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UTILIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DE CUSTOS PARA ANÁLISE DE MEDIDAS 

DE DESPOLUIÇÃO HÍDRICA 

Ana Paula Zubiaurre Brites1; Leane Chamma Barbar Przybysz2; Maria Cristina Carvalho Marin3; 

Luiz Orsini Yazaki4; Cristovão Scapulatempo Fernandes5 & Monica Ferreira do Amaral Porto6 

RESUMO --- Os problemas relacionados a poluição hídrica podem ser resolvidos através de 
investimentos em medidas de despoluição hídrica, logo a disponibilidade de recursos financeiros 
pode interferir no estabelecimento das alternativas. Por este motivo, o desenvolvimento de métodos 
que auxiliem a verificação da viabilidade econômica torna-se importante fonte de consulta para 
estimativas preliminares necessárias para implantação desses empreendimentos. Este artigo visa 
proporcionar uma fonte para análise preliminar dos custos de investimentos em medidas de 
despoluição hídrica, servindo de referência para técnicos e órgãos gestores de recursos hídricos e 
ambientais para tomada de decisão. A metodologia utilizada para composição dos custos baseou-se 
em: dados bibliográficos, dados medidos em obras reais e em um relatório emitido pelo Ministério 
das Cidades. Os resultados obtidos foram considerados satisfatórios, pois apresentaram coerência e 
proporção em relação aos dados medidos em obras. A gestão de recursos hídricos e os 
investimentos formam um bloco indissociável para a solução dos problemas relacionados à poluição 
hídrica, assim, ao se falar em gestão necessariamente estarão relacionados custos ou investimentos 
aplicados a medidas de despoluição. 

ABSTRACT --- The problems related with the water pollution can be decided through investments 
in basic sanitation. Therefore, the availability of financial resources can intervene with in the 
establishment of alternatives treatment. For this reason, the development of methods that assist the 
verification of the economic viability becomes important source of consultation. This analysis is 
essential for preliminary estimates for implantation these enterprises. This paper aims to produce a 
base for preliminary analysis of costs of investments in measures control of water quality. This will 
serve of reference for technician and managing agencies of water and environmental resources in 
the decision process. The methodology used for composition of costs was based on bibliographical 
and measured data, and a report emitted for the Brazilian Ministry for Cities. The results had been 
considered satisfactory; therefore they had presented coherence in relation to the measured data. 
The water resources management and the investments in measures control of water quality must be 
analyzed simultaneously for the solution of problems related with the water pollution. 
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1 – INTRODUÇÃO 

A análise econômica das medidas de despoluição hídrica é fundamental para o 

estabelecimento de metas ou objetivos de qualidade em um corpo de água, uma vez que a 

disponibilidade de recursos financeiros poderá interferir no estabelecimento de alternativas. A 

análise conjunta da disponibilidade de investimento com os custos das medidas de despoluição 

possibilita avaliar a viabilidade financeira e a melhor distribuição temporal dos investimentos ao 

longo do período de projeto. 

A adoção de um sistema de tratamento deve seguir critérios técnicos e econômicos. Neste 

contexto, Von Sperling (2005) apresentou uma comparação, bastante geral, entre regiões 

desenvolvidas e regiões em desenvolvimento quanto aos aspectos críticos e importantes na seleção 

de sistemas de tratamento. Nas regiões desenvolvidas foram observados como itens críticos quanto 

à seleção dos processos: eficiência, confiabilidade, disposição do lodo e requisitos de área. Nas 

regiões em desenvolvimento apresentaram-se os seguintes itens críticos: custos de construção, 

sustentabilidade, simplicidade e custos operacionais. 

Para assessoramento nas análises de projetos e escolha de soluções foram desenvolvidas as 

chamadas curvas de custos, as quais apresentam um histórico dos custos observados em obras de 

mesma natureza, permitindo a verificação direta dos preços embutidos em cada processo.  

