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Resumo
O presente trabalho consistiu na avaliação do desempenho ambiental de sistemas de tratamento que utili-

zam Lodos Ativados e Biorreatores a Membrana como tecnologia de tratamento de efluentes. Para isso fo-

ram utilizadas a Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) e a Avaliação da Eficiência dos Sistemas (AES), por meio 

da análise da remoção de poluentes dos efluentes finais. Por meio da ACV, foi observado elevado impacto 

pela tecnologia de LA, principalmente devido à elevada quantidade de químicos utilizados na operação da 

ETE, enquanto os BRM se destacam pelo elevado consumo energético. Na AES, foi analisada a qualidade do 

efluente final, e concluiu-se que o BRM apresenta um efluente final com menores valores de DBO, DQO, Nt e 

SST. Por fim, após a normalização dos resultados, na Avaliação de Desempenho Ambiental dos Sistemas, foi 

constatado que os BRM apresentaram um melhor desempenho ambiental em comparação com os LA, apesar 

do seu alto consumo energético.

Palavras-chave: Avaliação de Ciclo de Vida. Remoção de Poluentes. Tratamento de Efluentes.

Abstract
The present work consisted in the evaluation of the environmental performance of treatment systems that use 

Activated Sludge and Membrane Bioreactors as effluent treatment technology. For that, Life Cycle Assessment 

(LCA) and Systems Efficiency Assessment (AES) were used through the analysis of the removal of pollutants from 

the final effluents. Through LCA, high impact was observed by the use of LA technology, mainly due to the high 

amount of chemicals used during the operation of the WWT, while the MBR stand out because the high-energy 

consumption that presents. The quality of the final effluent analyzed with AES shown that the MBR presents the 

best final effluent with lower BOD, COD, Nt and TSS values. Finally, after the normalization of the results, in the 

Environmental Performance Assessment of the System was found that the MBR had a better environmental per-

formance, despite the high-energy consumption.

Keywords: Life Cycle Assessment. Pollutant Removal. Wastewater treatment.
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1 INTRODUÇÃO
O conhecimento e a conscientização acerca das 

questões ambientais têm transformado e insti-

gado a realidade mundial para mudanças de há-

bitos e posturas. Assuntos como a depleção dos 

recursos naturais e a intensificação de impactos 

ambientais começam a ser relacionados com as 

atividades que os geram (KALAKUL et al., 2014). 

Empresas e indústrias têm considerado a possi-

bilidade de mitigação da geração de impactos 

por meio de escolhas por melhores tecnologias, e 

principalmente, por processos mais sustentáveis 

(KNEIPP et al., 2017). 

Assim, essa preocupação tem alcançado diver-

sos processos, produtos e serviços em diferen-

tes ramos, como é o caso dos tratamentos de 

efluentes. Independentemente da tecnologia 

envolvida no tratamento, a mesma deve estar 

de acordo com requisitos econômicos, sociais 

e ambientais para que possa ser considerada 

sustentável, segundo Rodriguez-Garcia et al. 

(2011). De acordo com Von Sperling (2005), uma 

gama de sistemas de tratamento com uma ou 

mais tecnologias pode ser utilizada, contando 

com processos físicos, químicos e/ou biológicos 

em níveis de tratamento preliminar, primário, 

secundário e terciário. 

Os Lodos Ativados (LA) e os Biorreatores a Mem-

brana (BRM) são exemplos de tecnologias que 

podem ser utilizadas no processo de tratamento 

de efluentes. A primeira tecnologia, LA, consis-

te no método biológico mais aplicado em nível 

mundial com ampla utilização em estações de 

tratamento de efluentes (ETE) em grandes nú-

cleos populacionais (OLIVEIRA e VON SPERLING, 

2011). Já o BRM é uma tecnologia que utiliza LA 

somado às membranas filtrantes e entrega como 

resultado um efluente clarificado e desinfecta-

do, que tem ganhado destaque para fins de reú-

so, principalmente (JUDD e JUDD, 2011). 

Dada a possibilidade de utilização de diver-

sas tecnologias, na escolha da tecnologia a 

ser implantada em ETE é importante levar em 

consideração a adoção de processos mais sus-

tentáveis e que gerem menores impactos am-

bientais. Para isso, ferramentas como a Avalia-

ção de Ciclo de Vida (ACV) podem ser utilizadas 

como apoio à tomada de decisões (ISO, 2006). 

Por meio da identificação e quantificação das 

entradas e saídas de materiais e energia no sis-

tema de tratamento, torna-se possível a ava-

liação dos aspectos ambientais associados aos 

potenciais impactos, possibilitando assim a 

identificação de oportunidades de melhorias no 

processo (LOPES et al., 2017).

No contexto sanitário, sobretudo no tratamento 

de efluentes, o uso da ACV ainda é incipiente, já 

que conta com poucos trabalhos de aplicação da 

ferramenta no Brasil ou em países em desenvol-

vimento (GALLEGO-SCHMID e TARPANI, 2019). 

Corominas et al. (2013) apresentaram em sua re-

visão bibliográfica 45 estudos que utilizam a ACV 

em sistemas de tratamento, porém somente um 

dos artigos ocorreu em um país em desenvolvi-

mento (Índia). Já Zang et al. (2015) revisaram 53 

artigos que utilizavam a ACV em tratamento de 

efluentes e somente 7 daqueles tomados como 

base eram de países em desenvolvimento, po-

rém nenhum do Brasil. Gallego-Schmid e Tarpa-

ni (2019), em sua revisão, citam três pesquisas 

realizadas na área de tratamento de efluentes 

no Brasil, porém não utilizam os Lodos Ativados 

nem os Biorreatores a Membrana.

