freqüência indicadas para Controle do Processo (PC) e da Performance da 
Planta (PP) – (Continuação) 

Fonte: WEF (1996), Von Sperling (1996), Von Sperling (1997), Chernicharo (1997), Cossío (1993). 
 
 
Tabela A9 - Faixa de variação de referência para eficiência de remoção por classe de processo 

Classes % remoção de 
DBO 

% remoção de 
SS 

% remoção de 
CF 

% remoção de  
N 

% remoção de  
P 

A1 30/60 30/60 - - - 
B1 70/85 50/80 60/90 - - 
B2 75/90 50/80 60/90 - - 

B3 85/95 80/95 60/90 - - 

C1 70/85 50/80 90/99,999 - - 

C2 75/90 50/80 90/99,999 - - 

C3 85/95 60/90 90/99,999 - - 

D1 85/95 80/95 60/90 75/90 80/90 

E1 85/95 80/95 90/99,999 75/90 80/90 

E2 85/95 80/95 90/99,999 75/90 80/90 
Fonte: Von Sperling (1996), Metcalf&Eddy (1997), ANA (2001) 

3.4 - Remoção de Nutrientes

TKN PP 2*S C 1 2
NH3 PP 2*S C 1 2
NO2 PP 2*S C 1 2
NO3 PP 2*S C 1 2
P-Total PP 2*S C 1 2
PO4 PP 2*S C 1 2

3.5 - Aplicação no solo

DBO total PP 2*S S 1 2
DQO total PP 2*S S 1 2
SS PP 2*S S 1 2
TKN PP 2*S S 1 2
NH3 PP S S 2 1
NO2 PP S S 2 1
NO3 PP S S 2 1
P-Total PP S S 2 1
CF PP S S 2 1
CT PP S S 2 1
Cloreto CP S S 2 1
Sódio CP M S 1 1
Cálcio CP M S 1 1
Potássio CP M S 1 1
Magnésio CP M S 1 1
Metais pesados CP M S 1 1
Giardia CP M S 1 1
Ovos de helmintos CP M S 1 1

3.6 - Cloração

Cloro Residual PP D* S 1 1

3.7 - Digestor anaeróbio

Lodo Digerido Ácidos Voláteis CP S S 1 1
TKN CP S S 1 1
ST PP D S 2 3
SV PP D S 2 3

3.8 - Digestor aeróbio

Lodo Digerido Ácidos Voláteis CP S S 1 1
pH CP D S 1 1
ST PP D C 2 3
SV PP D C 2 3
NO3 PP S S 1 1
N-NH4 PP S S 1 1
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Tabela A10 - Tipo de iluminação externa da ETE 

Tipos de Iluminação externa nas ETE´s Número de 
Identificação 

ETE´s com alto índice de iluminação (São as ETE´s que exigem controle visual 
contínuo do processo e ocupam pequenas áreas) 

1 

ETE´s com médio índice de iluminação (São as ETE´s que exigem um índice 
elevado de iluminação para acompanhamento do processo apenas em algumas 
áreas específicas) 

2 

ETE´s com baixo índice de iluminação (São as ETE´s que não exigem 
acompanhamento noturno do processo e que ocupam grandes áreas) 

3 

Obs.: Os tipos de iluminação externa basearam-se na Tabela 5.2. 
 
 
Tabela A11 - Tipo de sistema de aeração 

Tipo de sistema de aeração Número de 
Identificação 

Aerador mecânico (AM)  
Baixa rotação 11 
Alta rotação 12 
Eixo horizontal 13 
Aerador com difusor ar (AD)  
Bolhas finas (cerâmicos porosos) 21 
Bolhas médias  22 
Bolhas grossas 23 
Aeração por aspersão 24 
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APÊNDICE    B 
 
 
 
 
 
Tabela B1 - Limites adotados para as categorias de desempenho para a ETE Norte 

Níveis de Desempenho 
(Categorias) 

MUITO 
BAIXO BAIXO MÉDIO BOM EXCELENTE 

Limites entre os níveis 

Critério de avaliação 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 
1. Dimensão técnica 
Sistema de monitoramento e 
controle operacional 0 20 40 60 80 100 

Confiabilidade (DBO e Pt) 0 40 55 75 95 100 
Eficiência do processo 
(DBO)*1  85 87 89 91 93 95 

Eficiência do processo (Pt)*1 80 82 84 86 88 90 
Consumo de energia 
(Kwh/Kg DBO removida) *2 2,65 2,44 2,23 2,03 1,82 1,61 

Gestão de resíduos sólidos 0 20 40 60 80 100 
Sistema de manutenção 0 20 40 60 80 100 
Especificidades da ETE 0 20 40 60 80 100 
2. Dimensão administrativa 
Gestão de recursos humanos 0 20 40 60 80 100 
Gestão de Segurança e 
saúde no trabalho 0 20 40 60 80 100 

Sistema de informação 0 20 40 60 80 100 
Gestão organizacional 0 20 40 60 80 100 
3. Dimensão financeira 
Custo de O&M*2 

(R$/Kg DBO removida) 
1,63 1,50 1,37 1,25 1,12 0,99 

Margem Operacional - 10 30 50 70 - 
4. Dimensão ambiental 
Legislação ambiental 0 20 40 60 80 100 
Gestão ambiental e 
sustentável 

0 20 40 60 80 100 

Impacto ambiental 100 80 60 40 20 0 
5. Dimensão socioeconômica 
Benefícios socioeconômicos 0 20 40 60 80 100 
Participação social 0 20 40 60 80 100 

Obs.: *1 - As categorias desempenho foram definidas considerando a classificação do processo e a faixa de 
eficiência de remoção estabelecida, contida na Tabela A9. *2 – Os valores de referência foram obtidos em 
planilha de cálculo, fundamentada em dados básicos da ETE. 
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Tabela B2 - Limites adotados para as categorias de desempenho para a ETE Recanto das 
Emas 

Níveis de Desempenho 
(Categorias) 

MUITO 
BAIXO 

BAIXO MÉDIO BOM EXCELENTE 
Critério de avaliação 

Limites entre os níveis 
 L1 L2 L3 L4 L5 L6 

1. Dimensão técnica 
Sistema de monitoramento e 
controle operacional 

0 20 40 60 80 100 

Confiabilidade (DBO e SS) 0 40 55 75 95 100 
Eficiência do processo 
(DBO)*1  

75 78 81 84 87 90 

Eficiência do processo (SS)*1 50 56 62 68 74 80 
Consumo de energia 
(Kwh/ DBO removida) *2 

0,15 0,136 0,122 0,108 0,094 0,08 

Gestão de resíduos sólidos 0 20 40 60 80 100 
Sistema de manutenção 0 20 40 60 80 100 
Especificidades da ETE 0 20 40 60 80 100 
2. Dimensão administrativa 
Gestão de recursos humanos 0 20 40 60 80 100 
Gestão de Segurança e 
saúde no trabalho 

0 20 40 60 80 100 

Sistema de informação 0 20 40 60 80 100 
Gestão organizacional 0 20 40 60 80 100 
3. Dimensão financeira 
Custo de O&M*2 

(R$/Kg DBO removida) 
0,63 0,59 0,55 0,50 0,46 0,42 

Margem Operacional - 10 30 50 70 - 
4. Dimensão ambiental 
Legislação ambiental 0 20 40 60 80 100 
Gestão ambiental e 
sustentável 

0 20 40 60 80 100 

Impacto ambiental 100 80 60 40 20 0 
5. Dimensão sócio-econômica 
Benefícios sócio-econômicos 0 20 40 60 80 100 
Participação social 0 20 40 60 80 100 

Obs.: *1 - As categorias desempenho foram definidas considerando a classificação do processo e a faixa de 
eficiência de remoção estabelecida, contida na Tabela A9. *2 – Os valores de referência foram obtidos em 
planilha de cálculo, fundamentada em dados básicos da ETE. 
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Tabela B3 – Parâmetros adotados para avaliação dos desempenhos parciais da ETE Norte 
pelo método ELETRE-TRI 

 
 
Tabela B4 – Parâmetros adotados para avaliação do desempenho global da ETE Norte pelo 
método ELETRE-TRI 

 

Sistema de monitoramento e 
controle operacional

6 2,5 40 1,5 2,4 6,7

Confiabilidade (DBO) 5 2 30 0,8 2,5 6,0
Confiabilidade (Pt) 5 2 30 0,8 2,5 6,0
Eficiência do processo (DBO) 1,25 0,5 8 0,9 2,5 6,4
Eficiência do processo (Pt) 1,25 0,5 8 0,9 2,5 6,4
Consumo de energia 0,10 0,04 1,00 1 2,5 10,0
Gestão de resíduos sólidos 6 2,5 40 1,6 2,4 6,7
Sistema de manutenção 6 2,5 40 1,3 2,4 6,7
Especificidades da ETE 12,5 5 80 1,1 2,5 6,4

Gestão de recursos humanos 6 2,5 40 2,8 2,4 6,7
Gestão de Segurança e saúde no 
trabalho 6 2,5 40 2,4 2,4 6,7

Sistema de informação 6 2,5 40 2,4 2,4 6,7
Gestão organizacional 6 2,5 40 2,4 2,4 6,7

Custo de O&M 0,08 0,03 0,50 5,2 2,7 6,3
Viabilidade financeira 6 2,5 40 4,8 2,4 6,7

Legislação ambiental 6 2,5 40 3,4 2,4 6,7
Gestão ambiental e sustentável 6 2,5 40 3 2,4 6,7
Impacto ambiental 6 2,5 50 3,6 2,4 8,3

Benefícios socioeconômicos 6 2,5 40 5,9 2,4 6,7
Participação social 12,5 5 80 4,1 2,5 6,4

Peso do 
critério             

(k)
Critérios de avaliação

Limiar de 
veto                 
(v)

p/q v/p
Limiar  de 

preferência 
(p)

Limiar  de 
indiferença 

(q)

