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O presente trabalho apresenta os resultados da análise de viabilidade técnica para a implantação de um 

sistema de tratamento de esgoto doméstico, em uma comunidade nucleada pelo Exército Brasileiro na Ama

zônia. Utilizou-se de um método de apoio à decisão multiobjetivo e multicritério, Sistema de Apoio à Decisão

SAD, desenvolvido pela Rede do PROSAB 2. Foram avaliadas as viabilidades técnicas de 17 sistemas de trata

mento de esgoto para pequenas comunidades, com base nas características de cada sistema, nas restrições 

locais, nos dados hidrológicos, geológicos e de saúde pública. Com isso, foi possível modelar o sistema e im

plementá-lo no SAD, que realizou um processo de pré-seleção, análise tecnológica e, finalmente, análise 

multicritério e multiobjetivo. Os métodos utilizados na análise multiobjetivo e multicritério foram o da Pondera

ção Aditiva, Compromise Programming, Promethee e a série Electre. Os resultados da modelagem são os 

sistemas mais adequados do ponto vista tecnológico, econômico e ambiental. Dentre os sistemas pesquisados, 

verificou-se que as lagoas de estabilização demonstraram ser excelentes opções para o tratamento das águas 

residuárias em pequenos núcleos de fronteira. Sistemas anaeróbios também se mostraram adequados à reali

dade das comunidades isoladas na fronteira. Os sistemas de disposição controlada no solo, além das terras 

úmidas construídas, mostraram-se como alternativas viáveis ao tratamento de esgoto doméstico naquela 

região, desde que seja solucionado/mitigado o risco de contaminação do lençol freático. 
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INTRO.oUÇÃO 

,0 planejamento e a concepção de sistemas 

de esgotamento e tratamento de esgoto sanitá

rio são tarE~fas de grande complexidade ,e envol

vem diversas variáveis de decisão. ° problema se 

constitui em satisfazer padrões de emissão de es

goto e aterider, ao mesmo tempo, a demandas de 

carga e concentrações de poluentes, variáveis com 

o tempo e crescentes ao longo dos anos. Para o caso 

específico de instalação de sistemas em regiões 

de fronteira da Amazônia, acrescentam-se restri

ções de ordem operacional e logística, tais como: 

(a) Não existem dados e parâmetros de en

trada para dimensionamento de sistemas. A área 

carece de uma rede de monitoramento que for

neça dados de vazão, índices pluviométricos e pa

drões de qualidade da água. Além disso, condicio

nantes sazonais alteram sobremaneira os parâ

metros de dimensionamento. 

(b) As condições naturais, tais como parâme

tros hidrogeológicos e biota das regiões de fron

teira são pouco conhecidos. 

(c) Alguns insumos para tratamento de água 

e esgoto, tais como produtos químicos, são ve

tados para o transporte aéreo comercial, em vir

tude de legislação internacional de segurança, 

sendo feito exclusivamente por aviões da Força 

Aérea Brasileira - FAB. 

(d) A mão-de-obra para construção e ope

ração dos sistemas é pouco qualificada, e há gran

de rotatividade de pessoal militar. 

(e) Não há, em alguns locais, oferta de ener

gia elétrica, sendo essa necessidade suprida atra

vés de geradores a diesel que, devido às dificulda

des de suprimento, ficam contingenciados para 

o uso de equipamento de maior importância co

mo câmara frigorífica, geladeira de medicamen

tos e bomba de recalque para o poço artesiano. 
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(f) ° risco epidemiológico nessas regiões é 

muito maior em virtude da população local ser 

constituída por comunidades carentes, com bai

xa resistência imunológica e, em alguns casos, de

ficiência nutricional. 

(g) Apesar de ser uma região de alta ocor

rência de rios e igarapés, as comunidades indíge

nas ficam muito próximas aos núcleos de frontei

ra e utilizam a água do igarapé da região, sem 

nenhum tratamento, para diversas atividades de 

subsistência, tais como abastecimento de água, 

banho, lavagem de utensílios, cocção etc. 

(h) Doenças endêmicas típicas da região, 

como malária, leishmaniose, dengue e hepatite, 

agravam o quadro epidemiológico e podem ser 

associadas à destinação inadequada do esgoto 

doméstico gerado. 

A análise multicritério e multiobjetivo permi

te indicar as soluções, dentre as alternativas apre

sentadas e os critérios estabelecidos pelo decisor, 

mais adequadas ao problema. Permitem, ainda, 

uma abordagem interativa com o decisor, por in

termédio de montagem de diversos cenários de 

decisão, baseados em diferentes critérios estabe

lecidos para cada um deles. Serve, ainda, para 

analisar o problema de forma dinâmica, mudan

do as condições iniciais conforme as previsões 

de crescimento populacional e de concentrações 

de poluentes nas águas residuárias. 

As Forças Armadas brasileiras, exercendo a 

sua função constitucional de defesa da Pátria, 

manutenção da soberania e integridade nacio

nal, estão presentes nas regiões mais inóspitas e 

inexploradas do território brasileiro, levando con

sigo segurança, desenvolvimento e apoio aos 

demais órgãos do Estado na promoção de cida

dania às populações pouco assistidas. Preocu

pada com a preservação do patrimônio amazô

nico para o povo brasileiro, a Força Terrestre vem 



implementando um programa de ocupação e 

de integração daquele imenso vazio demográ

fico, mediante a transferência de organizações 

militares oriundas de outras áreas do território 

brasileiro, caracterizando a Amazônia como área 

estratégica prioritária. 