Nota-se assim, a necessidade de realização de 

mais pesquisas com foco na ACV de sistemas 

de tratamento de efluentes que demonstrem a 

realidade brasileira (TOURINHO, 2014). Entre-

tanto, além da ACV, nesse contexto é importan-

te também levar em consideração a qualidade 

do efluente final entregue pelas tecnologias de 

tratamento por meio da análise de remoção de 

poluentes, definida neste artigo pela Avaliação 
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da Eficiência dos Sistemas (AES). Segundo Von 

Sperling (2014), as características físico-quími-

cas encontradas no efluente final demonstram a 

eficiência do tratamento e classificam o efluente 

final. Para isso, devem ser consideradas na ava-

liação alguns parâmetros como: a Demanda Bio-

química de Oxigênio (DBO), Demanda Química 

de Oxigênio (DQO), Nitrogênio Total (Nt), Fósforo 

Total (Pt) e Sólidos Suspensos Totais (SST) (DEH-

GHANI et al., 2018).

Nesse contexto, o presente trabalho tem como 

objetivo avaliar o desempenho ambiental dos 

sistemas de tratamento de efluentes por Lodos 

Ativados e Biorreatores a Membrana. Primei-

ramente, foi realizada a ACV comparativa das 

tecnologias de tratamento, a fim de realizar um 

diagnóstico ambiental dos sistemas. Em seguida, 

foi realizada a AES, a qual possibilitou a análise 

da qualidade do efluente tratado por cada uma 

das tecnologias em análise. Por fim, foi realizada 

uma compilação e normalização dos dados para 

facilitar a comparação dos resultados gerados 

nas avaliações e definir o desempenho ambiental 

das tecnologias.

 

2 METODOLOGIA
A metodologia adotada para a análise do de-

sempenho ambiental das tecnologias de tra-

tamento de efluentes adotadas nesse estudo 

foi dividida em três avaliações. Primeiramente, 

foi realizada a Avaliação de Ciclo de Vida (ACV), 

seguindo as etapas descritas nas normas ISO 

14.040 e ISO 14.044. Em seguida, foi realizada 

a Avaliação da Eficiência dos Sistemas (AES), 

na qual foram considerados os dados de efici-

ência de remoção de parâmetros como DBO, 

DQO, Nt, Pt e SST do efluente tratado. Por fim, 

foi realizada a Análise de Desempenho Ambien-

tal dos Sistemas (ADAS), onde os dados obtidos 

nas avaliações anteriores foram normalizados e 

analisados de forma conjunta.

2.1 Avaliação de ciclo de vida (ACV)

2.1.1 Definição do objetivo e escopo

O objetivo do estudo foi estimar e comparar os 

impactos ambientais do ciclo de vida de duas 

tecnologias, os Lodos Ativados e os Biorreatores 

a Membrana para o tratamento de efluentes. O 

escopo abrange as fases de construção e opera-

ção das estações de tratamento que operam com 

as tecnologias de tratamento em análise, não 

considerando fases subsequentes como desin-

fecção, tratamento de lodo e desativação das es-

tações. Os sistemas e seus limites estão descritos 

na Fig. 1 e compreendem os fluxos de entradas 

e saídas de materiais e recursos energéticos ne-

cessários para as fases de construção e operação 

das estações e tratamento durante o tempo de 

vida útil de 50 anos, sem incluir a geração de ga-

ses pelo sistema de tratamento. 

Avaliação do desempenho ambiental de sistemas de tratamento de efluentes por lodos ativados e biorreatores a membrana

 

 
Figura 1 - Limites do sistema e as etapas de tratamento consideradas no estudo.
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A unidade funcional definida foi de 1.000 m³ de 

efluente tratado, visto que se trata de uma uni-

dade funcional baseada no volume de efluentes 

a serem tratados e é a mais encontrada em estu-

dos, de acordo com Corominas et al. (2013).

2.1.2 Inventário de Ciclo de Vida (ICV)

Para a realização do ICV, os dados foram extraídos 

da literatura e gerados baseados em estimativas 

descritas a seguir. Foram tomadas como base cin-

co estações de tratamento que utilizam LA como 

tecnologia de tratamento e cinco que utilizam 

BRM, mostradas na Tabela 1 de acordo com o seu 

volume de efluente tratado diariamente. 

Tabela 1. Resumo das principais características das estações utilizadas na construção do ICV.

Tecnologia País Volume tratado/dia Porte da ETE Nome adotado

Unidade - m3/dia m³/dia -

Garfí, Flores e Ferrer (2017) LA Espanha 292,50
<500 m³: Pequeno

PEQ - LA

Arias et al. (2019) BRM Turquia 264,00 PEQ - BRM

Kamble et al. (2019) LA Índia 1.000,00

>500;<10.000 m³: 
Médio

MED - LA 1

Kamble et al. (2019) BRM Índia 800,00 MED - BRM 1

Lazarova et al. (2012) LA França 5.260,27 MED - LA 2

Lazarova et al. (2012) BRM França 5.260,27 MED - BRM 2

Bertanza et al. (2017) LA Itália 27.000,00

>10.000 m³: Grande

GRD - LA 1

Bertanza et al. (2017) BRM Itália 27.000,00 GRD - BRM 1

Cornejo, Zhang e Mihelcic (2016) LA USA 38.872,00 GRD - LA2

Chen et al. (2018) BRM China 60.000,00 GRD - BRM 2

2.1.2.1 Lodos Ativados

A tecnologia de Lodos Ativados trata efluentes 

domésticos e industriais por meio da estabili-

zação de poluentes em sua massa ativa de mi-

crorganismos (METCALF e EDDY, 2014). Logo, 

trata-se de um processo biológico que oxida do 

material orgânico por meio das bactérias aeró-

bias em tanques de aeração, transformando em 

biomassa microbiana pela oxidação da matéria 

carbonácea e nitrogenada e da remoção de fos-

fatos (GULHANE e PAWAR, 2015). Garfí, Flores e 

Ferrer (2017), Lazarova et al. (2012) e Cornejo, 

Zhang e Mihelcic (2016) realizaram a ACV com-

parando tecnologias de tratamento com LA e 

apresentam dados referentes às fases de cons-

trução e operação dos sistemas. Da mesma for-

ma, Kamble et al. (2019) e Bertanza et al. (2017) 

realizaram estudos comparativos com foco na 

etapa operacional. Ressalta-se que os parâme-

tros que influenciam na avaliação da tecnologia 

de tratamento são referentes tanto à fase de 

construção como à de operação.

