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RESUMO  

Existe precariedade nas informações no que se refere aos custos de operação da ETE, sendo 

em sua maioria sobre o custo capital ou de investimento, levando os profissionais do setor a 

tomar como referência a experiência internacional, que apresenta pouca semelhança à 

realidade nacional. Estudou-se a ETE Dr. Hélio Seixo de Britto que utiliza a tecnologia de 

Tratamento Primário Quimicamente Assistido. Com os dados disponibilizados pela 

SANEAGO, de junho de 2015 à maio de 2016 utilizou-se o teste T de Student para encontrar 

o intervalo de confiança dos custos e o coeficiente Pearson para identificar correlações de 

custos, para então encontrar o custo unitário através da divisão da média dos custos mensais 

pela vazão média mensal. Após o levantamento dos custos do tratamento de esgoto na ETE, 

percebe-se que a Manutenção representa apenas 2,84% da totalidade, sendo os 97,16% 

restantes relativos aos de Operação. Nota-se duas faixas principais de custos, sendo uma 

variando de zero à cento e cinquenta mil reais, estando nessa faixa itens como Água, 

Manutenção, Veículos e  Material de Expediente, e outra faixa em que os custos se encontram 

acima de R$ 150.000,00, englobando Produtos Químicos, Mão de Obra, Transporte de Lodo e 

Energia Elétrica. Durante o periodo observado de junho de 2015 à maio de 2016 o custo 

médio mensal foi de R$1.535.015,25 para uma vazão média mensal de 1,53 m³/s, com com os 

quais se obteve o custo unitário de tratamento de esgoto de R$ 0,341/m³. Em comparação com 
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o custo unitário atualizado da ETE Barueri, o tratamento da ETE goiana apresentou-se mais 

barato, também apresentando, proporcionalmente, um custo menor com a mão de obra. 

Palavras-Chave: Tratamento de esgoto; custos operacionais; custos de manutenção; 

tratamento quimicamente assistido, avaliação de custos.  

ABSTRACT 

There is a shortage of information concerning the operational costs of ETE, especially 

concerning capital costs or those of investment, leading professionals to take as reference the 

international experience, which does not resemble much the Brazilian reality. We have 

studied the ETE Dr. Hélio Seixo de Britto, which employs Chemically Enhanced Primary 

Treatment. Using data made available by SANEAGO, from June 2015 to May 2016, we 

employed the Student’s t-test in order to find the confidence interval of the costs and the 

Pearson coefficient to identify correlation of costs, so that we could find at last the unitary 

cost through the division of the average of the monthly costs by the average monthly flow 

rate. Once we surveyed the costs of sewage treatment in ETE, we noticed that the 

Maintenance represents only 2,84% of the total, the other 97,16% concerning Operation. We 

noticed two main ranges of costs, one ranging from zero to one hundred and fifty thousand 

reais, in which are included Water, Maintenance, Vehicles and Business Hours’ Material, and 

another one in which the costs surpass R$ 150.000,00, comprising Chemical Products, 

Labour, Sludge Transport and Electrical Energy. During the observed period of time, i.e., 

from june of 2015 to may of 2016, the average monthly cost was of R$1.535.015,25 to an 

average monthly flow rate of 1,53 m³/s, with which we obtained the unitary cost of sewage 

treatment of R$ 0,341/m³. In comparison to the updated unitary cost of ETE Barueri, the 

sewage treatment from ETE Goiânia turned out to be cheaper, while also having a 

proportionally cheaper cost of labour.  

Keywords: sewage treatment; operational cost; maintenance cost; chemically enhanced 

primary treatment, cost evaluation.  

 

INTRODUÇÃO 

De acordo com o Manual de Saneamento da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), 

publicado em 2007, Saneamento Ambiental é um conjunto de serviços socioeconômicos com 
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o objetivo de inibir ou prevenir doenças veiculadas pelo meio ambiente, através de 

abastecimento de água potável, coleta e disposição de resíduos sólidos, líquidos e gasosos e 

drenagem urbana. Visando a melhoria da saúde da população brasileira, criou-se a Lei 11.445, 

de 2007, que assegura para a população vários serviços de saneamento. 

A Lei 11.445, criada em 2007, no art. 52, deixa a encargo do Governo Federal, coordenado 

pelo Ministério das Cidades, a elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico 

(PLANSAB), que tinha como meta, até o ano de 2015, reduzir pela metade a população que 

não tinha acesso ao saneamento básico. Sendo, em 2015, adiado o prazo para o comprimento 

da meta, devido a alguns municípios apresentarem resistência e municípios menores não 

apresentarem estrutura o suficiente. 

Estima-se que Goiânia é habitada por 1.430.697 pessoas (IBGE, 2016). De acordo com a 

SANEAGO (2016), 88,5% dos goianienses são atendidos pelos serviços de saneamento, 

definido como coleta, transporte e tratamento do esgoto gerado pela população. Após a coleta, 

o esgoto de Goiânia é transportado e tratado em três sistemas principais de tratamento de 

esgoto, que consistem na ETE Aruanã, ETE Parque Atheneu e ETE Dr. Hélio Seixo de Britto, 

o foco desse trabalho. Segundo a SANEAGO, existem cerca de 13 ETEs em Goiânia, sendo 

que muitas são de pequeno porte. 

Inaugurada em 2003, a ETE Dr. Hélio Seixo de Britto, responsável pelo tratamento da porção 

centro, norte e noroeste da capital, segundo a SANEAGO (2016), é responsável por tratar, em 

média, 1.400 L.s-1 do esgoto coletado em Goiânia. Atualmente o tratamento consiste em um 

Tratamento Primário Quimicamente Assistido, com adição de produtos químicos, para 

aumentar a eficiência do decantador primário. 

