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Resumo
O aumento no consumo de água devido ao crescimento populacional, a agricultura e a industrialização faz 

com que a produção de esgotos também seja aumentada proporcionalmente. Neste sentido, este trabalho 

tem como objetivo avaliar e comparar as tecnologias para tratamento de esgotos sanitários, com base nas in-

formações usuais de desempenho, utilizando uma metodologia baseada em estatística comparativa para tal 

análise. O trabalho propõe também uma avaliação econômica, por meio do Método de Simulação de Monte 

Carlo. Os seguintes sistemas de tratamento foram estudados: Reator anaeróbio de leito fixo (RALF), Sistemas 

de filtro biológico percolador de alta taxa (FB), RALF seguido de FB (RF) e Sistemas de lagoas (LAG). Quanto 

à análise de desempenho, os parâmetros observados nas estações de tratamento foram comparados com 

os ideais reportados pela literatura, com a legislação estadual e com o desempenho das tecnologias. Esses 

parâmetros apresentaram desvios; todavia, a maioria das tecnologias obteve desempenho eficaz quanto ao 

atendimento à legislação, exceto o RALF. Quanto à análise econômica, foi possível constatar que as tecnolo-

gias com maior demanda de área e energia são mais caras. De modo geral, o sistema RALF foi o que apresen-

tou piores resultados, ao passo que o sistema de Filtros apresentou resultados mais satisfatórios quanto ao 

desempenho e à avaliação econômica.

Palavras-chave: Sistemas de Tratamento. Efluentes. Desempenho. Análise econômica.

Abstract
The increase in water consumption due to population growth, agriculture and industrialization, means that the 

production of sewage is also proportionally increased. In this sense, this work aims to evaluate and compare tech-

nologies for sanitary sewage treatment, based on the usual performance information, using a methodology based 

on comparative statistics for such analysis. The work also proposes an economic evaluation, using the Monte Carlo 

Simulation Method. The following treatment systems were studied: Anaerobic fixed bed reactor (RALF), High rate 

percolator biological filter systems (FB), RALF followed by FB (RF) and Pond systems (LAG). As for the performance 

analysis, the parameters observed in the treatment plants were compared with the ideals reported by the literature, 

with the state legislation and with the performance of the technologies. These parameters showed deviations, how-

ever, most technologies achieved effective performance in complying with the legislation, except the RALF. As for 
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1 INTRODUÇÃO
Com a necessidade de aumento na produção de 

alimentos, aliada ao desenvolvimento do meio 

urbano e rural, o consumo de água aumenta ao 

longo dos anos e, consequentemente, também a 

quantidade de esgotos gerados. O resultado do 

lançamento inadequado desse esgoto em cor-

pos d’água causa preocupação, pois pode cau-

sar vários problemas, tais como: riscos de con-

taminação, transmissão de doenças, problemas 

estéticos, maus odores, mortandade de peixes, 

toxicidade das algas, aumento da complexidade 

e custos do tratamento de água, influenciando 

diretamente na produtividade do solo (METCALF, 

EDDY, 2003; VON SPERLING, 2014). 

Em função dos impactos gerados ao meio am-

biente, o gerenciamento e o monitoramento das 

estações de tratamento de esgotos torna-se um 

desafio, especialmente para os países em desen-

volvimento que não possuem infraestrutura e 

tecnologia adequadas (VON SPERLING, CHERNI-

CHARO, 2002; OLIVEIRA, VON SPERLING, 2008; 

KALBAR et al., 2012).

Ao longo dos últimos anos, na busca por confi-

gurações modernas e eficientes, vários autores 

têm investigado a problemática de tratamento 

de esgotos sanitários, considerando um maior 

número de variáveis intrínsecas aos processos 

de tratamento (LEONETI et al., 2010; SALA et 

al., 2011; HAKANEN et al., 2011; NETTO, ZAIAT, 

2012; MAURER et al., 2012; KALBAR et al., 2012; 

GARRIDO et al., 2012; MOLINOS et al., 2014; MO-

LINOS et al., 2015). No entanto, o conhecimento 

acerca dessas configurações de operação é rela-

tivamente escasso somado ao vasto número de 

alternativas e às variáveis envolvidas, fazendo 

com que a escolha de um sistema ideal seja um 

processo complexo de tomada de decisão (GAR-

RIDO et al., 2012; MOLINOS et al., 2015).

É importante considerar, além da adequação 

técnica, teórica e fatores relacionados à aplica-

ção dos recursos financeiros, a real eficiência de 

remoção de poluentes e nível de qualidade do 

efluente final, sobretudo o nível de atendimen-

to à legislação para as diferentes tecnologias em 

unidades de tratamento de esgotos (OLIVEIRA, 

VON SPERLING, 2007; OLIVEIRA, VON SPERLING, 

2008; LEONETI, 2010).

Dessa forma, conhecer os níveis de atendimen-

to aos padrões de lançamento de um sistema 

de tratamento em operação é uma questão re-

levante, especialmente quando considerados os 

riscos ambientais e da operacionalização do tra-

tamento em países em desenvolvimento.