Os pelotões especiais de fronteira, menor 

fração de emprego descentralizado em ocupa

'ções na área de fronteira, exercem uma ação ca

talisadora no desenvolvimento regional das co

munidades assistidas. Além das atividades milita

res de ocupação e segurança, essas frações de

sempenham, em convênio com os diversos ór

gãos governamentais, ações comunitárias como 

assistência médico-odontológica, geração de 

energia, abastecimento de água, saneamento 

básico, educação, transporte e comunicações. 

Como conseqüência dessas ações gover

namentais, os núcleos comunitários assistidos 

tendem a se desenvolver, de forma ordenada, 

até a condição de pequenos municípios. Para que 

a transição ocorra da melhor forma possível, 

ações de planejamento na área de infra-estrutu

ra urbana são necessárias quando da implanta

ção de novas unidades. 

Na fase de planejamento para implantação 

de uma nova unidade do Exército, alguns dos 

aspectos mais importantes para a tomada de 

decisão têm sido a preservação ambiental da 

área e a proteção da população dos impactos 

supervenientes. Em muitos casos, os pelotões 

de fronteira são instalados em áreas de unida

des de conservação (parques nacionais, flores

tas nacionais, áreas de preservação permanen

te, estações ecológicas, áreas de relevante inte

resse ecológico, reservas biológicas, áreas de 

proteção ambiental, reservas extrativistas, reser

vas ecológicas e reservas florestais) ou terras in

dígenas. Em decorrência desse fato, providên-

cias devem ser tomadas de forma a não interfe

rir, de maneira brusca e negativa, no equilíbrio 

do ecossistema e no habitat de populações nati

vas, além de não contrariar a legislação vigente. 

Das ações de infra-estrutura urbana, o sa

neamento básico é, sem dúvida, a mais necessá

ria. Particularmente, a captação e distribuição de 

água potável, coleta, tratamento e destinação 

final dos esgotos sanitários. 

A pesquisa teve por objetivo aplicar o softwa

rede análise multiobjetivo e multicritério, desen

volvido pela Rede PROSAB 2, para a escolha de 

sistemas de tratamento de esgoto doméstico 

em regiões isoladas na fronteira da Amazônia, uti

lizadas por pelotões especiais de fronteira pelo 

Exército Brasileiro. 

o PELOTÃO ESPECIAL DE 

FRONTEIRA DE IPIRANGA 

O Pelotão Especial de Fronteira - PEF - de Ipi

ranga localiza-se no Município de Santo Antônio 

do Içá, Estado do Amazonas, junto à fronteira do 

Brasil com a Colômbia. O PEF situa-se na margem 

direita do Rio Içá, que recebe o nome de Rio Putu

mayo no lado Colombiano. As instalações do PEF 

ocupam uma área total de 2.614.330,65m2, dispõem 

de 35 benfeitorias e estão sob responsabilidade 

do 8º Batalhão de Infantaria de Selva - 8º BIS. 

O PEF de Ipiranga foi escolhido para o pre

sente estudo pelos seguintes motivos: (a) carac

teriza-se por uma pequena nucleação urbana do 

Exército Brasileiro; (b) a sua localização e as condi

ções de implantação indicam que se desenvolve

rá como comunidade; (c) existe real necessidade 

de implantação de um sistema de coleta e trata

mento de esgoto, tendo sido já solicitado pelo 

poder municipal ao Programa Calha Norte - PCN; 

(d) está em fase de estudo preliminar no PCN a 
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implantação do referido sistema; (e) no pelotão 

existe uma estação de monitoramento hidroló

gico e de qualidade de água em operação, com 

dados históricos levantados. 

A região onde se encontra o PEF Ipiranga, 

no vale do Rio Içá, é caracterizada como planície 

fluvial- área aplainada resultante de acumulação 

fluvial, aluvião. A bacia é suscetível à erosão e pe

riodicamente alagada, podendo apresentar di

ques, canais anastomosados. O solo predominan

te é argilo-arenoso com pouca profundidade, do 

grupo de solos aluviais, fortemente drenado e com 

o lençol freático quase superficial (RADAMBRASIL, 

1977). O coeficiente de infiltração do solo para esse 

tipo de terreno varia de 40 a 601/m2 por dia, e o 

lençol freático se encontra a baixa profundidade, 

perto de l,5m. O terreno é muito plano e pouco 

movimentado, tipicamente fluvial, com vales aber

tos em forma de "U" (IBGE, 2000). 

Figura 1 - Localização do PEF Ipiranga na Região Amazônica. 

O clima predominante da área é o equatorial 

quente e superúmido, com as seguintes caracte

rísticas: ausência de período de seca; temperatu

ra do mês mais frio superior a 20°C; estações do 

ano pouco evidentes; amplitude térmica anual 

muito baixa; dia e noite aproximadamente com a 
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mesma duração; estado higrométrico muito ele

vado (RADAMBRASIL, 1977). A precipitação mé

dia anual registrada na região é de 2.932mm/ano 

(CPRM,2000). 

O Rio Içá se caracteriza como rio de planície, 

pouca declividade, possui várias ilhas, com uma 

vazão mínima, registrada em março 1980, de 

1.296m3/s, e uma vazão máxima, registrada em 

julho de 1989, de 12.983m3/s. 