4. Dimensão ambiental

5. Dimensão socioeconômica

1. Dimensão técnica

2. Dimensão administrativa

3. Dimensão financeira

Sistema de monitoramento e 
controle operacional

6 2,5 40 6,1 2,4 6,7
Confiabilidade (DBO) 5 2 30 3,25 2,5 6,0
Confiabilidade (Pt) 5 2 30 3,25 2,5 6,0
Eficiência do processo (DBO) 1,25 0,5 8 3,55 2,5 6,4
Eficiência do processo (Pt) 1,25 0,5 8 3,55 2,5 6,4
Consumo de energia 0,10 0,04 0,70 4,1 2,5 7,0
Gestão de resíduos sólidos 6 2,5 40 6,3 2,4 6,7
Sistema de manutenção 6 2,5 40 5,3 2,4 6,7
Especificidades da ETE 12,5 5 80 4,3 2,5 6,4

Gestão de Segurança e saúde no 
trabalho

6 2,5 40 5,7 2,4 6,7
Gestão de recursos humanos 6 2,5 40 5,1 2,4 6,7
Sistema de informação 6 2,5 40 5,1 2,4 6,7
Gestão organizacional 6 2,5 40 5,1 2,4 6,7

Custo de O&M 0,08 0,03 0,50 5,5 2,7 6,3
Viabilidade financeira 6 2,5 40 5,1 2,4 6,7

Legislação ambiental 6 2,5 40 6,3 2,4 6,7
Gestão ambiental e sustentável 6 2,5 40 5,5 2,4 6,7
Impacto ambiental 6 2,5 50 6,7 2,4 8,3

Benefícios socioeconômicos 6 2,5 40 5,9 2,4 6,7
Participação social 12,5 5 80 4,1 2,5 6,4

Peso do 
critério             

(k)
p/q v/p

5. Dimensão socioeconômica

1. Dimensão técnica

2. Dimensão administrativa

Limiar  de 
preferência 

(p)

4. Dimensão ambiental

Limiar  de 
indiferença 

(q)

3. Dimensão financeira

Critérios de avaliação
Limiar de 

veto                 
(v)
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Tabela B5 – Parâmetros adotados para avaliação dos desempenhos parciais da ETE 
Recanto das Emas pelo método ELECTRE-TRI 

*1 O valor do veto para este critério na avaliação final foi substituído por 75; *2 O valor do veto para este critério 
na avaliação final foi substituído para 1,0. 
 
Tabela B6 – Parâmetros adotados para avaliação do desempenho global da ETE Recanto 
das Emas pelo método ELECTRE-TRI 

*1 O valor do veto para este critério na avaliação final foi substituído por 75; *2 O valor do veto para este critério 
na avaliação final foi substituído por 1,0. 

Sistema de monitoramento e 
controle operacional

6 2,5 40 1,5 2,4 6,7

Confiabilidade (DBO) *1 5 2 30 0,8 2,5 6,0
Confiabilidade (SS) 5 2 30 0,8 2,5 6,0
Eficiência do processo (DBO) 1,25 0,5 8 0,9 2,5 6,4
Eficiência do processo (SS) 2,5 1 16 0,9 2,5 6,4

Consumo de energia *2 0,008 0,003 0,065 1 2,7 8,1
Gestão de resíduos sólidos 6 2,5 40 1,6 2,4 6,7
Sistema de manutenção 6 2,5 40 1,3 2,4 6,7
Especificidades da ETE 12,5 5 80 1,1 2,5 6,4

Gestão de recursos humanos 6 2,5 40 2,7 2,4 6,7
Gestão de Segurança e saúde no 
trabalho 6 2,5 40 2,4 2,4 6,7

Sistema de informação 6 2,5 40 2,4 2,4 6,7
Gestão organizacional 6 2,5 40 2,4 2,4 6,7

Custo de O&M 0,020 0,008 0,140 5,2 2,5 7,0
Viabilidade financeira 6 2,5 40 4,8 2,4 6,7

Legislação ambiental 6 2,5 40 3,4 2,4 6,7
Gestão ambiental e sustentável 6 2,5 40 3 2,4 6,7
Impacto ambiental 6 2,5 40 3,6 2,4 6,7

Benefícios socioeconômicos 6 2,5 40 5,9 2,4 6,7
Participação social 12,5 5 80 4,1 2,5 6,4

v/p
Peso do 
critério             

(k)

5. Dimensão socioeconômica

1. Dimensão técnica

2. Dimensão administrativa

3. Dimensão financeira

4. Dimensão ambiental

Limiar  de 
indiferença 

(q)
p/q

Limiar  de 
preferência 

(p)
Critérios de avaliação

Limiar de 
veto                 
(v)

Sistema de moni toramento e 
controle operacional 6 2,5 40 6,1 2,4 6,7

Confiabi l idade (DBO) *
1 5 2 30 3,25 2,5 6,0

Confiabi l idade (SS) 5 2 30 3,25 2,5 6,0
Ef ic iênc ia  do processo (DBO) 1,25 0,5 8 3,55 2,5 6,4
Ef ic iência do processo (SS) 2,5 1 16 3,55 2,5 6,4

Consumo de energia *
2 0,008 0,003 0,065 4,1 2,7 8,1

Gestão de resíduos sól idos 6 2,5 40 6,3 2,4 6,7
Sistema de manutenção 6 2,5 40 5,3 2,4 6,7
Especi f ic idades da ETE 12,5 5 80 4,3 2,5 6,4

Gestão de Segurança e saúde no 
trabalho

6 2,5 40 5,7 2,4 6,7

Gestão de recursos humanos 6 2,5 40 5,1 2,4 6,7
Sistema de in formação 6 2,5 40 5,1 2,4 6,7
Gestão organizacional 6 2,5 40 5,1 2,4 6,7

Custo de O&M 0,020 0,008 0,140 5,5 2,5 7,0
Viabil idade f inanceira 6 2,5 40 5,1 2,4 6,7

Legislação ambiental 6 2,5 40 6,3 2,4 6,7
Gestão ambiental  e sustentável 6 2,5 40 5,5 2,4 6,7
Impacto ambienta l 6 2,5 50 6,7 2,4 8,3

Benefíc ios socioeconômicos 6 2,5 40 5,9 2,4 6,7
Part ic ipação social 12,5 5 80 4,1 2,5 6,4

v/pCritérios de avaliação
Limiar  de 

veto                 
( v )

Peso do 
critério             

( k )
p/q

5.  Dimensão socioeconômica

1.  Dimensão técnica

2.  Dimensão administrat iva

Limiar   de 
preferência 

(p)

Limiar   de 
indiferença 

( q )

3.  Dimensão f inanceira

4 .  D imensão ambienta l



261 

APÊNDICE   C 
 
Tabela C1 – Parâmetros adotados para avaliação do desempenho global da ETE Norte pelo 
método ELECTRE-TRI, alterando-se os limiares de preferência p e de indiferença q em pelo 
menos 60%, em todos os critérios 

 
 
Obs.: Para a simulação que estabelece o aumento dos limiares p e q em pelo menos 60% nos critérios menos 
importantes foram adotados os mesmos parâmetros citados nesta tabela para os critérios: consumo de energia, 
especificidades da ETE, gestão de recursos humanos, gestão da informação, gestão organizacional, viabilidade 
financeira e participação social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de monitoramento e 
controle operacional

10 4 70 6,1 2,5 7,0

Confiabilidade (DBO) 10 4 60 3,25 2,5 6,0

Confiabilidade (Pt) 10 4 60 3,25 2,5 6,0
Eficiência do processo (DBO) 2,5 1 16 3,55 2,5 6,4
Eficiência do processo (Pt) 2,5 1 16 3,55 2,5 6,4
Consumo de energia 0,16 0,06 1,0 4,1 2,7 6,3
Gestão de resíduos sólidos 10 4 70 6,3 2,5 7,0
Sistema de manutenção 10 4 70 5,3 2,5 7,0
Especificidades da ETE 20 10 100 4,3 2,0 5,0

Gestão de Segurança e saúde no 
trabalho 10 4 60 5,7 2,5 6,0

Gestão de recursos humanos 10 4 60 5,1 2,5 6,0
Sistema de informação 10 4 60 5,1 2,5 6,0
Gestão organizacional 10 4 60 5,1 2,5 6,0

Custo de O&M 0,12 0,05 1,0 5,5 2,4 8,3
Viabilidade financeira 10 4 60 5,1 2,5 6,0

Legislação ambiental 10 4 70 6,3 2,5 7,0
Gestão ambiental e sustentável 10 4 60 5,5 2,5 6,0
Impacto ambiental 10 4 70 6,7 2,5 7,0

Benefícios socioeconômicos 10 4 60 5,9 2,5 6,0
Participação social 20 10 100 4,1 2,0 5,0

p/q v/p

1. Dimensão técnica

2. Dimensão administrativa

Limiar  de 
indiferença 

(q)

Limiar de 
veto                 
(v)

Peso do 
critério             

(k)
Critérios de avaliação

Limiar  de 
preferência 

(p)

3. Dimensão financeira

4. Dimensão ambiental

5. Dimensão socioeconômica
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Tabela C2 – Parâmetros adotados para avaliação do desempenho global da ETE Recanto 
das Emas pelo método ELECTRE-TRI, alterando-se os limiares preferência p e de 

indiferença q, em pelo menos 60% em todos os critérios 
 
Obs.: Para a simulação que estabelece o aumento dos limiares p e q em pelo menos 60% nos critérios menos 
importantes foram adotados os mesmos parâmetros citados nesta tabela para os critérios: consumo de energia, 
especificidades da ETE, gestão de recursos humanos, gestão da informação, gestão organizacional, viabilidade 
financeira e participação social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de monitoramento e 
controle operacional 10 4 70 6,1 2,5 7,0