Este estudo objetiva preencher a lacuna existen-

te sugerida por estudos anteriores, que desta-

cam comparações com variáveis complexas e de 

difícil utilização. O mesmo contribui para ampliar 

o conhecimento a respeito das tecnologias mais 

usuais e seus respectivos desempenhos, basean-

do-se em informações oriundas dos respectivos 

sistemas de tratamento. Para tanto, foram con-

duzidas análises entre os diferentes sistemas, 

por meio da caracterização dos parâmetros físi-

co-químicos, estudo comparativo dos dados de 

qualidade do efluente observado nas estações e 

os descritos pela literatura como adequados.

Neste sentido, este trabalho busca fornecer uma 

metodologia de comparação de informações 

Avaliação técnica e econômica de quatro sistemas de tratamento de efluente

the economic analysis, it was possible to verify that the technologies with greater demand for area and energy are 

more expensive. In general, the RALF system showed the worst results. At the same time, the Filters system showed 

more satisfactory results in terms of performance and economic evaluation.
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de desempenho de diferentes sistemas de tra-

tamento de esgotos, amplamente utilizados no 

Brasil, bem como fornece uma análise econômi-

ca destes sistemas. 

 

2 METODOLOGIA 
Este estudo utilizou metodologia composta por 

duas principais fases. A primeira fase foi a análi-

se técnica, composta por 3 etapas: Comparação 

do desempenho das unidades com os valores 

reportados pela literatura clássica; Comparação 

do desempenho das unidades com a legislação 

estadual para lançamento de efluentes; e Inves-

tigação sobre diferenças existentes entre os de-

sempenhos das diferentes tecnologias. Para isso, 

os dados de monitoramento foram obtidos por 

meio de relatórios semestrais fornecidos pelas 

unidades municipais de saneamento, compreen-

dendo no total 15 estações de tratamento de es-

gotos (ETEs) em operação no estado do Paraná.

A maioria das ETEs em operação no estado do 

Paraná utiliza as tecnologias de Reator anaeró-

bio de leito fixo (RALF), Filtro biológico percola-

dor de alta taxa (FB), a combinação de RALF e FB 

(RF), e Lagoa anaeróbia com Lagoa facultativa 

mais Remoção de algas (LAG). Para a análise de 

desempenho, foram avaliados os parâmetros de 

demanda química de oxigênio (DQO), demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO), sólidos suspensos 

(SS), temperatura (T) e pH, conforme maior ocor-

rência de uso e operacionalização. 

A fim de conhecer as características dos efluen-

tes para os 4 sistemas de tratamento, foram 

realizados estudos estatísticos preliminares 

de análise descritiva, e os demais tratamentos 

estatísticos foram desenvolvidos no software 

Statgraphics Centurion XVII. A análise quan-

to ao atendimento dos padrões de lançamen-

to foi conduzida de acordo com a legislação do 

estado do Paraná, onde foram considerados os 

dados definidos pela Resolução 001/07 SEMA 

de 23/01/2007 (DBO: até 90 mg.L-1; DQO: até  

225 mg.L-1). 

A análise da variância foi utilizada para explo-

rar se havia diferenças significativas entre os 

resultados médios obtidos pelas diferentes tec-

nologias de tratamento. O teste paramétrico 

foi empregado para um fator One-way ANOVA, 

ao nível de significância de 5%, para amostras 

de tamanhos diferentes - Que. 1. Para verificar 

a aderência à curva de distribuição normal dos 

parâmetros físico-químicos foi utilizado o teste 

D´Agostino, também ao nível de significância de 

5% – Que. 2.

𝐹𝐹!"#" =	
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉

  (1)

Onde: F
stat

: Teste paramétrico ANOVA; VEG: Vari-

ância entre grupos; VIG: Variância Intra-grupo.

𝐷𝐷∗ =	
𝐷𝐷 − 𝐸𝐸	{𝐷𝐷}
𝑠𝑠	{𝐷𝐷}

  (2)

Onde: D*: Distribuição normal padronizada;  

D: Distribuição normal da amostra; E: Tamanho 

da Amostra; s: Desvio padrão amostral.

Na segunda fase, foram calculadas as simula-

ções de dois indicadores econômicos, por meio 

do Método de Simulação de Monte Carlo (SMC). 

Existem muitos indicadores econômicos que po-

dem ser usados para avaliar o desempenho eco-

nômico de um investimento. Markov et al. (2017) 

destacam o Valor Presente Líquido como o indi-

cador que pode ser calculado para justificar qual 

Sistema de tratamento seria a opção economi-

camente mais vantajosa. Então, usamos o Valor 

Presente Líquido (VPL) e o Valor Presente Líqui-

do Anualizado (VPLA), sugerido por Lima et al., 

(2015). A modelagem é apresentada nasEq. 3 e 4:

Goffi AS, Abreu A, Lizot M, Thesari SS, Trojan F
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𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = −𝐶𝐶𝐶𝐶! +)
𝐶𝐶𝐶𝐶"

(1 + 𝑖𝑖)"

#

"$%

  (3)

Onde: VPL = valor presente líquido; CF0 = O valor 

esperado dos benefícios; CFj = O valor dos bene-

fícios; i = refere-se à taxa de juros (desconto); j = 

refere-se ao período de tempo.