2.1.2.2 Biorreatores a Membrana

Nos Biorreatores a Membrana ocorre a união dos 

processos de degradação microbiana por lodos 

ativados com o processo de separação das fases 

líquida e sólida por meio das membranas (JUDD, 

2016; LAURINONYTE et al., 2017). As membra-

nas funcionam como uma barreira seletiva, li-

mitando a passagem de certos compostos pela 

retenção de substâncias em seus poros e super-

fície. Assim, são separadas duas porções do fluxo 

de alimentação: a porção retida ou concentrada, 

que compõe o lodo ao final do tratamento; e a 

porção de permeado, o efluente tratado (GIA-

COBBO, 2010; METCALF e EDDY, 2014). Arias et 

al. (2019), Kamble et al. (2019), Lazarova et al. 

(2012), Bertanza et al. (2017) e Chen et al. (2018) 

apresentam ACV comparativas entre BRM e tec-

nologias de tratamento de efluentes e disponibi-

lizam seus ICV, com foco na fase de operação das 

estações. Dentre eles, Arias et al. (2019) e Laza-

rova et al. (2012) apresentam também dados re-

ferentes à fase de construção. 
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2.1.2.3 Estimativa dos parâmetros operacionais

Dados referentes à etapa de construção de esta-

ções de tratamento de efluentes não são encon-

trados facilmente na literatura. Para que fossem 

contabilizados na ACV dados como a quantidade 

de concreto, aço, areia, plástico PVC e PVDF, fo-

ram realizadas estimativas desses parâmetros. 

Foi utilizada a relação adaptada de “economia de 

escala” que comumente é empregada no dimen-

sionamento dos custos das estações, de Coulson 

et al. (2006). A fórmula que representa a relação é: 

𝐶𝐶" = 	𝐶𝐶%	(
𝑐𝑐%
𝑐𝑐"
)),+  (1)

onde C1 e C2 representam a quantidade de ma-

terial requerida nas estações de menor e maior 

escala, respectivamente; c1 e c2 representam 

a capacidade de tratamento das estações em 

análise e 0,6 é o fator de “economia de escala”. 

Foram tomados como valores de referência os 

dados fornecidos por Garfí, Flores e Ferrer (2017) 

para LA, e dados de Arias et al. (2019) e Cornejo, 

Zhang e Mihelcic (2016) para BRM.

Além dos dados referentes à construção, dados 

de consumo energético também foram ajusta-

dos para que a correlação entre dos dados de 

consumo de energia e o volume de efluente tra-

tado, descrita por Singh, Kansal e Carliell-Mar-

quet (2016), fosse obedecida. 

Quanto aos dados de químicos utilizados no trata-

mento, ressalta-se que os dados brutos coletados 

nos artigos foram ajustados à unidade funcional 

(1.000 m³ de efluente tratado), às unidades ado-

tadas no ICV e à concentração do químico comer-

cializada, como é o caso do Cloreto Férrico, que é 

comercializado com concentração de 40%.

2.1.3 Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida (AICV)

O método ReCiPe 2008 (GOEDKOOP et al., 2009) foi 

utilizado para estimar os impactos ambientais das 

tecnologias de tratamento de efluentes. São consi-

derados doze dos dezoito impactos incluídos no Re-

CiPe, sendo eles: Mudanças Climáticas (MC), Deple-

ção de Combustíveis Fósseis (DCF), Ecotoxicidade da 

Água Doce (ETAD), Eutrofização na Água Doce (EAD), 

Toxicidade Humana (TH), Ecotoxicidade Marinha 

(ETM), Eutrofização Marinha (EM), Depleção de Re-

cursos Minerais (DRM), Redução da Camada de Ozô-

nio (RCO), Formação de Material Particulado (FMP), 

Acidificação Terrestre (AT) e Ecotoxicidade Terrestre 

(ETT). O software OpenLCA 1.9 foi utilizado para 

modelar a ACV e estimar os impactos ambientais.

2.2 Avaliação da eficiência dos sistemas (AES)

A AES tem como objetivo principal a avaliação da 

eficiência dos sistemas de tratamento de efluentes 

para um diagnóstico dos aspectos técnicos das ETE. 

2.2.1 Inventário da AES

Foram coletados parâmetros de qualidade dos 

efluentes bruto e tratado disponibilizados pe-

los autores, dentre eles: demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio 

(DQO), sólidos totais em suspensão (SST), nitro-

gênio total (NT) e fósforo total (PT). Entretanto, 

foi necessário o uso de estimativas para alguns 

dados não fornecidos pela literatura em questão. 

Gallego-Schmid e Tarpani (2019), em sua revisão, 

apresentam dados médios dos parâmetros DBO, 

DQO, Nt, Pt e SST para países desenvolvidos e 

em desenvolvimento, os quais foram utilizados 

no inventário como estimativas dos dados reais. 

2.3 Avaliação do desempenho ambiental dos 
sistemas (ADAS)

A Avaliação de Desempenho Ambiental dos Sis-

temas visa à análise dos resultados da ACV e da 

AES para uma avaliação total e comparativa das 

tecnologias de tratamento de efluentes.

Avaliação do desempenho ambiental de sistemas de tratamento de efluentes por lodos ativados e biorreatores a membrana
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2.3.1 Normalização dos resultados

Para que os dados gerados pelas avaliações ante-

riores fossem comparados entre si, foi necessário 

que os mesmos passassem por um processo de 

ajuste de escala, como a normalização dos cri-

térios em análise. A etapa de normalização dos 

critérios teve como objetivo relacionar os valores 

em estudo a um valor de referência previamente 

definido e convertê-los em novos números dentro 

de uma mesma escala. Os valores obtidos após a 

normalização são adimensionais (SOUSA, 2008). 

