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RESUMO 

 

RESENDE, Juliana Dalia. Avaliação do ciclo de vida ambiental e econômica de sistemas 
descentralizados de tratamento de esgoto envolvendo wetlands construídos. 2018.183 f. 
Tese (Doutorado em Sustentabilidade) – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Versão original. 
 

Os sistemas de tratamento de esgotos, apesar de possibilitarem a eliminação ou redução de 

poluentes e substâncias indesejados presentes nas águas residuárias, também ocasionam 

impactos ambientais. Essa característica deve ser levada em consideração no momento da 

instalação de uma alternativa tecnológica para o tratamento de esgoto e na proposição de 

melhorias aos sistemas selecionados. Uma das ferramentas que pode ser utilizada para avaliar 

o desempenho ambiental de sistemas de tratamento de esgoto é a Avaliação do Ciclo de Vida 

(ACV), a qual pode ser complementada pela metodologia de Avaliação do Custo do Ciclo de 

Vida (ACCV), que permite calcular o custo total de um projeto ao longo de seu ciclo de vida. 

No presente estudo, a ACV e a ACCV foram utilizadas com o objetivo de analisar os potenciais 

impactos ambientais e custos de diferentes configurações de sistemas pilotos de tratamento de 

esgoto envolvendo wetlands construídos (WC) com e sem aeração. Foram obtidos também 

fatores de alocação para as potenciais cargas ambientais do lodo e do efluente do tanque séptico, 

que possibilitarão a realização de estudos futuros de ACV para alternativas de destinação do 

lodo de tanques sépticos. A modelagem dos sistemas e os cálculos envolvidos na avaliação dos 

impactos do ciclo de vida foram realizados mediante o uso do software openLCA v. 1.6.3. Para 

a avaliação das categorias de impacto de acidificação terrestre, mudança climática, eutrofização 

aquática de água doce, formação de oxidantes fotoquímicos, ecotoxicidade de água doce e 

toxicidade humana foi utilizado o método de avaliação de impacto ReCiPe. Foram avaliadas 

também as categorias de ecotoxicidade e toxicidade humana, utilizando o método USEtox. Nas 

análises envolvendo um WC aerado a etapa de operação se mostrou com um maior potencial 

de causar impactos ambientais para todas as categorias de impacto analisadas, com resultados 

variando entre 63,9% para a categoria de toxicidade humana e 99,8% para a categoria de 

eutrofização de água doce. Na comparação de materiais utilizados na construção dos sistemas, 

o potencial de causar impactos ambientais da fibra de vidro foi até 4,7 vezes menor que o 

potencial de causar impactos ambientais da alvenaria em tijolos para todas as categorias de 

impacto analisadas. Contudo, a utilização de fibra de vidro ao invés de alvenaria em tijolos 

apresentou custos mais elevados. O custo do ciclo de vida por m3 de esgoto tratado do sistema 

envolvendo um WC com aeração mostrou-se cerca de 1,8 vezes menor do que o do sistema sem 



 
 
 

 

aeração. Os resultados encontrados trazem contribuições que podem auxiliar na tomada de 

decisão no que diz respeito à implantação e operação de sistemas de tratamento de esgoto, 

visando tornar estes mais sustentáveis do ponto de vista econômico e ambiental. 

 

Palavras-chave: Avaliação do ciclo de vida. Avaliação do custo do ciclo de vida. Wetlands 

construídos. ReCiPe. USEtox. OpenLCA. Alocação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

ABSTRACT 

 

RESENDE, Juliana Dalia. Environmental and economic life cycle assessment of 
wastewater treatment systems involving constructed wetlands. 2018. 183 f. Tese 
(Doutorado em Sustentabilidade) – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2018. 
 

Although wastewater treatment systems, allow for the elimination or reduction of pollutants 

and unwanted substances in wastewater, they also cause environmental impacts. One tool that 

can evaluate the environmental performance of wastewater treatment systems is Life Cycle 

Assessment (LCA), which can be complemented by Life Cycle Cost Analysis (LCCA), which 

calculates the total cost of a project over its entire life cycle. In the present study, the LCA and 

LCCA were used to analyze the potential environmental impacts and costs of different 

wastewater treatment pilot plant configurations involving constructed wetlands (CW) with and 

without aeration. The modeling of the systems and the calculations involved in the assessment 

of the life cycle impacts were performed using the openLCA v. 1.6.3 software. The impact 

assessment method used for the impact categories of terrestrial acidification, climate change, 

freshwater aquatic eutrophication, formation of photochemical oxidants, ecotoxicity and human 

toxicity was ReCiPe. The categories of ecotoxicity and human toxicity were also evaluated 

using the USEtox method. In the analyzes involving an aerated CW, the operation stage showed 

the greatest potential to cause environmental impacts for all impact categories analyzed, with 

results varying between 63.9% for the category of human toxicity and 99.8% for the category 

of freshwater eutrophication. The comparison of materials used in the construction of systems 

has demonstrated that the potential to cause environmental impacts of fiberglass was up to 4.7 

times less than the potential to cause environmental impacts of brick masonry for all impact 

categories analyzed. However, the use of fiberglass instead of masonry in bricks has presented 

higher costs. The life cycle cost per cubic meter of treated sewage of the system involving a 

CW with aeration was about 1.8 times smaller than that of the system without aeration. Results 

can aid in decision making regarding the implementation and operation of wastewater treatment 

plants, in order to make these systems more sustainable from an economic and environmental 

point of views. 

 

Keywords: Life cycle assessment. Life cycle cost analysis. Constructed wetlands. ReCiPe.  

                  USEtox. OpenLCA. Allocation. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os wetlands construídos (WC) têm sido reconhecidos como uma tecnologia promissora para o 

tratamento de esgoto devido à sua fácil gestão e manutenção (WU et al., 2015a). Diferentes configurações 

de sistemas envolvendo WC têm sido estudadas, envolvendo desde sistemas mais simples até sistemas 

melhorados, tais como, WC aerados artificialmente (WU et al., 2014). Tornando, assim, a seleção de 

alternativas de tratamento de esgoto uma tarefa bastante complexa, diante da grande quantidade de 

tecnologias disponíveis e das variáveis envolvidas no processo de decisão.  

A análise dos potenciais impactos ambientais relacionados aos sistemas de tratamento de esgoto pode 

auxiliar os tomadores de decisões na escolha da melhor alternativa de tratamento ou na realização de 

modificações nos sistemas já existentes que permitam reduzir o impacto ambiental decorrente de suas 

atividades (GALLEGO et al., 2008). A ferramenta de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), concebida 

inicialmente para a análise produtos, pode ser bastante eficiente para avaliar o impacto ambiental da 

infraestrutura sanitária, notadamente das estações de tratamento de esgoto (ETE) (COROMINAS et al., 

2013).Nesse contexto, as metas para os sistemas de tratamento de esgoto precisam ir além da proteção das 

águas de superfície e da saúde humana, abrangendo também a minimização da perda de recursos, a 

redução da geração de resíduos e possibilitando a reciclagem de nutrientes (BODÍK; KUBASKÁ, 2013; 

MASI; RIZZO; REGELSBERGER, 2018).   

Além disso, realizar uma análise ambiental dos sistemas não é o suficiente. A análise de aspectos 

econômicos também deve ser considerada, pois limitações financeiras podem inviabilizar a execução de 

um projeto. Uma metodologia que pode ser utilizada para tal análise é denominada Avaliação do Custo 

do Ciclo de Vida (ACCV). A ACCV é uma ferramenta que permite calcular o custo total de um projeto 

ao longo de todo o seu ciclo de vida. Ela leva em conta os custos ocorridos ao longo de todo o ciclo de 

vida do sistema, incluindo elementos como, os custos relativos ao consumo de energia elétrica, produtos 

químicos, manutenção, reparos, substituição de equipamentos e destinação de resíduos (TROYER, 2015).  

Alguns estudos de ACV e ACCV de WC foram realizados (DIXON; SIMON;  BURKITT, 2003; 

MACHADO et al., 2006; LOPSIK, 2013; BROWN,2016; LUTTERBECK et al., 2017; MCNAMARA 

et al., 2017), contudo estes não envolveram a análise de  WCs melhorados, tais como, os WCs aerados 

artificialmente.  Além disso, há uma carência de dados de inventário de sistemas de tratamento de esgoto 

nacionais, já que a maioria dos estudos de ACV e ACCV de sistemas de tratamento de esgoto foram 

realizados em outros países.  

Assim, no presente estudo foi realizada uma avaliação do ciclo de vida ambiental e econômica, 

incluindo as fases de construção, operação e desativação de dois sistemas pilotos de tratamento 
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descentralizado de esgoto envolvendo WC. Um deles (denominado Sistema TS+WCFV+WCFH) é 

composto por um tanque séptico (TS) seguido por um WC com fluxo subsuperficial vertical (WCFV) e 

um WC com fluxo subsuperficial horizontal (WCFH). O outro (denominado Sistema 

TS+WCFL+DS+WCFV) é composto por um tanque séptico, seguido por um WC de fluxo livre com 

aeração forçada (WCFL), um decantador secundário (DS) e um WC de fluxo subsuperficial vertical. 

Como os Sistemas TS+WCFV+WCFH e TS+WCFL+DS+WCFV foram construídos utilizando 

materiais distintos (alvenaria de tijolos cerâmicos no Sistema TS+WCFV+WCFH e fibra de vidro no 

Sistema TS+WCFL+DS+WCFV), os potenciais impactos ambientais e econômicos referentes à 

utilização desses materiais distintos também foi comparado por meio do cenário intitulado Cenário 1 – 

Materiais. 

Além disso, como o presente trabalho visa o estudo de alternativas para o tratamento de esgoto, que 

usualmente são utilizadas para o atendimento de regiões com déficit acentuado em relação à coleta e 

tratamento de esgoto e com disponibilidade de área para a instalação dos sistemas, foi realizada também 

uma simulação de como alguns custos seriam alterados caso fosse considerado que os sistemas foram 

instalados na região de Parelheiros, na zona Sul da cidade de São Paulo. Essa região foi escolhida, pois 

atende as características citadas anteriormente, diferentemente da região do Butantã (onde os sistemas 

foram instalados). Além disso, também foi analisado um cenário desconsiderando o custo de aquisição do 

terreno para a instalação do sistema, tendo em vista a possibilidade deste ter sido doado. Foram obtidos 

também fatores de alocação para as potenciais cargas ambientais do lodo e do efluente do tanque séptico 

utilizado nestes sistemas, possibilitando a realização de ACVs futuras visando avaliar o desempenho 

ambiental de alternativas para o reaproveitamento do lodo. 

O software livre OpenLCA (versão 1.6.3) foi utilizado para a modelagem dos sistemas e avaliação dos 

potenciais impactos ambientais associados ao ciclo de vida dos sistemas estudados. Entre as categorias de 

impacto que foram consideradas estão a acidificação terrestre, mudança climática, eutrofização aquática 

de água doce, formação de oxidantes fotoquímicos, toxicidade humana e ecotoxicidade de água doce, as 

quais foram avaliadas pelo método ReCiPe. Foram avaliadas também as categorias de ecotoxicidade e 

toxicidade humana (utilizando o método USEtox).  

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 
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2 OBJETIVOS 

 

Avaliar o desempenho ambiental e econômico do ciclo de vida de duas configurações de 

sistemas de tratamento de esgoto envolvendo WCs denominadas Sistema TS+WCFV+WCFH 

e TS+WCFL+DS+WCFV. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Para cada uma das duas configurações de sistemas de tratamento de esgoto estudadas:  

• Inventariar os fluxos de energia e materiais relativos ao ciclo de vida;  

• Quantificar os potenciais impactos ambientais (relativos às categorias de 

impacto analisadas) e custos associados; 

• Analisar o desempenho ambiental e econômico destes, identificando os pontos 

críticos; 

• Analisar um cenário alternativo (intitulado Cenário 1 – materiais) para verificar 

o potencial impacto da escolha dos materiais construtivos no desempenho 

ambiental dos sistemas; 

• Obter fatores de alocação para as potenciais cargas ambientais do lodo e do 

efluente do tanque séptico. 
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3 PERGUNTAS DE PESQUISA 

 

• Quais etapas (construção, operação ou demolição) e fluxos de entrada ou saída 

referentes aos sistemas e cenários estudados possuem um maior potencial de 

causar impactos ambientais (em relação às categorias de impacto analisadas) e 

custos? 

• Quais materiais (alvenaria de tijolos cerâmicos ou fibra de vidro) utilizados para 

a construção/fabricação dos tanques utilizados no tratamento de esgoto possui 

um maior potencial de causar impactos ambientais (para as categorias de impacto 

analisadas) e custos? 

• Qual é a carga ambiental alocada para o lodo do tanque séptico? 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Nesta seção foi apresentada uma breve revisão bibliográfica dos principais temas arrolados 

na tese: wetlands construídos; fatores que influenciam a quantidade e qualidade do esgoto; 

potenciais impactos ambientais associados aos sistemas de tratamento de esgoto; avaliação de 

alternativas tecnológicas para o tratamento de esgoto; avaliação do ciclo de vida e avaliação do 

custo do ciclo de vida. 

 

4.1 WETLANDS CONSTRUÍDOS (WC) 

 

As terras úmidas naturais são áreas naturais inundadas ou saturadas por água, que dão 

suporte a vegetais adaptados a essas condições. Como exemplos desses tipos de ecossistemas 

estão os pântanos e brejos. Já os termos terras úmidas construídas, banhados artificiais, alagados 

artificiais ou wetlands construídos (WC) são denominações que podem ser utilizadas para 

designar processos de tratamento de águas residuárias que consistem em lagoas ou canais rasos, 

que abrigam plantas aquáticas e, que utilizam mecanismos físicos, químicos e biológicos para 

tratar águas residuárias (VON SPERLING, 2005). Estes sistemas são projetados para imitar os 

sistemas de terras úmidas naturais, e utilizam plantas que crescem em áreas úmidas, substratos, 

e microrganismos associados para remover os contaminantes das águas residuais (VYMAZAL, 

2011; SAEED; SUN, 2012). Entre os substratos utilizados em WC estão materiais naturais, 

artificiais e subprodutos industriais. Tais como, brita, cascalho, areia, argila, calcita, mármore, 

escórias, bentonita, dolomita, calcário, zeólitas, carvão ativado e agregados leves, entre outros 

(WU et al., 2015b). 

Os WC são geralmente classificados em dois tipos: WC de fluxo subsuperficial (WCFSS) e 

WC de fluxo superficial (WCFS) (SAEED; SUN, 2012). Nos sistemas de WCFSS, as águas 

residuárias fluem subsuperficialmente através do substrato que dá suporte ao enraizamento e 

crescimento de plantas. E, com base na direção do fluxo, os WCFSS podem ser ainda divididos 

em WC de fluxo horizontal (WCFH) e de fluxo vertical (WCFV) (Figura 1 – A e B). Os de 

WCFS (Figura 1 - C), por sua vez, são semelhantes às terras úmidas naturais, e apresentam 

fluxo superficial de águas residuais ao longo do substrato saturado (WU et al, 2015a). 
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Figura 1 - Classificação dos WC de acordo com o fluxo: A) WC de fluxo subsuperficial horizontal; B) WC 
de fluxo subsuperficial vertical; C) WC de fluxo superficial. 

 
Fonte: Juliana Dalia Resende, 2018. 

 

Alguns sistemas de WC são híbridos, ou seja, consistem em uma combinação de sistemas 

de WC (normalmente dois), com fluxo em série. Nesses sistemas, podem ser adotadas 

configurações, tais como, um WCFV seguido de um WCFH, e vice-versa, por exemplo 

(VYMAZAL, 2013).  

Os WCFVs são mais eficientes do que os WCFH na conversão da amônia presente nas águas 

residuárias a nitrato (FUCHS, 2009). Por causa do transporte mais eficiente de oxigênio em 

WCFVs, sua área pode ser muito menor do que a de um WCFH projetado para obter um efluente 

com a mesma qualidade (BRIX; ARIAS, 2005). Uma outra possibilidade é utilizar a 

combinação de um WCFV com um WCFH, em que, em tese, o primeiro favorece a nitrificação 

(devido ao transporte mais eficiente de oxigênio) e o segundo a desnitrificação, devido à 

carência de oxigênio no meio filtrante (VYMAZAL, 2009).Nos últimos anos, de modo a 

aumentar a eficiência dos processos de remoção de poluentes nos WC, sistemas melhorados, 

tais como, WC aerados artificialmente, têm sido propostos para melhorar o desempenho dos 

sistemas de tratamento de águas residuais (WU et al., 2014; MALTAIS-LANDRY et al., 

2009a).  

Contudo, segundo Fan et al. (2013) e Chang et al. (2014), os WC aerados artificialmente 

enfrentam um impasse entre o aumento da eficiência de remoção de poluentes e o aumento dos 
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custos de operação e potenciais impactos ambientais devido ao consumo de energia elétrica 

para a aeração e à necessidade de manutenção dos aeradores.  

Estudos têm mostrado que o tipo de clima afeta o desempenho de WC, especialmente em 

relação à remoção da demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e nitrogênio (CEREZO et al., 

2001 e TAYLOR et al., 2011). Além disso, de acordo com Garfí et al. (2012) características 

quantitativas e qualitativas de águas residuárias, tais como vazão, teor de sólidos e 

características dos poluentes também podem afetar o desempenho e o tempo de vida útil dos 

WC. No próximo tópico serão apresentados alguns outros fatores que podem influenciar a 

quantidade e qualidade do esgoto gerado em residências e nas características dos efluentes das 

estações de tratamento de esgoto. 

 

4.2 FATORES QUE INFLUENCIAM A QUANTIDADE E QUALIDADE DO ESGOTO 

 

A quantidade e qualidade dos esgotos domésticos dependem fortemente da fonte e do modo 

de uso da água, que podem diferir de usuário para usuário e de acordo com os hábitos e cultura 

dos moradores da residência (LARSEN; UDERT; LIENERT, 2013). Diferenças também 

podem resultar de variações geográficas e socioeconômicas, da presença de ligações 

clandestinas e infiltrações, e de mudanças que ocorrem ao longo do tempo. Por exemplo, 

medidas adotadas por alguns países, como o estabelecimento de limites para a concentração de 

fósforo nos detergentes, também podem interferir na qualidade do esgoto produzido 

(QUEVEDO; PAGANINI, 2016). A aplicação de algumas práticas de gestão da água pode 

reduzir o consumo de água e, consequentemente, aumentar a concentração de contaminantes 

no esgoto. Alterando desse modo, a qualidade e a quantidade do esgoto produzido (MARLENI 

et al., 2015). Assim, como existe uma série de fatores que podem interferir tanto na qualidade 

quanto na quantidade do esgoto produzido, o tipo e a intensidade dos potenciais impactos 

ambientais associados ao seu gerenciamento costumam variar de uma região para a outra e de 

um sistema para o outro.  

Além disso, o tipo de tecnologia adotada para o tratamento de esgoto e o nível de tratamento 

a que o esgoto é submetido interferem na qualidade dos efluentes das estações de tratamento de 

esgoto (MACHADO et al., 2006).  

Assim, um dos objetivos do tratamento de esgoto é reduzir os potenciais impactos ambientais 

relativos ao lançamento de poluentes no meio ambiente. Entretanto, de um modo geral, os 
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tratamentos convencionalmente adotados não removem ou removem insuficientemente muitos 

poluentes presentes no esgoto (RUIZ-MARÍN et al., 2013; AL-SHANNAG et al., 2013). 

 

4.3 POTENCIAIS IMPACTOS AMBIENTAIS ASSOCIADOS AOS SISTEMAS DE 

TRATAMENTO DE ESGOTO 

 

Os potenciais impactos ambientais dos sistemas de tratamento de esgoto não se resumem 

àqueles relativos ao lançamento do esgoto tratado nos cursos d’água. As fases de operação e 

construção dos sistemas de tratamento de esgoto também têm potencial de causar impactos 

ambientais. As potenciais emissões de fósforo (fosfato) e nitrogênio (óxidos de nitrogênio, 

nitrato, nitrito, nitrogênio gasoso, e amônia) pelos sistemas de tratamento de esgoto, podem 

ocasionar a eutrofização dos cursos d’água. Além disso, os compostos nitrogenados presentes 

nas águas residuárias podem levar à acidificação das massas de água, ocasionar problemas de 

saúde, a morte de peixes, a perda da biodiversidade, bem como a emissão de óxido nitroso 

(N2O) para a atmosfera, o qual é um gás de efeito estufa com um potencial de aquecimento 

global 296 vezes maior do que o dióxido de carbono (MAULINI-DURAN et al., 2013; 

MARWICK et al., 2014; FAJARDO et al., 2014). Outros gases de efeito estufa, tais como, o 

metano e o dióxido de carbono, também podem ser emitidos durante o tratamento de esgoto 

(DAELMAN et al., 2013; ZOUBOULIS; TOLKOU, 2014; LI et al., 2013). 

 O CH4 é formado como um produto secundário da respiração microbiana em ambientes 

severamente anaeróbios quando o carbono é o único aceptor de elétrons disponível (MAULINI-

DURAN et al., 2013). Desse modo, a decomposição anaeróbia da matéria orgânica presente no 

esgoto, leva à emissão de metano para a atmosfera (DEVKOTA, 2011).  

Em relação ao CO2, a degradação de poluentes orgânicos e a respiração dos microrganismos 

presentes no esgoto desempenham um papel importante nas emissões desse gás (BAO; SUN; 

SUN, 2015). Entretanto, o Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC considera como 

biogênico o dióxido de carbono produzido pela degradação do carbono em águas residuárias. 

Não o considerando, deste modo, como poluente atmosférico, por assumir que esse processo 

faz parte do ciclo natural de carbono (INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE 

CHANGE, 2006).  

Além do exposto, alguns gases que podem ser emitidos tanto durante a construção dos 

sistemas de tratamento de esgoto podem levar à formação de foto-oxidantes. Na fabricação de 
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tanques de fibra de vidro, por exemplo, ocorrem emissões de compostos orgânicos voláteis 

(GUO et al., 2012). 

Além desse, outros potenciais impactos ambientais podem ser relacionados aos materiais 

utilizados na construção. De acordo com Souza et al. (2016) o cimento utilizado na argamassa 

para assentamento e revestimento dos tijolos utilizados em obras estruturais é uma importante 

fonte de potencial impacto ambiental relacionado às mudanças climáticas, devido às emissões 

de gases de efeito de estufa do processo de clinquerização.  

O transporte dos materiais de construção do local onde são produzidos para os locais onde 

serão comercializados e utilizados também constitui outra importante fonte de impacto, 

principalmente devido às emissões de gases provenientes da queima do combustível utilizado 

nos veículos. 

 Além disso, a produção de aço, cimento e materiais cerâmicos (tais como, tijolos) requer 

grandes quantidades de energia e recursos naturais, como a água (ALMEIDA et al., 2015). 

Assim, tais fatores podem afetar o desempenho ambiental ao longo do ciclo de vida de 

alternativas tecnológicas para o tratamento de esgoto. 

 

4.4AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA O TRATAMENTO DE 

ESGOTO 

 

Muitas alternativas tecnológicas para tratamento de esgoto estão disponíveis, que vão desde 

tecnologias avançadas até opções de tratamento simples (KALBAR; KARMAKAR; 

ASOLEKAR, 2012). A escolha de uma tecnologia de tratamento de esgoto é uma decisão 

complexa, pois uma série de variáveis tecnológicas, ambientais, sociais e econômicas pode 

interferir nesse processo. Segundo Vidal et al. (2002), Makropoulos et al. (2008) e Muga; 

Mihelcic (2008) entre os critérios considerados nos estudos de concepção de sistemas de 

tratamento de esgoto estão: 

• Ambientais: consumo de energia, consumo de matérias-primas, uso de reagentes 

químicos, produção de lodo, qualidade do sobrenadante, qualidade do efluente e 

qualidade do lodo;  

• Técnicos: eficiência de remoção de poluentes (por exemplo, nitrogênio, fósforo e DBO), 

compatibilidade entre os diferentes processos unitários, flexibilidade, controle dos 

processos, robustez, durabilidade;  
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• Econômicos: custos de projeto, construção (incluindo equipamentos e instalação), 

manutenção, operação e disposição de resíduos sólidos;  

• Sociais: disponibilidade de área, odores, ruídos, impacto visual, riscos à saúde humana, 

necessidade de mão de obra para operar o sistema e o nível de educação da população. 

•  As abordagens tecnológicas e econômicas de seleção de alternativas já estão bem 

consolidadas. Entretanto, uma decisão baseada apenas em critérios técnicos e econômicos 

pode resultar, por exemplo, em consideráveis danos ambientais, podendo inclusive, gerar 

novos custos, tais como, custos para a recuperação de áreas degradadas (CORNELLI, 

2014). Assim, é necessário que seja desenvolvido um instrumental mais específico para 

a consideração de aspectos ambientais nos processos de tomada de decisão em relação à 

concepção e modificações em sistemas de tratamento de esgoto (GUTIERREZ, 2014).  

AACV pode ser utilizada para tal finalidade. Além da ACV, existem outros tipos de 

análises ambientais, tais como, a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e a Avaliação 

de Riscos (aplicada para produtos químicos e atividades perigosas). A ACV difere da 

AIA e da avaliação de riscos porque permite o estudo dos potenciais impactos ambientais 

de todo o ciclo de vida de um sistema ou produto e não apenas de um local ou 

empreendimento específico (TUKKER, 2000; BURGES; BRENNAN, 2001). A ACV 

será apresentada com maiores detalhes no tópico a seguir. 

 

4.5 AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA 

 

Segundo a norma brasileira (NBR)14.040(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2009a) “a ACV consiste em uma compilação e avaliação das entradas e saídas e 

dos potenciais impactos ambientais associados a um produto ou sistema ao longo de seu ciclo 

de vida”. A avaliação é feita do “berço ao túmulo”, ou seja, desde a aquisição da matéria-prima, 

passando pela produção, uso, até a disposição final. Segundo a referida norma, a estrutura 

metodológica para a ACV é regida por quatro fases distintas, apresentadas na Figura 2(na qual 

estão associadas entre si por meio de setas). 
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Figura 2 - Fases da ACV 

 
Fonte: Adaptado de Associação Brasileira de Normas Técnicas (2009a). 

 

A técnica é aplicada de forma iterativa, ou seja, em cada uma das fases as suposições 

adotadas podem ser redefinidas, conforme o conhecimento sobre o produto ou processo 

aumenta. Na fase de definição de objetivo e escopo, elementos como a descrição do sistema de 

produto a ser estudado, o propósito e extensão do estudo, o público-alvo e a aplicação 

pretendida devem ser claramente definidos. É necessário definir também a unidade funcional 

(UF), que é uma unidade de referência quantitativa para o estudo, a qual todos os fluxos de 

entrada e saída na ACV devem estar relacionados (MASSET; VIEUX; DARMON, 2015). Em 

relação às fronteiras dos sistemas é necessário definir quais etapas serão consideradas ou não, 

sendo que os critérios adotados devem ser claramente definidos e justificados (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009a).  

A fase de análise do inventário envolve a coleta de dados e procedimentos de cálculo para 

quantificar as entradas e saídas dos sistemas analisados (balanços de massa e energia) e nessa 

fase, normalmente, ocorrem dificuldades relacionadas à disponibilidade e à qualidade dos dados 

(STEINMANN et al., 2014). Na maioria dos estudos, os processos background, os quais são 

compostos por todos os processos que fornecem ao sistema em estudo materiais e energia, 

normalmente são fornecidas por bancos de dados de Inventários de Ciclo de Vida, como por 

exemplo, o Ecoinvent (MENESES; PASQUALINO; CASTELLS, 2010).  O Ecoinvent é um 

banco de dados que contém uma grande quantidade de dados de inventário de ciclo de vida 
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(ICV) de diversos países sobre processos, materiais e serviços relacionados a vários setores, e 

é frequentemente adotado em estudos de ACV (VANDROMME et al., 2014). Contudo, poucos 

inventários brasileiros estão presentes nesse banco de dados, levando, muitas vezes, à adoção 

de dados de outros países em estudos nacionais, o que acarreta no aumento das incertezas 

associadas a estes estudos. 

Na fase de Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida (AICV), os impactos ambientais 

relacionados aos aspectos ambientais levantados na fase de inventário são quantificados 

(ALVARENGA; SILVA JUNIOR; SOARES, 2012). Há diversos métodos de avaliação de 

impacto que podem ser utilizados nessa fase. Estes permitem calcular os potenciais impactos 

ambientais associados às diversas categorias de impacto, sendo que, de um método para o outro, 

as categorias de impacto incluídas variam. Entre os métodos de avaliação de impacto mais 

utilizados na ACV estão: CML, Eco-indicador 99, EDIP 2003 e IMPACT 2002+ e ReCiPe 

(PIEKARSKI et al., 2012).  

Na fase de interpretação é realizada a análise dos resultados obtidos nas fases de inventário 

e de avaliação de impactos ambientais com base no objetivo e no escopo previamente definidos, 

de forma que possam ser obtidas conclusões e estabelecidas recomendações, bem como, 

apresentadas as limitações encontradas.  

A ACV, assim como outras ferramentas de análise de sistemas, é uma simplificação de uma 

realidade complexa. Deste modo, há várias limitações relacionadas à ACV (MOORA, 2009). 

Entre as questões-chave relacionadas à ACV estão os limites espaciais, a escala de tempo 

durante a qual a comparação do ciclo de vida é feita, a escala em que comparação é feita e o 

nível de detalhe do estudo (DIXON; SIMON; BURKITT, 2003; JOINT RESEARCH 

CENTRE, 2010).   

Os métodos de AICV utilizados nessa pesquisa (ReCiPe e USEtox), serão apresentados nos 

próximos tópicos. 

 

4.5.1Método ReCiPe  

 

O método ReCiPe é o sucessor dos métodos Eco-indicator 99 e CML-IA. O objetivo no 

início do desenvolvimento desse método era integrar a "abordagem orientada ao problema" do 

CML-IA e a “abordagem orientada aos danos” do Eco-indicador 99. A "abordagem orientada 

ao problema" define as categorias de impacto de midpoint (GOEDKOOP et al., 2009). A 

incerteza dos resultados neste tipo de abordagem é relativamente baixa. A desvantagem desta 
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solução é que ela conduz a muitas categorias de impacto diferentes, o que torna o desenho das 

conclusões a partir dos resultados obtidos complexo. A “abordagem orientada aos danos” do 

Eco-indicator99 resulta em apenas três categorias de impacto, o que torna a interpretação dos 

resultados mais fácil. No entanto, a incerteza dos resultados é maior (PRÉ, 2015). O método 

ReCiPe implementa ambas as estratégias e tem categorias de impacto tanto de midpoint 

(orientadas ao problema) quanto de endpoint (orientadas aos danos). Os fatores de 

caracterização de midpoint são multiplicados por fatores de danos, para obter os valores de 

caracterização de endpoint. No nível de midpoint, 18 categorias de impacto são abordadas: 1. 

Depleção de ozônio; 2. Toxicidade humana; 3. Radiação ionizante; 4. Formação de oxidantes 

fotoquímicos; 5. Formação de matéria particulada; 6. Acidificação Terrestre; 7. Mudanças 

climáticas; 8. Ecotoxicidade terrestre; 9. Ocupação do solo agrícola; 10. Ocupação do solo 

urbano; 11. Transformação de terra natural; 12. Ecotoxicidade marinha; 13. Eutrofização 

marinha; 14. Eutrofização da água doce; 15. Ecotoxicidade de água doce; 16. Depleção de 

combustíveis fósseis; 17. Depleção de minerais; 18. Depleção da água doce. Estas categorias 

de impacto midpoint já podem ser apresentadas como um resultado da ACV.  

No nível de endpoint, a maioria destas categorias de impacto de midpoint são multiplicados 

por fatores danosos e agregadas em três categorias de endpoint: 1. Saúde humana; 2. 

Ecossistemas; 3. Custos excedentes de recursos.   

As três categorias de endpoint são normalizadas, ponderadas, e agregadas em uma única 

pontuação. A Figura 3 esboça as relações entre os parâmetros do ICV (lado esquerdo), as 18 

categorias do midpoint (meio) e as 3 categorias de endpoint, incluindo a pontuação única (lado 

direito). 
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Figura 3 - Representação das relações entre o inventário e as categorias de midpoint (mecanismos ambientais) e 
as categorias de endpoint, incluindo a pontuação única (modelo de dano). 

 
Fonte: Adaptado de Pré (2015). 

 

4.5.2 Método USEtox  

 
Em ACV vários métodos, ferramentas de avaliação e modelagem abordam a caracterização 

dos impactos toxicológicos e ecotoxicológicos das emissões de substâncias químicas (JOINT 

RESEARCH CENTRE, 2010b; HAUSCHILD; JOLLIET; HUIJBREGTS, 2011).  No entanto, 

as emissões de substâncias químicas tóxicas são muitas vezes não caracterizadas ou 

caracterizadas de modo insuficiente (WESTH et al., 2015).  

Diante desse cenário, em 2003, uma iniciativa do UNEP/SETAC (United Nations 

Environmental Program/Society of Environmental Toxicology and Chemistry) estabeleceu uma 

força-tarefa sobre os impactos ambientais de substâncias tóxicas. Esta foi oficialmente lançada 

em Praga, em 22 de abril de 2004, com o objetivo de fornecer orientações claras para avaliar a 

toxicidade humana e a toxicidade nos ecossistemas, bem como, as categorias de impacto 

relacionadas aos efeitos diretos de substâncias na saúde humana e na saúde do ecossistema 

(WESTH et al., 2015). Essa força-tarefa identificou que os modelos de avaliação de toxicidade 

existentes abrangiam apenas um número limitado de substâncias e que o alcance, princípios e 
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resultados da caracterização variavam substancialmente (DREYER; NIEMANN; 

HAUSCHILD, 2003; PANT et al., 2004). Estas constatações levaram a um processo para o 

desenvolvimento de um modelo de consenso científico para a caracterização dos impactos 

toxicológicos e ecotoxicológicos das emissões químicas. O resultado foi o desenvolvimento e 

a implementação do método USEtox, uma combinação de fatores de caracterização, bancos de 

dados e um modelo para caracterizar a toxicidade humana e a ecotoxicidade das emissões 

químicas (HAUSCHILD et al. 2008; ROSENBAUM et al., 2008).  

A pontuação de impacto de toxicidade é calculada multiplicando a massa de uma substância 

emitida em um dado compartimento pelo fator de caracterização de toxicidade correspondente. 

Após a multiplicação dos fatores de destino, fatores de exposição e fatores de efeito, os fatores 

finais de caracterização de toxicidade humana e ecotoxicidade aquática são calculados pela 

soma dos fatores de caracterização em escala continental e global (ROSENBAUM, et al., 

2008).  

No método USEtox são determinados fatores para impactos cancerígenos, não cancerígenos 

e impactos totais. De acordo com Huijbregts et al.(2010) o fator de caracterização para 

toxicidade humana é expresso em unidades tóxicos comparativas (CTU), proporcionando a 

estimativa do aumento da morbidade na população humana total por unidade de massa de um 

produto químico emitido (casos/kg emitido), assumindo peso igual entre cancerígeno e não 

cancerígeno devido à falta de conhecimentos mais precisos sobre a questão. O fator de 

caracterização para a ecotoxicidade aquática também é expresso em CTU e fornece uma 

estimativa da fração potencialmente afetada (PAF) de espécies ao longo do tempo e volume por 

unidade de massa de um produto químico emitido (PAF.dia. m3. kg-1). 

 

4.5.3 Avaliação do Ciclo de Vida de sistemas de tratamento de esgoto 

 

De acordo com Roeleveld et al. (1997), a primeira ACV de uma estação de tratamento de 

esgoto foi realizada em 1997. Desde então a ACV tem sido aplicada a diversos tipos de sistemas 

de tratamento de esgoto, centralizados ou descentralizados, em escala piloto ou real, 

envolvendo ou não as etapas de construção, operação e demolição das estações e estudando os 

sistemas como um todo ou apenas parte deles.  