A Eq. 3 determina a viabilidade econômica de um 

projeto de investimento (Souza e Clemente, 2008). A 

Eq. 4 apresenta o valor presente líquido anualizado:

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 &
𝑖𝑖	(1 + 𝑖𝑖)!

(1 + 𝑖𝑖)! − 1.	  (4)

Onde: VPLA = Valor Presente Líquido Anualizado; 

VPL = corresponde ao Valor Presente Líquido; i = 

refere-se à taxa de juros; j = refere-se ao período 

de tempo.

O SMC é baseado em uma técnica de amostra-

gem aleatória de entrada de incertezas, segui-

do pela determinação e análise da propagação 

das incertezas conforme usado nos trabalhos de 

Lima et al. (2015). Conforme descrito por Alsina 

et al. (2008), essa técnica permite a geração de 

dados estocásticos inerentes aos sistemas estu-

dados por meio de modelos determinísticos. 

Portanto, neste estudo foram geradas 10.000 

amostras para cada critério, a fim de garantir 

que as incertezas dos dados de entrada fossem 

cobertas de maneira uniforme. A partir daí, fo-

ram geradas simulações dos seguintes custos: 

investimento, operação e manutenção, área re-

querida e demanda de energia, para cada siste-

ma de tratamento avaliado.

Os custos globais de consumo de eletricidade e 

de eliminação de lamas foram incluídos nos cus-

tos operacionais e de manutenção. Os custos das 

necessidades de área foram avaliados em metros 

quadrados para as pequenas cidades do Brasil. To-

dos os valores foram estimados com base na taxa 

de câmbio de R$ 5,15 / U$D e Taxa Mínima de Atra-

tividade (TMA) de 14,25% ao ano (Bacen, 2016). 

Os cálculos foram realizados com um horizonte de 

planejamento de 25 anos (Djukic et al, 2016).

Com base nas informações, foi realizada uma 

medida de desempenho econômico, com o ob-

jetivo de comparar as tecnologias de tratamento 

de efluentes em termos de alternativas de inves-

timento, utilizando o VPL e o VPLA.

3 APLICAÇÃO, RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesse tópico são comparados os desempenhos 

das unidades de tratamento com os valores re-

portados pela literatura clássica e pela legislação 

estadual. Também são apresentados os resulta-

dos da análise econômica, bem como, conduzida 

a avaliação final das tecnologias.

3.1 Desempenho das unidades de tratamento

Alguns parâmetros físicos, químicos e biológicos 

podem auxiliar na demonstração dos níveis de 

qualidade do efluente resultante de um sistema 

de tratamento, tais como: DQO, DBO, SS, N, P, T, 

pH, coliformes e ovos de helmintos (VON SPER-

LING, CHERNICHARO, 2002). Entretanto, a maio-

ria dos países não tem definidos todos os padrões 

de lançamentos para cada um desses parâme-

tros, o que motivou a utilização apenas dos da-

dos de monitoramento relativos aos parâmetros 

DQO, DBO, SS, T e pH, os quais possuem os pa-

drões de lançamentos definidos na Resolução do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 

Nº 430/2011, e Resolução 001/07 SEMA de 23 de 

janeiro de 2007. 

Para cada tecnologia de tratamento avaliada 

neste estudo foram calculados: média aritméti-

ca, mediana, valores máximos e mínimos, desvio 

padrão e curva característica, conforme Tabela 1.

Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 237 / pp 194-209 | Jul a Set, 2022
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Tabela 1 - Concentrações efluentes dos sistemas de tratamento.

Parâmetros DQO 
(mg.L-1)

DBO 
(mg.L-1) SS (mg.L-1) T (°C) pH Curva Característica (TDH x mg.L-1)

RA
LF

Média 146,29 62,38 36,10 21 6,87

 

DQO
DBO
SS

-110 -10 90 190 290 390 490
0

5

10

15

20

25

Mediana 139,00 55,00 40,00 20 6,90

DP 51,21 24,31 16,51 1,45 0,16

Máx 223,00 106,00 77,04 23 7,20

Mín 65,00 22,00 7,50 18 6,40

N° 28 16 25 23 25

FB

Média 76,41 34,07 11,26 20 6,93

 

DQO
DBO
SS

-80 20 120 220 320
0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

Mediana 71,00 37,00 10,00 20 7,00

Dv 29,38 10,27 8,78 1,73 0,12

Máx 143,00 50,00 50,00 22 7,10

Mín 15,00 6,00 1,11 15 6,60

N° 83 41 75 53 73

RF

Média 91,46 39,47 18,89 20 7,07

 

DQO
DBO
SS

-60 -10 40 90 140 190 240
0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

Mediana 92,00 42,50 15,00 20 7,10

Dv 29,01 10,87 11,88 1,74 0,14

Máx 148,00 55,00 50,00 24 7,50

Mín 28,00 15,00 2,50 14 6,70

N° 67 30 55 46 53

LA
G

Média 87,11 28,05 14,56 21 6,96

 

