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Esgoto sanitário / Efluente industrial 
Transforme este custo em beneficio 

 
O descarte do esgoto industrial e sanitário nas redes públicas geralmente é cobrado com base no consumo 
da água fornecida pela concessionária e ou captada por poços. Esta forma de cobrança vem trazendo uma 
série de questionamentos e dúvidas. Muitas vezes o usuário não concorda com o que está sendo cobrado 
por achar que não está descartando o mesmo volume consumido pois usam água na rega de jardins, campos 
de atletismo, sistemas de ar condicionado central, Chillers, reuso etc. E do outro lado a concessionária alega 
que muitos usuários estão pagando menos do que deveriam por descartarem mais do que é cobrado pois 
utilizam também água de caminhões pipa, poços clandestinos, águas pluviais ligada a rede de esgoto etc. 

 
Quem tem razão, o usuário ou a concessionária? 
 
Algumas vezes o usuário com a melhor das intenções em pagar o valor “real” do esgoto descartado busca no 
mercado indicações de como conseguir medição direta do efluente e encontra muitas informações com 
várias opções, algumas vezes pede orientação a profissionais da própria concessionária e geralmente é 
orientado a instalar um medidor de vazão sendo o mais comum e geralmente indicado é a calha Parshall. O 
medidor Parshall amplamente conhecido como medidor de vazão para tubulações não cheias com fluxo por 
gravidade, porém por desconhecer as normas de dimensionamento e instalação acaba criando um problema 
maior, instalando o medidor de forma errada e a medição por consequência disso passa a registrar a mais e 
provavelmente o usuário pagará mais e após esta despesa, sentindo-se prejudicado volta a pagar pelo 
hidrômetro de entrada e fica no prejuízo. 

 
A fim de minimizar este impasse que ocorre em todas as regiões do país algumas vezes chegando a 
processos judiciais demorados e desgastantes é que a Incontrol disponibiliza o “Sistema para Medição da 
Vazão do Efluente Descartado” que é próprio para condomínios, Shopping Centers, Hotéis, Clubes, 
Colégios/Universidades e nas indústrias de modo geral. O Sistema para Medição da Vazão do Efluente 
descartado é desenvolvido caso a caso. Os “profissionais” especializados da Incontrol visitam o local, fazem 
medições, documentam através de fotos o ambiente e espaço, monitoram a sazonalidade do descarte e 
após análise de todas as informações é feito um estudo onde define o equipamento que melhor se adapte 
ao tipo do efluente e a forma que é descartado.          

 
Porque contratar um profissional?  
 
O profissional garantirá que o equipamento indicado seja o mais eficiente para seu caso, além de 
acompanhar a instalação e a partida junto ao órgão fiscalizador. O estudo adequado de cada situação é 
condição fundamental para que o investimento retorne ao menos através da certeza de o que está sendo 
cobrado é proporcional ao que está sendo descartado. Esses estudos passam por uma análise dos pontos de 
descarte, população envolvida, tipo de atividade exercida e inúmeras outras questões que somente o 
profissional com conhecimento específico nesse tipo de atividade pode oferecer. 

 
É um investimento que se faz uma única vez sendo que um sistema de medição é projetado para uso 
contínuo de até 20 anos. Assim a economia gerada por um sistema confiável amortiza o investimento 
rapidamente. 

 
Quanto custa a contratação do profissional? 
 
Para dimensionamento e contabilização do volume de esgoto descartado é cobrada horas gastas pelo 
profissional e seus assessores para os levantamentos de consumo e perfil de descarte, além de simulações 
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de condições específicas para cada caso e interpretação de tais dados comparando-os com o que 
determinam normas técnicas. A fim de não gerar questionamento junto aos órgãos fiscalizadores a Incontrol 
fornece certificado de calibração além de um laudo comprovando o atendimento junto as normas NBR13403 
Medição de Vazão em Efluentes Líquidos e Corpos Receptores - Escoamento Livre, NBR ISO 9826, ASTM 
1941 e outras.  
 
Após o término do estudo, projeto e instalação, basta ao usuário solicitar a concessionária a cobrança pelo 
sistema de medição e passar a pagar apenas pela indicação do medidor instalado. 

 

Cases de sucesso 
Três cases interessantes mostram a importância de uma medição correta. 

 
Sabão liquido:  
O primeiro deles envolve uma conhecida indústria fabricante de palhas de aço da grande São Paulo que há 
anos lançou um sabão líquido para lava louças e após o início da produção deparou-se com cobrança 
excessiva da taxa de esgoto. Contratou-nos para um estudo detalhado do consumo e do descarte e isso 
acabou resultando na instalação de um sistema de medição com certificado de calibração RBC que mostrou 
a diferença enorme entre o que entrava de água e o que era descartado. Constatamos que 95% da matéria 
prima do sabão líquido era água não sendo descartada. A companhia de água acatou o estudo e aprovou a 
solução da medição de descarte do efluente e em meses o investimento na consultoria e na instalação do 
sistema estava pago. 

 
Laticínio: 
Outro case que demonstra a importância de uma análise adequada do descarte de efluentes aconteceu com 
uma concessionária de água que tinha dúvidas quanto a quantidade de efluente descartado por um laticínio. 
Nosso contrato previu estudos iniciais do volume de água baseado nos hidrômetros instalado pela 
concessionária nos poços do usuário além do volume fornecido pela concessionária. Após alguns dias de 
monitoramento intensivo do descarte pelo lado de fora da empresa, cálculos matemáticos mostraram que o 
volume descartado era realmente maior que o informado levando a crer na existência de outra fonte de 
abastecimento não declarada. Após conversa com a diretoria da empresa, esta antecipou-se propondo um 
acordo para instalação de sistema para medição do efluente e para pagar pelo indicado. O que poderia se 
tornar um litigio teve um final satisfatório para ambas as partes. 

 
Têxtil: 
Uma cidade de 400.000 habitantes no interior da Paraíba conhecida internacionalmente pelas festividades 
do mês de junho teve sua população revoltada após dois anos da inauguração da maior indústria têxtil da 
região ao notar que o consumo de água da indústria estava além do planejado podendo prejudicar o 
abastecimento para a população, pois a água captada vinha do mesmo açude. A concessionária de água se 
mobilizou em prol da população, os dirigentes da indústria nos contrataram pois afirmavam que quantidade 
de água cobrada pela concessionária não correspondia à produção da empresa. Após levantamento do 
balanço hídrico concluímos que o medidor de vazão da entrada “indicava a vazão instantânea corretamente” 
porem totalizava 30% a mais. O problema foi esclarecido, a correção foi feita e a população se acalmou. 
 
Como se vê, uma boa consultoria leva à justiça na tarifação da água captada ou do esgoto descartado. Bom 
para a concessionária e bom para o usuário. 

 
A Incontrol tem a solução para cada caso. Entre em contato com nossa área técnico-comercial e busque a 

solução sob medida para o descarte de esgoto. 
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