Estas curvas são obtidas através de dados coletados de uma série de obras de mesma natureza, 

onde são anotados em uma ordenada os respectivos custos finais de implantação, comparando-os 

em abscissa o respectivo benefício prestado. Quanto maior o número de amostragem para 

composição de determinada curva mais preciso será o resultado. 

Priolli et al. (1993) apresentaram as curvas de custos obtidas para alguns processos de 

tratamento de esgoto. Os autores concluíram que a utilização destas curvas é imprescindível para a 

obtenção de respostas sobre os custos de diversas configurações de soluções, e que o nível de 

detalhamento do projeto determina o grau de representatividade das estimativas de custos. 

Nunes et al. (2005) apresentaram uma fonte de referência de custos unitários de implantação 

de estações de tratamento de esgotos. Os dados utilizados na composição dos custos foram os 

declarados pelos Prestadores de Serviço de Saneamento relativos à implementação das unidades de 

tratamento da fase líquida e de estruturas complementares, bem como aqueles que derivam do 

tratamento dos sólidos gerados no processo de tratamento. Os autores apresentaram o custo médio 

per capita (R$/habitante) para implantação de ETE, por faixa populacional, processo e modalidade 

de tratamento. 

O Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas – PRODES dispõe de sua própria tabela de 

valores de referência de custos unitários de ETE, calculados com base nos padrões de eficiência de 
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remoção de poluentes propostos pelo Prestador de Serviços de Saneamento e na população atendida 

pelo empreendimento estimada para o fim de plano. O PRODES foi criado em março de 2001, pela 

Agência Nacional de Águas, com o objetivo principal de reduzir os níveis de poluição hídrica nas 

bacias hidrográficas brasileiras, incentivando a ampliação do tratamento dos esgotos domésticos nas 

regiões de maior potencial poluidor do Brasil (Nunes et al., 2005). 

Na busca de identificar as alternativas para escolha dos sistemas de tratamento de esgoto von 

Sperling (2005) apresentou alguns valores relacionados à estes processos. 

Este artigo visa proporcionar uma fonte para análise preliminar dos custos de investimentos 

em medidas de despoluição hídrica, servindo de referência para técnicos e órgãos gestores de 

recursos hídricos e meio ambiente para tomada de decisão, bem como valer-se dessa ferramenta 

para subsidiar a elaboração de propostas do instrumento de enquadramento dos corpos d’água 

segundo a Resolução CONAMA 357/05. 

 

 

2 - METODOLOGIA 

A seguir serão apresentadas duas metodologias consideradas para a composição dos custos 

aplicadas em medidas de despoluição hídrica. 

 

2.1 - Análise Preliminar – Método Projeto Enquadramento 

Nesta análise foram elaboradas funções de custo obtidas através de valores bibliográficos. 

Este estudo partiu da necessidade de identificar os custos gastos com medidas despoluição hídrica 

no projeto de Bacias Críticas: bases técnicas para a definição de metas progressivas para seu 

enquadramento e a integração com os demais instrumentos de gestão, projeto em andamento 

desenvolvido pela USP e UFPR. A estimativa de recursos financeiros é fundamental para priorizar 

as alternativas de investimentos em medidas de despoluição, tendo em vista que obras em 

saneamento são relativamente onerosas e os recursos nem sempre estão disponíveis e suficientes 

para atendimento a todas as demandas.   

 

2.1.1 Composição dos Custos 

Inicialmente foi realizado o levantamento de dados referentes aos custos de implantação de 

estações de tratamento de esgoto doméstico, rede coletora e interceptores/coletores tronco.  
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Elaboração das funções de custo de ETE 

Para a obtenção das curvas de custo de Estações de Tratamento de Esgoto foram utilizados 

dados bibliográficos (Nunes et al., 2005; Von Sperling, 2005; Sobrinho, 2005). Para verificação da 

consistência das curvas foram utilizados custos medidos em obras reais (Projeto Iguaçu, 2005; 

PROSAM, 1991; PARANASAN, 2000).  