Nesse trabalho, foi utilizado o procedimento de 

normalização simples (NS), descrita na Eq. 2. Na 

NS é comum o uso do valor máximo entre os ab-

solutos como referência.  

𝑛𝑛"# = 	
𝑆𝑆"#
𝑆𝑆#∗

    (2)

Na qual n
ij
 representa o valor normalizado do cri-

tério i para a alternativa j; S
ij
 é o valor do critério 

i para a alternativa j, antes da normalização; e S
j
* 

representa o valor máximo do critério i selecio-

nado entre os valores de S
ij
.

Depois dessa etapa, os dados foram analisados e 

comparados entre si. Foram gerados dados mé-

dios para cada tipo de tecnologia de tratamento 

e cada categoria de impacto, para que fosse ge-

rado um valor médio indicador de desempenho 

dos sistemas de tratamento. Esse indicador foi 

gerado a partir da média dos valores potencial de 

impacto normalizados.

3 RESULTADOS
3.1 Avaliação de ciclo de vida

3.1.1 Análise do inventário de Ciclo de Vida

O inventário de ciclo de vida referente às fases de 

construção e operação das estações de tratamen-

to por Lodos Ativados e por Biorreator a Membra-

na são detalhados na Tabela 2.

Tabela 2 - Inventário de Ciclo de Vida das estações de tratamento por LA e BRM de pequeno, médio e  
grande porte (por 1.000m³ de efluente tratado).

Unidade
(por 1.000m³) PEQ - LA PEQ - 

BRM MED - LA MED - 
BRM 1

MED - 
LA 2

MED - 
BRM 2

GRD- 
LA 1

GRD - 
BRM 1

GRD -
LA 2

GRD-
BRM 2

Construção da estação de tratamento

Concreto m3 12,44 a 0,25 b 5,95 c 0,13 d 2,19 c 0,04 d 0,82 c 0,016 d 0,66 c 0,01 d

Aço kg 3,88 a 21,39 b 1,86 c 11,0 d 0,68 c 3,55 d 0,26 c 1,33 d 0,21 c 0,82 d

Areia kg 28,76 a 5,47 b 13,75 c 2,81 d 5,08 c 0,91 d 1,9 c 0,34 d 1,53 c 0,21 d

Plástico PVC kg 0,332 a 0,16 c 0,06 c 0,02 c 0,02 c

PVDF
(membrana)

kg 13,74 d 7,07 d 2,28 d 0,86 d 0,53 b

Consumo energético no tratamento

Eletricidade kWh 887,3 e 1713,1 e 737,35 e 1418,2 e 534,8 e 917,23 e 335,2 e 482,14 e 290,80 e 269,7 e

Produtos químicos utilizados no tratamento

FeCl
3 (40%)

kg 282,5 f 126,0 f 118,75 f 47,5 f

NaClO 
(15%)

kg 24,6 f 12,0 f 20,50 f

NaOH kg 19,8 f 19,79 f 2,0 f 0,09 f

H2SO4 kg 2,39 f 2,39 f

(NH2)2CO kg 4,16 f 4,16 f

H
3
PO

4
kg 1,82 f 1,82 f

Ácido Cítrico kg 0,49 f

Polieletrólito kg 0,96 f 3,69 f

PAC kg 6,47 f

Transporte tkm 141,7 g 14,14 g 6,0 g 10,25 g 77,1 g 73,46 g 0,0 g 0,0 g 1,0 g 27,275 g

a Dados originais disponibilizados pela literatura tomados como base para a estimativa dos dados subsequentes, por meio da Eq. 1 apresentada na Metodologia, para a tec-
nologia de Lodos Ativados; b Dados originais disponibilizados pela literatura tomados como base para a estimativa dos dados subsequentes, por meio da Eq. 1 apresentada 
na Metodologia, para a tecnologia de Biorreatores a Membrana; c Dados estimados tomando como base dados originais disponíveis na literatura para a tecnologia de Lodos 
Ativados; d Dados estimados tomando como base dados originais disponíveis na literatura para a tecnologia de Biorreatores a Membrana; e Dado de consumo energético 
ajustado ao tamanho da estação de tratamento. f Dados originais disponibilizados pela literatura base. g Dados referentes à estimativa de transporte de químicos até o 
sistema de tratamento, considerando a quantidade de químicos pela distância de 500km.
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3.1.2 Avaliação de Impactos do Ciclo de Vida

Os resultados da ACV são apresentados primei-

ramente para os parâmetros operacionais mé-

dios (consulte a Tabela 2) para cada impacto. A 

visão geral desses resultados é dada nas Fig. 2 e 

3, onde as barras de erro representam os resulta-

dos para os valores mínimo e máximo dos parâ-

metros. Como pode ser visto na Fig. 3, a maioria 

dos impactos em todas as técnicas de tratamen-

to é proveniente da operação das plantas.

3.1.2.1 Mudanças Climáticas (MC)

Os resultados na Fig. 2 sugerem que os LA têm 

impacto médio mais elevado que os BRM para as 

mudanças climáticas, com os valores médios es-

timados em 1.806,8 e 641,9 kg CO
2
 Eq/1.000m³, 

respectivamente. Logo, o BRM se apresenta como 

a melhor opção de tratamento. Observando a 

Fig. 3, do total médio de impactos gerados pelos 

LA, 61,5% correspondem à fase de construção 

da ETE principalmente por conta do elevado im-

pacto gerado na fabricação do concreto (do total 

cerca 67,5% se referente a sua produção e 22,9% 

devido ao transporte). Do total médio de impac-

to gerado pelos BRM, 62,2% foram gerados pelo 

consumo de eletricidade, dos quais 70% ocorrem 

devido à fase de produção da energia de alta vol-

tagem, principalmente por conta da energia ge-

rada a partir de combustíveis fósseis.