Para contabilizar a demanda que a política de saneamento básico necessita, é importante 

conhecer os custos de implantação, manutenção e operação do tratamento de esgoto, 

contribuindo para que a população brasileira tenha acesso a esgoto tratado e permitindo fazer 

melhor juízo de valor da qualidade do serviço prestado, sendo referência para a melhoria do 

saneamento no próprio estado de Goiás. Embora exista na literatura especializada 

levantamento de custo unitários de implantação de ETE, o mesmo não ocorre para os custos 

de operação e manutenção. 

Levando em consideração o aumento da população e a tendência dos centros urbanos de se 

tornarem mais densos e o panorama nacional do saneamento básico do Brasil, é preciso 

analisar a situação dos recursos financeiros para os tempos de crise que possam vir. Tornou-se 
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então fundamental conhecer os gastos que o setor de saneamento apresenta e saber se esses se 

encontram dentro dos limites da máquina pública. 

Diante do que foi exposto, este trabalho tem como objetivo levantar e analisar os custos de 

operação e manutenção da ETE - Dr. Hélio Seixo de Britto, bem como efetuar o levantamento 

das atividades que resultam em custos de operação e manutenção, identificar as atividades 

com maiores custos de operação e manutenção, determinando os custos de operação e 

manutenção, por atividade, determinar os custos unitários (R$/m3) de operação e manutenção 

para a ETE e efetuar análise comparativa dos custos unitários com outros sistemas de 

tratamento. 

O PANORAMA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO PAÍS 

O saneamento básico no Brasil só retornou ao foco no ano de 2007, quando foi promulgada a 

Lei Nacional de Saneamento, firmando diretrizes para a política federal de saneamento básico 

brasileiro, na tentativa de encobrir os vazios sobre o tema que haviam no sistema legislativo 

desse setor (FUNASA, 2015). 

Após 2007 houve uma melhoria no atendimento e investimento no setor de saneamento 

básico brasileiro. De acordo com dados obtidos do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS, 2011), os índices médios nacionais de atendimento da população total no 

Brasil foram de 48,1% para a coleta de esgotos, sendo 37,5% de tratamento desse esgoto.  

A região Centro-Oeste apresenta índices de abastecimento de água e tratamento de esgoto 

acima da média do Brasil, sendo o tratamento de esgoto mais eficaz em relação às outras 

regiões. No entanto, seu índice de coleta de esgoto se encontra pouco abaixo da média 

(SNISS, 2011). 

RECURSOS FINANCEIROS PARA O SETOR 

Para a seleção de um sistema de tramento de esgoto é preciso analisar a confiabilidade, custo 

de implantação, custo de operação, disposição do lodo, impactos ambientais, requisito de área, 

sustentabilidade e simplicidade. Cada sistema deve ser analisado individualmente para que 

seja adotado a melhor alternativa tanto técnica como economica (VON SPERLING, 1996). 

No entanto, após a implantação do sistema, pouco é dito sobre a operação ficando contida 

apenas aos manuais de operação, de acordo com Sampaio e Gonçalves (1999). Tendo em 

vista que os custo de operação serão sempre uma constante na realidade da companhia de 
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saneamento, podendo apenas ser reduzido, é necessária a compreensão da operação e seus 

custos (MAESTRI, 2011). 

De acordo com Sampaio e Gonçalves (1999), existe precariedade nas informações sobre o que 

se refere aos custos de operação da ETE, sendo em sua maioria sobre o custo capital ou de 

investimento, levando os profissionais do setor a tomar como referência a experiência 

internacional, que apresenta pouca semelhança com a realidade nacional, tendo em conta a 

situação em que o saneamento básico brasileiro se encontrava antes de 2007, sem o amparo de 

um sistema eficaz de planejamento ao saneamento básico. 

As despesas correntes das prestadoras de serviços de saneamento disponibilizadas para o 

SNIS estão divididas nas seguintes categorias: Pessoal, Energia Elétrica, Produtos Químicos, 

Serviços Terceirizados, Água, Despesas Administrativas e Materiais. Os itens de custos de 

Pessoal são todos os custos referentes a salários, comissão, adicionais, horas extras, abono de 

férias, juntamente com os custos de encargos sociais como INSS, FGTS, aviso prévio e custos 

semelhantes, os benefícios também serão contabilizados neste grupo, sendo esses custos como 

auxílio creche, plano de saúde, plano de aposentadoria privado, vale transporte e vale refeição 

(SAMPAIO E GONÇALVES, 1999). 

Toda atividade que demanda energia para o tratamento do esgoto da ETE entra na categoria 

de Energia Elétrica. Serviços como manutenção, transporte de lodo, elevador, telefone entre 

outros, pertencem a Serviços Terceirizados, sendo comumente as companhias utilizam essa 

classificação, podendo cada empresa adotar seu próprio modelo. Todos os insumos utilizados 

para tratamento do esgoto, como floculante, coagulante e cal virgem, se enquadram em 

Produtos Químicos. 

Custos provenientes da importação de água para o tratamento do esgoto serão categorizados 

como Água. Despesas Administrativas são despesas resultantes da administração da ETE, 

como papel, suprimentos, dentre outras. Os custos provenientes da aquisição de materiais, 

ferramentas e objetos serão enquadrados em Materiais. 

