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RESUMO 

O Plano de Saneamento Básico de Juiz de Fora (PSB/JF), resultado do esforço coletivo de 

diversos atores sociais, constitui instrumento de planejamento para a prestação de serviços 

públicos de saneamento básico visando o atendimento à Lei Federal nº 11.445, de 2007. 

Apresenta-se como um dos produtos do referido Plano o volume “Programas, Projetos e 

Ações”, que propõe ações a serem implementadas ao longo do horizonte do Plano. Compondo 

a busca pelo aumento na qualidade da gestão do serviço de esgotamento sanitário, encontra-se 

“Elaborar programa para recebimento de efluentes não domésticos”, ação que norteará o 

desenvolvimento deste trabalho.  A justificativa para esse programa está na necessidade de 

usuários não domésticos (como, por exemplo, indústrias) destinarem seus efluentes de 

maneira ambientalmente adequada, prevenindo danos causados à rede coletora (tais como 

incrustações, corrosões e inflamabilidade) devido ao lançamento de determinados efluentes 

sem tratamento prévio, preservando a eficiência das estações de tratamento de esgoto e 

protegendo a saúde dos responsáveis pela manutenção do sistema de esgotamento sanitário. A 

metodologia deste trabalho consistiu em: estudar programas de recebimentos de efluentes não 

domésticos (ENDs) implantados em outras regiões, bem como a legislação pertinente ao 

tema, determinar as fontes contribuintes de ENDs, caracterizar os efluentes gerados por elas, 

analisar os dados de monitoramento do Igam para corpos hídricos de Juiz de Fora, avaliar a 

eficiência da ETE Barbosa Lage, escolher e calcular parâmetros e padrões para compor o 

programa de recebimento de efluentes não domésticos em Juiz de Fora. Espera-se com este 

trabalho contribuir para os serviços de esgotamento sanitário, atendendo uma das ações 

requeridas no Plano Municipal de Saneamento de Juiz de Fora. 
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1 INTRODUÇÃO 

A função que o Estado desempenha em nossa sociedade diversificou-se com o 

aprofundamento e a expansão da democracia. Nos séculos XVIII e XIX, seu principal 

objetivo era a segurança pública e a defesa externa em caso de ataque inimigo. Atualmente, 

para promover o bem-estar da sociedade é necessário o desenvolvimento de diversas ações e 

atuação direta em diferentes áreas, como saúde, educação e meio ambiente. Para tanto, os 

governos se utilizam de políticas públicas, que podem ser definidas como a totalidade de 

ações, metas e planos que os governos (nacionais, estaduais ou municipais) traçam para 

alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público (LOPES et al., 2008). 

 

Em relação à atuação do Estado na gestão ambiental brasileira, um dos marcos históricos foi a 

promulgação da Lei Federal n° 6.938, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, em 

agosto de 1981, dispondo sobre seus fins e mecanismos de formulação e aplicação (BRASIL, 

1981). Corroborando e completando essa nova visão holística sobre o papel do Estado a 

Agenda 21, um dos principais resultados da Eco-92, apresenta como principal desafio, 

segundo a Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional 

(CPDS, 2002), internalizar nas políticas públicas do país e em suas prioridades regionais e 

locais, os valores e princípios do desenvolvimento sustentável como meta a ser atingida no 

mais breve tempo possível. 

 

A Política Nacional de Saneamento Básico, sancionada em janeiro de 2007, Lei Federal n° 

11.445 (BRASIL, 2007), em seu art. 3º, inciso I, conceitua o saneamento básico como: 

  

“Conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais de: 

 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-

estruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água 

potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos 

instrumentos de medição; 

 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas 

e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e 



 

5 

 

disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações 

prediais até o seu lançamento final no meio ambiente; 

 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de 

atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, 

transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e 

do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias 

públicas; 

 

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de 

atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de drenagem 

urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o 

amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das 

águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.” 

 

A referida Lei apresenta ainda os planos de saneamento básico como instrumentos 

fundamentais para a definição das metas e estratégias de governo para o setor.  Os planos 

devem serem elaborados pela União no caso do plano nacional ou regionais, e pelo município 

no caso de planos municipais. O Plano Nacional de Saneamento Básico constitui o eixo 

central da política federal para o saneamento básico, e traz a sustentabilidade como um de 

seus princípios fundamentais. 

 

A sustentabilidade dos serviços, a despeito das diversas significações atribuídas ao termo, 

seria assumida pelo menos a partir de quatro dimensões: a ambiental, relativa à conservação e 

gestão dos recursos naturais e à melhoria da qualidade ambiental; a social, relacionada à 

percepção dos usuários em relação aos serviços e à sua aceitabilidade social; a da governança, 

envolvendo mecanismos institucionais e culturas políticas, com o objetivo de promoção de 

uma gestão democrática e participativa, pautada em  mecanismos de prestação de contas; e a 

econômica, que concerne à viabilidade econômica dos serviços. Um tipo ideal de modelo 

sustentável de gestão de serviços de saneamento básico privilegiaria as escalas institucionais e 

territoriais de gestão; a construção da intersetorialidade; a possibilidade de conciliar eficiência 

técnica e econômica e eficácia social; o controle social e a participação dos usuários na gestão 
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dos serviços; a sustentabilidade ambiental (SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL, 2011).  

 

Nesse contexto, as ações de saneamento básico, além de fundamentalmente de saúde pública, 

contribuem para a proteção ambiental, representando também bens de consumo coletivo, 

serviços essenciais, direito social de cidadania, direito humano fundamental e dever do Estado 

(JUIZ DE FORA, 2014). 

 

O município de Juiz de Fora, atendendo ao estabelecido pela Lei 11.445, elaborou entre 2012 

e 2014 o seu Plano Municipal de Saneamento Básico (PSB/JF), resultado do esforço coletivo 

de diversos atores sociais. Os produtos gerados foram: Planejamento do processo de 

elaboração do Plano; Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico; Prognóstico e 

Alternativas Para a Universalização, Diretrizes, Objetivos e Metas; Programas, Projetos e 

Ações; Ações para Emergências e Contingências; Termo de Referência para a Elaboração do 

Sistema de Informações Municipal;  Mecanismos e Procedimentos para a Avaliação 

Sistemática das Ações do PSB/JF; Relatório Final do Plano – Documento Síntese, sendo que 

alguns produtos resultaram mais de um tomo.   

 

Especificamente em relação à gestão do serviço de esgotamento sanitário, uma das ações 

apresentadas no produto Programas, Projetos e Ações do PSB/JF é “Elaborar programa para 

recebimento de efluentes não domésticos”, que deve ser realizada pela Companhia Municipal 

de Saneamento de Juiz de Fora (Cesama) até o ano de 2017.  Essa ação vai ao encontro dos 

objetivos e premissas de uma agenda para a sustentabilidade das cidades, apresentado pela 

Agenda 21 em uma das estratégias de produção e consumo: reavaliar os padrões atuais de 

produção, emissão e despejos de poluentes no ambiente urbano, modernizando os 

instrumentos técnicos, legais e financeiros que regulam o assunto, respeitando as 

peculiaridades locais e garantindo a participação da comunidade (CPDS, 2002). 

 

A ausência de um programa que trace de maneira clara as diretrizes ambientais e sanitárias 

que os geradores de efluentes não domésticos devem seguir, além da possibilidade de trazer 

danos ambientais, dificulta a ação de todos os envolvidos: da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, que depende do posicionamento da Cesama sobre o recebimento dos efluentes 

industriais; do empreendedor, que não sabe o que será cobrado para sua adequação ambiental;  
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da Cesama, que corre o risco de prejudicar a eficiência das estações de tratamento de esgoto, 

expondo sua equipe de trabalho a riscos ocupacionais desconhecidos, além de não cobrar 

tarifas adaptadas ao potencial poluidor, tendo apenas uma tarifa diferenciada para a classe 

industrial.  

 

O presente estudo, elaborado pela autora durante o período em que estagiou na Cesama, e 

aproveitando sua experiência em estágio realizado no Departamento de Licenciamento 

Ambiental de Indústrias da Secretaria de Meio Ambiente de Juiz de Fora, busca fornecer 

subsídios para que a Cesama elabore seu Plano de Recebimento de Efluentes Não Domésticos 

de acordo com as características do parque industrial de Juiz de Fora. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

O objetivo geral deste trabalho foi elaborar uma proposta de programa para recebimento de 

efluentes não domésticos, tendo como justificativa a necessidade dos geradores desses 

efluentes como, por exemplo, indústrias, destinarem seus esgotos de maneira ambientalmente 

adequada na rede de esgotamento sanitário da Companhia Municipal de Saneamento 

(Cesama) de Juiz de Fora. 

2.2 Objetivos específicos 

 Fazer uma revisão bibliográfica sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico de Juiz de 

Fora – MG e sobre programas de recebimento de efluentes não domésticos implantados em 

Belo Horizonte, em São Paulo e em Uberlândia;  

 Determinar as fontes contribuintes de efluentes não domésticos, a partir de levantamento 

quali-quantitativo das indústrias da cidade;  

 Avaliar os parâmetros de monitoramento da qualidade da água ao longo dos corpos 

receptores de Juiz de Fora nos pontos de monitoramento do Instituto Mineiro de Gestão 

das Águas (IGAM); 

 Levantar a eficiência de remoção da estação de tratamento de esgoto (ETE) Barbosa Lage 

em Juiz de Fora quanto aos parâmetros mais significativos para este trabalho; 

 Definir parâmetros e padrões para constar do programa de recebimento de efluentes não 

domésticos para a cidade de Juiz de Fora. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Plano Municipal de Saneamento Básico de Juiz de Fora – MG  

3.1.1 Alguns aspectos sobre a realidade em Juiz de Fora 

A cidade, situada no sudeste de Minas Gerais, encontra-se na chamada Zona da Mata mineira, 

na bacia do rio Paraíba do Sul. A área do município é de 1429,875 km², e possui quatro 

distritos: Juiz de Fora (sede), Torreões, Sarandira e Rosário de Minas. De forma geral, a 

população de Juiz de Fora sempre manteve um caráter urbano, sendo que 98,9% da população 

total reside nesta área, como pode ser visto no mapa da FIG 3.1. A única exceção é o distrito 

de Torreões, onde 67 % da população é rural e 33% urbana. 

 

 

FIGURA 3.1 Limites das áreas urbanas nos distritos do município de Juiz de Fora 

Fonte: JUIZ DE FORA (2014) 

 

A evolução populacional do município de Juiz de Fora entre 1970 e 2010 foi da ordem de 

116,5%, passando de 238.390 para 516.247 habitantes, conforme pode ser visto na FIG. 3.2. 
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FIGURA 3.2 Evolução populacional de Juiz de Fora 

Fonte: IBGE 1970 - 2010 

 

A Lei Federal n° 11.445 (BRASIL, 2007), que estabelece as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico, estabelece que é função do titular dos serviços  a elaboração e edição de 

Planos de Saneamento Básico visando a formulação das políticas públicas municipais de 

saneamento. O titular dos serviços, o próprio município, foi o responsável pela edição do 

Plano Municipal de Saneamento Básico JUIZ DE FORA (2014), elaborado com a 

participação de diversos atores sociais. Dentre as secretarias municipais, estiveram envolvidas 

diretamente no PSB/JF: Secretaria de Meio Ambiente (SMA), Obras (SO), Planejamento e 

Gestão (Seplag-JF), Saúde (SS), além da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) e  

da autarquia Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb).  

 

Em Minas Gerais, a Lei Estadual n° 11.720 (MINAS GERAIS, 1994) estabeleceu a Política 

Estadual de Saneamento Básico, enquanto no município existe a Lei Municipal n° 11.197 

(JUIZ DE FORA, 2006), que instituiu o Código de Posturas de Juiz de Fora, e a Lei 

Municipal n° 9.811 (JUIZ DE FORA, 2000) que instituiu o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano, que são importantes instrumentos que norteiam a gestão municipal 

e tratam do saneamento básico, sendo que o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

encontra-se em processo de revisão. 

 

Para que se torne possível o conhecimento da situação existente, a avaliação da prestação dos 

serviços e a quantificação das necessidades imediatas e futuras em Juiz de Fora fez-se 
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necessário, como um dos produtos do PSB (JUIZ DE FORA, 2014), a elaboração do 

Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico que exibe o cenário atual em que se encontra 

o município, e cujo resumo dos principais levantamentos encontra-se nos itens seguintes. 

3.1.2 Tratamento e Abastecimento de Água  

Segundo a Lei Federal n° 11.445 (BRASIL, 2007) o serviço de abastecimento de água potável 

é constituído por “atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento 

público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos 

de medição”. 

 

O consumo médio diário de água por habitante no município de Juiz de Fora é de 155 L, e o 

abastecimento de água advém de três sistemas principais: João Penido, Walfrido Machado 

Mendonça e São Pedro. Algumas regiões possuem poços profundos, e o abastecimento dos 

distritos é feito a partir de sistema próprio. A FIG. 3.3 exibe a representatividade dos sistemas 

de abastecimento de água da cidade. 

 

 

FIGURA 3.3 Representatividade dos Sistemas de Abastecimento de Água 

Fonte: JUIZ DE FORA (2014) 

 

3.1.2.1 Sistema Dr. João Penido 

 

O Sistema Dr. João Penido, outrora composto por duas estações de tratamento de água 

(ETAs) - Dr. João Penido e Marechal Castelo Branco - é o mais antigo de Juiz de Fora e 

localiza-se na  região norte da sede do município. Hoje, apenas a ETA Marechal Castelo 
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Branco encontra-se em funcionamento. Devido à capacidade de abastecimento de cerca de 

40,85% da população, é considerado o principal sistema do município. 

 

A barragem de acumulação para captação da água que destinada a ETA foi construída em 

1934 para regularizar 750,0 L/s de vazão, e localiza-se ao norte da cidade, no córrego dos 

Burros (onde encontra-se a Represa Dr. João Penido). A ETA Dr. João Penido foi a primeira 

estação de tratamento de água da cidade, e antes de ser desativada, possuía capacidade de 150 

L/s. A ETA Marechal Castelo Branco trata a água provinda desse manancial, possuindo 

capacidade instalada de 600 L/s, e por isso é responsável por 40,85% do abastecimento de 

água da área urbana. A ocupação no entorno desse manancial tem propiciado assoreamento 

dessa Represa, o que apresenta redução no volume máximo de armazenamento da barragem 

(JUIZ DE FORA, 2014). 

 

3.1.2.2 Sistema Walfrido Machado Mendonça 

 

O Sistema Walfrido Machado Mendonça, também denominado Sistema Norte, encontra-se 

em área da Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais (CDI). A captação da água é 

feita no ribeirão Espírito Santo e destinada para ETA Walfrido Machado Mendonça. A 

construção dessa ETA deu-se na década de 1970 visando atender as indústrias a serem ali 

instaladas, porém devido a problemas econômicos, a CDI vendeu ao antigo Departamento de 

Água e Esgoto (DAE), hoje Cesama, as instalações que foram posteriormente, interligadas ao 

sistema de distribuição da Cesama e atendem também a região do entorno. Ao longo desses 

anos ocorreram ampliações na ETA, que hoje possui capacidade de tratamento de 620 L/s, o 

que corresponde a aproximadamente 42% do total de distribuição de água na área urbana do 

município. 