No entanto, a avaliação não é simples devido, entre outros fatores, à variabilidade espacial e 

temporal intrínseca ao processo de tratamento de esgoto (NIERO et al., 2014). Tanto os 

aspectos tecnológicos, como as práticas de gestão adotadas influenciam o desempenho 
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ambiental de estações de tratamento de esgoto (MACHADO et al., 2006).  De acordo com 

Hospido et al. (2012) e Foley et al. (2010) o desempenho ambiental das estações de tratamento 

de esgoto é em grande parte dependente da forma de disposição final dos efluentes e do lodo, 

embora o desempenho da estação possa ser influenciado pela composição do afluente, tamanho 

da estação e clima local (LORENZO-TOJA et al., 2016).  

Os dados de inventário para estudos de ACV aplicados ao tratamento de esgoto podem ser 

coletados em: laboratórios ou instalações pilotos, bem como em estações de tratamento de 

esgoto reais; por meio de estimativas de especialistas; medições; documentos de projetos 

detalhados; informações providas por fornecedores; bancos de dados de literatura; e bases de 

dados de ACV (COROMINAS et al., 2013). Entretanto, a maioria dos bancos de dados 

existentes foi desenvolvida no contexto europeu, e geralmente esses dados têm que ser 

adaptados, quando aplicados a outras localidades (BONTON et al., 2012). Outro desafio 

importante se refere ao fato de que vários processos envolvidos no tratamento de esgoto não 

estão incluídos nas bases de dados existentes.  

As fronteiras do sistema adotadas em ACVs aplicadas a sistemas de tratamento de esgoto 

variam muito, de modo que, há estudos limitados à estação de tratamento de esgoto e outros 

que abrangem todo o sistema urbano de água, ou seja, a captação de água doce, a produção de 

água potável, a distribuição e utilização de água potável, a geração de efluentes líquidos e o 

transporte e tratamento destas águas residuárias (ZANG et al., 2015). Entretanto, grande parte 

dos estudos inclui apenas a operação da estação, negligenciado as fases de construção e 

demolição.  Contudo, alguns estudos que incluíram a fase de construção, descobriram que esta 

teve um valor de impacto considerável comparativamente à fase de operação (COROMINAS 

et al., 2013). Para sistemas de WC convencionais, por exemplo, devido à quantidade de 

materiais transportados e utilizados para a construção, bem como, ao baixo consumo de energia 

elétrica durante a operação da ETE, a fase de construção pode representar até 80% dos 

potenciais impactos ambientais para algumas categorias específicas (DIXON; 

SIMON;  BURKITT, 2003; MACHADO et al., 2006; LOPSIK, 2013; LUTTERBECK et al., 

2017).  Entretanto, esses resultados são altamente dependentes dos materiais utilizados para a 

construção e da vida útil considerada para a infraestrutura, de modo que nenhuma generalização 

é possível. 

A ACV tem sido utilizada também na otimização de tecnologias de tratamento específicas, 

tais como, a ozonização (RODRÍGUEZ et al., 2012). Estudos de ACV relacionados ao 

desenvolvimento de tecnologias incluíram ainda a produção de biocombustível a partir de 
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microalgas (ROTHERMEL et al., 2013; ROOSTAEI; ZHANG, 2017) e a remoção e 

recuperação de nutrientes do sobrenadante da digestão anaeróbia (RODRIGUEZ-GARCIA; 

ZIMMEERMANN; WEIL, 2014).  

 

4.5.3.1Métodos de AICV e categorias de impacto utilizados na ACV de sistemas de 

tratamento de esgoto 

 

Existem diversos métodos de AICV desenvolvidos em diferentes países. O método CML foi 

o mais utilizado em estudos de ACV de sistemas de tratamento de esgoto, devido ao grande 

número de categorias de impacto de interesse para a área de saneamento que ele abrange 

(COROMINAS et al., 2013). Entretanto, com o surgimento do método ReCiPe (desenvolvido 

a partir dos métodos CML 2002 e Eco-indicator 99), cada vez mais, esse tem sido o método 

selecionado nos estudos de ACV de sistemas de tratamento de esgoto mais recentes, por ser 

considerado mais completo.  

O método ReCiPe integra e harmoniza a abordagem de ponto médio e ponto final. No nível 

de ponto médio, 18 categorias de impacto são abordadas: depleção de ozônio; toxicidade 

humana; radiação ionizante; formação de oxidantes fotoquímicos; formação de matéria 

particulada; acidificação terrestre; mudanças climáticas; ecotoxicidade terrestre; ocupação do 

solo agrícola; ocupação do solo urbano; transformação de terra natural; ecotoxicidade marinha; 

eutrofização marinha; eutrofização da água doce; ecotoxicidade de água doce; depleção de 

combustíveis fósseis; depleção de minerais; e depleção da água doce(JOINT RESEARCH 

CENTRE, 2010).  

Renou et al. (2008) e Hospido et al. (2012) investigaram se a escolha de um dos métodos de 

AICV existentes, poderia influenciar os resultados de ACV. O trabalho realizado por Renou et 

al. (2008) analisou os métodos CML 2000, Eco-indicator99, EDIP 96, EPS e Ecopoints 97 e 

concluiu que, para categorias de impacto, como o aquecimento global, acidificação, 

eutrofização e esgotamento de recursos, a escolha de um método de avaliação de impacto não 

é uma questão crítica, visto que os resultados obtidos foram semelhantes. No entanto, diferenças 

significativas foram encontradas em relação à categoria de toxicidade humana. Por sua vez, no 

estudo de Hospido et al. (2012) a ACV foi aplicada para a avaliação de quatro configurações 

de biorreatores de membrana, e três métodos de AICV foram comparados: CML 2000, ReCiPe 

e IMPACT 2002+. Entre as quatro categorias de impacto avaliadas (eutrofização, acidificação, 

ecotoxicidade terrestre e de água doce), as principais divergências foram encontradas para o 
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potencial de eutrofização, devido à diferente importância dada pelos diferentes métodos de 

avaliação de impacto para as emissões relacionadas ao fósforo. Especificamente, em relação às 

categorias de impacto de toxicidade e ecotoxicidade o método de AICV USEtox tem sido 

considerado o mais adequado para a avaliação dos potenciais impactos ambientais 

(HAUSCHILD et al., 2013; WESTH et al., 2015).  

No Quadro 1 são apresentados os métodos de avaliação de impacto e as categorias de 

impacto adotadas em alguns estudos de ACV realizados nos últimos 5 anos, que envolveram a 

análise de WC. Os métodos de avaliação de impacto mais utilizados foram o ReCiPe (4 

estudos), seguido pelo CML (3 estudos). As categorias de impacto mais utilizadas nesses 

estudos foram as relacionadas à acidificação, eutrofização, depleção de ozônio, toxicidade 

humana e aquecimento global.  
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Quadro 1 - Métodos de avaliação de impacto e as categorias de impacto adotadas em estudos de ACV relacionados à sistemas de tratamento de esgoto - Continua 
Autor Sistemas estudados Método de avaliação 

de impacto 
Categorias de Impacto Etapas 

analisadas 
Lopsik (2013) Dois sistemas de pequena escala: 

- WCs; 
- sistema de lodos ativados com aeração prolongada. 

Impact 2002+ e 
ReCiPe 

Toxicidade Humana, Acidificação, Uso da 
Terra, depleção de ozônio, Uso de Recursos 

Não-Renováveis, Eutrofização e Ecotoxicidade 

Construção 
e operação 

Kalbar; Karmakar; 
Asolekar (2013) 

Quatro ETEs municipais na Índia, com os seguintes sistemas: 
-lodo ativado; 

- reator de bateladas sequenciais; 
- reatores anaeróbicos de fluxo ascendente seguidos de lagoa 

aeróbica facultativa; 
- WCs. 

 

CML 2 Baseline 2000 Acidificação, aquecimento global, 
ecotoxicidade terrestre, eutrofização, 
ecotoxicidade aquática de água doce, 

toxicidade humana, ecotoxicidade aquática 
marinha e depleção de recursos abióticos. 

Operação 

De Feo; Ferrara 
(2017) 

Dois sistemas de tratamento de esgoto em pequena escala: 
- um sistema compacto de lodos ativados; 

- e um sistema de WCs. 

IPCC 2007 100 anos, 
Pegada Ecológica e 

ReCiPe 2008 H 

IPCC 2007 100 anos (com uma categoria de 
impacto, o aquecimento global com um 

horizonte de tempo de 100 anos), Pegada 
Ecológica (com três categorias de impacto) e 

ReCiPe 2008 H (com 18 categorias de impacto 
e 17 categorias de danos). 

 

Construção
, operação 

e 
desativaçã

o 

Lutterbeck et al. 
(2017) 

Um sistema de tratamento de esgoto localizado em uma 
propriedade rural constituído por: 

-uma unidade anaeróbica (reator anaeróbio de fluxo 
ascendente combinado com um filtro anaeróbio); 

- quatro WCs com fluxo subterrâneo; 
- dois fotoreatores. 

ReCiPe mudança climática, depleção de ozônio, 
toxicidade humana, oxidantes fotoquímicos, 
formação de material particulado, radiação 

ionizante, ecotoxicidade terrestre, eutrofização 
marinha, ecotoxicidade marinha, ocupação de 

terras agrícolas, ocupação de terra urbana, 
transformação da terra natural, depleção de 
metal, depleção fóssil, depleção de água. 

Construção 
e operação 
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Quadro 1 - Métodos de avaliação de impacto e as categorias de impacto adotadas em estudos de ACV relacionados à sistemas de tratamento de esgoto - Conclusão 
Autor Sistemas estudados Método de avaliação 

de impacto 
Categorias de Impacto Etapas 

analisadas 
     

Corbella; Puigagut; 
Garfí (2017) 

Células de combustível microbianas (CCMs) implantadas em 
WC. Comparando três cenários: 

1) um sistema de WC (sem implementação de CCM); 
2) um sistema de WC acoplado com um ânodo de CCM 

baseado em cascalho; 
3) um sistema WC acoplado a um ânodo de CCM baseado em 

grafite. 
 

CML baseline Esgotamento abiótico, Depleção abiótica, 
combustíveis fósseis, aquecimento global, 

Depleção da camada de ozônio, Acidificação, 
Eutrofização e Oxidação fotoquímica. 

Construção 
e operação 

Garfi; Flores; Ferrer 
(2017) 

Três alternativas para tratamento de esgoto em pequenas 
comunidades: 

- sistema de lodos ativados; 
- WC híbrido; 

- sistemas de lagoa de algas de alta taxa. 
 

ReCiPe Depleção de Metal, Depleção Fóssil, Mudanças 
Climáticas, Depleção de Ozônio, Acidificação, 

Eutrofização de Água Doce e Eutrofização 
Marinha. 

Construção 
e operação 

     
Zhao et al. (2017) 3 cenários para analisar WC bioaugéticas: 

1) WC sem adição de inóculos; 
2) WC com adição de inóculos; 

3) esgoto bruto descarregado diretamente no receptor. 

CML Acidificação, eutrofização, ecotoxicidade 
aquática de água doce, toxicidade humana, 
depleção de ozônio, oxidação fotoquímica, 
aquecimento global, depleção abiótica de 

combustíveis fósseis e depleção abiótica de 
elementos. 

 

Operação 
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Existem diversos softwares são utilizados em ACV possibilitando a realização de cálculos 

AICV, baseados em diferentes métodos. Entretanto, a licença de aquisição de alguns deles 

possui custos elevados (BUITRAGO; BELALCAZAR, 2013). Em 2006, o software aberto 

OpenLCA começou a ser desenvolvido pela GreenDelta, na Alemanha. Este software permite 

a modelagem de sistemas de produto graficamente como cadeias conectadas de processos, 

comportando diferentes tipos de alocações, expansões de sistema e, até mesmo, cálculos de 

incertezas, além de possuir diversas opções de visualização dos resultados (DUPMEIER et al., 

2013). O fato de ser um software gratuito o torna acessível aos novos grupos que queiram 

realizar estudos de ACV, comparativamente aos demais softwares (CIROTH; SROCKA; 

HILDENBRAND, 2008). Tudo isso tem feito com que o seu uso tenha se intensificado nos 

últimos anos, tendo sido aplicado em alguns estudos de ACV relacionados à sistemas de 

tratamento de esgoto (ONTIVEROS; CAMPANELLA, 2013; KATSIRI, KATSIRI; 

ANDREADAKIS, 2015; ALEJANDRO, 2015; EL HANANDEH, 2015; LI, JIN, MUNDREE, 

2017, MBAYA; DAI; CHEN, 2017). 

 

4.5.3.2 Estudos de ACV de sistemas de tratamento de esgoto realizados no Brasil 

 

Ainda há um amplo horizonte a ser explorado pela ACV de sistemas de tratamento de esgoto 

no Brasil. No Quadro 2 é apresentada uma descrição de alguns estudos nacionais. As categorias 

de impacto e as unidades funcionais adotadas variaram de um estudo para o outro, ainda que na 

maioria deles a UF tenha relação com o volume de efluente tratado. Em quatro deles foi adotado 

o método ReCiPe e três deles utilizaram o método CML. Nenhum dos estudos localizados 

envolveu análises relacionadas à WC com aeração artificial, um dos temas da presente pesquisa. 

No levantamento bibliográfico realizado entre março de 2014 e novembro de 2017 foram 

utilizadas as bases de dados Scielo, Scopus, Web of Science e Google Acadêmico, buscando 

artigos publicados nos últimos cinco anos. Os seguintes descritores (em português e inglês) 

foram mesclados na busca: ACV, esgoto, águas residuárias, efluentes, avaliação do ciclo de 

vida, análise do ciclo de vida, Brasil, aeração, wetland(s). 
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Quadro 2- Descrição de alguns estudos nacionais de ACV de Sistemas de Tratamento de esgoto- Continua 

Autor (ano) Sistemas estudados Categorias de impacto Métodos de 
AICV 

UF 

Costa (2012) 
 

Aproveitamento energético do biogás 
produzido na Estação de Tratamento de 

Efluentes de Suzano, utilizando a tecnologia 
de Célula a Combustível de Óxido Sólido 

(SOFC) 
 

Potencial de aquecimento global CML 2001 
 

Quantidade de 
energia gerada 

(MJ) por 
volume de 

afluente diário 
(MJ.m-3.dia-1) 

Lopes (2014) 
 

ETE composta por reator anaeróbio de fluxo 
ascendente (UASB), seguido de WCs e 

desinfecção (com hipoclorito de sódio), para 
as fases de construção e operação. 

 

Depleção Abiótica; Aquecimento Global; Acidificação; Eutrofização 
 

CML 2000 
 

m3 de esgoto 
final tratado 

durante 20 anos 

Tourinho 
(2014) 

 

Lodos ativados convencional; reator UASB; 
reator UASB + lodos ativados 

 

Mudanças Climáticas; Redução da Camada de Ozônio; Acidificação Terrestre; 
Eutrofização na Água Doce; Eutrofização Marinha; Toxicidade Humana; 
Formação de Oxidantes Fotoquímicos; Formação de Material Particulado; 

Ecotoxicidade Terrestre; Ecotoxicidade da Água Doce; Ecotoxicidade Marinha; 
Radiação Ionizante; Ocupação de Terra Agrícola; Ocupação de Solo Urbano; 

Transformação de Área Natural; Depleção Hídrica; Depleção de Recursos 
Minerais; e Depleção de Combustíveis Fósseis. 

ReCiPe (2008) 
 

1.000 m³ de 
esgoto tratado 

Gutierrez 
(2014) 

Lagoa facultativa; Lagoa anaeróbia + lagoa 
facultativa; Lagoa anaeróbia + lagoa 

facultativa + lagoa de maturação; UASB; 
UASB + sistema de alagados construídos; 

UASB+ filtro biológico percolador; UASB + 
lodos ativados convencional; Estação de 
tratamento de esgoto por lodos ativados 

convencional. 

Mudanças climáticas; Depleção da camada de ozônio; Acidificação terrestre; 
Eutrofização de água doce; Toxicidade humana; Formação de oxidantes 

fotoquímicos; Ecotoxicidade terrestre; Ecotoxicidade aquática; 
 

ReCiPe (2008) 
 

m3 de esgoto 
tratado 

Alves (2016) Sistema de WCFV para o tratamento de 
esgoto doméstico 

Mudanças climáticas, eutrofização de água doce, toxicidade humana, 
ecotoxicidade de água doce e ecotoxicidade marinha 

ReCiPe (fase 
construtiva) 
CML (fase 

operacional) 

m3 de esgoto 
tratado 
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Quadro 2 - Descrição de alguns estudos nacionais de ACV de Sistemas de Tratamento de esgoto - Conclusão  

 
 

Autor (ano) Sistemas estudados Categorias de impacto Métodos de 
AICV 

UF 

Braun;  
Zanghelini; Soares 

(2016) 
 

Reator em bateladas sequenciais com 
grânulos aeróbios 

Aquecimento global, acidificação, depleção da camada de ozônio, eutrofização 
e demanda acumulada de energia 

CML 2000 1 m3 de esgoto 
tratado 

Lutterbeck, et al. 
(2017) 

Sistema composto sequencialmente por uma 
unidade anaeróbia (reator UASB combinado 
com filtro anaeróbio), quatro WCFSS e dois 

fotorreatores. 

Mudanças climáticas, depleção de ozônio, toxicidade humana, oxidantes 
fotoquímicos, formação de partículas, radiação ionizante, ecossistema de 
mudanças climáticas, acidificação terrestre, eutrofização de água doce, 

ecotoxicidade terrestre, ecotoxicidade de água doce, eutrofização marinha, 
ecotoxicidade marinha, ocupação de terras agrícolas, ocupação de terra urbana, 
transformação de terra natural, depleção de metais, depleção fóssil, depleção de 

água. 

ReCiPe Não foi 
informada a 
UF, apenas o 

menciona que o 
período 

funcional foi 
estimado em 10 

anos. 
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4.5.3.3 O lodo como coproduto em estudos de ACV 

 

O tratamento de esgoto requer grandes quantidades de energia e materiais para atender aos 

padrões de lançamento. E, a tendência é de que esse consumo de recursos seja cada vez maior 

devido ao crescimento populacional observado em muitas regiões, ao desenvolvimento 

econômico, ao envelhecimento da infraestrutura de saneamento e ao surgimento de 

regulamentações cada vez mais severas. Entretanto, as águas residuárias contêm recursos, tais 

como, a água e os nutrientes, que podem ser recuperados para utilizações secundárias (GUEST 

et al., 2009).     

Se os nutrientes presentes no esgoto forem devolvidos para a agricultura, a demanda por 

fertilizante mineral é reduzida, e os potenciais impactos ambientais relacionados à produção e 

utilização de adubos minerais podem ser evitados (LUNDIN; BENGTSSON; MOLANDER, 

2000). Assim, a reciclagem de nutrientes, não só alivia o esgotamento de recursos, mas também 

conserva indiretamente a energia e a água, que seriam usadas para produzir os fertilizantes 

tradicionais (MCCARTY; BAE; KIM, 2011). De acordo com Maurer, Schwegler e Larsen 

(2003) a recuperação de nutrientes do esgoto é energeticamente mais eficiente do que a remoção 

e nova produção a partir de recursos naturais. Os nutrientes podem ser recuperados a partir de 

fontes de esgoto bruto, correntes de águas residuais tratadas, e de subprodutos, tais como, o 

lodo. O lodo de esgoto é uma valiosa fonte de matéria orgânica e macronutrientes como 

nitrogênio, fósforo e potássio (CAI; PARK; LI, 2013; LOBANOV; MAVINIC; KOCH, 2014; 

PUCHONGKAWARIN et al., 2015).   

Assim, o lodo tem deixado de ser visto como um resíduo, para ser visto como uma fonte de 

produtos de valor agregado (como, por exemplo, fertilizantes. Consequentemente, as estações 

de tratamento de esgoto tornam-se sistemas multifuncionais que produzem dois coprodutos que 

podem receber uma segunda vida: o lodo e o efluente tratado (PRADEL et al., 2018). 

A ACV é frequentemente realizada para avaliar os potenciais impactos ambientais dos 

sistemas de gerenciamento de lodo (JOHANSSON et al., 2008; LEDERER; RECHBERGER, 

2010; MILLS et al., 2014; REMY, 2015). Nesses estudos de ACV, o lodo geralmente é 

modelado como resíduo.  

De acordo com Pradel et al. (2016) em ACVs onde o lodo é analisado como um produto, os 

processos de tratamento de esgoto à montante da unidade de remoção do lodo também devem 

ser considerados, de modo que, os limites dos sistemas não tornam-se desiguais quando esta 

fonte de nutrientes é comparada com a fabricação de produtos de origem fóssil, como os 
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fertilizantes químicos. Sendo necessário também estabelecer fatores de alocação para distribuir 

as potenciais cargas ambientais do tratamento de esgoto entre o lodo e o efluente tratado para 

cada processo da ETE. Desta forma, seria possível avaliar a viabilidade ambiental da 

recuperação do lodo como uma fonte de nutrientes alternativa em comparação com outras 

fontes. 

 

4.5.3.4 Estabelecimento de fatores de alocação 

 

Os sistemas ou processos estudados por meio da ACV podem ser multifuncionais, ou seja, 

podem ter várias funções ou produtos gerados não ficando claro para qual produto ou função o 

impacto ambiental deve ser alocado.  

Segundo Pradel et al. (2016), existem três formas principais de lidar com a 

multifuncionalidade na ACV: 

i. Subdividir os processos multifuncionais em processos de unidade de operação única; 

ii. Expandir os limites do sistema e incluir partes afetadas de outros ciclos de vida no 

sistema tecnológico em estudo; 

iii. Alocar (particionar) os impactos ambientais entre os produtos.  

A norma ISO 14.044 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009b) 

indica que onde a alocação não pode ser evitada, as entradas e saídas do sistema devem ser 

particionadas entre seus diferentes produtos ou funções de uma maneira que reflita as relações 

subjacentes a estes.  Na prática, os encargos ambientais são divididos pela identificação das 

frações relevantes de “entradas” (matéria e energia) e “saídas” (emissões e resíduos) que devem 

ser alocadas para cada um dos coprodutos (WEIDEMA, 2017). Essas frações são chamadas de 

fatores de alocação (CHEN et al., 2010; SUH et al., 2010). Os fatores de alocação são definidos 

por critérios quantitativos que geralmente são baseados em quantidades relativas de cada 

produto. Tais quantidades são usualmente medidas em unidades de massa, energia ou valor 

monetário (SUH et al., 2010; MORAIS; MARTINS; MATA, 2010).  

Entretanto, escolher critérios apropriados para a alocação é algo controverso, porque não 

existe um consenso sobre quais são os mais adequados (CURRAN, 2007a, b; JOINT 

RESEARCH CENTRE, 2010b). Conforme ilustrado por HANES et al. (2015), a alocação em 

massa funciona bem em processos de fabricação, mas não pode ser aplicada a produtos 

energéticos, como a eletricidade; a alocação energética não é intuitiva para produtos não 

comumente quantificados de acordo com o conteúdo energético; e a alocação econômica é 
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problemática para produtos que são tipicamente tratados como resíduos e para produtos com 

preços voláteis.  

Segundo Pradel et al. (2018) os fatores de alocação tradicionais não são adequados para a 

avaliação de sistemas de tratamento de esgoto, porque não refletem a função do sistema ou o 

seu potencial para aumentar a eficiência da produção de lodo. Algumas considerações em 

relação aos fatores de alocação para sistemas de tratamento de esgoto serão apresentadas no 

próximo tópico. 

 

4.5.3.4.1 Alocação aplicada a sistemas de tratamento de esgoto 

 

Segundo Pradel et al. (2016) para o tratamento de esgoto, não é relevante basear os fatores 

de alocação em medidas de energia ou fatores econômicos. Como o efluente tratado não tem 

conteúdo energético, a alocação energética resultaria em uma alocação nula, enquanto a 

alocação econômica só funcionaria quando tanto o lodo quanto o efluente tratado tivessem um 

valor de mercado. A alocação por massa, por sua vez, favoreceria o efluente tratado sobre o 

lodo, porque quase toda a massa tratada é água. Portanto, a alocação por massa também não é 

apropriada para o tratamento de esgoto. 

Kim e Overcash (2000) destacaram que a definição do processo unitário influencia 

fortemente os fatores de alocação resultantes. O processo unitário pode ser definido a partir do 

maior processo (ou seja, todo o sistema de fabricação) – consistindo em uma abordagem 

“macroscópica”. Ou, a partir do menor processo – consistindo em uma abordagem 

“microscópica”. Na abordagem macroscópica, o processo não é subdividido; assim, um único 

fator de alocação é aplicado a todos os subprocessos, independentemente da sua função.  

No entanto, segundo Pradel et al. (2018) não é viável usar nenhuma dessas abordagens para 

determinar um fator de alocação para a produção de lodo. A abordagem macroscópica requer 

alocação por massa, energia ou econômica, nenhuma das quais, como mencionado 

anteriormente, é apropriada. A abordagem microscópica, em contraste, modela cada unidade 

de engenharia operacional, tornando difícil e demorado determinar um fator de alocação para 

cada unidade com base em relações causais. Uma abordagem intermediária é a “quase-

microscópica ou mesoscópica” (KIM; OVERCASH, 2000). Essa abordagem divide um 

processo em subprocessos para identificar relações físicas subjacentes (ou seja, parâmetros 

relacionados a processos e produtos) com mais facilidade.  
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O uso da abordagem mesoscópica para determinar um fator de alocação é mais adequado 

para a produção de lodo porque o tratamento de esgoto é facilmente subdividido em 

subprocessos, cada um dos quais produz lodo. Estes subprocessos podem ser a remoção de 

carbono (C), nitrogênio (N) e fósforo, por exemplo (PRADEL et al., 2018). 

 

4.6AVALIAÇÃO DO CUSTO DO CICLO DE VIDA (ACCV) 

 

A ACCV permite a contabilização dos custos totais de um sistema (ou produto) em análise, 

desde a sua concepção até o fim da vida útil, ou seja, ao longo de todo o seu ciclo de vida. 

Incluindo, assim, custos como o de aquisição, construção, operação, manutenção, substituição, 

disposição final de resíduos, desativação, entre outros (RAWAL; DUGGAL, 2016). Além de 

permitir uma avaliação de custo em um espectro mais abrangente, a ACCV é muitas vezes 

considerada como um componente necessário (embora não o suficiente) de tomada de decisão 

ambiental, pois leva em consideração fatores como custos de energia, de demolição e de 

revenda, os quais tipicamente estão fora do limite dos sistemas contábeis tradicionais (LU, 

2014).   

A ACCV pode ser aplicada, por exemplo, para o planejamento de longo prazo, controle de 

projetos em andamento, comparação de projetos concorrentes, comparação de estratégias de 

logística, determinação dos custos dominantes, previsão de necessidades futuras, seleção de 

uma estratégia de aquisição mais viável e avaliação de novas tecnologias. Portanto, a ACCV é 

uma ferramenta de decisão.  

Os passos básicos envolvidos na ACCV são: determinação do objetivo e escopo da análise, 

escolha da metodologia a ser utilizada, obtenção de todos os dados essenciais (inventário), 

adequação dos dados e cálculo dos potenciais custos do ciclo de vida, e interpretação dos 

resultados da análise (BHOYE; SANER; AHER, 2016). 

Para o cálculo do Custo do Ciclo de Vida (CCV) é necessário estimar a vida útil da unidade 

objeto de estudo e da totalidade do sistema onde ela se insere. Sendo que, a vida útil da unidade 

não é necessariamente a mesma que a vida útil do sistema. Um sistema de tratamento de esgoto 

pode conter estruturas e equipamentos elétricos e mecânicos que possuem uma vida útil menor 

que a vida útil estimada para o sistema completo, e que, portanto, terão que ser substituídos.   

A elaboração do inventário, por sua vez, requer um levantamento detalhado das 

propriedades, especificações e custos incorridos para cada um dos materiais, energia e serviços 

utilizados durante toda a vida útil da unidade. E, como os custos incorridos ao longo do ciclo 
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de vida da unidade em estudo podem estar distribuídos ao longo de décadas, estes devem ser 

convertidos para o valor presente (VP) nos cálculos de CCV (MATERN, 2015). Isto significa 

que todos os valores a serem pagos no futuro são recalculados para o valor equivalente para o 

tempo presente (NILSSON; BERTLING, 2007).  

Apesar da abrangência dos estudos de CCV, a ACCV apresenta algumas limitações, tais 

como, a falta de diretrizes formais para a aplicação em algumas áreas e a carência de dados 

confiáveis disponíveis. Além disso, a ACCV envolve etapas que demandam muito tempo e 

informações (JIRAN et al., 2014). Korpi e Ala-Risku (2008) ao fazer uma revisão sobre estudos 

de caso com a aplicação de ACCV notaram que, apenas 3 dos 55 estudos de caso analisados 

incluíram todos os potenciais custos de todas as etapas envolvidas ao longo do ciclo de vida 

dos produtos analisados. 

Contudo, apesar das limitações existentes, a ACCV tem sido aplicada em estudos de sistemas 

de tratamento de esgoto (CURRAN, 2011; JIRAN et al. 2014; KOUL; JOHN, 2015; RAWAL; 

DUGGAL, 2016; BHOYE; SANER; AHER, 2016; MCNAMARA, 2018), conforme será 

evidenciado no próximo tópico. 

 

4.6.1 Avaliação do Custo do Ciclo de Vida de sistemas de tratamento de esgoto 

 

No campo do tratamento de esgoto, a análise de custos é uma ferramenta útil para selecionar 

a opção mais apropriada entre um conjunto de alternativas tecnológicas, além de fornecer 

informações que permitem racionalizar o processo de tomada de decisão (MOLINOS-

SENANTE; HERNÁNDEZ-SANCHO; SALA-GARRIDO, 2012). Contudo, sem uma análise 

dos custos envolvidos ao longo de todo o ciclo de vida do sistema, pode ser difícil demonstrar, 

por exemplo, que as economias operacionais são suficientes para justificar os custos iniciais de 

investimento. 

Sem uma estimativa de CCV adequada, as aquisições aparentemente de baixo custo no 

presente podem levar a maiores custos mais tarde. Práticas visando à redução de custos em 

curto prazo sem uma visão de ciclo de vida (como o uso de materiais mais baratos e de reduzida 

qualidade, ou a contratação de mão de obra barata e não qualificada), podem levar, por exemplo, 

a custos operacionais muito mais altos, custos de reparo e reposição maiores, e maior consumo 

de energia elétrica, devido, por exemplo, a necessidade de maiores tempos de tratamento (LU, 

2014). 
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Entre os estudos de ACCV de sistemas de tratamento de esgoto realizados, muitos tiveram 

um enfoque comparativo (KOUL; JOHN, 2015). Nesse contexto, há trabalhos publicados com 

foco na comparação entre sistemas de tratamento de esgoto, como reatores UASB, sistemas de 

lodos ativados, filtros biológicos, reatores sequenciais em batelada (SBR) e reatores de leito 

móvel com biofilme (MBBR) (KOUL; JOHN, 2015; RAWAL; DUGGAL, 2016; BHOYE; 

SANER; AHER, 2016). Theregowda et al. (2013) tiveram como foco a comparação de sistemas 

de tratamentos terciários visando à reutilização da água em sistemas de refrigeração de usinas 

termoelétricas.  

Muitos estudos abordaram conjuntamente a ACV e o ACCV (REBITZER; HUNKELER; 

JOLLIET, 2003; LIM; PARK; PARK, 2008; GLICK; GUGGEMOS, 2013; PRETEL et al., 

2015; DIAZ-ELSAYED et al., 2017). Há também trabalhos de análise econômica de sistemas 

de tratamento com membranas (PRETEL et al., 2015; LINARES et al., 2016). Alguns autores 

correlacionaram o desempenho econômico dos sistemas de tratamento com a capacidade de 

remover nitrogênio total (NT), de modo a descobrir quais as alternativas apresentavam o menor 

custo potencial por kg de NT removido (WOOD et al., 2015; DIAZ-ELSAYED et al., 2017). 

Outro estudo teve como foco analisar como a escolha de uma dada tecnologia descentralizada 

para o tratamento de esgoto de uma localidade, permitiria reduzir os custos potenciais com as 

estruturas necessárias para o transporte do esgoto até uma estação centralizada localizada à 10,4 

km de distância (GLICK; GUGGEMOS, 2013). 

Ao realizar uma busca nas bases de dados “Web of Science” e Scopus entre março e 

novembro de 2017 alternando os descritores “life cycle cost”, “life cycle costing”, “wetland(s)” 

e “constructed wetland(s)”, a maioria dos artigos localizados tiveram como foco a análise 

econômica de WC aplicados para o controle da qualidade das águas decorrentes do escoamento 

superficial urbano (MONTALTO et al., 2007; REYNOLDS et al., 2012; ZHILIANG, 2012; 

MONTASERI, AFSHAR, BOZORG-HADDAD, 2015; XU et al., 2017).  

Em relação aos estudos de ACCV incluindo WC aplicados ao tratamento de esgoto 

McNamara et al. (2017) realizaram a avaliação de diversos sistemas de tratamento de esgoto 

(dentre os quais estavam, Lodos ativados, reatores SBR, Contatores biológicos rotativos (RBC), 

reatores MBBR e WCs). E, nesse estudo, os WCs mostraram-se a opção mais econômica em 

localidades onde a disponibilidade de áreas para implantação não é restrita. Os autores 

encontraram também que a contribuição percentual dos gastos com mão de obra para os custos 

operacionais aumenta à medida que o tamanho das plantas é reduzido. Brown (2016) realizou 

uma ACCV para comparar os custos totais do ciclo de vida de sistemas de tratamento de esgoto 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135417303615#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135417303615#!
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objetivando a remoção de nutrientes. Nesse estudo, o uso de WCs foi comparado com a 

realização de melhorias na infraestrutura de diversos sistemas de tratamento de esgoto 

municipais (infraestrutura cinza), tais como, a inclusão de unidades para possibilitar a remoção 

biológica de nutrientes e o uso de reagentes químicos para a remoção de fósforo. Além disso, 

foi analisado se a inclusão dos serviços ecossistêmicos gerados pelos WCs reduziria 

significativamente os custos do seu ciclo de vida. Os resultados deste estudo mostraram que os 

sistemas de WCs são mais rentáveis do que os demais sistemas analisados para a redução de 

nutrientes quando os serviços ecossistêmicos são incluídos na análise. Contudo, em nenhum 

desses estudos de ACCV de sistemas de tratamento de esgoto, WCs com aeração forçada foram 

analisados ou comparados com configurações de WCs mais convencionais, sendo este um dos 

objetivos do presente trabalho. 
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5 METODOLOGIA 

 

A metodologia foi dividida em três partes principais: 

i. Metodologia para a ACV dos sistemas de tratamento de esgoto e cenários estudados; 

ii. Metodologia para alocação das potenciais cargas ambientais do efluente e lodo do 

tanque séptico; 

iii. Metodologia para a ACCV dos sistemas de tratamento de esgoto e cenários estudados. 

As considerações em relação à metodologia utilizada para a realização da ACV dos sistemas 

de tratamento de esgoto e cenários estudados será apresentada no próximo tópico. 

 

5.1METODOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DA ACV DOS SISTEMAS DE 

TRATAMENTO DE ESGOTO E CENÁRIOS ESTUDADOS 

 

Um resumo dos principais levantamentos (inventários) e análises (AICV) realizados para a 

condução da ACV dos sistemas de tratamento de esgoto e cenários estudados está apresentado 

no Quadro 3 (onde o vermelho representa elementos relacionados à etapa de construção; o roxo 

representa elementos referentes às perdas de materiais de construção; o azul representa 

elementos relacionados à etapa de operação; o verde representa elementos relacionados à etapa 

de desativação e o laranja representa elementos relacionados à comparação das três etapas – 

construção, operação e desativação). Os Sistemas TS+WCFV+WCFH e 

TS+WCFL+DS+WCFV, e o Cenário 1 – Construção mencionados no referido quadro serão 

apresentados com maiores detalhes nos próximos tópicos. 
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Quadro 3 - Tópicos abordados em relação aos resultados de ICV e ACIV. 