Confiabilidade (DBO) 8 3,2 60 3,25 2,5 7,5
Confiabilidade (Pt) 8 3,2 60 3,25 2,5 7,5
Eficiência do processo (DBO) 2,5 1 16 3,55 2,5 6,4
Eficiência do processo (Pt) 4 1,6 32 3,55 2,5 8,0
Consumo de energia 0,013 0,005 1 4,1 2,6 76,9
Gestão de resíduos sólidos 10 4 70 6,3 2,5 7,0
Sistema de manutenção 10 4 70 5,3 2,5 7,0
Especificidades da ETE 20 10 100 4,3 2,0 5,0

Gestão de Segurança e saúde no 
trabalho

10 4 60 5,7 2,5 6,0

Gestão de recursos humanos 10 4 60 5,1 2,5 6,0
Sistema de informação 10 4 60 5,1 2,5 6,0
Gestão organizacional 10 4 60 5,1 2,5 6,0

Custo de O&M 0,03 0,01 0,20 5,5 2,5 6,3
Viabilidade financeira 10 4 60 5,1 2,5 6,0

Legislação ambiental 10 4 70 6,3 2,5 7,0
Gestão ambiental e sustentável 10 4 60 5,5 2,5 6,0
Impacto ambiental 10 4 70 6,7 2,5 7,0

Benefícios socioeconômicos 10 4 60 5,9 2,5 6,0
Participação social 20 10 100 4,1 2,0 5,0

v/p

4. Dimensão ambiental

5. Dimensão socioeconômica

p/q
Limiar de 

veto                 
(v)

Peso do 
critério             

(k)

1. Dimensão técnica

2. Dimensão administrativa

Critérios de avaliação
Limiar  de 

preferência 
(p)

Limiar  de 
indiferença 

(q)

3. Dimensão financeira
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Tabela C3 – Parâmetros adotados para avaliação do desempenho global da ETE Norte pelo 
método ELECTRE-TRI, alterando-se os pesos dos critérios em função do contexto local 

 
Tabela C4 – Parâmetros adotados para avaliação do desempenho global da ETE Recanto 
das Emas pelo método ELECTRE-TRI, alterando-se os pesos dos critérios em função do 
contexto local 

Sistema de monitoramento e 
controle operacional

6 2,5 40 6,4 2,4 6,7

Confiabilidade (DBO) 5 2 30 3,35 2,5 6,0
Confiabilidade (Pt) 5 2 30 3,35 2,5 6,0
Eficiência do processo (DBO) 1,25 0,5 8 3,7 2,5 6,4
Eficiência do processo (Pt) 1,25 0,5 8 3,7 2,5 6,4
Consumo de energia 0,10 0,04 0,70 3,5 2,5 7,0
Gestão de resíduos sólidos 6 2,5 40 5,9 2,4 6,7
Sistema de manutenção 6 2,5 40 6,6 2,4 6,7
Especificidades da ETE 12,5 5 80 3,5 2,5 6,4

Gestão de Segurança e saúde no 
trabalho

6 2,5 40 5,7 2,4 6,7

Gestão de recursos humanos 6 2,5 40 4,8 2,4 6,7
Sistema de informação 6 2,5 40 4,8 2,4 6,7
Gestão organizacional 6 2,5 40 4,8 2,4 6,7

Custo de O&M 0,08 0,03 0,50 5,7 2,7 6,3
Viabilidade financeira 6 2,5 40 5 2,4 6,7

Legislação ambiental 6 2,5 40 6,5 2,4 6,7
Gestão ambiental e sustentável 6 2,5 50 7,2 2,4 8,3
Impacto ambiental 6 2,5 50 5,8 2,4 8,3

Benefícios socioeconômicos 6 2,5 40 6,2 2,4 6,7
Participação social 12,5 5 80 3,5 2,5 6,4

5. Dimensão socioeconômica

Limiar  de 
preferência 

(p)

Limiar  de 
indiferença 

(q)

1. Dimensão técnica

2. Dimensão administrativa

3. Dimensão financeira

4. Dimensão ambiental

Critérios de avaliação
Limiar de 

veto                 
(v)

Peso do 

critério             
(k)

p/q v/p

Sistema de monitoramento e 
controle operacional

6 2,5 40 6 2,4 6,7

Confiabilidade (DBO) 5 2 75 3,5 2,5 15,0
Confiabilidade (SS) 5 2 30 3,5 2,5 6,0
Eficiência do processo (DBO) 1,25 0,5 8 3,75 2,5 6,4
Eficiência do processo (SS) 2,5 1 16 3,75 2,5 6,4
Consumo de energia 0,008 0,003 1,0 3,8 2,7 125,0
Gestão de resíduos sólidos 6 2,5 40 5,3 2,4 6,7
Sistema de manutenção 6 2,5 40 6,4 2,4 6,7
Especificidades da ETE 12,5 5 80 3,8 2,5 6,4

Gestão de Segurança e saúde no 
trabalho 6 2,5 40 5,7 2,4 6,7

Gestão de recursos humanos 6 2,5 40 5 2,4 6,7
Sistema de informação 6 2,5 40 5 2,4 6,7
Gestão organizacional 6 2,5 40 5 2,4 6,7

Custo de O&M 0,02 0,008 0,14 5,9 2,5 7,0
Viabilidade financeira 6 2,5 40 5 2,4 6,7

Legislação ambiental 6 2,5 40 6,5 2,4 6,7
Gestão ambiental e sustentável 6 2,5 50 6,8 2,4 8,3
Impacto ambiental 6 2,5 50 5,5 2,4 8,3

Benefícios socioeconômicos 6 2,5 40 6 2,4 6,7
Participação social 12,5 5 80 3,8 2,5 6,4

Peso do 
critério             

(k)
p/q v/p

Limiar  de 
indiferença 

(q)
Critérios de avaliação

Limiar de 
veto                 
(v)

5. Dimensão socioeconômica

1. Dimensão técnica

2. Dimensão administrativa

3. Dimensão financeira

4. Dimensão ambiental

Limiar  de 
preferência 

(p)
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APÊNDICE   D 

 

Tabela D1 - Comparação entre os resultados das avaliações de desempenho pelo método 
ELECTRE-TRI para os procedimentos de alocação pessimista e otimista para a ETE Norte 

Alocação Otimista Alocação Pessimista 
Dimensões 

Desempenhos 
Parciais e Global 

Nível de corte 
(? ) 

Desempenhos 
Parciais e Global 

Nível de corte 
(? ) 

1- Técnica Excelente 0,5 a 1,0 Bom 0,5 a 0,80 
   Médio 0,85 a 1,0 
2 – Administrativa Bom 0,50 a 0,70 Bom 0,50 a 1,0 
 Excelente 0,75 a 1,0 - - 
3 – Financeira Médio 0,50 Médio 0,50 a 1,0 
 Bom 0,55 a 0,65 - - 
  Excelente 0,70 a 1,0 - - 
4 – Ambiental Médio 0,50 a 0,70 Médio 0,50 a 1,0 
  Bom 0,75 a 1,0 - - 
5 - Socioeconômica Excelente 0,50 a 1,0 Excelente 0,50 a 1,0 

Bom 0,50 a 0,55 Bom 0,50 a 0,70 Global 
Excelente 0,60 a 1,0 Médio 0,75 a 1,0 

 
 
 
Tabela D2 - Comparação entre os resultados das avaliações de desempenho pelo método 
ELETRE-TRI para os procedimentos de alocação pessimista e otimista para a ETE Recanto 
das Emas 

Alocação Otimista Alocação Pessimista 
Dimensões 

Desempenhos 
Parciais e Global 

Nível de corte 
(? ) 

Desempenhos 
Parciais e Global 

Nível de corte 
(? ) 

1 – Técnica Excelente 0,50 a 1,0 Muito baixo 0,50 a 1,0 
2 – Administrativa Bom 0,50 a 1,0 Bom 0,50 a 1,0 
3 – Financeira Médio 0,50 Baixo 0,50 a 0,90 
  Bom 0,55 a 1,0 Muito baixo 0,95 a 1,0 
4 – Ambiental Bom 0,50 a 1,0 Médio 0,50 a 0,70 
  - - Baixo 0,75 a 1,0 
5 - Socioeconômica Bom 0,50 a 0,70 Bom 0,50 a 0,70 
 Médio 0,75 a 1,0 Médio 0,75 a 1,0 

Bom 0,50 a 0,85 Muito baixo 0,50 a 1,0 Global 
Excelente 0,90 a 1,0   
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O presente relatório tem por objetivo apresentar os resultados obtidos com a aplicação do 
Modelo de Avaliação de Desempenho Global para as ETE’s Norte e Recanto das Emas, as 
quais foram selecionadas como estudos de caso. O modelo baseou-se em dezoito critérios, 
os quais foram estruturados em cinco dimensões: a técnica, a administrativa, a financeira e 
a socioeconômica. 
 
Os desempenhos das ETE’s nos critérios de avaliação, assim como os desempenhos das 
ETE’s nas dimensões parciais e os desempenhos globais  estão apresentados na Tabela 1. 
 