 

O reservatório de Chapéu D’Uvas, inaugurado em 2014, possibilitará aumento da vazão para 

aproximadamente 834 L/s, o que supera a atual capacidade instalada dessa ETA. Por esse 

motivo, foi elaborado um projeto de ampliação da ETA para uma capacidade nominal de 

1.500 L/s. 

 

Juntamente com o Sistema Dr. João Penido, o Sistema CDI possui uma importância 

fundamental para o abastecimento de água de Juiz de Fora. 
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3.1.2.3 Sistema São Pedro 

 

O sistema São Pedro, cuja captação acontece em manancial superficial de mesmo nome, 

localizado a sudoeste da cidade de Juiz de Fora, é responsável pelo abastecimento de água de 

parte da região de entorno. A capacidade instalada da Estação de Tratamento de Água São 

Pedro é de 80 L/s, porém a operação atual é de até 164 L/s, vazão que ainda assim é 

insuficiente para  o suprimento de água de toda a região, conhecida como “cidade alta”, sendo 

necessário reforço oriundo do Sistema Dr. João Penido. O abastecimento feito pelo Sistema 

São Pedro equivale a cerca de 5,5% do total de água consumido no município. 

 

3.1.2.4 Demais Sistemas 

 

Abastecimento dos Distritos 

Existem ainda três outros sistemas responsáveis por abastecer aos distritos. Os Sistemas 

Torreões e Valadares, este localizado em Rosário de Minas, possuem captação de água no 

córrego do Pião e ribeirão do Carmo, respectivamente, e contam com capacidade instalada de 

5,0 L/s, porém ambos operam abaixo do limite. 

 

A captação do Sistema Sarandira é locada em nascente que verte para o córrego Ponte da Pipa 

e possui capacidade instalada de 2,3 L/s, mas opera com vazão de 1,8 L/s. 

 

Poços profundos 

Em loteamentos condominiais, localidades distantes, ou que não são abastecidas pelos 

sistemas instituídos, a solução para o abastecimento de água acontece através de explotação 

de mananciais subterrâneos. Esse tipo de abastecimento atende a aproximadamente 3,3% da 

população e tem como vazão 60 L/s, embora nem todos os poços existentes sejam 

cadastrados. 

 

 

3.1.3 Coleta e Tratamento de Esgotos 

A Lei Federal n° 11.445 (BRASIL, 2007) define o esgotamento sanitário como “o conjunto 

de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e 
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disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu 

lançamento final no meio ambiente.” 

 

A rede coletora de esgotos de Juiz de Fora atende a aproximadamente 98,1% dos domicílios, 

porém, do percentual coletado apenas cerca de 10% é tratado atualmente. Dentre as regiões do 

município, a que possui maior índice de atendimento por rede coletora é a Central (99,6%), 

enquanto o menor índice é observado na região Nordeste (86,5%) segundo o PSB (JUIZ DE 

FORA, 2014). O sistema misto de coleta de esgotos possui grande incidência na cidade, e 

ocorrem ainda ligações indevidas de lançamento de água pluvial na rede de esgoto, e de 

esgoto nos coletores pluviais. 

  

Considerando-se a parcela de esgoto sanitário gerada per capta como sendo 80% do consumo 

de água, tem-se a vazão de esgoto de 124,85 L/hab.dia, o que, admitindo a população em 

2010 de 516.247 habitantes, corresponde a uma geração média de 746 L/s de esgoto dem todo 

o município.  

 

Do volume total de esgoto sanitário faturado pela Cesama, em função da categoria de usuário, 

cerca de 80% é resultante de domicílios residenciais, 14% de unidades comerciais, 2% de 

indústrias e 4% de serviços públicos, como pode ser observado na FIG. 3.4. 

 

 

FIGURA 3.4 Porcentagem de esgoto faturado pela Cesama por tipo de usuário 



 

15 

 

Fonte: JUIZ DE FORA (2014) 

 

Com relação ao tratamento de esgotos na cidade, o mesmo é executado por duas Estações de 

Tratamento de Esgotos (ETEs): ETE Barbosa Lage e ETE Barreira do Triunfo, que são 

responsáveis por 10% do esgoto tratado de Juiz de Fora. Entretanto, em 2002, foi elaborado 

por uma consultoria o “Estudo de Concepção da Complementação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário de Juiz de Fora”, que propôs ampliação dos sistemas existentes 

(compostos por coletores tronco, interceptores, elevatórias e a respectiva ETE), bem como 

construção de novos sistemas até o ano de 2024 (JUIZ DE FORA, 2014). 

 

A ETE Barbosa Lage está situada próximo à confluência com o ribeirão das Rosas, na região 

norte, e possui capacidade instalada de 73,0 L/s, operando atualmente no limite dessa vazão. 

O projeto de ampliação dessa ETE prevê o aumento da vazão para 374 L/s em final de plano. 

 

A ETE Barreira do Triunfo localiza-se na região norte da cidade, nas proximidades do Distrito 

Industrial, e possui capacidade instalada de 10,0 L/s, operando hoje com metade dessa 

capacidade. A ampliação dessa estação propõe nova vazão de tratamento de esgotos de 20,0 

L/s. 

 

A construção do Sistema de Esgotamento Sanitário da bacia União Indústria, localizada ao sul 

do município, cujas obras encontram-se em andamento, foi proposta no Estudo de Concepção 

e subdivide-se em três sistemas: Ipiranga, Retiro e Vila Ideal. Incorporando esse sistema 

existirão duas novas ETES:  União Indústria  (projetada para tratar a vazão de 847 L/s de 

esgoto) e  Santa Luzia (vazão de projeto de 158 L/s). 

 

A representatividade de cada um dos sistemas de esgotamento sanitário de Juiz de Fora pode 

ser visto na FIG 3.5. 
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FIGURA 3.5 Representatividade dos Sistemas de Esgotamento 

Fonte: JUIZ DE FORA (2014) 

 

 

3.1.4 Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos 

A Lei Nacional do Saneamento (BRASIL, 2007) define o serviço de limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos como o “conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e 

do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas”. 

 

Ao Demlurb está incumbida a gestão do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos 

Sólidos de Juiz de Fora. Grande parte dos domicílios urbanos são atendidos por serviço de 

coleta normal de resíduos, representando um índice de cobertura de 95%, e 50% destes 

domicílios urbanos são atendidos também por coleta seletiva. A geração per capita de 

resíduos gerados em média é de 0,60 kg/hab.dia. 

 

O Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos é composto pelos seguintes 

serviços: coleta de resíduos sólidos domiciliares; varrição, capina e correlatos; coleta seletiva 

e triagem dos materiais recicláveis; resíduos da construção civil; resíduos dos serviços de 

saúde; resíduos pneumáticos; disposição final. 

 

3.1.4.1 Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares 

 

A coleta de resíduos sólidos domiciliares de Juiz de Fora acontece em 72 rotas, e além delas, 

existem ainda os veículos destinados à coleta seletiva. Na região central do município, a 

coleta acontece no período noturno, sendo que nos bairros a coleta é feita durante o dia. Já nos 
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distritos não há frequência constante nem horário definido para a coleta, o que gera inúmeros 

transtornos resultantes da exposição dos resíduos às intempéries. 

 

3.1.4.2 Varrição, Capina e Correlatos 

 

Na parte Central da cidade e em ruas de bairros que possuem elevada concentração de 

comércio, a varrição das ruas é efetuada diariamente. Nas demais áreas, a sequência e 

prioridade de execução é definida conforme demandas, e feita na forma de mutirão, por 

grupos de trabalhadores. Ao todo, 18 bairros de Juiz de Fora são atendidos por varrição diária 

ou em dias alternados, com servidores fixos para essas localidades. É devido ao serviço de 

varrição em áreas de entorno dos córregos da cidade que muitos resíduos não são carreados 

para o rio Paraibuna, já que cerca de 1% do total de resíduos sólidos domiciliares gerados são 

descartados em ruas e terrenos baldios. Além disso, a Cesama promove a limpeza da margem 

de córregos e rios frequentemente. Em 2012, foram recolhidos dessas áreas 79 toneladas de 

lixo. 

 

O serviço de capina é realizado por três grupos de servidores fixos e alguns detentos, que 

executam esse trabalho em todos os bairros da cidade. A manutenção das margens do rio 

Paraibuna é realizada por uma equipe de dezessete funcionários, sendo alguns deles equipados 

com roçadeira mecânica. A programação dos serviços de capina também é feita a partir das 

necessidades de cada bairro, que funcionários do Demlurb averiguam a partir de visitas 

diárias às ruas do município, e também devido a reclamações da população. 

 

3.1.4.3 Coleta Seletiva e Triagem dos Materiais Recicláveis  

 

A  coleta seletiva  em Juiz de Fora acontece desde 1992, uma vez por semana em bairros de 

maior receptividade à esse tipo de serviço, definidos após estudo de comportamento tendo a 

coleta domiciliar como embasamento. Atualmente, cerca de 70 bairros são atendidos e o 

material obtido é destinado ao Centro de Triagem, localizado no bairro Nova Benfica. Nesse 

Centro, a triagem é feita em parceria com a Associação de Catadores de Juiz de Fora 

(ASCAJUF). Outra organização que também contribui para a coleta seletiva na cidade é a 

Associação dos Catadores de Papel e Resíduos Sólidos (APARES). Em 2013, firmou-se com 
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essas associações um termo de adesão, tendo como objetivo implantar os serviços de coleta 

seletiva no município, introduzindo o catador nesse sistema. 

 

A coleta seletiva é um serviço que depende primariamente da participação popular, que só se 

dará de forma efetiva a partir da formação de consciência e sensibilização quanto ao impacto 

do destino final dos resíduos gerados. 

 

3.1.4.4 Resíduos da Construção Civil 

 

Em 2010, foi realizado em parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) o 

Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (JUIZ DE FORA, 2010). 

Esse trabalho contempla a legislação municipal, estadual e federal, traçando as diretrizes para 

o gerenciamento dos resíduos da construção civil (RCC) do município, bem como expõe 

pontos críticos no manejo dos RCC e define propostas para sua destinação, abordando 

também os custos para concepção do sistema a ser implantado. 

 

Um dos principais pontos abordados pelo Plano Integrado de Gerenciamento de RCC é a 

Usina de Reciclagem de materiais da construção, buscando reinseri-los no ciclo produtivo. 

Existe um Termo de Referência desenvolvido pela PJF visando a implantação e operação 

dessa Usina de Reciclagem, porém não foi ainda colocado em prática. Juiz de Fora conta 

atualmente com um aterro de resíduos da construção civil, localizado no bairro Grama. 

 

3.1.4.5 Resíduos dos Serviços de Saúde 

 

Foi observado um aumento nas unidades prestadoras de serviços de saúde do município que 

possuem Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), embora ainda 

existam unidades que não o possuem, podendo assim comprometer o correto funcionamento 

da Central de Tratamento de Resíduos (CTR), bem como a saúde dos trabalhadores.  

 

3.1.4.6 Resíduos Pneumáticos – Ecoponto 

 



 

19 

 

O Ecoponto é um espaço da Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP) em 

parceria com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), situado dentro do centro de triagem e que 

armazena os resíduos pneumáticos que são coletados no município. Posteriormente, esses 

pneus são encaminhados a empresas que os reciclarão. 

 

3.1.4.7 Disposição Final 

 

Todos os resíduos, excetuando-se os recicláveis e pneumáticos, possuem como destinação 

final a CTR, localizada a 20 km da região Central de Juiz de Fora. 

 

A capacidade inicial do aterro era de cerca de vinte mil toneladas de resíduos por mês (entre 

esses, os domiciliares, inertes e hospitalares). Seu plano de encerramento visa aterrar 

3.900.000 m³ de resíduos, com vida útil de 25 anos. A CTR atende ainda a outros municípios 

da Zona da Mata. 

 

3.1.5 Drenagem Urbana 

De acordo com a Lei Federal nº 11.445 (BRASIL, 2007), o serviço de drenagem e manejo de 

águas pluviais urbanas é o “conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais 

de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o 

amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais 

drenadas nas áreas urbanas”. 

 

O histórico de ocupação da cidade de Juiz de Fora, em fundos de vale e encostas de morros, 

induz a remoção da proteção natural do solo e consequentemente gera processos de 

deslizamento. Sabe-se que a expansão urbana traz consigo ainda outros impactos, como 

aumento das vazões máximas de águas pluviais e de sua frequência, aumento na deposição de 

sedimentos e redução na qualidade das águas pluviais, devido à impermeabilização do solo, à 

remoção da cobertura vegetal, à ligações clandestinas de esgoto, entre outros fatores. 

 

O parágrafo 3º do art. 19 da Lei Federal nº 11.445 (BRASIL, 2007) dispõe que os planos de 

saneamento básico devem ser compatíveis com os planos de bacias hidrográficas em que o 

território está inserido. O município de Juiz de Fora encontra-se localizado na sub-bacia do rio 

Paraibuna, na bacia hidrográfica do rio Preto, que possui diversas sub-bacias. Entretanto, no 



 

20 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico (JUIZ DE FORA, 2014) considerou-se três sub-

bacias, a do rio Paraibuna, a do rio do Peixe e a do rio Cágado. As três áreas de estudo estão 

contempladas na FIG. 3.6. 

 

 
FIGURA 3.6 Sub-bacias de estudo consideradas como subdivisões hidrográficas 

         Fonte: JUIZ DE FORA (2014) 

 

 

A Bacia do Rio Paraibuna e sub-bacias dentro do município de Juiz de Fora possuem área de 

drenagem de 789 km² e seu curso principal conta com 56 km de extensão. A ocupação do solo 

foi classificada em seis tipologias: áreas campestres e agrícolas; remanescente florestal; corpo 

hídrico; estradas; áreas urbanas; e solo exposto, sendo as áreas campestres e agrícolas a de 

maior amplitude, ocupando aproximadamente 60% da área da bacia. A ocupação por áreas 

urbanas vem em seguida, com 16,56% de uso do solo. Nessa região há alto índice 

pluviométrico e a maior parte do terreno não possui cobertura vegetal devido à remoção por 

interferência antrópica, o que torna essa área mais propícia a processos erosivos. 

 

A Bacia do Rio do Peixe e demais bacias situadas em Juiz de Fora possuem área de drenagem 

de 600 km² e curso principal de 85 km de extensão. Essa região possui alta pluviometria e 

também elevada declividade. A predominância da ocupação por áreas campestres e agrícolas, 



 

21 

 

resultado da intervenção antrópica se destaca, sendo responsável por 70% do uso da bacia. Tal 

interferência deu origem a processos erosivos na área. 

 

A Bacia do Rio do Cágado e suas sub-bacias localizadas no município compreende uma área 

de drenagem de 64 km² e conta com 20 km de extensão. Essa bacia também é contribuinte 

direta do rio Paraibuna, recebendo elevados índices pluviométricos. O relevo é moderado e a 

ocupação do solo é predominantemente por áreas campestres e agrícolas utilizadas para 

atividades pecuárias e agrícolas, correspondendo a 74,23% da ocupação dessa Bacia. 

 

QUADRO 3.1 Detalhamento de ação do Plano Municipal de Saneamento Básico  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição 

Programa Projeto Ação 

Gestão do 

Esgotamento 

Sanitário 

Gerenciamento do 

sistema de 

esgotamento sanitário 

Elaborar programa para 

recebimento de efluentes não 

domésticos. 