INVENTÁRIOS 
 

Sistema TS+WCFV+WCFH 
 

Inventário da etapa de construção; 
Perdas de materiais de construção; 
Inventário da etapa de operação; 

Inventário da etapa de desativação; 
Sistema TS+WCFL+DS+WCFV 
Inventário da etapa de construção; 
Inventário da etapa de operação; 

Inventário da etapa de desativação; 
Cenário 1 - Materiais 

Inventário da etapa de construção; 
Inventário da etapa de desativação; 

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS DO CICLO DE VIDA (AICV) 
 

Sistema TS+WCFV+WCFH 
 

Comparação dos resultados de AICV para as etapas de construção, operação e desativação; 
Resultados de AICV da etapa de construção; 
AICV das perdas de materiais de construção; 
Resultados de AICV da etapa de operação; 

Sistema TS+WCFL+DS+WCFV 
 

Comparação dos resultados de AICV para as etapas de construção, operação e desativação; 
Resultados de AICV da etapa de construção; 
Resultados de AICV da etapa de operação; 

Cenário 1 – Materiais 
 

Resultados de AICV encontrados para o Cenário 1 – Materiais; 
Comparação dos resultados dos Sistema TS+WCFV+WCFH com os resultados do Cenário 1 – 

Materiais. 
 

5.1.1 Descrição dos sistemas de tratamento de esgoto estudados 

 

Os experimentos estudados foram instalados no Centro Tecnológico de Hidráulica - CTH, 

localizado na Cidade Universitária da Universidade de São Paulo, em São Paulo, SP. O esgoto 

bruto utilizado nos experimentos é proveniente do alojamento de alunos (Conjunto Residencial 

da USP - CRUSP) e do Restaurante Central, ambos localizados na cidade Universitária. 

Nos experimentos, antes de serem conduzidos para os WC, os efluentes passam por um 

tanque séptico pré-moldado (tratamento primário).  Um dos sistemas estudados (Sistema 

TS+WCFV+WCFH), além do tanque séptico é composto por um WC com fluxo subsuperficial 

vertical seguido por um WC com fluxo subsuperficial horizontal (tratamento secundário, vide 

Figura 4). Esse sistema piloto foi projetado para tratar uma vazão de esgotos de 640 l.dia-1(o 
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que equivale à vazão de esgotos de uma habitação de 4 pessoas). Os WC desse sistema foram 

construídos em alvenaria com tijolo cerâmico. 
Figura 4 - Representação esquemática simplificada (sem escala) do Sistema TS+WCFV+WCFH. 

 

 
Fonte: Juliana Dalia Resende, 2018. 

 

O outro sistema (Sistema TS+WCFL+DS+WCFV) é constituído por um tanque séptico 

(tratamento primário), seguido por um WC de fluxo livre com aeração forçada, um decantador 

secundário e um WC de fluxo subsuperficial vertical (tratamento secundário, vide Figura 5). Os 

WC do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV foram fabricados em fibra de vidro. Esse sistema foi 

projetado para tratar uma vazão de esgotos equivalente a uma população de 10 pessoas, 

possuindo vazão média de tratamento de 1.500 l.dia-1. Trata-se de um sistema piloto, sendo que 

devido ao fato de possuir uma maior necessidade de equipamentos e estruturas, e, 

consequentemente, possuir uma maior complexidade operacional comparativamente aos WC 

convencionais, prevê-se que esse tipo de sistema seja aplicado para atender populações maiores, 

possibilitando um gerenciamento adequado destes.  

 
Figura 5 - Representação esquemática simplificada (sem escala) do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV. 

 
Fonte: Adaptado de Andrade (2017). 



 
 
 

56 
 

A metodologia utilizada para a condução da ACV será apresentada no próximo tópico. 

 

5.1.2 Escopo e objetivo da ACV dos sistemas de tratamento de esgoto 

 

A ACV foi realizada com o objetivo de avaliar o desempenho ambiental do ciclo de vida dos 

Sistemas TS+WCFV+WCFH e TS+WCFL+DS+WCFV, identificando os pontos críticos, 

passíveis de melhorias. Foi avaliado também um cenário (intitulado Cenário 1 – Materiais) 

considerando que o Sistema TS+WCFV+WCFH foi construído em fibra de vidro, ao invés de 

alvenaria de tijolos cerâmicos, de modo a identificar como a seleção de um material de 

construção distinto pode afetar o desempenho ambiental do sistema. A metodologia utilizada 

para a ACV dos sistemas de tratamento de esgoto teve como base as normas NBR ISO 14.040 

e ISO 14.044 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009a, b). O método 

ReCiPe midpoint (H) foi utilizado para avaliação dos potenciais impactos ambientais relativos 

à maioria das categorias de impacto ambiental avaliadas, entretanto, para as categorias de 

Ecotoxicidade e Toxicidade Humana, foi utilizado o método USEtox. A modelagem do sistema 

e os cálculos relativos aos potenciais impactos ambientais foram realizados utilizando o 

software OpenLCA (versão 1.63). Nos itens a seguir é apresentado um detalhamento do escopo 

do estudo. 

 

5.1.2.1 Fronteiras dos sistemas 

 

Foram estudadas as etapas de construção, operação e desativação dos Sistemas 

TS+WCFV+WCFH e TS+WCFL+DS+WCFV e para o Cenário 1- Materiais, apenas as etapas 

de construção e desativação foram consideradas, tendo em vista que a etapa de operação é 

idêntica à do Sistema TS+WCFV+WCFH. O estudo buscou envolver todos os elementos desde 

a entrada do esgoto nos tanques sépticos até o lançamento do efluente tratado. A Figura 6 

apresenta uma representação das fronteiras adotadas na ACV dos Sistemas TS+WCFV+WCFH 

e TS+WCFL+DS+WCFV. 
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Figura 6 - Fronteiras adotadas na ACV dos Sistemas TS+WCFV+WCFH e TS+WCFL+DS+WCFV 

 
Fonte: Juliana Dalia Resende, 2018. 

 

5.1.2.2 Unidade funcional (UF) 

 

Segundo Knowles et al. (2011) as previsões da vida útil de sistemas de WC quando estes 

começaram a ser implantados eram da ordem de 50-100 anos, entretanto, essa estimativa tem 

sido reduzida ao longo dos anos. Diferentes valores para a vida útil de sistemas envolvendo WC 

foram considerados na literatura: 50 anos (FUCHS; MIHELCIC. GIERKE, 2011), 30 anos (WU 

et al., 2011), 20 anos (SHUTES, 2001; MACHADO et al.,2006; LIU et al., 2012; MBURU et 

al., 2013; LOPES, 2014), 15 anos (LOPSIK, 2013) e 10 anos (WALLACE; KNIGHT, 2006). 

Considerando que não há um consenso em relação ao tempo de vida útil desses sistemas (visto 

que este é influenciado por uma série de fatores - vide tópico 2.1), e que calculando a média 

aritmética dos valores apresentados nesses nove trabalhos, se obtém um valor de 

aproximadamente 23 anos, e considerando que na maioria dos estudos encontrados foi adotado 

um valor de vida útil de 20 anos, esse foi o valor adotado nesse estudo. Diversos estudos de 

ACV de sistemas de tratamento de esgoto utilizaram como UF um determinado volume de 

águas residuais tratadas (MAHGOUB et al., 2010; PASQUALINO; MENESES; CASTELLS, 

2011; HOSPIDO et al., 2012; DIMURO et al., 2014). Considerou-se que tal adoção também 

seria adequada para as análises desse capítulo, visto que os sistemas analisados têm como 

objetivo o tratamento de uma vazão de esgoto proveniente de uma mesma fonte. Assim, a UF adotada 

nesse estudo foi 1 metro cúbico de esgoto a ser tratado durante 20 anos. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925857410002600
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5.1.2.3 Fontes dos dados de inventário 

 

As fontes de dados utilizadas para esse estudo serão apresentadas nos próximos tópicos de acordo 

com a fase analisada (construção, operação ou desativação). 

 

5.1.2.3.1 Fase de construção 
 

As informações relativas à construção dos sistemas foram obtidas por meio de entrevistas 

informais; teses e dissertações de pessoas que participaram da construção ou que realizaram 

modificações estruturais nos sistemas estudados (SILVA; BUENO, 2015; MENDONÇA, 2016; 

ANDRADE, 2017); medições em campo para obter as dimensões das estruturas e materiais 

utilizados; revisão bibliográfica; consulta à catálogos ou sites de fornecedores; e cálculos para estimar 

a quantidade de material utilizada. O Quadro 4 traz um resumo da metodologia utilizada para a 

quantificação dos materiais utilizados no Sistema TS+WCFV+WCFH. 
Quadro 4 - Resumo da metodologia utilizada para a quantificação dos materiais utilizados no Sistema 

TS+WCFV+WCFH. 
Material Aplicação Metodologia de quantificação 

Tanque séptico Tratamento 
primário 

O dimensionamento do tanque séptico foi realizado por Mendonça 
(2016) com base na norma NBR 7.229 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE NORMAS TÉCNICAS, 1993), chegando-se a um volume útil 
necessário (para o atendimento da vazão média) de 1.900 litros, tendo 
sido considerada nesse estudo a aquisição de um tanque séptico com 

volume útil de 2.000 litros. 
Cimento Portland Composição da 

argamassa de 
assentamento e 
revestimento 

Nos cálculos foi considerado um traço em volume de 1:2:8 (cimento: 
cal: areia). Para a estimativa da quantidade de argamassa de 

assentamento, foi considerado 1 cm de juntas entre os tijolos. Para a 
argamassa de revestimento foi considerada uma espessura de 0,02 m, 

conforme os cálculos apresentados no APÊNDICE A. 

Cal hidratada 
Areia média 

Água 
Tijolo maciço 

comum 
Construção da 

estrutura de 
alvenaria 

A quantidade de tijolos necessárias foi obtida com base nas dimensões 
dos tijolos e das estruturas a serem construídas, considerando 1 cm de 

juntas entre os tijolos, vide cálculos do APÊNDICE A. Tijolo vazado (21 
furos) 

Barras de aço 
corrugado 

Amarração da 
alvenaria 

Quantidade informada na nota fiscal de compra do material 

Brita n.1 Meio filtrante Foi estimada com base nas dimensões do WC e nas informações 
fornecidas por Mendonça (2016) em relação a forma de distribuição e as 

medidas de cada camada de brita n.1 e n.2 (vide APÊNDICES B e C) 
Brita n. 2 

PVC Tubos e conexões 
do sistema 

Foi obtida com base na soma das quantidades informadas por Mendonça 
(2016) para cada tipo de tubos e conexões. 

Mangueira flexível 
transparente de 

silicone, diâmetro 
nominal (DN) 40 

mm 

Descarte do 
efluente final 

O tamanho da mangueira utilizada foi medido em campo. 

O Quadro 5 traz um resumo da metodologia utilizada para a quantificação dos materiais 

utilizados no Sistema TS+WCFL+DS+WCFV. 
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Quadro 5 - Resumo da metodologia utilizada para a quantificação dos materiais utilizados no Sistema 
TS+WCFL+DS+WCFV. 

Material Aplicação Metodologia de quantificação 
Tanque séptico Tratamento 

primário 
O dimensionamento do tanque séptico foi realizado com base 

na norma NBR 7.229 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NORMAS TÉCNICAS, 1993), chegando-se a um volume útil 

necessário (para o atendimento da vazão média) de 
aproximadamente 3.000 litros, assim, esse valor foi 

considerado nos cálculos. 
Brita n 2 Meio filtrante Quantidade informada por Andrade (2017) 

Areia grossa 
PVC (tubos + 

conexões) 
Tubos e 

conexões do 
sistema 

Quantidade obtida com base em medições em campo 
realizadas durante a construção do sistema. 

Tanques de fibra de 
vidro (WC e 
decantador 
secundário) 

Tratamento 
secundário 

As informações referentes as dimensões dos tanques e a 
densidade do material foram fornecidas pelo fabricante. 

Mangueira de 
Polietileno De Alta 
Densidade (PEAD) 

Transporte do 
esgoto 

O tamanho das mangueiras utilizadas foi medido em campo. 

Mangueira de 
silicone 

Aeração do 
WC 

O tamanho das mangueiras utilizadas foi medido em campo. 

Mangueira de 
borracha 

 

O Quadro 6 traz um resumo da metodologia utilizada para a quantificação dos materiais 

utilizados no Cenário 1 - Materiais. 

 
Quadro 6 - Resumo da metodologia utilizada para a quantificação dos materiais utilizados no Cenário 1 - 

Materiais. 
Material Aplicação Metodologia de quantificação 

Tanque séptico Tratamento 
primário 

Vide metodologia apresentada para o Sistema 
TS+WCFV+WCFH 

Brita n.1 Meio filtrante Vide metodologia apresentada para o Sistema 
TS+WCFV+WCFH Brita n. 2 

PVC Tubos e 
conexões do 

sistema 

Vide metodologia apresentada para o Sistema 
TS+WCFV+WCFH 

Mangueira flexível 
transparente de 
silicone, DN 40 

mm 

Descarte do 
efluente final 

Vide metodologia apresentada para o Sistema 
TS+WCFV+WCFH 

Tanques de fibra de 
vidro (WC) 

Tratamento 
secundário 

Foram consideradas as mesmas dimensões do Sistema 
TS+WCFV+WCFH, e adotada uma espessura de 0,5 cm 

(mesma espessura dos tanques utilizados no Sistema 
TS+WCFL+DS+WCFV). A densidade do material considerada 
foi a mesma informada pelo fabricante dos tanques de fibra de 

vidro do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV (1.000 kg.m-3) 
Os dados de processos background (referentes à produção de materiais de construção e 

insumos) foram provenientes da base de dados Ecoinvent versão 3.3.  O modelo de sistema do 

Ecoinvent 3.3 utilizado foi o de Alocação no Ponto de Substituição (APOS), que segue uma 

ordem atributiva em que os encargos são atribuídos proporcionalmente a processos específicos.  
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Kellenberger et al. (2007) apresenta critérios e considerações a respeito de alguns processos 

produtivos de materiais de construção disponíveis na base de dados Ecoinvent. Trazendo assim, 

informações acerca dos processos produtivos de determinados materiais utilizados na 

construção dos sistemas aqui estudados, tais como, brita, areia, cimento, tijolo e cal. Esses 

processos produtivos foram comparados com os apresentados em trabalhos nacionais de ACV 

para a brita (ROSSI, 2013), tijolo (SOARES; PEREIRA, 2004; BECKER JÚNIOR et al., 2013; 

ARAÚJO; BRITO, 2015), cimento (PAULA, 2016) e cal (MONTEIRO, 2008; CARPIO et al., 

2013), de modo a verificar quais dentre as variações de processos produtivos apresentadas no 

Ecoinvent se aproximavam mais das características dos produtos e processos nacionais.  

Constatou-se que, nos inventários referentes à areia presentes no Ecoinvent há dois tipos 

principais de processos produtivos. Em um deles, o cascalho redondo e a areia são co-

produzidos no mesmo processo. No Brasil, esse tipo de areia é conhecida como areia artificial, 

areia industrial ou areia britada. O outro trata-se da areia de sílica, que é uma areia especial com 

alta porcentagem de quartzo (mais de 85%), não se enquadrando, portanto,  às necessidades do 

presente estudo. Segundo Lima e Neves (2013), no Brasil, as duas principais fontes de extração 

de areia são os leitos de rio (extração por dragagem) e as várzeas (extração em cavas). Assim, 

considerou-se que seria mais adequado realizar um inventário para areia com base em trabalhos 

de ACV nacionais realizados por Souza (2012), Castro et al. (2015) e Moraga (2017), o qual é 

apresentado no Quadro 7. Apesar do processo produtivo da areia resultar em produtos com 

diferentes classes granulométricas, sendo dessa forma um processo multifuncional, de maneira 

a evitar alocação, não foram adotadas classes granulométricas diferentes nessa pesquisa. Assim, 

o impacto de 1 kg de areia foi considerado como sendo igual para areia fina, média ou grossa. 
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Quadro 7 - Inventário da areia nacional obtida a partir da areia extraída por dragagem 
EXTRAÇÃO – 1 kg de areia 

Processo (Ecoinvent) Localização Quantidade Unidade Comentários 
Diesel, burned in building 

machine 
GLO 478E-2 

 
MJ Combustível consumido pelas 

dragas. 
 

Market for industrial 
machine, heavy, 

unespecified 

GLO 4,33E-05 kg  

Market for lubricating oil, 
at plant 

GLO 1,46E-05 kg  

Transport, lorry 3.5-7.5t, 
EURO 3 

BR 1,49E-06 tkm Transporte dos resíduos de óleo 
lubrificante para a destinação final 

(distância assumida: 50 km) 
Fluxo elementar Localização Quantidade Unidade Comentários 

Sand, quartz, in ground - 1,00 kg Não foram consideradas perdas 
Water, river - 4,33E-01 kg  

BENEFICIAMENTO 
Unidade de processo Localização Quantidade Unidade Comentários 

Diesel, burned in building 
machine 

GLO 478E-2 
 

MJ Combustível consumido pelas 
dragas. 

Market for industrial 
machine, heavy, 

unespecified 

GLO 6E-07 kg  

Fluxo elementar Localização Quantidade Unidade Comentários 
Water, river - 2,16 E-01 

 
kg  

ARMAZENAMENTO 
Unidade de processo Localização Quantidade Unidade Comentários 
Market for electricity, 

medium voltage 
BR 8,452E-03 kWh Consumo de eletricidade 

relacionado à iluminação e 
instalações administrativas. 

 
Diesel, burned in building 

machine 
GLO 1,267E+01 MJ Consumo de diesel pela pá 

carregadeira. 
Market for industrial 

machine, heavy, unspecified 
GLO 7E-07 kg  

Fluxo elementar Localização Quantidade Unidade Comentários 
Occupation, dump site - 4,00E-05 m2.a Ocupação de terras. 

Fonte: Adaptado de Souza (2012); Castro et al. (2015) e Moraga (2017) 
 

Para todos os demais materiais de construção estudados nessa pesquisa fez-se a substituição 

da matriz energética apresentada nos processos do Ecoinvent pela matriz elétrica nacional de 

2015 (64% hidráulica, 12,9% gás natural, 8% biomassa, 4,8% derivados do petróleo, 4,5% 

carvão e derivados, 3,5% eólica, 2,4% nuclear, 0,01% solar fotovoltaica) fornecida pelo 

Balanço Energético Nacional - BEN (EPE, 2016). 

O transporte dos materiais de construção do local de produção até os sistemas estudados foi 

incluído e estimado com base na distância entre os fornecedores e os sistemas de tratamento. 

Foi adotado o processo do Ecoinvent “transport, freigth, lorry, unspecified” para o transporte 

por caminhão, o processo “transport, passenger car with internal combustion engine – RoW 

para o transporte por carro, e o processo, “transport, freigth train, diesel, with particle filter - 
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RoW” para o transporte por trem. Quando não foi possível identificar o fabricante do material 

de construção utilizado, foi calculada a média da distância de no mínimo três fabricantes 

encontrados em buscas na internet. Procurou-se priorizar a seleção de fabricantes situados na 

região Sudeste do Brasil. Para os processos relacionados ao transporte de cargas, o Ecoinvent 

utiliza a unidade tonelada quilômetro (t.km). Esses processos levam em conta o trecho de 

retorno, ou seja, o deslocamento do veículo sem carga. 

Como não foi contabilizada a perda de materiais durante a construção do Sistema 

TS+WCFV+WCFH, foi realizada uma análise de sensibilidade de modo a verificar como a 

adoção dos valores mínimos, máximos e a mediana dos índices de perda de materiais de 

construção encontrados na pesquisa "Alternativas para a redução do desperdício de materiais 

nos canteiros de obras” (realizada conjuntamente por 16 universidades brasileiras, considerando 

os dados de mais de 80 canteiros de obras nacionais)afeta o desempenho da etapa de 

construção(AGOPYAN, 2003). 

De acordo com a referida pesquisa, são várias as fontes de perdas de materiais de construção 

possíveis: 

• Tijolos: quebras no recebimento, estocagem e transporte, e principalmente no 

assentamento; necessidade de se realizar o corte dos mesmos para acertos; 

• Argamassa (e materiais utilizados na sua composição, tais como, cimento, areia e cal): 

o transporte por equipamentos e trajetosinadequados(levando a perda de parte do 

material pelo caminho); o não obedecimento do traço correto (implicando em 

sobreconsumos);o não reaproveitamento da argamassa quando em contato com o chão; 

sobras no final do dia; argamassa quefica incorporada nos furos dos tijolos; 

• Aço: as perdas de aço estão relacionadas às sobras das barras cortadas, devido ao corte 

não otimizado; e também ocorrem na forma de material incorporado na estrutura, devido 

à diferença entre o comprimento do transpasse previsto e o executado, à diminuição 

entre os espaçamentos das barras e à substituição de bitolas. 

 

O índice de perdas é obtido pela Eq.(1), a partir da qual é possível determinar a quantidade 

de material realmente utilizada (Creal): 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼 (%) = 𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟− 𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

×  100           (1) 
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Onde: 

IP (%) = É a perda do material em porcentagem; 

Creal = representa a quantidade realmente utilizada de determinado material para a excecução 

do serviço; 

Cref = representa a quantidade do material teoricamente necessária para a excecução do 

serviço 

 

5.1.2.3.2 Fase de operação 

 

Em relação aos dados operacionais estes foram provenientes de análises físico-químicas 

realizadas quinzenalmente no Laboratório de Saneamento da Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades (EACH) da Universidade de São Paulo (USP), que ocorreram no período de 

08/03/2016 a 28/11/2016.Os parâmetros físico-químicos analisados na entrada e saída dos 

sistemas e considerados nesse estudo foram: Demanda Química de Oxigênio, NT Kjeldahl, 

Nitrogênio amoniacal, Nitrito, Nitrato, Fósforo Total (PT) e Fosfato. Um resumo desses dados 

obtidos para os Sistemas TS+WCFV+WCFH e TS+WCFL+DS+WCFV está apresentado no 

Apêndice D. 

O consumo de energia elétrica pelo sistema de aeração do WC de fluxo livre (Sistema 

TS+WCFL+DS+WCFV) foi estimado a partir do tempo de funcionamento do equipamento e 

da sua potência, conforme a Eq. (2). 

 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑥𝑥 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐(2) 

 

As emissões atmosféricas dos sistemas foram calculadas utilizando equações apresentadas 

em relatórios do IPCC (INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2006; 

2013), as quais têm sido amplamente utilizadas em estudos de ACV de sistemas de tratamento 

de esgoto(CHEN et al., 2011; PAN;ZHU; YE, 2011; YOSHIDA et al., 2014; SLAGSTAD; 

BRATTEBØ, 2014; FARIA et al., 2015; GUO et al., 2016). Essas equações foram apresentadas 

nos Apêndices E e F. De acordo com a metodologia do IPCC (2006) as emissões de N2O podem 

ocorrer como emissões diretas dos sistemas de tratamento de esgoto ou como emissões indiretas 

após o descarte do efluente em rios, lagos ou no mar. As emissões diretas provenientes da 

nitrificação e desnitrificação nas estações de tratamento de águas residuais, normalmente são 

muito menores do que as relativas aos efluentes e precisam ser estimadas apenas para países 
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que possuem predominantemente plantas centralizadas avançadas com etapas de nitrificação e 

desnitrificação (INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2006). Assim, 

o IPCC não apresenta uma metodologia para a estimativa de emissão de N2O por tanques 

sépticos. Diaz-Valbuena et al. (2011) ao medir as taxas de emissão de CH4, CO2 e N2O de oito 

tanques sépticos encontraram valores médios de 11; 33,3; e 0,005 g percapita-1 dia-1, 

respectivamente. É possível constatar que o valor encontrado no referido estudo para a taxa de 

emissão de N2O é bem inferior ao encontrado para o CH4 e CO2, corroborando com as 

informações apresentadas no relatório do IPCC (2006). Esse valor apresentado por Diaz-

Valbuena et al. (2011) foi utilizado para a estimativa das emissões de N2O no presente trabalho. 

 

5.1.2.3.3 Fase de desativação 

 

]Em relação à desativação dos sistemas, foram considerados os efeitos ambientais 

relacionados ao transporte dos resíduos provenientes da demolição/desativação ao local de 

disposição final(aterro sanitário ou aterro de materiais inertes). Como a destivação dos sistemas 

só está prevista para ocorrer após 20 anos, os aterros atualmente existentes na cidade de São 

Paulo possivelmente já se encontrariam com as suas atividades encerradas. Assim, não foi 

considerado nenhum aterro específico para o cálculo das distâncias. Ao invés disso, foram feitas 

simulações considerando uma distância de 50 km entre os sistemas e o local de disposição final. 

A operação de transporte de materiais foi homogeneizada para o processo do Ecoinvent 

"transport, lorry 3.5-20 t, fleet average/tkm/CH”. 

 

5.1.2.4 Categorias de impacto analisadas e resumo do objetivo e escopo da ACV 

 

A escolha das categorias de impacto analisadas nesse estudo foi feita com base naquelas 

mais utilizadas em estudos anteriores de ACV de sistemas de tratamento de esgoto, conforme 

tópico 2.5.4.1. De modo, que pudessem ser estabelecidas conexões e obtidas conclusões 

balizadas pelos resultados de estudos anteriores, que poderão auxiliar os tomadores de decisão 

no momento da seleção de alternativas para o tratamento de esgoto. Além disso, na decisão 

também foi levado em consideração o conhecimento sobre os potenciais impactos ambientais 

relativos aos sistemas de tratamento de esgoto (abordados no tópico 2.3).  Assim, as categorias 

de impacto selecionadas para a comparação dos dois Sistemas TS+WCFV+WCFH e 

TS+WCFL+DS+WCFV e do Cenário 1 - Materiais utilizando o método ReCiPe foram: 
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acidificação terrestre, mudanças climáticas, eutrofização de água doce, formação de oxidantes 

fotoquímicos, toxicidade humana e ecotoxicidade de água doce. O método USEtox também foi 

utilizado para a avaliação das categorias de toxicidade humana e ecotoxicidade. Um resumo do 

objetivo e escopo da ACV é apresentado no Quadro 8. 

 
Quadro 8 - Resumo do objetivo e escopo da ACV comparando sistemas de tratamento de esgoto. 

Objetivo Métodos de 
AICV 

Categorias de impacto UF 

Avaliar o desempenho ambiental 
do ciclo de vida dos Sistemas 

TS+WCFV+WCFH e 
TS+WCFL+DS+WCFV, bem como de 
cenários alternativos, identificando os 
pontos críticos, passíveis de melhorias. 

ReCiPe Mudanças climáticas, 
eutrofização de água doce, 

toxicidade humana, acidificação, 
formação de oxidantes 

fotoquímicos, ecotoxicidade de 
água doce 

 

1 m3 de 
esgoto a 

ser tratado 
durante 20 

anos. 

  
USEtox 

Ecotoxicidade de água doce, 
toxicidade humana 

 

 

 

5.1.3 Metodologia para alocação das potenciais cargas ambientais do efluente e lodo do 

tanque séptico 

 

A metodologia utilizada para a obtenção do fator de alocação para o efluente tratado e o lodo 

do tanque séptico foi baseada em Pradel et al. (2018). Contudo, no referido estudo foram 

utilizadas equações estequiométricas que descrevem sistemas de lodos ativados. Assim, no 

presente estudo foram realizadas as alterações necessárias na metodologia para a melhor 

adequação ao objeto de estudo (tanque séptico). 

 

5.1.3.1 Modelagem matemática usada no procedimento de alocação 

 

A modelagem matemática considerando as características próprias dos sistemas em estudo 

é frequentemente utilizada para quantificar os fatores de alocação. As matrizes têm sido 

frequentemente usadas para realizar a alocação de sistemas multifuncionais (JUNG et al., 

2013). A seguinte fórmula genérica (Eq. (3)) é comumente usada (HANES et al., 2015; 

HEIJUNGS e SUH, 2002; JUNG et al., 2013): 

 

g= B . A-1. f (3) 
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Onde o vetor g se refere aos resultados de ICV (ou seja, os fluxos ambientais, como linhas 

em uma única coluna), B é a matriz de intervenção (com fluxos ambientais como linhas e 

processos como colunas), A-1 é a matriz tecnológica (com processos como linhas e fluxos 

econômicos como colunas) e o vetor f é a UF definida (com fluxos econômicos como linhas 

em uma única coluna). Contudo, processos multifuncionais têm mais produtos do que 

processos, o que faz com que a matriz A seja retangular. E, consequentemente, a matriz A-1 não 

existe e a Eq. (3) não pode ser aplicada. Uma solução é expandir a matriz A usando a alocação 

de particionamento para que ela represente processos monofuncionais e se torne quadrada. Um 

fator de alocação (C) pode ser usado para converter as matrizes A e B em suas formas alocadas 

A* e B* (JUNG et al., 2014). Quando o fator de alocação C é usado para particionar os fluxos 

econômicos e ambientais, a Eq. (4) torna-se: 

 

g*= B* . A-
*
1. F          (4) 

 

Os resultados alocados do inventário g* são então convertidos em impactos ambientais (h*) 

multiplicando-os por uma matriz de fatores de caracterização (Q), conforme a Eq. (5): 

 

h* = Q . g* (5) 

 

No presente estudo buscou-se determinar um valor para o fator de alocação C para o 

tratamento de esgoto em tanques sépticos convencionais. Portanto, foi desenvolvido um modelo 

matemático, baseado em parâmetros relacionados às reações estequiométricas de remoção de 

carbono e nitrogênio e na eficiência de remoção de fósforo. E, adotada uma abordagem 

mesoscópica, para alocar as cargas ambientais entre o lodo e o efluente tratado. 

 

5.1.3.2 Determinação dos parâmetros utilizados para construir o fator de alocação para o 

tanque séptico 

 

Uma ETE geralmente é constituída por duas linhas principais: a de tratamento efluentes e a 

de tratamento de lodo. Segundo Pradel et al. (2018), os efluentes são progressivamente tratados 

em três subprocessos, de acordo com uma abordagem mesoscópica, ou seja, a remoção de 

carbono, nitrogênio e fósforo orgânico antes de serem liberados no meio ambiente ou na rede 

coletora de esgoto. Juntos, os três subprocessos produzem o lodo biológico de esgoto. 
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Como um subprocesso pode produzir dois ou mais coprodutos simultaneamente, parâmetros 

relacionados ao produto podem ser integrados ao fator de alocação por meio de proporções, 

com base nas propriedades físicas, químicas ou estequiométricas. O subprocesso é anotado em 

k e varia de 1 a p. Os coprodutos do subprocesso são indicados como r e variam de 1 a q. A 

relação entre subprocessos e produtos é baseada no parâmetro relacionado ao produto e é 

codificada com um símbolo α. A razão (αk,r) é calculada de acordo com a Eq. (6): 

 

𝛼𝛼𝑘𝑘,𝑟𝑟 =  𝑄𝑄𝑘𝑘,𝑟𝑟
∑ 𝑄𝑄𝑘𝑘,𝑟𝑟
𝑝𝑝
𝑘𝑘=1

(6) 

 

Onde: 𝑄𝑄𝑘𝑘,𝑟𝑟é o valor dos parâmetros relacionados ao produto usado para gerar cada produto 

r, e ∑ 𝑄𝑄𝑘𝑘,𝑟𝑟
𝑝𝑝
𝑘𝑘=1 é o valor total dos parâmetros relacionados ao produto usado pelo subprocesso k. 

Quando um parâmetro relacionado ao produto contribui para apenas um produto, α k,r é igual a 

1. Quando contribui para vários coprodutos, o valor de α k,r varia de 0 a 1 e a soma de α k,r é 

igual a 1. 

A produção de lodo resultante da remoção de carbono e nitrogênio foi baseada em equações 

estequiométricas, enquanto a remoção de fósforo foi baseada na eficiência de remoção, 

conforme será especificado nos próximos tópicos. 

 

5.1.3.2.1 Remoção de carbono 

 

O parâmetro relacionado ao produto para a produção de lodo foi calculado segundo a Eq. 

(8): 

 

𝛼𝛼𝛼𝛼, 𝑙𝑙𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐 =  (𝑚𝑚𝐶𝐶,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙) 𝑥𝑥 (%𝐶𝐶,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)
(𝑚𝑚𝐶𝐶,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒)𝑥𝑥 (%𝐶𝐶,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒)

(8) 

 

5.1.3.2.2 Remoção de nitrogênio 

 

Como o tanque séptico é um ambiente anaeróbio, a nitrificação não foi considerada no 

modelo. Tendo em vista, a possibilidade de ocorrência de desnitrificação no tanque séptico, 

caso haja a presença de nitrato no afluente, esse processo foi considerado e representado pela 

Eq. (9): 
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NO3
- + 0,135 C18H19NO9 + 0,08 NH4

+ + 0,92 H3O+→ 0,222 C5H7NO2 + 0,5 N2 + 1,33 CO2 

+ 2,06 H2O (9) 

 

Essa equação foi utilizada para calcular o parâmetro relacionado ao produto para a produção 

de lodo a partir da remoção de nitrogênio (αN). Como a remoção de nitrogênio requer um 

substrato orgânico, o cálculo é baseado nos teores de nitrogênio e carbono do lodo em 

comparação com a produção total de nitrogênio e carbono, conforme Eq. (10). Na qual, a soma 

do número de mols de carbono e nitrogênio da biomassa (lodo) produzida a partir da 

desnitrificação (nC,N,lodo) é dividida pelo número total de mols de carbono e nitrogênio 

produzidos a partir da desnitrificação, calculado conforme a Eq. (11). 

 

𝛼𝛼𝑁𝑁 =  𝑒𝑒𝐶𝐶,𝑁𝑁,𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑒𝑒𝐶𝐶,𝑁𝑁,𝑡𝑡𝑙𝑙𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟
(10) 

Onde: 

𝑐𝑐𝐶𝐶,𝑁𝑁,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 é a soma do número de mols de C da biomassa e do número de mols de N da biomassa 

 

E: 

𝑐𝑐𝐶𝐶,𝑁𝑁,𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑡𝑡𝑙𝑙 =  𝑐𝑐𝐶𝐶,𝑁𝑁,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 +  (𝑐𝑐𝑁𝑁2) + 𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶2)  (11) 

 

𝑐𝑐𝑁𝑁2são os mols de N do N2 produzido; 

e 𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶2são os mols de C do CO2 produzido; 

 

5.1.3.2.3 Remoção de fósforo 

 

O lodo produzido a partir da remoção de fósforo é o resultado da assimilação de fósforo 

pelas bactérias e da precipitação química adicional (quando esta ocorre). No presente estudo, o 

parâmetro relacionado ao produto para a produção de lodo foi calculado, utilizando a Eq. (12) 

(Pradel et al., 2018): 

 

 

𝛼𝛼𝑃𝑃,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 =  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑙𝑙𝑡𝑡çã𝑙𝑙 + (�1 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑙𝑙𝑡𝑡çã𝑙𝑙�.𝑅𝑅𝑅𝑅𝑞𝑞𝑒𝑒í𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑙𝑙)(12) 

 

Onde: 

REassimilação é a eficiência de remoção de fósforo por assimilação; 
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REquímico é a eficiência de remoção química de fósforo. 

 

5.1.3.3 Finalização do fator de alocação Cr 

 

O fator de alocação Cr foi finalizado pela multiplicação do fator de alocação global (Cg) pela 

matriz I (Eq. (13)): 

 

Ci,r = I. Cg (13) 

 

Como a soma dos fatores de alocação de cada entrada / saída (i) deve ser igual a 1, Cr foi 

reduzido ao dividir cada elemento em uma linha pela soma de cada linha na matriz Ci,r (Eq. 