Tabela E1 – Desempenhos das ETE’s Norte e Recanto das Emas nos critérios de avaliação 

Critérios de Avaliação 
Desempenhos obtidos para a 

ETE Norte 
Desempenhos obtidos para a 

ETE Recanto das Emas 

1 Dimensão Técnica BOM MÉDIO 
1.1 - Sist. monitoram.contr. operacional Excelente Excelente 
1.2.1 – Confiabilidade (DBO) Médio Muito baixo 
1.2.2 – Confiabilidade (Pt) Excelente Bom 
1.3.1 - Eficiência do processo (DBO) Excelente Excelente 
1.3.2 – Eficiência do processo (Pt) Excelente Excelente 
1.4 - Conservação de energia Médio Muito baixo 
1.5 - Sistema de manutenção Bom Bom 
1.6 - Gestão de resíduos sólidos Bom Excelente 
1.7 - Especificidades da ETE Bom Excelente 
2 – Dimensão Administrativa BOM BOM 
2.1 - Gestão de recursos humanos Bom Excelente 
2.2 - Gestão de segur./saúde no trabalho Excelente Médio/Bom 
2.3 - Sistema de informação Bom Médio 
2.4 - Gestão organizacional Bom Bom 
3 – Dimensão Financeira MÉDIO BAIXO 
3.1 - Custo de O&M Baixo/Médio Muito baixo 
3.2 – Margem Operacional Bom Bom 
4 – Dimensão Ambiental MÉDIO MÉDIO 
4.1 - Legislação ambiental Médio Bom 
4.2 - Gestão ambiental e sustentável Bom/Excelente Muito Baixo/Baixo 
4.3 - Impacto ambiental Médio Bom 
5 – Dimensão Socioeconômica EXCELENTE BOM 
5.1 - Benefícios sócio-econômicos Excelente Bom 
5.2 - Participação social Excelente Médio 
Desempenho Global BOM MÉDIO 
 
Os desempenhos da ETE nos critérios individuais foram obtidos a partir de metodologias 
específicas, definidas de acordo com as características de cada critério. Com base nos de 
desempenhos individuais e utilizando-se a importância definida para os critérios pelos 
especialistas, foram determinados os desempenhos parciais e os desempenhos globais, 
com o auxílio do método multiobjetivo de auxílio à decisão ELECTRE-TRI. 
 
O presente relatório tem por objetivo apresentar, também, os pontos fracos e fortes 
identificados durante o procedimento de avaliação das ETE’s. As Tabelas 2 e 3 apresentam 
esses comentários relativos às ETE’s Norte e Recanto das Emas, respectivamente. 
 
 
 



    
    
    
    

Tabela E2 - Desempenhos individuais resultantes e pontos fracos e fortes da ETE Norte 

Critério: 

Desempenho 
individual 

(Categoria e % 
de pontos 
obtidos) 

Pontos Fortes Pontos fracos 

1 – Dimensão Técnica 

 
Sistema de 
monitoramento e 
controle operacional 
 

 
 
 
 
 

Excelente 
(91%) 

?? A ETE conhece e divulga as suas metas e parâmetros 
de controle do processo, e possui  procedimentos de 
monitoramento e controle do processo principal 
padronizados. 
?? A ETE está adequada em relação ao sistema de coleta 
e armazenamento de dados, à sistematização e análise dos 
dados, bem como na forma de reação do sistema. 

 

?? Não está sendo monitorada a qualidade do afluente e do 
efluente da ETE, em relação a óleos e graxas e metais pesados. 
?? Os indicadores chaves são conhecidos e monitorados, 
porém ainda não estão claramente divulgados com esse 
propósito. 
?? O sistema de controle do processo pode ser melhorado por 
meio do aprimoramento da instrumentação do processo. 
?? Não está sendo monitorada a qualidade do afluente e do 
efluente da ETE, em relação a óleos e graxas (mensal), CF 
(semanal), Sulfetos e Sulfatos. 

 

Confiabilidade 
(atingir meta de DBO) 

 
Médio 
(63%) 

 ?? Há uma variação excessiva na qualidade do efluente em 
relação à DBO. 
 

Confiabilidade 
(atingir a meta de Pt) 

 
Excelente 

(98,9%) 

?? O processo mantém uma elevada confiabilidade para 
atingir a meta de Pt estabelecida. 

 

Eficiência 
(para remoção de 
DBO) 

 
Excelente 

(98%) 

?? O processo mantém uma elevada eficiência de remoção 
de DBO. 

 

Eficiência 
(para remoção de Pt) 

 
Excelente 

(95%) 

?? O processo mantém uma elevada eficiência de remoção 
de Pt. 

 

Consumo de energia 

 
Médio 

(2,19 Kwh/ 
KgDBO) 

 ?? O consumo de energia encontra-se em patamar 
intermediário, sendo oportuno melhorar o controle de consumo 
energético. 



Sistema de 
manutenção 

 
 
 
 
 
 
 

Bom 
(74%) 

?? A área possui um bom sistema de suporte de 
gerenciamento em termos de controle de custos, de 
materiais e de informação de equipamentos, o que propicia 
boas condições para uso de indicadores de desempenho. 
?? A área possui boas instalações físicas e recursos 
tecnológicos. 
?? O índice de manutenção preventiva praticado está 
dentro de percentuais recomendados. 
?? A relação entre gerências de manutenção e operação 
tem se mostrado adequada, possibilitando agilidade no 
atendimento com a disponibilização de pessoas. 

?? A área não possui planos e metas para superar os seus 
pontos críticos. O gerenciamento não está apoiado em 
ferramentas que poderiam auxiliar o processo de gestão da área, 
como o 5S, TPM ou MCC, e o sistema de gestão de qualidade  
ainda não está plenamente implementado. 
?? Não há uma padronização adequadamente implementada 
dos procedimentos, bem como não há procedimentos específicos 
para essa atividade em situações emergenciais. 
?? Os indicadores não têm sido controlados e analisados, de 
forma a servirem de subsídio e avaliação da área. Sugere-se a 
utilização de indicador de disponibilidade operacional, número de 
acidentes de trabalho e índice de impacto ambiental, em 
acréscimo aos já praticados. 
?? A manutenção das estruturas metálicas da ETE pode ser 
melhorada, principalmente nas unidades do tratamento primário. 
?? Deve ser melhorada a orientação dos funcionários, no sentido 
de guardar os materiais e equipamentos utilizados. 

Gestão de resíduos 
sólidos 

 
 
 
 
 
 

Bom 
(67%) 

?? As unidades de tratamento e transporte de lodo possuem 
capacidade de tratamento adequadas à produção de lodo 
gerada. 

?? O tratamento preliminar é mantido limpo e com a geração 
de odor controlada. 

 

?? A ETE não possui destinação final adequada para os seus 
resíduos sólidos do tratamento preliminar. A destinação final dos 
biossólidos atual, embora seja recomendada, não atende à 
produção gerada pela ETE, uma vez que há um acúmulo de 
biossólidos nas lagoas de lodo. 
?? O processo de tratamento de lodo pode ser melhorado não só 
para se adequar ao uso agrícola, mas também para melhorar as 
condições de trabalho com a redução e/ou eliminação dos gases 
produzidos, tanto no prédio de desidratação, quanto no ADG. 
?? As lagoas de lodo não são unidades ambientalmente 
adequadas, podendo provocar a contaminação do lençol freático 
e das águas superficiais. 
?? Não há um controle adequado em relação ao uso e manuseio 
dos biossólidos gerados, uma vez que as suas características 
microbiológicas exigem um uso restrito. 

Especificidades 

 
 
 
 

Bom 
(65%) 

?? A ETE possui uma folga operacional que lhe confere uma  
flexibilidade adicional. 

?? A ETE é facilmente acessível, assim como as suas 
unidades internas. 

?? A flexibilidade operacional poderia ser aumentada pela 
inclusão de unidades adicionais, que pudessem minimizar os 
efeitos, sobre o processo de tratamento, da presença de 
substâncias contaminantes, (como os óleos e as gorduras) ou do 
excesso de vazão afluente. Recomenda-se estudar a 
implantação de um tanque de equalização ou de uma unidade de 
separadora de óleo, bem como a instalação de by-pass 
estrategicamente instalados para o mesmo fim. 
?? O projeto da ETE dificultou o acesso, com veículos de grande 
porte, aos decantadores primários e aos tanques de aeração. 
?? O fato de a ETE estar confinada na área urbana, associado à 
presença da antiga ETE, reduz a sua capacidade de adaptação.  



2 – Dimensão Administrativa 

Sistema de Saúde e 
Segurança no Trabalho 

 
 
 
 
 

Excelente 
(91%) 

?? A ETE encontra-se em fase de implantação do 
Sistema de Gestão Integrado, estando ciente da 
legislação pertinente e dos riscos de saúde associados à 
ETE. Há uma boa divulgação desses riscos e promoção 
de treinamentos específicos em segurança no trabalho. 
?? A empresa cumpre as exigência legais no que se 
refere à manutenção de um SESMT, PCMSO e 
pagamento de adicional de insalubridade, bem como 
promove programas de incentivo à saúde. 
?? A ETE possui uma política de Saúde e Segurança no 
Trabalho, planos para implementá-la, e ações de 
monitoramento. 
?? A ETE vem desenvolvendo ações no sentido de 
eliminar ou reduzir as condições inseguras. 

?? A empresa não tem disponibilizado os EPI's em número 
suficiente para os funcionários. 
?? A CIPA possui ainda uma atuação modesta na unidade. 
?? A ETE ainda apresenta locais com fraca ventilação, 
como no prédio de desidratação, laboratórios e ADG. 
?? A ETE pode melhorar nos aspectos ergonométricos e de 
iluminação no prédio de administração. 
?? Não há ainda a prática de investigar os incidentes. 

Gestão de Recursos Humanos 

 
 
 
 
 
 

Bom 
(71%) 

?? A gerência vem promovendo iniciativas para 
motivação e envolvimento dos funcionários, integrando-os 
aos objetivos da unidade. 
?? A taxa de rotatividade é baixa entre os operadores. 
?? O sistema disciplinar tem se mostrado adequado e 
atendido às expectativas da gerência. 
 

?? O processo de seleção da empresa não contempla a 
experiência específica dos operadores. 
?? A carga horária de treinamento (29 h/funcionário/ano) 
tem se mostrado abaixo da média da CAESB 
(35h/funcionário/ano). 
?? Não há um sistema de avaliação e reconhecimento dos 
funcionários. 
?? A estrutura administrativa e a cultura prejudicam 
parcialmente a agilidade das decisões. 
?? O comprometimento dos funcionários é baixo, ficando 
prejudicado ainda pela descontinuidade provocada pela 
escala adotada. 
?? O número de funcionários está situado no limite superior 
da faixa estabelecida pelo modelo. 