As maiores despesas do saneamento são com pessoal próprio, que, de acordo com SNIS 

(2014), foi de 13 bilhões de reais. Outro item que também se refere a colaboradores foi o de 

serviços de terceiros. A terceirização em 2014 custou 6,2 bilhões de reais. O terceiro item das 

despesas correntes que se deve levar em consideração é o de energia elétrica que consiste em 

11,2 % de todos os custos (SNIS, 2014). 
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CUSTOS COM A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ETE 

Há uma relação direta entre a tecnologia de tratamento de uma ETE e o seu custo de operação 

e manutenção, de acordo com Figueiredo et. al (2005). O uso da tecnologia de tratamento 

primário quimicamente assitido apresenta elevado custo operacional devido ao consumo de 

produtos quimicos e a alta taxa de geração de lodo (MAESTRI, 2011). 

Observa-se a falta de estudos no setor de custos de operação e manutanção, principalmente 

para sistemas de Tratamento Primário De Esgoto Quimicamente Assistido. Um 

comportamento bastante comum foi o da redução dos índices de custo apenas à aquisição dos 

produtos químicos, consumo de energia elétrica e gastos com o condicionamento e transporte 

do lodo. 

TRATAMENTO PRIMÁRIO QUIMICAMENTE ASSISTIDO 

A utilização do Tratamento Primário Quimicamente assistido vem como uma alternativa para 

os tratamentos convecionais, que apresentam um custo maior de implantação devido a sua 

estrutura, apresentando uma estabilidade operacional para locais que apresentam  uma alta 

variação de carga de efluentes, assim como uma tentativa de minimizar os efeitos do aumento 

do esgoto (FIGUEIREDO et al., 2005) . 

O esgoto chega à ETE contendo materiais grosseiros como resíduos disposto de forma devida 

e partículas grandes que viriam a atrapalhar o tratamento. Para o melhor funcionamento é 

preciso ser feita a retenção desse material, sendo esta feita através do gradeamento, divido em 

gradeamento grosso, geralmente tendo sua limpeza feita de forma manual, e gradeamento 

fino, pondendo sua limpeza ser manual ou de forma mecânica. 

Após a retirada de partículas grandes feita pelos gradeamentos, o esgoto passa pela retirada de 

partículas pequenas, que poderiam diminuir a qualidade do tratamento caso essas passasem 

para as próximas etapas do tratamento. O esgoto ao passar pelo desarenador, também 

conhecido como caixa de areia, tem suas partículas pequenas retidas. Esta etapa pode sofrer 

várias melhorias para que ocorra a maior redução das partículas, como a inserção de ar para 

auxiliar na limpeza da areia. 

A Calha Parshall é um estreitamento do canal que causa a redução da seção fazendo com que 

aumente o gradiente de velociade e ocorra ressalto hidráulico. Devido ao alto gradiente de 

velocidade e a agitação do ressalto, esse dispositivo torna-se útil  para a a mistura de produtos 

quimicos ao esgoto, assim como coagulantes e polímeros. 

Nesta tecnologia de tratamento, geralmente utiliza-se sais de aluminio ou de ferro para que 

ocorra a coagulação, que consiste na desestabilização das partículas coloidais e em suspensão. 
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As partículas desestabilizadas se agregam formando flocos, que devido ao seu aumento de 

massa podem ser reirados por sedimentação, flotação ou filtração. 

De acordo com Figueiredo et al. (2005), os decantadores convêncionais apresentam limitações 

à carga de aplicação superficial, exigindo deles maior área para a mesma remoção de sólidos e 

matéria orgânica que o Tratamento Primário Quimicamente Assistido. Segundo esses autores, 

quando aplicada a mesma carga orgânica em ambos os tratamentos, sem que se precisasse 

alterar as configurações fisicas da unidade, foi possível aplicar uma carga 65% maior que no 

tratamento por decantação primária convencional. 

Todo o material retirado do esgoto durante o tratamento preliminar e na decantação é 

denominado de lodo e resíduos sólidos dos serviços de saneamento, sendo este tratado para 

então ser disposto de forma devida. O lodo de uma ETE apresenta em sua constituição maior 

parte água. A fim de reduzir o volume e possíveis patógenos, separasse-se o lodo de sua água  

por meio de centrifuga ou secagem, então ocorrendo depois a sua calagem para ajudar no 

transporte do mesmo para sua disposição, usualmente o aterro sanitário do municipio. 

MATERIAIS E MÉTODOS  

O LOCAL DE ESTUDO - ETE DR. HÉLIO SEIXO DE BRITTO 

A tecnologia de tratamento adotada na ETE - Dr. Hélio Seixo de Britto é o tratamento 

primário quimicamente assistido. A ETE começou a operar em 2004 e a vazão média de 

projeto para o ano 2005 era de 2.125,33 L.s-1. O horizonte de projeto previsto indicou o final 

de plano no ano de 2025, cuja vazão média seria de 3.136,25 L.s-1 e a vazão máxima de 

5.108,36 L.s-1. 

O esgoto bruto chega à ETE por gravidade, com profundidade de 16 m, passando por um 

gradeamento grosso, com 7,5 centímetros de espaçamento, antes de ser encaminhado à 

Estação Elevatória de Esgoto Bruto. 

A Estação Elevatória de Esgoto Bruto funciona com quatro bombas, estando três em operação 

e uma reserva. Cada bomba apresenta potência de 750 cv e, altura manometrica máxima de 

25,45 m.c.a. 