3.1.2.2 Depleção de Combustíveis Fósseis (DCF)

Na Fig. 2 pode ser observado que os LA apresen-

tam 347,5 kg Óleo Eq/1.000m³ e BRM apresen-

tou em média 184,6 kg Óleo Eq/1.000m³. Logo, 

os LA geram mais impactos, principalmente por 

conta da fase de construção, como pode ser no-

tado na Fig. 3, com cerca de 48% dos impactos 

totais médios gerados. Já nos BRM, apesar de 

apresentar menor potencial de impacto, 63% do 

total médio gerado ocorreu por conta do elevado 

consumo elétrico.
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3.1.2.3 Ecotoxicidade da Água Doce (ETAD)

Para a categoria ETAD, observa-se na Fig. 2 que 

LA apresentaram médias quase duas vezes maio-

res que as dos BRM, iguais a 1.685,9 e 957,4 g 

1,4-DCB-Eq/1000m³, respectivamente. Do total 

de impactos gerados pelos LA, 55,7% ocorrem 

devido ao uso de produtos químicos durante a 

operação da ETE, como o FeCl3
, que tem cerca 

de 40,2% dos impactos gerados devido ao tra-

tamento dos rejeitos sulfídricos da produção do 

composto. Do total médio de impactos gerados 

pelo BRM, 53,3% foram gerados devido ao uso 

da eletricidade, principalmente por conta do 

processo de transmissão da energia e transfor-

mação da energia de alta voltagem em média 

voltagem (73,3% do total de impactos gerados 

pela eletricidade). 

3.1.2.4 Eutrofização na Água Doce (EAD) 

Segundo a Fig. 2, os LA geraram em média 487,5g 

P-Eq/1.000m³ e os BRM cerca de 259,5 g P-E-

q/1.000m³. Assim, nota-se que os LA geram mais 

impactos ambientais nessa categoria. Do total 

médio de impactos gerados pelos LA, segundo 

a Fig. 3, 57,2% foram gerados devido ao uso de 

químicos no processo de operação das ETE. Desse 

total de impactos gerados pelos produtos quími-

cos, cerca de 87% foram gerados pelo processo 

de produção do FeCl3
 utilizado. Já dos BRM, 47,7% 

do total médio de impactos ambientais gerados 

foram devido ao uso de eletricidade, e 52% dos 

impactos ocorreram por conta da etapa de trans-

formação de voltagem da energia produzida prin-

cipalmente por fontes não renováveis.

3.1.2.5 Toxicidade Humana (TH)

Na Fig. 2 observa-se que o impacto médio gera-

do pelas estações de LA foi superior aos gerados 

pelos BRM. LA apresentou 620,75 kg1,4-DCB-E-

q/1.000m³ enquanto BRM apresentou 271,4 kg 

1,4-DCB-Eq/1.000m³ em média. Da média total 

de LA, 59,2% ocorreram devido ao uso de quími-

cos no tratamento, principalmente o FeCl
3
. E no 

caso do impacto médio dos BRM, 47,1% foi gera-

do pelo uso de químicos como o FeCl
3
, Poliacrila-

mida e Policloreto de Alumínio.

3.1.2.6 Ecotoxicidade Marinha (ETM)

Por meio da análise da Fig. 2, nota-se que LA ge-

raram em média 1.651,7 g 1,4-DCB-Eq/1000m³ 

e BRM geraram 885,75 g 1,4-DCB-Eq/1000m³, 

o que leva a concluir que os LA geram mais im-

pactos nessa categoria. Por meio da análise da 

Fig. 3, conclui-se que 55,7% dos impactos dos 

LA foram gerados novamente pelo uso de FeCl3, 

que possui elevado potencial de impacto por 

conta de sua produção. Já os BRM apresentam, 

do total de impacto médio, 50,8% causados 

pelo uso da eletricidade e seu processo de pro-

dução e transmissão.

3.1.2.7 Eutrofização Marinha (EM)

Os LA geram em média 1.683,6 g N-Eq/1000m³, 

e os BRM geram cerca de 572,3 g N-Eq/1000m³ 

de impactos na Eutrofização Marinha, como visto 

na Fig. 1. Na Fig. 3, observa-se que aproximada-

mente 60% dos impactos gerados pelos LA ocor-

rem na fase de construção das estações devido ao 

uso do concreto, principalmente devido à produ-

ção desse material (cerca de 64,9% dos impactos 

totais gerados pelo uso desse material). Do total 

de impactos médios gerados pelos BRM, 53,1% 

ocorreram devido ao uso da eletricidade, uma vez 

que sua produção e transmissão geram elevados 

impactos nessa categoria.
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Figura 3. Contribuição média de diferentes etapas do ciclo de vida para os impactos das tecnologias de tratamento.

3.1.2.8 Depleção de Recursos Minerais (DRM)

Nessa categoria de impacto, foi observada maior 

geração de impacto médio pelos LA, com 1.034,36 

g Fe-Eq/1.000m³ de efluente tratado e menor 

média de impacto pelos BRM, como 467,7 g Fe-E-

q/1.000m³, como representado na Fig. 2. Obser-

va-se que desse total de impactos gerados pelos 

LA, 65,4% ocorreram pelo uso de FeCl
3
 no trata-

mento, dos quais 75,2% foram gerados devido à 

etapa de construção da fábrica de químicos que 

produz esse componente. De acordo com a Fig. 3, 

51,2% dos impactos gerados pelos BRM também 

ocorrem devido ao uso de químicos, principal-

mente pelo uso do mesmo composto.

3.1.2.9 Redução da Camada de Ozônio (RCO)

De acordo com a Fig. 2, os LA apresentaram em 

média 259,11 mg CFC-11-Eq/1000m³ e os BRM 

em média 98,5 mg CFC-11-Eq/1000m³. Logo, os 

LA geraram mais impactos nessa categoria, com 

68,5% desses impactos sendo gerados devido ao 

uso de FeCl
3
, já que o processo de produção desse 

composto gera 99% desses impactos evidencia-

dos. Já os BRM, apesar de apresentarem menor 

impacto médio na categoria, o que ainda foi ge-

rado ocorreu em 56% devido ao uso de químicos 

como o FeCl
3
 e 37,1% devido ao uso de energia 

elétrica na operação.