(14)): 

 

𝛼𝛼𝑟𝑟 =  𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑟𝑟
∑ 𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑟𝑟
𝑞𝑞
𝑟𝑟=1

(14) 

 

5.2 METODOLOGIA PARA A ACCV DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

E CENÁRIOS ESTUDADOS 

 

A metodologia de ACCV foi utilizada para a comparação do desempenho econômico dos Sistemas 

TS+WCFV+WCFH e TS+WCFL+DS+WCFV e do Cenário 1 - Materiais apresentados no capítulo 

anterior. Andrade (2017) realizou uma análise prévia dos custos do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV, 

contudo na referida análise, foi considerado um inventário menos abrangente que o do presente estudo 

e uma metodologia mais simplificada. Assim, os dados apresentados no referido trabalho foram aqui 

complementados e analisados em uma perspectiva diferente. 

Todos os cálculos de CCV desse estudo foram realizados utilizando a planilha eletrônica Excel, e 

tiveram como ano de referência 2015. Para o cálculo do CCV, foi utilizada a Eq. (15) baseada em 

Bhoye, Saner e Aher (2016): 

 

 

𝛼𝛼𝛼𝛼𝐶𝐶 = 𝛼𝛼𝐶𝐶 + 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐼𝐼 + 𝑂𝑂𝑂𝑂 + 𝑆𝑆 + 𝐷𝐷           (15) 

Onde: 

CA = custo de aquisição; 

CCI = custo de construção e/ou instalação; 
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OM= VP do custo de operação e manutenção; 

S = VP do custo de substituição; 

D= VP do custo de desativação. 

Sendo que, nesse estudo, os custos de aquisição representam os custos iniciais, tais como, aqueles 

relativos à compra do terreno para a instalação dos sistemas, à aquisição de materiais de construção, 

tanques e equipamentos. Os custos de construção e/ou instalação envolvem os custos com a mão de 

obra para a instalação e/ou construção das unidades que compõem os sistemas. Os custos de operação 

e manutenção envolvem custos relacionados ao consumo de energia elétrica pelos equipamentos e à 

mão de obra necessária para a manutenção dos sistemas. Os custos de substituição incluem os custos 

que surgem, quando o reparo de peças, equipamentos ou materiais torna-se proibitivo, e é necessária a 

sua substituição total. E os custos de desativação, envolvem os custos com a mão de obra para a 

demolição das estruturas e limpeza do terreno, bem como, os custos relativos ao transporte e disposição 

final dos resíduos provenientes da demolição/desativação. 

Para o cálculo do VP acumulativo para os gastos anuais fixos, como é o caso dos elementos 

que compõem os custos de operação e manutenção foi utilizada a Eq. (16) de Dhillon (2010): 

 

𝐶𝐶𝐼𝐼1 = 𝐼𝐼𝐶𝐶 × �1−(1+𝑎𝑎)−𝑛𝑛

𝑎𝑎
�      (16) 

 

Onde: 

VP1 = VP acumulativo para os gastos anuais fixos; 

PA = pagamento anual, que representa o valor do custo médio anual; 

i = taxa de juros. 

Já para o cálculo do VP de itens que serão adquiridos n anos mais tarde, como é o caso dos 

elementos que compõem os custos de substituição e desativação foi utilizada a Eq. (17): 

 

𝐶𝐶𝐼𝐼2 =  𝐶𝐶
(1+𝑟𝑟)𝑛𝑛

        (17) 

Onde: 

VP2= VP de itens que serão adquiridos n anos mais tarde; 

C= Custo no ano de referência (2015); 

r= taxa de desconto; 

n= período considerado (anos). 
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Para o cálculo da taxa de desconto (r) foi utilizada a Eq. (18).Considerando, a taxa do 

Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) e o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo(IPCA), como taxa de juros e inflação, respectivamente, pois essas são as taxas mais 

utilizadas no Brasil para tal finalidade (SANTOS, 2007).  

 

1 + 𝑟𝑟 =  ( 1+ 𝑎𝑎𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑆𝑆)
( 1+ 𝑎𝑎𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼)

        (18) 

 

Onde:  

iSelic= taxa Selic referente ao período de 20 anos; 

iIPCA = IPCA referente ao período de 20 anos; 

r= taxa de desconto. 
 

Para o cálculo da taxa de desconto, os valores da taxa Selic e do IPCA de 1995 a 2015 

(últimos 20 anos antes do ano de referência considerado nesse estudo) foram convertidos para 

uma taxa anual representativa do período. Para tal, a partir dos valores acumulados em cada 

ano do referido período (tanto para a taxa Selic quanto para o IPCA), obteve-se uma taxa 

equivalente em 20 anos (𝑝𝑝20). Isso foi feito utilizando a Eq. (19). 

 

(𝑝𝑝20 + 1) =  Π(𝑝𝑝𝑡𝑡𝑚𝑚 + 1)           (19) 

 

Onde:  

i20 é a taxa equivalente em 20 anos (Selic ou IPCA);  

iac é a taxa acumulada em cada ano (Selic ou IPCA); 

Para o cálculo da taxa acumulada em cada ano (iac) foi utilizada a Eq. (20), tendo como base 

para os cálculos os valores mensais da taxa Selic e do IPCA entre os anos de 1995 e 2015 

(PORTAL BRASIL, 2018; BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018) 

 

𝑝𝑝𝑡𝑡𝑚𝑚 = [(1 + 𝑝𝑝1)  × (1 + 𝑝𝑝2) ×  (1 + 𝑝𝑝3) × … × (1 + 𝑝𝑝𝑒𝑒)] − 1          (20) 

 

Em que: 

 i1= taxa referente ao período 1 (ano de 1995); 

 i2= taxa referente ao período 2 (ano de 1996); 

 i3= taxa referente ao período 3 (ano de 1997); 
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 .... 

in= taxa referente ao período n (ano de 2015). 

 

Com a obtenção do valor de i20, fez-se a conversão desse valor para uma taxa anual, a partir 

da Eq. (21), visando obter a taxa iSelic ou iIPCA (conforme o caso), a qual foi posteriormente 

aplicada na Eq. (18), e que foi genericamente representada na Eq. (21) como ix: 

 

(𝑝𝑝20 + 1) = (1 + 𝑝𝑝𝑥𝑥)20 (21) 

 

5.2.1 Fontes dos dados de inventário 

 

No presente estudo, os custos incorridos ao longo do ciclo de vida dos sistemas foram obtidos 

mediante consulta à planilhas de custos fornecidas por profissionais envolvidos na construção ou 

reforma dos sistemas (referentes à aquisição de materiais e equipamentos para os sistemas estudados), 

fornecedores (no caso da obtenção do custo dos tanques em fibra de vidro dos WC e decantador do 

Cenário 1 – Materiais) ou empresas prestadoras de serviço (no caso do levantamento dos custos para o 

transporte e disposição final do lodo e dos resíduos provenientes da desativação e/ou demolição dos 

sistemas, sendo que para esses casos foram consultadas três empresas diferentes, de modo a se 

estabelecer um custo médio) e páginas da internet (no caso da determinação do custo do terreno utilizado 

para a instalação dos sistemas). Para a estimativa dos custos com a mão de obra necessária para a 

instalação, construção, operação, manutenção e desativação dos sistemas foram utilizados como 

referência os valores fornecidos pelo relatório do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices 

da Construção Civil - SINAPI (2016) referentes ao mês de dezembro de 2015. 

O preço médio de venda de terrenos na região do Butantã em 2015 foi de  R$ 1.953,77 

(VASQUES, 2015).  Contudo, como o presente trabalho visa o estudo de alternativas para o 

tratamento de esgoto, que usualmente são utilizadas para o atendimento de regiões com déficit 

acentuado em relação à coleta e tratamento de esgoto e com disponibilidade de área para a 

instalação dos sistemas, foi realizada também uma simulação de como alguns custos seriam 

alterados caso fosse considerado que os sistemas foram instalados na região de Parelheiros, na 

zona Sul da cidade de São Paulo. Essa região foi escolhida, pois atende as características citadas 

anteriormente, diferentemente da região do Butantã. Na região de Parelheiros o valor do preço 

do metro quadrado do terreno encontrado foi de R$ 346,32(VASQUES, 2015). Nessa simulação 

foram adotadas as tarifas sociais de água e energia nos cálculos.  
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Para facilitar a compreensão das análises, o cenário original, considerando que os sistemas 

tenham sido instalados no bairro do Butantã, foi intitulado cenário de base. E o cenário 

considerando o custo do terreno na região de Parelheiros e as tarifas sociais de água e energia 

foi intitulado cenário Parelheiros. 

Foram também realizadas simulações considerando o custo do terreno igual a zero 

(intitulado cenário custo zero). Todos esses custos inicialmente foram apresentados em seu 

valor integral, e posteriormente foram calculados considerando a mesma UF do capítulo 1 (ou 

seja, foi calculado o custo do m3 tratado em 20 anos).  

Foi feita a estimativa também do custo do kg de DQO, NT e PT removido ao longo de 20 

anos, dividindo o valor da massa desses poluentes removida (kg) ao longo de 20 anos pelo valor 

do CCV encontrado para os sistemas estudados. A Quadro 9, apresenta um resumo das 

considerações feitas para  cada um dos cenários estudados. 

 
Quadro 9 - Resumo das considerações feitas nos cenários estudados. 

Cenário Principais considerações 
Cenário base Custo do m2 na região do Butantã; 

Tarifas normais de água e energia. 
Cenário custo zero Custo do terreno igual a zero; 

Tarifas normais de água e energia. 
Cenário Parelheiros Custo do m2 na região de Parelheiros; 

Tarifas sociais de água e energia. 
 

 

 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

INVENTÁRIO DO CICLO DE VIDA 

  

Nessa seção (tópicos6.1.1 a 6.1.3.2) serão apresentados os inventários do ciclo de vida dos 

Sistemas TS+WCFV+WCFH e TS+WCFL+DS+WCFV, e do Cenário 1 – Materiais. 

 

6.1.1 Inventários do Sistema TS+WCFV+WCFH 

 

Nos próximos tópicos estão apresentados os inventários das etapas de construção, operação 

e desativação do Sistema TS+WCFV+WCFH. Bem como, o inventário referente ao desperdício 

de materiais de construção (baseado nos índices de perda). 



 
 
 

74 
 

 

6.1.1.1 Inventário da etapa de construção do Sistema TS+WCFV+WCFH 

 

Para a elaboração do ICV da fase de construção do Sistema TS+WCFV+WCFH foi realizado 

um levantamento da quantidade de materiais de construção utilizados. Todos os valores 

encontrados foram convertidos para a UF considerada (1m3 de esgoto tratado em 20 anos). A 

vazão média de tratamento do Sistema TS+WCFV+WCFH é de 640 l.dia-1, o que equivale a 

4.672 m3 de esgoto tratados em 20 anos. A Tabela 1 traz um resumo da quantidade de tubos e 

conexões de Policloreto de Vinila (PVC) utilizada no Sistema TS+WCFV+WCFH.  
Tabela 1 - Quantidade de tubos de tubos e conexões de PVC utilizada no Sistema TS+WCFV+WCFH. 

Tipos de tubos Quantidade 
(m) 

Peso do 
metro 
(kg) 

Peso 
total 
(kg) 

Correlação 
com a UF 
(kg.m-3) 

Tubos de PVC, DN 25mm 8,68 0,20 1,69 0,000362 
Tubos de PVC, DN 40 mm 6,50 0,24 1,56 0,000334 
Tubos de PVC, DN 50 mm 16,99 0,39 6,63 0,001420 
Tubos de PVC, DN 75 mm 2,00 0,63 1,26 0,000270 

Totais (tubos) 34,17 1,46 11,10 0,002390 
Tipos de conexões Quantidade 

(unidades) 
Peso da 
unidade 

(kg) 

Peso 
total 
(kg) 

Correlação 
com a UF 
(kg/ m3) 

Joelho/Cotovelo de PVC, 
DN 25 mm 

4 0,02 0,10 0,0000205 

Joelho/Cotovelo de PVC, 
DN 50 mm 

4 0,07 0,26 0,0000565 

Válvula de retenção DN 50 
mm em PVC 

1 0,15 0,15 0,0000321 

Registros de esfera soldável 
de PVC marrom 40 mm 

4 0,39 1,56 0,000333 

Tês de PVC, DN 25 mm 5 0,03 0,16 0,0000332 
Tês de PVC, DN 50 mm 4 0,12 0,47 0,000101 

Totais (conexões) 22 0,78 2,69 0,000576 
Totais (tubos + conexões)    0,00297 

 

O tipo e quantidade de materiais utilizados na construção do Sistema TS+WCFV+WCFH 

estão apresentados na Tabela 2. Incluindo: 

• o tanque séptico (fabricado em fibra de vidro); 

• os tijolos e o aço utilizados na parte estrutural dos WC (sendo que nas paredes 

laterais foram utilizados tijolos maciços comuns e na parede divisória do sistema foram 

utilizados tijolos de 21 furos); 
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• os materiais utilizados na preparação da argamassa para assentamento e 

revestimento dos tijolos (cimento, cal, areia e água); 

• os materiais utilizados no meio filtrante dos WC (brita n1. E n.2); 

• os tubos e conexões (de acordo com o valor total obtido na Tabela 1); 

• e a mangueira de silicone utilizada para o descarte do efluente. 

O peso do tanque séptico e da mangueira de silicone foram informados pelos fabricantes. Os 

cálculos realizados para a estimativa da quantidade de tijolos e de cada um dos constituintes da 

argamassa utilizada para o assentamento e revestimento dos tijolos (cimento, cal, areia e água) 

estão apresentados no APÊNDICE A. Os cálculos realizados para a estimativa da quantidade 

de brita n.1 e n.2 estão apresentados nos APÊNDICES B e C. 

 
Tabela 2 - Tipo e quantidade de materiais utilizados na construção do Sistema TS+WCFV+WCFH. 

Entradas 
conhecidas da 

esfera tecnológica 
(materiais) 

Quantidade 
total 
(kg) 

Correlação com 
a UF 

(kg.m-3) 

Nome do processo no 
Ecoinvent 

Tanque séptico 
(fibra de vidro) 

31,70 0,00679 glass fibre–RoW* 

Cimento Portland 89,76 0,019 cement production, blast 
furnace slag 5-25%-RoW* 

Cal hidratada 254,32 0,054 lime production, 
hydrated, packed-RoW* 

Areia média 892,80 0,191 Não se aplica 
Água 295,10 0,063 tap water production, 

conventional treatment-
RoW* 

Tijolo maciço 
comum 

2.160,00 0,462 clay brick production-
GLO* 

Tijolo vazado (21 
furos) 

175,50 0,038 clay brick production-
GLO* 

Barras de aço 55,17 0,0118 reinforcing steel 
production* 

Brita n1 6.144,96 1,315 gravel production, 
crushed-RoW* 

Brita n 2 1.062,36 0,227 gravel production, 
crushed-RoW* 

PVC (tubos + 
conexões) 

13,83 0,00296 polyvinylchloride 
production, suspension –

RoW*polymerization 
Mangueira 

flexível transparente 
de silicone, DN 40 

mm 

1,5616 0,000334 silicone product 
production-RoW* 

* Nos processos do Ecoinvent, a matriz elétrica original foi substituída pela matriz elétrica brasileira de 2015 
(EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE, 2016). 

 



 
 
 

76 
 

Foram determinadas as distâncias percorridas para o transporte de materiais e componentes 

até os sistemas de tratamento em função da localização dos respectivos fabricantes. A Tabela 3 

traz um resumo das distâncias percorridas de acordo com o tipo de transporte utilizado (trem 

ou caminhão), bem como, a quantidade de material utilizada em toneladas (correlacionada à 

UF), e o valor em t.km. 

 
Tabela 3 - Resumo das distâncias percorridas de acordo com o tipo de transporte utilizado (carro, trem ou 

caminhão), bem como, a quantidade de material utilizada em toneladas (correlacionada à UF), e o valor em t.km 
para o Sistema TS+WCFV+WCFH. 

Material Caminhão 
(km) 

Trem 
(km) 

Quantidade de 
material 

correlacionada 
à UF 
(t.) 

Quantidade total 
por tipo de meio de 
transporte (t.km) 

Tanque 
séptico 

429 
 

0,00000679 Caminhão: 
0,00291 

Cimento 
Portland 

40,8 
 

0,000019 Caminhão: 
0,000775 

Cal 
hidratada 

40,8 
 

0,000054 Caminhão: 
0,00220  

Areia 91,0 254,46 0,000191 Caminhão:0,0174 
Trem: 0,04860 

Tijolo 
maciço 
comum 

129,14 
 

0,000462 Caminhão: 
0,0597 

Tijolo 
vazado (21 

furos) 

292,14 
 

0,000038 Caminhão: 
0,0111 

Brita n1 60,7 
 

0,00131 Caminhão: 
0,0795 

Brita n 2 60,7 
 

0,000227 Caminhão: 
0,0138 

PVC 139 
 

0,00000296 Caminhão: 
0,000411  

Mangueira 
flexível 

transparente, 
DN 40 mm 
(silicone) 

37,4 
  

Caminhão: 
0,00000125  0,000000334    

 

  



 
 
 

77 
 

6.1.1.1.1 Perdas de materiais de construção do Sistema TS+WCFV+WCFH 

 

Os índices de perdas (mínimo, máximo e mediana) obtidos por Agopyan (2003) para os 

materiais de construção utilizados no Sistema TS+WCFV+WCFH estão apresentados na 

Tabela 4. 

 
Tabela 4 - Índices de perda mínimo, máximo e mediana dos materiais utilizados no Sistema TS+WCFV+WCFH. 

Material mediana mínimo máximo 
Cimento 56 6 638 

Cal hidratada 36 6 638 
Areia 7 44 311 

Tijolos 17 3 48 
Barras de aço 10 4 16 
Tubos de PVC 20 8 56 

Fonte: Adaptado de Agopyan (2003) 
 

 
A quantidade realmente utilizada de cada tipo de material (quantidade de materiais 

necessários estimada acrescidas as perdas) na construção do Sistema TS+WCFV+WCFH 

(Creal), correlacionada à UF, foi calculada com base na Eq.(1)(apresentada no tópico 5.1.2.3.1), 

e os resultados foram apresentados na Tabela 5. 

 
Tabela 5 - Quantidade realmente utilizada de cada tipo de material na construção do Sistema 

TS+WCFV+WCFH (Creal) 

Material Quantidade 
correlacionada a UF 

(kg.m-3) 

Mediana Mínima Máxima 

Cimento 
Portland 

0,019 0,02964 0,02014 0,14022 

Cal hidratada 0,054 0,07344 0,05724 0,39852 
Areia média 0,191 0,20437 0,27504 0,78501 

Tijolos (maciços 
+ 21 furos) 

0,500 0,5850 0,5150 0,7400 

Barras de aço 0,0118 0,01298 0,012272 0,013688 
Tubos de PVC 0,002390 0,002868 0,002581 0,003728 

 

As perdas (em kg) foram estimadas subtraindo a quantidade obtida pelos cálculos realizados 

para a estimativa da quantidade de materiais utilizada, da quantidade realmente utilizada (Creal), 

obtendo-se os valores apresentados na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Perdas de materiais de construção do Sistema TS+WCFV+WCFH 
Material Quantidade 

correlacionada 
a UF 
(kg.m-3) 

mediana mínima máxima 

Cimento 
Portland 

0,019 
0,01064 0,00114 0,12122 

Cal hidratada 0,054 0,01944 0,00324 0,34452 
Areia média 0,191 0,01337 0,08404 0,59401 

Tijolos 
(maciços + 21 

furos) 

0,500 

0,085 0,015 0,24 
Barras de aço 0,0118 0,00118 0,000472 0,001888 
Tubos de PVC 0,002390 0,000478 0,000191 0,001338 

 

6.1.1.2Inventário da etapa de operação do Sistema TS+WCFV+WCFH 

 

No inventário da etapa de operação do Sistema TS+WCFV+WCFH foram consideradas as 

características do esgoto afluente e efluente ao sistema. Bem como, a estimativa da emissão de 

gases em cada uma das unidades que o compõem. A Tabela 7 traz um resumo dos dados de 

entrada da etapa de operação do Sistema TS+WCFV+WCFH. 

 
Tabela 7 - Resumo dos dados de entrada da etapa de operação do Sistema TS+WCFV+WCFH. 

Entradas Quantidade 
total em um ano 

(kg) 

Quantidade 
total em 20 

anos 
(kg) 

Correlação 
com a UF 

(kg.m-3) 

Nome do 
fluxo elementar 

DQO 225,89 4517,82 0,96700 COD,Chemical 
Oxygen Demand 

PT 2,36 47,19 0,01010 Phosphorus,total 
Fosfato 1,71 34,11 0,00730 Phosphate 
Nitrato 0,05 0,93 0,00020 Nitrate 
Nitrito 0,33 6,54 0,00140 Nitrite 

Amônia 12,22 244,35 0,05230 Ammonia 
NT 18,90 377,96 0,08090 Nitrogen, total 

 

Os dados referentes às saídas do sistema, representados pela caracterização do esgoto 

tratado, e a estimativa da emissão de gases estão resumidos na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Resumo dos dados de saída da etapa de operação do Sistema TS+WCFV+WCFH. 
Saídas Quantidade 

total em um 
ano 

(kg.ano-1) 

Quantidade 
total em 20 

anos 
(kg) 

Correlação 
com a UF 

(kg.m-3) 

Nome do 
Processo no 
Ecoinvent 

Efluente tratado  
DQO 30,27 605,45 0,12959 COD, Chemical 

Oxygen Demand 
PT 1,69 33,76 0,00723 Phosphorus, 

total 
Fosfato 1,26 25,25 0,00540 Phosphate 
Nitrato 0,11 2,23 0,00048 Nitrate 
Nitrito 0,22 4,43 0,00095 Nitrite 

Amônia 10,71 214,21 0,04585 Ammonia 
NT 17,43 348,57 0,07461 Nitrogen, total 

Saídas Quantidade 
total em um 

ano 
(kg.ano-1) 

Quantidade 
total em 20 

anos 
(kg) 

Correlação 
com a UF 

(kg.m-3) 

Nome do 
Processo no 
Ecoinvent 

Gases  
Metano 45,20 904,0 0,193 Methane 
Óxido 

nitroso 
0,265 5,31 0,00114 Dinitrogen 

monoxide 
 

A Eq.(1E) apresentada no Apêndice E foi utilizada para calcular as emissões de CH4 do 

tanque séptico. Considerando B0 igual a 0,25kg CH4.kg DQO-1 e MCF igual a 0,5, obteve-se 

uma emissão de CH4 de 0,125 kg de CH4.kg DQO-1. Como a quantidade de DQO afluente ao 

tanque séptico em um ano é de 333,81 kg, tem-se uma emissão de41,73 kg de CH4 por ano. 

Considerando o valor de 0,005 g percapita-1.dia-1 de N2O emitido pelos tanques sépticos, 

apresentado no tópico3.2.3 item b1, tem-se um total de 0,0073kg de N2O emitidos por ano pelo 

tanque séptico do Sistema TS+WCFV+WCFH.  

As Eq.(1F) e (2F) (apresentadas no Apêndice F), baseadas nos estudos do Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC)foram usadas para calcular as emissões 

de CH4 dos WC do Sistema TS+WCFV+WCFH. Os valores obtidos para a DQO de entrada dos 

WCFV e WCFH foi de 620 e 186 mg.l-1 respectivamente, e considerando a vazão média de 

tratamento de 640 l.dia-1, obtiveram-se os resultados apresentados na Tabela 9.  
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Tabela 9 - Valores calculados para chegar ao total de emissão de CH4 dos WC do Sistema TS+WCFV+WCFH. 
WCFV 

Variáveis Quantidade 
TOW (kg DQO.ano-1) 144,91 
B0(kg CH4.kg DQO-1) 0,6 

MCFj 0,01 
EFj (kg CH4.kg DQO-1) 0,006 

Emissão de CH4 em um ano (kg 
CH4.ano-1) 

0,87 

WCFH 
Variáveis Quantidade 

TOW (kg DQO.ano-1) 43,44 
B0(kg CH4.kg DQO-1) 0,6 

MCFj 0,1 
EFj (kg CH4.kg DQO-1) 0,06 

Emissão de CH4 em um ano (kg 
CH4.ano-1) 

2,60 

 

O Nj foi calculado a partir da concentração média de NT afluente aos WCFV e WCFH, que 

é de, respectivamente, 97,5 e 85,8 mg.l-1. O Fator de Emissão para o N2O do WC de FH 

subsuperficial tratando esgoto doméstico é de 0,0079 kg N2O-N.kg N-1e para o WC de fluxo 

vertical subsuperficial é de 0,00023 kg N2O-N.kg N-1 (INTERGOVERNMENTAL PANEL ON 

CLIMATE CHANGE, 2013). A partir da Eq.(3F), apresentada no Apêndice F, foram calculadas 

as emissões de N2O dos WC do Sistema TS+WCFV+WCFH (Tabela 10). 

 
Tabela 10 - Valores calculados para chegar ao total de emissão de N2O dos WC 

WCFV 
Variáveis Quantidade 

Ni (kg N.ano-1) 22,776 
EFi (kg N2O-N.kg N-1) 0,00023 

Emissão de N2O em um ano (kg 
N2O.ano-1) 

0,00823 

WCFH 
Variáveis Quantidade 

Ni (kg N.ano-1) 20,04 
EFi (kg N2O-N.kg N-1) 0,0079 

Emissão de N2O em um ano (kg 
N2O.ano-1) 

0,25 

 

Assim a soma dos valores encontrados para os dois WC e o tanque séptico é de 45,2 kg de 

CH4 e 0,265 kg N2O emitidos por ano, justificando o valor apresentado na Tabela 10. 
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6.1.1.3 Inventário da etapa de desativação do Sistema TS+WCFV+WCFH 

 

Para a avaliação dos potenciais impactos ambientais relativos ao transporte de materiais até 

o local de disposição final foi utilizado o processo do Ecoinvent "transport, lorry 3.5-20 t, fleet 

average/tkm/CH”. Nos cálculos foi considerada uma distância entre o local onde estão 

instalados os sistemas e o aterro onde será feita a disposição final dos resíduos de 50 km 

(considerando hipoteticamente que essa será a forma de disposição final adotada no ano de 

desativação do sistema), conforme apresentado Tabela 11. 

 
Tabela 11 -Inventário da etapa de desativação do Sistema TS+WCFV+WCFH. 

Material Quantidade 
correlacionada a UF 

(t) 

Quantidade  
d= 50 km 

(t.km) 

Fluxo/Processo 
(Ecoinvent) 

Tanque séptico 
(fibra de vidro) 

0,00000679 0,00034 disposal, inert 
material, 0% 

water, to sanitary 
landfill 

Tijolo (21 furos 
+ convencional) 

0,0005 0,025 disposal, 
building, brick, to 

final disposal 
Argamassa 

(cimento+ cal 
hidratada + areia) 

0,000264 0,0132 disposal, 
bulding, cement (in 

concrete) and 
mortar, to final 

disposal 
Brita (n.1 e n.2) 0,00154 0,0771 disposal, inert 

waste, 5% water, to 
inert material 

landfill 
Tubos e 

conexões (PVC) 
0,00000296 0,000148 disposal, 

building, 
polyvinylchloride 
products, to final 

disposal 
Mangueira 
flexível 

transparente 
(silicone) 

0,000000334 0,0000167 disposal, inert 
material, 0% 

water, to sanitary 
landfill 
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6.1.2 Inventários do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV 

 

Nos próximos tópicos serão apresentados os inventários das etapas de construção, operação 

e desativação do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV. 

 

6.1.2.1 Inventário da etapa de construção do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV 

 

Para a elaboração do ICV da fase de construção do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV foi 

realizado um levantamento da quantidade de materiais de construção utilizados. Todos os 

valores encontrados foram convertidos para a UF considerada (1 m3 de esgoto tratado em 20 

anos). A vazão média do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV é de 1500 l.dia-1, o que equivale a 

10.950 m3 de esgoto tratados em 20 anos. A Tabela 12 traz um resumo da quantidade de tubos 

e conexões de PVC utilizada no Sistema TS+WCFL+DS+WCFV.  

 
Tabela 12 - Resumo da quantidade de tubos e conexões de PVC utilizada no Sistema TS+WCFL+DS+WCFV. 

Tipos de tubos Quantidade 
(m) 

Peso do 
metro 
(kg) 

Peso 
total 
(kg) 

Correlação 
com a UF 
(kg.m-3) 

Tubo de PVC, DN 20 4,50 0,22 0,99 0,000090 
Tubo de PVC, DN 40 12,40 0,24 2,976 0,000272 
Tubo de PVC, DN 100 3,00 0,88 2,64 0,000241 
Totais (tubos) 19,90 1,34 6,61 0,000603 

Tipos de conexões Quantidade 
(unidade) 

Peso da 
unidade 

(kg) 

Peso 
total 
(kg) 

Correlação 
com a UF 
(kg.m-3) 

Registro tipo esfera de 
PVC, DN 40 mm 

2 0,389 0,778 0,0000711 

Cotovelo de PVC, DN 
40 mm 

8 0,024 0,192 0,0000175 

Cotovelo / joelho de 
PVC, DN 20 mm 

8 0,015 0,12 0,0000110 

Tê de PVC, DN 20 
mm 

5 0,021 0,105 0,0000096 

Tê de PVC, DN 40 
mm 

6 0,093 0,588 0,0000537 

Flange parafusos 6 
furos 

3 0,149 0,447 0,0000408 

Cap PVC, DN 40 mm 2 0,011 0,022 0,0000020 
Totais (conexões) 34 0,702 2,252 0,0002057 
Totais (tubos + 

conexões) 
   0,0008089 
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O tipo e quantidade de materiais utilizados na construção do Sistema 

TS+WCFL+DS+WCFV estão apresentados na Tabela 13. Incluindo o tanque séptico e os 

tanques utilizados no tratamento secundário (fabricados em fibra de vidro), os materiais 

utilizados no meio filtrante dos WC (brita n2. e areia grossa), os tubos e conexões (de acordo 

com o valor total obtido na Tabela 12) e as mangueiras de PEAD (usada para o descarte do 

efluente), silicone e borracha (usadas na aeração do sistema). 

 
Tabela 13 - Tipo e quantidade de materiais utilizados na construção do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV 

Material Quantidade 
total 
(kg) 

Correlação 
com a UF 
(kg.m-3) 

Nome do processo no 
Ecoinvent 

Tanque séptico 48,27 0,00441 glass fibre –RoW* 
Brita n 2 4086 0,373 gravel production, crushed –

RoW* 
PVC (tubos + conexões) 8,862 0,000809 polyvinylchloride production, 

suspension polymerization –
RoW* 

Fibra de vidro 145,52 0,0133 glass fibre-RoW* 
Areia grossa – meio 

filtrante 
3600 0,329 Não se aplica 

Mangueiras de PEAD 5,908 0,000540 polyethylene production, high 
density, granulate –RoW* 

Mangueiras de silicone 0,5265 0,0000481 silicone product production –
RoW* 

Mangueiras de borracha 0,4 0,0000365 synthetic rubber production –
RoW* 

* Nos processos do Ecoinvent, a matriz energética original foi substituída pela matriz energética brasileira de 
2015 (EPE, 2016) 

 

A Tabela 14 traz um resumo das distâncias percorridas de acordo com o tipo de meio de 

transporte utilizado (trem ou caminhão), bem como, a quantidade de material utilizada em 

toneladas (correlacionada à UF), e à quantidade em t.km para o Sistema 

TS+WCFL+DS+WCFV. 
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Tabela 14 - Resumo das distâncias percorridas de acordo com o tipo de transporte utilizado (carro, trem ou 
caminhão), bem como, a quantidade de material utilizada em toneladas (correlacionada à UF), e o valor em t.km 

para o Sistema TS+WCFL+DS+WCFV. 
Material Caminhã

o (km) 
Trem 
(km) 

Quantidade de 
material 

correlacionada a UF 
(t.) 

Quantidade total 
por tipo de meio de 
transporte (t.km) 

Fibra de vidro (tanque 
séptico) 

429,00  0,00000441 Caminhão: 0,00189 

Fibra de vidro (WC) 39,60  0,0000133 Caminhão: 0,000527 
Brita n 2 60,70 

 
0,000373 Caminhão: 0,0226 

PVC 139,00 
 

0,000000809 Caminhão: 0,000112  
Areia grossa – meio 

filtrante 
91,00 254.46 0,000329 Caminhão: 0,0299 

Trem: 0,08371734 
Mangueira corrugada, DN 

40 mm (PEAD) 
142,00 

 
 0,00000054 

 
Caminhão: 0,0000767 

 
Mangueira Porosa, 75cm - 

aeração (borracha) 
174  0,0000000365 

 
Caminhão:0,0000063

5 
 

Mangueira cristal - aeração 
(silicone) 

49,90 
 

 0,0000000481 
 

Caminhão:0,0000024
0 
 

 

6.1.2.2 Inventário da etapa de operação do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV 

 

No inventário da etapa de operação do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV foram consideradas 

as características do esgoto afluente e efluente ao sistema. Bem como, a estimativa da emissão 

de gases em cada uma das unidades que o compõem e o consumo de energia elétrica pelo 

compressor de ar utilizado na aeração do sistema. A Tabela 15 traz um resumo dos dados de 

entrada da etapa de operação do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV. 
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Tabela 15 - Resumo dos dados de entrada da etapa de operação do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV. 
Entradas Quantidade 

total em um 
ano 

(kg.ano-1) 

Quantidade 
total em 20 

anos 
(kg) 

Correlação 
com a UF 
(kg.m-3) 

 
Nome do 

Processo no 
Ecoinvent 

Esgoto bruto  
DQO 529,43 10588,65 0,967 COD, Chemical 

Oxygen Demand 
PT 5,53 110,60 0,0101 Phosphorus, 

total 
Fosfato 4,00 79,94 0,0073 Phosphate 
Nitrato 0,11 2,19 0,0002 Nitrate 
Nitrito 0,77 15,33 0,0014 Nitrite 

Amônia 28,63 572,69 0,0523 Ammonia 
NT 44,29 885,86 0,0809 Nitrogen, total 

Entradas Quantidade 
total em um 

ano 
(kWh.ano-1) 

Quantidade 
total em 20 

anos 
(kWh) 

Correlação 
com a UF 
(kWh.m-3) 

 

Energia elétrica  
Consumo de energia 

elétrica pelo 
compressor de ar 

876 17.520 
 

1,6 
 

Não se aplica 

 
O consumo de energia elétrica pelo compressor eletromagnético de 100 W utilizado para a 

aeração foi obtido pela Eq.(2) apresentada no tópico 5.1.2.3.2. A potência do compressor de ar 

(informada pelo fabricante) é de 0,1 kW e o período de funcionamento do equipamento é de 24 

horas por dia, totalizando 8.760 horas por ano. Assim, o consumo do equipamento foi estimado 

em 876 kWh.ano-1. 

Os dados referentes às saídas do sistema, representados pela caracterização do esgoto, e a 

estimativa da emissão de gases estão resumidos na Tabela 16. 
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Tabela16 - Resumo dos dados de saída da etapa de operação do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV 
Saídas Quantidade 

total em um 
ano 

(kg.ano-1) 

Quantidade 
total em 20 

anos 
(kg) 

Correlação 
com a UF 
(kg.m-3) 

Nome do Processo 
no Ecoinvent 

Efluente tratado  
DQO 41,61 832,20 0,076 COD, Chemical 

Oxygen Demand 
PT 2,96 59,13 0,0054 Phosphorus, total 

Fosfato 2,63 52,56 0,0048 Phosphate 
Nitrato 0,55 10,95 0,001 Nitrate 
Nitrito 0,82 16,43 0,0015 Nitrite 

Amônia 16,53 330,69 0,0302 Ammonia 
NT 21,08 421,58 0,0385 Nitrogen, total 

Saídas Quantidade 
total em um 

ano 
(kg.ano-1) 

Quantidade 
total em 20 

anos 
(kg) 

Correlação 
com a UF 
(kg.m-3) 

Nome do Processo 
no Ecoinvent 

Gases  
Metano 97,83 1.956,6 0,179 Methane 
Óxido 
nitroso 

0,0266 0,5325 0,0000486 Dinitrogen 
monoxide 

 

A Eq. (1E) (apresentada no Apêndice E) foi utilizada para calcular as emissões de CH4 do 

tanque séptico. Considerando B0 igual a 0,25 kg CH4.kg de DQO-1 e MCF igual a 0,5, obteve-

se uma emissão de CH4 de 0,125 kg de CH4.kg DQO-1. Como a quantidade de DQO afluente 

ao tanque séptico em um ano é de 782,36 kg, tem-se uma emissão de97,80 kg de CH4 por ano. 