Da elevatória, o esgoto é transportado para o gradeamento fino mecanizado, com o 

espaçamento de 1,3 cm. Os resíduos retirados da grade fina são transportados por uma esteira 

para armazenamento temporário em containers, cujo destino final é o aterro sanitário de 

Goiânia. Os desareanadores utilizados na ETE são do tipo aerado. O material sedimentado é 
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removido por meio de um parafuso transportador, onde essa areia é bombeada para um 

lavador. 

Através do sistema de parafuso novamente é feita a separação entre a areia e o líquido, sendo 

o líquido retornado para o tratamento, e a areia depositada em containers, que são levados 

para a disposição no aterro sanitário. O coagulante é aplicado no final do desarenador, para 

aumentar eficiência da decantação primária.  

Em seguida, o esgoto passa pela calha Parshall, cuja agitação possibilita a coagulação do 

esgoto. Na zona de convergência desta calha, é inserido polímero aniônico. O referido 

medidor de vazão possui largura na garganta igual a 3,05 m. 

A decantação primária é feita por meio de três decantadores circulares com diâmetro interno 

de 42 metros e altura útil de 3,9 metros. Atualmente, uma das unidades se encontra em 

manutenção. O lodo primário é transportado por gravidade para o poço de sucção da Estação 

Elevatória de Lodo Primário, para então ser recalcado para o tanque de armazenamento no 

Edifício de Tratamento de Lodo. 

O lodo é desaguado por meio de centrífugas, em seguida, recebendo cal, para diminuir a carga 

de patógenos e auxiliar no transporte deste material, para então ser transportado para o mesmo 

destino dos outros resíduos sólidos do processo de tratamento, aterro sanitário e sendo a 

grande maioria para recuperação de áreas degradadas. O efluente tratado é lançado por 

gravidade para o Rio Meia Ponte. 

CARACTERIZAÇÃO DOS CUSTO  

A coleta de dados foi feita na SANEAGO, onde foi preciso a abertura de um processo para a 

obtenção de informações. Após a análise do processo e liberação das informações, os dados 

foram disponibilizados pela gerente de tratamento de esgoto. 

Com os dados em mãos, foi feito o uso da ferramenta de organização de planilhas, elaborada 

em Microsoft Excel edição 2013. O período estudado foi de junho de 2015 ao maio de 2016. 

Escolheu-se o período de um ano para poder analisar o comportamento dos custos durante o 

período chuvoso e de estiagem. 

Inicialmente foi feito o levantamento das atividades desenvolvidas no tratamento do esgoto, 

como as atividades de destinação de lodo, adição de produtos químicos e bombeamento do 

esgoto. Os custos com valores atípicos ou comportamentos inesperados nos custos foram 
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consultados conjuntamente com o corpo técnico da SANEAGO para a retirada de dúvidas e 

para o melhor esclarecimento do trabalho 

Após esse levantamento, foram determinados os itens que geram custo, nas seguintes 

categorias: Mão de Obra, Energia Elétrica, Produtos Químicos, Manutenção, Água, Veículos, 

Transporte de Lodo, e Material de Expediente. Os itens de custos de Mão de Obra são todos 

os custos referentes a salários, comissão, adicionais, horas extras, abono de férias entre outros 

juntamente com os custos de encargos sociais como INSS, FGTS, aviso prévio e custo 

semelhantes, os benefícios também serão contabilizados neste grupo, sendo esses custos como 

auxílio creche, plano de saúde, plano de aposentadoria privado, vale transporte e vale refeição 

(SAMPAIO E GONÇALVES, 1999). 

Toda atividade que demanda energia para o tratamento do esgoto da ETE foi computada na 

categoria de Energia Elétrica. Serviços terceirizados como conserto de equipamentos, compra 

e troca de peças, entre outros, pertencem à Manutenção, não sendo considerado neste item os 

custos com funcionários da própria ETE. A manutenção foi subdividida em dois tipos: a 

manutenção feita pela Sede da SANEAGO, consistindo em serviços e peças fornecidas pelo 

almoxarifado da companhia e os outros gastos são advindos da manutenção de fundo fixo, 

sendo essa uma verba mensal para a manutenção constante feita pelos próprios funcionários 

da ETE. Os gastos com o translado do lodo resultante do tratamento do esgoto está inserido 

em Transporte do Lodo.  

Todos os insumos utilizados para tratamento do esgoto, como coagulante, polímeros e cal 

virgem, foram enquadrados em Produtos Químicos. Os custos provenientes da importação de 

água para o tratamento do esgoto, lavagem dos equipamentos e centrífuga, paisagismo e 

selagem de bombas foram categorizados como Água. 

Nas despesas com Veículos foram considerados os gastos com combustível, seguro, imposto 

pagamento de dupla função dos funcionários que dirigem. Os custos provenientes da 

aquisição de materiais de escritório, ferramentas, EPI e objetos para a limpeza para o prédio 

de administração foram considerados como Material de Expediente. 

Tabela 1: Determinação do custo unitário médio de operação e manutenção da ETE estudada 

Item Atividades 

Produtos Químicos Gasto com aquisição de coagulante, polímeros e cal virgem. 

Mão de Obra 
Pagamento dos funcionários concursados e de terceirizados, como limpeza e 

segurança. 

Consumo de Água 
Custos provenientes da importação de água para o tratamento do esgoto, lavagem 

dos equipamentos e centrífuga, paisagismo e selagem de bombas. 

Manutenção Serviços terceirizados como conserto de equipamentos, compra e troca de peças, 
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entre outros, pertencem à Manutenção, não sendo considerado neste item os custos 

com funcionários da própria ETE. 

Transporte de Lodo Custos com transporte e disposição do lodo da ETE. 