DQO
DBO
SS

-50 0 50 100 150 200 250
0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

Mediana 88,00 28,00 10,00 21 7,00

Dv 26,27 14,79 8,88 2,10 0,14

Máx 140,00 50,00 50,00 28 7,50

Mín 12,00 2,00 1,82 15 6,30

N° 295 109 267 251 269

*Onde: DV-Desvio Padrão; Máx- Máximo Valor; Mín- Mínimo Valor; N°- Número de amostras

Ressalta-se na Tabela 1 que o sistema RALF obte-

ve valores médios de concentração de efluentes 

elevados quando comparado às demais tecnolo-

gias, para todos os parâmetros. A diferença entre 

os números amostrais pode ser atribuída às dife-

rentes formas de coleta de dados. 

As curvas informam o tempo de permanência 

das moléculas individuais no reator do fluido que 

escoa. A partir dessas curvas, são obtidas infor-

mações como o tempo médio de residência ou 

tempo médio de detenção hidráulica, o modelo 

matemático que melhor descreve o comporta-

Goffi AS, Abreu A, Lizot M, Thesari SS, Trojan F
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mento hidrodinâmico do reator, as conversões 

esperadas no reator para um dado sistema rea-

cional com modelo cinético conhecido, proble-

mas associados com design, falhas operacionais, 

além de permitir a identificação de anomalias de 

escoamento em reatores (LEVENSPIEL, 2000). 

Com base nos parâmetros observados nas esta-

ções estudadas, foi realizada uma comparação 

entre os valores. A Fig. 1 mostra as faixas obser-

vadas e as típicas, indicando o limite superior e 

inferior do processo.
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Figura 1- Concentrações efluentes observadas em cada modalidade de tratamento junto às faixas usuais reportadas 
por Von Sperling (2014). Onde: Limite da faixa típica superior (LIM SUP); Limite faixa típica inferior (LIM INF).

continua...
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Figura 1- Continuação...
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As maiores diferenças observadas com relação 

aos valores descritos por Von Sperling (2014) 

foram quanto aos valores de mínimo esperados 

para os parâmetros avaliados, demonstrando 

maior eficiência do sistema, uma vez que as con-

centrações encontradas foram inferiores às re-

portadas na literatura.

Para o sistema RALF observou-se, de maneira ge-

ral, que as concentrações efluentes, tanto para 

DQO, DBO e SS, apresentaram valores bem abai-

xo dos usualmente expressos na literatura, sendo 

mensurados 64%, 56% e 92% abaixo do esperado, 

respectivamente para cada parâmetro, conforme 

pode ser observado na Fig. 1 (a), (e), (j). 

Comportamento similar foi observado para o 

sistema de lagoas, com valores bem abaixo do 

esperado, sendo 63% abaixo para o parâmetro 

DQO (Fig. 1(d)) e 49% abaixo para DBO (Fig. 1(h)). 

A literatura não indica valor mínimo de sólidos 

para o sistema; entretanto, apenas 5% dos valo-

res observados nas unidades em operação com-

posta por lagoas ficaram acima do valor máximo 
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esperado para a modalidade, o que possibilita 

concluir que o sistema tem sido operado de for-

ma eficiente e por consequência apresenta re-

sultados eficientes em termos de concentração 

de DQO, DBO e SS.

Os sistemas FB e RF apresentaram a maior parte 

dos resultados dentro do esperado, sendo que, 

em alguns casos, as concentrações efluentes de 

ambos se apresentaram melhores que as espe-

radas. A modalidade de FB apresentou, apro-

ximadamente 55%, 32% e 81% dos resultados 

abaixo do valor inferior da faixa sugerida pela 

literatura, para DQO, DBO e SS, respectivamen-

te (Fig. 1(b),(f),(j)). Na modalidade combinada RF 

também foram obtidas algumas concentrações 

abaixo da faixa mínima esperada, sobretudo para 

o parâmetro SS, no qual 51% das concentrações 

efluentes ficaram abaixo do valor usual (Fig. 1 

(k)). Contudo, este sistema obteve os resultados 

que melhor se ajustaram aos valores citados na 

literatura como habituais, com cerca de 97%, 

93% e 44% dos valores dentro das faixas de mí-

nimo e máximo esperados para os parâmetros 

DQO, DBO e SS, na devida ordem (Fig. 1 (c)(g)(k)).

Os valores médios de atendimento, bem como a 

distribuição dos valores efluentes observados, e 

os limites definidos na legislação do estado são 

apresentados na Fig. 2. Para esses limites, foram 

considerados os padrões de lançamentos defini-

dos pela Resolução 001/07 SEMA de 23/01/2007 

quanto aos parâmetros DBO (90 mg.L-1) e DQO 

(225 mg.L-1), sendo possível verificar os percen-

tuais de atendimento para cada sistema de tra-

tamento em operação.
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Figura 2 - Capacidade de atendimento à legislação do Paraná para cada sistema em termos de DQO e DBO: (a) Distribuição 
efluente em termos de DQO; (b) Distribuição efluente em termos de DBO; (c) Percentual médio de atendimento à legislação.
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Conforme observado na Fig. 2 (c), todas as tecnolo-

gias apresentaram percentuais de 100% de atendi-

mento aos padrões de lançamentos máximos para 

DQO e DBO definidos pela legislação, com ressalva 

do sistema RALF, o qual apresentou percentual de 

atendimento para o parâmetro DBO de 94%. Em-

bora o  índice de atendimento aos padrões de lan-

çamento quanto à legislação do estado fosse alto, a 

distribuição dos valores efluentes do sistema RALF 

ficou bastante próxima ao limite máximo aceitável 

para ambos os parâmetros DBO e DQO, conforme 

apresentado na Fig. 2(a) e 2(b), respectivamente. 