Considerando o valor de 0,005 g percapita-1 dia-1 de N2O emitido pelos tanques sépticos, e a 

população atendida de 10 pessoas, tem-se um total de 0,01825kg de N2O emitidos por ano pelo 

tanque séptico do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV.  

As Eq.(1F) e (2F), apresentadas no Apêndice F, foram usadas para calcular as emissões de 

CH4 do WC subsuperficial vertical saturado. A DQO média afluente ao WC de fluxo 

subsuperficial vertical saturado é de 201,0 mg.l-1, considerando a vazão média do sistema, 

obtiveram-se os resultados apresentados na Tabela 17. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

87 
 

Tabela 17- Valores calculados para chegar ao total de emissão de CH4 do WC subsuperficial vertical saturado 
do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV 

WC de fluxo subsuperficial vertical saturado 
Variáveis Quantidade 

TOW (kg DQO.ano-1) 110,05 
B0 (kg CH4.kg DQO-1) 0,25 

MCFj 0,001 
EFj (kg CH4.kg DQO-1) 0,00025 

Emissão de CH4 em um 
ano (kg CH4.ano-1) 

0,028 

 

O Nj foi calculado a partir da concentração média de NT afluente ao WC de fluxo 

subsuperficial vertical saturado, que é de, 38,5 mg.l-1. O Fator de Emissão para o N2O do WC 

de fluxo vertical subsuperficial é de 0,00023 kg N2O-N.kg N-1 (INTERGOVERNMENTAL 

PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2013). A partir da Eq.(3F), apresentada no Apêndice F, 

foram calculadas as emissões de N2O dos WC do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV (Tabela 18). 

 
Tabela 18- Variáveis e total de emissão de N²O dos WC do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV. 

WC de fluxo subsuperficial vertical saturado 
Variáveis Quantidade 

Ni (kg N.ano-1) 21,08 
EFi (kg N2O-N.kg N-1) 0,00023 
Emissão de N2O em um 
ano (kg N2O.ano-1) 

0,00762 

 

Para o WC aerado por ser uma tecnologia mais recente que as demais, não há uma 

metodologia do IPCC para a estimativa da emissão de gases por esse tipo de sistema. Por ser 

um sistema aerado, considerou-se que não seria adequado utilizar a metodologia do IPCC para 

WC de fluxo superficial, pois a aeração do sistema interfere na concentração de CH4 e N2O, 

diminuindo-as em comparação com sistemas não aerados (MALTAIS-LANDRY, 

MARANGER, BRISSON, 2009; ZHOU et al., 2017). Para sistemas aerados bem gerenciados 

o IPCC (2006) considera a emissão de CH4 igual à zero. Assim, as emissões de CH4 não foram 

contabilizadas para este sistema. 

Zhou et al., 2017 realizaram uma estimativa da emissão de N2O em um WC aerado de fluxo 

vertical plantado com a macrófita Oenanthe javanica. E encontraram uma taxa de emissão 

média de 82,99 μgm-2h-1. Embora Maltais-Landry, Maranger e Brisson (2009) tenham 

encontrado em um estudo de WC aerado de fluxo subsuperficial que o uso de diferentes 

macrófitas afeta as taxas de emissão de N2O, devido ao fato de não terem sido encontrados 

estudos utilizando a mesma macrófita do presente estudo, tal taxa de emissão foi considerada 
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nessa pesquisa. Assim, considerando a área superficial do WC que é de 0,196 m2 (tanque 

circular, com 0,5 m de raio), tem-se que ao longo de 20 anos haveria uma emissão de 0,0145 

kg de N2O (ou 0,000725 kg de N2O por ano). 

Assim, a soma dos valores encontrados para os WC e o tanque séptico é de 97,83 kg de CH4 

e 0,0266kg N2O emitidos por ano, justificando o valor apresentado na Tabela 18. 

 

6.1.2.3 Inventário da etapa de desativação do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV 

 

Os dados de inventário referentes à etapa de desativação do Sistema 

TS+WCFL+DS+WCFV, considerando uma distância entre o sistema e o local de disposição 

final dos resíduos de 50 km estão apresentados na Tabela 19. 

 
Tabela 19 - Inventário da etapa de desativação do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV. 

Material Quantidade 
correlacionada 

à UF 
(t) 
 

Quantidade  
d= 50 km 

(t.km) 

Fluxo/Processo 
(Ecoinvent) 

Tanque séptico 0,00000441 0,00022 disposal, inert material, 
0% water, to sanitary 

landfill 
Tanques (fibra de 

vidro) 
0,0000133 0,000665 disposal, inert material, 

0% water, to sanitary 
landfill 

Brita n.2 0,000373 0,01865 disposal, inert waste, 5% 
water, to inert material 

landfill 
Areia (meio 

filtrante) 
0,000329 0,01645 disposal, inert waste, 5% 

water, to inert material 
landfill 

Tubos e conexões 
(PVC) 

0,0000008904 0,0000445 disposal, building, 
polyvinylchloride 

products, to final disposal 
Mangueiras de 

PEAD 
0,00000054 0,0000270 disposal, building, 

polyethylene/polypropylen
e products, to final 

disposal 
Mangueiras de 

silicone 
0,0000000481 0,0000024 disposal, inert material, 

0% water, to sanitary 
landfill 

Mangueiras de 
borracha 

0,0000000365 0,0000018 disposal, inert material, 
0% water, to sanitary 

landfill 
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6.1.3 Inventários do Cenário 1 – Materiais 

 

Nos próximos tópicos serão apresentados os inventários das etapas de construção e 

desativação do Cenário 1 – Materiais. 

 

 

6.1.3.1 Inventário da etapa de construção do Cenário 1 - Materiais 

 

O tipo e quantidade de materiais utilizados na construção do Cenário 1 - Materiais está 

apresentado na Tabela 20. Incluindo o tanque séptico e os tanques utilizados no tratamento 

secundário (fabricados em fibra de vidro), os materiais utilizados no meio filtrante dos WC 

(brita n1. e n.2), os tubos e conexões e a mangueira de PEAD (usada para o descarte do 

efluente). 

 
Tabela 20 - Tipo e quantidade de materiais utilizados na construção do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV 

Entradas (materiais) Quantidade 
total (kg) 

Correlação 
com a UF 

Observações 

Tanque séptico 31,70 0,00678 Mesmo valor do 
Sistema 1 

Brita n1 6.144,96 1,315 Mesmo valor do 
Sistema 1 

Brita n 2 1.062,36 0,227 Mesmo valor do 
Sistema 1 

PVC 13,83 0,00296 Mesmo valor do 
Sistema 1 

Mangueira flexível 
transparente de silicone, 

DN 40 mm 

1,5616 0,000334 Mesmo valor do 
Sistema 1 

Fibra de vidro (WC) 86 0,0184 Valor estimado 
 

Para a estimativa da quantidade de fibra de vidro a ser utilizada no Cenário 1 - Materiais, 

considerou-se a construção dos tanques de fibra de vidro com o mesmo volume interno dos 

tanques do Sistema TS+WCFV+WCFH e espessura de 0,5 cm (mesma espessura dos tanques 

em fibra de vidro do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV). Considerou-se também a estrutura 

necessária para dar suporte à tubulação de alimentação e saída das WC, para as quais foi 

considerado um comprimento de 10 cm e um diâmetro de 50 mm. Adotou-se nos cálculos a 

densidade da fibra de vidro informada pelo fabricante dos tanques, que é de 1.000 kg.m-3. 
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A Tabela 21 traz um resumo das distâncias percorridas de acordo com o tipo de meio de 

transporte utilizado (carro, trem ou caminhão), bem como, a quantidade de material utilizada 

em toneladas (correlacionada à UF), e à quantidade em t.km para o Cenário 1 - Materiais. 
 

Tabela 21 - Resumo das distâncias percorridas de acordo com o tipo de transporte utilizado (carro, trem ou 
caminhão), bem como, a quantidade de material utilizada em toneladas (correlacionada à UF), e o valor em t.km 

para o Cenário 1 - Materiais. 
Material Caminhão 

(km) 
Carro 
(km) 

Trem 
(km) 

Quantidade de 
material 

correlacionada 
a UF 
(t.) 

Quantidade total 
por tipo de meio de 
transporte (t.km) 

Brita n.1 60,7 
  

0,00131 Caminhão: 0,0795 
Brita n.2 60,7 

  
0,000227 Caminhão: 0,0138 

PVC 139 2,14 
 

0,00000296 Caminhão: 
0,000411 

Carro:0,00000633 
Fibra de 

vidro (WC) 
39,6 

  
0,0000184 Caminhão: 

0,000729 
Fibra de 

vidro (tanque 
séptico) 

429 
  

0,00000679 Caminhão: 0,00291 

Mangueira 
flexível 

transparente 
para descarte 
do efluente 

37,4 2,14  0.000334 Caminhão: 
0,00000125 

Carro:0,0000000715 

 
 

6.1.3.2 Inventário da etapa de desativação do Cenário 1 - Materiais 

 

Os dados de inventário referentes à etapa de desativação do Cenário 1 - Materiais, 

considerando uma distância entre o sistema e o local de disposição final dos resíduos de 50 km 

estão apresentados na Tabela 22. 
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Tabela 22 - Inventário da etapa de desativação do Cenário 1 - Materiais. 
Material Quantidade 

correlacionada 
a UF 

(t) 
 

Quantidade  
d= 50 km 

(t.km) 

Fluxo/Processo 
(Ecoinvent) 

Tanque séptico 0,00000679 0,00034 disposal, inert 
material, 0% water, 
to sanitary landfill 

Tanque – WC 
(fibra de 
vidro) 

0,0000184 0,00092 disposal, inert 
material, 0% water, 
to sanitary landfill 

Brita (n.1 e 
n.2) 

0,00154 0,0771 disposal, inert waste, 
5% water, to inert 
material landfill 

Tubos e 
conexões 

(PVC) 

0,00000296 0,000148 disposal, building, 
polyvinylchloride 
products, to final 

disposal 
Mangueira 

flexível 
transparente 

(silicone) 

0,000000334 0,0000167 disposal, inert 
material, 0% water, 
to sanitary landfill 

 

6.2 RESULTADOS DE AICV 
 

Nessa seção (tópicos 6.2.1 a 6.2.4) serão apresentados os resultados de AICV dos Sistemas 

TS+WCFV+WCFH e TS+WCFL+DS+WCFV, e do Cenário 1 – Materiais, em termos de 

porcentagem de contribuição. Bem como, a comparação dos resultados dos Sistema 

TS+WCFV+WCFH com os resultados do Cenário 1 – Materiais. Os resultados de AICV 

absolutos foram apresentados no Apêndice G. 

 

6.2.1 Resultados de AICV do Sistema TS+WCFV+WCFH 
 

Nos próximos tópicos serão apresentados os resultados de AICV das etapas de construção, 

operação e desativação do Sistema TS+WCFV+WCFH. 
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6.2.1.1 Comparação dos resultados de AICV para as etapas de construção, operação e 

desativação do Sistema TS+WCFV+WCFH 

 

A Figura 7 traz os resultados em porcentagem referentes aos potenciais impactos ambientais 

relacionados às etapas de construção, operação e desativação do Sistema TS+WCFV+WCFH, 

os quais foram analisados utilizando o método ReCiPe. 

 
Figura 7 - Resultados em porcentagem referentes aos potenciais impactos ambientais relacionados às etapas de 

construção, operação e desativação do Sistema TS+WCFV+WCFH, utilizando o método ReCiPe. 

 
 

Para a fase de desativação (ou demolição) dos sistemas, de acordo com Dixon, Simon 

e  Burkitt (2003), Machado et al. (2006), Foley et al. (2007), Lopsik (2013), De Feo e Ferrara 

(2017), os potenciais impactos ambientais são muito pequenos em comparação com os demais 

impactos do ciclo de vida dos sistemas, e a análise dessa etapa pode ser deixada fora da fronteira 

do sistema. Contudo, nessa pesquisa, optou-se por realizar um levantamento dessa etapa para 

verificar se de fato os potenciais impactos associados são pequenos. E, na comparação entre as 

três etapas para o Sistema TS+WCFV+WCFH apresentada na Figura 7, é possível constar que 

a etapa de desativação é a que apresenta o menor potencial de causar impactos para todas as 

categorias de impacto analisadas, sendo que o maior porcentual encontrado foi para a categoria 

de acidificação terrestre (6,2%), representando ainda assim um valor bem mais baixo que o 

encontrado para as demais etapas em relação a essa categoria (12% para a etapa de operação e 

82% para a etapa de construção) e o menor porcentual encontrado foi para a categoria de 

eutrofização de água doce (0,01%). A fase de operação apresentou o maior potencial de causar 
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impacto referentes às categorias de mudanças climáticas (94%), formação de oxidantes 

fotoquímicos (66%) e eutrofização de água doce (99,6%). E para as categorias de ecotoxicidade 

de água doce (87%), toxicidade humana (85%) e acidificação terrestre (82%) o maior potencial 

de causar impactos ambientais está relacionado à etapa de construção. As etapas de construção 

e operação serão analisadas em maiores detalhes nos próximos tópicos. 

Em relação à categoria de mudanças climáticas, estudando um sistema de WCFV e um 

sistema de WCFH (ZHAO; LIU, 2012), também encontraram que a fase de operação foi a que 

apresentou um maior potencial de emissão de gases de efeito estufa, comparativamente a etapa 

de construção. Contribuindo assim, para até cerca de 76% das emissões do WCFH e 71% das 

emissões do WCFV. Sendo que os materiais de construção utilizados no referido estudo foram 

tijolos, cimento, manta geotêxtil, substrato (turfa, xisto e brita), tubulações e válvulas de 

plástico (os autores não especificaram o tipo de plástico utilizado na fabricação das tubulações 

e válvulas).  

Os resultados em porcentagem referentes aos potenciais impactos ambientais relacionados 

às etapas de construção, operação e desativação do Sistema TS+WCFV+WCFH, utilizando o 

método USEtox estão apresentados na Figura 8. 

 
Figura 8 - Resultados em porcentagem referente aos potenciais impactos ambientais relacionados às etapas de 

construção, operação e desativação do Sistema TS+WCFV+WCFH, utilizando o método USEtox. 
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A Tabela 23 traz os resultados encontrados referentes às porcentagens de contribuição de 

cada etapa para as categorias de toxicidade humana1 e ecotoxicidade de água doce, utilizando 

os métodos ReCiPe e USEtox. 

 
Tabela 23 - Resultados encontrados para o Sistema TS+WCFV+WCFH referentes às porcentagens de 

contribuição de cada etapa para as categorias de toxicidade humana e ecotoxicidade de água doce, utilizando os 
métodos ReCiPe e USEtox. 
Toxicidade Humana 

Método Construção 
(%) 

Operação (%) Desativação 
(%) 

ReCiPe 84,9 10,2 4,9 
USEtox 87,5 9,5 3,0 

Ecotoxicidade de água doce 
Método Construção 

(%) 
Operação (%) Desativação 

(%) 
ReCiPe 87,4 

 
10,2 

 
2,5 

 
USEtox 85,8 10,4 3,8 

 

Utilizando o método USEtox para as análises, constatou-se que novamente a etapa de 

desativação foi a que apresentou menores potenciais de causar impactos. E, para todas as 

categorias de impacto analisadas, os maiores impactos se referiram à etapa de construção.  

 

6.2.1.2Resultados de AICV da etapa de construção do Sistema TS+WCFV+WCFH 

 

A Figura 9 apresenta o porcentual de contribuição de cada tipo de material utilizado para a 

construção do Sistema TS+WCFV+WCFH para as categorias de impacto analisadas utilizando 

o método ReCiPe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 A categoria do método USEtox denominada no presente trabalho como toxicidade humana recebe 
originalmente a nomenclatura “Human health - total impact”. 
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Figura 9 - Resultados em porcentagem referente aos potenciais impactos ambientais relacionados à etapa de 
construção do Sistema TS+WCFV+WCFH, utilizando o método ReCiPe. 

 
 

Pela análise da Figura 9 pode-se constatar que o material que apresentou o maior potencial 

de causar impacto ambiental em relação a todas as categorias analisadas, exceto a de 

eutrofização de água doce, foi o tijolo, que apresentou porcentagens entre 32% (para a categoria 

de toxicidade humana) e 46% (para a categoria de mudança climática). O segundo material 

mais impactante em quase todas as categorias de impacto foram as barras de aço (a exceção 

ocorre em relação as categorias de mudança climática, para a qual a cal foi o segundo elemento 

maior potencial impactante, e eutrofização de água doce para a qual as barras de aço foram o 

material com o maior potencial impactante dentre todos os analisados). Sendo que o aço foi 

utilizado em quantidades muito menores que os tijolos (foram utilizados 2.335,5 kg de tijolos 

e 55,17 kg de aço), evidenciando assim o grande potencial de causar impactos ambientais do 

aço. 

Pela análise dos principais contribuintes fornecida pelo OpenLCA, percebe-se que o maior 

potencial de causar impactos relativos à categoria de mudanças climáticas para o aço se deve 

principalmente à produção de ferro gusa. A produção de aço e ferro é responsável por uma 

grande emissão de CO2 e SO2, além de NOx e NH3, o que explica o potencial de impacto do aço 

para as categorias de aquecimento global, acidificação e eutrofização (LUNDIN; 

BENGTSSON; MOLANDER, 2000). 

Para a categoria de acidificação terrestre o tanque séptico em fibra de vidro e a brita 

apresentaram o mesmo potencial de causar impacto (13%), sendo que a brita apresentou o 

segundo maior potencial de causar impactos em relação a categoria de formação de oxidantes 
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fotoquímicos (15%), tendo sido esse o material utilizado em maiores quantidades no Sistema 

TS+WCFV+WCFH (7.207,32 kg). Os resultados das análises da etapa de construção, usando 

o método USEtox estão apresentados na Figura 10. 

 
Figura 10 - Resultados das análises da etapa de construção do Sistema TS+WCFV+WCFH, usando o método 

USEtox 

 
 

A Tabela 24 traz os resultados encontrados referentes às porcentagens de contribuição de 

cada elemento considerado no inventário da etapa de construção para as categorias de 

toxicidade humana e ecotoxicidade de água doce, utilizando os métodos ReCiPe e USEtox. 

 
Tabela 24 - Resultados encontrados para o Sistema TS+WCFV+WCFH referentes às porcentagens de 

contribuição de cada elemento considerado no inventário da etapa de construção para as categorias de toxicidade 
humana e ecotoxicidade de água doce, utilizando os métodos ReCiPe e USEtox. 

 Toxicidade Humana Ecotoxicidade de água 
doce 

Material/insumo ReCiPe 
(%) 

USEtox 
(%) 

ReCiPe 
(%) 

USEtox 
(%) 

Água 0,01 0,01 0,01 0,01 
Areia 2,2 2,1 1,8 2,3 
Brita 10,9 9,8 10,2 10,9 
Cal 3,6 2,2 3,2 2,5 

Cimento 2,5 1,9 2,9 2,1 
Tanque séptico 23,5 7,7 9,6 7,6 

PVC 0,7 1,0 0,8 0,9 
Mangueira 0,4 0,4 0,5 0,4 

Tijolo 32,3 28,0 39,5 30,3 
Barras de aço 23,90 46,8 31,6 42,9 
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Pela análise da Figura 10 e da Tabela 24 nota-se que o tijolo e as barras de aço foram os 

materiais que apresentaram o maior porcentual de contribuição para todas as categorias de 

impacto analisadas pelo método USEtox. Sendo que somando as porcentagens atribuídas a esses 

dois materiais, encontra-se que eles foram responsáveis por 74,8% dos potenciais impactos 

ambientais referentes à categoria de toxicidade humana e 73,2% dos potenciais impactos 

ambientais da categoria de ecotoxicidade de água doce. Para todas as categorias de impacto 

analisadas utilizando o método USEtox, o aço foi o material que apresentou o maior potencial 

de causar impactos ambientais. Para a categoria de toxicidade humana, a produção do aço 

apresenta alto potencial de causar impactos devido à emissão de dioxinas no ar (GOMES, 

2016).  

Na comparação com os resultados obtidos para a categoria de ecotoxicidade de água doce 

pelo método ReCiPe, percebe-se que estes foram muito semelhantes ou iguais para a água, 

areia, brita, cal, cimento, PVC e mangueira. Contudo para o tijolo e o aço, pelo método USEtox, 

o aço apresentou as maiores porcentagens (43%) e o tijolo apresentou os segundo maiores 

valores (30%). O oposto do encontrado pelo método ReCiPe, com 32% e 39%, respectivamente.  

 

6.2.1.2.1 Perdas de materiais na etapa de construção do Sistema TS+WCFV+WCFH 

 

Nas análises prévias, as perdas de materiais durante a construção dos sistemas não foram 

levadas em consideração. Assim, nesse tópico estas foram consideradas com base nos índices 

de perda apresentados no tópico 6.1.1.1.1. Estimou-se a porcentagem de contribuição dessas 

perdas de materiais em relação aos potenciais impactos da etapa de construção, apresentados 

no tópico anterior. A Tabela 25 traz os resultados dessa análise, utilizando o método ReCiPe e 

considerando os índices de perda mínimo, máximo e a mediana.  

 
Tabela 25 - Resultados de AICV considerando as perdas de resíduos no Sistema TS+WCFV+WCFH 

utilizando o método ReCiPe 

Critério 
Mudança 
climática 

(%) 

Eutrofização 
de água doce 

(%) 

Ecotoxicidade 
de água doce 

(%) 

Toxicidade 
humana 

(%) 

Acidificação 
terrestre 

(%) 

Formação 
oxidantes 

fotoquímicos 
(%) 

mínimo 3,62 2,81 2,89 2,28 3,40 4,02 
mediana 15,53 10,60 11,04 9,02 10,73 10,14 
máximo 64,27 40,59 38,50 36,08 48,75 48,02 

 

Pela análise da Tabela 25 consta-se que se os resíduos tivessem sido considerados nas 

análises da etapa de construção do Sistema TS+WCFV+WCFH, seria obtido que as 
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porcentagens, quando é considerado o valor mínimo dos índices de perdas, são baixas (variando 

entre 2,3 e 4%). Contudo quando é considerada a mediana desses índices, as porcentagens 

representadas passam a ser bem mais expressivas (variando entre 9 e 15%), principalmente para 

a categoria de mudança climática. E, no caso de serem considerados os índices de perda 

máximos, as perdas de materiais passam a ser os elementos mais impactantes dentre todos os 

analisados para a categoria de mudança climática, representando 64% do valor total para essa 

categoria. A Tabela 26 traz os resultados encontrados para essa análise utilizando o método 

USEtox. 

 
Tabela 26 - Resultados de AICV considerando as perdas de resíduos no Sistema TS+WCFV+WCFH 

utilizando o método USEtox 

Critério 

Toxicidade 
Humana 

(%) 

Ecotoxicidade de 
água doce 

(%) 
mínimo 3,03 2,95 
mediana 9,92 10,00 
máximo 31,98 33,51 

 

Os resultados encontrados (em termos de porcentagens) pelo método USEtox para a 

categoria de Ecotoxicidade de água doce, em relação aos encontrados pelo método ReCiPe são 

semelhantes (3,0% e 2,9% para o valor mínimo; 11% e 10% para a mediana; e 38% e 33% para 

o valor máximo, respectivamente).  

 

6.2.1.3 Resultados de AICV da etapa de operação do Sistema TS+WCFV+WCFH 

 

A Figura 11, traz os resultados em porcentagem encontrados em relação ao potencial de 

causar impacto ambiental de elementos que compõem a etapa de operação do Sistema 

TS+WCFV+WCFH (substituição de materiais, efluentes e gases) para as categorias de impacto 

analisadas pelo método ReCiPe. 
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Figura 11 - Resultados em porcentagem referente aos potenciais impactos ambientais relacionados à etapa de 
operação do Sistema TS+WCFV+WCFH, utilizando o método ReCiPe. 

 
 

Para as categorias de mudança climática e formação de oxidantes fotoquímicos, o elemento 

que apresentou o maior potencial de causar impactos foram os gases emitidos representando, 

99% e 92% do potencial de causar impactos, respectivamente. Segundo Fuchs, Mihelcic e 

Gierke (2011), as emissões gasosas (de CH4 e N2O) dos WC verticais e horizontais estudados 

em sua pesquisa, foram de longe o elemento de maior impacto para a categoria de mudanças 

climáticas.  

Para a categoria de eutrofização de água doce, o maior porcentual foi encontrado para o 

efluente final (99,95%). Roux et al. (2010) atribuem a ocorrência dos potenciais impactos 

relativos à categoria de eutrofização, principalmente à incompleta remoção de nitrogênio e 

fósforo nesses sistemas. Para as categorias de ecotoxicidade de água doce, toxicidade humana 

e acidificação terrestre os maiores potenciais de causar impactos encontrados estão 

correlacionados à substituição da brita, sendo de respectivamente, 87%, 91% e 91%. 

 Embora esses valores sejam altos, Lopsik (2013) ao realizar uma ACV de um WC utilizando 

agregado leve de argila expandida como meio filtrante, concluiu que a substituição desse 

material por areia e brita, levaria em média, a uma redução dos potenciais impactos ambientais 

entre 10 e 42%, dependendo do método de avaliação de impacto adotado. Assim, o uso de areia 

e brita no meio filtrante mostrou um desempenho ambiental melhor que o uso de agregado leve 

de argila expandida no referido estudo. 

 A substituição da mangueira foi o elemento que apresentou as segundas maiores 

porcentagens em relação a essas mesmas categorias,13%, 9% e 9%, respectivamente. A 
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substituição da brita foi responsável por 7% dos impactos referentes à categoria de formação 

de oxidantes fotoquímicos.  

A Figura 12, traz os resultados encontrados em relação ao potencial de causar impacto 

ambiental da etapa de operação do Sistema TS+WCFV+WCFH para as categorias de impacto 

analisadas pelo método USEtox. 

 
Figura 12 - Resultados em porcentagem referente aos potenciais impactos ambientais relacionados à etapa de 

operação do Sistema TS+WCFV+WCFH, utilizando o método USEtox. 

 
 

A Tabela 27 traz os resultados encontrados referentes às porcentagens de contribuição de 

cada elemento considerado no inventário da etapa de operação para as categorias de toxicidade 

humana e ecotoxicidade de água doce, utilizando os métodos ReCiPe e USEtox. 

 
Tabela 27 - Resultados encontrados para o Sistema TS+WCFV+WCFH referentes às porcentagens de 

contribuição de cada elemento considerado no inventário da etapa de operação para as categorias de toxicidade 
humana e ecotoxicidade de água doce, utilizando os métodos ReCiPe e USEtox. 

 Toxicidade Humana Ecotoxicidade de água 
doce 

Item ReCiPe (%) USEtox 
(%) 

ReCiPe 
(%) 

USEtox 
(%) 

Efluente final 0 0 0 0 
Gases 0 0 0 0 

Substituição 
da brita 90,7 90,3 87,1 89,9 

Substituição 
da mangueira 9,3 9,7 12,9 10,1 

 

Pela análise da Figura 12 e da Tabela 27, constata-se que o impacto referente ao efluente 

final e aos gases foi de 0% para todas as categorias de impacto. Isso se deve aos dados de 
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entrada e saída considerados no inventário, que não contemplaram elementos que contribuem 

para essas categorias de impacto. Contudo senos dados de inventário fossem incluídas 

substâncias tóxicas potencialmente presentes no efluente, os resultados seriam diferentes. Os 

potenciais impactos mais significativos foram os referentes à substituição da brita, seguidos 

pelos da substituição da mangueira. Comparando os resultados obtidos pelo método USEtox 

com aqueles obtidos pelo método ReCiPe para a categoria de ecotoxicidade de água doce, 

observa-se que foram obtidos valores muito próximos.  Santana (2017) realizou a quantificação 

de microcontaminantes emergentes (bisfenol A; 4-n-nonilfenol; triclosan; genfibrozila; estrona: 

17α-etinilestradiol; dietilftalato; acetaminofeno; cafeína; sulfametoxazol; diclofenaco) em 

amostras do esgoto bruto e do efluente dos Sistemas TS+WCFV+WCFH e 

TS+WCFL+DS+WCFV, e decidiu-se fazer uma análise levando esses valores em consideração. 

Contudo, na base de dados Ecoinvent, foram localizados fluxos elementares referentes apenas 

às emissões de bisfenol A, n-nonilfenol, estrona e cafeína. E, para esses três últimos estavam 

disponíveis apenas os fluxos elementares referentes às emissões para o solo. Apenas para o 

bisfenol A estava disponível o fluxo elementar considerando a emissão na água. Assim, foi feita 

uma simulação considerando as concentrações de bisfenol A afluente e efluente ao Sistema 

TS+WCFV+WCFH encontradas no referido trabalho (apresentadas na Tabela 28), de modo a 

verificar como estas influenciariam os resultados de AICV. 

 
Tabela 28 - Quantidade de bisfenol A encontrada no afluente e no efluente do Sistema TS+WCFV+WCFH. 

Parâmetro Quantidade 
(µg.L-1) 

Esgoto bruto 
média 4,43 

Desvio padrão 3,4 
Frequência % 80 

Efluente tratado 
média 3,8 

Desvio padrão 3,4 
Frequência % 72,7 

Fonte: Adaptado de Santana (2017). 
 

E os resultados encontrados (em porcentagem de contribuição) foram os apresentados na 

Tabela 29. 

 

 

 



 
 
 

102 
 

Tabela 29 - Resultados de AICV da etapa de operação do Sistema TS+WCFV+WCFH, considerando o 
bisfenol A e utilizando o método ReCiPe. 

Elementos 
considerados na 

etapa de 
operação 

Mudança 
climática 

(%) 

Eutrofização de 
água doce 

(%) 

Ecotoxicidade 
de água doce 

(%) 

Toxicidade 
humana 

(%) 

Acidificação 
terrestre 

(%) 

Formação 
de oxidantes 
fotoquímicos 

(%) 
Efluente 

final 0 99,95 22,4 0,07 0 0 
Gases 99,5 0 0 0 0 92,5 

Substituição 
da brita 0,5 0,04 67,6 90,7 90,6 7,1 

Substituição 
da 

mangueira 0,06 0,01 9,97 9,3 9,4 0,4 
 

Pela análise da Tabela 29, pode-se constatar que nessa simulação, o efluente final contribuiu 

para 22,4% dos potenciais impactos relativos à categoria de ecotoxicidade de água doce, e 

0,07% dos impactos relativos à categoria de toxicidade humana. Diferentemente dos resultados 

anteriores, onde a contribuição do efluente encontrada para tais categorias era igual a zero. Para 

o método USEtox, os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 30. 

 
Tabela 30 - Resultados de AICV da etapa de operação do Sistema TS+WCFV+WCFH, considerando o 

bisfenol A e utilizando o método USEtox. 

Elementos considerados 
na etapa de operação 

Toxicidade 
Humana 

(%) 

Ecotoxicidade de 
água doce 

(%) 
Efluente final 0,05 17,2 

Gases 0 0 
Substituição da brita 90,3 74,4 

Substituição da 
mangueira 9,7 8,4 

 

Novamente, nota-se contribuição do efluente para os potenciais impactos ambientais 

relativos às categorias de Toxicidade humana e ecotoxicidade de água doce. 

 

6.2.2 RESULTADOS DE AICV DO SISTEMA TS+WCFL+DS+WCFV 

 

Nos próximos tópicos serão apresentados os resultados de AICV das etapas de construção, 

operação e desativação do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV.  
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6.2.2.1Comparação dos resultados de AICV para as etapas de construção, operação e 

desativação do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV 

 

A Figura 13 traz os resultados em porcentagem referente aos potenciais impactos ambientais 

relacionados às etapas de construção, operação e desativação do Sistema 

TS+WCFL+DS+WCFV, os quais foram analisados utilizando o método ReCiPe. 

 
Figura 13 - Resultados em porcentagem referentes aos potenciais impactos ambientais relacionados às etapas de 

construção, operação e desativação do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV 

 
 

Pela análise dos resultados, é possível concluir novamente que os potenciais impactos 

referentes à etapa de desativação foram os menos expressivos (variando entre 0,01% para a 

categoria de eutrofização de água doce e 1,4% para a categoria de acidificação terrestre). Para 

todas as categorias de impacto analisadas a etapa de operação foi a que apresentou os maiores 

potenciais de causar impactos ambientais, com resultados variando entre 63,9% para a categoria 

de toxicidade humana e 99,8% para a categoria de eutrofização de água doce. Esses resultados 

se devem em grande parte aos impactos relativos ao uso de energia elétrica, como se constará 

adiante no item sobre os potenciais impactos da etapa de operação do Sistema 

TS+WCFL+DS+WCFV. 
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Garfí, Flores e Ferrer (2017) compararam três sistemas de tratamento de esgoto (população 

equivalente de 1.500 habitantes): 

- Sistema de lodos ativados; 

- WCFV+ WCFH;  

- Lagoas de alta taxa de produção de algas. 

E, constataram que o sistema de lodos ativados foi o que apresentou o pior desempenho 

ambiental para todas as categorias de impacto analisadas, enquanto que o sistema de WC e o 

sistema de lagoa de alta taxa de produção de algas mostraram um desempenho ambiental similar 

entre si. Isto se deveu principalmente ao consumo de energia elétrica. Cabe mencionar que no 

referido estudo foi considerada a matriz energética espanhola de 2016 (22% nuclear; 14% 

Carvão; 19% vento; 16% hidráulica; 11% combustíveis; 10% cogeração; 5% solar fotovoltaica 

e termoelétrica; 1% outras energias renováveis e 1% resíduos). Enquanto no presente estudo foi 

considerada a matiz energética brasileira de 2015. 

Resultados semelhantes também foram obtidos em estudos anteriores, que compararam os 

potenciais impactos ambientais de sistemas de lodos ativados e WC (DIXON; 

SIMON;  BURKITT, 2003; MACHADO et al., 2006; YILDIRIM; TOPKAYA, 2012).  

A Figura 14 traz os resultados referentes à comparação das três etapas utilizando o método 

USEtox. 

 
Figura 14 - Resultados em porcentagem referente aos potenciais impactos ambientais relacionados às etapas de 

construção, operação e desativação do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV, utilizando o método USEtox. 
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A Tabela 31 traz os resultados encontrados para o Sistema TS+WCFL+DS+WCFV 

referentes às porcentagens de contribuição de cada etapa para as categorias de toxicidade 

humana e ecotoxicidade de água doce, utilizando os métodos ReCiPe e USEtox. 

 
Tabela 31 - Resultados encontrados para o Sistema TS+WCFL+DS+WCFV referentes às porcentagens de 

contribuição de cada etapa para as categorias de toxicidade humana e ecotoxicidade de água doce, utilizando os 
métodos ReCiPe e USEtox. 
Toxicidade Humana 

Método Construção 
(%) 

Operação (%) Desativação 
(%) 

ReCiPe 35,0 63,9 1,1 
USEtox 27,1 71,6 1,3 

Ecotoxicidade de água doce 
Método Construção 

(%) 
Operação (%) Desativação 

(%) 
ReCiPe 19,5 79,8 0,7 
USEtox 24,2 74,3 1,5 

 

Do mesmo modo que nas análises utilizando o método ReCiPe, nas análises utilizando o 

método USEtox, a etapa de desativação foi aquela que representou a menor porcentagem dos 

potenciais impactos ambientais. A etapa de operação, por sua vez, foi a que mais contribuiu 

para os potenciais impactos. As etapas de construção e operação serão tratadas com maiores 

detalhes nos próximos tópicos.  