 

Aumento da 

qualidade da gestão 

do serviço de 

esgotamento 

sanitário no 

município, por meio 

da 

estruturação e 

aprimoramento dos 

serviços, em 

atendimento aos 

princípios da Lei 

Federal 

11.445/2007. 

 

Elaborar estudos e 

projetos de engenharia, 

melhorar o 

desempenho 

operacional, ampliar as 

unidades do sistema de 

esgotamento 

sanitário e modernizar 

o nível de eficiência 

operacional. 

Elaborar programa de recebimento 

de efluentes não domésticos a ser 

oferecido aos usuários não 

domésticos como, por exemplo, 

indústrias, que queiram lançar seus 

efluentes na rede pública de 

esgotamento sanitário. Assim, o 

usuário não doméstico que optar 

por esta forma de destinação dos 

seus efluentes deverá seguir o que 

rege o referido programa cujo 

objetivo está em reduzir os riscos 

ocupacionais para os trabalhadores 

da Cesama, responsáveis pela 

manutenção do sistema, proteger 

as redes como um todo, assegurar 

a qualidade do efluente que 

seguirá para as ETEs e possibilitar 

o reuso do efluente final das ETEs.     
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3.1.6 Esgoto Industrial 

A Cesama estima a vazão total de esgoto coletado na cidade de Juiz de Fora através do 

coeficiente de retorno de 80% sobre o volume de água medido pelos hidrômetros. A partir 

desse cálculo, foi obtido uma vazão de 746 L/s de esgoto coletado, dos quais, em média, 2% 

são de origem industrial, o que equivale a cerca de 15 L/s (JUIZ DE FORA, 2014).  

 

Quando se fala em geração de esgoto sanitário, tem-se o acréscimo de 25%
1
 correspondente 

às águas de infiltração
2
 sobre o esgoto coletado, resultando em uma vazão total de 932,5 L/s. 

Portanto, a vazão média de esgoto industrial (END) estimada é de 18,7 L/s.  

 

Entretanto, para o cálculo dessas vazões considera-se, como já foi citado, o volume de água 

consumido pelos usuários que é fornecido pela Companhia de Saneamento Municipal - 

Cesama.  Logo, a água oriunda de fontes alternativas ou complementares ao abastecimento 

público como, por exemplo, poços utilizados em indústrias não é levada em consideração para 

efeitos de cálculo de geração de esgoto, o que pode levar a uma subestimação dos volumes 

lançados nas redes. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

1
Fonte: O acréscimo de 25% teve como fonte o JUIZ DE FORA (2014).

 

2
Águas de infiltração: toda água, proveniente do subsolo, indesejável ao sistema separador e que penetra nas 

canalizações. 

Portanto, para uma operação adequada das redes coletoras, elevatórias e ETEs, é essencial que 

a Cesama estabeleça um programa para reconhecimento e controle dos efluentes gerados por 

usuários não domésticos, com verificações qualitativas e quantitativas dos efluentes gerados. 

Tal medida consta do Plano de Saneamento Básico de Juiz de Fora (JUIZ DE FORA , 2014) 

no produto “Programas, Projetos e Ações”, que  objetivou planejar ações necessárias a serem 

implementadas ao longo do horizonte do Plano, sendo este, até 2033. O QUADRO 3.1 detalha 

esse planejamento.  
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Atualmente, a Cesama conta com um padrão para recebimento de efluentes não domésticos, 

porém este não encontra-se disponível para consulta pública, apresenta valores acima do 

recomendado pela  NBR 9800 (ABNT, 1987) e, ainda, não possui observações sobre 

importantes parâmetros como demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de 

oxigênio (DQO) e sólidos em suspensão totais (SST). Atualmente, as indústrias integram uma 

mesma categoria, e são tarifadas igualmente, independente da característica do efluente 

lançado na rede coletora de esgotos. Além da ausência de tarifa diferenciada, também não há 

controle para coleta e tratamento de esgotos dos geradores não domésticos (END). As 

condições atuais para lançamento de efluentes não domésticos (END) adotada pela Cesama 

(S/D) encontra-se transcrita abaixo com adaptações. 

  

CONDIÇÕES PARA LANÇAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS NA 

REDE COLETORA DE ESGOTOS DA CESAMA 

 

ARTIGO 1
o  

 

I - Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados em sistema de 

esgotos provido de tratamento, com capacidade e de tipo adequados, se obedecerem às 

seguintes condições : 

 

a) pH entre 6,0 a 10,0; 

 

b) temperatura inferior a 40°C; 

 

c) sólidos sedimentáveis, abaixo de 20 ml/l em teste de 1 hora em cone Imhoff; 

 

d) óleos e graxas livres ou visíveis, virtualmente ausentes, substâncias solúveis em hexano, 

abaixo de 150 mg/l; 

 

e) solventes, gasolina, óleos leves e substâncias explosivas ou inflamáveis em geral, 

virtualmente ausentes; 
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f) ausência de despejos que causem ou possam causar obstrução das canalizações; 

 

g) os seguintes metais pesados ou íons tóxicos deverão apresentar concentrações máximas 

limitadas aos seguintes valores: 

 

QUADRO 3.2 Concentrações máximas permitidas para lançamento de END – Cesama 

 

Componentes Unidade Valor Máximo Permissível 

Arsênio mg/L 3,0 

Boro mg/L 5,0 

Cádmio mg/L 5,0 

Chumbo mg/L 10,0 

Cianeto mg/L 5,0 

Cobre mg/L 10,0 

Cromo hexavalente mg/L 1,5 

Cromo total mg/L 10,0 

Estanho mg/L 5,0 

Fenol mg/L 5,0 

Fluoreto mg/L 10,0 

Mercúrio mg/L 1,5 

Níquel mg/L 5,0 

Prata mg/L 5,0 

Selênio mg/L 5,0 

Zinco mg/L 5,0 

Fonte: Cesama  

 

O somatório das concentrações dos metais listados abaixo deverá apresentar um valor 

máximo total de 20 mg/L: 

- arsênio, cádmio, chumbo, cobre, estanho, mercúrio, níquel, prata, selênio e zinco; 

 

h) sulfeto solúvel inferior a 1 mg/L; 

 

i) sulfato inferior a 1.000 mg/L; 
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j) a vazão máxima lançada na rede não deverá exceder a 1,5 vezes a vazão média, durante as 

horas de funcionamento da fonte de lançamento durante o dia de maior contribuição; 

 

I - águas pluviais virtualmente ausentes. 

 

II - A vazão e a carga orgânica de um despejo a ser recebido no sistema público de esgotos 

ficam condicionadas à capacidade do sistema existente. 

 

 III - Para efeito deste regulamento consideram-se sob a expressão "virtualmente ausentes", 

teores desprezíveis de substâncias cabendo à CESAMA, quando necessário, quantificá-las. 

 

IV - Desde que não seja afetado o bom funcionamento do sistema de esgotos, a CESAMA 

poderá em casos específicos admitir a alteração dos valores fixados nos subitens c, d, g, h e i 

do item I, devendo comunicar tal fato a CESAMA. 

 

V - Se a concentração de qualquer elemento ou substância fixado nos subitens c, d, g, h e i do 

item I puder atingir valores prejudiciais ao bom funcionamento do sistema de esgotos, à 

CESAMA será facultado, em casos específicos, reduzir os limites fixados, bem como 

estabelecer concentrações máximas de outras substâncias potencialmente prejudiciais. 

 

VI - Se o lançamento dos efluentes se der em sistema público de esgotos, desprovidos de 

tratamento com capacidade e de tipo adequados, serão aplicáveis os padrões de lançamento 

fixados pela Deliberação Normativa 04/81, de 26 de maio de 1981, do COPAM e os previstos 

nos subitens e, f, h, i e l deste artigo e, ainda, nas normas decorrentes deste regulamento. 

 

VII - Para efeito de aplicação do disposto neste artigo, considera-se o sistema público de 

esgotos provido de tratamento com capacidade e tipo adequados quando a critério do COPAM 

tal tratamento atender as finalidades pretendidas, ou ainda quando existir plano ou 

cronograma de obras já aprovados pelo Governo Federal ou Estadual.  

 

ARTIGO 2
o 
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Os efluentes líquidos lançados nos sistemas públicos de esgotos estarão sujeitos a pré-

tratamento que os enquadre nos padrões estabelecidos no Artigo 1
o
 deste Regulamento. 

 

O lodo proveniente de sistemas de tratamento das fontes de poluição industrial, bem como o 

material proveniente da limpeza de fossas sépticas poderá, a critério e mediante autorização 

expressa da CESAMA, ser recebido pelo sistema público de esgotos. 

 

ARTIGO 3
o
 

Os efluentes líquidos provenientes de indústrias deverão ser coletados internamente e em 

separado, através de sistemas próprios independentes, conforme sua origem e natureza, assim 

discriminados: 

 

a) águas pluviais; 

b) despejos sanitários; 

c) despejos industriais; 

d) águas de refrigeração. 

 

Os despejos referidos nos itens b e c deste artigo deverão ser lançados cada qual na rede 

pública através de ligação única, cabendo a CESAMA admitir, em casos excepcionais, o 

recebimento dos efluentes através de mais de uma ligação. 

 

A incorporação de águas de refrigeração aos demais despejos industriais só poderá ser feita 

mediante autorização expressa da CESAMA. 

 

ARTIGO 4
o
 

 

O lançamento de efluentes em sistemas públicos de esgotos será sempre feito por gravidade e, 

se houver necessidade de recalque, os efluentes deverão ser lançados em caixa de "quebra 

pressão", da qual partirão por gravidade para a rede coletora. 

 

 

ARTIGO 5
o
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Os lançamentos de despejos líquidos industriais à rede pública de esgotos será provido de 

dispositivos de amostragem e/ou medição, na forma estabelecida pela CESAMA. 
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3.2 Estudo do programa de recebimento de efluentes não domésticos 
implantados em Minas Gerais (COPASA-MG), em São Paulo (Sabesp) e 
em Uberlândia (DMAE) 

3.2.1 Considerações Iniciais 

No Brasil, em 31 de julho de 1975, o Decreto-Lei no 1.413 (BRASIL, 1975), que “dispõe 

sobre o controle da poluição do meio ambiente provocada por atividades industriais” deu 

início à regulamentação da qualidade do meio ambiente, relacionando-a com a poluição do ar, 

das águas e do solo. Em 1980, a Lei Federal n
o
 6.803 (BRASIL, 1980), que “dispõe sobre as 

diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição, e dá outras 

providências” veio complementar o Decreto-Lei citado. 

 

Especificamente com relação à poluição causada por efluentes industriais, a norma ABNT 

NBR 9.800:1987 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1987) estabeleceu 

critérios para lançamento de efluentes líquidos industriais no sistema coletor público de 

esgoto sanitário, cujos valores limites encontram-se no Quadro 3.3.   

 

Esta norma também apresenta a seguinte definição para efluente líquido industrial: “despejo 

líquido proveniente do estabelecimento industrial, compreendendo emanações de processo 

industrial, águas de refrigeração poluídas, águas pluviais poluídas e esgoto doméstico.” 

 

QUADRO 3.3 Limites para lançamento de efluentes líquidos industriais 

Em sistema público de esgoto 

 
Parâmetro Unidade de medida Limite (exceto pH, valores 

máximos admissíveis) 

Ph - 6 a 10 

Temperatura ºC 40 

Sólidos sedimentáveis em teste de 

1h no cone Imhoff 

mL/L 20 

Óleos e graxas mg/L 100 

Regime de lançamento L/s 1,5xQ vazão média horária 

Arsênio total mg/L 1,5 

Cádmio total mg/L 0,1 
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Chumbo total mg/L 1,5 

Cianeto mg/L 0,2 

Cobre total mg/L 1,5 

Cromo hexavalente mg/L 0,5 

Cromo total mg/L 5,0 

Surfactantes (MBAS) mg/L 5,0 

Estanho total mg/L 4,0 

Fenol mg/L 5,0 

Ferro solúvel (Fe
2+

) mg/L 15 

Fluoreto mg/L 10 

Mercúrio total mg/L 0,01 

Níquel total mg/L 2,0 

Prata total mg/L 1,5 

Selênio total mg/L 1,5 

Sulfato mg/L 1000 

Sulfeto mg/L 1 

Zinco total mg/L 5,0 

Fonte: Adaptado de ABNT NBR 9.800 (ABNT, 1987). 

 

Além do atendimento às condições explicitadas no Quadro 3.2, a NBR 9.800 (ABNT, 1987), 

em seu item 3.5, proíbe o lançamento no sistema coletor público de esgoto sanitário de: 

“a) substâncias que, em razão de sua qualidade ou quantidade, sejam 

capazes de causar incêndio ou explosão, ou sejam nocivas de qualquer 

outra maneira na operação e manutenção dos sistemas de esgotos, 

como, por exemplo, gasolina, óleos, solventes e tintas; 

b) substâncias que, por si ou por interação com outros despejos, 

causem prejuízo público, risco à vida ou prejudiquem a operação e 

manutenção dos sistemas de esgotos; 

c) substâncias tóxicas em quantidades que interfiram em processos 

biológicos de tratamento de esgotos, quando existirem, ou que causem 

danos ao corpo receptor; 

d) materiais que causem obstrução na rede coletora ou outra 

interferência com a própria operação do sistema de esgotos, como, por 
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exemplo, cinzas, areia, metais, vidro, madeira, pano, lixo, asfalto, cera 

e estopa.” 

 

A norma citada ainda prevê que ficará a cargo do órgão operador do tratamento dos efluentes 

lançados em coletor público, condicionar a vazão, a carga orgânica e o resíduo não filtrável 

total
 1

 dos efluentes líquidos industriais. 

 

 

3.2.2 Programa de Recebimento de Efluentes Não Domésticos (PREND) do estado de 

São Paulo 

No Estado de São Paulo, em 1976, foi editado o Decreto Estadual n
o
 8.468, aprovando o 

regulamento da Lei Estadual n
o
 997, de 31 de maio de 1976, que “dispõe sobre a prevenção e 

o controle da poluição do meio ambiente”. Posteriormente, esta Lei foi alterada pela Lei 

Estadual n
o
 9.477, de 1996.  

 

Por sua vez, o Decreto Estadual n
o
 8.468, também foi alterado em junho de 2009, pelo 

Decreto Estadual n
o
 54.487.  

 

No anexo do Decreto Estadual n
o
 8.468, são apresentadas, entre outras medidas de controle da 

poluição ambiental, os artigos 19-A e 19-B. O artigo 19-A apresenta condições que limitam o 

lançamento de  efluentes de qualquer fonte poluidora em sistema de esgotos, enquanto o 19-B 

estabelece que  “os  efluentes  líquidos,  excetuados  os  de  origem  sanitária,  lançados  nos  

sistemas  públicos  de coleta  de esgotos, estão sujeitos a pré-tratamento que os enquadre nos 

padrões estabelecidos no artigo 19-A deste Regulamento”. 

 

Utilizando como instrumentos os artigos citados acima e, para regulação, o Decreto Tarifário 

n
o
 41.446, de 1996, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) 

estabeleceu o Programa de Recebimento de Efluentes Não Domésticos (PREND) se 

responsabilizando pelos efluentes das fontes que aderiram ao Programa. 