Como atividade econômica, destacam-se a 

extração de madeira e a agricultura de subsistên

cia em sistemas de roças, nas áreas de terra firme 

e na várzea (RADAMBRASIL, 1977). A base da ali

mentação na região é milho, feijão, mandioca e 

pescado. Por causa da grande ocorrência de al

deias indígenas e de uma população com limita

do nível de escolaridade, é desaconselhado o reúso 

do esgoto em culturas irrigadas (RADAMBRASIL, 

1977). A população pesca para o consumo local. 

Todos os rios da região são maláricos, com alta 

concentração de sedimento argiloso. 

A população do município é de 26.526 habi

tantes, sendo que deste total, 2.859 pessoas são 

indígenas das etnias ticuna, coca ma e caixana 

(FUNASA, 2002). No município, está localizada a 

reserva indígena Tukuna do Rio Içá, ainda não 

demarcada. O número de domicílios particulares 

permanentes no município é de 4.151 domicílios, 

sendo que 741 dispõem de abastecimento regu

lar de água e apenas 25 contam com sistema de 

esgotamento sanitário. A população local, princi

palmente os indígenas, apresenta nível alto de 

desnutrição (IBGE, 2000). 

Não há hospitais em Santo Antônio do Içá, a 

região dispõe apenas de três unidades ambula

toriais. As infecções gastrintestinais são comuns 

em conseqüência do uso indiscriminado da água 

in natura para o consumo. O atendimento de saú

de da população indígena é realizado pela FUNASA 



por meio da Rede de Atenção Básica de Saúde 

do Distrito Sanitário Especial Indígena, compos

ta por sete equipes multidisciplinares de saúde 

indígena, localizadas nos pólos-base de Taba

tinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, 

Santo Antônio do Içá, Amatura, Tonantins e Belém 

do Solimões. 

Segundo a FUNASA, a região é classificada 

como de alto risco epidemiológico. As ações de 

atenção básica de saúde são realizadas em par

ceria com a Diocese do Alto Solimões, os municí

pios e o estado. A referência de média e alta com

plexidade se dá por intermédio do Hospital da 

Guarnição do Exército em Tabatinga e da rede 

do SUS em Manaus (FUNASA, 2002). 

A disponibilidade de profissionais especia

lizados para operação e manutenção de um sis

tema mais sofisticado de tratamento de esgoto 

torna-se difícil. Não há fornecimento regular de 

energia elétrica para a utilização em um sistema 

que requeira tal tipo de energia. A substituição 

de peças e componentes, bem como o forneci

mento regular de elementos químicos para sis

temas mais sofisticados ficam bastante prejudi

cados pela indisponibilidade de meios de trans

porte. Em geral, utiliza-se o rio como eixo princi

pal de deslocamento na região, além de aviões 

comerciais de pequeno porte ou aviões carguei

ros da FAB. 

SOFTWARE SAD - SISTEMA DE APOIO 

À DECISÃO e ESTUDO DE CASO 

o software SAD - Sistema de Apoio à Deci

são, desenvolvido pela Rede PROSAB 2 (SOUSA, 

CORDEIRO NETTO e LOPES JÚNIOR, 2002), visa à 

auxiliar na escolha de uma alternativa para pós

tratamento de reatores anaeróbios no âmbito 

de um universo de alternativas possíveis. Para isso, 

foi desenvolvido um banco de dados com atribu

tos, restrições e possibilidades dos sistemas de 

pós-tratamento para reatores anaeróbios. 

O software SAD é um aplicativo desenvol

vido em linguagem de programação Delphi, que 

utiliza um banco de dados do tipo .mdb, compa

tível com o aplicativo Microsoft Access. Apesar 

de ser um sistema que não permite ao usuário 

alterações no nível de programação, é possível 

desenvolver tabelas e relatórios a partir dos já 

existentes. A última versão do SAD, utilizada no 

presente trabalho, foi lançada no site da FINEP 

em abril de 2003. 

Solicitações do poder público municipal e 

relatórios de autoridades de saúde foram leva

dos ao Programa Calha Norte, com o objetivo 

de desenvolver uma solução adequada para o 

problema de abastecimento de água, coleta e 

tratamento de esgoto doméstico para a região. 

A proposta inicial de estudo é implantar um 

sistema de tratamento de efluentes domésti

cos do tipo modular, para um tempo de recor

rência curto (não mais que dez anos), de forma 

a atender à população existente e permitir am

pliação futura, a partir de um estudo de cres

cimento da comunidade. 

A vazão do Rio Içá permite a diluição quase 

que completa do esgoto a ser lançado. No en

tanto, em decorrência do uso indiscriminado da 

água por parte da população local, sobretudo 

dos indígenas, além do alto risco epidemiológico 

e da baixa cobertura de equipamentos de saú

de, adotou-se nível de tratamento o mais rigoro

so possível para a atual fase de implantação dos 

seus sistemas. 