 

6.2.2.2 Resultados de AICV da etapa de construção do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV 

 

A Figura 15 apresenta o porcentual de contribuição de cada tipo de material utilizado para a 

construção do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV para as categorias de impacto analisadas 

utilizando o método ReCiPe. 
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Figura 15 - Resultados em porcentagem referentes aos potenciais impactos ambientais relacionados à etapa de 
construção do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV, utilizando o método ReCiPe. 

 
 

Pela análise desses resultados nota-se que o material que mais contribuiu para a composição 

dos potenciais impactos ambientais da fase de construção do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV 

foi a fibra de vidro. Os resultados apresentados na Figura 15 foram divididos entre a fibra de 

vidro utilizada na fabricação do tanque séptico e a fibra de vidro utilizada na produção dos 

tanques utilizados no tratamento secundário. Mas, se essas porcentagens fossem somadas, se 

chegaria a um valor de 69% para a categoria de mudança climática, 86% para a categoria de 

eutrofização de água doce, 81% para a categoria de ecotoxicidade de água doce, 90% para a 

categoria de toxicidade humana, 70% para a categoria de acidificação terrestre, e 52% para a 

categoria de formação de oxidantes fotoquímicos. Sendo, portanto, a fibra de vidro o material 

mais impactante para todas as categorias de impacto analisadas. Resultado semelhante foi 

encontrado por Lutterbeck et al. (2017), que relataram que a construção do sistema representou 

36% dos potenciais impactos totais, principalmente devido à utilização de fibra de vidro para a 

produção dos tanques. No entanto, segundo os autores, o uso de fibra de vidro também possui 

algumas vantagens. Especialmente considerando que se tratam de materiais leves e compactos, 

fáceis de manusear e que têm maior resistência química do que o concreto.  
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O segundo material mais impactante para todas as categorias de impacto analisadas foi a 

areia representando entre 7,6% (para a categoria de eutrofização de água doce) e 36% dos 

potenciais impactos (para a categoria de formação de oxidantes fotoquímicos). Sendo que a 

quantidade de areia utilizada foi muito superior à quantidade total de fibra de vidro (3.600 kg, 

e 193,78 kg, respectivamente). A brita também foi responsável por uma porcentagem 

significativa dos potenciais impactos, apresentando valores entre 3,9% (para a categoria de 

toxicidade humana) e 8,9% (para a categoria de formação de oxidantes fotoquímicos), sendo 

que grandes quantidades desse material foram utilizadas (4.086 kg).  

Os resultados referentes à etapa de construção do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV 

utilizando o método USEtox estão representados na Figura 16. 

 
Figura 16 - Resultados em porcentagem referentes aos potenciais impactos ambientais relacionados à etapa 

de construção do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV, utilizando o método USEtox. 

 
 

A Tabela 32 traz os resultados encontrados referentes às porcentagens de contribuição de 

cada elemento considerado no inventário da etapa de construção para as categorias de 

toxicidade humana e ecotoxicidade de água doce, utilizando os métodos ReCiPe e USEtox. 
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Tabela 32 - Resultados encontrados para o Sistema TS+WCFL+DS+WCFV referentes às porcentagens de 
contribuição de cada elemento considerado no inventário da etapa de construção para as categorias de toxicidade 

humana e ecotoxicidade de água doce, utilizando os métodos ReCiPe e USEtox. 
 Toxicidade Humana Ecotoxicidade de água 

doce 
Item ReCiPe 

(%) 
USEtox 

(%) 
ReCiPe 

(%) 
USEtox 

(%) 
Areia 5,5 13,9 10,1 14,7 

Mangueira 0,1 0,1 0,1 0,2 
Brita 3,9 8,9 7,9 9,9 

Tanques (WC + decantador) 67,6 56,4 60,5 55,1 
Mangueira PEAD 0,0 0,4 0,2 0,3 

PVC 0,3 1,1 0,8 1,1 
Mangueira de silicone 0,1 0,2 0,2 0,2 

Tanque séptico 22,6 18,9 20,2 18,6 
 

Pela análise da Figura 16 e da Tabela 32, os tanques em fibra de vidro, seguidos pela a areia 

e a brita foram os elementos mais impactantes, nessa ordem, para todas as categorias de impacto 

analisadas utilizando o método USEtox. Fazendo uma comparação entre os resultados 

encontrados para a categoria de ecotoxicidade de água doce, pelos métodos ReCiPe e USEtox, 

encontra-se que ambos os métodos apresentaram a mesma ordem em relação aos materiais que 

mais contribuíram percentualmente para causar potenciais impactos ambientais, exceto para as 

mangueiras de silicone e PEAD. 

 

6.2.2.3 Resultados de AICV da etapa de operação do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV 

 

A Figura 17, traz os resultados encontrados em relação ao potencial de causar impacto 

ambiental de elementos (efluentes, gases, energia elétrica e substituição de materiais) que 

compõem a etapa de operação do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV para as categorias de 

impacto analisadas pelo método ReCiPe. 
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Figura 17 - Resultados em porcentagem referentes aos potenciais impactos ambientais relacionados à etapa de 
operação do Sistema 2, utilizando o método ReCiPe. 

 
       

Para as categorias de mudança climática e formação de oxidantes fotoquímicos, o elemento 

que apresentou o maior potencial de causar impactos foram os gases emitidos representando, 

92% e 63% do potencial de causar impactos, respectivamente. Para esta última categoria a 

energia elétrica foi responsável por 30% dos potenciais impactos ambientais. Para a categoria 

de eutrofização de água doce, o maior porcentual foi encontrado para o efluente final (99%). E 

para as categorias de ecotoxicidade de água doce, toxicidade humana e acidificação terrestre os 

maiores potenciais de causar impactos estão correlacionados à energia elétrica sendo, 

respectivamente, de 94,7%, 94,3% e 90%.   

A Figura 18, traz os resultados encontrados utilizando o método USEtox. 
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Figura 18 - Resultados em porcentagem referentes aos potenciais impactos ambientais relacionados à etapa de 
operação do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV, utilizando o método USEtox. 

 
 

O impacto referente ao efluente final e aos gases foi de 0% para todas as categorias de 

impacto analisadas utilizando o método USEtox, assim como ocorreu nas análises do Sistema 

TS+WCFV+WCFH.  

A Tabela 33 traz os resultados encontrados referentes às porcentagens de contribuição de 

cada elemento considerado no inventário da etapa de operação para as categorias de toxicidade 

humana e ecotoxicidade de água doce, utilizando os métodos ReCiPe e USEtox. 
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Tabela 33 - Resultados encontrados referentes às porcentagens de contribuição de cada elemento considerado no 
inventário da etapa de operação do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV para as categorias de toxicidade humana e 

ecotoxicidade de água doce, utilizando os métodos ReCiPe e USEtox. 
 Toxicidade Humana Ecotoxicidade de água 

doce 
Item ReCiPe 

(%) 
USEtox 

(%) 
ReCiPe 

(%) 
USEtox 

(%) 
efluente final 0 0 0 0 

gases 0 0 0 0 
substituição da areia 3,2 5,3 2,7 4,8 
substituição da brita 2,3 3,4 2,1 3,2 

substituição da 
mangueira de silicone 0,1 0,2 0,2 0,2 

substituição da 
mangueira de borracha 0,1 0,2 0,1 0,2 

substituição da 
mangueira de PEAD 0,1 0,4 0,2 0,3 

energia elétrica 94,3 90,6 94,7 91,3 
 

Comparando os resultados obtidos utilizando o método USEtox com aqueles obtidos pelo 

método ReCiPe nota-se que o consumo de energia elétrica aparece como o item do inventário 

que mais contribuiu para os potenciais impactos ambientais da etapa de operação (sendo 

responsável por mais de 90% dos potenciais impactos ambientais para as categorias de 

toxicidade humana e ecotoxicidade de água doce).  

Foi feita também uma simulação considerando a concentração de bisfenol A afluente e 

efluente ao Sistema TS+WCFL+DS+WCFV, apresentada na Tabela 34. 

 
Tabela 34 - Quantidade de bisfenol A encontrada no afluente e no efluente do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV. 

Parâmetro Quantidade 
(µg.L-1) 

Esgoto bruto 
Média 6,4 
Desvio 
padrão 5,6 

Frequência % 63,6 
Efluente tratado 

Média 3,8 
Desvio 
padrão 3,4 

Frequência % 72,7 
Fonte: Adaptado de Santana (2017) 
 

E os resultados encontrados (em porcentagem de contribuição) estão apresentados na Tabela 

35. 
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Tabela 35 - Resultados de AICV para o Sistema TS+WCFL+DS+WCFV considerando o Bisfenol A e utilizando 
o método ReCiPe 

Elementos 
considerados na 

etapa de operação 

Mudança 
climática 

(%) 

Eutrofização 
de água doce 

(%) 

Ecotoxicidade 
de água doce 

(%) 

Toxicidade 
humana 

(%) 

Acidificação 
terrestre 

(%) 

Formação 
oxidantes 

fotoquímicos 
(%) 

efluente final 0,0 98,7 2,7 0,01 0,0 0,0 
gases 92,0 0,0 0,0 0,00 0,0 62,1 

substituição da 
areia 0,3 0,02 2,5 3,0 6,49 5,2 

substituição da 
brita 0,1 0,01 1,9 2,1 2,0 1,3 

substituição da 
mangueira de 

silicone 0,01 0,0 0,2 0,1 0,1 0,04 
substituição da 
mangueira de 

borracha 0,01 0,0 0,1 0,09 0,09 0,04 
substituição da 
mangueira de 

PEAD 0,07 0,0 0,2 0,05 0,7 0,5 
energia elétrica 7,5 1,3 92,5 94,6 90,6 30,9 
 

Pela análise da Tabela 35, pode-se constatar que nessa simulação, os efluentes contribuíram 

para 2,7% dos impactos relativos à categoria de ecotoxicidade de água doce, e 0,01 % dos 

impactos relativos à categoria de toxicidade humana. Não tendo, portanto, causado 

modificações muito significativas para ambas as categorias (diferentemente do que ocorreu 

quando essa análise foi feita para o Sistema TS+WCFV+WCFH). Isso se deve ao alto potencial 

de causar impactos ambientais relativos às categorias de toxicidade humana e ecotoxicidade de 

água doce associado à energia elétrica, que é muito superior ao encontrado para o Bisfenol A. 

Para o método USEtox, os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 36. 
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Tabela 36 - Resultados de AICV da etapa de operação do Sistema TS+WCFV+WCFH, considerando o bisfenol 
A e utilizando o método USEtox. 

Elementos considerados na etapa de 
operação 

Toxicidade 
humana 

(%) 

Ecotoxicidade de 
água doce 

(%) 
efluente final 0,007 2,8 

gases 0 0 
substituição da areia 5,0 4,4 
substituição da brita 3,2 3,0 

substituição da mangueira de 
silicone 0,2 0,2 

substituição da mangueira de 
borracha 0,1 0,1 

substituição da mangueira de PEAD 0,4 0,3 
energia elétrica 91,1 89,2 

 

Novamente, nota-se uma pequena contribuição do efluente para os potenciais impactos 

ambientais relativos às categorias de ecotoxicidade de água doce e toxicidade humana. 

 

6.2.3 Resultados de AICV encontrados para o Cenário 1 – Materiais 

 

A Figura 19 apresenta o porcentual de contribuição de cada tipo de material utilizado no 

Cenário 1 – Materiais para as categorias de impacto analisadas utilizando o método ReCiPe. 
 

Figura 19 - Resultados em porcentagem referentes aos potenciais impactos ambientais relacionados ao Cenário 1 
- Materiais, utilizando o método ReCiPe. 
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Pela análise desses resultados constata-se que o material que mais contribuiu para a 

composição dos potenciais impactos ambientais da fase de construção do Cenário 1 – Materiais, 

foi a fibra de vidro. Se as porcentagens relativas à fibra de vidro utilizada na fabricação do 

tanque séptico e à fibra de vidro utilizada na produção dos tanques utilizados no tratamento 

secundário fossem somadas, chegar-se-ia a um valor de 70% para a categoria de mudança 

climática, 84% para a categoria de eutrofização de água doce, 76% para a categoria de 

ecotoxicidade de água doce, 88% para a categoria de toxicidade humana, 76% para a categoria 

de acidificação terrestre, e 63% para a categoria de formação oxidantes fotoquímicos. Sendo, 

portanto, este o material mais impactante para todas as categorias de impacto analisadas. O 

segundo material mais impactante para todas as categorias de impacto analisadas foi a brita 

representando entre 15% (para a categoria de eutrofização de água doce) e 31% dos potenciais 

impactos (para a categoria de formação de oxidantes fotoquímicos). Sendo que a quantidade de 

brita utilizada foi muito superior a quantidade total de fibra de vidro (7.207,32 kg, e 117,70 kg, 

respectivamente).  

Os resultados referentes à análise do Cenário 1 – Materiais utilizando o método USEtox estão 

representados na Figura 20. 

 

 
Figura 20 - Resultados em porcentagem referentes aos potenciais impactos ambientais relacionados ao Cenário 1 

- Materiais, utilizando o método USEtox. 
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A Tabela 37 traz os resultados encontrados referentes às porcentagens de contribuição de 

cada elemento considerado no inventário da etapa de construção para as categorias de 

toxicidade humana e ecotoxicidade de água doce, utilizando os métodos ReCiPe e USEtox. 

 
Tabela 37 - Resultados encontrados para o Cenário 1 -Materiais referentes às porcentagens de contribuição de 

cada elemento considerado no inventário da etapa de construção para as categorias de toxicidade humana e 
ecotoxicidade de água doce, utilizando os métodos ReCiPe e USEtox. 

 Toxicidade Humana Ecotoxicidade de água 
doce 

Item ReCiPe 
 (%) 

USEtox 
(%) 

ReCiPe 
(%) 

USEtox 
(%) 

Tanques dos 
WC 64,0 52,3 55,2 50,5 
Brita 11,1 24,8 21,6 27,2 

Tanque 
séptico 23,8 19,5 20,4 19,0 
PVC 0,7 2,5 1,7 2,3 

Mangueira 0,4 0,9 1,1 1,0 
 

Novamente os tanques em fibra de vidro (representados pelos tanques dos WC e pelo tanque 

séptico), seguidos pela brita e o PVC foram os elementos mais impactantes, nessa ordem, para 

todas as categorias de impacto analisadas. Fazendo uma comparação entre os resultados 

encontrados para a categoria de ecotoxicidade de água doce, utilizando os métodos ReCiPe e 

USEtox, os valores encontrados por ambos os métodos apresentaram a mesma ordem em 

relação aos materiais que mais contribuíram percentualmente para causar potenciais impactos 

ambientais. Já para a categoria de toxicidade humana, a porcentagem de contribuição para os 

potenciais impactos ambientais da brita encontrada utilizando o método USEtox, foi bem 

superior ao valor encontrado pelo método ReCiPe.  

 

6.2.4 Comparação dos resultados do Sistema TS+WCFV+WCFH com os resultados do 

Cenário 1 – Materiais 

 

Para a comparação dos cenários foram removidos da análise todos os materiais utilizados 

em quantidades iguais em ambos os sistemas, ou seja, os tubos e conexões de PVC, os materiais 

do meio filtrante, a mangueira e o tanque séptico. Essa decisão se deveu ao fato de que esses 

materiais apresentariam a mesma contribuição para os potenciais impactos ambientais, não 

sendo, portanto, relevantes para os cálculos comparativos. Assim, a comparação se deu 

exclusivamente em relação aos diferentes materiais utilizados na construção, ou seja, fibra de 
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vidro ou alvenaria de tijolos (incluindo além dos tijolos, o aço, o cimento, a água, a cal e a areia, 

sendo que esses quatro últimos materiais foram utilizados no preparo da argamassa). Os 

resultados obtidos para cada uma das categorias de impacto analisadas utilizando o método 

ReCiPe estão na Tabela 38. 

 
Tabela 38 - Resultados da etapa de construção do Sistema TS+WCFV+WCFH e do Cenário 1 – Materiais, 

utilizando o método ReCiPe. 
Sistema Mudança 

climática 
(kg CO2 eq.) 

Eutrofização de 
água doce 
(kg P eq.) 

Ecotoxicidade de 
água doce 

(kg 1,4-DB eq.) 

Toxicidade 
humana 

(Kg 1,4-DB eq.) 

Acidificação 
terrestre 

(kg SO2 eq.) 

Formação 
oxidantes 

fotoquímicos 
(kg NMVOC) 

Sistema 
TS+WCFV+

WCFH 2,26E-01 2,97E-05 1,40E-03 4,46E-02 6,56E-04 7,09E-04 
Cenário 1 

-Materiais 4,81E-02 1,55E-05 4,60E-04 4,37E-02 3,20E-04 2,20E-04 
 

Pela comparação dos dados apresentados na Tabela 38, constata-se que os potenciais 

impactos ambientais associados ao Cenário 1- Materiais foram menores que aqueles relativos ao 

Sistema TS+WCFV+WCFH para todas as categorias de impacto analisadas. Assim, o potencial 

de causar impactos ambientais da fibra de vidro foi menor que o potencial de causar impactos 

ambientais da alvenaria em tijolos para todas as categorias de impacto analisadas. Sendo que 

os potenciais impactos do Sistema TS+WCFV+WCFH para a categoria de mudança climática 

foram 4,7 vezes maiores que os do Cenário 1- Materiais, para a categoria de eutrofização de 

água doce esse valor foi de  1,92 vezes, para a categoria de ecotoxicidade de água doce foi de 

3,04 vezes, para a categoria de toxicidade humana foi de 1,02 vezes, para a categoria de 

acidificação terrestre foi de 2,05 vezes, e para a categoria de formação de oxidantes 

fotoquímicos foi de 3,22 vezes. Assim, a única categoria com resultados semelhantes foi a de 

toxicidade humana. Cabe mencionar que a quantidade de fibra de vidro utilizada nos tanques 

dos WC do Cenário 1- Materiais (145,52 kg) foi muito inferior a quantidade de materiais de 

construção utilizada no Sistema TS+WCFV+WCFH (89,76 kg de cimento Portland, 254,32 kg 

de cal hidratada, 892,80 kg de areia média, 295,10 kg de água, 2.160,00 kg de tijolo maciço 

comum, 175,50 kg de tijolo vazado (21 furos e 55,17 kg de barras de aço). A Tabela 39, traz os 

resultados dessa análise utilizando método USEtox. 

 
  



 
 
 

117 
 

Tabela 39 - Resultados da etapa de construção do Sistema TS+WCFV+WCFH e do Cenário 1 – Materiais, 

utilizando o método USEtox. 
Sistema Toxicidade 

humana 
(CTUh) 

Ecotoxicidade de 
água doce 
(CTUe ) 

Sistema 
TS+WCFV+WCFH 5,08E-08 6,29E-01 
Cenário 1 -Materiais 2,01E-08 1,60E-01 

 

Pela comparação dos dados apresentados na Tabela 39, observa-se que, novamente, os 

potenciais impactos ambientais associados ao Cenário 1- Materiais foram menores que aqueles 

relativos ao Sistema TS+WCFV+WCFH para todas as categorias de impacto analisadas.  

 

6.3 DETERMINAÇÃO DOS FATORES DE ALOCAÇÃO PARA O TANQUE SÉPTICO 
 

Esta seção (tópicos 6.3.1 a 6.3.6) foi desenvolvida a partir da adaptação da metodologia 

apresentada por Pradel et al. (2018) para a determinação de fatores de alocação para o lodo e o 

efluente de sistemas de tratamento de esgoto. 

 

6.3.1Parâmetros relacionados à remoção de carbono 
 

Utilizando as Eq. (7) e (8) apresentadas no tópico 5.1.3.2.1, obteve-se que: 

 

𝛼𝛼𝛼𝛼, 𝑙𝑙𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐 =  
0,44
4,11

= 0,11 

 

Logo, 𝛼𝛼𝛼𝛼, 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑙𝑙𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝 é igual a 0,89. 

 

6.3.2Parâmetros relacionados à remoção de nitrogênio 
 

Utilizando as Eq. (9), (10) e (11) (apresentadas no tópico 5.1.3.2.2), tem-se que: 

 

𝛼𝛼𝛼𝛼, 𝑙𝑙𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐 =  1,11+0,222
3,662

= 0,364 

 

 

Logo,𝛼𝛼𝛼𝛼, 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑙𝑙𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝 = 0,636 
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6.3.3Parâmetros relacionados à remoção de fósforo 
 

O parâmetro relacionado ao produto para a produção de lodo foi calculado utilizando a Eq. 

(12), apresentada no tópico 5.1.3.2.3. Segundo Lusk e Obreza (2017), aproximadamente, de 

20% a 30% de remoção de fósforo é esperada no tanque séptico devido ao depósito de sólidos 

no fundo. Assim, foi considerada nesse estudo uma porcentagem de remoção de fósforo de 

25%. E, como não foram utilizados reagentes químicos na operação do sistema, a eficiência de 

remoção química de fósforo foi considerada igual a 0. 

Assim:αP, lodo = 0,25 e, portanto, αP, efluente = 0,75 

A Tabela 40 traz um resumo dos valores para os parâmetros relacionados ao produto: 

 
Tabela 40 - Resumo dos valores para os parâmetros relacionados ao produto 

Parâmetros 
relacionados ao 

produto 

Lodo Efluente 

Carbono (αC) αC, lodo = 0,11 αC, efluente = 0,89 
Nitrogênio (αN) αN, lodo =0,364 αN, efluente=0,636 

Fósforo (αP) αP, lodo = 0,25 αP, efluente = 0,75 
 

Combinando estes parâmetros independentes (αk;r,) é produzido o fator de alocação Cr. Cr 

foi desenvolvido em um procedimento de três etapas: representação matemática de parâmetros 

relacionados ao produto (etapa 1); determinação de uma matriz de inventário corretiva I (etapa 

2) e finalização do Cr (etapa 3). 

 

6.3.4Representação matemática dos parâmetros relacionados ao tratamento de esgoto em 

tanque séptico 
 

 A razão de contribuição de cada parâmetro relacionado ao tratamento de esgoto foi 

calculada utilizando os parâmetros calculados na seção anterior (Tabela 40): 

 

𝛼𝛼𝑔𝑔 = �
𝛼𝛼𝐶𝐶,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝛼𝛼𝐶𝐶,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝛼𝛼𝑁𝑁,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝛼𝛼𝑁𝑁,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝛼𝛼𝑃𝑃,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝛼𝛼𝑃𝑃,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

� = �
0,11 0,89

0,364 0,636
0,25 0,75

� 
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6.3.5Determinação da Matriz Corretiva de Inventário I 

 
Alguns fluxos econômicos e ambientais são usados ou criados por um ou mais subprocessos, 

enquanto outros são usados ou gerados por todo o processo (ou seja, todos os subprocessos). 

Assim, uma matriz de inventário corretiva I, com termos λi,k, foi criada por Pradel et al. (2018) 

para ajustar Cg especificando se as entradas / saídas i (linhas) são usadas ou criadas por 

subprocessos k (colunas). A matriz I contém apenas uns e zeros. O número um indica que as 

entradas / saídas (i) são usadas ou criadas pelos subprocessos k, e o número zero, que não o são. 

A matriz I apresenta cinco linhas, considerando os fluxos de eletricidade, infraestrutura (que se 

refere aos materiais e equipamentos utilizados na construção dos sistemas), reagentes e emissões de 

CH4 e N2O. E três colunas representando os subprocessos de remoção de C, N e P. Como a 

infraestrutura foi usada em todos os subprocessos, as emissões atmosféricas possuem 

comportamentos específicos para remoção de C, N e P, respectivamente, e no tanque séptico 

não foi utilizado energia elétrica ou regentes, a matriz I tomou o formato: 

 

I = 

⎝

⎜
⎛

0 0 0
1 1 1
0 0 0
1 0 0
0 1 0⎠

⎟
⎞

 

 

 

 

6.3.6Finalização do fator de alocação (Cr) 

 

O fator de alocação corrigido (Cr) obtido pelas Eq. (13) e (14) apresentadas no tópico 5.1.3.3, 

resulta em uma matriz na qual as linhas representam os fatores de alocação para cada entrada / 

saída (i) e as colunas representam os fatores de alocação para cada coproduto. A primeira e 

segunda coluna da matriz Cr representaram fatores de alocação corrigidos para o lodo (Clodo) e 

o efluente tratado (Cefluente), respectivamente: 

𝛼𝛼𝑎𝑎,𝑟𝑟 =  

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

0 0
1,224 1,776

0 0
0,110 0,890
0,364 0,636⎦

⎥
⎥
⎥
⎤
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Então:  𝛼𝛼𝑟𝑟 =  

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

0 09
0,41 0,59

0 0
0,11 0,89
0,36 0,64⎦

⎥
⎥
⎥
⎤
  levando a:  𝛼𝛼𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 =  

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

0
0,41

0
0,11
0,36⎦

⎥
⎥
⎥
⎤
 e 𝛼𝛼𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =  

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

0
0,59

0
0,89
0,64⎦

⎥
⎥
⎥
⎤
 

 

Assim, com base no ICV, a matriz Clodo indicou os percentuais de carga ambiental que 

deveriam ser alocados para a produção de lodo: 41% dos recursos de infraestrutura, 11% das 

emissões de CH4 e 36% das emissões de N2O. 

 

6.4 RESULTADOS DA ACCV DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

 

Nessa seção serão abordados os seguintes tópicos: 

• Detalhamento dos custos do Sistema TS+WCFV+WCFH para o cenário 

base; 

• Detalhamento dos custos do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV para o 

cenário base; 

• Detalhamento dos custos do Cenário 1 - Materiais (adotando as mesmas 

considerações do cenário base); 

• Análise conjunta adotando as considerações do cenário de base;  

• Análise conjunta do Cenário custo zero; 

• Análise conjunta do Cenário Parelheiros; 

• Correlação dos custos com a remoção de poluentes. 

 

6.4.1 Detalhamento dos custos do Sistema TS+WCFV+WCFH para o cenário base 

 

A Tabela 41 traz os custos de aquisição do Sistema TS+WCFV+WCFH para o cenário base. 

Incluindo entre estes, os custos de aquisição dos tubos e conexões de PVC, dos tijolos utilizados 

na construção da estrutura dos WC, do cimento, cal, areia  e água utilizados para a produção da 

argamassa de assentamento e revestimento, da brita utilizada como meio filtrante e da 

mangueira utilizada para o descarte final do efluente. Nos cálculos do custo do terreno, 

considerou-se inicialmente apenas a área efetivamente ocupada pelas unidades estudadas. Mas, 

ao final desse tópico algumas simulações considerando outros valores de área foram realizadas, 

de modo a verificar como esse elemento impacta os custos. 
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Tabela 41 - Custos de aquisição do Sistema TS+WCFV+WCFH para o cenário base. 
Item Quantidade Unidade Custo Unitário 

(R$) 
Custo 

Total (R$) 
Tanque séptico 1 unidade 1.560* 1.560 

Tubos de PVC, DN 25mm 8,68 m 2,78** 24,13 
Tubos de PVC, DN 40 mm 6,5 m 2,40** 15,60 
Tubos de PVC, DN 50 mm 16,99 m 10,76** 182,81 
Tubos de PVC, DN 75 mm 2 m 23,54** 47,08 

Registros de esfera soldável de PVC 
marrom, DN 40 mm 

4 unidades 32,67** 130,68 

Válvula de retenção em PVC, DN 
50mm 

1 unidades 48,73** 48,73 

Tês de PVC, DN 25 mm 5 unidades 2,28** 11,40 
Tês de PVC, DN 50 mm 4 unidades 6,72** 26,88 

Joelho/cotovelo de PVC, DN 25 mm 4 unidades 0,59** 2,36 
Joelho/cotovelo de PVC, DN 50 mm 4 unidades 4,14** 16,56 

Cimento Portland 89,76 kg 0,48** 43,08 
Cal hidratada 254,32 kg 0,45** 114,44 
Areia média 892,8 kg 0,0388** 34,67 

Água 0,2951 m3 6,46*** 1,91 
Tijolo maciço comum 864 unidades 0,27** 233,28 

Tijolo vazado (21 furos) 65 unidades 1,92** 124,80 
Barras de aço corrugado 55,17 kg 3,40** 187,58 

Brita n.1 3,41 m3 54,47** 185,74 
Brita n. 2 0,59 m3 54,47** 32,14 

Mangueira flexível transparente, DN 
40 mm 

3,2 m 12,05** 38,56 

Área (terreno) 7,2 m2 1.953,77**** 14.067,14 
Total 16.812,58 

Fontes: *fornecedores; ** SINAPI (2016); *** COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO (2017), **** Vasques (2015). 

 

Para a estimativa do custo da água utilizada para o preparo da argamassa foi considerada a 

tarifa da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP(residencial – 

normal) de 2015 para a classe de consumo de 11-20 m3.mês-1 (COMPANHIA DE 

SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2017), tendo em vista que o 

sistema piloto foi projetado para uma família de 4 pessoas e que o consumo per capita de água 

em 2015 para São Paulo foi estimado em 159,2 l. hab-1.dia-1 (BRASIL, 2017).Os custos de 

construção e/ou instalação do Sistema TS+WCFV+WCFH 1 para o cenário base foram 

apresentados na Tabela 42. Estes envolvem os custos com a mão de obra para a construção da 

estrutura dos WC, bem como, o revestimento desta e a instalação dos tubos de PVC. 

 
Tabela 42 - Custos de construção e/ou instalação do Sistema TS+WCFV+WCFH para o cenário base. 
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Item Custo do m2 
(R$) 

Área 
Construída 

(m2) 

Custo Total 
(R$) 

Alvenaria 55,19 12,52 690,98 
Emboço (massa única) 25,84 29,78 769,51 
Instalação dos tubos de 

PVC 
Não se aplica Não se aplica 74,16 

Total R$1.534,65 
 

Para as estruturas foi considerada uma área de 12,52 m2, pois o sistema possui 11,52 m2 de 

paredes de tijolo convencional, mais 1 m2 de paredes de tijolo de 21 furos. Para o emboço foi  

considerada uma área de 29,78 m2 a ser revestida (vide cálculos apresentados no APÊNDICE 

A). Para o cálculo do custo com mão de obra para a instalação dos tubos de PVC, o SINAPI 

(2016) apresenta valores distintos de acordo com o diâmetro nominal (DN) dos tubos. Assim, 

esses custos foram obtidos conforme especificado na Tabela 43. 

 
Tabela 43 - Considerações adotadas e custo total da mão de obra para a instalação dos tubos de PVC do Sistema 

TS+WCFV+WCFH para o cenário base. 
DN do tubo 

utilizado (mm) 
Metragem de tubo 

utilizada no 
Sistema  

(m) 

Custo do metro de 
tubo instalado 

(R$) 

Custo total (R$) 

≤ a 40 mm 15,18 
(8,68 + 6,50) 

1,92 29,15 

> 40 mm e ≤ 75 
mm 

18,99 
(16,99 + 2,00) 

2,37 45,01 

Total   74,16 
 

Nos custos de operação e manutenção do Sistema TS+WCFV+WCFH  foram considerados 

os valores anuais referentes à mão de obra necessária para a poda dos WC e para a manutenção 

do sistema (considerando duas horas de trabalho por mês, para ambos os casos), além dos custos 

anuais com o transporte e disposição final do lodo (considerando uma limpeza por ano), 

conforme especificado na Tabela 44.  

 
Tabela 44 - Custos  anuais de operação e manutenção do Sistema TS+WCFV+WCFH para o cenário base. 

Item Quantidade Unidade Custo 
Unitário 

(R$) 

Custo Total 
(R$) 

Auxiliar de 
Jardinagem 

24 Horas.homem-

1 
14,77 354,48 

Auxiliar de 
Manutenção 

24 Horas.homem-

1 
14,49* 347,76 
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Transporte e 
disposição final lodo 

NA* NA 325,00 325,00 

*NA= Não se aplica 
 

Contudo, como esses valores se repetem ao longo do ciclo de vida do sistema, foi calculado 

o VP referente ao período de 20 anos utilizando a Eq.(16) apresentada no tópico 5.2, obtendo-

se os valores apresentados na Tabela 45. 

 
Tabela 45 - VP dos custos de operação e manutenção do Sistema TS+WCFV+WCFH para o cenário base, 

considerando n=20 anos. 
VP (R$) 

Auxiliar de 
jardinagem 

Auxiliar de 
manutenção 

Transporte e 
disposição final do 

lodo 
 

3559,43 3491,95 3263,41 
VP total  10.314,79 

 

Em relação aos custos de substituição, foi considerado que a mangueira seria trocada a cada 

5 anos, e que o meio filtrante seria substituído a cada 10 anos (com base em STEER; 

ASELTYNE; FRASER, 2003; VYMAZAL, 2005; HUGHES-RILEY et al.,2014; BESANÇON 

et al., 2017). O VP referente a esses custos foi calculado utilizando a Eq. (17) do tópico 5.2, e 

foi apresentado na Tabela 46. Sendo que, o valor obtido para a taxa Selic equivalente à 20 anos, 

utilizando as Eq. (19), (20) e (21), foi de 18,04% e para o IPCA correspondeu à 7,70%. Assim, 

o valor de 1+r, calculado com base na Eq. (18), foi de 1,096 e, portanto, a taxa de desconto (r) 

utilizada em todos os cálculos do presente trabalho foi de 9,6%2.  

 
Tabela 46 - VP dos custos de substituição para o Sistema TS+WCFV+WCFH para o cenário base. 

Material VP - Ano 5 
(R$) 

VP - Ano 10 
(R$) 

VP - Ano 15 
(R$) 

Soma do VP 
de cada 
material 

(R$) 
Mangueira 24,38 15,42 9,75 49,55 

Brita Não se aplica 87,12 Não se aplica 87,12 
VP total da substituição (R$) 136,67 

 

Em relação aos custos de desativação, foi considerado o custo da mão de obra necessária 

para a demolição dos tanques e limpeza do terreno.Considerou-se que o trabalho seria realizado 

em oito horas, sendo contratadas duas pessoas para a realização dos procedimentos. Nos custos 

                                                             
2 Em dezembro de 2015 o valor médio da taxa de juros a longo prazo (TJLP) era de 7% (BANCO NACIONAL 
DO DESENVOLVIMENTO, 2018). 
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também foram incluídas as despesas com o aluguel da caçamba de 7 m3 (vide cálculos do 

volume de resíduos apresentado no APÊNDICE H) e posterior transporte e disposição final dos 

resíduos. Tais valores foram obtidos com base na consulta à empresas que prestam esse serviço 

na região do estudo, tendo sido calculada a média dos valores informados por cinco empresas 

diferentes. Como esses custos só irão ocorrer após 20 anos, foi realizado o cálculo do VP, 

obtendo-se os valores apresentados na Tabela 47. 

 
Tabela 47 - Custos de desativação do Sistema TS+WCFV+WCFH para o cenário base. 

Item Quantidade Unidade Custo 
Unitário 

(R$) 

Custo 
Total 
(R$) 

Mão de obra 16 Horas.homem-1 14,49* 231,84 
Aluguel de 

caçamba, transporte 
e disposição final 

dos resíduos 

1 unidade 303,00 303,00 

Soma dos custos de desativação: R$ 534,84 
VP (n= 20 anos):R$ 85,51 

*Foi considerado o valor da hora do auxiliar de serviços gerais fornecido pelo relatório do SINAPI (SINAPI, 
2016) 

 

A Tabela 48 apresenta um resumo dos custos incorridos ao longo do ciclo de vida do Sistema 

TS+WCFV+WCFH para o cenário base, convertidos para o VP quando for o caso, bem 

como,ovalor do CCV, obtido pela soma dos custos, conforme a Eq. (15) apresentada no tópico 

5.2. São apresentados também os custos por m3 de esgoto tratado em 20 anos e a porcentagem 

representada por cada custo na composição do CCV. 