 

 

_______________________________________________________________________ 

1
resíduo não filtrável total (sólidos suspensos): porção do resíduo total retida no filtro de porosidade de 1,2µm 

(ABNT NBR 10.664:1989). 

http://site.sabesp.com.br/uploads/file/clientes_servicos/decreto_estadual%2041446_pdf.pdf
http://site.sabesp.com.br/uploads/file/clientes_servicos/decreto_estadual%2041446_pdf.pdf
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De forma sucinta, mediante o pagamento de uma tarifa, derivada do “fator k”, calculado a 

partir do preenchimento de Relatório de Auto-Caracterização fornecido pela Sabesp e da 

observância dos requisitos constantes nos artigos 19-A e 19-B do Decreto Estadual n
o
 8.468 

de 1976, os emissores de efluentes não domésticos devem interligar-se à rede coletora da 

Companhia. O “fator k” é um multiplicador proporcional às concentrações de Demanda 

Química de Oxigênio (DQO) e Sólidos em Suspensão Totais (SST). Dessa forma, a 

responsabilidade pelo tratamento desse esgoto e atendimento às exigências legais para 

controle da poluição ambiental fica sob o encargo da Sabesp. Situações em que não haja 

coleta e transporte para uma estação de tratamento deverão ser avaliadas em conjunto com a 

Sabesp.  

 

O fator k1 médio utilizado para calcular a carga poluidora do lançamento de esgotos não 

domésticos na rede pública varia de acordo com o ramo da atividade, entre 1,02 a 2,06 

conforme exibido no QUADRO 3.4. A divisão das atividades econômicas foi feita pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através da Classificação Nacional das 

Atividades Econômicas (CNAE). 

 

QUADRO 3.4 Parâmetros do fator de carga k1 médio, valores adotados por ramo de 

atividade 

Classificação CNAE 

 

Ramo de atividade k1 médio 

10/26 Ind. de Produtos Minerais 

não Metálicos 

1,15 

11/27 Indústria Metalúrgica 1,03 

12/29 Indústria Mecânica 1,10 

13/32 Ind. de Material Elétrico e 

Comunicação 

1,14 

14/34 Ind. de Material de 

Transportes 

1,21 

15/20 Indústria da Madeira 1,02 

16/36 Indústria do Mobiliário 1,33 
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17/21 Indústria de Papel e Papelão 1,45 

18/25 Indústria da Borracha 1,10 

19/19 Ind. de Couro,Peles e 

Produtos Similares 

2,06 

20/24 Indústria Química 1,35 

21/21 Ind. Prod. Farmacêuticos e 

Veterinários 

1,19 

22/24 Indústria de Perfumaria, 

Sabões e Velas 

1,53 

23/25 Ind. de Produtos de Matéria 

Plástica 

1,25 

24/17 Indústria Têxtil 1,19 

25/18 Ind. do Vestuário, Calçados e 

Tecido 

1,19 

26/15 Indústria de Produtos 

Alimentares 

1,55 

27/15 Indústria de Bebidas e Álcool 

Etílico 

1,53 

28/16 Indústria do Fumo 2,29 

29/22 Indústria Editorial e Gráfica 1,31 

30/36 Indústrias Diversas 1,02 

34/45 Construção Civil 1,68 

35/36 Serviços Industriais de 

Utilidade Pública 

1,68 

41.5/50 Postos de Gasolina 1,53 

41.7/52.1 Padarias 1,55 

41.8/52.1 Supermercados 1,65 

54/93 Serviços Domiciliares –

Lavanderias 

1,74 

 

As alíneas a seguir exibem as condições que estão no artigo 19-A do Decreto Estadual n
o
 

8.468 (SÃO PAULO, 1976), para que os efluentes de qualquer fonte poluidora possam ser 

lançados no sistema de esgotos: 
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“I - pH entre 6,0 (seis inteiros) e 10,0 (dez inteiros);  

II - temperatura inferior a 40º C (quarenta graus Celsius);  

III - materiais sedimentáveis até 20 ml/l (vinte mililitros por litro) em 

teste de 1 (uma) hora em "cone Imhoff";  

IV - ausência de óleo e graxas visíveis e concentração máxima de 150 

mg/L (cento e cinqüenta miligramas por litro) de substâncias solúveis 

em hexano;  

V - ausência de solventes, gasolina, óleos leves e substâncias 

explosivas ou inflamáveis em geral;  

VI - ausência de despejos que causem ou possam causar obstrução das 

canalizações ou qualquer interferência na operação do sistema de 

esgotos; 

VII - ausência de qualquer substância em concentração 

potencialmente tóxicas a processos biológicos de tratamento;” 

VIII – concentrações máximas de alguns elementos - QUADRO 3.5; 

IX – “regime de lançamento contínuo de 24 (vinte e quatro) horas por 

dia, com vazão máxima de até 1,5 (uma vez e meia) a vazão diária; 

X - ausência de águas pluviais em qualquer quantidade.”  

 

QUADRO 3.5 Condições de lançamento de efluentes - PREND SP 

Parâmetro Unidade de 

medida 

Limite (exceto pH, valores 

máximos admissíveis) 

pH - -  6 a 10 

Temperatura °C 40 

Sólidos sedimentáveis em teste de 1 (uma) 

hora em "cone Imhoff” 

mg/L 20 

Óleos e graxas visíveis mg/L Ausência 

Substâncias solúveis em hexano mg/L 150 

Solventes, gasolina, óleos leves e substâncias 

explosivas ou inflamáveis em geral 

mg/L Ausência 
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Parâmetro Unidade de 

medida 

Limite (exceto pH, valores 

máximos admissíveis) 

Despejos que causem ou possam causar 

obstrução das canalizações ou qualquer 

interferência na operação do sistema de 

esgotos 

mg/L Ausência 

Substância em concentração potencialmente 

tóxica a processos biológicos de tratamento 

mg/L Ausência 

Regime de lançamento L/s 1,5xQ vazão média do 

projeto aprovado pela Sabesp 

Águas pluviais L/s  Ausência 

Arsênico mg/L  1,5  

Cádmio mg/L 1,5  

Chumbo mg/L  1,5  

Cobre mg/L 1,5  

Cromo mg/L  1,5  

Mercúrio mg/L  1,5  

Prata mg/L 1,5  

Selênio mg/L  1,5  

Cromo total mg/L 5,0  

Zinco mg/L  5,0  

Estanho mg/L 4,0  

Níquel mg/L  2,0  

Cianeto mg/L 0,2  

Fenol mg/L  5,0  

Ferro solúvel - (Fe
2+

) mg/L 15,0  

Fluoreto mg/L 10,0  

Sulfeto mg/L  1,0  

Sulfato mg/L 1,0  

Fonte: Decreto Estadual 8.468 (São Paulo, 1976) 
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3.2.3 Programa de Recebimento Efluentes Não Domésticos – municípios de Minas 

Gerais com concessão do Sistema de Esgotamento Sanitário para a COPASA-MG 

O Decreto Estadual n
o 

44.884, de 2008, que “altera e consolida a regulamentação da prestação 

de serviços públicos de água e esgoto pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

(COPASA - MG) e dá outras providências”, traz em seu Capítulo VIII que os efluentes a 

serem lançados na rede coletora da COPASA deverão ter as características fixadas em normas 

especificadas pela Companhia. A versão mais atualizada deste regulamento data de 2012, e 

recebeu a denominação de Norma Técnica 187 (T.187/4), cujas condições podem ser 

observadas no QUADRO 3.6.  

 

O Programa de Recebimento e Controle de Efluentes Não Domésticos (PRECEND) foi 

estabelecido pela Copasa em 2005. Para que um empreendimento participe do programa, ele 

deve enviar um ofício para a Copasa solicitando formalmente a celebração do Termo de 

Compromisso, que definirá as condições para prestação dos serviços de recebimento e 

tratamento dos efluentes líquidos, e através do qual o empreendedor irá se comprometer a 

apresentar o Projeto Técnico dos Sistemas de Efluentes Líquidos.  

 

Após a solicitação formal, a Copasa fará visita técnica ao empreendimento para subsidiar a 

definição dos procedimentos de adequação do estabelecimento, e o cliente e a Companhia 

firmam o Termo de Compromisso. A Copasa fornecerá ao empreendedor a Norma Técnica 

T.187/4 (2012) e o Termo de Referência – roteiro a ser seguido – para elaboração do projeto 

técnico dos sistemas de efluentes líquidos.  

 

O empreendedor deverá elaborar o projeto técnico em duas partes, A e B, sendo a 

caracterização do empreendimento e processos produtivos, bem como a proposição de planos 

de amostragem visando a caracterização qualitativa e quantitativa dos ENDs, produtos da 

parte A. Já a execução do plano de amostragem, justificativa e projeto de adequação ou pré-

tratamento e plano de monitoramento, itens da parte B.  

 

Deve-se destacar que, apenas no caso de um ou mais parâmetros apresentados na Norma 

Técnica T.187/4 excederem os valores máximos permitidos deve ser realizado pré-tratamento 

do efluente gerado pelo empreendimento em questão. A parte B do projeto técnico deve ser 

apresentada somente após análise e aprovação pela Copasa da parte A.  
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Posteriormente à aprovação da parte B do projeto técnico, também pela Copasa, o cliente 

deve implantar as obras de adequação pertinentes, e após a conclusão destas, a Companhia 

fará uma vistoria ao empreendimento para que seja celebrado definitivamente o contrato entre 

ambos. É responsabilidade do cliente executar automonitoração do seu sistema durante o 

período de vigência do contrato.  

 

O QUADRO 3.6 exibe as condições fixadas pela Norma Técnica T.187/4, que devem ser 

atendidas pelos empreendimentos participantes do PRECEND. 

 

QUADRO 3.6 Condições de lançamento de efluentes - PRECEND 

Parâmetro Unidade de medida Limite (exceto pH, valores 

máximos admissíveis) 

pH - 6 a 10 

Temperatura ºC 40 

Sólidos sedimentáveis  mL/L 20 

Gorduras, óleos e graxas mg/L 150 

Substâncias explosivas, inflamáveis 

ou orgânicas tóxicas 

mg/L VMP
(1)

 

Regime de lançamento L/s 1,5xQ vazão média do projeto 

aprovado pela Copasa 

Alumínio total mg/L 3,0 

Arsênio total mg/L 3,0 

Bário total mg/L 5,0 

Boro total mg/L 5,0 

Cádmio total mg/L 5,0 

Chumbo total mg/L 10,0 

Cobalto total mg/L 1,0 

Cobre total mg/L 10,0 

Cromo hexavalente mg/L 1,5 

Cromo total mg/L 10,0 

Estanho total mg/L 5,0 

Ferro solúvel (Fe
2+

) mg/L 15 
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Parâmetro Unidade de medida Limite (exceto pH, valores 

máximos admissíveis) 

Mercúrio total mg/L 1,5 

Níquel total mg/L 5,0 

Prata total mg/L 5,0 

Selênio total mg/L 5,0 

Vanádio total mg/L 4,0 

Zinco total mg/L 5,0 

Amônia mg/L 500 

Cianetos totais mg/L 5,0 

Índice de fenóis mg/L 5,0 

Fluoreto total  mg/L 10,0 

Sulfeto total mg/L 1,0 

Sulfatos mg/L 1000 

Substâncias tensoativas – ATA mg/L 5,0 

VMP
(1) 

= Valor Máximo Permitido, a ser definido pela COPASA, exige análise laboratorial para especificação 

das substâncias orgânicas, ou não orgânicas, para a posterior determinação do teor daquelas de interesse. 

Fonte: Norma Técnica T.187/4 (COPASA, 2012) 

 

A cobrança pelo recebimento e tratamento dos ENDs no PRECEND é feita com base no fator 

de poluição, chamado fator K, obtido através da relação entre as concentrações de  Demanda  

Química  de  Oxigênio (DQO) e  Sólidos  Suspensos  Totais (SST),  cuja  matriz para valores 

médios  é  apresentada na Norma Técnica T.187/4, e pode ser visualizada no QUADRO 3.7.  

 

Para casos em que as concentrações de DQO e SST ultrapassem os maiores valores contidos 

no QUADRO 3.7, deve-se encontrar o K a partir da equação 3.1.  

 

   K = 0,63 + 0,19 x (DQO/450) + 0,18 x (SST/300)     (Equação 3.1) 

                   Fonte: Norma Técnica T.187/4 (COPASA, 2012) 

 

Para os casos  em  que  os  ENDs  forem  transportados  por  meio  de caminhões  ou  outros,  

em  pontos  definidos  pela  Companhia de Saneamento, o fator k é obtido pela Equação 3.2.  

 

          K = 0,26 + 0,38 x (DQO/450) + 0,36 x (SST/300)    (Equação 3.2) 
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                         Fonte: Norma Técnica T.187/4 (COPASA, 2012) 

 

 

 

QUADRO 3.7 Fator de Carga Poluidora “k” - COPASA 
      SST (mg/L) 

DQO  

(mg/L) 

<= 300  

 

301-354 355-425 426-555 556-720 721-1032 1033-1770 1771-4000 

< = 450  1,00 1,02 1,05 1,11 1,20 1,35 1,66 2,55 

451-591  1,03 1,05 1,08 1,14 1.23 1,38 1,69 2,58 

592-765  1,10 1,11 1,15 1,21 1,30 1,44 1,76 2,65 

766-1040  1,19 1,21 1,25 1,31 1,39 1,54 1,85 2,74 

1041-1430  1,33 1,35 1,39 1,45 1,53 1,68 1,99 2,88 

1431-2000  1,53 1,55 1,59 1,65 1,74 1,88 2,19 3,09 

2001-3360  1,94 1,96 2,00 2,06 2,14 2,29 2,60 3,49 

3361-7000  3,00 3,01 3,11 3,11 3,20 3,34 3,66 4,55 

Fonte: Norma Técnica T.187/4 (COPASA, 2012) 

 

As menores concentrações admitidas para cálculo do fator de carga poluidora K, tanto pelas 

Equações 3.1 e 3.2, como pelo Quadro 3.6 são DQO igual a 450 mg/L e SST igual a 300 

mg/L. Estes valores correspondem à carga poluidora de esgoto doméstico, e o K adotado é 

igual a 1.    

 

3.2.4 Programa de Recebimento Efluentes Não Domésticos (PREMEND) – Uberlândia 

Em 22 de junho de 2012, o município de Uberlândia – MG, instituiu o Decreto Municipal n° 

13.481, que “dispõe sobre o programa de monitoramento e recebimento de efluentes não 

domésticos” – PREMEND, cujo responsável é o Departamento Municipal de Água e Esgoto 

(DMAE).   

 

No planejamento do Programa, o DMAE deveria cadastrar todos os usuários especiais, que, 

por definição do Decreto Municipal n° 13.481 (UBERLÂNDIA, 2012), são “aqueles em cujos 

estabelecimentos são produzidos efluentes líquidos não domésticos em grande volume, alta 

carga orgânica, e com características que possam representar riscos de explosividade, 

corrosividade e toxicidade ao sistema público de esgotamento sanitário”, cujos ramos de 
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atividades de usuários são especiais e o respectivo coeficiente de carga poluidora “K” estão 

relacionados no QUADRO 3.8.   