O levantamento da população das vilas tor

na-se difícil pelo caráter nômade das populações 

indígenas. No entanto, foi estabelecido um valor 

seguro de seiscentas pessoas como população 
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de projeto. Em uma segunda fase, o modelo foi 

utilizado com uma população de projeto de duas 

mil pessoas, perto do triplo da população esti

mada inicialmente.Tal procedimento servirá para 

verificar a consistência da aplicação dos siste

mas para uma população maior. O decisor, com 

base nos dados fornecidos pelo modelo, terá con

dições de escolher um sistema que atenda à de

manda atual e a uma demanda futura. A estima

tiva de duas mil pessoas para a população futu

ra não se baseou em nenhum modelo de cresci

mento populacional. Esse valor serve apenas 

como um parâmetro para verificar o comporta

mento do sistema modular para uma popula

ção maior. 

As vazões de esgoto foram estimadas, e não 

medidas, em virtude da atual ausência de rede 

regular de abastecimento de água na vila, com 

exceção das vilas militares. Dados de literatura 

foram utilizados para a estimativa de vazões e 

de concentrações do efluente doméstico. Com 

base na observação dos dados de vazões de es

goto de cidades que possuem cobertura desse 

sistema, foi possível realizar uma estimativa bem 

próxima da realidade. 

É recomendado que o sistema de coleta de 

esgoto a ser adotado seja o separador absoluto. 

Primeiramente, porque este é o padrão nacional 

e, em segundo lugar, seria muito mais oneroso 

utilizar um sistema unitário, onde fosse incluído 

esgoto e águas pluviais na mesma tubulação. 

A vazão unitária diária considerada para o 

cálculo de descarga foi de 1 OOl/hab. por dia. Os 

coeficientes de retorno e de variação de vazão 

foram os preconizados na NBR 9649, citada 

por Além Sobrinho e Tsutyia (2000): Coeficien

te de retorno 0,8; K1 = 1,2; K2 = 1,5. A taxa de 

infiltração da rede de esgoto estimada foi de 

O,0251/s.km, recomendada por Além Sobrinho 
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e Tsutyia (2000), citando vários autores. A vazão 

de esgoto é dada pela seguinte expressão: 

(1) 

Onde: 

Q: Vazão de esgoto sanitário em I/s. 

Qd: Vazão de esgoto doméstico em I/s. 

Qinf: Vazão de infiltração em I/s. 

A vazão de esgoto doméstico é dada por 

(Além Sobrinho e Tsutyia, 2000): 

Pop.K7.K2.0pc.R 
Od = --86-4-0-0--

Onde: 

(2) 

Qpc = Vazão diária per capita em I/hab.por dia. 

Pop.: População. 

K1: Coeficiente de variação de vazão do dia 

de maior consumo. 

K2: Coeficiente de variação de vazão da hora 

de maior consumo. 

R: Coeficiente de retorno. 

O estudo preliminar de saneamento da re

gião previu a instalação de rede de abastecimento 

de água para toda a vila de Ipiranga. 

RESULTADOS 

As 12 alternativas de tratamento já cadastra

das pela rede PROSAB 2 vêm acompanhadas do 

banco de dados de restrições. Foi necessário ape

nas atualizar valores monetários de custos de 

operação e implantação. As restrições das alter

nativas cadastradas neste trabalho foram pes

quisadas na literatura especializada. O quadro 

Restrições Técnicas das Alternativas apresenta 

os dados referentes ao trabalho em questão. Vale 

ressaltar que a restrição da alternativa é atribu

to da tecnologia, sendo, portanto, independente 

das condições locais. 



As condições e restrições locais são bastan

te desfavoráveis à implantação de alguns siste

mas. Em princípio, é possível prever que sistemas 

que requeiram fornecimento de energia elétrica 

sejam descartados. Para fins de estudo acadêmi

co, optou-se por testar todos os sistemas pro

postos pela rede PROSAB 2. 

O programa SAO é muito adequado para 

análise de viabilidade, pois permite implementar 

simulações e verificações do comportamento 

das alternativas propostas. No caso do presente 

trabalho, foram utilizados quatro cenários de si

mulação, partindo-se do cenário mais exigente 

para o menos exigente possível, ressalvadas as 

condições mínimas, do ponto de vista ambiental 

e epidemiológico: 

CENÁRIO 1 - Todas as tecnologias cadastra

das foram analisadas pelos três critérios: restri

ções técnicas, grau de tratamento e concentra

ção efluente. Nos critérios de grau de tratamen

to e concentração efluente, foram analisados 

OBO total, NTK, fósforo e coliformes. Esse cenário 

é o mais apropriado, pois contempla a remoção 

de OBO, patogênicos e nutrientes. Para esse ce

nário, o caso analisado se chamará PEF IPIRANGA, 

que corresponde a uma meta mais conservado

ra de nível de tratamento. Nele, o grau de trata

mento e as concentrações efluentes são mais 

restritivas. Outra condição mais favorável à pré

seleção foi a de não incluir os critérios de remo

ção de patogênicos na análise. 

CENÁRIO 2 - Todas as tecnologias cadastra

das foram analisadas pelos três critérios: restri

ções técnicas, grau de tratamento e concentra

ção efluente. Nos critérios de grau de tratamento 

e concentração efluente, foram analisados OBO 

total, NTK e fósforo. Os níveis de remoção, neste 

caso, foram menores, considerando-se que o sis

tema evoluirá com a implementação de novos 

módulos, bem como o emprego do fator de dilui

ção do rio. Para o CENÁRIO 2, o caso analisado se 

chamará PEF IPIRANGA - 2, que é menos restritivo 

e corresponde a níveis de tratamento menos ri

gorosos. Foi colocada essa situação para se ve

rificar a viabilidade de uma melhoria gradativa e 

continuada de Um sistema modular. Oessa for

ma, foi possível realizar uma análise de sensibili

dade para a escolha de alguns sistemas. 

