
Questões para os membros da rede (Esgotos domésticos e efluentes industriais): 
 

1. Esgotos domésticos e efluentes industriais: para os anos de 1990 a 2005 
a. Esgotos domésticos 

i. Demanda Bioquímica de Oxigênio per capita (kgBOD/pessoa/dia) 
(adotado/utilizado no seu Estado) 

ii. População considerada (soma das populações não atendidas e atendidas por 
rede coletora) 

iii. Frações de água residuária não coleteda, coletada, não tratada e tratada por 
tipo de tratamento, conforme o esquema abaixo (fração ou %) 

iv. Fator de conversão de metano para o sistema de tratamento anaeróbio 
utilizado (fração ou %) (verificado ou utilizado nos respectivos sistemas de 
tratamento)  

v. Capacidade máxima de produção de metano (kgCH4/kgDBO ou 
kgCH4/kgDQO) 

vi. Metano recuperado 
vii. Informar, se for o caso, a fração de efluente industrial tratada junto com 

efluentes domésticos (e sua vazão e concentração de matéria organica). 
b. Efluentes industriais – dos 3 ou 4 principais setores com geração de grandes volumes 

de efluentes com alta carga organica 
i. Produção anual 

ii. Geração de água residuária no setor (m3/ton de produto) 
iii. Demanda Bioquímica de Oxigênio ou Demanda Química de Oxigênio típica 

do setor (kgDBO/ m3 ou kgDQO/m3). 
iv. Dados segregados por setor da indústria de frações de água residuária não 

tratadas e tratadas por tipo de tratamento, conforme o esquema abaixo (fração 
ou %) 

v. Fator de conversão de metano do tipo de tratamento (fração ou %) 
vi. Capacidade máxima de produção de metano (kgCH4/kgDBO ou 

kgCH4/kgDQO) 
vii. Metano recuperado 

 
Figura 1 - Esquema de tipos de tratamento de águas residuárias 

Envie os seus dados devidamente referenciados e identificados para a coordenação da rede de 
inventários: biogás@cetesbnet.sp.gov.br ou pelo correio para CETESB, Divisão de Questões 
Globais, Av. Professor Frederico Hermann Jr, 345, Pinheiros, São Paulo, SP CEP: 05459-
900. Tel: +55+11 3133 3156 



 
 
Incluir as referencias bibliográficas ou a origem da informação. 
 
Obs:  A resposta a apenas uma ou algumas dessas questões também será útil ao inventário. 
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