
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
CENTRO DE TECNOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL 
MESTRADO EM SANEAMENTO AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARLO RANNYÊR LOPES MONTEIRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE DA EFICIÊNCIA E CONFIABILIDADE EM 56 ESTAÇÕES DE 

TRATAMENTO DE ESGOTOS LOCALIZADAS NA REGIÃO 

METROPOLITANA DE FORTALEZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZA 
2009 



 

CARLO RANNYÊR LOPES MONTEIRO 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE DA EFICIÊNCIA E CONFIABILIDADE EM 56 ESTAÇÕES DE 
TRATAMENTO DE ESGOTOS LOCALIZADAS NA REGIÃO 

METROPOLITANA DE FORTALEZA 
 
 
 
 
 
 

Dissertação submetida à Coordenação do 
Curso de Pós-Graduação em Engenharia 
Civil, da Universidade Federal do Ceará, 
como requisito parcial para a obtenção 
do grau de Mestre em Engenharia Civil. 
 
Área de concentração: Saneamento 
Ambiental 
 
Orientador: Prof. Dr. André Bezerra dos 
Santos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZA 
2009



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
M775a     Monteiro, Carlo Rannyêr Lopes 
                      Análise da eficiência e confiabilidade em 56 estações de tratamento 
                 de esgotos localizadas na região metropolitana de Fortaleza / Carlo 
                 Rannyêr Lopes Monteiro, 2009. 
                      77 f.; il.; enc. 
                   
                      Orientador: Prof. Dr. André Bezerra dos Santos 
                      Área de concentração: Saneamento Ambiental 
                      Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Ceará, Centro 
                 de Tecnologia, Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental, 
                 Fortaleza, 2009 
                          
                      1. Saneamento. 2. Reator UASB. 3. Lagoas de estabilização. 4. 
                 Águas residuais - Purificação - Tratamento biológico. I. Santos, André 
                 Bezerra dos (orient.) II. Universidade Federal do Ceará – Programa de 
                 Pós – Graduação em Engenharia Civil. III.Título.                                         
                                                                                                                  CDD 628 

 
 



 

CARLO RANNYÊR LOPES MONTEIRO 
 
 
 

ANÁLISE DA EFICIÊNCIA E CONFIABILIDADE EM 56 ESTAÇÕES DE 
TRATAMENTO DE ESGOTOS LOCALIZADAS NA REGIÃO 

METROPOLITANA DE FORTALEZA 
 
 
 
 

Dissertação submetida à Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Engenharia 
Civil, da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial para a obtenção do grau 
de Mestre em Engenharia Civil, na área de concentração em Saneamento Ambiental. 

 
 
 
 

Aprovada em:  / / 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
Prof. Dr. André Bezerra dos Santos (Orientador) 

Universidade Federal do Ceará – UFC 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
Prof. Dr. Ronaldo Stefanutti (Examinador interno) 

Universidade Federal do Ceará – UFC 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
Prof. Dr. Iran Eduardo Lima Neto (Examinador externo) 

Bolsista Prodoc da CAPES e consultor de empresas  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À minha mãe Conceição e 
à minha namorada Suianne. 



 

AGRADECIMENTOS 

 

À minha família, especialmente à minha mãe Conceição e à minha 

namorada e companheira Suianne pela ajuda, incentivo, apoio e compreensão em todos 

os momentos. 

Ao Prof. Dr. André Bezerra dos Santos pela dedicação à Universidade 

Federal do Ceará e pela orientação neste trabalho. 

À Drª. Sílvia Maria Alves Corrêa Oliveira da Universidade Federal de 

Minas Gerais pela disponibilidade, pelo material bibliográfico fornecido e pelas 

respostas às minhas dúvidas. 

À Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE) pela disponibilização 

dos dados sem os quais este trabalho não teria sido realizado. 

À FUNCAP, pelo apoio financeiro com a manutenção da bolsa de auxílio 

durante parte da pesquisa. 

Aos professores do Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFETCE (antigo Centro Federal 

de Educação Tecnológica do Ceará - CEFETCE) que ajudaram a constituir a base de 

meu conhecimento, possibilitando meu ingresso no Curso de Pós-Graduação em 

Engenharia Civil da Universidade Federal do Ceará. 

À toda a equipe do Laboratório de Saneamento Ambiental (LABOSAN), 

bolsistas, colegas do mestrado e do doutorado pela companhia e apoio. 

À todo corpo docente e aos funcionários do Departamento de Engenharia 

Hidráulica e Ambiental (DEHA). 

Aos amigos e companheiros de moradia, Amaury e Earlyson, pela 

compreensão, conselhos e apoio nas longas horas de estudo. 

E a todos que contribuíram de alguma forma para realização deste trabalho. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A ignorância suplica confiança mais 

freqüentemente do que o conhecimento: 

são aqueles que sabem pouco, e não os 

que sabem muito, que afirmam tão 

positivamente que esse ou aquele 

problema nunca serão resolvidos pela 

ciência.” 

Charles Darwin 



 

RESUMO 
 

Diversas estações de tratamento de esgoto possuem sérios problemas de projeto e / ou 
operacionais os quais prejudicam o seu processo de tratamento e geram riscos de poluição 
dos recursos hídricos receptores. Assim, há a necessidade de tratamentos de esgotos cada 
vez mais eficientes e confiáveis para obedecerem aos padrões de descarte definidos em 
legislações ambientais cada vez mais restritivas. O objetivo do presente estudo foi analisar a 
eficiência e a confiabilidade de 56 estações de tratamento de esgotos situadas na Região 
Metropolitana de Fortaleza (RMF). Para tanto, foram avaliados cerca de 13.100 dados 
obtidos do monitoramento dos esgotos afluente e efluente às ETEs, durante o período de 
janeiro de 2005 a abril de 2009, as quais foram divididas em nove modalidades de 
tratamento, quais sejam: decanto-digestor (DD), decanto-digestor seguido de filtro 
anaeróbio (DD+FAN), decanto-digestor seguido de filtro anaeróbio e cloração 
(DD+FAN+Cl), lagoa facultativa (LF), lagoa facultativa seguida de lagoa de maturação 
(LF+LM), lagoa anaeróbia seguida por lagoa facultativa e lagoa de maturação 
(LAN+LF+LM), lagoa aerada facultativa seguida por lagoa facultativa e lagoa de 
maturação (LAF+LF+LM), reator UASB (UASB) e, por fim, reator UASB seguido de 
cloração (UASB+Cl). Para o cálculo da confiabilidade das ETEs e do percentual esperado 
de atendimento aos padrões de lançamento foi utilizada uma metodologia baseada em um 
modelo de distribuição log-normal dos dados, a qual determina concentrações médias que o 
efluente da ETE deve ter para obedecer aos padrões ambientais de lançamento para um 
determinado nível de confiabilidade (95%), levando em consideração o coeficiente de 
confiabilidade (CDC). Os valores afluentes de pH, DQO, SST e CTT foram comparados 
aos que são tipicamente encontrados para esse tipo de esgoto. Na avaliação inicial dos 
dados observou-se não haver freqüência de monitoramento, bem como, constatou-se a 
presença de inconsistências e outliers, os quais foram removidos. Os dados resultantes 
foram utilizados na seqüência da análise. Várias tecnologias de tratamento tiveram valores 
de eficiência inferiores ao que é registrado na literatura, indicando falhas operacionais no 
monitoramento das ETEs. Os maiores percentuais médios de remoção de DQO, SST e CTT 
foram alcançados pelas modalidades LAN+LF+LM (91,4%), LAN+LF+LM (81,0%) e 
LAF+LF+LM (99,999%) e os menores foram DD+FAN (47,3%), DD (31,6%) e LF 
(95,36%), respectivamente. Estes resultados mostram-se condizentes com os encontrados na 
literatura para todas as tecnologias de tratamento, exceto para remoção de SST por DD 
(31,6%) e DD+FAN (37,3%). No que se refere ao cálculo do coeficiente de confiabilidade 
foram obtidos para DQO os maiores valores pelas modalidades LAF+LF+LM (0,57) e 
UASB (0,57) e o menor valor para DD+FAN+Cl (0,40). Já para SST as tecnologias que se 
destacaram foram LAF+LF+LM (0,43) e LF (0,41) enquanto que o menor CDCs foi obtido 
por LAN+LF+LM (0,26). Os maiores percentuais esperados de atendimento às metas de 
descarte para DQO foram alcançados pelos tratamentos compostos por lagoas de 
estabilização, todos acima de 98%, destacando-se a tecnologia LAF+LF+LM (99,9%). Para 
SST os maiores percentuais obtidos também foram para as lagoas de estabilização, 
ressaltando a tecnologia LAN+LF+LM (91%). A tecnologia de tratamento DD foi a de 
menor percentual para DQO (1,2%) e para SST (2,0%). As modalidades de tratamento de 
esgotos domésticos LAF+LF+LM e LAN+LF+LM apresentaram um melhor desempenho 
considerando as eficiências médias de remoção de DQO, SST e CTT, como também 
maiores valores de CDC e percentuais esperados de atendimento às metas estabelecidas 
pela legislação. 
 
Palavras-chave: confiabilidade, eficiência, desempenho, estação de tratamento de esgotos, 
padrões de lançamento. 

 



 

ABSTRACT 
 

Many Wastewater Treatment Plants (WWTPs) have serious design and / or operational 
problems that decrease efficiency levels and pollute the environment. Thus, it is 
important to have efficient and reliable WWTPs to meet the discharge standards. The 
purpose of this study was to analyze the efficiency and reliability of 56 wastewater 
treatment plants located in the Metropolitan Region of Fortaleza (MRF). About 13,100 
data were evaluated, which were obtained from the Company of Water and Wastewater 
of Ceará (CAGECE). The data were from January 2005 to April 2009, divided in nine 
treatment technologies: septic tank (ST), septic tank followed by anaerobic filter (ST + 
ANF), septic tank followed by anaerobic filter and chlorination (ST + ANF + Cl), 
facultative pond (FP), facultative pond followed by a maturation pond (FP + MP), 
anaerobic pond followed by facultative pond and maturation pond (ANP + FP + MP), 
facultative aerated pond followed by facultative pond and maturation pond (FAP + FP + 
MP), UASB reactor (UASB) and finally UASB reactor followed by chlorination 
(UASB + Cl). To calculate the reliability of WWTPs and expected attendance 
percentage to accomplish effluent standards, a log-normal distribution was used. The 
average concentrations that the effluent from WWTP must have to meet the discharge 
standard were calculated for a given reliability level (95%), taking into account the 
coefficient of reliability (COR). The affluent values of pH, COD, TSS and TTC were 
compared to those typically found for this type of wastewater. The initial data analysis 
indicated problems in the monitoring frequency, inconsistencies and outliers, which 
were removed. The resulting data were used afterwards. The average efficiency values 
obtained in some technologies are lower than those of comparative literature, indicating 
operational problems. The highest efficiency values for COD, TSS and TTC were 
achieved with the technologies of ANP + FP + MP (91,4%), ANP + FP + MP (81.0%) 
and FAP + FP + MP (99.999%); the lowest efficiencies were obtained with ST + ANF 
(47.3%), ST (31.6%) and FP (95.36%), respectively. Regarding the coefficient of 
reliability calculation, the highest values for COD removal were obtained with the 
technologies of FAP + FP + MP (0.57) and UASB (0.57) and the lowest efficiencies 
were found with DD + ANF + Cl (0.40). For TSS, the best technologies were FAP + FP 
+ MP (0.43) and FP (0.41) while the lowest CORs were obtained with ANP + FP + MP 
(0.26). The highest percentage values for accomplishing COD discharge standards were 
achieved with stabilization ponds, all above 98%, specially the technology FAP + FP + 
MP (99.9%). For TSS the highest percentages were also achieved with stabilization 
ponds, highlighting the technology of ANP + FP + MP (91%). The technologies of FAP 
+ FP + MP and ANP + FP + MP provided the best efficiency values for COD, TSS and 
TTC, as well as the highest values of COR and percentages to accomplish discharge 
standards. 
 
Keywords: reliability, efficiency, performance, wastewater treatment plants, discharge 
standards.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

O homem busca dispor em locais mais afastados quanto possível todos os 

resíduos líquidos gerados por suas atividades. E a forma mais rápida e fácil de fazer isso 

é lançando - os em rios, lagos e outros corpos hídricos superficiais. Entretanto, essa 

postura acarreta sérios problemas ambientais e de saúde pública, como por exemplo, a 

eutrofização de corpos hídricos e a proliferação de microrganismos transmissores de 

doenças, respectivamente. 

Com o passar do tempo e à medida que foram sendo reconhecidos esses 

conceitos de saúde pública e de conservação ambiental é que tornou - se possível 

embasar o desenvolvimento de projetos de engenharia de locais adequados a receber e 

tratar esses resíduos líquidos: as estações de tratamento de esgotos. 

O contínuo crescimento populacional faz com que a quantidade de resíduos 

líquidos produzidos nas diversas atividades domésticas sanitárias também aumente, seja 

pelo consumismo exagerado, pela não racionalização e uso indevido de água, por falhas 

de projeto ou ainda pela maior praticidade e conforto exigidos pela sociedade. 

No Brasil, assim como em grande parte dos países em desenvolvimento, a 

quantidade de estações de tratamento de esgoto é insuficiente para o volume de esgoto 

doméstico gerado, levando muitas vezes ao lançamento irregular em corpos receptores. 

Além disso, muitas estações existentes possuem diversos problemas de controle 

operacional os quais prejudicam o tratamento dos efluentes sanitários a serem 

descartados e conseqüentemente geram um grande risco de poluição dos recursos 

hídricos receptores, podendo torná - los impróprios para diversos usos, provocando a 

formação de odores desagradáveis, diminuindo a quantidade de oxigênio dissolvido, 

elevando ou reduzindo o pH, alterando a cor natural, levando à acumulação de sólidos 

em seu leito, enfim modificando profundamente as características físicas, químicas e 

conseqüentemente biológicas originais desses ecossistemas. 

Os processos de tratamento de esgotos mais empregados no Brasil são 

concebidos para remover principalmente matéria orgânica e microrganismos 

patogênicos. A remoção de nutrientes e compostos tóxicos persistentes ainda está em 

nível de pesquisa, salvo poucos locais que já fazem uso desta tecnologia, como por 

exemplo, algumas indústrias. 
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Portanto, a necessidade de tratamentos mais eficientes e confiáveis de efluentes 

sanitários, baseados na qualidade requerida dos mesmos para um descarte nos corpos 

d’água obedecendo aos padrões estabelecidos pela legislação vigente, vem crescendo 

em importância nas últimas décadas tanto por força de legislação quanto por imposições 

exercidas por organizações ambientais. 

O bom funcionamento de sistemas de tratamento de esgotos urbanos constitui 

uma exigência ambiental, social e legal, sendo um desafio permanente para as entidades 

gestoras dos sistemas a procura do melhor nível de funcionamento e de gestão das infra-

estruturas. Os órgãos gestores carecem de indicadores de desempenho ambiental que 

traduzam de forma objetiva o nível de funcionamento alcançado pelas estações de 

tratamento de águas residuais ou até mesmo que permitam a comparação do nível de 

desempenho entre as diferentes modalidades de tratamento. 

Neste contexto, a utilização de indicadores de desempenho constitui um 

incentivo e um instrumento de apoio ao monitoramento da eficiência e da eficácia das 

entidades gestoras. 

Os dados oriundos do monitoramento da qualidade do efluente de estações de 

tratamento de esgoto necessitam de um tratamento e organização adequados. Para que 

estes sejam tomados como base para se fazer uma interpretação mais precisa e exata a 

respeito das verdadeiras condições do sistema é fundamental o uso de ferramentas da 

estatística. Assim, a determinação de características importantes como eficiência, 

confiabilidade e desempenho podem representar, por exemplo, o sucesso de um 

determinado tipo de tratamento. 