3.1.2.10 Formação de Material Particulado (FMP)

Quanto à FMP, os LA apresentaram 290,65 g PM- 

10-Eq/1.000m³ de impactos médios e BRM apre-

sentaram 135,4 g PM-10-Eq/1.000m³, como é de-

monstrado na Fig. 2. Dessa forma, os BRM geraram 

menores impactos nessa categoria. Entretanto, do 

total médio gerado, 56,8% ocorreram devido ao uso 

de eletricidade, uma vez que a produção e a trans-

formação de voltagem da energia utilizada geram 

elevados potenciais de impactos. Os LA apresen-

taram maior potencial para a geração de impactos 

nessa categoria devido ao uso de concreto na fase 

de construção da estação (46,5% dos impactos to-

tais médios, como se pode visualizar na Fig. 3), com 

67,5% dos impactos sendo gerados na fase de pro-

dução e 14% devido ao transporte do mesmo.

3.1.2.11 Acidificação Terrestre (AT)

Os LA geraram em média 5,57 g SO
2
-Eq/1000m³ 

de impactos nessa categoria, dos quais 48,6% 

Avaliação do desempenho ambiental de sistemas de tratamento de efluentes por lodos ativados e biorreatores a membrana

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 232 / pp 57-72 | Out a Dez, 2021



66

ocorrem na fase de construção, com 99% de ocor-

rência devido ao uso do concreto. Nessa categoria 

de impacto, a produção do concreto gera cerca de 

68,9% desses impactos e o transporte dele gera 

12,9% dos impactos. Já os BRM apresentaram 

menores potenciais médios, como 2,71 g SO
2
-E-

q/1000m³, dos quais 63,3% foram gerados pelo 

uso de energia elétrica. Logo, por meio da análise 

das Fig. 2 e 3, pode-se concluir que novamente a 

tecnologia de LA gerou mais impactos ambientais.

3.1.2.12 Ecotoxicidade Terrestre (ETT)

Quanto à ETT, os LA geraram mais impactos que os 

BRM, apresentando em média 158,5 g 1,4-DCB- 

Eq/1.000m³ e 51,02 g 1,4-DCB-Eq/1.000m³ de 

efluente tratado, como visto na Fig. 2. Logo, os 

LA apresentaram maior potencial de impacto, e 

60,9% desse total de impacto gerado ocorreu por 

conta do uso de concreto na fase de construção, 

dos quais 43,9% foram gerados devido à etapa de 

transporte desse material e 43,5% pela produção 

do mesmo. Quanto ao impacto gerado pelo BRM, 

49,1% foram gerados devido ao uso de energia 

elétrica, principalmente por conta da transforma-

ção de voltagem necessária (47,9% dos impactos 

relacionados à eletricidade) e da fase de produção 

da mesma por fontes como o petróleo e o gás na-

tural (46,2%).

3.2 Avaliação da eficiência dos sistemas

3.2.1 Inventário da AES

Na AES foram utilizados os dados físico-quími-

cos de efluentes brutos e tratados. Para dados de 

efluente bruto não fornecidos, foram utilizados 

os dados médios de efluentes brutos (GALLEGO- 

SCHMID; TARPANI, 2019). Os dados de efluentes 

tratados considerados foram os fornecidos pelos 

autores e são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3- Inventário dos dados utilizados na Avaliação de Eficiência dos Sistemas de LA e BRM.

Unidade PEQ - LA PEQ - 
BRM MED - LA MED - 

BRM 1
MED - 
LA 2

MED - 
BRM 2

GRD- 
LA 1

GRD - 
BRM 1

GRD -
LA 2

GRD-
BRM 2

Efluente Bruto

DBO g/m3 240,0 a 222,6 b 205,0 b 205,0 b 251,0 b 251,0 b 125,5 a 125,5 a 251,0 b 205,0 b

DQO g/m3 480,0 a 445,2 a 410,0 b 410,0 b 551,0 b 551,0 b 251,0 a 251,0 a 551,0 b 410,0 b

Ntotal g/m3 46,0 a 54,7 a 42,0 b 42,0 b 46,0 b 46,0 b 24,90 a 24,90 a 46,0 b 42,0 b

Ptotal g/m3 14,0 a 8,2 a 10,0 b 10,0 b 14,0 b 14,0 b 3,90 a 3,90 a 14,0 b 10,0 b

SST g/m3 280,0 a 195,0 b 252,0 b 252,0 b 252,0 b 252,0 b 137,0 a 137,0 a 252,0 b 195,0 a

Efluente Tratado

DBO g/m3 16,8 a 0,123 a 25,0 a 20,0 a 11,0 a 6,25 a 6,15 a

QO g/m3 21,6 a 15,23 a 0,245 a 125,0 120,0 a 22,0 a 12,5 a 10,48 a

Ntotal g/m3 12,88 a 18,47 a 0,0 a 15,0 a 10,0 a 9,7 a 8,5 a 5,85 a

Ptotal g/m3 3,5 a 4,68 a 0,0 a 2,0 a 1,0 a 0,6 a 1,0 a 0,085 a

SST g/m3 12,6 a 60,0 a 35,0 a 12,9 a 0,7 a 4,27 a

a Dados  fornecidos pelos autores Garfí, Flores e Ferrer (2017), Arias et al. (2019), Lazarova et al. (2012) e Chen et al. (2018). b Dados estimados de acordo com 
Gallego-Schmid e Tarpani (2019).