 

Após o cadastramento, esses usuários são notificados de seu enquadramento no PREMEND, e 

devem entregar o Relatório de Auto Caracterização do Empreendimento (RAE) em até 60 

dias, caso contrário é diretamente aplicado ao empreendimento a carga poluidora contida no 

QUADRO 3.8, sendo que após 12 meses, o valor do K aumentaria em 50%.  

 

A classificação das atividades contidas no QUADRO 3.8 foi feita pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), através da Classificação Nacional das Atividades Econômicas 

(CNAE). 

 

QUADRO 3.8 Valores do coeficiente de carga poluidora K, a ser aplicado sobre a tarifa do 

esgoto, em função do ramo de atividade do estabelecimento – PREMEND 

IBGE/CNAE 

(Seção/Divisão) 

Grupo 

PREMEND 

Ramo de Atividade K 

C/23 VII Indústria de produtos minerais não metálicos 1,15 

C/24 VII Indústria metalúrgica 1,15 

C/29 VII Indústria mecânica 1,10 

C/27 VII Indústria de material elétrico e de 

comunicação 

1,14 

C/29 III Indústria de material de transporte 1,21 

C/16 II Indústria de madeira 1,15 

C/31 II Indústria de mobiliário 1,33 

C/17 II Indústria de papel e papelão 1,45 

C/22 II Indústria da borracha 1,10 

C/13 II Indústria de couro, peles e produtos 

similares 

2,06 

C/20 II Indústria química 1,35 

C/21 II Indústria de produtos farmacêuticos e 

veterinários 

1,19 

C/20 II Indústria de perfumaria, sabões e velas 1,53 

C/22 II Indústria de produtos de matéria plástica 1,25 



 

40 

 

C/14 II Indústria têxtil 1,19 

C/15 II Indústria de vestuário, calçados, artefatos de 

tecidos 

1,19 

C/10 I Indústria de produtos alimentares 1,55 

C/11 I Indústria de bebidas e álcool etílico 1,53 

C/12 II Indústria de fumo  2,29 

C/18 II Indústria editorial e gráfica  1,31 

C/32 VII Indústrias diversas 1,15 

F/41 IV Construção Civil 1,68 

F/42 VIII Serviços industriais de utilidade pública 1,68 

G/45 III Oficinas mecânicas 1,70 

G/45 III Lava jatos 1,70 

G/47 III Posto de gasolina 1,53 

G/47 VI Supermercados 1,65 

G/47 VI Padarias 1,65 

G/47 VI Açougues 1,70 

I/56 VI Restaurantes, self-service, lanchonetes ou 

similares 

1,65 

Q/86 V Serviços de saúde: clinicas, hospitais, 

consultórios dentais 

1,50 

T/97 VIII Serviços domiciliares 1,74 

 

Com os usuários que entregarem o RAE é assinado o Contrato de Recebimento de Efluentes 

Não Domésticos (CREND) e o DMAE emite o Laudo de Análise de Efluentes (LAE) daquele 

estabelecimento. Caso as características do efluente líquido estejam de acordo com os limites 

estabelecidos pelo QUADRO 3.9, o fator de carga poluidora aplicado será igual a 1,0 (K = 

1,0), porém se esses limites excederem os limites do QUADRO 3.9, o usuário deverá 

apresentar projeto técnico das adequações, visando o atendimento ao apresentado no quadro 

citado, e o fator de carga poluidora é gerado segundo as EQUAÇÕES 3.3 e 3.4, em 

substituição aos valores gerais do QUADRO 3.8. 

 

 

                        K1 = 0,26 + 0,38 x (DQO/600) + 0,36x (SST/450)                       (Equação 3.3) 
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                      Fonte: Decreto 13.481 (UBERLÂNDIA, 2012) 

 

          K2 = 1,2 x [0,26 + 0,38 x (DQO/600) + 0,36x (SST/450)] = 1,2 x K1       (Equação 3.4) 

        Fonte: Decreto 13.481 (UBERLÂNDIA, 2012) 

QUADRO 3.9 Parâmetros e limites para lançamento de efluentes não domésticos na rede 

pública coletora de esgotos -  PREMEND  

Parâmetro Unidade de 

medida 

Limite (exceto pH, valores 

máximos admissíveis) 

pH - 6 a 10 

Temperatura ºC 40 

Sólidos sedimentáveis em teste de 1h 

no cone Imhoff 

mL/L 20 

Gorduras, óleos e graxas mL/L x h 100 

Regime de lançamento L/s 1,5xQ vazão média horária 

Alumínio total mg/L 3,0 

Arsênio total mg/L 1,5 

Bário total mg/L 5,0 

Boro total mg/L 5,0 

Cádmio total mg/L 1,5 

Chumbo total mg/L 1,5 

Cobalto total mg/L 1,0 

Cobre total mg/L 1,5 

Cromo hexavalente mg/L 0,5 

Cromo total mg/L 5,0 

Estanho total mg/L 4,0 

Ferro solúvel (Fe
2+

) mg/L 15 

Mercúrio total mg/L 0,01 

Níquel total mg/L 2,0 

Prata total mg/L 1,5 

Selênio total mg/L 1,5 

Vanádio Total mg/L 4,0 

Zinco total mg/L 5,0 
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Amônia mg/L 100 

Cianetos totais mg/L 0,2 

Índice de fenóis mg/L 5,0 

Fluoreto total mg/L 10 

Sulfeto total mg/L 1,0 

Sulfatos mg/L 1000 

Surfactantes (MBAS) mg/L 5,0 

DBO – Demanda Bioquímica de 

Oxigênio  

mg/L 350 

DQO – Demanda Química de 

Oxigênio  

mg/L 600 

Sólidos Totais (ST)  mg/L 1200 

Sólidos Suspensos Totais (SST)  mg/L 450 

Sólidos Dissolvidos Totais (SDT)  mg/L 750 

Fonte: Decreto 13.481 (UBERLÂNDIA, 2012) 

 

Todos os geradores de efluentes não domésticos participantes do PREMEND devem enviar 

bimestralmente ao DMAE, relatórios de automonitoramento de seus efluentes. Caso o usuário 

consiga regularizar a emissão de seus efluentes, conforme consta no Quadro 3.8, o fator de 

carga poluidora que passa a ser referente à sua cobrança é K = 1,0. Caso contrário, após 12 

(doze) meses, é aplicado um incremento de 20% na carga poluidora vigente. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Comparação dos diferentes programas para lançamento de efluentes 
líquidos industriais em sistemas públicos de esgotos sanitários 

Comparou-se os limites estabelecidos para o lançamento de efluentes líquidos industriais em 

sistemas públicos de esgoto sanitário adotados atualmente pela Cesama, em Juiz de Fora, com 

as seguintes normas: NBR 9800 da ABNT (1987), Norma Técnica T.187/4 da Copasa (BELO 

HORIZONTE, 2012), Decreto Estadual n° 8.468 usado pela Sabesp (SÃO PAULO, 1976), e 

Decreto Municipal n° 13.481 (UBERLÂNDIA, 2012) utilizado pelo Departamento Municipal 

de Água e Esgotos (DMAE), com o objetivo de conhecer os diferentes critérios adotados entre 

as normas referenciadas.  

 

4.2 Estabelecimento dos parâmetros para o lançamento de efluentes 
industriais na rede de esgotos sanitários de Juiz de Fora 

 

Nesta etapa obteve-se a princípio, dados relativos a indústrias licenciadas no município de 

Juiz de Fora, as quais foram classificadas segundo as categorias apresentadas na NBR 9897 

(ABNT, 1987): Alimentos; Alumínio; Bebidas; Cereais; Cimento, concreto, cal e gesso; 

Curtume; Laticínios; Materiais plásticos e sintéticos; Papel, polpa e celulose; Produtos 

farmacêuticos; Produtos inorgânicos; Produtos orgânicos; Têxtil; Tratamento de superfícies 

metálicas e galvanoplastias; Vegetais e frutas enlatados.  Posteriormente, foi quantificada a 

frequência em que ocorriam os parâmetros elencados por ela no quadro industrial do 

município. 

 

Analisou-se em seguida as informações apresentadas pelo Instituto Mineiro de Gestão das 

Águas (Igam) nos documentos Qualidade das águas superficiais de Minas Gerais em 2014: 

resumo executivo (IGAM, 2015) e Qualidade das águas superficiais de Minas Gerais em 

2015: resumo executivo (IGAM, 2016), para o município de Juiz de Fora. Utilizou-se ainda os 

dados da série histórica de monitoramento do Igam para os anos de 2014 e 2015, sendo 

gerados os gráficos contidos no Anexo I. A adoção dessas referências foi a estratégia 

encontrada para a definição dos parâmetros de qualidade a serem priorizados no programa de 

recebimento de efluentes não domésticos de Juiz de Fora, sendo escolhidos aqueles que 

apresentaram não conformidades.  
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4.3 Estabelecimento dos padrões para o lançamento de efluentes 
industriais na rede de esgotos sanitários de Juiz de Fora 

 

O estabelecimento dos padrões de lançamento foram obtidos através da comparação entre os 

padrões máximos e mínimos adotados pelos diferentes programas de recebimento de ENDs 

estudados, ou a partir de cálculos efetuados com a equação do balanço qualitativo, baseado 

em equação derivada da equação de balanço de massa (Equação 4.1, DA SILVA, 2004).  

 

Para os parâmetros cujos padrões são iguais em todos os programas e iguais a NBR n° 9800 

(ABNT, 1987) sugeriu-se manter os mesmos valores. Para os padrões que diferem entre si de 

acordo com cada programa, apresentou-se o cálculo considerando a diluição feita pelo próprio 

esgoto doméstico e o padrão de lançamento estabelecido pela DN n° 01 (COPAM/CERH, 

2008). A partir do valor estabelecido pela Deliberação, foi feito o cálculo inverso, 

considerando um coeficiente de segurança para a vazão de efluentes industriais apresentada 

no Plano Municipal de Saneamento Básico (JUIZ DE FORA, 2014), e a concentração destas 

substâncias na chegada ou saída da ETE Barbosa Lage. Os dados de concentração do efluente 

bruto e tratado na ETE Barbosa Lage foram obtidos através da Cesama, que forneceu os 

dados de monitoramento da Estação para o ano de 2014. 

 

           
           

     
                                                                                

    

Onde: 

Ca = concentração de um determinado parâmetro de qualidade no efluente a;  

Qa = vazão do efluente a; 

Cb = concentração de um determinado parâmetro de qualidade no efluente b; 

Qb = vazão do efluente b; 

Cmistura = concentração de um determinado parâmetro na mistura resultante dos efluentes a e 

b. 

 

Substituiu-se Qa pela vazão total de efluente industrial gerado no município (Qind), Ca pela 

concentração a ser encontrada para o parâmetro em questão (Cind), Qb pela vazão total de 

efluente doméstico (Qdom) e Cb pela concentração do parâmetro estudado no esgoto 

doméstico, bruto ou tratado, dependendo do parâmetro (Cdom). Os dados foram obtidos 
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através de monitoramento efetuado na ETE Barbosa Lage cedidos pela Cesama, através do 

Plano Municipal de Saneamento Básico (JUIZ DE FORA, 2014), ou ainda por dados contidos 

em demais literaturas. Cmistura foi considerada a concentração permitida pela DN n° 01 

(COPAM/CERH, 2008) para o parâmetro em questão, considerando o lançamento em corpo 

receptor após estação de tratamento de esgoto. Rearranjando a equação 4.1, temos: 

 

     
                               

    
                                     

 

Adicionalmente, analisou-se o padrão obtido segundo a sua influência nos processos 

biológicos de tratamento de esgoto, considerando os limites para digestão anaeróbia e 

respiração aeróbia apresentados por Montgomery Watson e ESSE Engenharia e Consultoria, 

no Estudo de Poluição Industrial (1996), QUADROS 4.1 e 4.2. 

 

QUADRO 4.1 Concentrações limite para digestão anaeróbia 

Parâmetro 
Limite Digestão Anaeróbia 

(mg/L) 

Cádmio  20 

Cromo VI 110 

Cromo III 130 

Cobre  40 

Chumbo  340 

Níquel  10 

Zinco  400 

Arsênio  1,6 

Prata  13 (dissolvido) 

Cianeto  4 

Nitrogênio 

amoniacal 
1500 

Sulfatos  500 

S= 50 

Vários Orgânicos 
Valores Específicos na faixa 

de 0,2 a 3,3 

Fonte: Adaptado de Estudo da Poluição Industrial elaborado por Montgomery Watson e ESSE 

Engenharia e Consultoria (1996) 

 



 

46 

 

 

QUADRO 4.2 Concentrações limite para respiração aeróbia 

Parâmetro 
Limite de Inibição da 

Respiração Aeróbia (mg/L) 

Cádmio  1 

Cromo total 1 

Cromo
3+

 10 

Cromo
6+

 1 

Cobre  1 

Chumbo  0,1 

Níquel  1 

Zinco  0,3 

Arsênio  0,1 

Mercúrio  0,1 

Prata  0,25 

Cianeto  0,1 

Amônia 480 

Sulfato 10 

Sulfeto 25 

Vários Orgânicos 5 a 500 

Fenol 50 

Fonte: Adaptado de Estudo da Poluição Industrial elaborado por Montgomery Watson e ESSE 

Engenharia e Consultoria (1996) 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Comparação entre as diferentes referências de recebimento de 
efluentes não domésticos estudados 

 

Os QUADROS 5.1, 5.2 e 5.3 exibem as comparações entre os padrões físicos, metais pesados 

e outros parâmetros químicos, respectivamente, apresentados pelos programas de recebimento 

de efluentes não domésticos adotados pela Copasa, Sabesp, DMAE Uberlândia e os valores 

atuais da Cesama com a NBR 9800 (ABNT, 1987).  

 

Observa-se no QUADRO 5.1, que os parâmetros físicos adotados apresentam os mesmos 

valores, diferindo apenas na referência para o cálculo da vazão de lançamento de ENDs 

permitida. Enquanto a NBR 9800 (ABNT, 1987), o DMAE (UBERLÂNDIA, 2012) e a 

Cesama adotam a vazão média horária, a Sabesp (SÃO PAULO, 1976) adota a vazão média 

diária e a Copasa (BELO HORIZONTE, 2012) a vazão de projeto. 

 

QUADRO 5.1 Comparativo entre os valores apresentados por diferentes programas estudados 

e a NBR 9.800 – parâmetros físicos 

 

Parâmetro 

Unidade 

de 

medida 

NBR 9800 

(ABNT, 1987) 

PREMEND 

(DMAE 

Uberlândia) 

PREND 

(Sabesp) 
PRECEND 

(Copasa) 
Cesama 

atual 

Temperat

ura 
ºC 40 40 40 40 40 

Sólidos 

sedimentá

veis 

mL/L 20 20 20 20 20 

Vazão L/s 
1,5 Q média 

horária 

1,5 Q média 

horária 

1,5 Q 

média 

diária 

1,5 Q projeto  

1,5 Q 

média 

horária 

 

Os QUADROS 5.2 e 5.3 apresentam em negrito os maiores e menores valores para cada 

parâmetro químico segundo o programa ou norma estudado, sendo que no caso de valores 

iguais, o negrito se refere a programas ou norma mais antigos.   

 

Os padrões da NBR 9800 (ABNT, 1987), quando não são iguais aos de outros programas, são 

sempre inferiores, ou seja, mais restritivos.  Os valores apresentados pelo DMAE (Uberlândia, 
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2012) igualam-se aos valores da NBR 9800 (ABNT, 1987) para todos os parâmetros. 