A relevância do trabalho está na importância de conhecer a real situação do 

tratamento de esgoto em Fortaleza de acordo com análises estatísticas, podendo deste 

modo, influenciar diretamente sobre decisões relacionadas ao sistema de tratamento de 

esgoto pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE), que é responsável pelas 

estações de tratamento de esgoto do Estado do Ceará, no que diz respeito a 

investimentos em tecnologias de tratamento que tragam melhores resultados de 

qualidade de efluente em detrimento de outras que não apresentam uma boa eficiência 

e/ou confiabilidade.  
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo Geral 
 

• Analisar a eficiência e a confiabilidade de 56 estações de tratamento de esgotos 

situadas na Região Metropolitana de Fortaleza, Ceará. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

• Tratar os dados do monitoramento dos esgotos, afluente e efluente, utilizando as 

principais variáveis da estatística descritiva; 

• Avaliar o desempenho das estações de tratamento de esgoto individualmente e 

agrupadas por processo de tratamento baseado em variáveis estatísticas, 

considerando o atendimento a padrões de lançamento e metas de qualidade para o 

efluente; 

• Analisar a eficiência por tipo de tratamento e por ETE; 

• Analisar a confiabilidade e o percentual de atendimento aos padrões legais de cada 

ETE. 

  



16 
 
3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo serão abordados alguns tópicos referentes à área em estudo, 

destacando-se entre eles: constituição do sistema de tratamento de esgotos de Fortaleza, 

esgotos domésticos, legislação ambiental, avaliação da eficiência, confiabilidade e 

desempenho de ETEs, considerações sobre testes estatísticos aplicados a dados de 

saneamento e valores discrepantes ou extremos (Outliers). 

 

3.1 Constituição do Sistema de Tratamento de Esgotos de Fortaleza 
 

São três grandes bacias de drenagem na Região Metropolitana de Fortaleza 

(RMF): Vertente Marítima, bacia do rio Cocó e bacia do rio Maranguapinho. Em 

relação ao sistema de esgotamento sanitário pode-se dividi-lo em: 

a) Sistema de disposição oceânica (vertente marítima) cujos esgotos são 

tratados pela Estação de Pré-Condicionamento (EPC); 

b) Sistemas isolados; 

c) Sistema Integrado do Distrito Industrial de Maracanaú (SIDI). 

O sistema de disposição oceânica é constituído por: bacias coletoras, dois 

interceptores oceânicos (leste e oeste), que conduzem o esgoto coletado à EPC, estação 

de pré – condicionamento e um emissário submarino. Na EPC as águas residuárias são 

submetidas ao tratamento preliminar com posterior lançamento ao mar através do 

emissário submarino, que dista da costa cerca de 3.330 metros a uma profundidade de 

16 metros. O esgoto pré-condicionado após lançado pelo emissário é disperso pelas 

correntes marítimas. 

Os sistemas isolados são representados pelas diversas ETEs presentes nos 

conjuntos habitacionais da RMF. Esses sistemas são constituídos pela rede coletora de 

esgotos, pela ETE e pelo corpo receptor. As modalidades de tratamento de esgotos 

existentes são compostas por decanto-digestores sem e com pós-tratamento, sistema de 

lagoas de estabilização e reatores UASB sem e com pós-tratamento. 

O sistema integrado do distrito industrial (SIDI), em Maracanaú, atende a sete 

conjuntos habitacionais, com mais de 100.000 pessoas e a mais de oitenta indústrias e 

empresas situadas no Distrito Industrial. Esse sistema coleta esgotos domésticos e 



 
industriais, trata e lança no Rio Maranguapinho. É formado por cinco lagoa

sendo uma anaeróbia, uma facultativa e três de maturação

 

3.2 Esgotos Domésticos 
 

O esgoto sanitário é constituído de 99,9% de água e apenas 0,1% de sólidos, 

destes 75% é de matéria orgânica, havendo ainda microrganismos e compostos tóxicos 

como mostra a Figura 1. 

Figura 1 - Composição do esgoto sanitário
FONTE: Adaptado de NUVOLARI (2003).
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Sabe-se que os investimentos em saneamento resultam em benefícios 

econômicos, sociais e ambientais, como redução dos gastos com saúde, melhoria na 

saúde da população e redução dos níveis de poluição. No que diz respeito ao 

esgotamento sanitário, muito dess
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o Rio Maranguapinho. É formado por cinco lagoas, em série, 

(CEARÁ, 2009). 

O esgoto sanitário é constituído de 99,9% de água e apenas 0,1% de sólidos, 

destes 75% é de matéria orgânica, havendo ainda microrganismos e compostos tóxicos 

 

se que os investimentos em saneamento resultam em benefícios 

econômicos, sociais e ambientais, como redução dos gastos com saúde, melhoria na 

saúde da população e redução dos níveis de poluição. No que diz respeito ao 

es problemas estão relacionados com a ausência ou 

com um tratamento inadequado ou ineficiente ou ainda com a disposição incorreta de 

os despejos das Estações de 

adequadamente, respeitando os 

desempenho de seus processos, 
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e metais)
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Por conta do crescimento populacional e industrial nos últimos anos verifica-se 

uma demanda cada vez maior por água. Dessa forma, é gerada uma maior quantidade de 

esgotos, os quais precisam ser tratados antes do seu descarte, evitando problemas de 

saúde pública e garantindo a conservação do meio ambiente e o desenvolvimento 

sustentável (DOS SANTOS; DA SILVA, 2007). 

De acordo com Brostel, Neder e Souza (2001) uma ETE tem o objetivo de 

produzir um efluente de qualidade adequada ao corpo receptor em que será lançado, da 

forma mais econômica e eficiente possível. Enquanto o aspecto econômico da unidade é 

de fácil percepção, envolvendo seus custos de implantação e operação, o aspecto de 

eficiência, quando analisado sob um ponto de vista mais amplo, é bem mais complexo, 

pois pretende julgar a forma como o efluente está sendo produzido, envolvendo 

conceitos, como sustentabilidade ambiental, simplicidade operacional, construtiva e de 

manutenção, uso do espaço físico e segurança operacional. 

As condições climáticas, o padrão de vida e cultura da população, afetam as 

características do esgoto. A caracterização dos esgotos tem mostrado que a variabilidade 

não ocorre somente de cidade para cidade, mas também de acordo com o clima e com o 

horário (TEKELI e ARSLAN, 2007). Assim as estações devem ser projetadas, 

construídas, operadas, monitoradas e mantidas de forma a garantir um funcionamento 

eficaz em todas as condições climáticas locais normais, devendo ser tomadas em 

consideração as variações sazonais de carga. 

3.2.2 Tipos de tratamento de esgoto 

3.2.2.1 Fossa séptica 

 

A fossa séptica, também conhecida como tanque séptico ou decanto-digestor foi 

a primeira unidade criada para tratar esgotos e até hoje é a mais extensivamente 

empregada. Entretanto, de forma semelhante a outros processos anaeróbios, não 

apresenta alta eficiência, principalmente na remoção de patogênicos, mas produz um 

efluente razoável, que deve ser encaminhado a um pós-tratamento ou ao destino final. 

É definida como uma câmara projetada e construída para reter os esgotos 

sanitários por um determinado período de tempo, de modo a permitir a sedimentação 

dos sólidos e a retenção do material graxo presente nos esgotos, transformando-os 

bioquimicamente em substâncias e compostos mais simples e estáveis (FUNASA, 
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2006). No Brasil esse tipo de tratamento é bastante disseminado entre a população, 

servindo tanto a residências com poucos moradores como a prédios mais complexos. 

Seu funcionamento é baseado na retenção do esgoto por um período que pode 

variar de 12 a 24 horas. Simultaneamente à fase de retenção, processa-se a 

sedimentação de 55 a 65% dos sólidos em suspensão contidos no esgoto, por 

conseguinte, a formação de lodo. Parte dos sólidos não sedimentados como óleos, 

graxas, gorduras e outros materiais formará uma escuma no interior do tanque. O lodo e 

a escuma são digeridos pela ação principalmente dos microrganismos anaeróbios, 

removendo parte dos poluentes presentes no esgoto bruto. Devido à hidrólise dos 

sólidos voláteis há uma considerável redução do volume, gerando gases e líquidos, os 

quais possuem características estáveis e menos nocivas ao ambiente do que o esgoto 

bruto (VON SLERLING, 2005). 

Os principais constituintes removidos são os sólidos em suspensão, óleos e 

graxas, e matéria orgânica sedimentável (JORDÃO E PESSOA, 2005). 

A eficiência dos tanques sépticos depende de vários fatores, principalmente, 

como por exemplo, a carga orgânica volumétrica (kg DBO / m3 x dia), carga hidráulica 

volumétrica (m3 / m3 x dia), geometria, compartimentos e arranjo das câmaras, 

dispositivos de entrada e saída, temperatura e condições de operação (FUNASA, 2006). 

Normalmente, a remoção de DBO ou DQO situa-se entre 25 % e 35 % (VON 

SLERLING, 2005). 

 

3.2.2.2 Lagoas de estabilização 

 

As lagoas de estabilização são bastante utilizadas para tratamento de esgoto 

sanitário em todo o Brasil. Têm por objetivo estabilizar, ou seja, transformar em 

produtos mineralizados o material orgânico presente no esgoto a ser tratado. 

Podem ser classificadas quanto ao suprimento de oxigênio em convencional 

(quando o oxigênio é fornecido pelas algas) e aeradas artificialmente (quando o 

oxigênio é fornecido pelo uso de aeradores). Há ainda as lagoas anaeróbias, as quais são 

desprovidas de oxigênio (DOS SANTOS, 2007). 

A estabilização do material carbonáceo envolve a atividade metabólica de 

bactérias e algas. As algas produzem oxigênio através da fotossíntese, utilizando o 

dióxido de carbono (CO2) produzido pelas bactérias. Estas usam o oxigênio formado 
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para oxidar o material orgânico biodegradável, liberando mais CO2, dando continuidade 

ao processo. De forma complementar, na ausência de oxigênio, microrganismos 

anaeróbios podem transformar o material orgânico em biogás, por meio do processo de 

digestão anaeróbia. Isto ocorre na camada mais profunda da lagoa e no sedimento (VON 

SPERLING, 2005). 

O longo tempo de detenção hidráulica (TDH), da ordem de 20 a 30 dias, 

necessário para a estabilização do material orgânico, é extremamente benéfico tanto 

para a remoção dos ovos de helmintos, que se sedimentam no fundo da lagoa, quanto 

para remoção de coliformes termotolerantes. Assim, produz-se um efluente com boa 

qualidade sanitária, podendo muitas vezes ser utilizado em irrigação irrestrita (MARA, 

2003). 

As lagoas de estabilização alcançam boa diminuição da DBO e reduções de 

coliformes termotolerantes superiores a 99,99%, produzindo efluentes com 

concentrações inferiores a 103 CF / 100 mL. Também, em razão do elevado TDH os 

efluentes das lagoas estarão virtualmente livres de parasitas intestinais. As remoções de 

sólidos em suspensão e de nitrogênio são consideradas apenas razoáveis e a remoção de 

fósforo é normalmente baixa (VON SPERLING, 2005). 

Os principais tipos de lagoas de estabilização são as anaeróbias, facultativas e de 

maturação. 

As lagoas anaeróbias (LA) recebem o esgoto proveniente do tratamento 

preliminar, suportam elevadas cargas de DBO5 e são construídas em grandes 

profundidades para garantir uma condição anaeróbia. Além disso, os baixos TDHs das 

lagoas anaeróbias resultam em elevada carga orgânica, impedindo o desenvolvimento 

de algas, principalmente pela toxicidade de amônia e sulfeto. Assim, não há 

praticamente ocorrência de fotossíntese. A digestão anaeróbia é o mecanismo de 

remoção predominante do material orgânico, através das suas diversas fases de 

hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese / sulfetogênese (DOS SANTOS, 

2007). 

As lagoas facultativas (LF) podem ser primárias, quando recebem esgoto bruto, 

ou secundárias, quando recebem esgoto tratado (MARA, 2003). Devido a uma menor 

carga orgânica aplicada, em relação às lagoas anaeróbias, há um ambiente aeróbio na 

camada mais superficial da coluna d’água, decorrente da produção de oxigênio pelas 

algas, e anaeróbio na camada inferior. Sua profundidade é suficiente para a manutenção 



 
desta camada anaeróbia. Na LF coexistem a oxidação nas camadas superficiais

digestão anaeróbia no fundo da lagoa

As lagoas de maturação (LM) recebem uma carga orgânica reduzida e em geral 

possuem uma baixa profundidade, resultando num ambiente predominantemente 

aeróbio. Essas lagoas permitem elevados TDHs dos e

coliformes e outros microrganismos devido à incidência da radiação ultravioleta da luz 

solar, associado às condições de pH elevado e altas concentrações de oxigênio

(NUVOLARI, 2003). 

Há ainda as lagoas facultativas aeradas (LFA). 

suprem a massa líquida com oxigênio dissolvido. Podem ser consideradas para 

solucionar a má-operação e geração de mau cheiro em lagoas anaeróbias.

É importante ressaltar que a disposição das lagoas de estabilização é também 

função da qualidade que se deseja alcançar do esgoto tratado

2005). Alguns esquemas de ETEs compostas por lagoa facultativa ou lagoa anaeróbia 

seguida de facultativa são mostrados nas Figuras 

 

Figura 2 - Esquema de ETE composta por tratamento preliminar e lagoa facultativa
FONTE: von Sperling, 2005. 

 

Figura 3 - Esquema de ETE composta por tratamento preliminar lagoa, anaeróbia e lagoa facultativa
FONTE: von Sperling, 2005. 

 

Uma das desvantagens de lagoas de estabilização é a remoção parcial de sólidos 

suspensos totais (SST). Para solucionar esse problema costuma

polimento com leito de pedra no tratamento do efluente de um sistema de lagoas de 

estabilização (VON SPERLING, 2005)
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digestão anaeróbia no fundo da lagoa (MARA, 2003).  

As lagoas de maturação (LM) recebem uma carga orgânica reduzida e em geral 

possuem uma baixa profundidade, resultando num ambiente predominantemente 

aeróbio. Essas lagoas permitem elevados TDHs dos esgotos e o decaimento dos 

coliformes e outros microrganismos devido à incidência da radiação ultravioleta da luz 

solar, associado às condições de pH elevado e altas concentrações de oxigênio
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ão da qualidade que se deseja alcançar do esgoto tratado (JORDÃO E PESSOA, 

. Alguns esquemas de ETEs compostas por lagoa facultativa ou lagoa anaeróbia 

seguida de facultativa são mostrados nas Figuras 2 e 3. 

Esquema de ETE composta por tratamento preliminar e lagoa facultativa 

Esquema de ETE composta por tratamento preliminar lagoa, anaeróbia e lagoa facultativa

a das desvantagens de lagoas de estabilização é a remoção parcial de sólidos 

suspensos totais (SST). Para solucionar esse problema costuma-se incluir um filtro de 

polimento com leito de pedra no tratamento do efluente de um sistema de lagoas de 

(VON SPERLING, 2005). 
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3.2.2.3 Reatores UASB 

 

As fossas sépticas e as lagoas anaeróbias são métodos de tratamento que vêm 

sendo utilizados há muito tempo. Contudo, essas formas de tratamento não dispõem de 

mecanismos para retenção de biomassa, necessitando, portanto, de grandes volumes 

para se obter boa eficiência. Baseado nesse princípio, o professor Gatze Lettinga e sua 

equipe elaboraram o chamado reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo do 

inglês Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB). Esta configuração possui um 

dispositivo chamado de separador trifásico que ao mesmo tempo retém a biomassa e 

coleta o biogás produzido na digestão anaeróbia (JORDÃO E PESSOA, 2005). Esse 

mecanismo de retenção possibilita manter de uma alta concentração de lodo no interior 

do reator, como também desmembrar o tempo de retenção celular (idade do lodo) do 

TDH. Com isso, o reator mantém uma alta idade de lodo e um reduzido TDH, 

demandando áreas menores para o tratamento (CHERNICHARO, 2005). 

O reator UASB é capaz de promover redução de DQO de cerca de 65%, com 

TDH de 6 horas para esgotos sanitários. A Figura 4 mostra o fluxo de carbono 

comparativo entre processos aeróbios e anaeróbios (DOS SANTOS, 2007). 