 
Tabela 48 - Resumo dos custos incorridos ao longo do ciclo de vida do Sistema TS+WCFV+WCFHpara o 

cenário base. 
Tipo de 
custo 

Valor 
(R$) 

Custo por m3 de 
esgoto tratado em 20 

anos 
(R$) 

Porcentagem em 
relação ao CCV 

(%) 

CA 16.812,58 3,60 58,21 
CCI 1.534,65 0,33 5,31 
OM 10.314,79 2,21 35,71 

S 136,67 0,03 0,47 
D 85,51 0,02 0,30 

CCV 28.884,20 6,18 100,00 
 

Com base na análise da Tabela 48, é possível verificar que os custos de aquisição, seguidos 

pelos custos de operação e manutenção foram os que mais impactaram o CCV do Sistema 
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TS+WCFV+WCFH, representando 93,92% do valor deste. Os custos de operação e 

manutenção são bastante representativos, porque eles ocorrem mensalmente ao longo de todo 

o ciclo de vida do Sistema TS+WCFV+WCFH, diferentemente de todos os demais custos, que 

não apresentam essa periodicidade. Dentre os custos de aquisição, o elemento mais impactante 

é o custo de aquisição do terreno, que representa 84,67% dos custos de aquisição. O segundo 

maior valor de custo de aquisição está relacionado ao custo tanque séptico, contudo este 

representa apenas 9,28% do custo total de aquisição.Se fossem considerados todos os elementos 

utilizados na construção e revestimento da parte estrutural WC (tijolos, cimento, cal, areia, água 

e barras de aço), os custos de todos esses itens somados, correponderia a 4,40% dos custos de 

aquisição. Sendo portanto, bem menos representativos do que os custos relacionados à 

aquisição do terreno. Somando os custos de aquisição do terreno a estes últimos custos, seria 

obtido que eles representam no total 89,07% dos custos de aquisição.Um resultado semelhante 

a este foi obtido por Mburu et al. (2013), que em um estudo sobre um WC horizontal de fluxo 

subsuperficial encontraram que 93% dos custos de aquisição estavam relacionados à compra de 

terreno e às obras de alvenaria.  

 

6.4.2 Detalhamento dos custos do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV para o cenário base 

 

A Tabela 49 traz os custos de aquisição de materiais de construção e do terreno para a 

instalação do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV para o cenário base. Assim, como para o 

Sistema TS+WCFV+WCFH, foi feito um levantamento dos custos referentes aos tubos e 

conexões de PVC e dos materiais utilizados no meio filtrante (brita e areia grossa).Como nesse 

sistema os tanques não foram construídos com tijolos (assim, como no caso do Sistema 

TS+WCFV+WCFH), mas sim produzidos em fibra de vidro, o custo da aquisição desses 

tanques também é apresentado. O custo dos materiais e equipamentos utilizados para a aeração 

do sistema, tais como, compressor de ar e mangueiras também foram incluídos. 
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Tabela 49 - Custos de aquisição do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV para o cenário base. 
Item Quantidade Unidade Custo 

Unitário 
(R$) 

Custo 
Total 
 (R$) 

Tanque séptico 1 unidade 2.340 2.340,00 
Tubo de PVC, DN 20 4,5 m 4,70 21,15 
Tubo de PVC, DN 40 12,4 m 8,68 107,63 
Tubo PVC, DN 100 3 m 9,90 29,70 

Tê de PVC, DN 40 mm 7 Unidade 10,51 73,57 
Tê de PVC agua 1/2" 5 Unidade 3,64 18,20 

Cotovelo / joelho PVC, 1/2" 8 Unidade 1,46 11,68 
Cotovelo PVC, DN 40 8 Unidade 3,55 28,40 

Registro tipo esfera de PVC, 
DN 40 mm 

2 Unidade 32,67 65,34 

Flange parafusos 6 furos 3 Unidade 8,05 24,15 
Cap PVC, DN 40 Agua 2 Unidade 2,68 5,36 
Tanque do WC aerado 1 Unidade 1.787,35 1.787,35 

Decantador 1 Unidade 1.657,50 1.657,50 
Tanque do WC saturado 1 Unidade 2.971,45 2.971,45 

Brita n.2 3 m³ 54,47 163,41 
Areia grossa 2 m³ 57,72 115,44 

Compressor eletromagnético 1 Unidade 750,00 750,00 
Mangueira corrugada em 

PEAD, DN 40 mm 
3,90 m 5,91 23,04 

Mangueira Porosa, 75cm 4 Unidade 26,00 104,00 
Mangueira cristal 1/2'' 4,50 m 1,05 4,73 

Terreno 6,77 m² 1.953,77 13.227,02 
Custo total (R$) 23.529,12 

 

A Tabela 50 traz um resumo dos custos de construção e/ou instalação, que envolve os custos 

com a mão de obra para a instalação dos tanques e para a instalação elétrica. 

 
Tabela 50 - Custos de construção e/ou instalação do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV para o cenário base. 

Item Quantidade Unidade Custo 
Unitário (R$) 

Custo Total 
(R$) 

Ligação da 
tubulação 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 39,56 

Instalação 
Elétrica 

4 Horas.homem-

1 
20,52* 82,08 

Custo total de construção e/ou instalação (R$) 121,64 
*Valor da hora para eletricista com encargos complementares, fornecido pelo relatório do SINAPI (SINAPI, 

2016). 
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Na Tabela 51 são apresentadas as considerações adotadas (com base no relatório do SINAPI, 

2016) para estabelecer o custo referente à mão de obra para a instalação dos tubos de PVC, 

apresentado na tabela anterior. 

 
Tabela 51 - Considerações adotadas e custo total da mão de obra para a instalação dos tubos de PVC do Sistema 

TS+WCFL+DS+WCFV. 
DN do tubo 

utilizado 
 (mm) 

Metragem de tubo 
utilizada no 

Sistema  
(m) 

Custo do metro de 
tubo instalado 

(R$) 

Custo total  
(R$) 

≤ a 40 mm 16,90 
(4,50 + 12,40) 

1,92 32,45 

> 40 mm e ≤ 75 
mm 

3,00 2,37 7,11 

Total   39,56 
 

No cálculo dos custos de operação e manutenção foram considerados os valores anuais 

referentes à mão de obra necessária para a poda dos WC e a manutenção do sistema, além dos 

custos anuais com o transporte e disposição final do lodo (tendo sido considerados os mesmos 

valores do Sistema TS+WCFV+WCFH) e os gastos referentes ao consumo de energia elétrica 

pelo compressor de ar, conforme apresentado na Tabela 52. 

 
Tabela 52 - Custos de operação e manutenção do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV. 

Item Quantidade Unidade Custo 
Unitário 

(R$) 

Custo Total 
por ano 

(R$) 
Auxiliar de 
Jardinagem 

24 Horas.homem-

1 
14,77 354,48 

Auxiliar de 
Manutenção 

24 Horas.homem-

1 
14,49 347,76 

Disposição final 
lodo 

Não se 
aplica 

Não se aplica 325,00 325,00 

Energia - 
Compressor 

876,00 kWh.ano-1 0,20111 176,17 

Ao longo do ano de 2015 a bandeira tarifária de energia elétrica esteve na cor vermelha. A 

tarifa para o subgrupo B1, que representa os consumidores residenciais, era de R$ 0,20111 por 

kWh para a bandeira vermelha (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2015).  

Assim, esse valor foi considerado nos cálculos. 

O VP dos custos de operação e manutenção para n=20 anos estão apresentados na Tabela 

53. 
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Tabela 53 - VP dos custos de operação e manutenção do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV para o cenário base, 
considerando n=20 anos. 

VP (R$) 
Auxiliar de 
jardinagem 

Auxiliar de 
manutenção 

Disposição final do 
lodo 

Energia- 
compressor 

3559,43 3491,95 3263,41 1657,11 
VP total (R$)   11.971,90 

 
 

Pela análise da Tabela 54 é possivel constatar que o VP referente aos gastos relativos ao 

consumo de energia elétrica pelo compressor representa cerca de 14% do VP total dos custos 

de operação e manutenção. 

O VP dos custos de substituição incorridos ao longo do ciclo de vida do Sistema 

TS+WCFL+DS+WCFV estão apresentados na Tabela 46. Para as mangueiras e o compressor 

de ar , considerou-se que a substituição seria feita a cada 5 anos (vide GLICK; GUGGEMOS, 

2013). Para o meio filtante (brita e areia) foi considerada uma troca a cada 10 anos, mesmo 

perído considerado para o Sistema TS+WCFV+WCFH. 

 
Tabela 54 - VP dos custos de substituição do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV para o cenário base. 

Material VP - Ano 5 
(R$) 

VP - Ano 
10 

(R$) 

VP - Ano 
15 

(R$) 

Soma do 
VP de cada 

material 
(R$) 

mangueiras 75,73 47,89 30,28 153,91 
compressor 474,25 299,89 189,63 963,77 

meio filtrante - 
brita 

Não se 
aplica 

65,34 Não se 
aplica 

65,34 

filtrante - areia Não se 
aplica 

46,16 Não se 
aplica 

46,16 

VP total da substituição (R$) 1.229,17 
 

Os valores adotados para os custos de desativação do Sistema TS+WCFL+DS+WCFVpara 

o cenário base, considerando o aluguel de uma caçamba com capacidade de 6 m3 (vide cálculos 

do APÊNDICE H) estão apresentados na Tabela 55. 
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Tabela 55 - Custos de desativação do Sistema TS+WCFV+WCFH. 
Item Quantidade Unidade Custo 

Unitário 
(R$) 

Custo 
Total 
(R$) 

Mão de obra 16 Horas.homem-1 14,49* 231,84 
Aluguel de 

caçamba, transporte 
e disposição final 

dos resíduos 

1 unidade 260,00 260,00 

Soma dos custos de desativação: R$ 491,84 
VP (n= 20 anos):R$ 78,63 

*Foi considerado o valor da hora do auxiliar de serviços gerais fornecido pelo relatório do SINAPI(SINAPI, 
2016) 

 

 Os custos ocorridos ao longo do ciclo de vida do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV para o 

cenário base, os custos por m3 de esgoto tratado em 20 anos e a porcentagem representada por 

cada custo em relação ao CCV estão resumidos na Tabela 56. 

 
Tabela 56 - Resumo dos custos totais do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV, valor do m3 de esgoto tratado em 20 

anos e porcentagem em relação ao CCV. 
Tipo de custo Valor (R$) Valor por 

m3 de 
esgoto 

tratadoem 
20 anos 

Porcentagem 
em relação ao 

CCV 

CA 23.529,12 2,15 63,71 
CCI 121,64 0,01 0,33 
OM 11.971,90 1,09 32,42 

S 1.229,17 0,11 3,33 
D 78,63 0,01 0,21 

CCV 36.930,46 3,37 100,00 
 

Com base na análise da Tabela 56, constata-se que, assim como para o Sistema 1, os custos 

de aquisição, seguidos pelos custos de operação e manutenção foram os que mais impactaram 

o CCV do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV para o cenário base, representando 96,1% dos 

custos totais. Dentre os custos de aquisição, o elemento mais impactante foi o custo para a 

aquisição do terreno. Mesmo somando os custos de todos os tanques utilizados no tratamento 

secundário, o valor encontrado seria inferior ao custo do terreno. Somando o custo de aquisição 

de todos esses tanques, obtem-se que estes representam 37,2% dos custos de aquisição, 

enquanto o custo do terreno representa 56,2% destes. Como um diferencial do Sistema 

TS+WCFL+DS+WCFVé que um dos WC é aerado artificialmente, os custos relacionados à 

aeração foram analisados separadamente, e agrupados na Tabela 57. 
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Tabela 57 - Custos relacionados à aeração do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV para o cenário base. 

Tipo de custo Item analisado Custo (R$) 
CA Compressor eletromagnético 750,00 
CA Mangueira Porosa, 75cm 104,00 
CA Mangueira cristal 1/2'' 4,73 
CCI Instalação Elétrica 82,08 
OM Energia - Compressor 1.657,11 

S Compressor 963,77 
Custo total R$ 3.561,69 

 

Pela análise da Tabela 57, pode-se observar que os custos com a aeração representam 9,6% 

do CCV do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV para o cenário base.  

 

6.4.3 Detalhamento dos custos do Cenário 1 - Materiais  (adotando as mesmas 

considerações do cenário base) 

 

Como o Cenário 1 - Materiais, representa uma simulação onde o sistema estudado, teria as 

mesmas características e dimensões do Sistema TS+WCFV+WCFH, contudo seria construído 

utilizando fibra de vidro ao invés de tijolos, os custos de operação e manutenção e de 

substituição considerados para este sistema foram os mesmos do Sistema TS+WCFV+WCFH 

para o cenário base. E, os custos de construção e/ou instalação e de desativação considerados 

foram os mesmos do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV para o cenário base, tendo em vista que 

ambos possuem tanques de fibra de vidro, e que o volume de resíduos proveniente da demolição 

apresenta valores próximos (vide cálculos do APÊNDICE H).  A Tabela 58, traz os custos de 

aquisição do Cenário 1 - Materiais (adotando as mesmas considerações do cenário base), 

envolvendo os custos para a aquisição dos tubos e conexões de PVC, do meio filtrante (brita 

n.1 e n.2), da mangueira para o descarte do efluente, e do terreno para a instalação do Sistema 

(sendo que todos esses custos são iguais aos do Sistema TS+WCFV+WCFH), bem como, o 

custo de aquisição dos WC em fibra de vidro. 
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Tabela 58 - Custos de aquisição do Cenário 1 - Materiais  (adotando as mesmas considerações do cenário 
base). 

Item Quantidade Unidade Custo 
Unitário 

(R$) 

Custo 
Total (R$) 

Tanque séptico 1 unidade 1.560 1.560 
Tubos de PVC, DN 25mm 8,68 m 2,78 24,13 
Tubos de PVC, DN 40 mm 6,5 m 2,40 15,60 
Tubuos de PVC, DN 50 mm 16,99 m 10,76 182,81 
Tubos de PVC, DN 75 mm 2 m 23,54 47,08 

Registros de esfera soldável de 
PVC marrom, DN 40 mm 

4 unidades 32,67 130,68 

Válvula de retenção em PVC, DN 
50mm 

1 unidades 48,73 48,73 

Tês de PVC, DN 25 mm 5 unidades 2,28 11,40 
Tês de PVC, DN 50 mm 4 unidades 6,72 26,88 

Joelho/Cotovelo de PVC, DN 25 
mm 

4 unidades 0,59 2,36 

Joelho/Cotovelo de PVC, DN 50 
mm 

4 unidades 4,14 16,56 

WCFV (fibra de vidro) 1 unidades 3.031,5
0 

3.031,50 

WCFH (fibra de vidro) 1 unidades 2.273,6
3 

2.273,63 

brita n.1 3,41 m3 54,47 185,74 
brita n.2 0,59 m3 54,47 32,14 

Mangueira flexível transparente, 
DN 40 mm 

3,2 m 12,05 38,56 

Terreno 7,2 m2 1.953,7
7 

14.067,1
4 

Total (R$) 21.694,94 
 

Um resumo dos custos totais do Cenário 1 - Materiais e dos custos por m3 de esgoto tratado 

em 20 anos, bem como,da porcentagem representada por cada custo na composição do CCV 

(adotando as mesmas considerações do cenário base) é apresentado na Tabela 59. 

 
Tabela 59 - Custos totais do Cenário 1 – Materiais, valor por m3 de esgoto tratado em 20 anos e porcentagem em 

relação ao CCV (adotando as mesmas considerações do cenário base) 
Tipo de custo Valor 

(R$) 
Valor por m3 de esgoto 

tratado em 20 anos 
 (R$) 

Porcentagem 
do CCV 

 (%) 
CA 21.694,94 4,64 67,07 
CCI 121,64 0,03 0,38 
OM 10.314,79 2,21 31,89 

S 136,67 0,03 0,42 
D 78,63 0,02 0,24 

CCV 32.346,67 6,92 100,00 
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Com base na análise da Tabela 59, é possível verificar que os custos de aquisição, seguidos 

pelos custos de operação e manutenção novamente foram os que mais impactaram os custos, 

representando 98,96% dos custos totais. Dentre os custos de aquisição, o elemento mais 

impactante foi o custo para a aquisição do terreno. Somando o custo de aquisição de todos de 

todos os tanques utilizados no tratamento secundário, obtém-se que estes representam 24,45% 

dos custos de aquisição, enquanto o custo do terreno representa 64,84% destes. Contudo, se 

analisarmos a Tabela 58, é possível constatar que os tanques dos WCFV e WCFH 

representaram 69% dos custos de aquisição do Cenário 1- Materiais.  

 

6.4.4 Análise conjunta adotando as considerações do cenário de base 

 

Embora não seja possível fazer uma comparação direta entre os Sistemas 

TS+WCFV+WCFH e TS+WCFL+DS+WCFV, pois esses possuem efluentes e vazões de 

tratamento diferentes, é possível fazer algumas análises conjuntas destes. Como a única 

diferença do Cenário 1 – Materiais em relação ao Sistema TS+WCFV+WCFH é o uso de 

diferentes materiais de construção, nesse caso, é possível fazer comparações diretas, mostrando 

como o uso de diferentes materiais afeta o custo dos sistemas. A Figura 21 traz um resumo de 

todos os custos ocorridos ao longo do ciclo de vida dos Sistemas TS+WCFV+WCFH e 

TS+WCFL+DS+WCFV e do Cenário 1 – Materiais.  

 
Figura 21 - Resumo de todos os custos ocorridos ao longo do ciclo de vida dos Sistemas TS+WCFV+WCFH e 

TS+WCFL+DS+WCFV e do Cenário 1 – Materiais (adotando as considerações do cenário de base). 
 

 
 

Dentro dessa perspectiva, o Sistema TS+WCFV+WCFH foi o que apresentou um menor 

valor de CCV. Contudo, analisando os custos por m3 de esgoto tratado (Figura 22), um resultado 

diferente é obtido. Nesse caso, o Sistema TS+WCFL+DS+WCFV é o que apresenta um menor 

CCV. Isso se deve ao fato do volume médio de esgoto tratado ao longo de 20 anos no Sistema 
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TS+WCFL+DS+WCFV (10.950 m3) ser muito superior ao volume médio tratado no Sistema 

TS+WCFV+WCFH ao longo do mesmo período, e consequentemente, no Cenário 1 – Materiais 

(4.672 m3).  

 
Figura 22 - Resumo de todos os custos por m3 de esgoto tratado ocorridos ao longo do ciclo de vida dos Sistemas 
TS+WCFV+WCFH e TS+WCFL+DS+WCFV e do Cenário 1 – Materiais (adotando as considerações do cenário 

de base). 

 
 

Pela análise da Figura 22, é possível constatar que o CCV do Sistema TS+WCFV+WCFH e 

do Cenário 1 – Materiais por m3 de esgoto tratado apresentam valores muito próximos. Contudo, 

considerando que ambos os sistemas possuem as mesmas dimensões, e que os custos de OM e 

S considerados foram os mesmos, é possível concluir com base nesses resultados que o uso da 

fibra de vidro na construção dos tanques ao invés da alvenaria em tijolos, aumentou em  cerca 

de 12% o valor do CCV, e em 28,9% os custos de aquisição por m3 de esgoto tratado. Tal 

diferença se deve aos custos de aquisição dos tanques de fibra de vidro serem superiores ao 

custo para a construção em alvenaria. Considerando ainda que esses sistemas costumam ser 

instalados em regiões periféricas ou rurais, o transporte dos tanques em fibra de vidro do local 

de fabricação até o onde serão instalados pode implicar em custos elevados (caso não haja 

fabricantes desse tipo de tanque próximo ao local de instalação), aumentando mais ainda os 

custos incorridos ao longo do ciclo de vida do sistema. Além disso, o custo da mão de obra 

nessas regiões costuma ser menor do que nos grandes centros, podendo tornar a opção pelo uso 

dos tanques em fibra de vidro ainda mais desfavorável em relação à alvenaria. O custo de 

aquisição do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV ficou bem inferior ao do Sistema 

TS+WCFV+WCFH e Cenário 1 - Materiais (representando pouco mais de 50% do valor deste). 

Os custos de operação e manutenção do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV também 

representaram pouco menos de 50% dos custos de operação e manutenção do Sistema 

TS+WCFV+WCFH e Cenário 1 – Materiais, ainda que no Sistema TS+WCFL+DS+WCFV, um 
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maior número de elementos tenham sido considerados nos cálculos, devido ao consumo de 

energia elétrica pelo compressor utilizado para a aeração do sistema. Tal fato, pode ser 

explicado novamente, pela maior vazão de esgoto tratado no Sistema TS+WCFL+DS+WCFV. 

Gkika, Gikas e Tsihrintzis (2014) em uma análise de custo de 9 sistemas de WC instalados na 

Grécia, constataram, que em termos de custos de operação, existe uma economia de escala, 

porque à medida que a população atendida (e consequentemente a vazão tratada pelos sistemas) 

aumentava, o custo de operação por m3 de esgoto tratado diminuía significativamente. 

 

6.4.5 Análise conjunta do cenário custo zero 

 

Fez-se uma simulação desconsiderando o custo do terreno, de modo a verificar como os 

demais custos se correlacionariam nesse caso. Nesse cenário, teria-se para o Sistema 

TS+WCFV+WCFH um custo de aquisição de R$2.745,44, para o Sistema 

TS+WCFL+DS+WCFV este custo seria de R$10.302,10, e para o Cenário 1 - Materiais de 

R$7.627,80. E o valor de cada tipo de custo considerado nesse estudo, bem como, do CCV, 

seriam os apresentados na Figura 23. 

 
Figura 23 - Valor de cada tipo de custo considerado nesse estudo, bem como, do CCV para o Cenário custo zero. 

 
 

Pela análise da Figura 23 é possível constatar que nessa Simulação o Sistema 

TS+WCFV+WCFH foi o que apresentou o menor CCV. E o elemento que mais contribuiu para 

isso foi a escolha do tipo de material selecionado para a construção dos WC. Isso fica bastante 

evidente quando é feita a comparação entre os custos de aquisição do Cenário 1- Materiais com 

os do Sistema TS+WCFV+WCFH. Em comparação com os resultados apresentados na Figura 

21 (cenário base), os custos de aquisição, nesse cenário são 6,1 vezes menores para o Sistema 

1; 2,3 vezes menores para o Sistema 2; e 2,8 vezes menores para o Cenário 1 – Materiais. 

Evidenciando, assim, o peso que o custo do terreno tem nos custos de aquisição, sobretudo para 
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o Sistema TS+WCFV+WCFH, no qual os custos para a aquisição dos materiais de construção 

foram bem inferiores aos dos demais sistemas. 

Além disso, nesse cenário, os custos de operação e manutenção seriam os dominantes tanto 

para o Sistema TS+WCFV+WCFH quanto para o Sistema TS+WCFL+DS+WCFV e Cenário 

1 - Materiais , diferentemente do que ocorreu no cenário de base. Confirmando o grande peso 

que o custo do terreno tem em relação ao CCV. 

Para o Sistema TS+WCFL+DS+WCFV, apesar dos custos de operação e manutenção serem 

dominantes (representando 50,5% do CCV), estes representam uma porcentagem muito 

próxima a encontrada para os custos de aquisição (43,5%), demonstrando mais uma vez que o 

custo de aquisição dos tanques de fibra de vidro, possui um grande impacto na composição do 

CCV. 

Contudo realizando uma análise por m3 de esgoto tratado, novamente o Sistema 

TS+WCFL+DS+WCFV aparece como aquele que apresenta o menor CCV (vide Figura 24). E 

o CCV do Cenário 1 – Materiais é 23,3% superior ao do Sistema TS+WCFV+WCFH. 

 
Figura 24 - Valor de cada tipo de custo considerado nesse estudo, bem como, do CCV por m3 de esgoto tratado 

em 20 anos para o Cenário custo zero. 

 
 

Em um estudo realizado na Espanha, Garfí, Flores e Ferrer (2017) realizaram uma análise 

econômica de um sistema de WC incluindo, tratamento primário (tanque séptico), duas WCFV 

operando alternativamente, e uma de fluxo subsuperficial horizontal plantada com Phragmites 

australis, tratando uma vazão de 292,5 m3 por dia. Para tal sistema, encontraram para os custos 

de aquisição (desconsiderando o custo do terreno) um valor de 0,15 euros por m3 de esgoto 

tratado em 20 anos e para os custos de operação e manutenção, um valor de 0,40 euros por m3. 

Na mesma pesquisa também foi feita uma análise dos custos de um sistema de lodos ativados 

com aeração prolongada tratando a mesma vazão dos WC (292,5 m3 por dia), e para tal sistema 

os autores encontraram um custo de operação e manutenção por m3 de esgoto tratado em 20 
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anos de 0,79 euros. Assim, o custo de operação e manutenção encontrado para o sistema de 

lodos ativados, representou quase o dobro do valor encontrado para o sistema de WCs. 

Segundos os autores, o maior custo de operação e manutenção encontrado para o sistema de 

lodos ativados deveu-se principalmente ao maior consumo de eletricidade. 

Contudo, no presente estudo, o sistema com aeração apresentou um CCV por m3 de esgoto 

tratado, menor do que o sistema sem aeração. Isso se deve em grande parte a menor necessidade 

de área por m3 de esgoto tratado do sistema aerado, em comparação aos sistemas sem aeração. 

E, também ao fato da energia elétrica ter sido utilizada apenas para a aeração do sistema, não 

havendo a necessidade de bombeamento como ocorreu no sistema de lodos ativados do referido 

estudo. 

 

6.4.6 Análise conjunta do cenário Parelheiros 

 

Considerando que, na hipótese do sistema ser  instalado em uma localidade com um preço 

do metro quadrado do terreno igual ao valor médio encontrado para a região de Paralheiros  (ou 

seja, R$ 346,32 em 2015). E, utilizando para a estimativa do custo da água usada na preparação 

da argamassa, a tarifa residencial social da SABESP de 2015 que era de R$ 2,42 por m3, tendo 

em vista  que a ideia nessa análise seria implantar o sistema em uma região  de baixa renda, os 

custos ocorridos ao longo do CCV do Sistema TS+WCFV+WCFH seriam os apresentados na 

Tabela 60. 

 
Tabela 60 - Resumo dos custos do incorridos ao longo do ciclo de vida do Sistema TS+WCFV+WCFH para o 

cenário Palhereiros. 
Tipo de custo Valor 

 (R$) 
Custo por m3 

de esgoto 
tratado  

(R$) 

Porcentagem 
em relação ao 

CCV 
(%) 

CA 5.237,94 1,12 30,26 
CCI 1.534,64 0,33 8,87 
OM 10.314,79 2,21 59,59 

S 136,67 0,03 0,79 
D 85,51 0,02 0,49 

CCV 17.309,35 3,70 100,00 
 

 

Nesse caso, os custos de operação e manutenção seriam superiores ao custo de aquisição. E 

o CCV seria cerca de 1,7 vezes menor que o CCV do cenário base. Se a mesma suposição 

quanto ao custo do terreno fosse feita para o Sistema TS+WCFL+DS+WCFV,considerando 
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para a estimativa do consumo de energia elétrica, a tarifa para a categoria de baixa renda, cujo 

valor era de R$0,18839 por kWh para a bandeira vermelha em 2015 (AGÊNCIA NACIONAL 

DE ENERGIA ELÉTRICA, 2015), seriam obtidos custos apresentados na Tabela 61. 

 
Tabela 61 - Resumo dos custos do incorridos ao longo do ciclo de vida do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV 

para o cenário Parelheiros 
Tipo de custo Valor 

 (R$) 
Valor por 

m3 de 
esgoto 

tratado em 
20 anos 

(R$) 

Porcentagem 
em relação ao 

CCV 
(%) 

CA 12.646,69 1,15 48,95 
CCI 121,64 0,01 0,47 
OM 11.759,01 1,07 45,52 

S 1.229,17 0,11 4,76 
D 78,63 0,01 0,30 

CCV 25.835,14 2,36 100,00 
 

Nesse caso, os custos de aquisição seriam superiores aos custos de operação e manutenção. 

E o CCV seria cerca de 1,43 vezes menor que o CCV do cenário base. 

Caso o sistema do Cenário 1 - Materiais  fosse instalado em uma região com o custo do m2 

equivalente ao encontrado para Parelheiros, os custos referentes ao Cenário 1- Materiais seriam 

os apresentados na Tabela 62. 

 
Tabela 62 - Custos totais do Cenário 1 - Materiais (adotando as mesmas considerações do cenário Parelheiros) 

Tipo de custo Valor  
(R$) 

Valor por m3 de 
esgoto tratado 

(R$) 

Porcentagem 
do CCV 

(%) 
CA 10.121,30 2,17 48,72 
CCI 121,64 0,03 0,59 
OM 10.314,79 2,21 49,65 

S 136,67 0,03 0,66 
D 78,63 0,02 0,38 

CCV 20.773,03 4,45 100,00 
 

Nesse caso, diferentemente dos dois anteriores, os custos de operação e manutenção seriam 

ligeiramente superiores aos de aquisição. E o CCV seria cerca de 1,56 vezes menor que o CCV 

do cenário base. 

A Figura 25 traz um resumo dessas simulações. Comparando os valores apresentados na 

Figura 25 com os valores apresentados na Figura 21 (cenário base) para os custos de operação 

e manutenção do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV, pode-se perceber uma ligeira redução nos 
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custos devido à adoção da tarifa social de energia (R$ 212,89 a menos). Contudo, os custos de 

aquisição são bem inferiores (R$ 10.882,43 a menos), devido à redução significativa no custo 

de aquisição do terreno.  

 
Figura 25 - Valor de cada tipo de custo considerado nesse estudo, bem como, do CCV para o Cenário 

Parelheiros. 

 
 

Um resumo dos custos por m3 de esgoto tratado para esse cenário é apresentado na Figura 

26. 

 
Figura 26 - Valor de cada tipo de custo considerado nesse estudo, bem como, do CCV por m3 de esgoto tratado 

em 20 anos para o Cenário Parelheiros. 

 
 

Comparando o CCV por m3 de esgoto tratado em 20 anos obtido para o cenário base, com o 

CCV por m3 de esgoto tratado em 20 anos obtido para o cenário Parelheiros (Figura 26), pode-

se constatar que esse é 40,1% menor para o Sistema TS+WCFV+WCFH, 30% menor para o 

Sistema TS+WCFL+DS+WCFV; e 35,7% menor para o Cenário 1 – Materiais. 
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6.4.7Correlação dos custos com a remoção de DQO, NT e PT 

 

Como comentado no início desse tópico, os Sistemas TS+WCFV+WCFH e 

TS+WCFL+DS+WCFV produzem efluentes com características distintas. Assim foram feitas 

algumas correlações entre o CCV do cenário de base e a remoção de DQO, NT e PT em kg 

considerando o volume de esgoto tratado ao longo de 20 anos, conforme apresentado Tabela 

63. 

 
Tabela 63 - Correlação dos custos do cenário de base com a remoção de DQO, NT e PT (em kg) considerando o 

volume de esgoto tratado ao longo de 20 anos 
Sistema TS+WCFV+WCFH 

Poluente Quantidade 
no esgoto 
bruto em 
20 anos 

(kg) 

Quantidade 
no esgoto 

tratado em 
20 anos 

(kg) 

Quantidade 
removida 

(kg) 

Eficiência 
de 

remoção 
(%) 

CCV por kg de 
poluente removido 
(R$.kg removido-1) 

DQO 4.517,82 605,45 3.912,38 86,60 7,38 
NT 377,96 348,57 29,40 7,78 982,46 
PT 47,19 33,76 13,43 28,46 2.150,72 

Sistema TS+WCFL+DS+WCFV 
Poluente Quantidade 

no esgoto 
bruto em 
20 anos 

(kg) 

Quantidade 
no esgoto 

tratado em 
20 anos 

(kg) 

Quantidade 
removida 

(kg) 

Eficiência 
de 

remoção 
(%) 

CCV por kg de 
poluente removido 
(R$.kg removido-1) 

DQO 10.588,65 832,20 9.756,45 92,14 3,79 
NT 885,86 421,58 464,28 52,41 79,54 
PT 110,60 59,13 51,47 46,53 717,51 

Cenário 1 - Materiais 
Poluente Quantidade 

no esgoto 
bruto em 
20 anos 

(kg) 

Quantidade 
no esgoto 

tratado em 
20 anos 

(kg) 

Quantidade 
removida 

(kg) 

Eficiência 
de 

remoção 
(%) 

CCV por kg de 
poluente removido 
(R$.kg removido-1) 

DQO 4.517,82 605,45 3.912,38 86,60 8,27 
NT 377,96 348,57 29,40 7,78 1.100,23 
PT 47,19 33,76 13,43 28,46 2.408,54 

 

Tendo em vista que no Sistema TS+WCFL+DS+WCFV foi tratada uma vazão de esgoto 

muito maior que a do Sistema TS+WCFV+WCFH (mais que o dobro), obtendo resultados de 

remoção de poluentes mais satisfatórios (principalmente para o NT e PT), e requerendo uma 

área para a instalação dos sistemas menor, bem como, um custo por m3 de esgoto tratado em 

20 anos menor, pode ser um indicativo de que a aeração dos sistemas, de fato possibilita a 
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obtenção de um efluente final de qualidade superior, com um CCV inferior (devido a menor 

necessidade de área). Em um estudo sobre os custos de um WC aerado, Labella et al. (2015) 

concluíram que as melhorias no tratamento de águas residuais proporcionadas pela aeração 

podem resultar na redução do requerimento da área superficial. Para uma concentração de 0,5 

mgO2.L-1 de esgoto tratado, os gastos relativos ao consumo de energia elétrica foram 

compensados pela redução da necessidade de área superficial, reduzindo os custos em 27-31% 

considerando a remoção de DQO e em 10-14% considerando a remoção de nitrogênio. Segundo 

os autores, em geral, até 50% dos custos poderiam ser reduzidos com a aeração contínua dos 

WC. O cenário 1- Materiais apresentou custos superiores ao Sistema TS+WCFV+WCFH devido 

ao seu CCV ser maior, pelas razões já explicadas anteriormente. 
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7 CONCLUSÃO 

 

A partir do presente estudo foi possível identificar quais etapas (construção, operação ou 

desativação) e fluxos de entrada ou saída referentes aos sistemas e cenários estudados possuem 

um maior potencial de causar impactos ambientais (em relação às categorias de impacto 

analisadas) e custos. Em relação a estes quesitos, conclui-se que: 

• Em todas as análises, para as categorias de eutrofização de água doce, mudanças 

climáticas, e formação de oxidantes fotoquímicos a etapa de operação foi a que mais contribuiu 

para os potenciais impactos ambientais. Isso se deve, respectivamente, à incompleta remoção 

de fósforo e nitrogênio no efluente e aos gases emitidos pelos sistemas de tratamento. Assim, a 

investigação de estratégias para minimizar esses potenciais impactos ambientais, por meio do 

aumento da eficiência de remoção de nutrientes e minimização da emissão de gases mostra-se 

uma estratégia promissora. 

• Em relação ao Sistema TS+WCFL+DS+WCFV, para todas as categorias de impacto 

analisadas, a etapa de operação foi a que apresentou os maiores potenciais de causar impactos 

ambientais. Esses resultados se devem em parte aos impactos relativos ao uso de energia 

elétrica, mas também deve ser considerado que foram utilizados materiais diferentes na 

construção/fabricação dos tanques. Isso explica, a razão pela qual para o Sistema 

TS+WCFV+WCFH, os potenciais impactos foram atribuídos principalmente à etapa de 

construção, enquanto para o Sistema TS+WCFL+DS+WCFV, estes se correlacionaram 

principalmente à etapa de operação.  

• Em relação aos custos, aqueles referentes à aquisição do terreno afetaram 

significativamente os custos totais de aquisição, e consequentemente o CCV, representando, de 

35,8% (valor encontrado para o Sistema TS+WCFL+DS+WCFV) a 48,7% (valor encontrado 

para o Sistema TS+WCFV+WCFH) do CCV dos sistemas analisados considerando o cenário 

de base. E de 56,2% (valor encontrado para o Sistema TS+WCFL+DS+WCFV) a 84,7% (valor 

encontrado para o Sistema TS+WCFV+WCFH) dos custos de aquisição para o cenário de base. 