Enquanto os padrões da Copasa (BELO HORIZONTE, 2012), quando não são iguais, 

comparados às outras referências, são superiores, ou seja, menos restritivos. Os padrões da 

Cesama são iguais aos da Copasa para todos os parâmetros, o que se tratando de efluentes não 

domésticos não se justifica em face das diferenças de características entre os municípios 

atendidos pela Copasa e o município de Juiz de Fora.  

 

É pertinente observar, que a origem dos valores adotados pela norma técnica da Copasa foi 

um estudo sobre controle da poluição industrial, elaborado para a Fundação Estadual de Meio 

Ambiente (Feam-MG) pela ESSE Engenharia e Consultoria e Montgomery Watson nos anos 

de 1995 e 1996.  Nesse estudo, comenta-se sobre os padrões da Copasa serem menos 

rigorosos: 

 “A razão disso pode ser para não penalizar demasiadamente a 

indústria, mas pressupondo também que os lodos gerados no 

tratamento sejam provavelmente dispostos em aterros, e não 

reusados/reciclados, justificando assim o estabelecimento de padrões 

menos restritivos. No futuro, entretanto, a utilização dos lodos em 

forma de um substituto de solo para enchimento de aterros ou como 

um material para cobertura de áreas degradadas de mineração, poderá 

resultar na necessidade de reduzir consideravelmente o conteúdo de 

metais tóxicos nos efluentes.” 

 

 

QUADRO 5.2 Comparativo entre os valores apresentados por diferentes programas estudados 

e a NBR 9.800 – metais pesados 

Parâmetros 

químicos - metais 

pesados 

Unidade de 

medida 

NBR 

9800 
PREMEND PREND PRECEND 

Cesama 

atual 

Arsênio Total mg/L 1,5 1,5 1,5 3 3 

Cádmio Total mg/L 0,1 0,1 1,5 5 5 

Chumbo Total mg/L 1,5 1,5 1,5 10 10 

Cobre Total mg/L 1,5 1,5 1,5 10 10 

Cromo hexavalente mg/L 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 

Cromo Total mg/L 5 5 5 10 10 

Estanho Total mg/L 4 4 4 5 5 

Ferro solúvel (Fe
2+

) mg/L 15 15 15 15 - 

Mercúrio Total mg/L 0,01 0,01 1,5 1,5 1,5 
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Níquel Total mg/L 2 2 2 5 5 

Prata Total mg/L 1,5 1,5 1,5 5 5 

Zinco Total mg/L 5 5 5 5 5 

 

 

QUADRO 5.3 Comparativo entre os valores apresentados por diferentes programas estudados 

e a NBR 9.800 – outros parâmetros químicos 

 

Parâmetros 

químicos - outros 

Unidade de 

medida 

NBR 

9800  
PREMEND PREND PRECEND 

Cesama 

atual 

Cianeto mg/L 0,2 0,2 0,2 5 5 

Fenol mg/L 5 5 5 5 5 

Fluoreto mg/L 10 10 10 10 10 

Selênio Total mg/L 1,5 1,5 1,5 5 5 

Sulfato mg/L 1000 1000 1000 1000 1000 

Sulfeto mg/L 1 1 1 1 1 

Surfactantes 

(MBAS) 
mg/L 5 5  -  5  -  
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5.2 Definição dos parâmetros de interesse 

 
Parâmetros de qualidade são grandezas que indicam as características da 

água, dos esgotos ou corpos d’água. Não se deve confundir os termos 

“parâmetro” e “padrão” de qualidade. Enquanto o primeiro tem o conceito 

acima enunciado, “padrão” constitui um valor do parâmetro que não deve ser 

excedido em determinado intervalo de tempo (JORDÃO e PESSÔA, 2014). 

 

Para definir os parâmetros de interesse, considerou-se a relevância dos mesmos na 

interferência nos processos biológicos da estação de tratamento de esgoto³ (QUADROS 5.6 e 

5.7), os riscos laborais a que os operadores da ETE e responsáveis pela manutenção das redes 

de esgoto estão sujeitos e os riscos ambientais potenciais das substâncias em questão. Buscou-

se aliar à análise desses fatores, a frequência dos parâmetros no quadro industrial de Juiz de 

Fora (Quadro 5.4) e o atendimento à Deliberação Normativa Conjunta nº 01 (COPAM/CERH, 

2008). 

 

Adotou-se um número de parâmetros menor do que os programas já existentes em outros 

locais, apresentados na revisão de literatura deste trabalho. Essa medida justifica-se pelo 

elevado grau de especificidade de alguns efluentes resultantes de determinados processos 

produtivos: dependendo do processo produtivo das indústrias, os efluentes apresentarão suas 

características tão variadas quanto os processos produtivos industriais. Logo, mesmo se o 

empreendedor realizar análises do seu efluente sob um grande número de parâmetros e estes 

se apresentarem dentro dos valores máximos permitidos, isso não garante a adequação do 

efluente para destinação na rede doméstica de esgotos.  

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

³Processos biológicos da estação de tratamento de esgoto: as duas ETEs que hoje operam na cidade de Juiz  de 

Fora, ETE Barbosa Lage e ETE Barreira do Triunfo, funcionam pelo processo de Lodos Ativados. Os projetos 

de ampliação dessas estações e de implementação das ETEs União Indústria e Santa Luzia preveem o mesmo 

processo de tratamento para essas quatro estações, que deverá ser Reatores Anaeróbios de Fluxo Ascendente 

seguido de Lodos Ativados, processos biológicos anaeróbios e aeróbios, respectivamente.  
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Quando se fala em efluentes industriais, o número de parâmetros analisados se torna menos 

relevante do que a adequação da análise de acordo com o tipo de efluente. Os parâmetros 

selecionados neste trabalho tem o objetivo de nortear o órgão ambiental, o empreendedor e a 

Cesama em um momento inicial, mas é demasiadamente importante que análises de 

parâmetros extras sejam solicitadas de acordo com a tipologia industrial, a critério de 

avaliação técnica e considerando-se as especificidades do empreendimento. Para a definição 

desses parâmetros extras a NBR 9897 (ABNT, 1987) pode fornecer amparo técnico. 

 

5.2.1 Levantamento dos geradores de efluentes não domésticos na cidade de Juiz de 

Fora 

Segundo Von Sperling (1998), quando se fala em efluentes industriais, é difícil generalizar 

quais parâmetros são priorizados pelos órgãos ambientais nas etapas de licenciamento e 

fiscalização, pois tais parâmetros dependem da realidade de cada local e da tipologia 

industrial prevalecente. Sapia (2003) diz ainda, que mesmo que a legislação englobe as 

diversas listas de poluentes perigosos estipulados pelos órgãos ambientais dos diferentes 

países do mundo, não se garantiria sua eficácia sem um estudo regionalizado das fontes de 

ENDs lançados no sistema público, uma vez que a determinação das concentrações limites 

está intimamente vinculada ao conhecimento prévio das contribuições estimadas de cada 

poluente no local em questão. Por esses motivos, no presente trabalho buscou-se fazer um 

levantamento do quadro industrial de Juiz de Fora, visando propor um programa adaptado à 

realidade local. 

 

Foram procuradas as informações sobre o cadastro das indústrias do município em diversos 

setores da Prefeitura de Juiz de Fora. A Secretaria de Meio Ambiente (SMAJF), através do 

Departamento de Licenciamento Ambiental, foi o órgão que forneceu uma relação com todas 

as indústrias de Juiz de Fora cujas licenças ambientais foram expedidas pela Secretaria entre 

os anos de 2002 e 2014. Cabe observar que a SMAJF não licencia empreendimentos de 

qualquer classe, sendo as licenças ambientais emitidas pelo município até classe 4, com 

impacto local, segundo convênio feito com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) em outubro de 2012. Portanto, as indústrias 

consideradas neste trabalho foram aquelas que obtiveram licença ambiental junto à Secretaria 

de Meio Ambiente de Juiz de Fora no período compreendido entre 2002 e 2014. 
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Os relatórios de licenças obtidos traziam informações detalhadas sobre os empreendimentos e 

as licenças ambientais. Os dados foram trabalhados a fim de eliminar empreendimentos cujas 

atividades não estivessem no escopo deste trabalho, como remoção de areia e movimentação 

de terra. Cemitérios e prestação de serviços de saúde, embora quantificados, também não 

foram considerados devido às particularidades dos efluentes provenientes desses 

empreendimentos. Em seguida, excluiu-se também empreendimentos que se encontravam 

repetidos em anos diferentes, devido às revalidações das licenças. Por fim, os 157 

empreendimentos resultantes foram divididos por categoria. Atendendo à solicitação da 

SMAJF, ocultou-se o nome das indústrias por motivos éticos. 

 

As categorias adotadas neste trabalho foram aquelas consideradas nas recomendações de 

parâmetros mínimos para controle de efluentes pela NBR 9897 (ABNT, 1987) - Planejamento 

de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores. As indústrias da cidade consideradas 

no presente estudo se enquadram nas seguintes categorias: Alimentos; Alumínio; Bebidas; 

Cereais; Cimento, concreto, cal e gesso; Curtume; Laticínios; Materiais plásticos e sintéticos; 

Papel, polpa e celulose; Produtos farmacêuticos; Produtos inorgânicos; Produtos orgânicos; 

Têxtil; Tratamento de superfícies metálicas e galvanoplastias; Vegetais e frutas enlatados. O 

QUADRO 5.4 e a FIG. 5.1 exibem o número de indústrias por categoria. 

 

QUADRO 5.4 Número de indústrias divididas pelas categorias apresentadas pela NBR 9897 

(ABNT,1987) 

Categoria da atividade 

industrial Número de indústrias 

Alimentos 17 

Alumínio 5 

Bebidas 7 

Cereais 5 

Cimento, concreto, cal e gesso 12 

Curtume 3 

Laticínios 4 

Materiais plásticos e sintéticos 13 

Papel, polpa e celulose 8 

Produtos farmacêuticos 9 

Produtos inorgânicos 8 

Produtos orgânicos 20 

Têxtil 24 

Tratamento de superfícies 

metálicas e galvanoplastias 
4 
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Vegetais e frutas enlatadas 1 

Prestação de serviços de saúde 12 

Cemitério 5 

Total 157 

Total, excluindo-se Cemitérios e 

Prestação de serviços de saúde 
140 

  Fonte: A autora 

 

 

FIGURA 5.1 Gráfico do número de indústrias por ramo de atividade 

 

5.2.2 Caracterização dos efluentes gerados pelas fontes contribuintes 

Para caracterizar os efluentes gerados pelas diferentes indústrias consideradas, usou-se a 

Tabela 1 – Recomendações de parâmetros mínimos para controle de efluentes líquidos, da 

NBR 9897 (ABNT; 1987), onde foram levantados os parâmetros de interesse relativos a cada 

categoria industrial. Os resultados dessa análise são apresentados no QUADRO 5.5 que 

contém os parâmetros e a frequência de ocorrência. 
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QUADRO 5.5 Frequência dos parâmetros nas indústrias de Juiz de Fora estudadas 

Frequência de cada parâmetro nas indústrias consideradas 

Parâmetro 
N° Indústrias 

Porcentagem 

relativa 

pH 140 100% 

Sólidos dissolvidos 140 100% 

Sólidos não-filtráveis 140 100% 

Sólidos sedimentáveis 140 100% 

Sólidos totais 140 100% 

Temperatura 140 100% 

Oléos e Graxas 139 99% 

DQO 133 95% 

DBO 5,20 124 89% 

Fósforo total 87 62% 

Fenol 78 56% 

N-total 78 56% 

Cor 73 52% 

Cádmio  69 49% 

Chumbo  69 49% 

Cianeto 69 49% 

N-amoniacal 65 46% 

Alcalinidade 63 45% 

Ferro total  61 44% 

Zinco  60 43% 

Carbono orgânico total  54 39% 

N-nitrato 54 39% 

N-nitrito 54 39% 

N-orgânico 52 37% 

Cromo total  51 36% 

Cobre  48 34% 

Estanho  48 34% 

Sulfatos 45 32% 

Mercúrio  44 31% 

Sulfetos 43 31% 

Organoclorados 33 24% 

Arsênio  32 23% 

Fosfatos 32 23% 

Organofosforados 29 21% 

Carbatamos 28 20% 

Turbidez 28 20% 

Materiais Flutuantes 24 17% 

Mercaptanas 24 17% 

Níquel  24 17% 

Sulfitos 20 14% 
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Frequência de cada parâmetro nas indústrias consideradas 

Parâmetro 
N° Indústrias 

Porcentagem 

relativa 

Cloretos 19 14% 

Coliformes totais 15 11% 

Alumínio 13 9% 

Cloro 13 9% 

Fluoreto 13 9% 

Manganês  9 6% 

Acidez 8 6% 

Boro 8 6% 

Silicatos 8 6% 

Sódio 8 6% 

Surfactantes 8 6% 

Cálcio 5 4% 

Coliformes fecais 5 4% 

Prata MP 4 3% 

Dureza 3 2% 

       Fonte: A autora 

5.2.3 Qualidade das águas superficiais de Juiz de Fora 

 

No estado de Minas Gerais, o monitoramento da qualidade das águas superficiais é realizado 

pelo Igam, por meio do Programa Águas de Minas, em execução desde 1997. A partir do 

primeiro trimestre de 2014 teve início a apresentação, além dos indicadores já comumente 

utilizados, do mapa do Panorama de Qualidade das Águas. Nesse mapa, cada estação de 

amostragem foi avaliada segundo o cumprimento da Deliberação Normativa Conjunta do 

Conselho Estadual de Política Ambiental e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de 

Minas Gerais n° 01 (COPAM/CERH, 2008), que dispõe sobre a classificação dos corpos de 

água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento,  estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, e dos riscos potenciais, tanto para os operadores do sistema de 

esgotamento, como para o tratamento biológico de esgotos. Os resultados foram avaliados em 

três grupos de parâmetros: indicativo de enriquecimento orgânico, indicativo de contaminação 

fecal e indicativo de contaminação por substâncias tóxicas. Cada um dos indicativos é 

composto pelos seguintes parâmetros:  

 Indicativo de enriquecimento orgânico: Fósforo total, Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO), Nitrato e Nitrogênio amoniacal total; 

 Indicativo de contaminação fecal: Escherichia coli; 
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 Indicativo de contaminação por substâncias tóxicas: Arsênio total, Cianeto livre, 

Chumbo total, Cobre dissolvido, Zinco total, Cromo total, Cádmio total, Mercúrio 

total e Fenóis totais. 

 

Os resultados analíticos referentes aos parâmetros monitorados nas águas superficiais, foram 

confrontados com os limites definidos na Deliberação Normativa Conjunta n° 01 

(COPAM/CERH, 2008) de acordo com as respectivas classes de enquadramento. Considerou-

se que, se pelo menos um determinado parâmetro estivesse em desacordo com os limites da 

legislação, o indicativo de contaminação ao qual o parâmetro se refere seria considerado em 

desconformidade (IGAM, 2015). 

 

No município de Juiz de Fora foram analisados os dados provenientes de seis estações de 

monitoramento, cuja nomenclatura e coordenadas geográficas encontram-se no QUADRO 

5.6. A base de dados do Igam encontra-se em sistema de coordenadas SAD 69, e converteu-se 

esses valores de latitude e longitude para o sistema WGS 84 visando localizá-los no Google 

Earth, como apresentam as FIGURAS 5.2 e 5.3. 