 

 
Figura 4 - Fluxo do carbono em processos aeróbios e anaeróbios 
FONTE: DOS SANTOS, 2007. 

 

Em sistemas aeróbios, a degradação biológica varia entre 40 a 50% com a 

conversão em CO2 e uma produção de lodo na forma de biomassa microbiana de cerca 
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de 50 a 60%. O material orgânico não convertido em gás carbônico, ou em biomassa, 

deixa o reator como material não-degradado. Essa quantidade varia de 5 a 10% do total 

da matéria orgânica afluente (CHERNICHARO, 2005). 

Já em sistemas anaeróbios é constatado que cerca de 70 a 90% do material 

orgânico biodegradável presente no despejo é convertido em biogás. Uma pequena 

parcela do material orgânico é convertida em biomassa microbiana (cerca de 5 a 15 %), 

constituindo o lodo excedente do sistema. O material não convertido em biogás, ou em 

biomassa, deixa o reator como material não degradado (10 a 30%) (CHERNICHARO, 

2005). 

A eficiência na redução da DBO dos esgotos é mais baixa do que a dos 

processos aeróbios, demandando tratamento complementar, sendo a nitrificação e 

remoção de patogênicos praticamente nulos. As associações com processos aeróbios 

como pós-tratamento são vantajosas, podendo-se empregar lagoas de estabilização, 

lodos ativados, filtros biológicos etc (DOS SANTOS, 2007). 

 

3.2.3 Parâmetros de monitoramento dos esgotos domésticos 
 

A padronização dos parâmetros relacionados ao monitoramento dos esgotos é 

importante para que a avaliação da operação de ETEs seja realizada mais facilmente e 

permita fazer previsões sobre a sua eficiência e desempenho. 

Uma estação de tratamento utiliza parâmetros indiretos que traduzem o caráter 

ou o potencial poluidor do despejo em questão. Tais parâmetros definem a qualidade do 

esgoto podendo ser dividido em três categorias: parâmetros físicos, químicos e 

biológicos. 

Os parâmetros relativos aos esgotos predominantemente domésticos que se 

destacam devido a sua importância são: sólidos, demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO) e demanda química de oxigênio (DQO), nutrientes e indicadores de 

contaminação fecal, como coliformes termotolerantes (CTT) e Escherichia coli (VON 

SPERLING, 2005). 

As principais características estão resumidas no Quadro 1. 

 

 

 



24 
 

Constituinte 

Concentrações usuais observadas por 

von Sperling (2005) e Nascentes (2004) 

Concentrações usuais observadas 

por von Sperling e Oliveira (2006) 

Faixa Típica Faixa Típica 

pH 6,7 – 8,0 7,0   

DQO (mg/L) 450 – 800 600 505 – 1616 1113 

SST (mg/L) 200 – 450 350 202 – 527 435 

N (mg/L) 35 – 60 45 39 – 84 66 

P (mg/L) 4 - 15 7 2 - 14 8 

CTT (org/100 mL) 106 - 109 - 1,3*106 – 1,8*109 9,4*107 

Quadro 1 - Concentrações típicas do esgoto doméstico 
FONTE: Adaptado de Nascentes (2004), von Sperling (2005) e von Sperling e Oliveira (2005). 
 

A determinação do potencial hidrogeniônico (pH) é fundamental para o 

tratamento de águas residuárias por processos químicos ou biológicos. Assim, o pH 

deve ser mantido em faixas adequadas ao desenvolvimento das reações químicas ou 

bioquímicas do processo (DOS SANTOS, 2007). Em se tratando de esgotos sanitários, 

normalmente o pH encontra-se próximo da neutralidade, e há alcalinidade para 

combater os ácidos formados no processo de degradação da matéria orgânica (JORDÃO 

E PESSOA, 2005). 

No campo do tratamento de esgotos, a DBO, a DQO, os sólidos, os nutrientes 

(nitrogênio e fósforo, principalmente) e os coliformes termotolerantes são parâmetros 

fundamentais no controle da poluição de águas naturais, nos estudos de caracterização 

de esgotos sanitários e de efluentes industriais, no projeto e no controle da eficiência das 

estações, tanto de tratamentos biológicos, bem como físico-químicos (PIVELI; KATO, 

2005). O Quadro 2 mostra os principais parâmetros de monitoramento de esgotos e seus 

respectivos efeitos sobre os corpos aquáticos receptores. 
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Poluentes do esgoto Parâmetros relacionados Efeitos adversos 

Ácidos e álcalis pH / alcalinidade 
Interfere na decomposição biológica e 

provoca morte dos organismos aquáticos 

Sólidos em suspensão SST 

Problemas estéticos; aumento da turbidez; 

deposição de lodo no fundo do corpo 

aquático e nas canalizações de esgoto; 

adsorção de poluentes; proteção de 

organismos patogênicos, produção de maus 

odores devido à decomposição anaeróbia da 

fração orgânica 

Matéria orgânica DBO e DQO 

Diminuição do oxigênio dissolvido na água 

dos corpos receptores; prejuízos à biota; 

decomposição anaeróbia que se inicia a 

seguir e causa a produção de maus odores 

Nutrientes N e P 

Proliferação de algas e macrófitas aquáticas 

levando a um estado de eutrofização; 

depleção de oxigênio 

Microrganismos 

patogênicos 
CTT Transmissão de doenças 

Quadro 2 - Poluentes, parâmetros relacionados e eventuais efeitos adversos decorrentes de seu 
lançamento em corpos receptores 
FONTE: Adaptado Jordão e Pessoa (2005). 

 

3.3 Legislação Ambiental 
 

Segundo Porto (2002) o controle da poluição consiste em um conjunto de 

atividades de acompanhamento da produção e descarte de cargas poluidoras. Estas 

atividades são regidas pela legislação ambiental, que é o conjunto de regras, 

estabelecidas pela Constituição Federal e suas emendas, leis complementares, leis 

ordinárias, medidas provisórias, decretos, resoluções, portarias e normas de diversos 

órgãos públicos com objetivo regular as atividades e inter-relações humanas sobre a 

natureza. No Brasil as principais normas que estão relacionadas à prevenção e controle 

da poluição ambiental em águas superficiais são: 

 

• Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981; 

• Constituição Federal Brasileira de 05 de outubro de 1988; 
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• Lei nº 9.433 de 08 de janeiro de 1997; 

• Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998; 

• Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 274 de 29 de 

novembro de 2000; 

• Portaria da Superintendência Estadual de Meio Ambiente do Ceará (SEMACE) nº 

154 de 22 de julho de 2002; 

• Resolução do CONAMA nº 357 de 17 de março de 2005; 

• Lei nº 11.555 de 05 de janeiro de 2007. 

 

A Lei nº 6938 / 81, Lei Nacional do Meio Ambiente, dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, 

definindo a responsabilidade civil, criminal e administrativa por danos ambientais. 

A Constituição Federal (1988) em seu artigo 225 deixa claro que [...] “Todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” 

A Lei nº 9.433 / 97 cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos e institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, que dentre seus 

instrumentos de gestão, enquadra os corpos d’água em classes, segundo os usos 

preponderantes. 

A Lei nº 9.605 / 98 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas 

de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

A Lei nº 11.445 / 07 estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. 

Em seu Artigo 4º determina que a disposição ou diluição de esgotos e outros resíduos 

líquidos, é sujeita a outorga de direito de uso, nos termos da Lei no 9.433, de 8 de 

janeiro de 1997, de seus regulamentos e das legislações estaduais. O Artigo 44 dessa 

Lei determina que o licenciamento ambiental de unidades de tratamento de esgotos 

sanitários deve considerar etapas de eficiência, a fim de alcançar os padrões 

estabelecidos pela legislação ambiental, progressivamente. 

A Resolução do CONAMA nº 274 / 00 revisa os critérios de balneabilidade em 

águas Brasileiras. 

A Resolução do CONAMA nº 357 / 05 dispõe sobre a classificação dos corpos 

d’água e as diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 
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condições e padrões para o lançamento de efluentes. Em seu Capítulo 4, Artigo 24 

consta que “os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, 

direta ou indiretamente, nos corpos de água, após o devido tratamento e desde que 

obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras 

normas aplicáveis”. 

As outras normas aplicáveis a que a resolução se refere são as legislações 

estaduais para descarte de efluentes. No Estado do Ceará ainda vigora a Portaria nº 154 / 

02 da SEMACE cujo texto dispõe sobre os padrões e condições para descarte de 

efluentes líquidos gerados por fontes poluidoras, incluindo estações de tratamento de 

esgotos. No Artigo 4º da referida Portaria estadual está definido que qualquer fonte 

poluidora inclusive ETEs deverão atender aos padrões de qualidade dos cursos de água 

estabelecidos em função de sua classe bem como a enquadrar seus despejos a alguns 

padrões dentre os quais: 

• pH entre 5,0 a 9,0; 

• Demanda Química de Oxigênio (DQO): 200,0 mg/L; 

• Sólidos em suspensão totais para efluentes predominantemente domésticos: 50,0 

mg/L; 

• NMP de coliformes fecais: 5000 CF/100 mL. 

 

Devido às características intrínsecas, os efluentes de lagoas de estabilização 

deverão obedecer aos mesmos padrões estabelecidos para o Artigo 4º, com exceção dos 

seguintes: 

• pH: entre 7,5 à 10,0; 

• Demanda Química de Oxigênio (DQO) da amostra filtrada em filtro de fibra de 

vidro e poro com diâmetro entre 0,7 à 1,0 µm: 200,0 mg/L; 

• Sólidos em suspensão: 150,0 mg/L. 

 

Além de obedecerem aos padrões de emissão deste artigo, os efluentes não 

poderão conferir ao corpo receptor características em desacordo com a classe do 

mesmo. 

O cumprimento da legislação ambiental que rege o descarte de efluentes e a 

qualidade das águas de corpos hídricos receptores é fundamental para o efetivo controle 

da poluição. Entretanto, o seu uso é bastante complexo devido à falta de investimentos, 
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aos entraves e diferenças existentes entre os planos teóricos e a prática por parte das 

indústrias, das companhias de saneamento e até mesmo dos próprios órgãos 

responsáveis pela gestão ambiental do Estado (VON SPERLING, 1998a). 

Em nota técnica sobre a nova estruturação normativa na área de gestão da 

qualidade dos corpos de água superficiais, Porto (2002) cita que faz parte das tarefas do 

controle da poluição obrigar o respeito aos padrões ambientais que foram definidos pelo 

enquadramento de um determinado ambiente aquático e que objetivos de qualidade 

muito restritivos tem o potencial de alcançar parâmetros ótimos de controle ambiental. 

Já von Sperling (1998b) comenta que a realidade é que a restrição dos 

parâmetros é um entrave a mais para o seu cumprimento e a adaptação dos mesmos às 

características de cada local seria impraticável, conduzindo o monitoramento de 

estações de tratamento de esgoto a uma situação de falha. 

A falha no monitoramento também é influenciada pela forma como o esgoto é 

processado, ou seja, da maneira como é realizado o tratamento, da infra-estrutura das 

estações, da qualificação na mão-de-obra dos operadores e da condição dos corpos 

receptores à montante do ponto de lançamento. 

A relação existente entre os padrões de qualidade de um corpo receptor e os 

padrões de lançamento de efluentes é fundamental para a preservação da qualidade do 

corpo d’água, pois caso o efluente esteja enquadrado à legislação de lançamento de 

efluentes, mas não atenda ao padrão do corpo receptor, o lançamento deverá ter 

características mais restritivas do que as expressas pelo padrão de lançamento usual. 

Entretanto, caso o efluente não obedeça aos padrões de lançamento, mas satisfaça os 

padrões do corpo receptor, o órgão ambiental poderá autorizar o descarte do efluente 

mediante estudos que comprovem que as características do corpo receptor estarão 

dentro dos padrões para sua classe (VON SPERLING, 2005). 

É imprescindível que as companhias municipais e estaduais de saneamento 

sejam tão envolvidas e cobradas quanto ao atendimento aos padrões quanto as indústrias 

e os demais poluidores privados (VON SPERLING, 1998b). 

Tendo em vista que nos últimos anos tem sido dada grande ênfase na 

minimização de resíduos e conservação das águas, a produção de resíduos concentrados 

ou tóxicos se tornou mais freqüente. Portanto, é de extrema importância dispor esses 

resíduos de maneira adequada, como também manter a concentração dos compostos 
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químicos no efluente, níveis mínimos de forma a obedecer às leis ambientais, as quais 

estão se tornando cada vez mais restritivas (GOGATE; PANDIT, 2003). 

Os resultados devem ser alcançados paulatinamente, aproximando-se cada vez 

mais do que a legislação preconiza. À medida que a qualidade do monitoramento tornar-

se melhor, a legislação deve avançar, procurando limites mais restritivos. 

 

3.4 Avaliação, Eficiência, Confiabilidade e Desempenho de ETEs 

3.4.1 Eficiência 
 

A remoção dos poluentes no tratamento, de forma a adequar o lançamento a uma 

qualidade desejada ou ao padrão de qualidade vigente está associada aos conceitos de 

nível de tratamento e eficiência do tratamento (VON SPERLING, 2005). 

A eficiência se relaciona com o nível de atividades e componentes do projeto 

durante sua execução (BID, 1997). Seja qual for sua natureza, depende do método 

empregado na elaboração e execução do projeto da ETE (SATELES; MEDRADO; 

PASQUALETTO, 2003). 

Conforme dos Santos (2007) para a avaliação da eficiência de uma ETE em 

termos de remoção de matéria orgânica, nutrientes e patógenos é importante a definição 

do grau ou porcentagem de remoção de determinado poluente no tratamento ou em uma 

etapa do mesmo, que é dada pela seguinte fórmula: 

 

� =
�� − ��

��
∙ 100 

onde 

 

E: Eficiência de remoção (%); 

C0: Concentração afluente do poluente (mg/L); 

Ce: Concentração efluente do poluente (mg/L). 

O processo de tratamento deve garantir a eficiência desejada e os padrões de 

lançamento ao corpo receptor. Este indicador depende da freqüência de análises 
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realizadas para verificação da eficiência do processo e será avaliado pela porcentagem 

de amostras que respeitem aos padrões de lançamento.  

Sateles, Medrado e Pasqualetto (2003) elaboraram um diagnóstico da eficiência 

de uma ETE de Goiânia com a finalidade de verificar se os parâmetros de 

monitoramento do esgoto estavam dentro dos padrões aceitáveis pela legislação. Os 

resultados mostraram que devido às ligações clandestinas de água pluvial, a vazão que 

chega à ETE variava no período de chuva, sendo fator extremamente importante para 

determinar sua eficiência. A referida ETE apresentou índice satisfatório em atendimento 

à legislação estadual e à Resolução CONAMA 020/86, a qual vigorava no período do 

estudo. Para um melhor funcionamento da ETE seriam necessárias algumas medidas. 

Dentre elas seria que as análises de monitoramento devem ser efetuadas com maior 

freqüência, aumentando a sua confiabilidade. 

 

3.4.2 Confiabilidade e desempenho 
 

Segundo Oliveira e von Sperling (2007), a confiabilidade de um sistema está 

diretamente relacionada com a probabilidade de se obter um desempenho adequado por 

um determinado período de tempo. Quando se trata de uma estação de tratamento, em 

termos de desempenho, a confiabilidade pode ser definida como a fração de tempo em 

que as concentrações esperadas no esgoto tratado atingem os padrões de lançamento. 

Assim a confiabilidade de uma ETE é inversamente proporcional à quantidade 

de falhas em seu desempenho, ou seja, quanto menor for a quantidade de vezes em que 

os limites estabelecidos na legislação ambiental forem violados maior será sua 

confiabilidade e vice-versa. 

De forma semelhante Niku et al (1979) e Metcalf e Eddy (2003) definem 

confiabilidade de um sistema como a habilidade de cumprir os requerimentos 

especificados sem falhas, ou a probabilidade de um desempenho adequado por pelo 

menos um período específico de tempo sob determinadas condições. Uma ETE é 

completamente confiável se não houver falhas no desempenho do processo (por 

exemplo, violação dos requerimentos de descarte), situação pouco provável para todos 

os parâmetros avaliados. A falha num processo de tratamento ocorre quando os padrões 

requeridos para o descarte do efluente são excedidos. 
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De acordo com Metcalf e Eddy (2003) três variáveis podem afetar o 

desempenho e a confiabilidade de estações de tratamento de esgoto: a variação da vazão 

do esgoto afluente, variação inerente ao processo de tratamento e variações causadas 

por problemas de ordem mecânica, deficiências de projeto e falhas operacionais. 