Gestão da Informação 

 
 
 
 
 
 

Bom 
(73%) 

?? A ETE coleta e sistematiza adequadamente em 
relatórios as principais informações geradas pela unidade. 
?? A ETE está procurando se informar em relação às 
exigências legais, possui as informações técnicas 
necessárias em relação às características físicas da 
unidade, assim como possui um manual de operação útil e 
acessível. 
?? A esfera superior se mantém informada em relação às 
situações de emergência. 
?? A ETE possui uma comunicação entre equipes bem 
estruturada. 
?? Há uma divulgação periódica dos principais 
resultados da ETE para os seus clientes. 

?? A sistemática de informação internamente à empresa é 
lenta, freqüentemente, não acontece em tempo hábil, 
principalmente nas unidades distantes da Sede. 
?? O canal de comunicação da ETE com os funcionários 
pode ser melhorado, especificamente, no que se refere ao 
incentivo de sugestões para melhoria da unidade. 
?? A estrutura física de gerenciamento de informações 
pode ser melhorada, considerando o grande número de 
informações geradas pelo processo, por meio da aquisição 
de computadores e softwares de gerenciamento de 
sistemas. 

 



Gestão Organizacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bom 
(69%) 

?? A gerência da ETE emprega muitos princípios 
recomendáveis na gestão da unidade, como: foco no 
cliente, gerência de processo, valorização do recurso 
humano, etc. 
?? A estrutura organizacional é adequada em termos de 
número de funcionários/supervisor e níveis hierárquicos, 
assim como há uma clara definição de responsabilidade e 
autoridade. 
?? Há um bom sistema de supervisão operacional da 
ETE em horários críticos e o sistema de vigilância é 
adequado ao local e porte da estação. 
?? O suporte técnico, quando necessário, tem se 
mostrado adequado às necessidades da ETE. 

?? A empresa prejudica a aplicação do princípio de gestão: 
constância de propósito, dada a descontinuidade 
administrativa. 
?? A ETE não possui ainda nenhuma certificação e não 
pratica a comparação de seus resultados com valores de 
referência. 
?? A gerência pratica o planejamento porém não há um 
suporte institucional que garanta as ações planejadas. Da 
mesma forma, percebe-se a falta de suporte para aquisição 
de materiais de consumo. 
?? Embora a empresa seja dotada de um sistema de 
monitoramento de redes, a atuação ainda é fraca, uma vez 
que tem sido verificada, sistematicamente, a presença de 
substâncias contaminantes na rede. 
?? Embora a empresa seja dotada de uma área para 
suporte legal, esse suporte não tem atendido às 
necessidades da área. 
?? A limpeza e conservação pode ser melhorada, 
especificamente em relação à organização de materiais de 
manutenção e limpeza. 

 
3 – Dimensão Financeira 

Custo Operacional 
Baixo/Médio 

(R$1,39/ 
KgDBO) 

?? O custo de manutenção, controle laboratorial e de 
produtos químicos tem se mostrado adequado para a 
ETE. 

?? O custo com recursos humanos se mostrou elevado. 

Margem Operacional  
(sem depreciação) 

 
Bom 
(75%) 

?? A Margem Operacional da ETE é otimizada devido ao 
elevado consumo que ocorre na área de atendimento, 
principalmente devido à elevada presença de prédios 
comerciais e públicos. 

 

4 – Dimensão Ambiental 

Legislação Ambiental 

 
 
 
 
 

Médio 
(46%) 

?? Dentre os padrões de lançamento exigidos no Artigo  
21 da Res.CONAMA N. 20/86, a ETE atende à pH, 
temperatura, materiais flutuantes e sedimentáveis, sendo 
que esses últimos parâmetros não estão sendo 
formalmente controlados 
?? O corpo receptor atende à classe 2 para os 
parâmetros de turbidez, temperatura, pH, materiais 
flutuantes e sedimentáveis, e fósforo total. A concentração 
de amônia é variável, mas não foi possível constatar a 
influência do lançamento do efluente na variação. 
?? Embora não haja legislação específica, há um 
monitoramento regular dos parâmetros de qualidade de 
água de lagos, como a clorofila a, transparência e fósforo. 

?? A ETE não está com a licença ambiental em dia. 
?? Em relação aos padrões de lançamento exigidos na 
legislação, não estão sendo controlados os óleos e graxas, a 
amônia e os sulfetos. 
?? O corpo receptor não apresenta contaminação por óleos 
e graxas, embora esse parâmetro não esteja sendo 
controlado. Por outro lado, a interferência das condições de 
balneabilidade, decorrente da presença de CF próxima ao 
ponto de lançamento da ETE, bem como uma pequena 
redução de OD, está, provavelmente, associada às 
características do efluente. Não há avaliação de DBO, 
sulfetos, sulfatos e substâncias tensoativas no corpo 
receptor. 



 
 
 

Gestão Ambiental e 
Sustentável 

 
 
 
 
 

Excelente/ 
Bom 
(80%) 

?? A ETE possui uma política de gestão ambiental 
definida e discriminada em objetivos e metas para o seu 
cumprimento. 
?? A ETE conhece os seus riscos e os impactos 
ambientais, possui um plano de gerenciamento de risco 
assim como já estudou e estabeleceu procedimentos em 
situações de emergência ambiental. 
?? A ETE avalia e monitora o seu desempenho 
ambiental e se submete a auditorias periodicamente, 
visando a melhoria contínua. 
?? A solução de uso agrícola do biossólido se apresenta 
como uma boa prática voltada à sustentabilidade 
ambiental, assim como a reciclagem de materiais adotada 
pela ETE. 

?? A direção da empresa não está muito comprometida 
com as questões ambientais, uma vez que não há incentivos 
e disponibilidade financeira para os planos propostos. 
?? A ETE deve melhorar o conhecimento e controle dos 
requisitos legais ambientais, a divulgação dos aspectos e 
impactos ambientais, o estabelecimento de responsabilidade 
e autoridade para tratar das questões ambientais e o sistema 
de documentação e comunicação. 
?? Não há iniciativas de controle de consumo de produtos 
químicos e de energia, assim como o aproveitamento de 
gás, visando melhorar a sustentabilidade ambiental da ETE. 

Impacto Ambiental 

 
 

Médio 
(46%) 

?? A ETE possui impactos ambientais pequenos e, em 
alguns casos, passíveis de serem minimizados, como a 
proliferação de insetos, impacto visual, poluição das vias 
no transporte de lodos, consumo de energia e de produtos 
químicos, e produção de gases que contribuem para o 
efeito estufa. 

?? Os impactos de maior amplitude são a geração de odor, 
a alteração na qualidade da água, o extravasamento de 
esgotos, a geração de resíduos sólidos e a contaminação 
dos usuários de biossólidos. 

5 – Dimensão Sócio-econômica 

Benefícios sociais 

 
 
 

Excelente 
(82%) 

?? A ETE não interfere no uso do corpo receptor para 
fins de irrigação (que praticamente são gramíneas) e uso 
paisagístico (que viabiliza o uso industrial/turístico). 

?? O uso para fins desportivo e recreativo já é prejudicado 
pelas contribuições clandestinas da área urbana, entretanto 
a falta de cloração do efluente aumenta o risco de  
contaminação dos usuários. 
?? O lançamento do efluente aumenta o risco de 
contaminação da comunidade aquática, que também já é 
parcialmente prejudicado pela área urbana. 

Participação social 

 
 
 

Excelente 
(82%) 

?? A ETE promove um bom intercâmbio com a 
comunidade, por meio de contatos telefônicos e convite 
para visitas à unidade. 
?? A ETE participa de programas ambientais 
relacionados ao uso recreativo do Lago Paranoá 
promovido pela empresa e Governo. 

?? A ETE não participa de ações sociais na comunidade e 
nem de outras associações voltadas à melhoria de qualidade 
ambiental. 
?? A ETE promove esclarecimentos aos usuários de 
biossólidos, porém esses esclarecimentos podem ser 
melhorados tendo em vista o uso restrito que deve ser dado 
ao mesmo. 

 
 
 



 
    
    
    

Tabela E3 – Desempenhos Individuais resultantes e pontos fracos e fortes da ETE Recanto das Emas 

Critério: 

Desempenho 
individual 

(Categoria e % 
de pontos 
obtidos) 

Pontos Fortes Pontos fracos 

1 – Dimensão Técnica 

 
Sistema de 
monitoramento e 
controle operacional 
 

 
 
 

Excelente 
(88%) 

?? A ETE está adequada em relação ao sistema de coleta 
e armazenamento de dados, à sistematização e análise dos 
dados, bem como na forma de reação do sistema. 
?? O sistema de controle do processo é adequado ao tipo 
de processo que não exige ações de controle. 

?? A ETE não conhece as suas metas e parâmetros de controle 
do processo. Não possui uma padronização de procedimentos de 
monitoramento e controle do processo principal. 
?? Não está sendo monitorada a qualidade do afluente e do 
efluente da ETE, em relação a óleos e graxas (mensal), CF 
(semanal ou quinzenal), Sulfetos e Sulfatos. Na lagoa aerada 
falta o monitoramento do OD e Clorofila a (Diário ou 2xsemana). 

 

Confiabilidade 
(para atingir meta de 
DBO) 

 
Muito baixo 

(0) 

 ?? A concentração média de DBO no efluente foi comparada 
considerando-se como padrão o valor de 30 mg/l, que é o padrão 
de lançamento estabelecido pela EPA para efluentes de 
tratamentos secundários. O processo não se mostrou capaz de 
atender a esse padrão. 
 

Confiabilidade 
(para atingir a meta de 
SS) 

 
Bom 

(75,4%)  

?? O processo mantém uma boa confiabilidade para atingir 
a meta de SS estabelecida. 

 

Eficiência 
(para remoção de DBO) 

 
Excelente 

(93%) 

?? O processo mantém uma elevada eficiência de remoção 
de DBO. 