Custos com Veículos 
Gastos com combustível, seguro, imposto pagamento de dupla função dos 

funcionários que dirigem. 

Material de Expediente 
Custos provenientes da aquisição de materiais de escritório, ferramentas, EPI e 

objetos para a limpeza. 

Energia Elétrica Demanda de energia para o tratamento do esgoto da ETE. 

TRATAMENTOS DOS DADOS 

Após a obtenção dos dados foi feita a construção de gráficos para analisar os custos dos itens. 

Para a formulação destes gráficos utilizou-se o software estatístico R Studio e o software de 

planilhas Microsoft Excel, sendo que através deste também determinou-se as médias dos 

custos por item e desvio padrão. 

Determinou-se através do teste T de Student, os limites do intervalo de confiança, para o nível 

de confiança de 95%, utilizando o software estatístico Past. 

As análises serão feitas graficamente através da comparação dos custos mensais dos itens, 

sendo então verificada a correlação através do coeficiente de correlação de Pearson, 

determinado através do R Studio. 

O coeficiente de correlação de Pearson foi utilizado para comparar o comportamento de dados 

de séries distintas e indicar numericamente se os valores variam de forma semelhante, não 

variam de forma semelhante, ou variam de forma inversa. 

O coeficiente de Pearson é um índice adimensional em que seus valores variam entre 1 e -1, o 

que demonstra a relação linear de dois conjuntos de dados, sendo 1 uma correlação 

perfeitamente direta e -1 uma correlação perfeitamente inversa e sendo 0 a independência 

linear das variáveis. 

Devido a valores tão extremos (-1 e 1) abre-se margem para várias interpretações dos índices, 

sendo que de acordo com Dancey e Reidy (2006) correlações com valores entre 0,1 e 0,3 são 

consideradas fracas, de 0,4 à 0,6, são moderados e acima de 0,7 até 1, são correlações fortes. 

Após terem sido obtidos os custos por item, foram determinados os custos unitários. 

Os custos unitários foram obtidos pela divisão entre o custo médio mensal e a vazão média do 

período analisado. Não foram considerados os custos de depreciação dos equipamentos e 

amortização. Com o custo unitário de operação, foi realizada uma comparação com outros 

custos unitários de operação do tratamento de esgoto. Os custos unitários que foram utilizados 

para comparação foram os apresentados nos estudos Sampaio e Gonçalves (1999) e Maestri et 

al. (2011). 
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Devido à diferença na situação econômica do período de ambos artigos, foi feito o reajuste 

dos valores para o período atual por meio do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna 

(IGP-DI) (IBRE, 2016) atualizado pelo Fundação Getúlio Vargas de de fevereiro de 1994 a 

outubro de 2016. Após adequação dos preços para o cenário atual, por consequência a perda 

do anacrônimos, comparou-se os custos unitários de operação do tratamento das ETE. 

RESULTADOS 

ANÁLISE DOS CUSTOS DE TRATAMENTO LEVANTADOS 

A proporção dos custos demonstra o comportamento dos itens como Mão de Obra, Energia e 

Produtos Químicos; no entanto, destaca-se, também, os custos o Transporte de Lodo e a 

expressividade dos custos com consumo de água. Os custos com água não são cobrados, pois 

a SANEAGO faz o tratamento e distribuição de água, servindo apenas para controle do 

consumo. Após o levantamento dos custos do tratamento de esgoto na ETE, percebe-se que a 

Manutenção representa apenas 2,84% da totalidade, sendo os 97,16% restantes relativos aos 

de Operação, como é demonstrado na Figura 1. 

Figura 1: Composição total dos custos, por item 

 

Os custos para o tratamento do esgoto na ETE estão dispostos do Figura 2, sendo possivel 

perceber a diferença dos gastos que cada item apresenta, e cada item apresentando sua própria 

variação. A variação de custos de cada item é mais perceptível na Figura 2, na qual  nota-se 

duas faixas principais de custos, sendo uma variando de zero à cento e cinquenta mil reais, 

estando nessa faixa itens como Água, Manutenção, Veículos e  Material de Expediente. 



12 
 

Na outra faixa, os custos se encontram acima de R$ 150.000,00, englobando Produtos 

Químicos, Mão de Obra, Transporte de Lodo e Energia Elétrica. Ainda na Figura 2 é possivel 

perceber que todos os itens, exceto Energia Elétrica, apresentam valores atipicos. Os valores 

atípicos estão representados na Figura 2 através de outliers esses valores represerntam gastos 

incomuns ou incongruências nos gastos em cada um dos itens. 

Figura 2: Gráfico em caixa dos custos mensais, por item 

 

É possível observar o valores mais discrepantes através das Tabelas 1 e 2, ressaltando que 

alguns valores se distanciam bastante do valor médio mensal de cada item, utrapasssando o 

desvio padrão obtido da amostra, como no caso dos Produtos Químicos, Mão de Obra e 

Transporte de Lodo. A média do total dos custo mensais foi um pouco mais que 1,35 milhão 

de reais por mês.  