Devido às inúmeras incertezas presentes no projeto e operação de ETEs, existem 

alguns riscos de falha que são inevitáveis, sendo necessário, portanto, que as ETEs 

sejam projetadas com base em uma medida aceitável de risco ou violação (NIKU et al, 

1979). 

A confiabilidade de uma ETE é baseada no conhecimento do comportamento do 

processo. Devido às variações na qualidade do efluente tratado, a estação de tratamento 

deve ser naturalmente projetada para produzir uma concentração média efluente abaixo 

dos padrões de lançamento (OLIVEIRA; VON SPERLING, 2007). 

As incertezas e suas significâncias no desempenho de processos podem ser 

analisadas sistematicamente usando métodos de probabilidade. Uma abordagem 

probabilística para o projeto de ETEs fornece uma base consistente para análise de 

incertezas e uma base teórica para análise do desempenho e da confiabilidade. (NIKU et 

al, 1979). Tais autores desenvolveram um modelo de confiabilidade que pode ser usado 

para predizer o desempenho do processo de estações de tratamento de esgotos. 

Oliveira e von Sperling (2007) realizaram uma análise da confiabilidade de 166 

estações de tratamento de esgotos no Brasil, considerando seis processos de tratamento 

mais adotados. Utilizaram uma metodologia desenvolvida por Niku et al. (1979) para 

determinação de coeficientes de confiabilidade (CDC), considerando o alcance a metas 

de lançamento para concentrações efluentes de DBO, DQO, SST, NT, PT e CF. Seus 

resultados mostraram que somente algumas ETEs, nas condições de operação 

observadas, conseguiriam apresentar desempenhos confiáveis, em termos de 

cumprimento dos padrões. 

 

3.4.3 Avaliação de desempenho de ETEs 
 

A avaliação implica a aplicação de métodos rigorosos para determinar o 

progresso de um projeto no processo de alcançar seu objetivo durante sua execução, 

como também, para determinar se atingiu e como atingiu, ou não, tal objetivo. Nas 

últimas décadas a avaliação tem se transformado significativamente desde um enfoque 
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unidimensional, conduzida somente por um avaliador, normalmente um técnico da área 

a qual estava avaliando, até uma atividade multidimensional, concentrada em vários 

níveis de um projeto, contando com diversos agentes. Assim, a meta da avaliação que 

anteriormente era de auditar e responsabilizar passa a propor o entendimento e 

proporcionar a aprendizagem em função das experiências adquiridas (BID, 1997). 

A avaliação de desempenho tem ressurgido, nos últimos anos, no ambiente 

organizacional, como um instrumento de auxílio às organizações na busca pela 

eficiência e eficácia, visando garantir a qualidade, a produtividade e a competitividade 

de seu processo produtivo (BROSTEL; NEDER; SOUZA, 2001). Metodologias como o 

ciclo PDCA (Plan, Do, Check, and Act) que são largamente difundidas e empregadas no 

meio industrial para análise e solução de problemas podem ser utilizadas na avaliação 

de ETEs. 

Algumas técnicas de avaliação de desempenho, específicas para ETEs, têm 

surgido nas últimas décadas, e observa-se que há uma tendência para se avaliar essas 

unidades num contexto mais amplo, onde se incluem aspectos operacionais, 

administrativos, segurança, sustentabilidade financeira, controle de unidade, dentre 

outros. Destacam-se as técnicas desenvolvidas pela EPA (Environmental Protection 

Agency), que têm por objetivo identificar, nas unidades, após um estudo extenso e 

detalhado, os aspectos que podem ter o seu desempenho melhorado (BROSTEL; 

NEDER; SOUZA, 2001). 

Bastos et al. (2006) avaliaram o desempenho de uma estação de tratamento antes 

e depois de intervenções de melhoria. Relataram que a avaliação de desempenho 

permite identificar falhas de projeto, de processo ou de controle operacional e facilita a 

orientação para eventuais intervenções de melhoria. O conhecimento detalhado dos 

parâmetros de operação de estações de tratamento, um monitoramento rigoroso, a 

sistematização e a análise detalhada de um banco de dados, permitem avaliar o 

desempenho, buscando aferir a eficiência dos diversos processos unitários de 

tratamento. 

Em um trabalho de avaliação do desempenho de uma estação de tratamento de 

esgotos domésticos por lodos ativados do tipo aeração prolongada, utilizando dados de 

três anos de monitoramento intensivo, von Sperling e Fróes (1998) constataram que a 

análise de dados foi fundamental para o amplo conhecimento da referida estação. 
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Oliveira e von Sperling (2005a) investigaram o desempenho de 166 estações de 

tratamento de esgotos dos estados de Minas Gerais e de São Paulo. Foram analisadas 

seis modalidades de tratamento diferentes (fossa séptica seguida de filtro anaeróbio, 

lagoas facultativas, lagoas anaeróbias seguidas por lagoas facultativas, lodos ativados, 

reatores UASB operando isoladamente e reatores UASB seguidos por pós-tratamento). 

Nessa avaliação foram consideradas as concentrações efluentes e as eficiências 

de remoção dos constituintes DBO, DQO, SST, NTK, PT e coliformes termotolerantes 

(CTT), que foram comparadas com valores típicos reportados na literatura técnica. De 

uma forma geral, o desempenho na redução da DBO e DQO esteve dentro do esperado. 

As eficiências de remoção de SST estiveram abaixo, enquanto a remoção CTT foi maior 

que a encontrada na literatura. Já a remoção de nutrientes foi baixa, pois nenhuma das 

modalidades analisadas fora projetada com este objetivo. 

 

3.4.4 Indicadores de avaliação 
 

Os indicadores são definidos como sendo formas de representação quantificáveis 

dos componentes de um sistema, que podem ser observados e utilizados para informar 

quanto à situação desse sistema e suas possíveis alterações (CARD et al., 1995 apud 

BROSTEL; NEDER; SOUZA, 2001). 

Podem ser de vários tipos: físicos, químicos, biológicos ou sociais, quando 

relacionados a um sistema ambiental, e estratégicos, de produtividade (eficiência), de 

qualidade (eficácia), de efetividade (impacto), quando relacionados a um produto ou 

processo de uma organização (BATISTA; POPINIGIS, 2000). 

Adotando uma classificação mais geral, os indicadores podem ser divididos em 

dois grupos: indicadores agregados, nos quais uma variável engloba várias informações 

(abordagem de economistas, economistas sociais e ecologistas); e indicadores 

individuais, nos quais as variáveis são consideradas de forma independente (BROSTEL; 

NEDER; SOUZA, 2001). 

O índice identifica o valor observado para um determinado indicador, 

permitindo expressar o seu comportamento em relação a um padrão estabelecido. 

Padrão é definido como sendo o valor estabelecido que servirá de referência de 

comparação, podendo corresponder a uma meta de desempenho que se deseja alcançar 
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ou um valor limite de ocorrência que se deseja estabelecer de modo a não ser prejudicial 

ao homem ou ao meio ambiente (BROSTEL; NEDER; SOUZA, 2001). 

Com freqüência sucede que os encarregados da supervisão e controle de projetos 

se vêem obrigados a trabalhar com muito mais informações que realmente o necessário 

para tomar decisões chave, enquanto ao mesmo tempo carecem de informação crítica 

que realmente requereriam para tomá-las. Uma cuidadosa seleção de indicadores e a 

eficaz organização do monitoramento podem reverter esta situação facilmente. 

O monitoramento é o procedimento mediante o qual é verificada a eficiência e a 

eficácia da execução de um projeto mediante a identificação de suas metas e 

deficiências e em conseqüência recomendam-se medidas corretivas para aperfeiçoar os 

resultados esperados do projeto (BID, 1997). 

Sabe-se que, geralmente, não existe apenas uma variável responsável pela 

qualidade e variabilidade do efluente, que dependem de variações na carga afluente, das 

condições ambientais nos reatores, da natureza do esgoto a ser tratado, da presença de 

substâncias tóxicas, da variabilidade inerente aos processos de tratamento biológico e de 

falhas mecânicas e humanas no sistema. Todos esses fatores podem levar a problemas e 

instabilidade nos processos, o que ocasionará efeitos adversos na qualidade do efluente 

(OLIVEIRA; VON SPERLING, 2005b). 

 

3.5 Testes Estatísticos Aplicados a Dados de Saneamento 
 

“A estatística compreende o planejamento e a execução de pesquisas, a 
descrição e a análise dos resultados e a formulação de predições com base 
nesses resultados. Já método estatístico é um processo para se obter, 
apresentar e analisar características ou valores numéricos para uma melhor 
tomada de decisão em situações de incerteza. Entre as características do 
método estatístico citam-se”: 

• Único modo de lidar com uma grande quantidade de observações ou de 
valores; 

• Aplica-se somente a observações redutíveis a uma forma quantitativa; 
• É o mesmo tanto para as ciências humanas e sociais como para as ciências 

tecnológicas; 
• É objetivo; entretanto os resultados são influenciados de acordo com a 

interpretação (LOPES, 1999). 
 

Um dos objetivos de programas de monitoramento ambiental é detectar 

mudanças ou tendências nos níveis de poluição ao longo do tempo. A finalidade pode 

ser prever o aumento da poluição ambiental resultante de mudanças, como crescimento 
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das cidades e, conseqüentemente, a maior produção de resíduos, ou determinar se os 

níveis de poluição diminuíram com o início de programas de controle de poluição 

(GILBERT, 1987). 

De acordo com Bartelmus (2008) a apresentação de dados ambientais de forma 

coerente tem diversos objetivos, dentre eles: 

• Determinação dos aspectos de interesse ambiental quantificáveis; 

• Identificação de variáveis estatísticas para descrição desses interesses. 

Para que os dados possam ser analisados de forma adequada e que a partir deles 

sejam extraídas conclusões que correspondam à realidade do processo de tratamento de 

esgoto é necessário que sejam feitas análises sistematizadas das amostras coletadas nas 

estações, ou seja, que sejam determinados os parâmetros a serem analisados e a 

freqüência de análise. Dessa forma há uma “homogeneização” dos dados e maior 

probabilidade de sucesso quando da extrapolação para todas as ETEs. Análises 

completas, com freqüência definida e levando em consideração à época do ano (estação 

chuvosa e seca). 

O estudo sobre a caracterização da distribuição de probabilidade dos dados 

efluentes de estações de tratamento de esgotos mostrou que a distribuição lognormal 

pode ser adotada como representante do comportamento de alguns constituintes 

(METCALF; EDDY, 2003; OLIVEIRA; VON SPERLING, 2007). Foi observado, 

ainda, que o modelo distributivo que melhor descreve o comportamento dos dados 

efluentes não tem relação com o tipo de processo de tratamento empregado, e sim com a 

qualidade e quantidade de dados obtidos. As ETEs que não tinham uma freqüência de 

monitoramento forneceram informações menos conclusivas acerca da distribuição a ser 

adotada (OLIVEIRA; VON SPERLING, 2007). 

 

3.6 Valores discrepantes ou extremos (Outliers) 
 

Para que os resultados de uma análise estatística sejam válidos e representativos 

a série de dados avaliada deve satisfazer a certos critérios estatísticos, dentre eles ser 

verificada a presença de outliers (OLIVEIRA, 2006). 

De acordo com Hawkins (1980), o outlier é uma observação que se desvia muito 

das outras observações da amostra e desperta suspeitas de ter sido gerada por um 

mecanismo diferente. 
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Outliers são observações infreqüentes, atípicas; são dados que não seguem uma 

distribuição característica do restante dos dados. Isso pode refletir propriedades 

intrínsecas de alguns fenômenos ou ser devido a erros de medição ou outras anomalias 

as quais não devem ser modeladas. Esses dados têm uma influência grande sobre a 

análise dos demais dados, modificando consideravelmente a inclinação da tendência, e, 

portanto o valor do coeficiente de correlação. Tipicamente os outliers representam erros 

aleatórios que podem ser controlados (Manual do software Statistica 7.0, 2004). 

Esse tipo de observação provoca problemas na análise estatística alterando 

significativamente o modelo característico adequado. Suas origens podem ser diversas: 

falhas mecânicas, alterações no comportamento do sistema, comportamento 

fraudulento, erro humano, erro de instrumento ou simplesmente através de desvios nas 

populações naturais. Portanto, são freqüentemente gerados como resultado da variação 

natural da população ou de um processo não controlado. Também é possível obter um 

outlier devido a um erro amostral. Assim, a identificação e conseqüente remoção dos 

outliers é uma parte do processo de tratamento dos dados que devem ser feitas 

rotineiramente antes de se procederem as análises estatísticas (LAURIKKALA; 

JUHOLA; KENTALA, 2000, HODGE; AUSTIN, 2004). 

A detecção de outliers tem sido usada para detectar e, quando apropriado, 

remover as observações anômalas de um conjunto de dados. Ele é capaz de identificar 

erros e remover os seus efeitos sobre o conjunto de dados e, como tal, para purificá-los 

para processamento (HODGE; AUSTIN, 2004). 

No tratamento de esgotos, os outliers podem conduzir a uma situação de erro de 

decisão por conta da sua influência sobre o conjunto dos dados em que ele esteja 

presente, comprometendo significativamente a estimativa de variáveis como eficiência, 

desempenho e confiabilidade dos processos e das estações de tratamento de águas 

residuárias. 
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4. METODOLOGIA 

 

Os dados utilizados neste trabalho foram obtidos junto à Companhia de Água e 

Esgoto do Ceará (CAGECE), resultado do monitoramento de janeiro de 2005 a abril de 

2009 de 56 estações de tratamento de esgotos do Município de Fortaleza e de sua região 

metropolitana, englobando as tecnologias de tratamento: 

a) Decanto-digestores sem e com pós-tratamento: decanto-digestor, decanto-

digestor seguido de filtro anaeróbio, decanto-digestor seguido de filtro anaeróbio 

e cloração; 

b) Sistema de lagoas de estabilização: lagoa facultativa, lagoa facultativa seguida 

de lagoa de maturação, lagoa anaeróbia seguida de lagoa facultativa e de 

maturação, lagoa facultativa aerada seguida de lagoa facultativa e lagoa de 

maturação; 

c) Reatores UASB sem e com pós-tratamento: reatores UASB sem cloração e 

reatores UASB com cloração. 

 

As Tabela 1, 2 e 3 apresentam as ETEs utilizadas nesse estudo classificadas de 

acordo com as respectivas modalidades de tratamento e unidades gestoras. 