 

Eficiência 
(para remoção de SS) 

Excelente 
(93%) 

?? O processo mantém uma elevada eficiência de remoção 
de SS. 

 

Consumo de energia 

 
 

Muito baixo 
(0,95 Kwh/ 

KgDBO) 
 

??  ?? O consumo de energia encontra-se extremamente elevado, 
tendo em vista que 50% dos aeradores estão  parados na lagoa 
aerada de mistura completa, e que são obtidas as elevadas 
remoções no UASB. É recomendável proceder a uma auditoria 
do sistema de energia, uma vez que o consumo provavelmente 
poderá ser reduzido. 



Sistema de manutenção 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bom 
(71,5%)  

?? A área possui um bom sistema de suporte de 
gerenciamento em termos de controle de custos, de 
materiais e de informação de equipamentos, o que propicia 
boas condições para uso de indicadores de desempenho. 
?? A área possui boas instalações físicas e recursos 
tecnológicos. 
?? O índice de manutenção preventiva praticado está 
dentro de percentuais recomendados. 
 

?? A área não possui planos e metas para superar os seus 
pontos críticos. 
?? O gerenciamento não está apoiado em ferramentas que 
poderiam auxiliar o processo de gestão da área, como o 5S, TPM 
ou MCC, e o sistema de gestão de qualidade ainda não está 
implementado adequadamente. 
?? Não há uma padronização adequadamente implementada 
dos procedimentos. 
?? Os indicadores não têm sido controlados e analisados, de 
forma a servirem de subsídio e avaliação da área. Sugere-se a 
utilização de indicador de disponibilidade operacional, número de 
acidentes de trabalho e índice de impacto ambiental, em 
acréscimo aos já praticados. 
?? Deve ser melhorada a orientação dos funcionários, no sentido 
de guardar os materiais e equipamentos utilizados. 
?? O número de equipamentos parados é excessivo e prejudica 
o resultado operacional da ETE. A distância à ETE e o acesso 
aos equipamentos podem ser fatores que influenciam 
negativamente nesse aspecto. 

Gestão de resíduos 
sólidos 

 
 
 
 

Excelente 
(89%) 

?? As unidades de tratamento e transporte de lodo 
possuem capacidade de tratamento adequadas à produção 
de lodo gerada. 
?? O tratamento preliminar é mantido limpo e com a 
geração de odor controlada. 
?? O uso dos biossólidos como adubo de plantas nas 
ETE’s se mostra bastante adequado. Recomenda-se fazer 
um estudo com o objetivo de verificar a capacidade dessa 
solução absorver o biossólido gerado na medida em que a 
ETE estiver operando de forma regular. 
 

?? A ETE não possui destinação final adequada para os seus 
resíduos sólidos do tratamento preliminar. 
?? Embora o processo de tratamento de lodo adotado seja 
bastante eficiente, o processo ainda não tem o seu impacto e 
riscos conhecidos e controlados. 
 

Especificidades 

 
Excelente 

(95%) 

?? A ETE possui uma excelente flexibilidade, devido à folga 
operacional e à existência de by-pass estratégicos. 
?? O processo e o layout interno garantem à ETE uma boa 
capacidade adaptativa em caso de futuras expansões. 
?? A ETE é facilmente acessível, assim como as suas 
unidades internas. 

?? Há uma dificuldade de acesso aos aeradores para 
manutenção. 
 

 
 
 
 
 
 



2 – Dimensão Administrativa 

Sistema de Saúde e 
Segurança no 
Trabalho 

 
 
 
 
 
 

Médio/ Bom 
(60%) 

?? A empresa cumpre as exigência legais no que se refere 
à manutenção de um SESMT, PCMSO e pagamento de 
insalubridade, além de promover programas de incentivo à 
saúde. 
 

?? A ETE não possui um PPRA, que é uma exigência legal, e 
que possibilita conhecer os riscos ambientais existentes 
associados à unidade. 
?? A ETE não possui uma política de Saúde e Segurança no 
Trabalho, nem planos para implementá-la. Não há treinamentos 
adicionais em segurança do trabalho, somente os que são 
promovidos anualmente pela CIPA. 
?? Não há um levantamento dos riscos à saúde, presentes na 
ETE, e nem a divulgação desses riscos entre os funcionários. 
?? A empresa não tem disponibilizado os EPI's em número 
suficiente para os funcionários. 
?? A CIPA possui ainda uma atuação modesta na unidade. 
?? A ETE apresenta algumas situações inseguras, como falta 
de proteção, no tratamento preliminar e no UASB. 
?? A ETE apresenta uma fraca ventilação no laboratório. 
?? Não há ainda a prática de investigar acidentes e incidentes. 

Gestão de Recursos 
Humanos 

 
 
 
 
 
 

Excelente 
(81%) 

?? A gerência vem promovendo iniciativas para motivação 
e envolvimento dos funcionários, integrando-os aos objetivos 
da unidade. 
?? A taxa de rotatividade é baixa entre os operadores. 
?? O sistema disciplinar tem se mostrado adequado e 
atende às expectativas da gerência. 
?? A carga horária de treinamento (61 h/ funcionário/ ano) é 
bastante elevada em relação à média da CAESB 
(35h/funcionário/ ano). 
?? O número de funcionários se mostrou adequado. 
?? A ETE adota um sistema de reconhecimento dos 
funcionários e tem iniciativas de promovem a motivação e o 
envolvimento da unidade. 
 

?? O processo de seleção da empresa não contempla a 
experiência específica dos operadores. 
?? A estrutura administrativa e a cultura prejudicam 
parcialmente a agilidade das decisões. 
?? O comprometimento dos funcionários ainda é pouco, ficando 
prejudicado ainda pela descontinuidade provocada pela escala 
adotada. 
?? A ETE não adota um sistema de avaliação dos funcionários, 
o qual poderia estar associado ao sistema de reconhecimento já 
adotado na unidade. 
 

Gestão da Informação 

 
 
 
 
 

Médio 
(66%) 

?? A ETE coleta e sistematiza, adequadamente, em 
relatórios, as principais informações geradas pela unidade. 
?? A esfera superior se mantém informada em relação às 
situações de emergência. 
?? A ETE possui uma comunicação entre equipes bem 
estruturada. 
?? Há uma divulgação periódica dos principais resultados 
da ETE para os seus clientes. 

?? Não há um conhecimento claro a respeito das legislações a 
que a ETE está submetida. Há uma escassez das informações 
técnicas relativas às características físicas da unidade. A ETE 
não possui um manual de operação. 
?? A sistemática de informação internamente à empresa é 
lenta, freqüentemente, não acontece em tempo hábil, 
principalmente nas unidades distantes da Sede. 
?? A estrutura física de gerenciamento de informações pode ser 
melhorada, por meio da aquisição de softwares de 
gerenciamento de sistemas e comunicação virtual entre com 
outras áreas, que possibilitará maior agilidade das informações. 

 



 

Gestão 
Organizacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bom 
(65%) 

?? A gerência da ETE emprega muitos princípios 
recomendáveis na gestão da unidade, como: foco no cliente, 
gerência de processo, valorização do recurso humano, etc. 
?? A estrutura organizacional é adequada em termos de 
número de funcionários/supervisor e níveis hierárquicos, 
assim como há uma clara definição de responsabilidade e 
autoridade. 
?? Há um bom sistema de supervisão operacional da ETE 
em horários críticos e o sistema de vigilância é adequado ao 
local e porte da estação. 
?? O suporte técnico, quando necessário, tem se mostrado 
adequado às necessidades da ETE. 

?? A empresa prejudica a aplicação do princípio de gestão: 
constância de propósito, dada a descontinuidade administrativa. 
?? A ETE não possui ainda nenhuma certificação e não pratica 
a comparação de seus resultados com valores de referência. 
?? A gerência pratica o planejamento, porém não há um suporte 
institucional que garanta as ações planejadas. Da mesma forma, 
percebe-se a falta de suporte para aquisição de materiais de 
consumo. 
?? Embora a empresa seja dotada de um sistema de 
monitoramento de redes, essa atividade não está presente  
naquela área de atendimento (Recanto das Emas e Riacho 
Fundo II). 
?? Embora a empresa seja dotada de uma área para suporte 
legal, esse suporte não tem atendido às necessidades da área. 
?? A limpeza e a conservação da ETE pode ser melhorada, 
especificamente em relação à colocação de materiais retirados 
do UASB, que têm sido deixados nas proximidades, e em relação 
à organização de materiais de manutenção e limpeza. 

 
3 – Dimensão Financeira 

Custo Operacional 

 
Muito Baixo 

(R$0,60/ 
KgDBO) 

?? A ETE apresenta os custos com recursos humanos, 
manutenção e análises laboratoriais adequados. 

?? O custo de energia está muito elevado, provocando uma 
elevação no custo operacional final. 

Margem Operacional  
(sem depreciação) 

 
Bom 
(70%) 

?? A Margem Operacional da ETE é boa, mesmo 
considerando que a área atendida possui um baixo consumo 
e, conseqüentemente, uma receita moderada. 

 

4 – Dimensão Ambiental 

Legislação Ambiental 

 
 
 
 

Bom 
(66%) 

?? A ETE está devidamente documentada no que se refere 
ás exigências cegais ambientais. 
?? Dentre os padrões de lançamento exigidos no Artigo 21 
da Resolução CONAMA N. 20/86, a ETE atende à 
temperatura, pH, materiais flutuantes e sedimentáveis, 
sendo que esses últimos parâmetros não estão formalmente 
controlados. 
?? O corpo receptor atende à classe 2 para os parâmetros 
de turbidez, temperatura, pH, OD, materiais flutuantes e 
sedimentáveis e fósforo total. 

?? Em relação aos padrões de lançamento estabelecidos na 
legislação, não são controlados os óleos e graxas, a amônia e os 
sulfetos. 
?? O corpo receptor não apresenta contaminação por óleos e 
graxas, embora esse parâmetro não esteja sendo controlado.  
?? O corpo receptor apresenta uma variação significativa com o 
lançamento do efluente da ETE, especificamente no que se 
refere à CF, DBO e amônia. Não há avaliação de sulfetos, 
sulfatos e substâncias tenso-ativas no corpo receptor. 