Segundo Nunes et al. (2005) foram considerados na composição dos custos os valores 

declarados pelos Prestadores de Serviço de Saneamento relativos à implementação das unidades de 

tratamento. Os autores ressaltam que os valores correspondem a custos orçados em projeto e não a 

preços finais de contratação do empreendimento. Nestes custos também não foram incluídos os 

valores referentes ao projeto, desapropriações, topografia, estudos geotécnicos, testes, pré-operação 

e seguros. 

Os valores bibliográficos utilizados para construção destas curvas encontram-se na tabela 1. A 

tabela 2 apresenta os custos de implantação de ETEs do Projeto Iguaçu e a tabela 3 os custos dos 

projetos PROSAM e PARANASAN. 
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Tabela 1 – Valores utilizados para a confecção da função custo para implantação das ETEs. 

Fonte Sistema 
Custo médio de 

implantação 
(R$/hab) 

Custo médio de 
oper. e manut. 
(R$/hab.ano) 

Lagoa anaeróbia + lagoa facultativa 57 3 

Lagoa facultativa 61 3 Nunes 

Lagoa aerada 50 - 
Lagoa facultativa 60 - 
Lagoa anaeróbia + lagoa facultativa 53 - 
Lagoa aeróbia facultativa 70 - 
Lagoa aerada mistura completa + lagoa sedimentação 70 7 
Lagoa anaeróbia + lagoa facultativa + lagoa de maturação 75 3,75 
Lagoa anaeróbia + lagoa facultativa + lagoa de alta taxa 70 4,75 

Sperling 

Lagoa anaeróbia + lagoa facultativa + remoção de algas 70 4,75 
Sobrinho Lagoa aerada + lagoa de decantação 85 - 

UASB + filtro aeróbio 50  - 
UASB + filtro anaeróbio 55 -  
UASB + lodo ativado batelada 90 -  
UASB + lodo ativado aeração prolongada 99 -  
UASB + lodo ativado convencional 105 -  

Nunes 

UASB + lagoas de estabilização 73 -  
Reator UASB 40 3 
UASB + lodos ativados 90 9,5 
UASB + biofiltro aerado submerso 82,5 9,5 
UASB + filtro anaeróbio 57,5 4,5 
UASB + filtro biológico percolador de alta carga 75 6,25 
UASB + flotação por ar dissolvido 75 7,5 
UASB + lagoas de polimento 60 5,75 
UASB +lagoa aerada facultativa 65 7 
UASB + lagoa aerada mist + lagoa decantação. 65 7 

Sperling 

UASB + escoamento superficial 65 6 
UASB + lodos ativados 135 -  
UASB + lodos ativados 150 -  
UASB + filtro biológico percolador de alta carga 110 -  
UASB + biofiltro aerado submerso 125 -  
UASB + lagoa aerada mist. + lagoa decantação 85 -  

Sobrinho 

UASB + flotação por ar dissolvido 110 -  
Lodo Ativado Aeração Prolongada 70  - 
Lodo Ativado Convencional 98 -  Nunes 

Lodo Ativado Batelada 135 -  
Lodos ativados convencional 130 15 
Lodos ativados + aeração prolongada 105 15 
Lodos ativados + batelada (aeração prolongada) 105 15 
Lodos ativados convenc. com remoção biológica de N 140 16 
Lodos ativados convenc. com remoção biológica. de N/P 160 20 

Sperling 

Lodos ativados convencional + filtração terciária 160 20 
Lodos ativados convencional 175  - 
Lodos ativados convencional 215  - 
Lodos ativados + aeração prolongada 140  - 

Sobrinho 

Lodo ativado alta taxa, sem decantador primário e lodo com cal 135  - 
Fonte: Nunes et al., 2005; Von Sperling, 2005; Sobrinho, 2005  
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Tabela 2 – Valores obtidos do Projeto Iguaçu de custos de ETEs 

Sistema 
Custo  de 

implantação (R$) 
População 

atendida (hab) 