Tabela 2: Média, máximo, mínimo e desvio padrão dos custos mensais de cada item 

Item 

Produtos 

Químicos  

(R$) 

Mão de Obra 

(R$) 

Consumo de 

Água  

(R$) 

Manutenção  

(R$) 

Transporte de 

Lodo  

(R$) 

Média 286.861,37 341.754,95 106.774,49 38.373,69 244.825,90 

Máximo 384.021,50 485.717,53 173.301,04 53.561,04 433.355,88 

Mínimo 117.230,00 304.622,91 70.728,88 24.381,08 100.661,65 

Desvio 

Padrão 
77.858,51 47.074,80 28.833,70 7.108,06 79.046,49 

Tabela 3: Média, máximo, mínimo e desvio padrão dos custos mensais de cada item 
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Item 

Custos com 

Veículos 

(R$) 

Material de 

Expediente 

(R$) 

Energia 

Elétrica (R$) 

Total Mensal 

(R$) 

Média 1.587,93 8.629,72 324.207,21 1.353.015,25 

Máximo 4.301,65 46.542,93 367.844,87 1.614.112,04 

Mínimo 484,98 569,95 270.180,60 1.118.397,99 

Desvio 

Padrão 
1.071,02 12.689,48 26.461,90 132.051,59 

Os intervalos de confiança com o nivel de confiança de 95% estão dispostos nas Tabelas 3 e 

4. Como as médias obtidas se encontravam dentro dos intervalos de confiança, estas foram 

utilizadas para determinar o custo unitário. 

Tabela 4: Limites máximo e mínimo do intervalo de confiança com nível de confiança de 95%, por item 

Item 
Produtos 

Químicos 
Mão de Obra 

Consumo de 

Água 
Manutenção 

Transporte de 

Lodo 

Limite Mínimo R$   237.390,00 R$   311.850,00 R$     88.454,00 R$   33.857,00 R$     19.460,00 

Limite Máximo R$   336.330,00 R$   371.660,00 R$   125.090,00 R$   42.890,00 R$   295.050,00 

Tabela 5: Limites máximo e mínimo do intervalo de confiança com nível de confiança de 95%, por item 

Item 
Custos com 

Veículos 

Material de 

Expediente 
Energia Elétrica Total Mensal 

Limite Mínimo R$      907,43 R$           567,23 R$   307.390,00 R$ 1.269.100,00 

Limite Máximo R$   2.268,40 R$     16.692,00 R$   341.020,00 R$ 1.436.900,00 

Além dos custos foi obtida a vazão média mensal, ver Tabela 5, juntamente com o volume 

médio de esgoto tratado. 

Tabela 6: Vazão média e volume médio de esgoto tratado  

Mês 
Vazão Média  

(L/s) 

Volume Médio 

 (m³) 

JUN/15 1.469,00 3.807.648,00 

JUL/15 1.379,00 3.693.513,60 

AGO/15 1.391,00 3.725.654,40 

SET/15 1.351,00 3.501.792,00 

OUT/15 1.410,00 3.776.544,00 

NOV/15 1.593,00 4.129.056,00 

DEZ/15 1.569,00 4.202.409,60 

JAN/16 1.645,00 4.405.968,00 

FEV/16 1.640,00 4.109.184,00 

MAR/16 1.666,00 4.462.214,40 

ABR/16 1.624,00 4.209.408,00 

MAI/16 1.609,00 4.309.545,60 
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O dados de vazão não apresentam valores atípicos, ou seja, a disposição das vazões e volumes 

se encontra dentro do desvio padrão, como pode-se observar na Tabela 6, juntamente com os 

limites máximo e mínimo do intervalo de confiança. 

Tabela 7: Média, máximo, mínimo, desvio padrão, limites máximo e mínimo do intervalo de confiança 

Item 
Vazão Média 

(L/s) 

Volume Médio 

(m³) 

Média 1.528,83 4.027.744,80 

Máximo 1.666,00 4.462.214,40 

Mínimo 1.351,00 3.501.792,00 

Desvio Padrão 119,34 313.741,91 

Limite Mínimo 1.453,00 3.828.400,00 

Limite Máximo 1.604,70 4.227.100,00 

Durante o período de chuva houve aumento do vazão afluente à ETE, possivelmente devido à 

infiltração de água da chuva no sistema de coleta e transporte de esgoto ou ligações 

clandestinas de águas pluviais a esse sistema. O valor do coeficiente de correlação de Pearson 

foi de 0,65, entre as variáveis volume médio de esgoto e a precipitação média, indicando 

correlação de moderada a forte. 

Figura 3: Variação mensal do volume médio de esgoto, temperatura média (linha com marcador) e precipitação 

média (colunas) para o município de Goiânia, no período avaliado. 

 

Fonte: Adaptado de SANEAGO (2016) e INMET (2016) 

Os custos mensais com produtos químicos apresentaram grande variação, obtendo valor 

máximo em outubro, seguido de três meses de queda, até atingir valor mínimo em janeiro, 

sendo este o valor atípico do consumo de produtos químicos, não se encontrando dentro do 

desvio padrão obtido na amostra, observe Figura 5. 
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De acordo com os operadores da ETE, nos meses de outubro à janeiro, a centrífuga 

desaguadora de lodo apresentou problemas operacionais, podendo exigir menos Produtos 

Químicos para o tratamento. 

Quanto ao custo com transporte de lodo, houve uma variação no período de outubro e 

novembro devido à diferença na frequênica de retirada do lodo, que usualmente é feita a cada 

trinta dias, mas nesses meses, foi de cinquenta dias no mês de outubro e apenas dez dias 

durante o mês de novembro, causando assim a queda abrupta nos custos com transpote de 

lodo. 

Figura 4: Variação mensal do volume médio de esgoto

 

Figura 5: Variação mensal dos custos com produtos químicos, transporte de lodo e energia elétrica 
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É possivel observar que os custos com energia elétrica apresentam uma tendencia a não variar 

muito ao longo do periodo de estudo, mas apresenta uma queda leve à medida que ocorre o 

aumento do volume médio de esgoto, isso devido ao período de chuva. 