CENÁRIO 3 - Todas as tecnologias cadastra

das foram pré-selecionadas apenas pelo critério 

restrições técnicas, utilizando o caso PEF IPIRAN

GA - 2. Nessa simulação, foi considerado que o 

fator de diluição do rio absorverá a concentração 

efluente. A finalidade dessa simulação é verificar 

o desempenho dos sistemas de tratamento sem 

levar em consideração o seu grau de tratamento. 

CENÁRIO 4 - Todas as tecnologias cadastra

das foram pré-selecionadas apenas pelo critério 

restrições técnicas, utilizando o caso PEF IPIRAN

GA - 2, desconsiderando-se ainda as restrições 

de contaminação do lençol freático. A finalidade 

dessa simulação é verificar os sistemas naturais 

de infiltração no solo e Wetland. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

O Pelotão Especial de Fronteira de Ipiran

ga, localizado no município de Santo Antônio do 

Içá - AM, corresponde à descrição de uma nu

cleação .urbana de fronteira. Os problemas com 

saneamento básico já são identificados como um 

dos responsáveis pelo agravamento do quadro 

epidemiológico do município. Um aspecto de ex

trema relevância é a presença de população indí

gena na área, fazendo com que o risco epide

miológico aumente. 

A região apresenta algumas restrições de 

ordem natural e operacional, dificultando sobre-
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maneira a implementação de um sistema decisó

rio pautado apenas na experiência e opinião do 

decisor. O sistema de apoio à decisão, baseado 

em algoritmos de apoio à decisão muitiobjetivo e 

multicritério, mostrou-se capaz de encontrar so

luções adequadas tecnicamente e tangíveis do 

ponto de vista econômico. 

Os sistemas modulares (ou apenas sistemas 

simplificados) de tratamento de águas residuárias 

apresentam-se como importante alternativa de 

desenvolvimento ambiental e melhoria de quali

dade de vida para os pequenos centros urbanos 

ou aqueles que ainda estão sendo criados. Por 

meio da composição de módulos de fácil instala

ção, operação e manutenção, é possível desenvol

ver soluções simples e baratas para o problema do 

esgoto doméstico para pequenas comunidades. 

Dentre os sistemas pesquisados, verificou-se 

que as lagoas de estabilização, tais como (a) lagoas 

anaeróbias, (b) lagoas facultativas, unicelulares ou 

em série e (c) lagoas de polimento, demonstraram 

ser excelentes opções para o tratamento das águas 

residuárias em pequenos núcleos de fronteira. Sis

temas anaeróbios como: (a) reatores UASB e (b) 

conjunto tanque séptico-filtro anaeróbio também 

se mostraram adequados à realidade das comuni

dades isoladas na fronteira. Os sistemas de dispo

sição controlada no solo, além das terras úmidas 

construídas, revelaram-se alternativas viáveis ao 

tratamento de esgoto doméstico naquela região, 

desde que seja solucionado/mitigado o risco de 

contaminação do lençol freático. 

Fatores climáticos, sobretudo as altas tempe

raturas e a grande incidência de radiação solar, per

mitem níveis de desempenho de remoção de po

luentes acima dos valores preconizados em litera

tura, sendo um aspecto bastante favorável para a 

implantação de sistemas anaeróbios e aeróbios 

fotossintéticos. A disponibilidade de área também 
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favorece a implantação de lagoas e terras úmidas 

construídas. Dentre os fatores restritivos e compli

cadores para a implantação de sistemas de tra

tamento de esgoto doméstico, pode-se destacar: 

(a) A pequena profundidade do lençol freá

tico, aliada à topografia muito plana das regiões 

de planície e a alta permeabilidade do solo, faz com 

que haja grande risco de contaminação da água 

subterrânea e dos mananciais próximos. 

(b) O alto risco epidemiológico, gerado prin

cipalmente pela deficiência nutricional, baixo ní

vel imunológico, práticas inadequadas de uso da 

água e dos alimentos e ausência/precariedade de 

cobertura dos sistemas de saúde pública, com

promete a segurança de qualquer sistema que ve

nha a ser implantado. Dessa forma, ações de infra

estrutura consideradas corriqueiras em regiões 

urbanizadas devem ser minuciosamente avalia

das do ponto de vista epidemiológico/ambiental. 

Os resultados das análises realizadas podem

se resumir em: 

CENÁRIO 1 - Foi a condição considerada mais 

exigente para a implementação do sistema. Utili

zando-se o caso cadastrado como PEF Ipiranga, foi 

possível pré-selecionar apenas três sistemas: UASB 

seguido de lagoa de polimento, lagoa facultativa 

unicelular e lagoa anaeróbia - facultativa. Um as

pecto bastante relevante no que diz respeito aos 

motivos que levaram a uma grande quantidade 

de tecnologias descartadas na pré-seleção é a res

trição do nível de lençol freático. Caso essa restri

ção não fosse considerada, seis outras alternati

vas poderiam ser pré-selecionadas (UASB segui

do de Wetlands, UASB seguido de escoamento 

superficial, UASB seguido de escoamento sub

superficial, UASB seguido de vala de infiltração, TS 

infiltração, TS - vala de infiltração). 