A proximidade dos valores efluentes evidenciou a 

necessidade de maior controle e monitoramento 

do sistema RALF, especialmente quando compara-

do aos demais sistemas avaliados, a fim de garantir 

a melhoria na qualidade do efluente, reduzindo os 

riscos ambientais e de saúde pública.

O lançamento de esgotos pode apresentar 

grande variabilidade, assumindo padrões e va-

lores pouco restritivos, restritivos ou bastante 

restritivos, dependendo das particularidades 

da localidade, região ou situação. Esses, por 

sua vez, consideram diferentes variáveis, tais 

como: características de desenvolvimento, 

nível econômico e compromisso com o meio 

ambiente. Para auxiliar nessa questão, Von 

Sperling (2014) definiu alguns padrões de lan-

çamento segundo distintos níveis de restrição, 

para os principais poluentes de interesse dos 

esgotos domésticos.

Deste modo, a Fig. 3 apresenta um resumo refe-

rente à capacidade dos sistemas avaliados neste 

estudo em atender diferentes níveis de restrição 

para o lançamento de efluentes.
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Figura 3 - Percentual médio de atendimento a possíveis padrões de lançamento sob diferentes níveis de restrição em 
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A Fig. 3 evidencia a capacidade de todas as 

modalidades atenderem a metas de lançamen-

to mais restritivas do que as adotadas atual-

mente na legislação do estado do Paraná, es-

pecialmente os sistemas de Lagoas (LAG) e o 

sistema de Filtro biológico de alta taxa (FA), os 

quais demostraram elevado potencial ao aten-

dimento imediato a padrões de lançamento 

bastante restritivos, sobretudo, para os parâ-

metros SS e DQO.

As concentrações dos parâmetros avaliados para 

cada tecnologia de tratamento, em geral, apre-

sentaram elevada variação. Com o intuito de ma-

pear a distribuição desses parâmetros observa-

dos nas estações de tratamento foram gerados 

os gráficos Box-whisker (Fig. 4).

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

 
(e) 

 
Figura 4 - Concentrações médias efluentes das diferentes tecnologias: (a) em termos de DQO;  

(b) em termos de DBO; (c) em termos de sólidos suspensos; (e) temperatura; e (f) pH.  
Informações do gráfico: ᴛ Máximo e Mínimo; □ 75% e 25%; ▫ Mediana.
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A análise dos gráficos Box-whisker, na Fig. 4, de-

monstra alta variabilidade entre os parâmetros 

físico-químicos analisados, considerando as di-

ferentes tecnologias de tratamento, em especial 

para os parâmetros avaliados no sistema RALF. Na 

Fig. 4(c) e 4(e) é possível verificar similaridade na 

distribuição das concentrações efluentes dos pa-

râmetros sólidos suspensos e pH, para os sistemas 

de FB, RF e LAG, embora haja presença de outliers, 

especialmente, nos sistemas de lagoas (LAG).

Os coeficientes de variação (CV) apresentados 

pelas ETEs em operação foram calculados para 

as tecnologias de tratamento, com um nível de 

confiabilidade de 95%. Sendo de 0,30 a 0,35 

para dados de DQO; de 0,28 a 0,58 para DBO; 

0,07 a 0,09 para temperatura; de 0,02 para pH, 

e os valores com maior variação são para sólidos 

suspensos, que variaram de 0,46 a 0,76. 

Os CVs calculados demonstraram grande va-

riabilidade para os parâmetros DQO, DBO e 

SS em todas as tecnologias analisadas, assim 

como observado por Oliveira e Von Sperling 

(2007), que também observaram uma faixa am-

pla de variação dos coeficientes para a maioria 

dos parâmetros nos processos de tratamentos 

estudados. Os autores verificaram que baixos 

valores de CV não implicam, necessariamente, 

em bons desempenhos, do mesmo modo que 

o obtido neste trabalho, onde o sistema que 

apresentou menores coeficientes de variação 

foi também o sistema que teve resultados me-

nos favoráveis de desempenho, especialmente 

quanto ao atendimento à legislação.

A temperatura e o pH apresentaram baixos CVs, 

contrários aos demais parâmetros, o que pode 

indicar que todas as tecnologias de tratamento 

compreendidas neste estudo apresentaram es-

tabilidade e capacidade de absorção a choques 

relacionados às mudanças de pH e temperatura, 

uma vez que o coeficiente de variação não indica 

resultados de desempenho, mas condições re-

ferentes à estabilidade de operação (OLIVEIRA e 

VON SPERLING, 2007). 