3.2.2 Avaliação dos Resultados

Na Fig. 4 são apresentados os dados médios, má-

ximos e mínimos dos parâmetros presentes no in-

ventário, sendo eles a DBO, a DQO, o Nt, o Pt e os 

SST para os efluentes brutos e tratados de cada 

tecnologia. Observam-se grandes potenciais de 

remoção tanto de material orgânico como de nu-

trientes e sólidos por meio das tecnologias. Para 

a DBO foi observado um potencial de remoção de 

94,5% pelos LA e 96% pelos BRM. Quanto à DQO, 

a porcentagem de remoção pelo LA foi de 90,6% 

enquanto pelo BRM foi de 92,4%. Para o Nt, a re-

moção foi de 77% por meio dos LA e 79,6% pe-

los BRM e para Pt tratado por LA teve remoção de 
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86,3% e 85,4% tratado por BRM. Por fim, os SST 

apresentaram 90,8% de remoção por meio de LA 

e 93,6% por meio do BRM.

Logo, nota-se que para os parâmetros DBO, DQO, 

Nt e SST foi observado maior potencial de remo-

ção quando o efluente foi tratado com o BRM e 

para Pt, os LA apresentaram um valor ligeiramente 

melhor que os BRM. Apesar de se tratar de dados 

disponibilizados pelos autores dos artigos, apre-

sentam valores de eficiência de tratamento de 

LA bem elevados e próximos às porcentagens de 

remoção de tecnologias avançadas como os BRM.
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Figura 4 - Dados médios dos parâmetros físico-químicos dos efluentes brutos e tratados.

3.3 Análise de desempenho ambiental dos 
sistemas

3.3.1 Normalização dos Resultados

Após a realização da ACV e da AES foram gerados 

dados médios de impactos ambientais, os quais fo-

ram apresentados nas Fig. 2 e 4. Esses dados foram 

coletados e passaram pelo procedimento de norma-

lização, utilizando a Eq. 2 descrita na Metodologia. 

Os valores normalizados em escala de 0 a 1 são apre-

sentados na Fig. 5, onde são apresentados os valores 

médios, máximos e mínimos referentes. Destaca-se 

que os valores máximos foram considerados igual a 

1 e o restante foi calculado em função do máximo.

3.3.2 Análise Comparativa 

Por meio da análise da Fig. 5, é possível obser-

var o comportamento dos dados de forma mais 

clara quanto ao desempenho ambiental dos 

sistemas de tratamento de efluentes. Observa- 

se que os dados referentes à tecnologia de LA 

demonstram maior possibilidade de geração de 

impactos na grande maioria das categorias de 

impactos ambientais analisadas. Porém desta-

ca-se a proximidade nos valores de potencial de 

impacto em algumas categorias, principalmen-

te na análise de qualidade do efluente final, já 

que os valores médios obtidos não apresentam 

diferença significativa. 
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Figura 5 - Análise de Desempenho Ambiental dos Sistemas de Tratamento de Efluentes.

Foi gerado um valor de indicador de impacto 

médio, que indica o potencial de geração de 

impactos ambientais considerando todos os 

critérios. A tecnologia de Lodos Ativados rece-

beu valor igual a 0,78, enquanto Biorreatores a 

Membrana, 0,41, considerando 1 o maior valor 

de impactos ambientais. 

Assim, de acordo com as análises realizadas an-

teriormente, respeitando as particularidades e 

estimativas descritas na Metodologia, pode-se 

afirmar que a tecnologia de BRM apresentou 

melhor desempenho ambiental, visto que gerou 

menos impactos ao ambiente.

4  DISCUSSÃO
4.1 Discussão dos resultados da ACV

A Avaliação de Ciclo de Vida considerou duas téc-

nicas de tratamento de efluentes e doze impactos 

ambientais. Os resultados sugerem que os BRM 

apresentam menores valores de potencial de im-

pactos em todas as categorias analisadas.

Apesar de grande parte da literatura existente 

na temática ACV em sistema de tratamento de 

efluentes incluindo LA e BRM concluírem seus 

artigos com o fato de que a maioria dos impac-

tos ambientais estão ligados ao uso de ener-

gia (IOANNOU-TTOFA et al., 2016), esse estudo 

apresentou resultados divergentes. De acordo 

com a ACV realizada, conclui-se que a tecnologia 

de LA causa mais impactos ambientais devido ao 

uso de produtos químicos no processo, princi-

palmente. Já os BRM, apesar de causarem menos 

impactos ambientais que os LA, geraram impac-

tos devido ao elevado consumo de eletricidade 

no sistema de tratamento. 

Lazarova et al. (2012) em seu estudo comparati-

vo chamam atenção para o consumo de energia 

pelos BRM, apesar de alertarem quanto à quali-

dade do efluente tratado pela tecnologia. Afir-

mam ainda que os BRM não se apresentam como 

uma melhor alternativa de tratamento em com-

paração com os LA, devido ao consumo ener-

gético e a elevada emissão de GEEs. Ademais, 

Bertanza et al. (2017) ao avaliar e comparar LA e 

BRM, conclui que as maiores contribuições para a 

geração de impactos nas estações estão ligadas 

ao uso de eletricidade. Entretanto, enfatiza que 

esses resultados encontrados dependem forte-

mente das condições locais, como em relação à 

matriz energética local, que nesse caso era ita-
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liana –composta principalmente por gás natural 

(43%), carvão (16%) e hidrelétrica (15%). Ainda 

acrescenta a possibilidade de menores valores de 

impactos relacionados à eletricidade em países 

como Noruega e Suécia, devido a diferenças nas 

matrizes energéticas. De forma análoga, Kamble 

et al. (2019) afirmam em sua avaliação compa-

rativa que grande parte dos impactos causados 

pelos seis tipos de tecnologias analisadas ocor-

re devido ao uso de eletricidade, principalmente 

por conta da matriz energética da Índia, baseada 

em energias não renováveis. O sistema de BRM 

analisado pelos autores apresentou maiores va-

lores de impactos na maioria das categorias ana-

lisadas, comparando com a tecnologia de LA.