CENÁRIO 2 - Esta análise, considerada me

nos exigente, utilizou um segundo caso cadastra-



do, PEF Ipiranga - 2. As concentrações efluentes e 

o grau de tratamento adotado foram menos ri

gorosos, considerando que a grande vazão do 

Rio Içá diluísse (o que ocorreria facilmente) a con

centração efluente do esgoto. Com essas condi

ções, além das alternativas pré-selecionadas no 

CENÁRIO 1, foram pré-selecionadas as tecnolo

gias TS - filtro anaeróbio e UASB - filtro anaeróbio. 

CENÁRIO 3 - A condição deste cenário era 

a utilização do caso cadastrado como PEF Ipiran

ga - 2, empregando-se apenas as restrições téc

nicas. Ao liberar totalmente as restrições de con

centração efluente e grau de tratamento, o deci

sor desconsiderará qualquer restrição de des

carga de poluente no rio. Fazendo isso é possí

vel verificar o desempenho das tecnologias sem 

eliminar as alternativas menos eficientes. Como 

resultado, repetiu-se a condição do CENÁRIO 2. 

CENÁRIO 4 - Liberando-se cada vez mais 

as restrições, nessa condição desconsiderou-se 

a possibilidade de contaminação do lençol freá

tico. Como já foi mencionado, essa restrição eli

minou várias tecnologias, consideradas por ou

tros critérios como competitivas. Desse modo, al

ternativas de infiltração no solo e Wetlands pu

deram ser analisadas. 

No aspecto geral, pode-se concluir que: 

(a) Algumas das alternativas propostas pe

la Rede PROSAB 2, além de outros processos pes

quisados na bibliografia especializada e larga

mente utilizados no Brasil, se mostraram efici

entes para a resolução do problema. 

(b) No que se refere à remoção de DBO, as 

alternativas apresentaram bom desempenho. 

Quando se trata da remoção de coliformes e 

nutrientes, os padrões de descarga do efluente 

não foram atendidos, porém, devido às grandes 

vazões apresentadas pelo Rio Içá, foi conside

rado satisfatório o nível de remoção. Uma das 

premissas dos sistemas modulares é a melhoria 

progressiva da eficiência da composição dos 

seus módulos. 

(c) Como era de se esperar, as tecnologias 

naturais de remoção de poluentes prepondera

ram diante das demais. Isso decorre das enormes 

restrições a que o PEF está submetido em virtude 

do seu isolamento. Algumas outras restrições 

decorrentes do terreno também fizeram com que 

muitas tecnologias fossem descartadas. 

(d) Dentre os sistemas pesquisados, as la

goas de estabilização demonstraram ser exce

lentes opções para o tratamento das águas re

siduárias em pequenos núcleos de fronteira. Sis

temas anaeróbios também se mostraram ade

quados à realidade das comunidades isoladas 

na fronteira. Os sistemas de disposição contro

lada no solo, além das terras úmidas construídas, 

mostraram-se como alternativas viáveis ao tra

tamento de esgoto doméstico naquela região, 

desde que seja solucionado/mitigado o risco de 

contaminação do lençol freático. 

(e) Quando os dois casos foram testados 

para três mil pessoas, as lagoas foram descarta

das pelo critério da área. Realizando a mesma 

operação para duas mil pessoas, o resultado foi 

o mesmo. Esse fato não é preocupante, pois a 

região onde se localiza o pelotão permite expan

são e instalação de outras lagoas. 

Como recomendações de fundamental im

portância, destacam-se: (a) o aprofundamento 

em estudos de análise preliminar de riscos, prin

cipalmente do ponto de vista epidemiológico e 

ambiental, de algumas tecnologias de tratamen

to, disponíveis em literatura; (b) a coleta de da

dos de vazão e concentração de esgoto domés

tico e dos corpos receptores nas áreas em estu

do e nas demais comunidades isoladas; (c) o de

senvolvimento de projetos-tipo de sistemas mo-
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dulares de tratamento de esgoto, adaptados para 

a realidade amazônica. 
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Quadro 1 - Restrições técnicas das alternativas 

Declividade Declividade Permeabilidade Nível Máx. Lençol 
Alternativa Descrição da Alternativa Máx. Terreno Mfn. Terreno Máx. Solo Freático 

(%) (%) (em/h) (m) 

UASB • Vala FiI. UASB seguido de Vala de Filtração 20.00 5,00 0,10 1,00 

UASB . Biofiltro UASB seQuido de Biofiltro Aerado Submerso 1,00 0,01 1,00 1,00 

UASB . Lodo Ativado UASB seguido de Sistema de Lodos Ativados 20,00 1,00 0,01 1,00 

UASB· LAA UASB seguido de Laqoa Aerada Aeróbia. (Mistura Completa) 20,00 1,00 0,01 1,00 

UASB . Wetland UASB seguido de Wetlands 15,00 3,00 0,01 0,05 

UASB· FAD UASB seQuido de Flotação por Ar Dissolvido 12,00 1,00 0,10 1,00 
UASB· FAN UASB seguida de Filtro Anaeróbio 20,00 1,00 0,01 1,00 

UASB· ESp UASB seguido de Escoamento Superficial 12,00 1,00 0,10 1,00 
UASB· FAT UASB seguido de Filtro Biológico de Alta Taxa 20,00 1,00 0,15 1,00 
UASB· FAS UASB seguido de Filtro Aerado Submerso ou Biodisco 20,00 1,00 0,01 1,00 