 

Tabela 1 – Decanto digestor: modalidades de tratamento, ETEs e unidades gestoras 

Tipo de Tratamento ETE 
Unidade Gestora / 

Responsável 

Decanto Digestor - DD 

Bom Jardim I UN-MTO 

Bom Jardim III UN-MTO 

Campo dos Ingleses UN-MTO 

São Bernardo UN-MTS 

Sítio Córrego UN-MTS 

Decanto Digestor (Fossa Séptica) 
+ Filtro Anaeróbio - DD + FAN 

8 de Setembro UN-MTS 

Alto Alegre UN-MTS 

Bandeirante UN-MTS 

Conjunto Sumaré GETES 

Fernando de Noronha UN-MTS 

Guajeru UN-MTS 

Ipaumirim UN-MTS 

Irmã Dulce II UN-MTO 

Jardim União ETE II UN-MTS 

Maracananzinho UN-MTS 

Marcos Freire UN-MTS 
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Novo São Miguel UN-MTN 

Passaré I UN-MTS 

Passaré II UN-MTS 

São José da Paupina UN-MTS 

Sítio Estrela UN-MTS 

Soares Moreno UN-MTS 

Decanto Digestor (Fossa Séptica) 
+ Filtro Anaeróbio + Cloração - 

DD + FAN + Cl 

Conjunto Almirante Tamandaré I GETES 

Conjunto Pequeno Mondubim GETES 

Cj. Vida Nova GETES 

 

 
Tabela 2 - Lagoas de estabilização: modalidades de tratamento, ETEs e unidades gestoras 

Tipo de Tratamento ETE 
Unidade Gestora / 

Responsável 

Lagoa Facultativa - LF 

Araturi GETES 

Conjunto Ceará (4ª Etapa) GETES 

Conjunto Esperança GETES 

Conjunto Jereissate III GETES 

Conjunto Nova Metrópole GETES 

Conjunto Tancredo Neves (Lagamar) GETES 

Planalto Caucaia UN-MTN 

São Francisco UN-MTN 

Lagoa Facultativa + Lagoa de 
Maturação - LF + LM 

Conjunto José Walter GETES 

Tabapuá UN-MTN 

Lagoa Anaeróbia + Lagoa 
Facultativa + Lagoa de 

Maturação - LAN + LF + LM 

Conjunto Marechal Rondom GETES 

Conjunto Palmeiras GETES 

Conjunto Parque Fluminense GETES 

Conjunto São Cristóvão GETES 

Guadalajara UN-MTN 

Sistema Integrado do Distrito Industrial - SIDI GETES 

Lagoa Aerada Facultativa + 
Lagoa Facultativa + Lagoa de 
Maturação - LAF + LF + LM 

Conjunto Tupãmirim GETES 

 

 
Tabela 3 - UASB: modalidades de tratamento, ETEs e unidades gestoras 

Tipo de Tratamento ETE 
Unidade Gestora / 

Responsável 

UASB 

Itambé UN-MTN 

Parque Potira II UN-MTN 

São Miguel UN-MTN 

UASB + Cloração 

Aracapé III GETES 

Conjunto Pôr-do-Sol GETES 

Dias Macêdo GETES 
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Lago Azul GETES 

Lagoa da Zeza GETES 

Novo Barroso GETES 

Novo Mondubim II GETES 

Pindorama / Gato Morto GETES 

Riacho Doce GETES 

Sítio Curió GETES 

Zeza / Tijolo GETES 

 

4.1 Organização dos Dados 
 

Os dados referentes ao monitoramento do esgoto afluente e efluente das ETEs 

em estudo foram obtidos a partir de planilhas fornecidas pela gerência do setor de 

tratamento de esgotos da CAGECE, inseridos e padronizados em uma única planilha 

eletrônica (Microsoft Excel) de forma a facilitar a análise dos mesmos. A compilação 

dos dados foi feita seguindo uma classificação das ETEs em ordem alfabética, estas 

organizadas por tipo de tratamento e os respectivos dados em ordem cronológica. Os 

valores dos parâmetros pH, DQO, SST e CTT foram divididos em afluentes e efluentes 

conforme os dados originais enquanto que os dados de nitrogênio amoniacal (N) e 

fósforo solúvel (P) apresentavam somente valores de monitoramento do esgoto efluente 

para o referido período de monitoramento. 

 

4.2 Determinação e Eliminação das Inconsistências e Outliers 
 

Foram removidos os dados que apresentavam o valor efluente maior que o valor 

afluente para o parâmetro DQO, já que a presença de tais valores impossibilitaria 

analisar a eficiência de remoção desse constituinte nessas condições. 

Verificou-se que os parâmetros monitorados apresentavam valores extremos ou 

não usuais, mais conhecidos como outliers. Para identificar esses dados foi utilizado um 

teste bastante difundido e aceito no meio científico, além de ser de simples aplicação 

(GONCALVES; CASTRO, 1998; LAURIKKALA; JUHOLA; KENTALA, 2000; 

OLIVEIRA, 2006). O teste consistiu na determinação de limites inferior e superior, 

entre os quais a observação faz parte do conjunto de dados e a partir dos quais o valor é 

considerado outlier. Esses limites são calculados utilizando o primeiro e o terceiro 
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quartil da série de dados aqui denominados de quartil inferior (QI) e superior (QS), 

respectivamente. Foram calculados limites para cada parâmetro analisado, afluente e 

efluente de cada ETE. O cálculo dos limites é feito da seguinte forma: 

 

Limite inferior = ��  −  1,5 ∙  ���  −  ��� 

Limite superior = ��  +  1,5 ∙  ���  −  ��� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso o valor observado fique abaixo do limite inferior ou acima do limite 

superior, ele é considerado um outlier e, deste modo eliminado do conjunto de dados a 

ser analisado. 

 

4.3 Estatística Descritiva do Número de Dados e das Concentrações dos 
Parâmetros 

 

Depois de removidas todas as inconsistências e outliers observados nos dados 

foi realizada uma análise por meio das principais estatísticas descritivas do número total 

de dados dos parâmetros analisados (pH, DQO, SST, N, P e CTT), utilizando para este 

fim as variáveis média, mediana, número mínimo e máximo e desvio padrão. 

Para cada modalidade de tratamento foram calculadas para os parâmetros de 

monitoramento afluente, as seguintes variáveis: média aritmética e geométrica, valores 

máximos e mínimos e desvio padrão com a finalidade de compará-los aos valores 

comumente encontrados na literatura. O conhecimento das características dos 

 

Limite Superior 

Limite Inferior 

Valores Extremos e 

Outliers 

Valores Extremos e 

Outliers 

Figura 5 - Identificação dos valores extremos e outliers em relação ao conjunto de dados 
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parâmetros efluentes também foi realizado utilizando essas variáveis referentes à 

estatística descritiva das concentrações. 

O pH médio foi calculado a partir da média das concentrações de H+ e somente 

depois aplicado o antilogarítimo ao valor encontrado e para o parâmetro CTT foi 

calculada a média geométrica dos dados. 

 

 

4.4 Eficiência de Remoção dos Parâmetros 
 

Foram calculadas as eficiências médias de remoção dos constituintes DQO, SST 

e CTT para cada ETE e para cada tipo de tratamento com a finalidade de comparar as 

ETEs e os sistemas tratamento em termos de eficiência de remoção das cargas afluentes.  

As eficiências médias de remoção foram obtidas calculando-se o valor médio 

afluente e efluente de cada parâmetro por ETE e por tipo de tratamento e aplicando-se a 

seguinte fórmula: 

 

� �%� =
� ! − � �

� !
. 100 

 

onde 

E (%): eficiência percentual 

Cma: concentração média afluente 

Cme: concentração média efluente 

 

4.5 Adoção de um modelo de distribuição de probabilidade dos dados efluentes 
 

Diversos estudos sobre a distribuição de freqüência de dados efluentes de ETEs 

relatam que a distribuição lognormal é a que melhor se ajusta aos dados (NIKU et al., 

1979, METCALF; EDDY, 2003, OLIVEIRA, 2006). 

Quando são conhecidos o modelo distributivo e os valores numéricos dos 

parâmetros que definem uma variável aleatória, podem ser calculadas as probabilidades 

associadas a quaisquer eventos definidos pelos valores da variável em questão 

(NAGHETTINI; PINTO, no prelo apud OLIVEIRA, 2006). 
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Oliveira (2006) executou testes para verificar a aderência de algumas 

distribuições a dados referentes ao monitoramento de ETEs. As distribuições que 

mostraram um melhor ajuste aos dados, considerando todos os testes foram 

selecionadas como a mais representativa. Para DQO, SST e CTT a distribuição 

lognormal foi selecionada como aquela que promoveu o melhor ajuste aos dados. 

Adotou-se neste trabalho a distribuição lognormal por ser a mais adequada 

quando se trabalha com dados referentes a ETEs conforme os estudos citados, 

permitindo o emprego da metodologia desenvolvida e descrita por Niku et al. (1979) e 

utilizada por Oliveira (2006). 

 

4.6 Cálculos de Confiabilidade das Estações de Tratamento de Esgoto e das 
Modalidades de Tratamento 

 

Para o cálculo da confiabilidade das estações de tratamento de esgoto adotou-se 

a metodologia desenvolvida por Niku et al. (1979) e utilizada por Oliveira (2006) a qual 

determina um valor de concentração média efluente que esteja abaixo dos padrões de 

lançamento para um determinado nível de confiabilidade. A partir do produto entre a 

variável normal padronizada (obtida no Quadro 3 para um determinado nível de 

confiabilidade) e do coeficiente de variação dos dados (relação entre o desvio padrão e a 

média dos valores efluentes) obteve-se o coeficiente de confiabilidade (CDC) de cada 

ETE, que ao ser multiplicado pela concentração efluente especificada na legislação 

resulta na concentração média efluente para o nível de confiabilidade adotado. 

 

Nível de Confiabilidade (%) Z(1-α) 

50 0,000 

60 0,253 

70 0,525 

80 0,842 

90 1,282 

95 1,645 

98 2,054 

99 2,326 

Quadro 3 - Valores da variável normal padronizada para diferentes níveis de confiabilidade 
FONTE: Adaptado de Oliveira e von Sperling (2008). 
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A Tabela 4 mostra o procedimento para os cálculos de determinação da 

confiabilidade das ETEs e do percentual esperado de atendimento às metas de 

lançamento adotadas. 

 

Tabela 4 - Procedimento de cálculo do CDC, mx e percentual esperado de atendimento às metas de 
descarte de esgoto 
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Probabilidade cumulativa da distribuição 
normal padronizada (Z) 

ln�12� − [ln� ′
4� − 0,5 ∙ ln��$% + 1�]

#ln ��$% + 1�
 

Percentual esperado de atendimento às 
metas de lançamento adotadas (1-α) % 

0678. 9:;<=�()*+� ∙ 100 

FONTE: Adaptado de Oliveira (2006). 
 

Através do CDC e do percentual esperado de atendimento aos padrões de 

lançamento é que se avalia a ETE em relação à sua confiabilidade, ou seja, a fração de 

tempo que a concentração efluente não excede um valor padrão de referência 

previamente fixado; quanto maior o percentual de atendimento alcançado maior é a 

capacidade da ETE produzir um efluente com concentração média abaixo dos padrões 

de lançamento. Assim, os projetos das estações de tratamento de esgoto devem prever 
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as variações na qualidade do efluente, devendo, portanto, ser projetadas e operadas para 

produzir uma concentração média efluente abaixo dos padrões de lançamento 

(OLIVEIRA, 2006). 

Desta forma, foram calculados os CVs, CDCs, mx e percentuais esperados de 

atendimento às metas, por ETE e por modalidade de tratamento para os parâmetros 

DQO e SST considerando um nível de confiabilidade de 95% ou uma probabilidade de 

falha de alcançar o padrão de 5%. Essas variáveis também foram calculadas para as 

ETEs que mais se destacaram em cada modalidade, considerando um nível de 

confiabilidade de 90 e 80%.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 Organização dos Dados 
 

Nesse estudo foram utilizados dados de 56 ETEs localizadas em Fortaleza 

compreendendo 9 tecnologias de tratamento diferentes. Na Tabela 5 estão relacionadas 

as modalidades com as respectivas siglas de identificação, o número de ETEs de cada 

uma das modalidades e o percentual representativo. 

 

Tabela 5 - Modalidades de tratamento de esgotos inventariadas com as respectivas quantidades de ETEs 

Modalidade de Tratamento Sigla Número de 
ETEs 

% 
ETEs 

Decanto-digestor DD 5 8,9 

Decanto-digestor + Filtro Anaeróbio 
DD + 
FAN 

17 30,4 

Decanto-digestor + Filtro Anaeróbio + Cloração 
DD + 
FAN + Cl 

3 5,4 

Lagoa Facultativa LF 8 14,3 

Lagoa Facultativa + Lagoa de Maturação LF + LM 2 3,6 

Lagoa Anaeróbia + Lagoa Facultativa + Lagoa de Maturação 
LAN + LF 
+ LM 

6 10,7 

Lagoa Facultativa Aerada + Lagoa Facultativa + Lagoa de Maturação 
LFA + LF 
+ LM 

1 1,8 

Reator UASB sem Pós - Tratamento UASB 3 5,4 

Reator UASB + Cloração 
UASB + 
Cl 

11 19,6 

Total 9 56 100,00 

 

Ressalta-se que a tipologia utilizada para cada ETE não representa a quantidade 

de unidades de tratamento. Como por exemplo, a tipologia lagoa facultativa (LF) 

representa o tipo de lagoa utilizada e não a quantidade de lagoas da ETE. Assim, dentro 

do conjunto das ETEs classificadas como lagoa facultativa (LF) há aquelas que 

possuem uma lagoa apenas, como também há outras que apresentem mais de uma. 

A quantidade de dados apresentada por cada ETE foi bastante variada não 

possuindo freqüência de monitoramento com exceção de poucas. Entretanto, parâmetros 
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de monitoramento, como pH, DQO, SST e CTT continham uma maior quantidade de 

dados, sendo por esse motivo utilizados na avaliação das ETEs. 

Além do fato relatado acima, outros problemas com relação aos dados foram 

constatados. Como por exemplo, muitos valores apareciam de forma repetida 

consecutivamente, fato que é bastante improvável de acontecer; a grande maioria das 

ETEs não apresentou dados de monitoramento para todos os parâmetros no período 

estudado, indicando perda de dados, falta de análises, falhas analíticas, etc.; havia 

número diferente de dados de um mesmo parâmetro para esgoto bruto e tratado. Além 

disso, parâmetros como DBO, nutrientes (N e P) e coliformes termotolerantes (CTT) 

foram pouco monitorados pela grande maioria das ETEs. Os poucos dados apresentados 

para N e P se referiam somente ao esgoto efluente às estações. 

Problemas semelhantes foram observados por Oliveira (2006) quando analisou o 

desempenho e a confiabilidade de estações de tratamento de esgotos dos Estados de São 

Paulo e Minas Gerais. Entretanto, os parâmetros DBO, nutrientes e CTT foram mais 

bem monitorados justificando seu uso no desenvolvimento do trabalho. 

Quanto aos sólidos suspensos totais (SST) foi observado que em alguns casos 

ocorria um aumento na concentração efluente em relação à afluente. Há algumas razões 

para que isso ocorra de acordo com cada modalidade de tratamento. No sistema de 

lagoas de estabilização, esse aumento pode decorrer da elevada concentração de algas 

presentes no efluente. Para unidades que possuem filtros anaeróbios (FAN) como pós-

tratamento de decanto-digestores (DD) tal fato também é possível de ocorrer em 

algumas situações, como por exemplo, em filtros que necessitam de limpeza, ou seja, 

com acúmulo de placas de biomassa aderida, se desprendendo do leito. Em reatores 

UASB, esse aumento pode ser explicado pela falha no descarte do excesso de lodo para 

os leitos de secagem. 

Assim foram utilizados neste estudo os parâmetros pH, SST, DQO, N, P e CTT 

na estatística descritiva do número de dados e das concentrações. Para o cálculo das 

eficiências de remoção DQO, SST e CTT e para os estudos de confiabilidade foram 

utilizados DQO e SST. 
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5.2 Estatística Descritiva do Número de Dados 
 

Os resultados da análise por meio da estatística descritiva do número de dados 

de cada parâmetro (pH, DQO, SST, N, P e CTT), afluente e efluente das ETEs 

analisadas estão expressos na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Estatística descritiva do número de dados de esgoto afluente e efluente 

Esgoto Variável Estatística pH DQO SST N P CTT 

Afluente 

Média 35 31 32 0 0 4 

Mediana 39 32 35 0 0 3 

Mínimo 12 8 10 0 0 0 

Máximo 93 88 86 0 0 12 

Desvio Padrão 13 14 12 0 0 3 

Efluente 

Média 37 28 34 4 2 4 

Mediana 41 24 37 4 2 4 

Mínimo 14 11 11 1 0 0 

Máximo 91 95 93 7 5 12 

Desvio Padrão 13 14 13 2 1 3 

 

Nas Figuras 6 e 7 estão representadas na forma de gráficos box-plot os valores 

mínimos e máximos, o primeiro e terceiro quartis (25 e 75%) e a mediana referente ao 

número de dados dos parâmetros analisados afluente e efluente, respectivamente das 56 

ETEs estudadas. 