A correlação entre o volume médio de esgoto e os custo com produtos químicos foi fraca e de 

forma inversa, devido à diluição do esgoto na época de chuva, o que resultou em menor 

consumo de produtos químicos da coagulação; a correlação entre o volume de esgoto e o 

tranporte de lodo foi moderada e de forma inversa, devido ao fato da diluição, uma vez que o 

aumento do volume tratado deve-se ao aporte de águas pluviais no sistema de coleta e 

transporte de esgoto, diluindo dessa forma o esgoto, o consumo de produtos químicos é menor 

implicando em uma menor produção de lodo. A Tabela 7 apresenta os valores dos 

coeficientes de correlação de Pearson para as correlações mencionadas.  

Tabela 8: Valores do coeficiente de correlação de Pearson para as correlações entre os itens de custo 

Item 

Volume 

Médio de 

Esgoto 

Consumo 

de 

Produtos 

Químicos 

Transporte 

de Lodo 

Volume Médio Esgoto 1,00 -0,32 -0,43 

Consumo de Produtos 

Químicos 
-0,32 1,00 0,28 

Transporte de Lodo -0,43 0,28 1,00 

Os consumo de cloreto de ferro e dos polímeros apresentam, obviamente, uma forte 

correlação com os custos de produtos químicos, sendo que o consumo de cal virgem e 

coagulante tem forte correlação com os custos de transporte de lodo. O consumo de produtos 

químicos está disposto nas Figuras 6 e 7, juntamente com os seus custos. 

Figura 6: Consumo mensal de polímeros aniônico e catiônico 
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Figura 7: Consumo mensal de cloreto de ferro e cal virgem 

 

Os custo com os veículos, material de expediente, mão de obra e água encontram-se 

apresentados nas Figuras 8 e 9. Observa-se valores discrepantes em cada um dos itens. O que 

mais se destaca é o elevado valor da mão de obra no mês de dezembro. Tal fato justifica-se  

por se tratar do periodo em que é feito o pagamento do décimo-terceiro e os respectivos 

valores de férias dos funcionarios. 

Os custos com o consumo de água apresentaram, um pequeno aumento no mês de dezembro, 

devido ao fato da mudança na tarifa de água, e um aumento de abril que ocorreu devido ao 

periodo de seca contabilizando, assim, o gasto de água com irrigação das áreas verdes da 

ETE.  

Figura 8: Variação dos custos mensais com mão de obra e consumo água, para ETE avaliada, entre junho de 

2015 e maio de 2016 
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Em setembro, houve aumento considerável dos custos com material de expediente, devido ao 

fato da chegada do novo estoque de EPI para a ETE. Os custos com veículos tiveram seu 

aumento devido ao pagamento dos impostos dos carros e renovação dos seguros dos veículos, 

parte ocorrendo no mês de dezembro e outra parte no mês junho. 

Figura 9: Variação dos custos mensais com veículos e material de expediente, para ETE avaliada, entre junho de 

2015 e maio de 2016 

 

A Figura 10 apresenta os custos de manutenção, sendo esses custos de manutenção do 

almoxarifado e fundo fixo, juntamente com a manutenção total. É possivel notar variações no 

custo de manutenção mensal ao longo do período de estudo, mas estas são causadas 

principalmente pelos custos de fundo fixo, pois os custos de almoxarifado tendem à uma 

baixa variação. Dos custos do fundo fixo o mês de janeiro foi o mais expressivo, isso ocorreu 

porque neste mês foi solicitado uma remessa extra de peças para realizar mais manutenções. 

Figura 10: Custo de manutenção total, custos do almoxarifado e custos do fundo fixo, por mês 
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DETERMINAÇÃO DO CUSTO POR ITEM E UNITÁRIO  

O custo unitário médio mensal de operação e manutenção da ETE estudada foi de R$ 

0,341/m³, como demonstrado na Tabela 8. 

Tabela 9: Determinação do custo unitário médio de operação e manutenção da ETE estudada 

Item 
Custo Médio 

(R$) 

Produtos Químicos 286.861,37 

Mão de Obra 341.754,95 

Consumo de Água 106.774,49 

Manutenção 38.373,69 

Transporte de Lodo 244.825,90 

Custos com Veículos 1.587,93 

Material de Expediente 8.629,72 

Energia Elétrica 324.207,21 

Soma dos Custos R$        1.353.015,25 

Vazão média de esgoto 

tratado (L/s) 
1.528,83 

Custo Unitário (R$/m³) 0,341 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A COMPARAÇÃO DOS CUSTOS 

UNITÁRIOS ENTRE DIFERENTES TECNOLOGIAS DE  

TRATAMENTO 

De acordo com Sampaio e Gonçalves (1999), o custo unitário para o tratamento da ETE-

Barueri/SP foi de R$ 0,094/m³ em 1999, cuja tecnologia de tratamento implantada é  a de 

Lodos Ativados, tratando na epoca uma média de 3,91 m³/s. A atualização desse valor, 

indicou custo unitário de R$ 0,420/m³. 

É possivel perceber que o custo unitário da ETE Barueri, atualizado, é maior que da ETE 

Hélio Seixo de Britto. No entanto, as instalações e o tratamento na ETE goiana ainda não 

estão completos, podendo então ser superiores quando iniciar o funcionamento da próxima 

etapa. Considerando os custo com mão de obra (corpo técnico, equipe de segurança, equipe de 

limpeza, equipe de manutenção e encargos), os custos de mão de obra da ETE Barueri são 

proporcionalmente maiores que os custos de mão de obra da ETE de Goiânia, podendo ser 

causados devidos a valores maiores de pagamento por se tratar de São Paulo. 