  

QUADRO 5.6 Nomenclatura e localização das estações de monitoramento do Igam em Juiz 

de Fora 

 

Coordenada SAD 69 Coordenada WGS 84 

Estação de 

Monitoramento 
Latitude Longitude Latitude Longitude 

BS002   -21°35'59,071''  -43°30'6,487''  -21°36'0,830''  -43°30'8,001'' 

BS006  -21°40'38,269''  -43°25'58,181''  -21° 40' 40,030''  -43° 25' 59,694'' 

BS017  -21°47'12,16''  -43°18'26,381''  -21°47'13,924''  -43°18'27,891'' 

BS083  -21°42'52,722''  -43°24'14,314''  -21°42'54,534''  -43°24'15,826'' 

BS088  -21°44'21,401''  -43°40'5,401''  -21°44'23,161''  -43°40'6,922'' 

BS090  -21°55'0,599''  -43°31'14,099''  -21°55'2,364''  -43°31'15,617'' 

Fonte: Adaptado de Igam (2015) 
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Na FIGURA 5.3, destaca-se a localização do Distrito Industrial de Juiz de Fora, área que 

reúne grande concentração das atividades industriais da cidade. 

 

 
FIGURA 5.2 Localização das seis estações de monitoramento do Igam no município de Juiz 

de Fora – Google Earth (2016) 

 

 
FIGURA 5.3 Localização de três estações de monitoramento do Igam no município de Juiz 

de Fora – Google Earth (2016) 

 



 

58 

 

 

Os parâmetros que apresentaram não conformidade dentro dos indicativos de enriquecimento 

orgânico e substâncias tóxicas nas estações de monitoramento do Igam encontram-se no 

QUADRO 5.7, bem como o rio no qual a estação estava instalada e o enquadramento dos 

mesmos.  

 

QUADRO 5.7 Parâmetros que apresentaram não conformidades nas estações de 

monitoramento de Juiz de Fora 

Fonte: Adaptado de Igam (2015, 2016) 

 

Ao relacionar o QUADRO 5.7 com as FIG. 5.1 e 5.2, observou-se inconformidades na estação 

BS083 que não estavam presentes na BS002, sendo essas estações situadas respectivamente, a 

jusante e a montante da região do Distrito Industrial de Juiz de Fora. Este é um potencial 

indício da presença de lançamento de efluentes industriais contendo os parâmetros tóxicos do 

QUADRO 5.7 no rio Paraibuna, pelos empreendimentos localizados no Distrito Industrial.  

 

 
 

Enriquecimento orgânico Substâncias tóxicas 

Rio/Classe 
Estação de 

Monitoramento 
2014 2015 2014 2015 

Rio 

Paraibuna 
Classe 2 

 

BS002 

(montante 

Distrito 

Industrial) 

- Fósforo total - - 

BS006 
Demanda 

Bioquímica 

de Oxigênio 

Demanda Bioquímica 

de Oxigênio, Fósforo 

total 
Fenóis totais - 

BS017 
(jusante Centro) 

Demanda 

Bioquímica 

de 

Oxigênio, 

Fósforo total 

Demanda Bioquímica 

de Oxigênio, Fósforo 

total, Nitrogênio 

amoniacal total 

Cádmio 

total, 

Chumbo 

total, 

Cianeto 

livre 

Cádmio 

total, 

Cianeto 

livre, Zinco 

total 

BS083 
(jusante 

Disitrito 

Industrial) 

Demanda 

Bioquímica 

de 

Oxigênio, 

Fósforo total 

Demanda Bioquímica 

de Oxigênio, Fósforo 

total 

Cádmio 

total, 

Chumbo 

total, 

Cianeto 

livre, Zinco 

total 

Cádmio 

total, 

Chumbo 

total, 

Cianeto 

livre, Zinco 

total 
Rio 

Vermelho 
Classe 1 

BS088 - - - - 

Rio do Peixe 
Classe 1 

BS090 - - - - 
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A estação BS017, situada à jusante do centro urbano de Juiz de Fora também se destacou pela 

presença de substâncias tóxicas e de enriquecimento orgânico não conformes, o que pode 

indicar tanto um resultado de novos lançamentos (tanto industriais, quanto domésticos) ao 

longo do rio Paraibuna, como a manutenção de substâncias recebidas na região do Distrito 

Industrial. 

 

Destaca-se ainda, que os parâmetros analisados pelo Igam que não apresentam conformidade 

com a DN n° 01 (COPAM/CERH, 2008) em Juiz de Fora, segundo os QUADRO 5.5 e 5.7, 

são aqueles que possuem maior frequência nos efluentes industriais do município, o que 

reforça a hipótese de que a origem predominante desses parâmetros seja industrial, ou seja, 

efluentes não domésticos (ENDs). 

 

Devido aos motivos explicitados acima, optou-se por adotar como parâmetros de interesse 

para recebimento de ENDs originários de qualquer tipologia industrial de Juiz de Fora, 

aqueles que apresentaram não conformidades durante os anos de 2014 e 2015. Incluiu-se 

ainda os parâmetros que são indicados para controle dos efluentes de mais de 90% das 

indústrias de Juiz de Fora, como pode ser visto no QUADRO 5.5: pH, temperatura, óleos e 

graxas, DQO, sólidos totais em suspensão e sólidos sedimentáveis. O conjunto dos parâmetros 

propostos para compor a análise básica de qualquer indústria do município encontra-se no 

QUADRO 5.8. Além dessa análise, recomenda-se que o END seja caracterizado com outros 

parâmetros segundo sua tipologia industrial, conforme Anexo I (adaptado da NBR 9897 – 

ABNT, 1987).  

 

QUADRO 5.8 Parâmetros básicos propostos para compor o programa de recebimento de 

ENDs em Juiz de Fora 

Parâmetros para o recebimento de ENDs 

em Juiz de Fora 

Justificativa 

pH 
Porcentagem* 

Temperatura Porcentagem 

Sólidos totais em suspensão Porcentagem 

Sólidos sedimentáveis Porcentagem 

Demanda Bioquímica de Oxigênio NC** 

Demanda Química de Oxigênio Porcentagem 

Óleos e graxas Porcentagem 

 Fósforo total NC 
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  Fonte: A autora 

*Monitoramento recomendado em pelo menos 90% das indústrias, o que pode ser verificado no QUADRO 5.5. 

**NC = Não conforme segundo monitoramento do Igam nos anos de 2014 e 2015, o que pode ser verificado no  

QUADRO 5.7. 

                                      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Parâmetros para o recebimento de ENDs 

em Juiz de Fora 

Justificativa 

Nitrogênio amoniacal total NC 

Fenóis totais NC 

Cádmio total NC 

Chumbo total NC 

Cianeto livre NC 

Zinco total NC 
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5.3 Definição dos padrões de interesse 

 

Para os parâmetros cujos padrões são iguais em todos os programas e iguais à NBR n° 9800 

(ABNT, 1987) sugeriu-se manter os mesmos valores para o programa de recebimento de 

ENDs de Juiz de Fora. Portanto, a faixa de pH proposta é entre 6 e 10, a temperatura até 

40°C; sólidos sedimentáveis até 20 mL/L; óleos e graxas visíveis ausentes. Embora a 

concentração permitida para o zinco também seja igual a 5 mg/L em todas as referências 

estudadas, este valor não foi adotado, o que será justificado neste trabalho.  

 

Para Demanda Química de Oxigênio e Sólidos Totais em Suspensão não foram apresentados 

limites, pois estes parâmetros podem ser utilizados para quantificar posteriormente o fator 

“k”, utilizado para tarifar os geradores de ENDs, assim como acontece nos programas de 

recebimento apresentados na revisão de literatura deste trabalho.  

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico (JUIZ DE FORA, 2014) apresenta o valor de 932,5 

L/s para a vazão de esgoto faturado (incluindo o percentual de 25%, correspondente às de 

águas de infiltração), sendo que destes, 904,5 L/s correspondem aos esgotos domésticos e 

18,65 L/s, aos efluentes de origem industrial. Pelos motivos expostos no item 3.1.6, esse valor 

para vazão de esgoto industrial é inferior ao real.  Portanto, para os cálculos realizados através 

da equação 4.2, considerou-se um coeficiente de segurança de 50% sobre este valor. Sendo 

assim, supôs-se uma vazão de 28 L/s para os esgotos de origem industrial. 

 

     
                               

    
                                  

 

Nos próximos itens serão apresentados os cálculos para o estabelecimento dos padrões 

definidos. 

 

5.3.1 Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO 

 

Para o cálculo do limite permitido para DBO, utilizou-se a equação 4.2, onde a concentração 

de mistura foi substituída pelo limite máximo de 60 mg/L apresentado pela DN n° 01 
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(COPAM/CERH, 2001) para lançamento em corpos receptores após estação de tratamento de 

esgoto. A concentração de DBO do esgoto doméstico foi substituída pela mediana da 

concentração de saída do esgoto na ETE Barbosa Lage, valor igual a 20,36 mg/L. Optou-se 

por utilizar a DBO do esgoto tratado, pois a remoção de matéria orgânica por processos 

biológicos segue um padrão de elevada eficiência, 93%, como pode ser visto na FIG. 5.4, que 

exibe dados de monitoramento da concentração da demanda bioquímica de oxigênio na 

entrada e saída da ETE Barbosa Lage, ou seja, para o esgoto bruto e tratado, respectivamente, 

durante os meses do ano de 2015. 

 

 

FIGURA 5.4 Gráfico do monitoramento do esgoto bruto e tratado da ETE Barbosa Lage 

durante o ano de 2015 para DBO 

Fonte: Adaptado de Cesama (2015) 

 

A partir do cálculo utilizando a equação 4.2, obteve-se o valor de 1340,5 mg/L. Ressalta-se 

que essa concentração estará ligada indiretamente à tarifa cobrada para geradores de ENDs. A 

cobrança se dará por meio do multiplicativo “fator k”, a ser obtido de acordo com as 

concentrações de Sólidos em Suspensão Totais e Demanda Química de Oxigênio, parâmetro 

este, que de forma geral é proporcional à DBO.  

 

5.3.2 Fósforo total  

A Deliberação Normativa n° 01 (COPAM/CERH, 2001), no que se refere ao lançamento de 

efluentes em corpos receptores, não apresenta limites para o parâmetro fósforo total. Por este 
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motivo, na utilização da equação 4.2 substituiu-se Cmistura no valor de 5 mg/L, proposto pelo 

Conselho Regional de Química no grupo de trabalho Condições e padrões de lançamento de 

efluentes, dentro da Câmara Técnica de Controle e Qualidade Ambiental (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2009). Ainda na equação 4.2, utilizou-se a mediana da concentração do 

esgoto tratado na ETE Barbosa Lage para o fósforo total, igual a 3,85 mg/L. A concentração 

de saída foi utilizada levando-se em consideração que a remoção de fósforo na ETE Barbosa 

Lage apresenta remoção mediana de 52% para este parâmetro, como pode ser visto na FIG. 

5.5. 

 

 

FIGURA 5.5 Gráfico do monitoramento do esgoto bruto e tratado da ETE Barbosa Lage 

durante o ano de 2015 para Fósforo total 

Fonte: Adaptado de Cesama (2015) 

 

Após os cálculos utilizando os valores citados acima, encontrou-se 42 mg/L para a 

concentração limite de fósforo na presente proposta de programa de recebimento de ENDs de 

Juiz de Fora. 

  

5.3.3 Nitrogênio amoniacal total 

Para encontrar a concentração limite de nitrogênio amoniacal nesta proposta de recebimento 

de ENDs de Juiz de Fora, levou-se em consideração a mediana da remoção deste nutriente ao 

longo do ano de 2015, como pode ser visto na FIG. 5.6. Utilizou-se na equação 4.2 o valor de 

3,03 mg/L como concentração mediana de nitrogênio amoniacal na saída da ETE. Para 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

(m
g/

L)
 

2015 

Fósforo total 

Entrada 

Saída -

-66%  -78%  -72%  

-39%  -38%  -72%  -1%  

-28%  

-46%  -50%  

-55%  
-52%  



 

64 

 

Cmistura foi considerado o valor de 20 mg/L, presente na DN n° 01 (COPAM/CERH, 2008), 

no que concerne ao lançamento de efluentes em corpos receptores. Embora haja nesta 

Deliberação uma observação de que este valor não é aplicável a sistemas de tratamento de 

esgotos sanitários, optou-se por utilizá-lo ainda assim, pois essa não aplicação, segundo 

parecer da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES, 2008) se deve 

ao fato de a maioria dos tratamentos de esgotos convencionais utilizados no Brasil não atingir 

uma remoção de nitrogênio que alcance tal concentração. Entretanto, como pode ser 

observado na FIG. 5.6, para a realidade de Juiz de Fora, apenas no mês de julho, durante o 

ano de 2015, a concentração de nitrogênio amoniacal total no esgoto tratado foi superior a 20 

mg/L.    

 

A partir dos cálculos efetuados utilizando os dados citados e a equação 4.2, obteve-se que a 

concentração máxima de nitrogênio amoniacal a ser aceito nesta proposta de programa de 

recebimento de ENDs em Juiz de Fora é 568 mg/L. 

 

 

FIGURA 5.6 Gráfico do monitoramento do esgoto bruto e tratado da ETE Barbosa Lage 

durante o ano de 2015 para Nitrogênio amoniacal 

Fonte: Adaptado de Cesama (2015) 

 

5.3.4 Cádmio total  

O cálculo da concentração máxima permitida de cádmio total nesta proposta de programa de 

recebimento de ENDs foi efetuado utilizando-se a equação 4.2, onde Cmistura foi substituído 

por 0,1 mg/L, valor máximo segundo a DN n° 01 (COPAM/CERH, 2008) para este parâmetro 

referente ao lançamento de efluentes em corpos receptores. Salienta-se que essa concentração 
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de cádmio afluente à ETE não prejudica o tratamento biológico de esgotos. Segundo o 

QUADRO 4.1, o limite de cádmio para digestão anaeróbia equivale a 20 mg/L, enquanto para 

a respiração aeróbia esse limite cai para 1 mg/L. 

 

Segundo Damasceno (1996), do ponto de vista ambiental, o metal pesado é aquele que, em 

determinadas concentrações e tempo de exposição, oferece risco à saúde humana e ao meio 

ambiente, prejudicando a atividade dos organismos vivos. Devido às suas propriedades de 

toxicidade e de acumulação no organismo, podem causar inúmeras doenças e serem 

associados aos problemas de poluição e contaminação ambiental (TONANI, 2008 apud 

BENJAMIN; HONEYMAN, 1992).  Devido a esses motivos, para os metais pesados como o 

cádmio, foram utilizadas as concentrações do esgoto bruto – entrada da ETE - visando 

caracterizar o pior cenário, em que a ETE não remove parcela alguma destes compostos. A 

remoção de metais pesados por sistemas biológicos pode ser considerada como um efeito 

adicional e tido como muito variável (OLIVER; COSGROVE, 1974; NEUFELD; 

HERMANN, 1975). A FIG. 5.7 mostra claramente essa variação, justificando a utilização da 

concentração de cádmio no esgoto bruto na equação 4.2, valor este, igual a 0,002 mg/L.  