Observa-se uma grande amplitude na quantidade de dados, variando desde 0 até 

95 considerando todos os parâmetros do esgoto afluente e efluente das ETEs. Os 

parâmetros pH, DQO e SST apresentaram uma média de dados de 35, 31 e 32 para 

esgotos afluentes e 37, 28 e 34 para esgotos efluentes às estações. 
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Figura 6 - Box-plot do número de dados dos parâmetros afluentes 

 
 

 
Figura 7 - Box-plot do número de dados dos parâmetros efluentes 

 

De acordo com as Figuras 6 e 7 e a Tabela 6 observa-se que as ETEs não 

apresentaram dados de N e P afluentes e apesar de todas terem disponibilizado dados 

efluentes, a média foi de apenas 4 e 2 dados para esses parâmetros. Para CTT a média 

foi de 4 para o afluente e 4 para o efluente. Pode-se observar também que o parâmetro 

de maior amplitude de dados para esgoto afluente é o pH, seguido de DQO, SST, CTT. 

Já para o esgoto efluente, tem-se a DQO, seguida de SST, pH, CTT, N e P. Verifica-se 
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assim que os parâmetros melhor monitorados de acordo com a amplitude de dados são 

pH, DQO e SST quando comparados com N, P e CTT apesar de serem também bastante 

importantes na caracterização de ETEs. 

 

5.3 Estatísticas descritivas das concentrações dos parâmetros 
 

Os resultados referentes às estatísticas descritivas das concentrações afluentes e 

efluentes são apresentados na Tabela 7. Conforme descrito no item 4.3 da metodologia 

foram calculadas as médias aritméticas para as concentrações dos parâmetros DQO, 

SST, N e P. Para o pH foi calculado o antilogarítmo da média das concentrações do íon 

H+ e para CTT foi calculada a média geométrica. Esses valores encontram-se 

destacados em negrito na referida tabela. 

 

Tabela 7 - Estatística descritiva das concentrações dos constituintes do esgoto afluente e efluente 
Esgoto Variável Estatística pH (1)DQO (1)SST (1)N (1)P (2)CTT 

Afluente 

Média Arit. 7,3 803,0 317,9 - - 1,63E+08 

Média Geom. 7,2 735,4 274,1 - - 1,93E+07 

Mediana 7,2 785,0 292,0 - - 2,35E+07 

Mínimo 6,2 47,5 6,0 - - 5,00E+01 

Máximo 9,0 2787,0 1153,0 - - 9,00E+09 

Desvio Padrão 0 322 167 - - 7,05E+08 

Efluente 

Média Arit. 7,4 305,6 150,2 63,1 5,1 1,72E+06 

Média Geom. 7,4 216,5 110,1 33,9 3,9 8,27E+03 

Mediana 7,2 272,9 117,5 46,4 5,2 7,00E+03 

Mínimo 5,8 7,6 1,0 0,0 0,1 1,00E+00 

Máximo 9,7 1321,6 1485,0 377,4 11,0 2,40E+08 

Desvio Padrão 0,7 225,0 131,1 55,1 3,0 1,71E+07 

(1) Valores de DQO, SST, N e P expressos em mg / L. 
(2) Valores de CTT expressos em NMP / 100 mL. 
 

São apresentados na Figura 8 os valores mínimos e máximos, o primeiro e 

terceiro quartis (25 e 75%) e a mediana referente à concentração dos parâmetros 

afluente e efluente analisados. 

Na Tabela 6 são apresentados os valores médios dos constituintes pH, DQO, 

SST e CTT, assim como as faixas de valores encontradas em comparação com a 

literatura, para o esgoto afluente às ETEs. O valor médio afluente de pH dos dados 

utilizados neste estudo (7,15) é aproximado do valor típico observado (7,00) de acordo 
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com o resumo constante na Tabela 8, sendo a variação entre o valor mínimo e máximo 

maior que o reportado na referida literatura. Para DQO a faixa encontrada é maior que 

as das duas literaturas comparadas. Entretanto, o valor médio encontrado por Oliveira 

(2006) é superior ao de von Speling (2005) e ao deste estudo. Tal fato foi justificado 

pela constatação de lançamentos clandestinos e irregulares de esgotos provenientes de 

indústrias. Quanto aos SST o valor médio encontrado foi aproximado ao das literaturas, 

sendo a amplitude dos valores (mínimo - máximo) bastante superior às referenciadas. O 

valor afluente de CTT (1,63E+08) é similar ao de Oliveira (2006). 

 

 
Figura 8 - Box-plot da estatística descritiva das concentrações dos parâmetros afluentes e efluentes 
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Tabela 8 - Comparação dos valores afluentes aos observados na literatura 

Constituinte 
von Sperling (2005) Oliveira (2006) Neste estudo 

Faixa Típica Faixa Média Faixa Média 

pH 6,7 - 8,0 7,0 - - 6,22 – 9,00 7,15 

DQO(1) 450 - 800 600,0 505 – 1616 1113 47,5 – 2787,0 802,97 

SST(1) 200 - 450 350,0 202 – 527 435 6,0 – 1153,0 317,9 

CTT(2) 106 - 109 - 1,3E+07 – 1,8E+08 9,4E+07 50,04 – 9,0E+09 1,63E+08 

(1) Valores de DQO, SST, N e P expressos em mg / L. 
(2) Valores de CTT expressos em NMP / 100 mL. 
 

5.4 Cálculo das eficiências médias de remoção dos constituintes 
 

Os resultados das eficiências médias de remoção para DQO, SST e CTT afluente 

e efluente por tipo de tratamento estão apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Eficiências de remoção dos constituintes por tipo de tratamento 

Modalidade de Tratamento DQO (%) SST (%) CTT (%) 

1 – Decanto-digestor (DD) 51,9 31,6 99,8692 

2 – Decanto-digestor (Fossa Séptica) + Filtro Anaeróbio (DD 
+ FAN) 

47,3 37,3 99,7413 

3 – Decanto-digestor (Fossa Séptica) + Filtro Anaeróbio + 
Cloração (DD + FAN + Cl) 

59,3 70,1 99,9602 

4 - Lagoa Facultativa (LF) 87,6 45,4 95,3611 

5 - Lagoa Facultativa + Lagoa de Maturação (LF + LM) 88,4 63,9 98,3590 

6 - Lagoa Anaeróbia + Lagoa Facultativa + Lagoa de 
Maturação (LAN + LF + LM) 

91,4 81,0 99,6514 

7 - Lagoa Aerada Facultativa + Lagoa Facultativa + Lagoa de 
Maturação (LAF + LF + LM) 

89,2 48,2 99,9996 

8 - UASB 66,4 70,2 99,2867 

9 - UASB + Cloração 57,1 50,0 99,6635 

 

Para o parâmetro DQO verifica-se que as modalidades de tratamento baseadas 

em lagoas de estabilização apresentam as melhores eficiências de remoção, sempre 

acima de 87%. Esses resultados estão de acordo com os valores apresentados por 

Oliveira e von Sperling (2005), que obtiveram uma eficiência entre 55% e 81% para 

lagoas de estabilização. 
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As modalidades que utilizam decanto–digestor foram as piores nesse aspecto, 

alcançando no máximo 59,3% de remoção de DQO para os sistemas que possuíam filtro 

anaeróbio e cloração (Tabela 9), valores abaixo da faixa de 70-80% citada por Von 

Sperling (2005). As eficiências médias de remoção de DQO encontradas para os 

reatores UASB estão entre 66,4% e 57,1%, as quais estão próximas das eficiências 

médias esperadas de 65% (Dos Santos, 2007) e entre 59 a 77% (Oliveira e von Sperling, 

2005). 

Para SST os valores de eficiência apresentados para os sistemas de decanto-

digestor e decanto-digestor seguido de filtro anaeróbio (31,6 % e 37,3%) estão bastante 

fora da eficiência esperada de 55-65% e 80-90%, respectivamente (VON SPERLING, 

2005), com exceção do decanto-digestor seguido de filtro anaeróbio e cloração (70,1%) 

(Tabela 9). 

Uma melhor eficiência de remoção de SST em sistemas de lagoas de 

estabilização está relacionada à presença de ETEs com lagoas anaeróbias (81%) (Tabela 

9). Os reatores UASB apresentaram uma eficiência de remoção de sólidos de 70,2%, 

valor este condizente com a faixa de 67-82% reportada em Oliveira e von Sperling 

(2005). 

Os valores encontrados para remoção de coliformes termotolerantes (CTT) para 

todas as modalidades de tratamento encontram-se dentro da faixa de valores esperados. 

Para os decanto-digestores (99,74 a 99,96%), para as lagoas de estabilização (95,35 a 

99,99%) e para UASB (99,29 a 99,66%). Segundo von Sperling (2005) a eficiência 

típica de remoção de coliformes para lagoas de estabilização é de 80 a 99,99%. O 

percentual de remoção encontrado é justificado pelo principal método de desinfecção 

das lagoas (radiação ultravioleta da luz solar). Os valores encontrados para os reatores 

UASB (99,29 e 99,66%) estão acima daqueles reportados por von Sperling (2005) que 

são de 70 a 90%. Verifica-se o papel da cloração no aumento do percentual de remoção 

de CTT na modalidade DD+FAN+Cl e UASB+Cl. 

A Tabela 10 apresenta os sistemas de tratamento classificados em ordem 

decrescente de eficiência de remoção, de acordo com os três parâmetros analisados. Os 

melhores tratamentos em termos de remoção média de DQO e SST é o LAN+LF+LM e 

em para CTT é o LAF+LF+LM. 

É importante lembrar que percentuais de remoção de CTT da ordem de 4 

unidades logarítmicas (99,99%) ou mais são requeridos para que sejam lançados 
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efluentes com baixas concentrações desse constituinte, devido às concentrações bastante 

elevadas observadas nos esgotos afluentes às estações. 

 

Tabela 10 - Ordem decrescente das ETEs por eficiências de remoção dos constituintes por parâmetro 

Parâmetro Ordem decrescente de eficiências de remoção 

DQO 6 > 7 > 5 > 4 > 8 > 9 > 3 > 1 > 2 

SST 6 > 3 > 8 > 5 > 9 > 7 > 4 > 2 > 1 

CTT 7 > 3 > 1 > 2 > 9 > 6 > 8 > 5> 4 

Nota: Os números aqui apresentados se referem às modalidades de tratamento apresentados na Tabela 7 
 

5.5 Estudo de confiabilidade das ETEs 
 

Foram calculados os coeficientes de confiabilidade (CDCs) e as concentrações 

médias efluentes para o nível de confiabilidade adotado (95%) para as ETEs utilizadas 

neste estudo. A Tabela 11 exemplifica o procedimento de cálculo para o conjunto de 

dados referentes à ETE Riacho Doce, cujo tratamento consiste de reator UASB seguido 

de cloração (Tabela 1). Para a referida ETE, foi obtido um CDC igual a 0,461, que 

multiplicado pelo padrão de descarte de 200 mg/L resulta no valor de 92,3 mg/L. 

Assim, a ETE teria que ter sido projetada e / ou operada para uma concentração efluente 

média igual a 92,3 mg/L para garantir que 95% dos resultados alcançassem a meta de 

200 mg/L de DQO. 
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Tabela 11 – Exemplo de cálculo do CDC, mx e percentual esperado de atendimento às metas de descarte 
de esgoto 

Parâmetro Procedimento de cálculo 
ETE Riacho 

Doce 

DQO 

Concentrações 
efluentes esperadas 
para que 95% dos 

resultados atendam 
à meta 

Média das concentrações efluentes (µ) 130 

Desvio padrão das concentrações efluentes (δ) 80,7 

Concentração efluente especificada na legislação (Xs) 200 

Coeficiente de variação (CV) 0,62 

Probabilidade de falha de alcançar o padrão (α) % 5 

Confiabilidade (1 - α) % 95 

Variável normal padronizada (tabelada) (Z(1-α)) 1,645 

Coeficiente de confiabilidade (CDC) 0,461 

m x 92,3 

Percentual 
esperado para 

atingir os limites 
de descarte 

Probabilidade cumulativa da distribuição normal 
padronizada (Z) 

1,033 

Percentual esperado de atendimento à metas de 
lançamento adotadas (1-α) % 

84,9 

 

Calculou-se também, o percentual esperado de atendimento aos padrões de 

lançamento adotados. Foi utilizada como referência a Portaria 154/02 da 

Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará – SEMACE. Os padrões de 

descarte de efluentes estão relacionados na Tabela 12. 

Tabela 12 - Padrões ou metas de lançamento de esgotos de acordo com a Portaria 154/02 da SEMACE 

Parâmetro Decanto-digestor 
Sistemas de lagoas 

de estabiliação 
UASB 

pH 5 - 9 7,5 - 10 5 - 9 

DQO (mg/L) 200 (1)200 200 

SST (mg/L) 50 150 50 

CTT (NMP/100 mL) 5000 5000 5000 

(1) Valor referente à DQO da amostra filtrada em filtro de fibra de vidro com poros com diâmetro entre 
0,7 à 1,0 µm. 

 

A Tabela 13 mostra a relação existente entre os valores de CV e CDC. Observa-

se que para um mesmo nível de confiabilidade, os valores de CDC diminuem com o 

aumento dos valores de CV. Assim, níveis de confiabilidade maiores exigem baixos 

coeficientes de variação para se obter elevados valores de coeficiente de confiabilidade.  
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Tabela 13 - Coeficientes de confiabilidade para diversos valores de CV e níveis de confiabilidade 

Níveis de 
Confiabilidade 

Valores de CV 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,5 3 3,5 

80 1,00 0,86 0,78 0,73 0,71 0,70 0,71 0,72 0,73 0,75 0,77 0,82 0,88 0,94 

90 1,00 0,79 0,66 0,57 0,52 0,49 0,47 0,45 0,44 0,44 0,44 0,44 0,45 0,46 

95 1,00 0,74 0,57 0,47 0,40 0,36 0,33 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,26 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2006) 
 

Na Tabela 14 são apresentados os valores das variáveis CDC e mx calculados 

relacionados ao CV das ETEs para diferentes níveis de confiabilidade (95%, 90% e 

80%) para as ETEs que mais se destacaram em cada modalidade de tratamento em 

relação a essas variáveis para o parâmetro DQO. 

Tomando por exemplo a ETE Passaré II, o valor de CV dos dados de DQO 

efluente foi igual a 0,64. Para os níveis de confiança de 95, 90 e 80%, os CDCs obtidos 

são respectivamente iguais a 0,452, 0,559 e 0,724. Além do aumento dos CDCs para 

níveis de confiabilidade menores destaca-se, que a concentração média que ETE deve 

produzir para que seja garantido que 95%, 90% e 80% das amostras atendam à 

legislação, também aumenta, tornando-se, portanto, menos rigoroso. 

Conhecidos os valores das concentrações efluentes e dos coeficientes de 

variação de todas as ETEs das modalidades de tratamento estudadas, foi calculado o 

percentual esperado de atendimento às metas de lançamento adotadas por meio da 

função “DISTNORMP” do Excel, conforme descrito no item 4.6 da metodologia. 

 

Tabela 14 - Valores de CDC e mx calculados para DQO nas ETEs destaque em cada modalidade de 
tratamento 

ETE CV 

Níveis de Confiabilidade 

95% 90% 80% 

CDC mx (mg/L) CDC mx (mg/L) CDC mx (mg/L) 
Sítio Córrego 0,36 0,60 120,0 0,68 136,2 0,79 158,6 

Passaré II 0,64 0,45 90,3 0,56 111,8 0,72 144,9 

Cj. Pequeno Mondubim 0,34 0,61 122,7 0,69 138,3 0,80 159,9 

Cj. Tancredo Neves (Lagamar) 0,55 0,49 98,1 0,59 118,2 0,74 148,1 

 Cj. José Walter 0,53 0,50 99,8 0,600 119,6 0,74 148,9 

SIDI 0,44 0,55 109,0 0,64 127,1 0,77 153,1 

Tupãmirim 0,40 0,57 113,8 0,66 131,1 0,78 155,5 

Parque Potira II 0,39 0,58 116,1 0,67 132,9 0,78 156,6 

Riacho Doce 0,62 0,46 92,3 0,57 113,4 0,73 145,7 
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As Tabelas 15 e 16 mostram exemplos de cálculo do percentual esperado de 

atendimento aos padrões de lançamento de DQO e SST estabelecidos pela legislação 

utilizada como referência, baseado nos valores de CV dos dados de algumas ETEs para 

um nível de confiabilidade de 95%. 