Lagoa aerada + lagoa de decantação + desinfecção 2.343.657,00 6.797 

Lagoa aerada + lagoa de decantação + desinfecção 10.541.942,91 202.523 

RALF + lagoa aerada 1.380.674,00 43.537 

RALF + lagoa anaeróbia 16.385.504,00 366.720 

RALF  + reator aerado 8.445.664,87 103.023 

RALF + flotação por ar dissolvido 3.518.729,00 18.792 

RALF + lagoa anaeróbia 15.972.474,00 319.592 

UASB + reator anaeróbio 59.459.927,00 31.767 

Lodo ativado por oxigênio puro 21.049.200,00 277.666 

Lodo ativado convencional 23.937.824,27 267.034 

Lodo ativado por aeração prolongada 7.798.289,80 99.474 

Lodo ativado por aeração prolongada 4.357.521,42 48.000 

Lodo ativado por aeração prolongada 5.074.102,00 36.693 

Lodos ativados por batelada 770.000,00 15.970 

 

 

Tabela 3 - Valores obtidos dos Projetos PROSAM e PARANASAN de custos de ETEs 

Sistema 
Custo de 

implantação (R$) 
População 

atendida (hab) 
RALF + Lagoa Aerada + Lodo 14.195.094,06 57.024 

RALF + Lagoa + Lodo + Desinfecção 30.568.791,43 207.360 

RALF + Lagoa + Lodo + Desinfecção 10.488.490,56 69.120 

Flotação + Desinfecção 12.651.410,59 65.664 

Flotação + Desinfecção 10.186.148,06 55.296 

RALF + Filtro aerado submerso +Lodo+ Desinfecção 5.081.223,59 10.368 

RALF + Filtro aerado submerso +Lodo+ Desinfecção 4.785.912,21 3.456 

RALF + Lagoa + Lodo + Desinfecção 29.572.391,43 138.240 

Flotação + Lodo + Desinfecção 7.460.660,73 24.192 

RALF + Lodo 43.231.921,15 501.120 

RALF + Lagoa Facultativa 3.337.857,49 24.192 

 

 

As funções de custos de implantação dos sistemas de tratamento de esgoto foram separadas 

em função do tipo de tratamento, sendo eles: lagoas, UASB e lodo ativado. 

A figura 1 indica a função de custo médio obtida para o sistema de tratamento de esgotos tipo 

lagoas. A curva foi montada a partir dos dados bibliográficos apresentados e para fins comparativos 

foram acrescentados os valores apresentados no projeto Iguaçu, pois estes são dados reais obtidos 

em obras.  
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Figura 1 – Função custo de investimento por população atendida para o sistema de lagoas. 

 

A figura 2 mostra as funções custos obtidas separadamente para diferentes tipos de tratamento  

de esgoto, seguido do sistema de lagoas com suas respectivas eficiências. 
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Figura 2 – Funções custos para combinações de sistemas tratamento seguidos de lagoas. 
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A figura 3 indica a função de custo média obtida para o sistema de UASB a partir dos dados 

apresentados na bibliografia com os valores medidos em obras para verificação. 
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Figura 3 - Função custo de investimento por população atendida para UASB. 

 
Na figura 4 observa-se os valores obtidos para as funções de custo para combinações de 

sistemas de tratamento de esgotos seguidas do sistema UASB.  
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Figura 4 - Funções custos para combinações de sistemas tratamento seguidos de UASB. 
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A figura 5 foi obtida a partir dos dados bibliográficos para o sistema de tratamento de esgotos 

através de lodo ativado, apresentando sua função de custo médio. 
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Figura 5 - Função custo de investimento por população atendida para lodo ativado. 

 

A figura 6, da mesma forma em que apresentada para os outros sistemas de tratamento, 

demonstra a função de custo para cada tipo de tratamento complementar ao sistema de lodo ativado. 
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Figura 6 - Funções custos para combinações de sistemas tratamento seguidos de lodo ativado. 
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Na figura 7 são apresentadas as funções de custo médias obtidas para os três tipos de sistema 

de tratamento de esgotos analisados.  
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Figura 7 – Funções de custo de investimento obtidas para os três tipos de sistemas analisados. 