Os custos unitários com transporte de lodo e produtos químicos da ETE Barueri são 

porporcionalmente menores com relação à ETE Hélio Seixo de Birtto, devido à tecnologia 

implantada nesta última consumir mais produtos químicos, já que a decantação primária é 
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quimicamente assistida, resultando em aumento na produção de lodo e, por conseguinte, 

gastando mais com transporte, mas em Barueri há também a geração de lodos secundários. No 

entanto, de acordo com o estudo, não foram considerados os custos com o destino final do 

lodo, podendo ser este o motivo da diferença dos custos. 

Olhando este item, seria bastante proveitoso para a companhia se se utilizasse um coagulante 

que geraria menos lodo, reduzindo assim seus custos com transporte de lodo 

Segundo MAESTRI et al. (2011), no ano de 2009, os custos unitários para o tratamento de 

esgoto das ETE Insular e Lagoa da Conceição, em Florianópolis, foram de R$ 0,225/m³ e R$ 

0,102/m³, respectivamente. Os valores atualizados destes custos unitários são de R$ 0,373/m³ 

para a ETE Insular, que utiliza a tecnologia de Lodos Ativados, e R$ 0,162/m³ para a ETE 

Lagoa da Conceição, que faz uma associação de reator UASB e Lodos Ativados, sendo 

aparentemente o custo unitário da ETE Hélio Seixo de Britto menor que o custo da ETE 

Insular e maior que o da ETE Lagoa da Conceição. Embora os pesquisadores não tenham 

considerado outros como mão de obra, consumo de água, consumo de produtos químicos e 

manutenção. 

No entanto, o estudo considera apenas os principais itens do custo, sendo no caso das ETE 

Insular e Lagoa da Conceição, disposição final de lodo, energia elétrica e analises 

laboratoriais. Portanto, não é possível fazer uma comparação direta com o custo unitário do 

tratamento de ETE Hélio Seixo de Britto, tendo em vista a diferença de tecnologia e 

composição dos custos.  

Tabela 9: Localização, tecnologia, vazão média e custo unitário atualizado, por ETE 

ETE 
Dr. Hélio Seixo 

de Britto 
Insular 

Lagoa da 
Conceição 

Barueri 

Localização Goiânia/GO Florianópolis/SC Florianópolis/SC Barueri/SP 

Tecnologia 

Tratamento 
Primário 

Quimicamente 
Assistido 

Lodo Ativado 
UASB + Lodo 

Ativado 
Lodo 

Ativado 

Vazão Média 
(L/s) 

1.529 270 40 3.910 

Custo Unitário 
Atualizado 

(R$/m³) 
0,34 0,37 0,16 0,42 

Fonte: Adaptado de SANEAGO (2016), Sampaio e Gonçalves (1999) e Maestri et al. (2011) 
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Esperava-se que os custos unitários das ETEs de Florianópolis apresentassem valores altos, 

devido às suas vazões baixas, tendo em vista que a medida que a vazão aumenta o rateio dos 

custos deveria diminuir. No entanto, apresentou o comportamento oposto, apresentando 

valores baixos para os custos unitários, mas, como se consideram apenas os custos principais, 

caso utilizassem todos, é possivél que os custos fossem mais elevados. 

CONCLUSÕES 

Alguns custos apresentavam uma quantidade consideravel de valores atípicos demonstrando 

certa inconstância no seu comportamento, alguns em parte por problemas técnicos como 

ocorrido com o custo de produtos químicos e parte por reajuste ou pagamento de tarifas 

Os custos com produtos químicos, transporte de lodo e energia elétrica apresentaram uma boa 

correlação com a vazão de esgoto, ao passo que esta se mostrou bastante dependente da 

precipitação. O custo com manutenção, apesar de constante, não apresentou muita relevância 

com relação a outros itens de custo, em sua maioria os que estão diretamente ligados ao 

tratamento e transporte do esgoto. 

Durante o periodo observado (junho de 2015 à maio de 2016), o custo médio mensal foi de 

R$ 1.535.015,25 para uma vazão média mensal de 1,53 m³/s, indicando custo unitário de R$ 

0,341/m³, considerando que a ETE na etapa em que se encontra foi projetada para tratar 2,1 

m³/s. Devido à tecnologia empregada, os custos com produtos químicos e transporte de lodo 

são significativos na ETE Hélio Seixo de Britto. 

Em comparação com o custo unitário atualizado da ETE Barueri, o tratamento da ETE goiana 

apresentou-se mais barato, também apresentando, proporcionalmente, um custo menor com a 

mão de obra. Os custos com transporte de lodo e produtos químicos da ETE Hélio Seixo de 

Britto foram, proporcionalmente, maiores aos da ETE Barueri , que utiliza tecnologia de Lodo 

Ativado, em comparação a técnologia de Tratamento Primário Quimicamente Assistido 

implantada na ETE de Goiânia. 

Ao se comparar a ETE Hélio Seixo de Britto com as ETEs de Florianopolis, é possível, à 

primeira vista, concluir que o custo unitário da ETE de Goiânia está situada entre os custos 

das ETEs, mas os custos de tratamento de Florianópolis foi considerado apenas os principais 

custos, não contabilizando itens como mão de obra e consumo de água. Sendo assim, a 

comparação entre os sistemas de tratamento de esgoto das cidades não é condizente com a 

realidade. 
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