Assim, faz-se importante citar que, neste estudo, 

o BRM gerou menores valores de impactos ape-

sar do elevado consumo de eletricidade. Devido a 

isso, destaca-se o uso da matriz energética bra-

sileira, que segundo a Empresa de Pesquisa Ener-

gética do Ministério de Minas e Energias (2018), 

é composta por 42,9% de energias renováveis, o 

que reduz consideravelmente a geração de im-

pactos quando comparados a sistemas que uti-

lizam matriz energética baseada em fontes não 

renováveis, principalmente quando advinda de 

combustíveis fósseis.

4.2 Discussão dos Resultados da AES 

Na AES foram observados elevados percentuais 

de remoção de poluentes, como descritos no tó-

pico 3.2.2. Entretanto, esses resultados encon-

trados divergem da literatura. Destaca-se que 

somente os autores Garfí, Flores e Ferrer (2017) 

e Bertanza et al. (2017) disponibilizaram dados 

referentes aos efluentes tratados por LA em suas 

pesquisas, os quais foram tomados como base 

nessa análise. Por conta disso, algumas conside-

rações devem ser observadas. 

Garfí, Flores e Ferrer (2017) utilizam uma ETE que 

opera com a tecnologia de LA com aeração pro-

longada, na qual o decantador primário é retirado 

do sistema, mantendo-se então um maior TDH 

e idade de lodo. Com a retirada da decantação 

primária, tornam-se possíveis altos índices de 

eficiência de remoção do sistema de tratamen-

to (VON SPERLING, 2007). Logo, o elevado po-

tencial de remoção descrito pelos autores pode 

ser justificado pelo uso da tecnologia de forma 

modificada. Já Bertanza et al. (2017) citam em 

seu artigo que ambas as estações de tratamen-

to analisadas utilizam o processo modificado de 

Ludzack-Ettinger para a remoção combinada de 

material orgânico, nitrito, nitrato e amônia. Além 

disso, para que ocorra a remoção de fósforo, 

é realizada a adição de sulfato de alumínio nos 

reatores biológicos, tanto do LA como do BRM, 

para que, por precipitação simultânea, o padrão 

exigido de 1mg P/L no efluente seja alcançado. 

Entretanto, eles destacam que a dosagem desse 

químico é limitada na presença de membranas, a 

fim de minimizar a colmatação, dada a formação 

de precipitados, contudo reduz o potencial de re-

moção desse nutriente. 

Sabendo-se dessas particularidades apresenta-

das pelos sistemas de LA, é importante destacar 

que todos os autores que utilizaram a tecnologia 

BRM apresentaram a qualidade do efluente final, 

atestando a elevada remoção de material orgâ-

nico e nutrientes.

4.3 Discussão dos Resultados da ADAS

Não foram encontrados estudos que realizaram 

a ACV e uma avaliação considerando a qualida-

de do efluente tratado como realizados neste. 

Além disso, os estudos diferem quanto aos ob-

jetivos, limites do sistema, unidade funcional e 

metodologia de AICV. Apesar disso, Lazarova et 

al. (2012), Bertanza et al. (2017) e Kamble et al. 

(2019) realizaram em seus estudos comparações 

entre as mesmas tecnologias de tratamento ana-

lisadas aqui e obtiveram resultados diferentes. 
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Lazarova et al. (2012) afirmam em seu trabalho 

que, em se tratando da geração de impactos am-

bientais por conta da emissão de GEEs, os BRM 

não são a melhor opção de tratamento, já que 

utilizam grandes quantidades de energia para 

seu funcionamento. Entretanto, destacam que 

a ACV não leva em consideração a qualidade do 

efluente final e a possibilidade de reúso que o 

BRM proporciona aos efluentes tratados por ele, 

que poderiam facilmente superar os impactos 

negativos gerados pelo consumo energético. Já 

Bertanza et al. (2017) concluem seu artigo fa-

lando sobre um resultado neutro para a análise 

ambiental, já que o BRM utiliza menores quan-

tidades de químicos, porém elevado consumo 

energético. Além de ressaltarem que os resulta-

dos obtidos são específicos para o local onde foi 

realizado o estudo, visto que conta com condi-

ções específicas como matriz energética local. 

Resultados semelhantes foram apresentados por 

Kamble et al. (2019), que justifica o elevado po-

tencial para a geração de impactos ambientais 

devido ao uso de fontes de energia fortemente 

ligadas ao carbono na Índia, e conclui que os va-

lores de impactos devem ser reduzidos se con-

siderados países com matriz de energia elétrica 

mais verde. 

Apesar de serem evidenciados pela literatura 

resultados que divergem ao encontrado nessa 

avaliação, foi observado que o melhor desempe-

nho ambiental ocorreu pelo uso dos BRM, sendo 

esta a melhor opção de tecnologia a ser utiliza-

da no tratamento de efluentes nas condições 

apresentadas neste estudo. Como já destacado 

anteriormente, a divergência de resultados está 

diretamente ligada a realidade local do sistema, 

principalmente em se tratando da matriz ener-

gética local, uma vez que a eletricidade se apre-

senta como principal gerador de impactos ao 

meio ambiente.

5 CONCLUSÕES
De modo geral, os LA apresentaram maiores po-

tenciais para a geração de impactos em todas as 

categorias da ACV, o que demonstra a superio-

ridade da tecnologia BRM quanto aos quesitos 

ambientais considerados na avaliação. Ademais, 

os componentes que mais geraram impactos no 

processo de LA foram os produtos químicos uti-

lizados no tratamento; já no BRM foi a eletricida-

de. Quanto à AES, nota-se que ambos os sistemas 

apresentaram elevadas eficiências de remoção. 

Entretanto, mesmo com ligeiras diferenças, no 

geral os sistemas de BRM apresentaram melho-

res médias de eficiência e melhor qualidade do 

efluente final. 

Por fim, na ADAS ficou claro que a tecnologia 

de Lodos Ativados gerou mais impactos am-

bientais e, consequentemente, apresentou o 

desempenho ambiental insatisfatório em com-

paração ao BRM, confirmando, assim, que os 

BRM são a melhor alternativa de tratamento de 

efluentes considerando as particularidades as-

sumidas nesse estudo.
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