 

A figura 7 indica que o sistema de lodo ativado é o tipo de tratamento que apresenta custo 

para implantação mais elevado, seguido do sistema UASB e lagoas de tratamento.  

Os valores utilizados para a elaboração das funções de custos foram extraídos de bibliografia 

que tiveram o ano base em 2002, sendo necessária a atualização e reajustes conforme o ano de 

projeto. 

 

Estimativa de custos da rede coletora de esgoto 

Para a composição destes custos partiu-se de informações obtidas junto a Sanepar e Sabesp 

(2006). Os dados referentes as características da obra como tipo de pavimentação, material utilizado 

e execução foram fornecidos pela Sanepar. Os valores de custo para este empreendimento foram 

obtidos através de um relatório fornecido pela Sabesp. 

A composição adotada para a elaboração da função custo para rede coletora de esgoto foi a 

seguinte: 

– Execução da rede coletora sem pavimentação e sem escoramento, custo de execução R$ 

51,60/m; 

– Material utilizado: tubo de 150 PVC, custo por metro R$ 23,27; 
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– Número médio de habitantes por economia foi de 4,57 (20m de rede/ligação) 

– A metragem da rede é função do número de habitantes. 

Estes valores apresentam data base de 2006. 

 

Estimativa de custos com interceptores 

De forma semelhante à composição dos custos de rede foi elaborada a estimativa de custos 

com os interceptores de esgoto. 

Segundo o relatório do Ministério das Cidades para cada 100m de rede existe 1m de 

interceptor. Portanto, obteve-se através desta informação a metragem de interceptor. Os custos 

demandados com interceptores foram obtidos através do relatório fornecido pela Sabesp (2006). 

A composição assumida foi: 

– Execução com pavimentação asfáltica de forma contínua, custo R$ 409,48; 

– Material utilizado: tubo de 800 A3, custo por metro R$ 249,48; 

Estes valores apresentam data base de 2006. 

 

2.2 - Análise Complementar – Método do Ministério das Cidades 

Nesta análise foram utilizados valores de custo para a implantação de equipamentos de 

tratamento de esgoto (ETEs, interceptores e EEE) e rede coletora. Neste relatório os custos das 

obras estão acrescidos de custos com encargos sociais, BDI (bonificação e despesas indiretas), 

custos com desapropriações. Este estudo apresenta detalhadamente os custos considerados nos 

empreendimentos. 

A principio estes valores seriam utilizados apenas para verificação dos valores obtidos na 

análise preliminar, porém, como os valores aqui encontrados para atender a mesma população da 

análise preliminar foram maiores procurou-se identificar quais os fatores estavam sendo 

considerados nesta metodologia e não na outra. 

 

2.2.1 Composição dos Custos 

Os preços unitários dos serviços considerados nas planilhas de composição de custos foram 

fornecidos pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, 

da Caixa Econômica Federal. Segundo o relatório do Ministério das Cidades esses preços unitários 

são correspondentes ao mês de fevereiro de 2003, para cada uma das capitais dos 26 estados da 

União e para o Distrito Federal e consideraram 120% de encargos sociais e 30% de BDI, tanto em 

serviços como em materiais e equipamentos. 
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Custo do Tratamento 

Neste item foram apresentados os custos do tratamento, onde foram considerados os custos de 

implantação de ETEs, interceptores, estações elevatórias.  

O relatório apresenta valores para cada estado e estes subdivididos em municípios pequenos 

(população urbana até 4.000 habitantes), médios (população urbana entre 40.000 e 400.000 

habitantes) e grandes (população urbana acima de 400.000 habitantes).  

Para municípios pequenos foi adotada a solução de tratamento por reator anaeróbio seguido de 

lagoa. A equação 1 indica a fórmula obtida: 

y = -152,22Ln(x) + 14725 (1) 

Onde: 

y = custo unitário das obras civis, em R$/ l/s;  

x = vazão nominal em l/s 

 

Para municípios grandes foi considerada como solução de tratamento dos esgotos por lodos 

ativados.  