 

Tabela 15 - Cálculos de CDC, mx e percentual esperado de atendimento à meta de DQO em diversas 
ETEs 

ETE µ (mg/L) CV CDC mx (mg/L) Padrão (mg/L) 
% esperado de  
atendimento  

Sítio Córrego 515,8 0,36 0,60 120,0 200 0,5 

Passaré II 261,1 0,64 0,45 90,3 200 43,70 

Cj. Peq. Mon. 198,5 0,34 0,61 122,7 200 57,45 

Cj. T. Neves 88,0 0,55 0,49 98,1 200 96,83 

Cj. J. Walter 91,6 0,53 0,50 99,8 200 96,54 

SIDI 55,2 0,45 0,54 81,6 200 99,48 

Tupãmirim 62,7 0,40 0,57 113,8 200 99,93 

Pq. Potira II 199,3 0,39 0,58 116,1 200 57,77 

Riacho Doce 130,6 0,62 0,46 92,3 200 84,93 

 

Assim, para a ETE Passaré II, nestas condições de operação (CV = 0,64 e µ = 

261,1 mg/L), 43,70% das amostras atenderão ao padrão de 200 mg/L de DQO, 

considerando um nível de significância de 95%. Já a ETE Sítio Córrego que apresenta 

um CV igual a 0,36 e uma média da DQO efluente de 515,8 mg/L, apenas 0,50% das 

amostras atenderão à meta estipulada. 
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Tabela 16 - Cálculos de CDC, mx e percentual esperado de atendimento à meta de SST em diversas ETEs 

ETE µ (mg/L) CV CDC mx (mg/L) Padrão (mg/L) 
% esperado de 
atendimento 

Sítio Córrego 
216,1 0,64 0,45 22,7 50 1,36 

Passaré II 
106,2 0,64 0,45 22,7 50 15,82 

Cj. Peq. Mon. 
39,5 0,41 0,56 28,2 50 78,59 

Cj. T. Neves 
151,0 0,38 0,58 87,5 150 56,61 

Cj. J. Walter 
123,6 0,33 0,62 92,7 150 77,57 

SIDI 
55,2 0,45 0,54 81,6 150 99,48 

Tupãmirim 
92,3 0,34 0,61 91,5 150 94,73 

Pq. Potira II 
49,2 0,56 0,49 24,3 50 61,53 

Riacho Doce 
55,2 0,52 0,51 25,3 50 51,62 

 

A ETE Conjunto José Walter possui o menor CV (0,33) e maior CDC (0,62). 

Assim, a concentração média efluente que essa estação deve produzir para que 95% das 

amostras atendam à meta de SST é de 92,7 mg/L. Apesar disso, o percentual esperado 

de atendimento à meta é de 77,57% devido à elevada concentração efluente média que é 

de 123,6 mg/L. Uma combinação de elevada média efluente, elevado CV e uma meta 

mais restrita causam diminuição do percentual esperado de atendimento. 

Observa-se que a ETE SIDI possui um maior percentual esperado de 

atendimento à meta de lançamento de SST (99,48%). 

As Tabela 17, 18 e 19 apresentam os valores de coeficientes de confiabilidade 

em relação ao parâmetro DQO para os decanto-digestores, lagoas de estabilização e 

reatores UASB, incluindo todas as ETEs utilizadas neste estudo, classificadas segundo 

as suas respectivas modalidades de tratamento e considerando um nível de 

confiabilidade de 95%. 

  



58 
 
Tabela 17 - Coeficiente de confiabilidade dos decanto-digestores agrupados por tecnologia de tratamento 
para DQO 

Tipo de 
Tratamento 

ETE 
µefluente 
(mg/L) 

CDC mx 
% de 

atendimento 

Decanto Digestor 

Bom Jardim I 455,0 0,65 131 0,29 

Bom Jardim III 427,0 0,71 143 0,04 

Campo dos Ingleses 399,8 0,68 137 0,41 

São Bernardo 851,1 0,65 130 0,00 

Sítio Córrego 515,8 0,60 120 0,53 

Decanto Digestor 
(Fossa Séptica) + 
Filtro Anaeróbio 

8 de Setembro 421,6 0,81 161 0,00 

Alto Alegre 625,5 0,81 162 0,00 

Bandeirante 492,2 0,61 122 0,61 

Conjunto Sumaré 454,9 0,60 120 1,42 

Fernando de Noronha 624,4 0,58 115 0,23 

Guajeru 421,5 0,64 128 0,96 

Ipaumirim 490,6 0,53 106 3,70 

Irmã Dulce II 475,3 0,65 130 0,21 

Jardim União ETE II 349,3 0,58 115 9,96 

Maracananzinho 472,9 0,62 124 0,63 

Marcos Freire 474,5 0,69 138 0,03 

Novo São Miguel 700,5 0,56 111 0,21 

Passaré I 338,6 0,43 86 30,78 

Passaré II 261,1 0,45 90 43,70 

São José da Paupina 501,8 0,56 113 1,71 

Sítio Estrela 432,9 0,74 148 0,01 

Soares Moreno 405,4 0,65 130 1,01 

Decanto Digestor 
(Fossa Séptica) + 

Filtro Anaeróbio + 
Cloração 

Conjunto Almirante Tamandaré I 97,6 0,53 106 96,61 

Conjunto Pequeno Mondubim 198,5 0,61 123 57,45 

Cj. Vida Nova 535,7 0,55 111 1,38 
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Tabela 18 - Coeficiente de confiabilidade das lagoas de estabilização agrupadas por tecnologia de 
tratamento para DQO 

Tipo de 
Tratamento 

ETE 
µefluente 
(mg/L) 

CDC mx 
% de 

atendimento 

Lagoa Facultativa 

Araturi 65,8 0,58 116 99,93 

Conjunto Ceará (4ª Etapa) 67,7 0,59 118 99,92 

Conjunto Esperança 81,7 0,55 111 99,14 

Conjunto Jereissate III 80,2 0,76 152 100,00 

Conjunto Nova Metrópole 102,6 0,54 107 95,98 

Conjunto Tancredo Neves (Lagamar) 88,0 0,49 98 96,83 

Planalto Caucaia 106,9 0,66 133 99,27 

São Francisco 74,8 0,51 103 98,96 

Lagoa Facultativa + 
Lagoa de Maturação 

Conjunto José Walter 91,6 0,50 100 96,54 

Tabapuá 67,0 0,54 108 99,70 

Lagoa Anaeróbia + 
Lagoa Facultativa + 
Lagoa de Maturação 

Conjunto Marechal Rondom 58,1 0,66 131 100,00 

Conjunto Palmeiras 64,1 0,58 116 99,94 

Conjunto Parque Fluminense 78,1 0,56 112 99,47 

Conjunto São Cristóvão 60,6 0,54 108 99,86 

Guadalajara 46,0 0,52 105 99,97 

Sistema Integrado do Distrito Industrial 105,2 0,54 109 95,79 

Lagoa Aerada 
Facultativa + Lagoa 
Facultativa + Lagoa 

de Maturação 

Conjunto Tupãmirim 62,7 0,57 114 99,93 

 

Tabela 19 - Coeficiente de confiabilidade dos reatores UASB agrupados por tecnologia de tratamento 
para DQO 

Tipo de 
Tratamento 

ETE 
µefluente 
(mg/L) 

CDC mx 
% de 

atendimento 

UASB 

Itambé 262,9 0,57 114 30,70 

Parque Potira II 199,3 0,58 116 57,77 

São Miguel 295,8 0,62 123 15,01 

UASB + Cloração 

Aracapé III 314,5 0,63 126 9,48 

Conjunto Pôr-do-Sol 433,7 0,57 113 3,77 

Dias Macêdo 365,3 0,54 108 12,11 

Lago Azul 266,7 0,50 101 36,69 

Lagoa da Zeza 453,5 0,71 143 0,01 

Novo Barroso 311,1 0,63 126 10,27 

Novo Mondubim II 350,8 0,59 119 8,06 

Pindorama / Gato Morto 246,5 0,60 120 33,29 

Riacho Doce 130,6 0,46 92 84,93 

Sítio Curió 569,5 0,59 118 0,34 

Zeza / Tijolo 458,8 0,52 105 5,59 
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A título de exemplo comparando-se duas ETEs pertencentes à modalidade 

UASB + Cloração (em negrito na Tabela 19), Novo Mondubim II e Sítio Curió, que 

apesar possuírem um mesmo CDC (0,59) observa-se que elas têm percentuais esperados 

de atendimento à meta de DQO diferentes (8,06 e 0,34). Isso ocorre devido à diferença 

existente entre as concentrações médias efluentes das duas ETEs (350,8 e 569,5 mg/L); 

aquelas ETEs que já produzem concentrações efluentes menores terão uma maior 

probabilidade e facilidade de alcançarem a concentração média com a qual os efluentes 

devem ser lançados para que a meta estabelecida para DQO (200 mg/L) seja atendida, 

permitindo um percentual de falha de 5%. 

Na Figura 9 estão representados os valores de CDCs para o parâmetro DQO, 

com as ETEs agrupadas por modalidades de tratamento. Verifica-se que as ETEs das 

modalidades DD+FAN, LF e UASB+Cl foram as que apresentaram maior amplitude 

dos valores de CDC. Já as menores amplitudes de CDC foram apresentadas por 

LF+LM, demonstrando ser, sistemas mais estáveis operacionalmente para a remoção de 

DQO. Destaca-se que a tecnologia LAF+LF+LM foi representada por apenas uma ETE. 

 

 
Figura 9 - Valores de CDC das ETEs agrupadas em modalidades de tratamento para DQO 

 

As Tabelas 20, 21 e 22 apresentam os valores de coeficientes de confiabilidade 

em relação ao parâmetro SST para todas as ETEs utilizadas neste estudo, classificadas 
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segundo as suas respectivas modalidades de tratamento e considerando um nível de 

confiabilidade de 95%. 

 

Tabela 20 - Coeficiente de confiabilidade das ETEs de decanto digestor para tratamento de SST 

Tipo de 
Tratamento 

ETE 
µefluente 
(mg/L) 

CDC mx 
% de 

atendimento 

Decanto Digestor 

Bom Jardim I 354,6 0,48 24 0,03 

Bom Jardim III 307,0 0,53 26 0,01 

Campo dos Ingleses 157,6 0,44 22 5,51 

São Bernardo 307,7 0,62 31 0,00 

Sítio Córrego 216,1 0,45 23 1,36 

Decanto Digestor 
(Fossa Séptica) + 
Filtro Anaeróbio 

8 de Setembro 126,7 0,65 32 0,12 

Alto Alegre 209,5 0,69 35 0,00 

Bandeirante 475,2 0,38 19 0,57 

Conjunto Sumaré 140,3 0,54 27 1,58 

Fernando de Noronha 256,0 0,57 28 0,00 

Guajeru 208,2 0,47 23 1,07 

Ipaumirim 343,4 0,44 22 0,21 

Irmã Dulce II 297,3 0,51 26 0,02 

Jardim União ETE II 318,3 0,41 20 0,98 

Maracananzinho 210,0 0,50 25 0,41 

Marcos Freire 147,6 0,55 27 0,88 

Novo São Miguel 275,8 0,61 30 0,00 

Passaré I 445,4 0,35 17 2,03 

Passaré II 106,2 0,45 23 15,82 

São José da Paupina 336,9 0,46 23 0,09 

Sítio Estrela 196,5 0,55 27 0,11 

Soares Moreno 98,2 0,51 26 12,10 

Decanto Digestor 
(Fossa Séptica) + 

Filtro Anaeróbio + 
Cloração 

Conjunto Almirante Tamandaré I 33,8 0,46 23 83,64 

Conjunto Pequeno Mondubim 39,5 0,56 28 78,59 

Cj. Vida Nova 199,4 0,50 25 0,58 

 

Tabela 21 - Coeficiente de confiabilidade das ETEs de lagoas de estabilização para tratamento de SST 

Tipo de 
Tratamento 

ETE 
µefluente 
(mg/L) 

CDC mx 
% de 

atendimento 

Lagoa Facultativa 

Araturi 127,8 0,66 100 76,60 

Conjunto Ceará (4ª Etapa) 149,2 0,84 127 54,23 

Conjunto Esperança 136,4 0,63 95 67,78 

Conjunto Jereissate III 143,8 0,61 92 61,56 

Conjunto Nova Metrópole 186,3 0,59 88 33,83 

Conjunto Tancredo Neves (Lagamar) 151,0 0,58 88 56,61 

Planalto Caucaia 152,9 0,55 83 56,31 

São Francisco 126,1 0,57 86 74,10 
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Lagoa Facultativa + 
Lagoa de Maturação 

Conjunto José Walter 123,6 0,62 93 77,57 

Tabapuá 66,4 0,51 77 97,46 

Lagoa Anaeróbia + 
Lagoa Facultativa + 
Lagoa de Maturação 

Conjunto Marechal Rondom 69,1 0,55 83 98,10 

Conjunto Palmeiras 71,1 0,63 94 99,42 

Conjunto Parque Fluminense 72,5 0,56 84 97,78 

Conjunto São Cristóvão 64,8 0,66 99 99,94 

Guadalajara 36,0 0,45 68 99,69 

Sistema Integrado do Distrito Industrial 55,2 0,54 82 99,48 

Lagoa Aerada 
Facultativa + Lagoa 
Facultativa + Lagoa 

de Maturação 

Conjunto Tupãmirim 92,3 0,61 91 94,73 

 

 
Tabela 22 - Coeficiente de confiabilidade das ETEs de reatores UASB para tratamento de SST 

Tipo de 
Tratamento 

ETE 
µefluente 
(mg/L) 

CDC mx 
% de 

atendimento 

UASB 

Itambé 122,3 0,49 24 7,32 

Parque Potira II 49,2 0,49 24 61,53 

São Miguel 196,7 0,55 27 0,12 

UASB + Cloração 

Aracapé III 121,5 0,53 26 4,11 

Conjunto Pôr-do-Sol 140,1 0,50 25 3,16 

Dias Macêdo 146,8 0,46 23 5,86 

Lago Azul 127,1 0,51 25 4,70 

Lagoa da Zeza 185,0 0,55 28 0,17 

Novo Barroso 108,5 0,58 29 2,97 

Novo Mondubim II 143,9 0,48 24 4,50 

Pindorama / Gato Morto 116,2 0,64 32 0,41 

Riacho Doce 55,2 0,51 25 51,62 

Sítio Curió 223,4 0,58 29 0,01 

Zeza / Tijolo 285,9 0,42 21 0,96 

 

Em relação aos SST, as ETEs que constituídas por tratamento baseados em 

sistemas de lagoas de estabilização apresentam percentuais esperados de atendimento à 

meta relativamente bons. Isso ocorre porque o valor da meta estabelecido pela Portaria 

da SEMACE nº 154/02 para descarte de SST das lagoas de estabilização é de 150 mg/L, 

enquanto que para as outras ETEs esse valor é de 50 mg/L. Além disso, as 

concentrações efluentes são semelhantes entre si e, em alguns casos, até menores. 

O cálculo do CV leva em consideração o desvio padrão e a média dos dados 

efluentes. Já o CDC é calculado a partir do CV e do nível de confiabilidade adotado, 

nesse caso de 95% e o mx a partir do produto entre o CDC e a meta especificada a 

legislação (XS). Desta forma, quando valores de CDC de duas ETEs distintas são iguais, 
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os valores de mx são semelhantes, ou seja, os valores de CV utilizados no cálculo do 

CDC são iguais. Portanto, como o percentual esperado de atendimento à meta é 

calculado utilizando o padrão estabelecido pela legislação, o CV e a média efluente dos 

dados, o que determinará o valor do percentual será a média. 