 
 
 



 

Gestão Ambiental e 
Sustentável 

 
 
 
 
 
 

Muito baixo/ 
Baixo 
(20%) 

?? A solução de uso do biossólido nas ETE´s da região 
como adubo se apresenta como uma boa prática voltada à 
sustentabilidade ambiental. A ETE também adota a 
reciclagem de materiais. 

?? A ETE não possui uma política de gestão ambiental e nem 
há objetivos e metas para tratar das questões ambientais. 
?? A direção da empresa não está muito comprometida com as 
questões ambientais, uma vez que não há iniciativas que 
incentive a implementação da gestão ambiental  na ETE. 
?? A ETE deve melhorar o conhecimento e controle dos 
requisitos legais ambientais. 
?? A ETE não possui um sistema de gestão ambiental, dessa 
forma não há conhecimento dos aspectos e impactos ambientais, 
não há um plano de gerenciamento de risco, não há um sistema 
de medição e avaliação do desempenho ambiental, dentre outros 
aspectos previstos nesse tipo de sistema. 
?? Não há um controle de consumo de energia, assim como 
não há o aproveitamento de gás, que são iniciativas que podem 
aumentar a  sustentabilidade ambiental da ETE. 
 

Impacto Ambiental 

 
 

Bom 
(32%) 

?? A ETE possui alguns impactos ambientais pequenos e, 
em alguns casos, passíveis de serem minimizados, como a 
proliferação de insetos, impacto visual, consumo de energia 
e de produtos químicos, e produção de gases que 
contribuem para o efeito estufa. 

?? Os impactos de maior amplitude são a geração de odor, a 
alteração na qualidade da água, a geração de resíduos sólidos e 
a contaminação dos usuários de biossólidos. 

5 – Dimensão Sócio-econômica 

Benefícios sociais 

 
 
 

Médio 
(62%) 

 ?? O uso para fins de irrigação (basicamente agrícola), 
desportivo e recreativo já é parcialmente prejudicado pela 
presença da área urbana à montante, entretanto, após o 
lançamento do efluente há um aumento da concentração de CF e 
de DBO, com uma freqüência considerável, que vem 
prejudicando esse tipo de uso. 
?? Verifica-se um acréscimo significativo da presença de 
amônia após o lançamento da ETE, que pode afetar, 
principalmente, a conservação da vida aquática. 

Participação social 

 
Médio 
(55%) 

?? A ETE promove um bom intercâmbio com a 
comunidade, por meio de contato telefônico, no que se 
refere aos esclarecimentos e reclamações. 
 

?? A ETE pode promover um maior intercâmbio com a 
comunidade local, por meio de ações como a implementação de 
visitas à ETE dos vizinhos e reclamantes. 
?? A ETE possui potencial para promover maior participação e 
envolvimento em programas ambientais e sociais. 

 



Tabela F1 - Padrões para o corpo receptor e padrões de lançamento exigidos pela Resolução CONAMA N° 20/86

Classe 1 Classe 2 Classe 3  Classe 4  Classe 5  Classe 6  Classe 7  Classe 8
Gosto e odor - VA VA VA - - - - - -
Cor mg Pt/l natural 75 75 - - - - - -
Corantes artificiais

- VA VA VA - VA VA - - -
Turbidez UNT 40 100 100 - - - - - -
Temperatura º C - - - - - - - - <40*8

Óleos e graxas - VA VA VA *1 VA *1 VA *1 *10

Materiais flutuantes
- VA VA VA VA VA VA VA VA VA

Materiais 
sedimentáveis mg/l VA VA VA *2 VA VA VA *2 1,0*9

Subst. causam cor, 

odor e turbidez - - - - - VA VA VA VA -
Coliformes fecais org/100ml <=200*3 <=1000*3 <=4000*3 - <=1000*4 4000*3 1000*3 4000*3 -
Coliformes totais org/100ml <=1000*3 <=5000*3 <=20000*3 - <=5000*3 <=20000*3 <=5000*3 <=20000*3 -
DBO mg/l <=3 <=5*7 <=10*7 - <=5 <=10 <=5 - -
OD mg/l >=6 >=5 >=4 >=2 >=6 >=4 >=5 >=3 -
pH - 6,0 a 9,0 6,0 a 9,0 6,0 a 9,0 6,0 a 9,0 6,5 a 8,5*5 6,5 a 8,5*5 6,5 a 8,5 5,0 a 9,0 5,0 a 9,0
Regime de vazão - - - - - - - - - *6

Alumínio mg Al/ l 0,1 0,1 0,1 - 1,5 - - - -
Amônia não 
ionizável (ou livre) mg NH3/l 0,02 0,02 - - 0,4 - 0,4 - -
Amônia mg N/ l - - 1,0 - - - - - 5
Arsênio mg As/ l 0,05 0,05 0,05 - - 0,05 - 0,5
Bário mg Ba/ L 1,0 1,0 1,0 - - - - 5
Berílio mg Be/ l 0,1 0,1 0,1 - 1,5 - - - -
Boro mg B/ l 0,75 0,75 0,75 - 5,0 - - - 5
Benzeno mg/l 0,01 0,01 0,01 - - - - - -
Benzo-a-pireno mg/l 0,00001 0,00001 0,00001 - - - - - -
Cádmio mg Cd/ l 0,001 0,001 0,01 - 0,005 - 0,005 - 0,2
Cianetos mg CN/ l 0,01 0,01 0,2 - 0,005 - 0,005 - 0,2
Chumbo mg Pb/ l 0,03 0,03 0,05 - 0,01 - 0,01 - 0,5
Cloretos mg Cl/ l 250 250 250 - - - - - -
Cloro residual mg Cl/ l 0,01 0,01 - - 0,01 - - - -
Cobalto mg Co/ l 0,2 0,2 0,2 - - - - - -
Cobre mg Cu/ l 0,02 0,02 0,5 - 0,05 - 0,05 - 1
Cromo trivalente mg Cr/ l 0,5 0,5 0,5 - - - - - 2
Cromo hexavalente

mg Cr/ l 0,05 0,05 0,05 - 0,05 - 0,05 - 0,5
1,1 dicloroeteno mg/l 0,0003 0,0003 0,0003 - - - - - -
1,2 dicloroetano mg/l 0,01 0,01 0,01 - - - - - -
Estanho mg Sn/ l 2,0 2,0 2,0 - 2,0 - - - 4
Indice de Fenóis mg  

C6H5OH/ l 0,001 0,001 0,3 <=1,0 0,001 - 0,001 - 0,5
Ferro Solúvel mg Fe/ l 0,3 0,3 5,0 - 0,3 - - - 15
Fluoretos mg F/ l 1,4 1,4 1,4 - 1,4 - 1,4 - 10
Fosfato total mg P/ l 0,025 0,025 0,025 - - - - - -
Lítio mg Li/ l 2,5 2,5 2,5 - - - - - -
Manganês mg Mn/ l 0,1 0,1 0,5 - 0,1 - - - 1
Mercúrio mg Hg/ l 0,0002 0,0002 0,002 - 0,0001 - 0,0001 - 0,01
Níquel Mg Ni/ l 0,025 0,025 0,025 - 0,1 - 0,1 - 2
Nitrato mg N/ l 10 10 10 - 10 - - - -
Nitrito mg N/ l 1,0 1,0 1,0 - 1,0 - - - -
Nitrogênio 
Amoniacal mg N/ l - - 1,0 - - - - - -
Prata mg Ag/ l 0,01 0,01 0,05 - 0,005 - - - 0,1
Pentaclorofenol mg/l 0,01 0,01 0,01 - - - - - -
Selênio mg Se/ l 0,01 0,01 0,01 - 0,01 - - - 0,05

APÊNDICE   F

Padrões de 
lançamento

Substâncias potencialmente prejudiciais

Águas Salobras
Padrões do corpo receptor

Parâmetros

Unidade
Águas Doces Águas Salinas



Classe 1 Classe 2 Classe 3  Classe 4  Classe 5  Classe 6  Classe 7  Classe 8
Sólidos diss. totais

mg/l 500 500 500 - - - - - -
Subst. tenso-ativas

mg LAS/ l 0,5 0,5 0,5 - 0,002 - - - -
Sulfatos mg SO4/ l 250 250 250 - - - - - -
Sulfetos mg S/ l 0,002 0,002 0,3 - 0,002 - 0,002 - 1,0
Sulfitos mg SO3/ l - - - - - - - - 1,0
Tálio mg Tl/ l - - - - 0,1 - - - -
Tetracloroeteno mg/l 0,01 0,01 0,01 - - - - - -
Tricloroeteno mg/l 0,03 0,03 0,03 - - - - - -
Tetracloroeteno de 
carbono mg/l 0,003 0,003 0,003 - - - - - -
2,4,6, triclorofenol mg/l 0,01 0,01 0,01 - - - - - -
Urânio total mg U/ l 0,02 0,02 0,02 - 0,5 - - - -
Vanádio mg V/ l 0,1 0,1 0,1 - - - - - -
Zinco mg Zn/ l 0,18 0,18 5,0 - 0,17 - 0,17 - 5
Aldrin ug/l 0,01 0,01 0,03 - 0,003 - 0,003 - -
Clordano ug/l 0,04 0,04 0,3 - 0,004 - 0,004 - -
DDT ug/l 0,002 0,002 1 - 0,001 - 0,001 - -
Dieldrin ug/l 0,005 0,005 0,03 - 0,003 - 0,003 - -
Endrin ug/l 0,004 0,004 0,2 - 0,004 - 0,004 - -
Endossulfan ug/l 0,056 0,056 150 - 0,034 - 0,034 - -
Epôxido de 
heptacloro ug/l 0,01 0,01 0,1 - 0,001 - 0,001 - -
Heptacloro ug/l 0,01 0,01 0,1 - 0,001 - 0,001 - -
Lindano (gama-
BHC) ug/l 0,02 0,02 3,0 - 0,004 - 0,004 - -
Metoxicloro ug/l 0,03 0,03 30 - 0,03 - 0,03 - -
Dodecacloro+ 
Nonacloro ug/l 0,001 0,001 0,001 - 0,001 - 0,001 - -
Bifenilas 
policloradas 
(PCB's): ug/l 0,001 0,001 0,001 - - - - - -
Toxafeno ug/l 0,01 0,01 5,0 - 0,005 - 0,005 - -
Demeton ug/l 0,1 0,1 14 - 0,1 - 0,1 - -
Gution ug/l 0,005 0,005 - 0,01 - 0,01 - -
Malation ug/l 0,1 0,1 100 - 0,1 - 0,1 - -
Paration ug/l 0,04 0,04 35 - - - 0,04 - -
Carbaril ug/l 0,02 0,02 70 - - - - - -
Comp. 