Para os municípios de médio porte foi admitido um valor médio, considerando a hipótese de 

que em alguns casos será possível a utilização de reatores com lagoa e em outros será necessário 

uma ETE por lodos ativados. A fórmula da curva de custo unitário encontrada é apresentada pela 

equação 2: 

y = - 3025,4Ln(x) + 52446 (2) 

Onde: 

y = custo unitário das obras civis, em R$/ l/s;  

x = vazão nominal em l/s 

Como o estudo de caso é a bacia hidrográfica do Alto Iguaçu, foi utilizado os dados do estado 

do Paraná para municípios médios. 

O custo apresentado para o tratamento no estado do Paraná foi de R$ 162,23/habitante. 

 

Custo da Rede 

O custo da rede foi apresentado da mesma forma do tratamento de esgoto, onde para a região 

do Paraná o custo da rede por domicílio foi R$ 2498,91. Como na região a média por domicílio é de 

4 habitantes o custo por habitante foi R$ 624,72. 
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Custos Adicionais 

Neste item apresentam-se os custos adicionais que não foram computados na metodologia de 

estimativa de custos preliminar.  

Durante esta estimativa foram considerados custos com desapropriação de área proporcional 

ao tamanho do município, BDI (bonificação e despesas indiretas) e encargos sociais. 

 

Custos de desapropriação de área 

Para municípios pequenos o custo unitário foi acrescido de 20% do custo das obras civis como 

custo de desapropriação. 

Para municípios grandes os valores encontrados para as obras civis foram acrescidos de 

percentuais que consideram o fornecimento e montagem dos equipamentos. Além disso, foi 

considerado como custo de desapropriação um percentual de 5% sobre valor das obras civis. 

 

Custos de bonificação e despesas indiretas 

No BDI devem ser incluídos custos de remuneração da empresa e despesas indiretas. A tabela 

4 indica os custos considerados pelo relatório do Ministério das Cidades no BDI. 

 

Tabela 4 – Custos de BDI a serem considerados sobre os valores das obras civis 
a - Despesas Indiretas do Contrato: 

Administração central 
Despesas financeiras 

 
2,0 % 
2,0% 

b - Impostos 10,8 % 
c - Despesas “indiretas” da obra 

Instalação e administração da obra (construção do 
canteiro, vigilância, consumo de água e luz, combustível, 
fretes, taxas, licenças e emolumentos). 

5,0% 

d - Vale transporte 3,0% 
e - Refeição dos operários 6,4% 
f - Engenheiro e mestre de obra 3,6% 
g - Remuneração da empresa 7,0% 

TOTAL 39,8% 

‘b’, ‘d’, ‘e’ e ‘f’, assim como parte de ‘c’ são despesas diretas, não consideradas nas 
composições dos preços unitários. Fonte: Ministério das Cidades, 2003. 

 

2.3 - Reajuste de valores 

Os dados apresentados (implantação de ETEs, rede e interceptores) possuem diferentes datas 

base de cálculo, portanto, estes valores foram corrigidos para mesma base através dos Índices 

retirados da Matriz de Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) – Total – Média Geral, 

Coluna 1A da  Revista Conjuntura Econômica – Custos da Construção. 
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Para a análise futura dos custos foi realizada uma estimativa destes índices através da 

repetição da variação média mensal a partir do ano 2000, este incremento foi somado ao último 

valor apresentado na revista, e assim sucessivamente até o ano desejado.  

O cálculo utilizado para o reajuste foi: 

VF = VP x C (3) 

Onde: 

VF = valor futuro 

VP = valor presente     

C = (I1/I0)-1  

 Onde: 

 I1 = índice de preços da época para a qual preciso reajustar  

 I0 = índice de preços da época da medição  

 

Seqüência adotada 

a. Cálculo do valor futuro a partir do valor presente obtido para a população estimada, caso 

deseje-se construir a alternativa de despoluição escolhida em uma data futura.  Portanto, 

calcula-se o valor que a obra custará no ano desejado (VF) e transforma este valor para o 

presente, ou seja, para a data base de comparação. 