UASB· LP UASB seguido de Lagoa de Polimento 20,00 1,00 0,01 1,00 

UASB· ESb UASB seguido de Escoamento Subsuperficial 20,00 1,00 0,01 1,00 
TS- FAN Tanque Séptico seguido de Filtro Anaeróbio 15,00 1,00 0,01 1,00 
TS-IR Tanque Séptico seguido de Infiltração Rápida 20,00 1,00 0,15 1,00 
TS - Vala Inf. Tanque Séptico seguido de Vala de Infiltração 15,00 3,00 0,01 1,00 
Lagoa Facultativa Uni. Lagoa Facultativa Unicelular 15,00 1,00 0,01 1,00 

LaQoa Ana. - Facul. LaQoa Anaeróbia seQuida de Facultativa 20,00 1,00 0,01 1,00 
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Quadro 1 - Restrições técnicas das alternativas (cont.) 

Necessidade Restrição de Profundidade Espessura Área Máx. Custo Máx. Custo Máx. 
Alternativa Abastecimento Afloramento Mín. Solo Mín. Solo Ocupada Implantação O&M 

de Energia de Rocha Impermeável (m) (m) (rrr/hab.) (R$/hab.) (R$/hab./mês) 

UASB - Vala Fi/. Não Não 2,00 4,00 5,00 143,00 0,10 
UASB - Bio!iltro Sim Não 1,00 1,2 0,02 176,00 1,51 
UASB - Lodo Ativado Sim Não 1,00 1,00 0,06 183,00 1,20 
UASB - LAA Sim Não 1,00 2,00 0,05 159,00 2,66 
UASB - Wetland Não Não 1,00 2,00 0,80 132,00 0,10 
UASB - FAD Não Sim 1,00 3,00 2,00 106,00 0,10 
UASB - FAN Não Não 1,00 1,00 0,06 96,00 0,10 
UASB - ESp Não Sim 1,00 2,00 3,00 165,00 0,10 
UASB - FAT Não Não 3,00 3,00 0,02 96,00 0,00 
UASB - FAS Sim Não 1,00 1,00 0,03 176,00 0,70 
UASB - LP Não Não 1,00 1,00 0,20 84,00 0,10 
UASB- ESb Sim Não 1,00 1,00 0,02 135,00 1,20 
TS- FAN Não Sim 1,00 1,00 0,03 143,00 0,10 
TS-IR Não Sim 3,00 4,00 0,30 88,00 0,10 
TS - Vala In!. Não Sim 1,00 4,00 5,00 110,00 0,10 
Lagoa Facultativa Uni. Não Não 1,00 1,00 3,50 66,00 0,10 
Laqoa Ana. - Facu/. Não Não 1,00 1,00 3,50 59,00 0,10 

Fonte: Rede 2 PROSAB (200 I) - Valores monetários estimativos - base março/2005 - O&M: Operação e Manutenção. 

Quadro 2 - Eficiência estimada das alternativas na remoção de poluentes 

Alternativa S Totais SST OBO Total COT NTK Fósforo Total NMPCT NMPCF 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

UASB - Vala Fi/. 90,00 92,80 94,00 94,00 42,50 53,50 90,00 90,00 
UASB - Bio!iltro 90 ,00 90,00 90,00 90,00 37,50 40 ,00 80,00 80 ,00 
UASB - Lodo Ativado 90,00 90,00 94,00 94,00 40,00 40,00 98 ,00 98,00 
UASB - LAA 90,00 85,20 90,00 90,00 42,50 50,00 90,00 90,00 
UASB - Wetland 93,00 92,80 94,00 94,00 75,00 53,50 99,50 99,50 
UASB - FAD 90,00 92,80 90,00 90,00 32 ,50 40,00 90,00 90,00 
UASB - FAN 90,00 85,20 90 ,00 90,00 30,00 40,00 60,00 60,00 
UASB - ESp 93 ,30 90,00 90,00 90,00 75,00 93,50 99,00 99,00 
UASB - FAT 90,00 88,80 90,00 90,00 42,50 40,00 65,00 65,00 
UASB - FAS 90,00 89,00 90,00 90,00 42,50 40,00 90,00 90 ,00 
UASB - LP 90,00 78,00 90,00 90,00 37,50 53,50 99,99 99,99 
UASB - ESb 90,00 94,00 94,00 94 ,00 75,00 93,50 97,00 97,00 
TS- FAN 92,00 80,00 88,00 88,00 25,00 13,50 70,00 70,00 
TS-IR 90,00 80,00 90,00 90,00 37,50 53,50 90,00 90,00 
TS - Vala In!. 90 ,00 84 ,00 84 ,00 84 ,00 42,50 45,00 99,50 99,50 
Lagoa Facultativa Uni. 90,00 84,00 84,00 84,00 42,50 50,00 99,00 99,00 
Lagoa Ana. - Facu/. 80,00 84,00 80,00 84 ,00 40,00 50,00 99,90 99 ,90 

Fonte: Rede 2 PROSAB, SPERLlNG (7996), ANDRADE NETO (7 997). 
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Quadro 3 - Critérios de avaliaçã~o decisor 

Requisito Cuslo de Custo Dificuldade Dificuldade Consumo Resistência Nível Rejeição Dificuldade 
Alternativa 

de Área Implanlação O&M Conslrução O&M Energia a Choque Instrução do Público Ampliação 
O&M 