Organofosforados e 

carbamatos totais
ug/l em 
Paration 10 10 100 - 10 - 10 - 1

2,4 - D ug/l 4,0 4,0 20 - 10 - 10 - -
2,4,5 -TP ug/l 10 10 10 - 10 - 10 - -
2,4,5 -T ug/l 2,0 2,0 2,0 - 10 - 10 - -
Outros compostos

mg/l - - - - - - - - 1,0*11

Compostos 
Organoclorados 
não listados mg/l - - - - - - - - 0,05
Observações:
V.A. - Virtualmente ausente
*1 - Toleram-se iridicências, ou seja, efeitos das cores do arco-íris
*2 - Materiais sedimentáveis que contribuam para o assoreamento de canais de navegação
*3 - Os limites devem ser atendidos em 80% ou mais, de pelo menos 5 amostras mensais colhidas em cada mês, para usos diversos. 
Águas com uso de recreação de contato primário devem atender ao Artigo 26 e águas para irrigação de hortaliças ou plantas frutíferas
 não devem conter coliformes.
*4 - Os limites devem ser atendidos em 80% ou mais, de pelo menos 5 amostras mensais colhidas em cada mês, para usos diversos. 
Águas com uso de recreação de contato primário devem atender ao Artigo 26 e águas para criação natural ou intensiva de espécies 
destinadas à alimentação humana, ingeridas cruas, não deve exceder uma concentração média de 14 CF/100ml, com no máximo, 
10% das amostras excedendo 43 CF/100ml.
*5 - Não deve haver uma mudança do pH natural maior que 0,2 unidades.
*6 -  A vazão máxima não pode exceder a 1,5 vezes a vazão média do período de atividade do agente produtor.
*7 - Os limites de DBO poderão ser elevados caso o estudo de auto depuração indiquem que os limites de OD serão atendidos. 
*8 - O corpo receptor não poderá sofrer uma variação maior que 3oC.
*9 - Caso o lançamento seja feito em lagos ou lagoas, os materias sedimentáveis deverão estar virtualmente ausente.
*10 - Óleos minerais até 20 mg/l e óleos vegetais e gorduras animais até 50 mg/l.
*11 - Refere-se aos compostos: Sulfeto de Carbono, Tricloroeteno, Cloroformio, Tetracloreto de carbono, Dicloroeteno

Parâmetros
Padrões do corpo receptor

Padrões de 
lançamento

Unidade
Águas Doces Águas Salinas Águas Salobras



Tabela A6 - Padrões de qualidade do corpo receptor e do efluente, considerados críticos no modelo

Classe 1 Classe 2 Classe 3  Classe 4  Classe 5  Classe 6  Classe 7  Classe 8
Gosto e odor - VA VA VA - - - - - -
Cor mg Pt/l natural 75 75 - - - - - -
Corantes artificiais 
?? - VA VA VA - VA VA - - -
Turbidez UNT 40 100 100 - - - - - -
Óleos e graxas - VA VA VA *1 VA *1 VA *1 *10

Materiais flutuantes
- VA VA VA VA VA VA VA VA VA

Materiais 
sedimentáveis mg/l VA VA VA *2 VA VA VA *2 1,0*9

Coliformes fecais org/100ml 200*3 1000*3 4000*3 - 1000*4 4000*3 1000*3 4000*3 -
Coliformes totais org/100ml 1000*3 5000*3 20000*3 - 20000*2 20000*3 5000*3 20000*3 -
DBO mg/l 3 5*7 10*7 - 5 10 5 - -
OD mg/l >=6 >=5 >=4 >=2 >=6 >=4 >=5 >=3 -
pH - 6,0 a 9,0 6,5 a 8,5*5 6,5 a 8,5*5 6,5 a 8,5 5,0 a 9,0 5,0 a 9,0

Amônia não 
ionizável (ou livre) mg NH3/l 0,02 0,02 - - 0,4 - 0,4 -
Amônia total mg N/ l - - 5,0 - - - - - 5
Sólidos diss. totais

mg/l 500 500 500 - - - - - -
Sulfatos mg SO4/ l 250 250 250 - - - - - -
Sulfetos mg S/ l 0,002 0,002 0,3 - 0,002 - 0,002 - 1
Observações:

*1 - Toleram-se iridicências, ou seja, efeitos das cores do arco-íris
*2 - Materiais sedimentáveis que contribuam para o assoreamento de canais de navegação
*3 - Os limites devem ser atendidos em 80% ou mais, de pelo menos 5 amostras mensais colhidas em cada mês, para usos diversos. 
Águas com uso de recreação de contato primário devem atender ao Artigo 26 e águas para irrigação de hortaliças ou plantas frutíferas
 não devem conter coliformes.
*4 - Os limites devem ser atendidos em 80% ou mais, de pelo menos 5 amostras mensais colhidas em cada mês, para usos diversos. 
Águas com uso de recreação de contato primário devem atender ao Artigo 26 e águas para criação natural ou intensiva de espécies 
destinadas à alimentação humana, ingeridas cruas, não deve exceder uma concentração média de 14 CF/100ml, com no máximo, 
10% das amostras excedendo 43 CF/100ml.
*5 - Não deve haver uma mudança do pH natural maior que 0,2 unidades.
*6 -  A vazão máxima não pode exceder a 1,5 vezes a vazão média.
*7 - Os limites de DBO poderão ser elevados caso o estudo de auto depuração indiquem que os limites de OD serão atendidos. 
*8 - O corpo receptor não poderá sofrer uma variação maior que 3oC.
*9 - Caso o lançamento seja feito em lagos ou lagoas, os materias sedimentáveis deverão estar virtualmente ausente.
*10 - Óleos minerais até 20 mg/l e óleos vegetais e gorduras animais até 50 mg/l.

Classe 1 Classe 2 Classe 3  Classe 4  Classe 5  Classe 6  Classe 7  Classe 8
Gosto e odor - VA VA VA - - - - - -
Cor mg Pt/l natural 75 75 - - - - - -
Corantes artificiais

- VA VA VA - VA VA - - -
Turbidez UNT 40 100 100 - - - - - -
Temperatura º C - - - - - - - - <40*8

Óleos e graxas - VA VA VA *1 VA *1 VA *1 *10

Materiais flutuantes
- VA VA VA VA VA VA VA VA VA

Materiais 
sedimentáveis mg/l VA VA VA *2 VA VA VA *2 1,0*9

Coliformes fecais org/100ml <=200*3 <=1000*3 <=4000*3 - <=1000*4 4000*3 1000*3 4000*3 -
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Classe 1 Classe 2 Classe 3  Classe 4  Classe 5  Classe 6  Classe 7  Classe 8
Gosto e odor - VA VA VA - - - - - - - - -
Cor mg Pt/l natural 75 75 - - - - - - - - -
Corantes artificiais

- VA VA VA - VA VA - - - - - -
Turbidez UNT 40 100 100 - - - - - - - - OK
Temperatura º C - - - - - - - - <40*8 OK OK Ok
Óleos e graxas - VA VA VA *1 VA *1 VA *1 *10 não Av não Av não Av
Materiais flutuantes

- VA VA VA VA VA VA VA VA VA OK OK Ok
Materiais 
sedimentáveis mg/l VA VA VA *2 VA VA VA *2 1,0*9 OK OK Ok
Coliformes fecais org/100ml <=200*3 <=1000*3 <=4000*3 - <=1000*4 4000*3 1000*3 4000*3 - - - nOk
Coliformes totais org/100ml <=1000*3 <=5000*3 <=20000*3 - <=5000*3 <=20000*3 <=5000*3 <=20000*3 - - - -
DBO mg/l <=3 <=5*7 <=10*7 - <=5 <=10 <=5 - - - - 65%Ok
OD mg/l >=6 >=5 >=4 >=2 >=6 >=4 >=5 >=3 - - - OK
pH - 6,0 a 9,0 6,0 a 9,0 6,0 a 9,0 6,0 a 9,0 6,5 a 8,5*5 6,5 a 8,5*5 6,5 a 8,5 5,0 a 9,0 5,0 a 9,0 OK OK OK

Amônia não 
ionizável (ou livre) mg NH3/l 0,02 0,02 - - 0,4 - 0,4 - não Av
Amônia mg N/ l - - 1,0 - - - - - 5 não Av não Av -
Sólidos diss. totais

mg/l 500 500 500 - - - - - - - - -
Sulfatos mg SO4/ l 250 250 250 - - - - - - - - ?
Sulfetos mg S/ l 0,002 0,002 0,3 - 0,002 - 0,002 - 1 não Av não Av ?
Subst. tenso-ativas

mg LAS/ l 0,5 0,5 0,5 - 0,002 - - - - - - não Av
Fosfato total mg P/ l 0,025 0,025 0,025 - - - - - - - - Ok

4/7 4/7 7,6/12
% de atendimento 57% 57% 63%
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