As concentrações dos parâmetros DQO, DBO, SS, 

T e pH para as diferentes tecnologias de trata-

mento foram submetidas ao teste de normali-

dade D'Agostino e ao teste estatístico one-way 

ANOVA, com objetivo de avaliar se havia diferen-

ça ao nível de confiança de 5% entre os proces-

sos de tratamento (Tabela 2).

Tabela 2 - Resultados estatísticos da comparação entre sistemas de tratamento

Combinações
P=Value

DQO DBO SS T pH

RALF FB 0,8620 0,2304 0,7996 0,1138 0,1014

RALF RF 0,2065 0,1237 0,0333 0,039 0,1234

RALF LAG 0,2585 0,8122 0,1493 0,7453 0,6133

FB RF 0,1177 0,8610 0,0345 0,2509 0,1958

FB LAG 0,9920 0,4226 0,3964 0,8889 0,1136

RF LAG 0,9590 0,2395 0,2885 0,7532 0,2947

De acordo com a Tabela 3, não foi possível ob-

servar diferença estatisticamente significativa 

entre a maioria das tecnologias. Contudo, o re-

ator RALF, quando comparado ao sistema com-

binado RF, demonstrou diferença significativa ao 

nível de confiança de 95,0% para os parâmetros 

SS e T, assim como o sistema de filtro FB quando 

comparado ao RF, entretanto apenas para o pa-

râmetro sólido suspenso.

A tecnologia combinada de RF foi a que apre-

sentou melhor aderência com os dados descritos 

na literatura para os parâmetros analisados. As 

tecnologias de Lagoas (LAG) e de Filtro biológico 

(FB), também apresentaram elevado percentu-
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al de concentração abaixo dos valores descritos 

na literatura. Ambas alcançaram excelentes re-

sultados quanto à qualidade do efluente final, 

o que pode estar associado à alta eficiência na 

operação e manutenção dos sistemas. Embora o 

reator RALF apresentasse maior porcentagem de 

valores abaixo da faixa mínima típica, as concen-

trações permaneceram bastante equilibradas.

Quanto ao atendimento à legislação do estado, de 

acordo com os parâmetros de DQO e DBO defini-

dos pelas normas, foi possível verificar que todas as 

tecnologias de tratamento atingiram mais de 96% 

de eficiência. Por outro lado, os valores das concen-

trações desses parâmetros nos sistemas RALF fica-

ram bem próximos aos limites máximos permitidos, 

o que sugere a necessidade de maior controle e 

busca pela melhoria da qualidade destes efluentes 

a fim de minimizar o passivo ambiental.

No que se refere à capacidade de atendimento 

em níveis mais restritivos de qualidade de efluen-

te, constatou-se que as tecnologias FB, RF e LAG 

apresentaram equidade quanto aos padrões de 

lançamentos ainda mais restritivos do que os de-

finidos pela legislação do estado, especialmente 

em termos de DQO e SS.

De modo geral, foi verificada uma grande variabi-

lidade nos dados, em especial para os parâmetros 

DQO, DBO e SS. Essa variação pode ser atribuí-

da às possíveis diferenças nas características do 

afluente, como: carga hidráulica, carga orgânica, 

características de manutenção e operação, ao 

qual o sistema é submetido. Os parâmetros pH e 

T apresentaram baixos valores de coeficiente de 

variação, o que possivelmente pode estar relacio-

nado à boa estabilidade e capacidade de absorção 

a choques relacionados a mudanças no afluente.

3.2 Análise econômica das unidades de 
tratamento

O Método de Simulação de Monte Carlo é uma 

forma de reproduzir a aleatoriedade inerente aos 

sistemas biológicos por modelos determinísticos. 

Por meio do SMC, é possível ter uma amostragem 

probabilística das incertezas. De acordo com Zol-

fagharipoor e Ahmadi (2017), o SMC aplicado ao 

tratamento de efluentes pode ser muito eficaz, 

uma vez que grande parte das incertezas envol-

vidas neste cenário advém da natureza estocás-

tica e erros nos cálculos dos custos do tratamen-

to de efluentes. 

Apesar das incertezas relacionadas aos custos, 

não foi encontrado nenhum estudo que aplique 

este método ao problema. Por muitos anos, vá-

rios autores têm usado a técnica de simulação 

de Monte Carlo no campo de pesquisa de águas 

residuais, como Bellehumeur et al (1997) para o 

gerenciamento de lamas de águas residuais, Al-

sina et al. (2008) para o planejamento e moni-

toramento de estações de tratamento de águas 

residuais, Blackwood et al. (2000) para a atuali-

zação de sistemas de águas residuais, Pedrero et 

al. (2011) para água recuperada de instalações 

de tratamento de águas residuais. Além disso, 

Mahjouri et al. (2015) para a alocação de carga 

de águas residuais em rios.