• Os resultados da ACCV mostraram que o Sistema  TS+WCFL+DS+WCFV é a 

alternativa menos dispendiosa por m3 de esgoto tratado, mesmo se os custos de aquisição do 

terreno e eletricidade forem considerados. 

Outra questão que buscou-se responder com a presente pesquisa foi em relação a quais 

materiais (alvenaria de tijolos cerâmicos ou fibra de vidro) utilizados para a 

construção/fabricação dos tanques utilizados no tratamento de esgoto possui um maior 
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potencial de causar impactos ambientais (para as categorias de impacto analisadas) e custos. 

Com relação a esse quesito as seguintes constatações foram feitas: 

• Na comparação dos resultados de AICV da etapa de construção do Sistema 

TS+WCFV+WCFH com os resultados do Cenário 1 – Materiais, obteve-se que os potenciais 

impactos ambientais associados ao Cenário 1 - Materiais foram menores que aqueles relativos 

ao Sistema TS+WCFV+WCFH para todas as categorias de impacto analisadas. Assim, o 

potencial de causar impactos ambientais da fibra de vidro mostrou-se menor que o potencial de 

causar impactos ambientais da alvenaria em tijolos para todas as categorias de impacto 

analisadas. Deste modo, o uso de fibra de vidro ao invés de alvenaria em tijolos permitiria um 

melhor desempenho ambiental do sistema. No entanto, a utilização da fibra de vidro apresentou 

custos mais elevados.  

• Os potenciais impactos ambientais da alvenaria em tijolos foram atribuídos 

principalmente à utilização de tijolos. Sendo que, os impactos ambientais do tijolo são 

provenientes, principalmente, da energia consumida em sua cadeia produtiva.  

• Contudo, embora o aço tenha sido utilizado em quantidades muito inferiores ao tijolo, 

este apresentou um elevado potencial de causar impactos ambientais.  

Outra questão que buscou-se responder com o presente estudo foi em relação à carga 

ambiental alocada para o lodo do tanque séptico. Nesse sentido encontrou-se que os percentuais 

de carga ambiental que deveriam ser alocados para a produção de lodo são: 41% dos recursos 

de infraestrutura, 11% das emissões de CH4 e 36% das emissões de N2O. A obtenção desses 

fatores de alocação, possibilita a realização de estudos futuros de ACV, sobre alternativas para 

o aproveitamento do lodo, como, por exemplo, a realização de compostagem conjugada do lodo 

do tanque séptico com a biomassa vegetal dos WC. Permitindo, assim, a redução dos resíduos 

gerados por esses sistemas e o aproveitamento dos nutrientes presentes no lodo, minimizando, 

desse modo, a necessidade de utilizar fertilizantes químicos e seus respectivos impactos. 

Assim, a partir da identificação dos pontos críticos sob o ponto de vista econômico e ambiental 

realizada no presente estudo para as configurações de sistemas de tratamento de esgoto e 

cenários estudados, é possível elaborar estratégias para minimizar os potenciais impactos 

ambientais e os custos associados a estes, agindo prioritariamente na solução dos aspectos que 

se mostraram potencialmente mais impactantes. Tais resultados são importantes principalmente 

para a ampliação do conhecimento sobre o sistema TS+WCFL+DS+WCFV, devido ao fato deste 

possuir uma configuração não convencional, sobre a qual ainda há muito a se investigar. Tendo 

em vista que, esta configuração possibilitou um aumento do desempenho do sistema. Além disso, 
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considerando a carência de dados de inventário brasileiros para sistemas de tratamento de 

esgoto, esse trabalho também trouxe uma contribuição para a ampliação da disponibilidade 

desses dados, que poderão ser utilizados em futuras ACVs nacionais. Assim, o presente trabalho 

trouxe novas informações em relação aos potenciais impactos ambientais e custos dos sistemas 

estudados, que podem contribuir para tornar os sistemas de tratamento de esgoto mais 

sustentáveis.  

 

Sugestões para trabalhos futuros 

- A partir da utilização dos fatores de alocação obtidos nessa pesquisa: 

• analisar os potenciais impactos ambientais de alternativas para o aproveitamento 

do lodo;  

• comparar os potenciais impactos ambientais dos fertilizantes produzidos a partir 

do lodo com os fertilizantes químicos; 

• analisar como a substituição parcial dos fertilizantes químicos por aqueles 

produzidos a partir do lodo, afeta os potenciais impactos ambientais relativos à 

fertilização de culturas. 

- Analisar como a utilização de outros materiais de construção e de fontes alternativas de 

energia afeta os potenciais custos e impactos ambientais dos sistemas de tratamento de esgoto, 

utilizando as metodologias de ACV e ACCV.
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APÊNDICE A - Cálculos para a estimativa da quantidade de tijolos e de cada um dos 
constituintes da argamassa utilizada para o assentamento e revestimento destes 

 

1. Cálculos para os tijolos comuns 

 

a) Cálculo da área total das paredes de tijolos comuns (parede de ½ tijolo) 

Como a WCFV possui paredes laterais com 3,0 m de comprimento, 1,2 m de largura e altura 

de 1,0 m, tem-se uma área de (desconsiderando a parede divisória): 

(2x 3,0 m x 1,0 m) + (1x 1,2 m x 1,0 m) = 7,2 m2 

Já a WCFH possui paredes com o mesmo comprimento e largura que a WCFH, contudo com 

altura de 0,6 m, assim tem-se uma área de (desconsiderando a parede divisória): 

(2 x3,0 m x 0,6 m) + (1 x 1,2 m x 0,6) = 4,32 m2 

Portanto, a área total de parede de tijolos comuns é de 11,52 m2. 

 

b) Cálculo da quantidade de tijolos comuns 

5 Área da parede: 11,52 m2 

6 Dimensões dos tijolos em cm: 19,0 x 9,0 x 5,7 

7 Área de 1 tijolo, incluindo as juntas de 1 cm: 0,20m x 0,067m = 0,0134 m2 

8 Quantidade de tijolos por m2: 1,00m2 ÷ 0,01341 m2 = 75 peças por m2 

Portanto, a quantidade de tijolos para 11,52m2 de área de parede (11,52 m2 x 75 peças por 

m2) é de 864 peças. 

 

c) Cálculo da quantidade de cada um dos componentes da argamassa para assentamento 

dos tijolos comuns 

• Área superficial de 1 tijolo: 0,19 m x 0,057 m = 0,01083 m2 

• Área superficial de 75 tijolos (1m2 de parede) = 0,8112 m2 

• Área das juntas (em 1m2 de parede): 1,00 m2- 0,8112 m2 = 0,1888 m2 

• Volume de argamassa de assentamento por m2: 0,1888 m2 x 0,09 m (largura do tijolo) 

= 0,01699 m3 

• Volume de argamassa de assentamento para 11,52 m2 de parede = 0,2 m3 

• Volume de água (considerando 360 litros de água por m3 de argamassa) = 72 litros = 72 

kg de água 

• Considerando o traço (1:2:8), tem-se: 

0,018 m3 de cimento = 21,6 kg de cimento (densidade considerada: 1.200 kg/m3) 
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0,036 m3 de cal = 61,2 kg de cal (densidade considerada: 1.700 kg/m3) 

0,146 m3 de areia= 219,0 kg de areia (densidade considerada: 1.500 kg/m3) 

 

2. Cálculos para os tijolos de 21 furos 

 

a) Cálculo da área total das paredes de tijolos de 21 furos (parede de ½ tijolo) 

A parede divisória da WC possui 1,0 m de comprimento e 1,0 m de altura, assim, tem-se 

uma parede com uma área de: 

1, 0 m x 1,0 m = 1,0 m2 

 

b) Cálculo da quantidade de tijolos de 21 furos 

Área da parede: 1 m2 

Dimensões dos tijolos em cm: 23 x 11 x 5,5.  

Área superficial de 1 tijolo, incluindo as juntas de 1 cm: 0,24m x 0,065m = 0,0156 m2 

Quantidade de tijolos por m2: 1,00 m2 ÷ 0,0156 m2 = 65 peças 

 

c) Cálculo da quantidade de cada um dos componentes da argamassa para assentamento 

dos tijolos de 21 furos 

• Área superficial de 1 tijolo: 0,23 m x 0,055 m = 0,01265 m2 

• Área de 65 tijolos = 0,82225 m2 

• Área das juntas (em 1 m2 de parede): 1,00 m2- 0,82225 m2 = 0,1778 m2 

• Volume de argamassa de assentamento por m2 de parede: 0,1778 m2 x 0,11 m (largura 

do tijolo) = 0,0196 m3 

• Quantidade de água: 360 x 0,0196 = 7,1 litros = 7,1 kg de água 

• Considerando o traço (1:2:8), tem-se: 

0,0018 m3 de cimento = 2,16 kg de cimento (densidade considerada:1.200 kg/m3) 

0,0036 m3 de cal = 6,12 kg de cal (densidade considerada: 1.700 kg/m3) 

0,0142 m3 de areia= 21,30 kg de areia (densidade considerada: 1.500 kg/m3) 
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3. Cálculo da quantidade total de argamassa para revestimento 

 

Para a argamassa utilizada como revestimento adotou-se também um traço de 1:2:8 em 

volume (cimento:cal:areia) e uma espessura de 0,02 m. Como a área total coberta pela 

argamassa foi estimada em 29,78 m2 (considerando todas as superfícies a serem cobertas), tem-

se um volume de argamassa para revestimento de: 

0,02 m x 29,78 m2 = 0,6 m3 

 Levando em consideração o traço adotado, tem-se:  

0,055 m3 de cimento = 66,0 kg de cimento (densidade considerada:1.200 kg/m3) 

0,11 m3 de cal =187,0 kg de cal (densidade considerada:1.700 kg/m3) 

0,435 m3 de areia = 652,5 kg de areia (densidade considerada:1.500 kg/m3) 

E, 216 kg de água (considerando 360 litros de água por m3 de argamassa). 

Assim, somando a quantidade de cimento, cal, areia e água utilizada no preparo da argamassa 

usada para o assentamento dos tijolos comuns e de 21 furos, com a quantidade desses materiais 

utilizada na argamassa para o revestimento, tem-se os valores totais apresentados na Tabela 1A: 

 
Tabela 1A - Quantidades parciais e totais de cimento, cal, areia e água utilizadas para o preparo das argamassas 

de assentamento e revestimento. 
Material Quantidade para o 

assentamento dos 
tijolos comuns 

(kg) 

Quantidade para o 
assentamento dos 

tijolos 21 furos 
(kg) 

Quantidade para o 
revestimento 

(kg) 

Total 
(kg) 

cimento 21,60 2,16 66,00 89,76 
cal 61,20 6,12 187,00 254,32 

areia 219,0 21,30 652,50 892,80 
água 72,00 7,10 216,00 295,10 
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APÊNDICE B – Estimativa do volume de brita utilizado na WC de fluxo vertical 
(WCFV) 

 

Uma imagem representativa da distribuição das camadas de brita na WCFV é 

apresentada na Figura 1B. 

 
Figura 1B - Imagem ilustrativa da distribuição das camadas de brita na WCFV. 

 

 
Fonte: Juliana Dalia Resende, 2018. 

 

Assim, o volume de brita n. 2 (VB2) é igual a: 

VB2 = (0,05 . 1,2 . 3,0) + (0,10 , 1,2 . 3,0)  

Portanto:VB2 = 0,54 m3 

E o volume de brita n. 1 (VB1) é igual a: 

VB1 = (0,8 . 1,2 . 3,0) 

PortantoVB1 = 2,88 m3 

Massa de brita n. 1= 3.985,92 kg (densidade considerada = 1.384 kg/m3) 

Massa de brita n. 2=735,48 kg (densidade considerada = 1.362 kg/m3) 
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APÊNDICE C – Estimativa do volume de brita utilizado na WC de fluxo horizontal 
(WCFH) 

 

Uma imagem representativa da distribuição das camadas de brita na WCFH é apresentada 

na Figura 1C. 

 
Figura 1C - Imagem ilustrativa da distribuição das camadas de brita na WCFH 

 

 
Fonte: Juliana Dalia Resende, 2018. 
 

Camada de brita n. 2: largura: 1, 2 m; comprimento: 0,15 m; altura: 0,5 m 

Camada de brita n. 1: largura: 1, 2 m; comprimento: 2,60 cm; altura: 0,5 m 

Camada de brita n. 2: largura: 1, 2 m; comprimento: 0,25 m; altura: 0,50 m 

Assim, o volume de brita n. 2 (VB2) é igual a: 

VB2 = (1,2 x 0,15 x 0,5) + (1,2 x 0,25 x 0,50)  

Portanto:VB2 = 0,24 m3 

E o volume de brita n. 1 (VB1) é igual a: 

VB1 = (1,2 x 2,60 x 0,5) 

Portanto:VB1 = 1,56 m3 

Massa de brita n. 1= 2.159,04 kg (densidade considerada = 1.384 kg/m3) 

Massa de brita n. 2=326,88kg (densidade considerada = 1.362 kg/m3) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

173 
 

APÊNDICE D– Resultados das análises dos parâmetros físico-químicos dos sistemas 
TS+WCFV+WCFH e TS+WCFL+DS+WCFV 

 
Tabela 1D -Resultados das análises dos parâmetros físico-químicos do sistema 

TS+WCFV+WCFH 
Parâmetros Bruto Tratado 

(mg/l) Média D.P n Média D.P n 
DQO 967,00 487,0 34,0 129,59 158,6 22,0 

P-Total 10,10 34,0 4,8 7,23 2,1 16,0 
P-PO4 7,30 33,0 1,6 5,40 1,0 22,0 
N-NO3 0,20 33,0 0,2 0,48 0,9 23,0 
N-NO2 1,40 30,0 1,0 0,95 0,7 19,0 
N-NH4 52,30 32,0 20,4 45,85 19,3 20,0 
N-total 80,9 33,0 18,0 74,61 51,5 23,0 

 

Fonte: Adaptado de Mendonça (2016). 
 

 
Fonte: Adaptado de Andrade (2017). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 2D -Resultados das análises dos parâmetros físico-químicos do sistema TS+WCFL+DS+WCFV 
 

Parâmetros Bruto Tratado 
(mg/l) Média D.P n Média D.P n 
DQO 967,00 487,0 34,0 76,0 39 34,0 

P-Total 10,10 34,0 4,8 5,4 34 2,8 
P-PO4 7,30 33,0 1,6 4,8 32 1,5 
N-NO3 0,20 33,0 0,2 1,0 33 2,0 
N-NO2 1,40 30,0 1,0 1,5 29 1,2 
N-NH4 52,30 32,0 20,4 30,2 31 14,1 
N-total 80,9 33,0 18,0 38,5 33 13,0 
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APÊNDICE E - Cálculo das emissões atmosféricas de metano e óxido nitroso do tanque 
séptico 

 

As emissões do tanque séptico foram calculadas com base na equação geral para estimar as 

emissões de CH4 das águas residuais domésticas do IPCC (2006). De acordo com a metodologia do 

IPCC o fator de emissão para o tratamento de águas residuais é uma função do potencial máximo de 

produção de CH4 (Bo) e do fator de correção de metano (MCF), como mostrado na Eq. (1E). O Bo é a 

quantidade máxima de CH4 que pode ser produzida a partir de uma determinada quantidade de compostos 

orgânicos presentes no efluente (expressa em DBO ou Demanda Química de Oxigênio - DQO). O MCF 

indica a medida com que a capacidade de produção de CH4 (Bo) é realizada em cada tipo de sistema de 

tratamento.  

𝑅𝑅𝐹𝐹𝑗𝑗 =  𝐵𝐵0 × 𝑂𝑂𝛼𝛼𝐹𝐹𝑗𝑗       (1E) 

Onde: 

EFj = fator de emissão de CH4(kg CH4.kg DBO-1); 

j = cada tratamento/ via de descarga / ou sistema; 

Bo = potencial máximo de produção de CH4 (CH4 kg.kg DBO-1); 

MCFj = fator de correção do metano (fração). 

Para Bo (expressos em termos de kg CH4.kg DBO removido-1), um valor padrão de 0,6 kg de CH4.kg 

de DBO-1 ou 0,25 kg de CH4.kg de DQO-1 pode ser adotado. Para tanques sépticos o valor de MCF padrão 

é de 0,5. 

De acordo com a metodologia do IPCC (2006) as emissões de N2O podem ocorrer como 

emissões diretas dos sistemas de tratamento de esgoto ou como emissões indiretas após o 

descarte do efluente em rios, lagos ou no mar. As emissões diretas provenientes da nitrificação 

e desnitrificação nas estações de tratamento de águas residuais, normalmente são muito 

menores do que as relativas aos efluentes e precisam ser estimadas apenas para países que 

possuem predominantemente plantas centralizadas avançadas com etapas de nitrificação e 

desnitrificação (INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2006). Assim, 

o IPCC não apresenta uma metodologia para a estimativa de emissão de N2O por tanques 

sépticos. Diaz-Valbuena et al. (2011) ao medir as taxas de emissão de CH4, CO2 e N2O de oito 

tanques sépticos encontraram valores de 11; 33,3; e 0,005 g percapita-1 dia-1, respectivamente. 

É possível constatar que o valor encontrado no referido estudo para a taxa de emissão de N2O 

é bem inferior ao encontrado para o CH4 e CO2, corroborando com as informações apresentadas 

no relatório do IPCC (2006). Esse foi o valor utilizado para a estimativa das emissões de N2O 

no presente trabalho. 
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APÊNDICE F – Cálculo das emissões atmosféricas de metano e óxido nitroso dos WC 
 

A estimativa da emissão de metano (CH4) de WC segundo o IPCC (2013) é fornecida pela 

Eq.(1F) 

 

𝑅𝑅𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐õ𝑝𝑝𝑐𝑐𝑙𝑙𝑝𝑝𝛼𝛼𝐻𝐻4 =  ∑ (𝑇𝑇𝑂𝑂𝑇𝑇𝑗𝑗  ×  𝑅𝑅𝐹𝐹𝑗𝑗𝑗𝑗 ) +  ∑ (𝑇𝑇𝑂𝑂𝑇𝑇𝑎𝑎,𝑗𝑗𝑎𝑎,𝑗𝑗  ×  𝑅𝑅𝐹𝐹𝑗𝑗)   (1F) 

Onde: 

Emissões CH4 = kg CH4 emitido por ano; 

 TOWj = Matéria orgânica total no esgoto em kg DBO.ano-1 ou kg DQO.ano-1; 

 EFj = Fator de Emissão, kg CH4.kg DBO-1 (para esgoto doméstico); 

 i = Setor industrial; 

 j = Tipo de WC. 

Como essa pesquisa não abordará o esgoto industrial. O Fator de Emissão pode ser obtido 

utilizando a Eq.(2F). 

 

EFj = Bo x MCFj              (2F) 

 

 Onde: 

 Bo = Capacidade máxima de produção de CH4, expressa em kg CH4.kg de DBO-1; 

 MCF = Fator de Correção do Metano; 

 j = Tipo de WC. 

Segundo o IPCC (2013) o valor padrão de Bo para esgoto doméstico é igual a 0,6 kg CH4.kg 

DBO-1 e 0,25 kg CH4.kg DQO-1. O MCF, por sua vez, foi calculado pela relação entre o 

Carbono Orgânico Total (TOC) inicial e o fluxo de emissão de CH4 de acordo com análises de 

taxas de conversão de CH4 da literatura, indicando a produção máxima de CH4 para cada tipo 

de WC. O valor de MCF para WC de FH subsuperficial é 0,1, para WC de fluxo vertical 

subsuperficial é 0,001 e para WC de fluxo superficial é de 0,4 (INTERGOVERNMENTAL 

PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2013).  

Já a equação geral para estimar a emissão de óxido nitroso (N2O) de WC para tratamento de 

esgoto doméstico é dada na Eq.(3F) (INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE 

CHANGE, 2013). 

𝑅𝑅𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐õ𝑝𝑝𝑐𝑐𝑙𝑙𝑝𝑝𝛼𝛼2𝑂𝑂 = ∑ ( 𝛼𝛼𝑗𝑗𝑗𝑗  × 𝑅𝑅𝐹𝐹𝑗𝑗 × 44
28

 ) + ∑ (𝛼𝛼𝑎𝑎,𝑗𝑗  × 𝑅𝑅𝐹𝐹𝑗𝑗 × 44
28

 )𝑎𝑎,𝑗𝑗      (3F) 

Onde: 

Emissão N2O = kg N2O.ano-1; 
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Nj = NT no esgoto doméstico em kg N.ano-1; 

 Ni,j = NT no esgoto industrial em kg N.ano-1; 

EFj = Fator de Emissão, kg N2O-N.kg N-1; 

i = Setor industrial  

j = Tipo de WC. 

O fator44
28

 é a conversão de kg N2O-N em kg N2O. O Nj será calculado a com base no NT 

afluente aos sistemas. O Fator de Emissão para o N2O emitido para WC de FH subsuperficial 

tratando esgoto doméstico é 0,0079 kg N2O-N.kg.N-1, para WC de fluxo vertical subsuperficial 

é de 0,00023 kgN2O-N.kg.N-1, e para WC de fluxo superficial é de 0,0013 kg N2O-N.kg.N-1 

(INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2013). 
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APÊNDICE G–Resultados absolutos de AICV 
 

 
Tabela 1G - Valor Absoluto dos resultados de AICV das etapas de construção, operação e desativação do 

Sistema TS+WCFV+WCFH, utilizando o método ReCiPe 
Fase Mudança 

climática 

(kg CO2 

eq.) 

Eutrofização 

de água doce 

(kg P eq.) 

Ecotoxicidade 

de água doce 

(kg 1,4-DB 

eq.) 

 

Toxicidade 

humana 

(kg 1,4-DB 

eq.) 

 

Acidificação 

terrestre 

(kg SO2eq.) 

Formação 

oxidantes 

fotoquímicos 

(kg 

NMVOC) 

construção 2,72E-01 3,96E-05 1,77E-03 6,91E-02 9,15E-04 9,74E-04 

operação 4,32E+00 9,01E-03 2,07E-04 8,29E-03 1,32E-04 2,11E-03 

desativação 1,32E-02 1,01E-06 4,98E-05 4,02E-03 6,95E-05 1,10E-04 

 
 

Tabela 2G - Valor Absoluto de AICV da etapa de construção do Sistema TS+WCFV+WCFH, utilizando o 
método ReCiPe 

Entradas Mudança 

climática 

(kg CO2 

eq.) 

Eutrofização 

de água doce 

(kg P eq.) 

Ecotoxicidade 

de água doce 

(kg 1,4-DB 

eq.) 

 

Toxicidade 

humana 

(kg 1,4-DB 

eq.) 

 

Acidificação 

terrestre 

(kg SO2 eq.) 

Formação 

oxidantes 

fotoquímicos 

(kg 

NMVOC) 

Água 1,23E-05 4,83E-09 2,08E-07 4,81E-06 6,28E-08 3,81E-08 

Areia 7,61E-03 7,76E-07 3,21E-05 1,49E-03 5,38E-05 8,62E-05 

Brita 2,13E-02 3,73E-06 1,80E-04 7,54E-03 1,20E-04 1,50E-04 

Cal 5,11E-02 1,58E-06 5,67E-05 2,51E-03 6,62E-05 6,50E-05 

Cimento 1,48E-02 1,39E-06 5,10E-05 1,71E-03 3,02E-05 2,77E-05 

Fibra de 

vidro 

(Tanque 

séptico) 1,81E-02 5,74E-06 1,70E-04 1,62E-02 1,20E-04 8,46E-05 

PVC 5,70E-03 1,59E-07 1,41E-05 5,10E-04 1,44E-05 2,79E-05 

Mangueira 8,80E-04 2,25E-07 8,85E-06 2,60E-04 4,14E-06 3,01E-06 

Tijolo 1,26E-01 1,24E-05 7,00E-04 2,23E-02 4,10E-04 4,20E-04 

Barras de 

aço 2,70E-02 1,36E-05 5,60E-04 1,65E-02 9,59E-05 1,10E-04 
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Tabela 3G - Valor Absoluto de AICV da etapa de operação do Sistema TS+WCFV+WCFH, utilizando o método 
ReCiPe 

Entradas/ 

saídas 

Mudança 

climática 

(kg CO2 

eq.) 

Eutrofização 

de água doce 

(kg P eq.) 

Ecotoxicidade 

de água doce 

(kg 1,4-DB 

eq.) 

 

Toxicidade 

humana 

(kg 1,4-DB 

eq.) 

 

Acidificação 

terrestre 

(kg SO2 eq.) 

Formação 

oxidantes 

fotoquímicos 

(kg 

NMVOC) 

Efluente 

final 0,00E+00 9,01E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Gases 4,29E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,95E-03 

Brita 2,12E-02 3,70E-06 1,80E-04 7,52E-03 1,20E-04 1,50E-04 

Substituição 

da 

mangueira 2,63E-03 6,75E-07 2,65E-05 7,70E-04 1,24E-05 9,04E-06 

 
 

Tabela 4G - Valor Absoluto dos resultados de AICV das etapas de construção, operação e desativação do 
Sistema TS+WCFL+DS+WCFV, utilizando o método ReCiPe 

Fase Mudança 

climática 

(kg CO2 

eq.) 

Eutrofização 

de água doce 

(kg P eq.) 

Ecotoxicidade 

de água doce 

(kg 1,4-DB 

eq.) 

 

Toxicidade 

humana 

(kg 1,4-DB 

eq.) 

 

Acidificação 

terrestre 

(kg SO2 eq.) 

Formação 

oxidantes 

fotoquímicos 

(kg 

NMVOC) 

construção 6,78E-02 1,72E-05 5,45E-04 4,67E-02 4,38E-04 4,16E-04 

operação 4,33E+00 7,04E-03 2,23E-03 8,54E-02 1,42E-03 2,91E-03 

desativação 4,89E-03 3,74E-07 1,84E-05 1,49E-03 2,57E-05 3,89E-05 
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Tabela 5G - Valor Absoluto dos resultados de AICV da etapa de construção do Sistema 
TS+WCFL+DS+WCFV, utilizando o método ReCiPe 

Entradas 

/saídas 

Mudança 

climática 

(kg CO2 

eq.) 

Eutrofização 

de água doce 

(kg P eq.) 

Ecotoxicidade 

de água doce 

(kg 1,4-DB 

eq.) 

 

Toxicidade 

humana 

(kg 1,4-DB 

eq.) 

 

Acidificação 

terrestre 

(kg SO2 eq.) 

Formação 

oxidantes 

fotoquímicos 

(kg 

NMVOC) 

Areia 1,93E+01 7,64E+00 1,01E+01 5,50E+00 2,11E+01 3,61E+01 

Mangueira 

de borracha 1,40E-01 1,20E-01 1,00E-01 1,00E-01 9,00E-02 9,00E-02 

Brita 7,59E+00 5,19E+00 7,90E+00 3,90E+00 6,51E+00 8,85E+00 

Tanques 

(WC + 

decantador) 5,13E+01 6,49E+01 6,05E+01 6,76E+01 5,26E+01 3,85E+01 

Mangueira 

PEAD 1,58E+00 9,00E-02 2,00E-01 0,00E+00 7,60E-01 1,16E+00 

PVC 2,52E+00 2,80E-01 8,00E-01 3,00E-01 9,90E-01 2,01E+00 

Mangueira 

de silicone 1,90E-01 1,90E-01 2,00E-01 1,00E-01 1,40E-01 1,00E-01 

Tanque 

séptico 1,74E+01 2,16E+01 2,02E+01 2,26E+01 1,78E+01 1,32E+01 
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Tabela 6G - Valor Absoluto dos resultados de AICV da etapa de operação do Sistema TS+WCFL+DS+WCFV, 
utilizando o método ReCiPe 

Entradas/ 

saídas 

Mudança 

climática 

(kg CO2 

eq.) 

Eutrofizaç

ão de água 

doce 

(kg P eq.) 

Ecotoxicida

de de água 

doce 

(kg 1,4-DB 

eq.) 

 

Toxicidade 

humana 

(kg 1,4-DB 

eq.) 

 

Acidificação 

terrestre 

(kg SO2 eq.) 

Formação 

oxidantes 

fotoquímicos 

(kg NMVOC) 

Efluente final 0,00E+00 9,87E+01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Gases 9,24E+01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 6,32E+01 

Substituição 

da areia 3,00E-01 1,88E-02 2,70E+00 3,20E+00 6,88E+00 5,24E+00 

Substituição 

da brita 1,20E-01 1,27E-02 2,10E+00 2,30E+00 2,12E+00 1,28E+00 

Substituição 

da mangueira 

de silicone 1,00E-02 1,38E-03 2,00E-01 1,00E-01 1,33E-01 4,57E-02 

Substituição 

da mangueira 

de borracha 1,00E-02 9,17E-04 1,00E-01 1,00E-01 9,21E-02 3,92E-02 

Substituição 

do vaso e 

mangueira de 

PEAD 7,00E-02 6,89E-04 2,00E-01 1,00E-01 7,39E-01 5,07E-01 

Energia 

elétrica 7,12E+00 1,24E+00 9,47E+01 9,43E+01 9,00E+01 2,97E+01 

 

Tabela 7G - Valor Absoluto dos resultados de AICV da etapa de construção do Cenário 1 - Materiais, 
utilizando o método ReCiPe 

Entradas 
/saídas 

Mudança 
climática 
(kg CO2 

eq.) 

Eutrofização 
de água doce 

(kg P eq.) 

Ecotoxicidade 
de água doce 
(kg 1,4-DB 

eq.) 
 

Toxicidade 
humana 

(kg 1,4-DB 
eq.) 

 

Acidificação 
terrestre 

(kg SO2 eq.) 

Formação 
oxidantes 

fotoquímicos 
(kg 

NMVOC) 
Tanques 
dos WC 4,81E-02 1,55E-05 4,60E-04 4,37E-02 3,20E-04 4,81E-02 

Brita 2,13E-02 3,73E-06 1,80E-04 7,54E-03 1,20E-04 2,13E-02 
Tanque 
séptico 1,81E-02 5,74E-06 1,70E-04 1,62E-02 1,20E-04 1,81E-02 
PVC 5,70E-03 1,59E-07 1,41E-05 5,10E-04 1,44E-05 5,70E-03 

Mangueira 8,80E-04 2,25E-07 8,85E-06 2,60E-04 4,14E-06 8,80E-04 
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Tabela 8G - Valor Absoluto dos resultados de AICV das etapas de construção, operação e desativação do 
Sistema TS+WCFV+WCFH, utilizando o método USEtox 

Construção Operação 

Entradas Tox.* 

(CTUh) 

Ecotox.** 

(CTUe) 

Entradas/ 

saídas 

Tox.* 

(CTUh) 

Ecotox.** 

(CTUe) 

Água 3,88E-12 5,62E-05 Efluente final 0,00E+00 0,00E+00 

Areia 1,09E-09 1,79E-02 Gases 0,00E+00 0,00E+00 

Brita 4,98E-09 8,58E-02 Brita 4,97E-09 8,56E-02 

Cal 1,11E-09 

1,98E-02 

Substituição da 

mangueira 5,34E-10 

9,63E-03 

Cimento 9,74E-10 1,68E-02    

Fibra de vidro 

(Tanque 

séptico) 

3,93E-09 

5,99E-02 

   

PVC 5,08E-10 7,37E-03    

Mangueira 1,78E-10 3,21E-03    

Tijolo 1,42E-08 2,38E-01    

Barras de aço 2,38E-08 3,37E-01    

Total 5,08E-08 

 7,86E-01 

 5,50E-09 

 

9,52E-02 

 

tox. = toxicidade humana; ** ecotox. = ecotoxicidade de água doce 
 

Tabela 9G - Valor Absoluto dos resultados de AICV das etapas de construção, operação e desativação do 
Sistema TS+WCFL+DS+WCFV, utilizando o método USEtox 

Construção Operação 
Entradas Tox.* 

(CTUh) 
Ecotox.** 
(CTUe) 

Entradas/saídas Tox.* 
(CTUh) 

Ecotox.** 
(CTUe) 

Areia 1,87E-09 3,07E-02 Efluente final 0,00E+00 0,00E+00 
Mangueira de 

borracha 1,93E-11 3,40E-04 Gases 0,00E+00 0,00E+00 

Brita 1,20E-09 2,07E-02 
Substituição da 

areia 1,87E-09 3,07E-02 
Tanques (WC + 

decantador) 7,61E-09 1,15E-01 
Substituição da 

brita 1,20E-09 2,07E-02 

Mangueira 
PEAD 5,03E-11 6,50E-04 

Substituição da 
mangueira de 

silicone 7,71E-11 1,39E-03 

PVC 1,52E-10 2,21E-03 

Substituição da 
mangueira de 

borracha 5,80E-11 1,02E-03 

Mangueira de 
silicone 2,57E-11 4,60E-04 

Substituição do 
vaso e mangueira 

de PEAD 1,51E-10 1,96E-03 
Tanque séptico 2,55E-09 3,89E-02 Energia elétrica 3,23E-08 5,87E-01 

Total 1,35E-08 2,09E-01  3,57E-08 6,43E-01 
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Tabela 10G - Valor Absoluto dos resultados de AICV da etapa de construção do Cenário 1 - Materiais, 
utilizando o método USEtox 

Construção 

Entradas Tox.* 

(CTUh) 

Ecotox.** 

(CTUe) 

Tanques dos WC 1,05E-08 1,60E-01 

Brita 4,98E-09 8,58E-02 

Tanque séptico 3,93E-09 5,99E-02 

PVC 5,08E-10 7,37E-03 
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APÊNDICE H – Quantidade estimada de resíduos produzidos nos sistemas 
 

 
Tabela 1H - Quantidade estimada de resíduos produzidos no sistema TS+WCFV+WCFH 

Sistema TS+WCFV+WCFH 

Material 
Quantidade 

(kg) 
Densidade 

(kg.m-3) 
Volume 

(m3) 
Tanque séptico (fibra de vidro) 31,7 1.000 0,0317 

Cimento Portland 89,76 1.200 0,0748 
Cal hidratada 254,32 1.700 0,1496 
Areia média 892,8 1.500 0,5952 

Tijolo maciço comum 2.160,00 2.565 0,84210 
Tijolo vazado (21 furos) 175,5 1.940 0,09046 

Barras de aço 55,17 7830 0,00705 
Brita n1 6.144,96 1.384 4,44 
Brita n 2 1.062,36 1.362 0,78 

PVC (tubos + conexões) 13,83 1440 0,00960 
Mangueira flexível transparente de silicone, 

DN 40 mm 1,5616 950 0,00164 
Total   7,02 

 
 

Tabela 2H - Quantidade estimada de resíduos produzidos no sistema TS+WCFL+DS+WCFV 
Sistema TS+WCFL+DS+WCFV  

Material 
Quantidade 

(kg) 
Densidade 

(kg.m-3) 
Volume 

(m3) 
Tanque séptico 48,27 1.000 0,04827 

Brita n 2 4086 1.362 3 
PVC (tubos + conexões) 8,862 1440 0,006154 

Fibra de vidro 145,52 1.000 0,14552 
Areia grossa – meio 

filtrante 
 

360 1800 2 
Mangueiras de PEAD 5,908 955 0,006186 

Mangueiras de silicone 0,5265 950 0,000554 
Mangueiras de borracha 0,4 1100 0,000364 

Total   5,21 
 
 

 
Tabela 3H - Quantidade estimada de resíduos produzidos no Cenário 1 -Materiais 

Cenário 1 - Materiais 

Material 
Quantidade 

(kg) 
Densidade 

(kg.m-3) 
Volume 

(m3) 

Tanque séptico 31,7 1.000 0,0317 
Brita n1 6.144,96 1.384 4,44 
Brita n 2 1.062,36 1.362 0,78 

PVC 13,83 1440 0,0096 

Fibra de vidro (WC) 86 1.000 0,086 
Total   5,35 
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