UASB - Vala Fil. 3,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 3,0 1,0 2,0 4,0 

UASB - Biofiltro 1,0 3,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 5,0 3,0 2,0 

UASB - Lodo Ativado 1,0 5,0 4,0 4,0 4,0 5,0 3,0 5,0 3,0 2,0 

UASB - LAA 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3 ,0 3,0 

UASB - Wetland 5,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 2,0 3,0 4,0 

UASB - FAD 4,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 4,0 4,0 

UASB - FAN 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

UASB - Esp 5,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 3,0 1,0 3 ,0 4,0 

UASB - FAT 1,0 4,0 3,0 4,0 3,0 1,0 3,0 4,0 3 ,0 2,0 

UASB - FAS 1,0 4,0 . 3,0 4,0 3,0 1,0 3,0 4,0 3 ,0 2,0 

UASB - LP 4,0 1,0 .1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 

UASB - Esb 1,0 3,0 9,0 4,0 3,0 1,0 1,0 5,0 3,0 1,0 

TS - FAN 1,0 2,0 1,0 2,0 1,5 1,0 1,0 1,0 2,0 1,5 
TS - IR 2,0 2,0 1,0 1,0 1,5 1,0 3,0 1,0 1,0 3,0 
TS - Vala Inf. 3,0 2,0 1,0 1,0 1,5 1,0 2,0 1,0 3,0 4,0 

Lagoa Facultativa Uni. 3,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,0 4,0 4,0 

Lagoa Ana. - Facul. 3,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,0 4,0 3,0 

Fonte: Rede 2 PROSAB, SPERLlNG (1996) - Gradação dos critérios: mais favorável: 1 - menos favorável: 5 - O&M: Operação e Manutenção. 

Quadro 4 - Restrições técnicas locais 

Declividade Permeabilidade Nível Lençol Espessura Abastecim. Afloramento Profundidade Área Máx. de Custo Máx. Custo Máx. de 
Caso do Terreno do Solo Freático do Solo Energia de Rocha do Solo Ocupação Implantação O&M 

(%) (cmlh) (m) (m) Elétrica (m) (m') (R$) (R$lhab) 

PEF IPIRANGA 5 0,125 1,5 5 Nao Não 6,0 3.000,00 80.000,00 2 ,0 

PEF IPIRANGA - 2 5 0,125 1,5 5 Não Não 6,0 10.000,00 80.000,00 2,0 

Fonte: Autor - O&M: Operação e Manutenção. 

Quadro 5 - Grau tratamento (remoção) - Eficiência mínima requerida 

Caso 
DBOTatal NTK Fósforo Total Califarmes Totais Califarmes Fecais 

(%) (%) (%) (%) (%) 

PEF IPIRANGA 90 20 20 99 99 
PEF IPIRANGA - 2 75 10 10 80 80 

Fonte: Autor. 

Quadro 6 - Análise multicritério - Resultados dos cenários 

CEN RIO 1 CENARIO 2 CENÁRIO 3 CENARIO 4 
ALTERNATIVA Electre 111 Promethee Compromise Ponderação 

(2) (3) (4) (2) (3) (4) (2) (3) (4) (1) (2) program (3) Aditiva (4) 

UASB - Biofiltro Aerado Submerso 14,00 -201,65 366,90 168,5 

UASB - Escoamento Subsuperficial 11 ,00 -16,91 636,70 0,00 43,03 839,30 95,50 

UASB - Escoamento Superficial 2,00 -1 ,28 909,20 87,25 66,47 995,80 81,01 

UASB - Aolação por Ar Dissolvido 3,00 -131 ,74 568,30 1.000,0 

UASB - Filtro Aerado Submerso 6,00 -141 ,66 393,8 151 ,75 
ou Biodisco 

UASB - Finro Biológico de 
13.00 Ma Taxa 

UASB - Filtro Anaeróbio 9,00 3,06 668,10 72,12 8,41 611,30 72,12 81,00 1,027,00 78,50 

Tanque Séptico - Finro Anaeróbio 4,00 15,72 1039,0 63,50 33,72 955,00 63,50 11 9,00 1.237,50 70,75 

Tanque Séptico - Infinraçao Rápida 5,00 19,96 822,80 68,76 98,34 1.075,00 72,50 

Tanque Séptioo - Vala de Infinração 7,00 0,59 644,10 80,75 69,28 898,4 79,25 

UASB - Lagoa Aerada Aeróbia 8,00 

Lagoa Anaeróbia - Facultativa 9,00 0,80 422,90 67,00 -4,90 697,40 0,00 -7,53 743,00 87,00 57,09 894 85,25 

Lagoa Facultativa Unicelular 9,00 -1,40 391,00 67,00 -8,65 689,90 87,00 -1,44 735,50 87,00 45,84 888,5 85,25 

UASB - Lagoa de Polimento 1,00 0,60 379,60 87,00 -5,20 1045,0 87,00 -8,15 1052,1 87,0 56,16 1.1 39,30 81 ,75 

UASB - Sistema de Lodos Ativados 13,00 -271,03 281,30 190,0 

UASB - Vala de Finracão 10,00 61 ,78 920,30 83,75 

UASB - Wetlands 12,00 -13,78 704 ,50 98,00 47,72 890,80 92,50 
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