Zheng et al. (2016) apresentaram uma estru-

tura de análise de decisão multicritério ba-

seada em cenários para comparar diferentes 

alternativas de infraestrutura em termos de 

sustentabilidade. Eles descobriram que o de-

sempenho dos sistemas de infraestrutura de 

águas residuais é de fato sensível às condições 

socioeconômicas dos limites e às outras fontes 

de incerteza, reforçando, assim, a importância 

de simulações, a fim de garantir que o maior 

número de cenários seja considerado para uma 

melhor análise.

Deste modo, para cada condição de custo, 10.000 

simulações foram realizadas, e então o custo to-

tal foi estimado, para um horizonte de projeto de 

25 anos. Esses resultados são apresentados na 

Tabela 3.
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Conforme apresentado na Tabela 3, todos os sis-

temas de tratamento apresentaram baixos coe-

ficientes de variação (CV). O Sistema combinado 

RF teve o menor CV. Mesmo com grande amostra 

de dados, 10.000 simulações, o baixo CV mostra 

a estabilidade dos valores levantados a partir do 

SMC, além da baixa dispersão dos dados em geral.

Dentre os sistemas de tratamento avaliados, o 

que apresentou menor custo total foi Filtro bio-

lógico percolador de alta taxa (FB). Esse tipo de 

sistema pode atender a uma variedade de neces-

sidades, alcançando níveis elevados de qualidade 

do efluente, como remoção de DBO, DQO, sólidos 

suspensos, e em alguns casos, até remoção parcial 

de nutrientes (Von Sperling e Chernicharo, 2002). 

Ouyang et al. (2015) também apontaram esse sis-

tema como uma opção adequada de tratamento.

O segundo sistema com menor custo total foi o 

Reator anaeróbio de leito fixo (RALF), classifi-

cado como um tratamento secundário (Goffi et 

al., 2018). Essa tecnologia, além de econômica, 

também atende às leis e regulamentações brasi-

leiras. Kalbar et al. (2012) também classificaram 

este sistema como a alternativa preferida para 

cenários urbanos, uma vez que atende às neces-

sidades de área requerida, bem como qualidade 

do efluente final.

O sistema que apresentou os maiores custos por 

unidade de tempo (VPLA) foi a Lagoa anaeró-

bia com Lagoa facultativa mais Remoção de al-

gas (LAG), seguido pelo sistema combinado RF. 

O primeiro sistema demanda muita área, o que 

influencia diretamente nos custos de investi-

mento, e por sua vez no custo final. Já o segundo 

tratamento, por ser um sistema combinado, tor-

na-se economicamente mais complexo, tendo 

custos adicionais aos dois sistemas.

3.3 Análise técnica e econômica 

Conforme relatado por Zeng et al. (2007), as al-

ternativas de tratamento de efluentes são geral-

mente consideradas com base nos dados eco-

nômicos fornecidos no relatório de viabilidade 

do projeto de tratamento de efluentes, sendo 

a alternativa com menor custo geralmente es-

colhida, sem estudo aprofundado sobre o com-

portamento das tecnologias. Nesse sentido, é 

Tabela 3 - Custos dos sistemas de tratamento

Sistemas de tratamento RALF FB RF LAG

Implantação ($/hab)

Mín 8,00 8,00 10,67 8,00

Méd 10,67 9,33 14,00 14,00

Máx 13,33 10,67 17,33 20,00

M&O ($/hab.ano)

Mín 0,40 0,40 2,00 0,53

Méd 0,53 0,53 3,00 0,80

Máx 0,67 0,67 4,00 1,07

Energia ($/W.hab)

Mín 2,20 0,00 2,50 0,00

Méd 3,20 0,00 3,50 0,00

Máx 4,20 0,00 4,50 0,00

Área ($/m².hab)

Mín 0,12 0,12 0,15 1,70

Méd 0,19 0,19 0,23 2,45

Máx 0,25 0,25 0,30 3,20

VPL (R$)

Mín 1.589.594,39 1.269.236,00 1.916.167,00 6.765.002,64

Máx 2.249.944,50 1.833.772,00 2.664.243,75 12.464.237,44

CV 5,95% 6,71% 5,51% 12,02%

VPLA (R$)

Mín 234.921,00 187.045,18 281.112,13 1.007.629,51

Máx 332.513,54 269.505,00 391.358,20 1.840.176,41

CV 5,93% 6,66% 5,58% 11,93%

Legenda: M&O - Manutenção e Operação; VPL -Valor Presente Líquido; VPLA - Valor Presente Líquido Anualizado.
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necessário conhecer mais aspectos além do fator 

econômico fundamental para a seleção e análise 

de tecnologias de tratamento.

Lee et al. (2013) alertam para a importância do 

custo-efetividade na análise dos sistemas de 

tratamento, o que aponta que a análise de de-

cisão mais eficaz deve ser baseada na análise de 

critérios de custo, bem como nos resultados efe-

tivos de cada tecnologia de tratamento. 

Portanto, considerar diferentes aspectos na compa-

ração dos diferentes sistemas de tratamento é, sem 

dúvida, um diferencial para a definição do projeto 

com melhores respostas as necessidades do decisor. 