Assim, a análise isolada do CDC determina o quanto uma ETE ou tecnologia de 

tratamento é operacionalmente estável, enquanto que a avaliação conjunta de CDC, 

µefluente, mx e percentual esperado de atendimento à meta para um determinado nível de 

confiabilidade possibilita o conhecimento do desempenho da ETEs de uma mesma 

modalidade de tratamento, bem como a comparação de modalidades de tratamento 

distintas, auxiliando as companhias de saneamento na elaboração e execução de projeto 

de ETEs adequadas para cada localidade. 

Na Figura 10 estão representados os valores de CDCs para SST das ETEs 

agrupados por modalidades de tratamento. 

Observa-se que para a remoção de SST as ETEs das modalidades UASB e 

DD+FAN+Cl apresentaram maior estabilidade operacional, visto que possuíram as 

menores amplitudes dos valores de CDCs. 

 

 
Figura 10 - Valores de CDC das ETEs agrupadas em modalidades de tratamento para SST 
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5.6 Estudo de confiabilidade das tecnologias de tratamento 
 

Foram calculados os CDCs e as concentrações médias efluentes de DQO com 

um nível de confiabilidade de 95% para todas as tecnologias de tratamento para que o 

padrão de lançamento de 200 mg/L, estabelecido pela Portaria 154/02 da SEMACE, 

seja obedecido. Os resultados são mostrados na Tabela 23. 

Observa-se que para este parâmetro (DQO), a modalidade DD+FAN+Cl 

apresentou o maior valor de coeficiente de variação dos dados (0,79) e o menor CDC 

(0,40), visto que os valores de CV variam inversamente com os de CDC. Assim, os 

valores elevados de coeficientes de variação indicam a heterogeneidade dos dados 

provocados provavelmente por distúrbios ou problemas na operação das estações de 

tratamento de esgoto. 

As modalidades LAF+LF+LM, UASB, DD e DD+FAN apresentaram os 

menores valores de CV (0,40, 0,41, 0,41 e 0,42), respectivamente, implicando nos 

maiores CDCs (0,57, 0,57, 0,56 e 0,56). Assim, as tecnologias LAF+LF+LM e UASB 

devem produzir efluentes com valores de mx de 113,8 e 113,5 mg/L de DQO para que 

os padrões legais de descarte sejam atendidos em 95% do tempo. O inverso ocorre para 

a tecnologia de tratamento DD+FAN+Cl que deve produzir um efluente com DQO 

média de 80,9 mg/L. 
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Tabela 23 - Coeficiente de confiabilidade e concentração média efluente de DQO para um nível de confiabilidade 95% 

Parâmetro Cálculo DD DD+FAN DD+FAN+Cl LF LF+LM LAN+LF+LM LAF+LF+LM UASB UASB+Cl 

DQO 

Média das concentrações efluentes (µ) 529,7 467,2 277,3 83,5 79,3 68,7 62,7 252,7 354,6 

Desvio padrão das concentrações 

efluentes (δ) 
219,5 194,6 220,1 37,6 40,8 43,5 25,3 102,7 186,3 

Concentração efluente especificada na 

legislação (Xs) 
200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Coeficiente de variação (CV) 0,41 0,42 0,79 0,45 0,51 0,63 0,40 0,41 0,53 

Confiabilidade (1 - α) % 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Variável normal padronizada (obtida de 

tabelas) (Z(1 - α)) 
1,645 1,645 1,645 1,645 1,645 1,645 1,645 1,645 1,645 

Coeficiente de confiabilidade (CDC) 0,56 0,56 0,40 0,54 0,51 0,46 0,57 0,57 0,50 

m x 112,5 112,2 80,9 108,1 101,4 91,0 113,8 113,5 100,3 
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A Tabela 24 mostra os cálculos de CDC e concentração média efluente de SST 

para que os padrões de lançamento de 50 mg/L para todas as modalidades de tratamento 

exceto para as lagoas de estabilização, que é de 150 mg/L, estabelecidos pela Portaria 

154/02 da SEMACE, sejam obedecidos. 

Observa-se que os coeficientes de variação para as modalidades DD+FAN+Cl, 

LF+LM, LAN+LF+LM, UASB e UASB+Cl foram superiores a 1. Isso ocorre devido ao 

cálculo do CV, que é uma relação entre o desvio padrão e a média dos dados. Desta 

forma, modalidades que apresentam valores de CV maiores que 1 têm concentrações 

efluentes menores que os respectivos desvios padrão. 

As tecnologias de tratamento que apresentaram os menores valores de CDC 

foram LAN+LF+LM (0,26) e DD+FAN+Cl (0,27). Enquanto que aquelas que 

apresentaram maiores valores de CDC foram LAF+LF+LM (0,43) e a LF (0,41). É 

oportuno comentar que as modalidades baseadas em lagoas de estabilização possuem 

valores de mx maiores (ou menos rigorosos), posto que os limites especificados na 

legislação de referência equivale a três vezes o valor do limite das demais (50 mg/L). 

Ressalta-se ainda que a modalidade LAF+LF+LM é representada apenas por uma ETE 

(Tupãmirim). 

Ressalta-se que, conforme observado por Oliveira (2006), baixos valores de CV 

e valores altos de CDC, não implicam em um bom desempenho da modalidade, mas sim 

em uma condição mais estável de operação. Portanto, elevados valores de CDC não 

garantem que uma determinada ETE ou modalidade de tratamento sejam consideradas 

as melhores, observado que tal fato é função também da concentração média efluente 

(µ), do coeficiente de variação (CV) e da concentração média abaixo da qual o efluente 

deve ser produzido para que a meta de lançamento seja atendida (mx). 

Os dados de CDC e mx para CTT não foram discutidos, devido à quantidade e 

qualidade dos dados obtidos com a CAGECE, o que prejudicaria alguma inferência a 

respeito da confiabilidade em relação a esse parâmetro. 
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Tabela 24 - Coeficiente de confiabilidade e concentração média efluente de SST para um nível de confiabilidade 95% 

Parâmetro Cálculo DD DD+FAN DD+FAN+Cl LF LF+LM LAN+LF+LM LAF+LF+LM UASB UASB+Cl 

SST 

Média das concentrações efluentes (µ) 268,6 246,5 90,9 146,7 95,0 61,4 92,3 122,7 150,3 

Desvio padrão das concentrações 

efluentes (δ) 
213,3 216,5 200,7 112,1 124,7 165,0 64,6 188,5 172,4 

Concentração efluente especificada na 

legislação (Xs) 
50 50 50 150 150 150 150 50 50 

Coeficiente de variação (CV) 0,79 0,88 2,21 0,76 1,31 2,69 0,70 1,54 1,15 

Confiabilidade (1 - α) % 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Variável normal padronizada (obtida 

de tabelas) (Z(1 - α)) 
1,645 1,645 1,645 1,645 1,645 1,645 1,645 1,645 1,645 

Coeficiente de confiabilidade (CDC) 0,40 0,38 0,27 0,41 0,32 0,26 0,43 0,30 0,34 

m x 20,2 19,2 13,6 61,9 47,7 39,5 64,8 15,0 16,9 

 

 



 

Conforme descrito no item 4.6 da metodologia, foram calculados os percentuais 

de atendimento que as tecnologias de tratamento alcançaram, para os parâmetros DQO e 

SST. Os resultados são apres

valores foram elaboradas as Figuras 11 e 12

esperados de atendimento às metas

 

Tabela 25 - Percentuais esperados de atendimento à
tratamento 

Parâmetro DD DD+FAN DD+FAN+Cl

DQO 1,23 2,73 45,31

SST 2,00 4,16 58,56

 

Figura 11 - Percentuais esperados de atendimento à meta de DQO para as modalidades de tratamento

 

Figura 12 - Percentuais esperados de atendimento às metas de SST para as modalidades de tratamento
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Conforme descrito no item 4.6 da metodologia, foram calculados os percentuais 

de atendimento que as tecnologias de tratamento alcançaram, para os parâmetros DQO e 

são apresentados na Tabela 25. Para facilitar a visualização desses 

m elaboradas as Figuras 11 e 12 as quais comparam os diversos p

esperados de atendimento às metas. 

Percentuais esperados de atendimento às metas de DQO e SST para as modalidades de 

DD+FAN+Cl LF LF+LM LAN+LF+LM LAF+LF+LM

45,31 98,77 98,43 98,34 99,93

58,56 64,51 83,07 91,00 86,10

Percentuais esperados de atendimento à meta de DQO para as modalidades de tratamento

Percentuais esperados de atendimento às metas de SST para as modalidades de tratamento
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Conforme descrito no item 4.6 da metodologia, foram calculados os percentuais 

de atendimento que as tecnologias de tratamento alcançaram, para os parâmetros DQO e 

Para facilitar a visualização desses 

comparam os diversos percentuais 

s metas de DQO e SST para as modalidades de 

LAF+LF+LM UASB UASB+Cl 

3 34,37 18,04 

86,10 39,54 22,87 

 
Percentuais esperados de atendimento à meta de DQO para as modalidades de tratamento 

 
Percentuais esperados de atendimento às metas de SST para as modalidades de tratamento 
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Assim, As tecnologias baseadas em lagoas de estabilização possuem os maiores 

percentuais esperados de atendimento às metas de DQO e SST, sendo sempre maiores 

que 98% e 64%, respectivamente. Inversamente, os menores percentuais esperados de 

atendimento às metas desses parâmetros são apresentados pelas modalidades DD 

(1,23% para DQO e 2,00% para SST) e DD+FAN (2,73% para DQO e 4,16% para 

SST). 
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6. CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho analisou a eficiência e a confiabilidade de 56 estações de 

tratamento de esgotos situadas na Região Metropolitana de Fortaleza, Ceará, utilizando 

dados obtidos do monitoramento dos esgotos afluente e efluente das ETEs durante o 

período de janeiro de 2005 a abril de 2009.  

Foi constatada a presença de muitas inconsistências e outliers nos dados do 

monitoramento dos esgotos utilizados no trabalho os quais foram removidos, permitindo 

assim uma correta análise estatística dos dados. 

Os parâmetros N, P e CTT apresentaram uma pequena quantidade de dados 

inviabilizando a adequada análise dos respectivos coeficientes de confiabilidade e 

percentuais esperados de atendimento às metas. Além disso, não foram apresentados 

dados afluentes para N e P impossibilitando a avaliação da eficiência de remoção das 

cargas afluentes. Os valores das concentrações médias obtidas na estatística descritiva 

dos dados são semelhantes aos valores encontrados na literatura. Entretanto, a amplitude 

dos dados (valor mínimo e valor máximo) se apresentou maior para todos os parâmetros 

quando comparados aos dados das bibliografias consultadas. 

O desempenho das ETEs foi avaliado individualmente e agrupadas por processo 

de tratamento, utilizando as eficiências médias de remoção, os coeficientes de 

confiabilidade e as concentrações para as quais as ETEs deveriam ter sido projetadas / 

operadas (mx) para que suas amostras atendessem aos padrões de lançamento e metas de 

qualidade, considerando um nível de confiabilidade de 95%. O desempenho 

insatisfatório de algumas das ETEs e das modalidades de tratamento avaliadas foi 

influenciado por eventuais problemas operacionais, como também, pelo nível de 

confiabilidade utilizado no estudo (95%), que para alguns tipos de tratamento pode ser 

mais rigoroso do que para outros. 

Os resultados das eficiências médias de remoção mostraram que as ETEs 

baseadas em lagoas de estabilização apresentaram um melhor desempenho do que as 

demais na remoção de DQO, SST e CTT, alcançando valores de remoção acima de 

87,6% para o parâmetro DQO e de no máximo 81% (LAN+LF+LM) para SST e 

99,999% (LAF+LF+LM) para CTT. Várias tecnologias de tratamento tiveram valores 

de eficiência inferiores ao que é registrado na literatura, indicando falhas operacionais 

no monitoramento das ETEs. 
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Em relação aos percentuais de atendimento às metas de DQO e SST, as ETEs 

baseadas em lagoas de estabilização apresentaram-se satisfatórias. O mesmo não 

ocorreu para as demais, com algumas exceções na modalidade DD+FAN+Cl, UASB e 

UASB+Cl. Em geral, os valores de mx para as ETEs que apresentavam baixos 

percentuais esperados de atendimento às metas foram bastante restritivos, considerando 

um nível de confiabilidade de 95%. 

No estudo da confiabilidade por modalidade de tratamento os percentuais 

esperados de atendimento às metas de DQO para as estações constituídas por lagoas de 

estabilização foram maiores que 98,43% e para SST ficaram acima de 64,51% para o 

nível de confiabilidade adotado. 

As modalidades de tratamento de esgotos compostas por lagoas de estabilização 

(LF, LF+LM, LAN+LF+LM e LAF+LF+LM), que representam aproximadamente 30% 

das estações analisadas neste estudo, foram as que obtiveram resultados satisfatórios 

para os parâmetros estudados, tanto no que diz respeito ao cálculo da eficiência de 

remoção das cargas afluentes quanto para o percentual de atendimento as metas 

adotadas. 

Assim, a análise isolada do CDC determina o quanto uma ETE ou tecnologia de 

tratamento é operacionalmente estável, enquanto que a avaliação conjunta de CDC, 

µefluente, mx e percentual esperado de atendimento à meta, para um determinado nível de 

confiabilidade, possibilita o conhecimento do desempenho das ETEs individualmente, a 

comparação de ETEs de uma mesma modalidade de tratamento, e de modalidades de 

tratamento distintas. 

Portanto, as companhias de saneamento, os projetistas de ETEs e os órgãos de 

fiscalização podem utilizar as ferramentas e os resultados expostos neste estudo como 

instrumento para tomada de decisões acerca da gestão das águas residuárias, no que diz 

respeito à ampliação, construção ou inativação de sistemas isolados de tratamento de 

esgotos, com base na preservação ambiental dos atuais corpos receptores. 
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7. RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS POSTERIORES 
 

A análise de eficiência e confiabilidade das ETEs de Fortaleza (CE) gera 

informações fundamentais para que projetistas locais selecionem a modalidade de 

tratamento mais adequada, visando o lançamento dos efluentes dentro dos padrões 

estabelecidos na legislação ambiental vigente. Entretanto, a análise da confiabilidade 

das estações deve ser periódica de forma a acompanhar as mudanças das condições 

operacionais. 

Além disso, o estudo dos dados analisados possibilita que agências 

reguladoras reavaliem os padrões adotados de lançamento de esgotos tratados para que 

sejam razoáveis, efetivos e tecnicamente alcançáveis. 

O presente estudo analisou a eficiência, a confiabilidade e o percentual de 

atendimento às metas para as modalidades de tratamento das 56 estações de tratamento 

estudadas no que diz respeito aos parâmetros DQO e SST. Os parâmetros N, P e CTT 

apresentaram uma pequena quantidade de dados inviabilizando a adequada análise dos 

respectivos coeficientes de confiabilidade e percentuais esperados de atendimento às 

metas. Além disso, não foram apresentados dados afluentes para N e P impossibilitando 

a avaliação da eficiência de remoção das cargas afluentes. Este fato demonstra a 

necessidade de um monitoramento sistemático periódico dos parâmetros mais 

importantes ou se possível de todos os estabelecidos pela legislação vigente, no caso a 

portaria nº154/2002 da SEMACE. Desta forma, seria possível realizar o mesmo estudo 

posteriormente par os parâmetros DBO, N, P, CTT, DBO e OD. 

Assim, recomenda-se para trabalhos futuros: 

• Que se estenda a análise feita para RMF, para as demais ETEs operadas 

pela CAGECE no estado do Ceará; 

• Que se gerem dados de nutrientes e de patógenos das ETEs e se proceda a 

análise de confiabilidade para as ETEs estudadas na presente dissertação; 

• Que a análise de confiabilidade seja discutida com órgão ambiental e se 

gere uma nova legislação para descarte de esgotos em corpos d´água no 

Estado do Ceará; 
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• Que sejam avaliados os níveis de confiabilidade utilizados para o estudo 

do desempenho de ETEs e de modalidades de tratamento de esgoto quanto 

ao rigor exigido, ajustando o nível de confiabilidade ao tipo de tratamento 

utilizado; 

• Que se gere um sistema de informações geográficas (SIG) das ETEs 

analisadas, colocando-se os vários valores de confiabilidade, percentual 

de atendimento, etc., para uma melhor visualização espacial e análise dos 

dados.  
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