b. Cálculo dos valores de operação e manutenção para a população atendida (estes valores 

foram calculados com base nos dados apresentados por Sperling (2005) para algumas 

alternativas de tratamento). Da mesma forma calcula-se o valor futuro a partir do valor 

inicial e traz este mesmo valor para a data base desejada; 

i. Neste exercício foi considerada uma taxa de juros para o valor de operação e 

manutenção de 1% ao ano devido ao reajuste de valores e a vida útil da ETE de 30 

anos. 

c. Realização da distribuição temporal dos investimentos ao longo do período de projeto, 

obedecendo aos conceitos de economia, ou seja, trabalhar com os valores na mesma data 

base para tornar possível a comparação e análise dos dados. 

i. Nesta distribuição levou-se em consideração que a obra será finalizada em 3 anos, 

sendo investidos 40% nos dois primeiros anos e 20% no terceiro ano; 

ii. Os valores de operação e manutenção iniciarão a partir do quarto ano, quando a ETE 

iniciará seu funcionamento. 
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2.4 - Distribuição dos Investimentos no Tempo 

Neste artigo buscou-se apresentar uma aplicação da metodologia descrita na bacia do rio 

Palmital, sub-bacia do Alto Iguaçu. 

A estimativa populacional assim como os índices de coleta e tratamento previstos para a bacia 

do rio Palmital encontram-se na tabela 5. Os índices de coleta e tratamento seguiram os valores 

estabelecidos pelo projeto “Enquadramento em Bacias Críticas”, seguindo a metodologia de metas 

progressivas onde os investimentos serão mais pesados nos anos iniciais do projeto. 

 

Tabela 5 – Estimativa populacional e índices de coleta e tratamento para o rio Palmital  

Ano 
População 

Total 
% População 

Coletada 
% População 

Tratada 
População com 

coleta (hab) 
População com 

tratamento (hab) 
2005 184.345 80 30 116.380 35.330 
2010 219.264 85 60 147.076 89.235 
2015 254.632 90 80 180.847 146.210 
2020 288.835 90 90 205.139 186.580 
2025 320.945 95 100 240.608 243.022 

 

Aplicação 

Para aplicação dos métodos partiu-se do pressuposto que a população de 2005 receberá os 

índices de coleta e tratamento estabelecidos pelo projeto de Enquadramento. O horizonte de projeto 

considerado se estende até 2025.  

A data inicial de investimento foi 2005, onde foi estipulado que a população receberá 80% de 

coleta e 30% de tratamento. De 2005 para 2010 existe um aumento populacional, porém, parte desta 

população já está sendo coletada e tratada desde 2005. Portanto, em 2010 será necessário ampliar a 

coleta e o tratamento apenas para o incremento populacional, ou seja, para a diferença da população 

coletada e tratada entre 2010 e 2005. 

Este mesmo raciocínio foi aplicado para 2015 em função de 2010, e assim sucessivamente até 

2025. 

Desta forma, em termos de valor presente (2005), o custo no final de 2025 será o gasto total 

acumulado em medidas de despoluição na bacia do rio Palmital. 

O sistema de tratamento adotado foi o UASB seguido de lagoa aerada, uma vez que este 

sistema é um dos mais utilizados na Região Metropolitana de Curitiba e pela indicação deste pelo 

Ministério das Cidades como possível alternativa para municípios de médio a grande porte. A figura 

8 apresenta os custos distribuídos ao longo do período de projeto segundo as metodologias 

propostas. 
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Figura 8 – Distribuição dos investimentos ao longo do período de projeto para a bacia Palmital 

 

Na figura 8 são observadas três curvas. Na curva Custos de Implantação foram atribuídos os 

custos de implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto, construídos a partir dos dados 

bibliográficos. A curva Custos Adicionais 1 foi obtida através do acréscimo de 40% sobre a curva 

Custos de Implantação, com base no trabalho do Ministério das Cidades, devido aos custos de 

desapropriação e BDI. Este acréscimo buscou aproximar estes custos aos valores recomendados 

pelo Ministério das Cidades, representados pela curva Custos Adicionais 2, para identificar os 

custos adicionais gastos com encargos sociais e outros.  