Levar em conta o maior número de aspectos in-

trínsecos à decisão, bem como considerar seus 

conflitos e aplicar o cruzamento dessas infor-

mações, tendo em conta as preferências do de-

cisor, pode ser um diferencial na priorização de 

projetos. Dessa forma, a avaliação global das 

tecnologias foi conduzida com base no desem-

penho técnico referente à remoção de matéria 

orgânica e sólidos, bem como estabilidade ope-

racional (variações de temperatura e pH).  Bem 

como considerou a análise econômica (Custos de 

implantação, operação, manutenção, demanda 

de área e energia).

A Tabela 4 apresenta a classificação das tecno-

logias de tratamento de acordo com o aspecto 

avaliado, ou a combinação desses, em diferentes 

cenários de preferência.   

Tabela 4 - Classificação dos sistemas de tratamento

Rank Preferência de decisão

Desempenho (d) Custos (c) c = d c > d c < d

1° LAG FB FB LAG FB

2° FB RALF LAG FB LAG

3° RF RF RF RF RF

4° RALF LAG RALF RALF RALF

O sistema de tratamento que obteve melhor 

classificação foi o filtro biológico percolador de 

alta taxa. O FB ficou 3 vezes em primeiro lugar 

na classificação:em custos,uma vez que o sis-

tema apresenta menor custo, portanto melhor 

resposta aos objetivos econômicos; para custos 

e desempenho com mesmo peso e no cenário 

onde o aspecto custo era preferível pelo deci-

sor. E ficou duas vezes em segundo lugar: quan-

to aos aspectos desempenhos e desempenho 

preferível pelo decisor. O sistema de lagoas foi 

o segundo com melhor classificação, seguido 

pelo sistema combinado de RALF e FB. Em últi-

mo, ficou o sistema RALF.

 

4 CONCLUSÕES
Este trabalho buscou analisar quatro tecnologias 

para tratamento de esgoto amplamente utiliza-

das no Brasil.

Notada a carência de estudos do comportamen-

to das concentrações afluentes e efluentes em 

sistemas de tratamento em operação, a primei-

ra fase do estudo buscou avaliar o desempenho 

dessas tecnologias. 

Destacada a relevância dos aspectos econô-

micos, especialmente com relação aos baixos 

investimentos em saneamento nos países em 

desenvolvimento, o fator econômico tem sido 

considerado preponderante na tomada de deci-

sões. Portanto, na segunda fase este estudo teve 
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como objetivo promover também uma análise 

aprofundada dos critérios de custos, tomando-a 

como uma ferramenta para as etapas iniciais de 

seleção do Sistema de Tratamento de Efluentes 

mais adequado.

As modalidades de tratamento analisadas de-

monstraram ótimo desempenho, se comparado 

ao esperado, em termos de qualidade do efluen-

te final, pois foi possível observar valores de con-

centrações de efluentes inferiores aos mínimos 

descritos na literatura como usuais para cada 

tecnologia, considerando os parâmetros DQO, 

DBO e SS.

Diante das análises da metodologia apresen-

tadas, pode-se afirmar que o estudo possibilita 

a investigação da situação encontrada nas es-

tações de tratamento de esgotos, servindo de 

apoio para a tomada de decisão em nível de defi-

nição inicial para projetos em estações de trata-

mento de esgoto. 

Também é possível contribuir com uma orienta-

ção sobre o potencial de cada uma das tecnolo-

gias investigadas e os desempenhos atingidos, 

sendo que alguns deles foram superiores aos 

esperados, auxiliando dessa forma a avaliação 

de qual tecnologia mais usual pode atender a 

padrões mais restritivos relativos à qualidade do 

efluente. A avaliação dos sistemas de tratamen-

tos de efluentes torna possível a melhoria con-

tínua desses sistemas, auxiliando dessa forma a 

obtenção de um resultado positivo para o meio 

ambiente — como consequência aumentando a 

qualidade de vida no meio urbano e rural.

Quanto ao aspecto econômico, foi possível ob-

servar ao longo deste estudo que os sistemas com 

maior demanda de área e energia tendem a ser 

mais caras, embora por vezes apresentem melhor 

qualidade de tratamento. Portanto, as tecnolo-

gias intensivas são mais baratas que as extensi-

vas, porém a sustentabilidade global não pode 

ser medida por isso. São necessários estudos que 

envolvam o maior número de variáveis para a de-

finição da tecnologia que apresente melhor resul-

tados e benefícios para cada cenário.

Nesse contexto, estudos conjuntos são ainda 

mais necessários na definição de um sistema de 

tratamento adequado, a fim de garantir que os 

principais aspectos sejam levados em conta para 

a definição do tratamento mais adequado. 

Além dos fatores de desempenho e econômi-

cos, é necessário incorporar na análise os fa-

tores ambientais, sociais e tecnológicos.  Antes 

de tudo, uma visão geral dos aspectos de de-

sempenho e econômico do tema deve ser bem 

realizada. Assim, esta pesquisa apresentou um 

conjunto de critérios que irão garantir que os 

principais elementos sejam levados em consi-

deração na etapa de projeto e planejamento de 

uma estação de tratamento.

5 CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES
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