 

 

FIGURA 5.7 Gráfico do monitoramento do esgoto bruto e tratado da ETE Barbosa Lage 

durante o ano de 2015 para Cádmio total 

Fonte: Adaptado de Cesama (2015) 
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A partir dos cálculos efetuados, encontrou-se a concentração máxima de cádmio a ser aceita 

no recebimento de ENDs de 3,3 mg/L. Esse valor, embora seja superior ao recomendado pela 

NBR 9800 (ABNT, 1987), é inferior ao atualmente adotado pela Cesama, 5 mg/L. 

 

5.3.5 Chumbo total 

Utilizando-se a equação do balanço de massa (Equação 4.2), calculou-se o limite de chumbo 

total admissível nessa proposta de programa de recebimento de ENDs. Cmistura foi 

substituída por 0,1 mg/L, valor máximo permitido para lançamento de efluentes em corpos 

receptores segundo a DN n° 01 (COPAM/CERH, 2008) para chumbo total. Este limite 

equivale ao máximo para que a respiração aeróbia não seja inibida (QUADRO 4.2), e é muito 

inferior limite de 340 mg/L de chumbo para a digestão anaeróbia, não prejudicando portanto o 

tratamento biológico de esgotos.  

 

Como o chumbo é um metal pesado, utilizou-se ainda na equação 4.2, a concentração deste 

parâmetro no esgoto bruto da ETE Barbosa Lage pelos mesmos motivos expostos no item 

5.3.4, que também podem ser constatados na FIGURA 5.8. 

 

 

FIGURA 5.8 Gráfico do monitoramento do esgoto bruto e tratado da ETE Barbosa Lage 

durante o ano de 2015 para Chumbo total 

Fonte: Adaptado de Cesama (2015) 
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recomendado pela NBR 9800 (ABNT, 1987), é inferior ao atualmente adotado pela Cesama, 

10 mg/L. 

 

5.3.6 Zinco total 

Ao comparar a concentração máxima de zinco estabelecida nos programas de recebimento de 

ENDs estudados neste trabalho com a NBR n° 9800 (ABNT, 1987) e a DN n° 01 

(COPAM/CERH, 2008) no que tange ao lançamento de efluentes em corpos receptores, 

verifica-se que todas são iguais a 5 mg/L. Entretanto, de acordo com dados da Montgomery 

Watson e ESSE Engenharia e Consultoria (1996), que podem ser vistos nos QUADROS 4.1 e 

4.2, concentrações superiores a 0,3 mg/L de zinco são suficientes para inibir a respiração 

aeróbia, prejudicando portanto o tratamento biológico de esgotos por lodos ativados, como é o 

caso de Juiz de Fora, ainda que o limite para digestão anaeróbia não seja empecilho, visto que 

a concentração máxima é de 400 mg/L.  Visando não prejudicar o tratamento aeróbio de 

esgotos, admitiu-se para efeitos de cálculo a partir da equação 4.2, a Cmistura igual a 0,3 

mg/L.  

 

O zinco é um metal pesado, e por critérios de segurança, mesmo que a ETE Barbosa Lage 

apresente considerável remoção deste metal ao longo do ano, como pode ser visto na FIG. 5.9, 

optou-se por adotar a mediana da concentração deste parâmetro no esgoto bruto, ou seja, na 

entrada da ETE, valor este igual a 0,19 mg/L.  

 

 

FIGURA 5.9 Gráfico do monitoramento do esgoto bruto e tratado da ETE Barbosa Lage 

durante o ano de 2015 para Zinco total 

Fonte: Adaptado de Cesama (2015) 
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A concentração limite de zinco total encontrada a partir dos cálculos efetuados foi de 3,73 

mg/L. Este valor é inferior ao limite recomendado pela NBR 9800 (ABNT, 1987) e inferior ao 

valor atualmente adotado pela Cesama de 5 mg/L. 

 

5.3.7 Fenóis totais e Cianeto livre 

Não foi possível calcular as concentrações limite para os parâmetros fenóis totais e cianeto 

livre, pois os dados de monitoramento da ETE Barbosa Lage para estes parâmetros não foram 

fornecidos a tempo. Entretanto, recomenda-se que as análises sejam feitas para o esgoto bruto 

e tratado, e que sejam efetuados os cálculos conforme os cálculos exibidos anteriormente. 

 

Observou-se que o valor máximo permitido para lançamento de efluentes em corpos 

receptores estabelecido pela DN n° 01 (COPAM/CERH, 2008) é de 0,2 mg/L para cianeto e 

0,5 mg/L para fenóis totais. Analisando os QUADROS 4.1 e 4.2, foi possível constatar que 

esta concentração do cianeto é superior ao limite de inibição da respiração aeróbia, que é igual 

a 0,1 mg/L. Portanto, recomendou-se que caso sejam realizados os cálculos com a equação do 

balanço de massa para encontrar as concentrações máximas para recebimento de ENDs em 

Juiz de Fora para os parâmetros fenóis totais e cianeto livre sejam utilizadas Cmistura iguais a 

0,5 mg/L e 0,1 mg/L, respectivamente.   
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6 CONCLUSÕES 

 Tomando como referência as indústrias amostradas neste trabalho, o ramo industrial 

predominante em Juiz de Fora é o da indústria têxtil, seguido pela indústria de produtos 

orgânicos e de alimentos. 

 O maior número de parâmetros que apresentaram não conformidade com a Deliberação 

Normativa nº 01 (COPAM/CERH, 2008) segundo monitoramento do Igam (2014, 2015) 

foram obtidos em estações localizadas a jusante do Distrito Industrial de Juiz de Fora e a 

jusante do centro urbano do município. 

 A partir dos análises e estudos deste trabalho chegou-se ao Anexo II, que sintetiza o 

esforço para propor um programa de recebimento de efluentes não domésticos em Juiz de 

Fora. Ressalta-se que essa proposta foi construída considerando-se o funcionamento das 

estações de tratamento de esgotos, conforme planejamento contido no Plano Municipal de 

Saneamento Básico (JUIZ DE FORA, 2014). 

 O QUADRO 5.9 exibe todos os padrões calculados neste trabalho que foram escolhidos 

para compor a proposta de programa de recebimento de ENDs em Juiz de Fora. 

 

QUADRO 5.9 Limites para recebimento de ENDs na rede de esgotamento sanitário de Juiz 

de Fora 

 

Parâmetros para o recebimento de 

ENDs em Juiz de Fora 

Unidade de medida Limite permitido 

pH - - 6 a 10 

Temperatura ºC 40 

Sólidos totais em suspensão  mL/L - -  

Sólidos sedimentáveis mL/L 20 

Demanda Bioquímica de Oxigênio mg/L 1340,5 

Demanda Química de Oxigênio mg/L - - 

Óleos e graxas visíveis mg/L Ausentes 
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Fonte: A autora 

Parâmetros para o recebimento de 

ENDs em Juiz de Fora 

Unidade de medida Limite permitido 

 Fósforo total mg/L 42 

Nitrogênio amoniacal total mg/L 568 

Fenóis totais mg/L *a ser calculado 

Cádmio total mg/L 3,3 

Chumbo total mg/L 3,2 

Cianeto livre mg/L *a ser calculado 

Zinco total mg/L 3,75 
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7  RECOMENDAÇÕES  

 Definir qual metodologia assumir foi uma das grandes dificuldades deste trabalho, por este 

motivo recomenda-se o estabelecimento e a divulgação de uma metodologia padronizada 

para a elaboração de programas de recebimento de efluentes não domésticos.   

 Realizar o levantamento completo e atualizado das indústrias existentes no município de 

Juiz de Fora, seguido da classificação das mesmas segundo a tipologia industrial  e 

divulgação desses dados. 

 Criar bancos de dados específicos sobre o consumo de água e a geração de efluentes das 

indústrias de Juiz de Fora, contendo entre outros aspectos a origem da água consumida, as 

vazões de água utilizadas nos processos produtivos e de esgoto gerado, a destinação e 

características básicas do efluente líquido gerado, visando construir material para maior 

controle por parte da Cesama e dos órgão ambientais do município. 

 Analisar os dados de monitoramento de fenóis totais e cianeto livre ao longo de um ano 

para posterior cálculo das concentrações a serem permitidas no programa de recebimento 

de ENDs de Juiz de Fora. 

 Elaborar estudos sobre a tarifação imposta no recebimento e tratamento de esgotos em Juiz 

de Fora, visando obter um “fator k”, que relacione as concentrações de Demanda Química 

de Oxigênio e Sólidos Totais em Suspensão com a cobrança realizada para que a tarifa seja 

proporcional ao potencial poluidor do gerador de END. 

 O programa de recebimento de efluentes não domésticos deve ser estabelecido em Lei 

Municipal para sua validação. O Anexo II apresenta apenas uma sugestão de proposta do 

programa, carecendo de revisão mais aprofundada.   
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ANEXO I 

 
Gráficos gerados a partir de dados das estações de monitoramento 

de águas superficiais do Igam situadas dentro do município de 

Juiz de Fora para parâmetros que apresentaram não 

conformidades 
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ANEXO II 

 

 
 

Modelo de Proposta de Programa de Recebimento de Efluentes 

Não Domésticos na cidade de Juiz de Fora 
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Proposta de Programa de Recebimento de Efluentes Não Domésticos (ENDs) para a 

cidade de Juiz de Fora 

1. Objetivo 

Esta proposta tem como objetivo subsidiar a adoção de um programa de recebimento de 

efluentes líquidos não domésticos – END’s, estabelecendo condições e critérios para o 

lançamento desses efluentes no sistema de esgotamento sanitário da Companhia Municipal de 

Saneamento de Juiz de Fora – Cesama. 

2. Referências  

Da Associação brasileira de Normas Técnicas (ABNT): 

 NBR 9800 (1987): Critérios para lançamento de efluentes líquidos industriais no 

sistema coletor público de efluente sanitário. 

 NBR 9897 (1987): Planejamento de amostragem de efluentes líquidos e corpos 

receptores. 

 NBR 9898 (1987): Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e 

corpos receptores. 

Do Conselho Estadual de Política Ambiental e Conselho Estadual de Recursos Hídricos de 

Minas Gerais (COPAM/CERH): 

 Deliberação Normativa Conjunta n° 01 (COPAM/CERH, 2008), que dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. 

 

3. Condições Gerais 

3.1 Não é permitido ao usuário o despejo de efluentes no sistema público de esgotamento 

sanitário, nas seguintes condições: 

a) substâncias que, em razão de sua qualidade ou quantidade, sejam capazes de causar 

incêndio ou explosão, ou sejam nocivas de qualquer outra maneira na operação e manutenção 

dos sistemas de esgotos, como, por exemplo, gasolina, óleos, solventes e tintas; 

b) substâncias que, por si ou por interação com outros despejos, causem prejuízo público, 

risco à vida ou prejudiquem a operação e manutenção dos sistemas de esgotos; 
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c) substâncias tóxicas em quantidades que interfiram em processos biológicos de tratamento 

de esgotos, quando existirem, ou que causem danos ao corpo receptor; 

d) materiais que causem obstrução na rede coletora ou outra interferência com a própria 

operação do sistema de esgotos, como, por exemplo, cinzas, areia, metais, vidro, madeira, 

pano, lixo, asfalto, cera, estopa ou quaisquer outros resíduos sólidos; 

e) águas pluviais. 

3.2 As etapas para a adequação dos geradores de efluentes não domésticos (ENDs) a este 

Programa estão ilustradas no fluxograma exibido na Figura 1: 

FIGURA 1. Fluxograma de funcionamento do programa de recebimento de ENDs de Juiz de 

Fora 

i) Os geradores de efluentes não domésticos devem se dirigir à Cesama e entregar o Relatório 

de Autocaracterização, formulário onde devem estar preenchidas informações sobre a 

tipologia industrial do empreendimento, tipo de processo produtivo, matérias primas e 

insumos utilizados, volume de água consumido, existência de fontes alternativas de consumo 

de água, estimativa da vazão de efluentes industriais e efluentes domésticos gerados. 

ii) É de responsabilidade da Cesama analisar os dados contidos no Relatório de Auto – 

caracterização entregue pelo empreendedor, e solicitar laudo de análise contendo os 
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parâmetros básicos exibidos no quadro 1, bem como demais parâmetros que julgar relevante, 

podendo utilizar a Tabela 1 da NBR 9897 (ABNT, 1987) como instrumento para nortear sua 

solicitação. 

iii) Caso os parâmetros básicos analisados se apresentem dentro do limite estabelecido pelo 

QUADRO 1, os parâmetros extras se apresentem no limite estabelecido pelas outras 

referências legais citadas no item 2 deste documento, e as concentrações da Demanda 

Química de Oxigênio e Sólidos Totais em Suspensão encontrarem-se abaixo do estabelecido 

para o “fator k” igual a 1, o empreendimento é autorizado a lançar seus efluentes na rede 

pública de esgotamento sanitário de Juiz de Fora. 

iv) Caso os valores dos parâmetros solicitados não estejam conforme explicitado no item iii, o 

empreendedor deverá apresentar à Cesama um projeto de pré-tratamento dos efluentes 

gerados por sua indústria visando alcançar essa conformidade. 

v) A Cesama analisará o projeto de pré-tratamento entregue pelo empreendedor e fará as 

considerações a serem corrigidas caso necessário. 

vi) Será celebrado um contrato entre a Cesama e o empreendedor, onde a Companhia 

Municipal de Saneamento de Juiz de Fora se responsabiliza pelos efluentes industriais 

daquele empreendimento, quanto ao tratamento e disposição final ambientalmente adequadas 

e o empreendedor por sua vez, se responsabiliza a lançar os ENDs atendendo aos parâmetros 

dispostos neste documento, bem como ao pagamento das tarifas necessárias de acordo com o 

“fator k”. 

vii) O empreendedor deverá enviar à Cesama em datas pré-definidas relatórios contendo os 

dados de monitoramento que comprovem o cumprimento de suas responsabilidades perante o 

contrato celebrado entre as partes.  

4. Condições Específicas  

4.1 O “fator k” deve ser definido pela Cesama em função dos resultados das análises dos 

parâmetros Demanda Química de Oxigênio - DQO e Sólidos em Suspensão Totais – SST cuja 

matriz deve ser disponibilizada publicamente. 

4.2 Os parâmetros físico-químicos de efluentes líquidos a serem lançados na rede pública de 

esgotamento sanitário de Juiz de Fora devem atender ao disposto no QUADRO 1:  
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QUADRO 1. Limites para recebimento de ENDs na rede de esgotamento sanitário de Juiz de 

Fora 

 

 

 

Parâmetros para o recebimento de 

ENDs em Juiz de Fora 

Unidade de medida Limite permitido 

pH - - 6 a 10 

Temperatura ºC 40 

Sólidos totais em suspensão  mL/L - -  

Sólidos sedimentáveis mL/L 20 

Demanda Bioquímica de Oxigênio mg/L 1340,5 

Demanda Química de Oxigênio mg/L - - 

Óleos e graxas visíveis mg/L Ausentes 

 Fósforo total mg/L 42 

Nitrogênio amoniacal total mg/L 568 

Fenóis totais mg/L *a ser calculado 

Cádmio total mg/L 3,3 

Chumbo total mg/L 3,2 

Cianeto livre mg/L *a ser calculado 

Zinco total mg/L 3,75 