Portanto, a diferença entre as curvas da figura 8 é resultante de custos adicionais sobre os 

custos de implantação do sistema de coleta e tratamento, primeiramente com desapropriação e BDI, 

sendo a maior diferença os custos gastos com os encargos sociais. No entanto, o custo total gasto 

em medidas de despoluição deve ser considerado o apresentado pelo Ministério das Cidades, pois 

neste estão incluídos os custo reais da obra. 

Os custos encontrados pelo projeto Enquadramento são úteis para uma verificação preliminar 

ou ainda para o auxilio na escolha de alternativas de tratamento que melhor se enquadrem nas 

disponibilidades de recursos financeiros de uma região, uma vez que os custos adicionais serão 

valores fixos sobre o custo total da obra. 

O custo apresentado em 2025 é o custo total necessário para remoção de 80% de carga 

poluidora do corpo hídrico ao longo do período de projeto, não significa que este valor vai ser 

investido inteiro em 2025. Os valores foram sendo acumulados ao longo dos anos para obtenção do 
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custo total, desta forma, o custo aplicado em cada uma das datas será a diferença entre o custo na 

data observada e o custo da data antecedente.  

Segundo a figura 8, analisando apenas a curva de Custos de Implantação, o investimento total 

até 2010 será R$ 51.289.610,08, neste valor estão incluídos os custos investidos em 2005 e o custo 

para atender o incremento populacional entre 2010 e 2005 que ainda não receberam os serviços de 

saneamento. Portanto, o custo em 2010 é a diferença entre o gasto total até 2010 (R$ 

51.289.610,08) e o gasto em 2005 (R$ 38.966.637,54). Isto resulta em um custo de R$ 

12.322.972,54 que serão investidos no ano de 2010. Os custos encontrados para o cenário de 

remoção de carga foram considerados satisfatórios, apresentando coerência e proporção nos 

resultados avaliados. 

 

 

3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A obtenção de informações referentes aos custos de medidas de despoluição hídrica torna-se 

importante fonte de consulta para estimativas preliminares de custos de implantação de estruturas 

de coleta e tratamento de esgoto, servindo de base nas análises de viabilidade desses 

empreendimentos.  

O objetivo deste artigo foi produzir uma fonte para análise preliminar dos custos de 

investimentos em medidas de despoluição hídrica, servindo de referência para técnicos e órgãos 

gestores de recursos hídricos e meio ambiente para tomada de decisão, bem como valer-se dessa 

ferramenta para subsidiar a elaboração de propostas do instrumento de enquadramento dos corpos 

d’água segundo a Resolução CONAMA 357/05. 

Para composição dos custos foram adotadas três etapas: implantação do sistema de coleta e 

tratamento, desapropriação e encargos sociais. A aplicação das funções de custos, obtidas através 

dos dados bibliográficos e consulta ao relatório do Ministério das Cidades, foi considerada 

satisfatória para os cenários propostos, apresentando coerência e proporção nos resultados 

avaliados.  

Observa-se ainda a carência de dados sistematizados para a composição de custos em sistemas 

de tratamento de esgotos, principalmente nas empresas de saneamento, tendo em vista que as 

informações são trabalhadas em departamentos diferentes e na maioria das vezes não há uma área 

que concentre todas as informações sobre custos. Assim, os custos são disponibilizados por 

empreendimento e por preço global da obra.  
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A gestão de recursos hídricos e os investimentos formam um bloco indissociáveis para a 

solução dos problemas relacionados a poluição hídrica, assim, ao se falar em gestão 

necessariamente estarão relacionados custos ou investimentos aplicados a medidas de despoluição. 

Portanto, é importante ressaltar a necessidade da disponibilidade pública de informações 

relativas aos custos de medidas de despoluição de forma ampla, segura e que representem a 

realidade das obras. Desta forma o processo de gestão e a tomada de decisão se tornam mais ágil e 

eficiente. 
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