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RESUMO 

 

A metodologia emergética permite medir o trabalho da natureza e da economia gerado na 

produção de um produto porque utiliza uma unidade de medida comum, que é a energia solar. 

Neste trabalho aplicou-se a metodologia emergética em duas alternativas de ETE destinadas a 

tratar o esgoto de uma comunidade de Jaboatão dos Guararapes/PE. Uma contempla lagoas de 

estabilização e a outra, reator UASB com filtro. Um dos objetivos deste trabalho foi aplicar a 

metodologia emergética e usar o resultado para analisar e avaliar quais destes sistemas 

apresentariam um melhor desempenho emergético. E assim despertar a aplicação da análise 

emergética como complemento na avaliação da escolha do melhor sistema de tratamento de 

esgotos. Para esta análise foi calculada a transformidade do esgoto tratado, os índices 

emergéticos e os indicadores específicos para avaliar o desempenho emergético. Também 

foram analisados e comparados os dados emergéticos de mais cinco ETE‟s da literatura. O 

resultado emergético deste trabalho apontou o sistema com lagoas com os melhores índices 

emergéticos, maior eficiência para reduzir 1 kg de DBO e para tratar 1 m
3
 de esgoto. As ETEs 

com reatores e pós-tratamento estudadas apontaram uma menor eficiência emergética. 

 

Palavras Chave: análise emergética, indicadores de sustentabilidade, tratamento de esgoto, 

sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

 

The conflict between protecting the environment and increasing economic development are 

important for discussions of public policy. The emergy evaluation measures the work of 

nature and the economy generated in the production of a product or service because it uses a 

common unit of measurement, which is solar energy. In this work the emergy methodology is 

applied in two alternatives WWTP to treat wastewater from a community of Jaboatão dos 

Guararapes, Pernambuco. One is a system of stabilization ponds and the other is a UASB with 

filter. The transformity of treated sewage, the emergy indices and indicators that evaluate the 

performance emergy in the operation were calculated. Data from five more emergy WWTP 

from the literature were also analyzed. The system with stabilization ponds showed better 

emergy results and was more efficient for the reduction of 1 kg of BOD and to treat 1 m
3
 of 

sewage. It is a cheap and therefore recommended alternative if there is land available. The 

WWTP composed of a reactor and post treatment unit removes more pollutants, but are less 

emergy efficient. It‟s more suitable when there is money and were reuse of sewage or biogas 

are viable since it improves the performance of the emergy. 

 

Key words: emergy evaluation, sustainability indicators, wastewater treatment, sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O meio ambiente é o conjunto de tudo que cerca o ser vivo, que o influencia e que é 

indispensável para sua sustentação. Ele é composto de energia. Toda vez que um recurso 

natural é transformado em um bem de consumo uma perturbação é causada alterando as 

trocas de energia do meio, que se rearranjam buscando um novo equilíbrio, que pode ser um 

desequilíbrio para os seres vivos como, por exemplo, o aquecimento global, as secas, as 

cheias e outros fenômenos originados pelo desenvolvimento não sustentável de nossa 

economia. (Cortez, 2008) 

O modelo econômico de nossa sociedade está baseado na cadeia 

produção/consumo/descarte/produção, no entanto atualmente faz-se necessário o uso de um 

modelo de produção sustentável. Os conflitos entre a intenção de proteger o meio ambiente e 

aumentar o desenvolvimento econômico são cada vez mais importantes para as discussões das 

políticas públicas.  

Para equilibrar estes conflitos recomenda-se, neste trabalho, o uso de uma ciência 

baseada na evolução dos sistemas, a qual tem como objetivo representar os valores tanto do 

meio ambiente como da economia, colocando os mesmos na mesma base métrica. A emergia 

mede o trabalho da natureza gerado na produção de um produto e o trabalho gerado pelos 

homens na execução de um serviço. Através da seleção de alternativas que maximizam a 

produção e o uso emergético, podem-se criar políticas públicas e tomar decisões que 

favoreçam estas alternativas, que maximizam o valor de um produto, a economia e o 

benefício público. (Odum, 1994). 

A proporção de energia renovável utilizada em relação ao total de energia consumida 

é um índice da renovabilidade do sistema, uma avaliação quantitativa da sustentabilidade do 

sistema, conhecido como Desenvolvimento Sustentável. Neste trabalho introduzimos a 

avaliação da contabilidade ambiental através da Emergia, com seus conceitos e métodos de 

análise. Emergia, energia escrita com “m”, é definida como toda a energia disponível utilizada 

em ecossistemas para a produção de um recurso. (Odum, 1996; Ortega, 2000). 

O poder público enfrenta uma grande questão ambiental que é a preservação dos seus 

recursos hídricos. O crescimento da população e da economia resulta no uso cada vez maior 
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da água doce, no entanto este recurso é finito e, segundo o DAE (Departamento de Água e 

Esgoto), somente 1% da água do planeta terra é doce.  

O crescimento da população, aliado ao desenvolvimento industrial e tecnológico, 

coloca em xeque a disponibilidade de água com qualidade para o ser humano. A visão 

fragmentada de progresso põe o Homem diante de novos desafios, desta vez, o da 

preservação. (DAE) 

Uma das alternativas para preservação e a sustentabilidade é o investimento no 

saneamento que evita problemas ambientais e de saúde. 

A disposição de esgotos brutos no solo ou em corpos receptores naturais, como lagoas, 

rios, oceanos, é uma alternativa que foi e ainda é empregada. Dependendo da carga orgânica 

lançada, a natureza tem condições de promover o “tratamento” dos esgotos, desde que não 

ocorra sobrecarga e que haja boas condições ambientais que permitam a evolução, reprodução 

e crescimento de organismos que decompõem a matéria orgânica. Uma estação de tratamento 

é um sistema que explora esses mesmos organismos que proliferam na água e no solo. Os 

Objetivos principais são reduzir o tempo que o esgoto fica retido no sistema e aumentar a 

eficiência das reações bioquímicas, de forma a atingir a redução de carga orgânica, em tempo 

e espaço muito inferiores ao que se espera que ocorra em um ambiente natural. (Campos, 

1999). 

Segundo a OMS (2006) para cada R$ 1,00 investido no setor de saneamento 

economiza-se R$ 4,00 na área de medicina curativa. No estado de Pernambuco, segundo 

dados do ano de 2005 da COMPESA (Companhia Pernambucana de Saneamento), apenas 

22% da população urbana de PE tinha seu esgoto tratado, com 55 estações de tratamento, 250 

mil ligações domiciliares e 2 mil km de redes coletoras. Por estes dados conclui-se da 

importância do investimento em saneamento ambiental no estado de PE. 

Neste trabalho vamos dar enfoque à aplicação da metodologia emergética nas 

Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) como alternativa para tomada de decisão da escolha 

do tipo de ETE para o tratamento de esgotos sanitários. No campo de tecnologias de 

tratamento, a escolha entre as diversas alternativas disponíveis é ampla e dependente de 

diversos fatores como: área disponível, nível sócio-econômico predominante, disponibilidade 

de energia a custo razoável, clima da região, disponibilidade de locais com sistemas de 

reaproveitamento e/ou disposição adequada dos resíduos gerados pela ETE, disponibilidade e 

grau de instrução da equipe operacional local, volumes diários a serem tratados, 

conhecimento da classe e avaliação da capacidade de autodepuração do corpo receptor, etc 



 19 

(Campos, 1999). Através da metodologia emergética propõe-se fazer a análise emergética das 

alternativas de estações de tratamento e assim classificá-las de acordo com o seu índice 

emergético e a sua capacidade de remoção de matéria orgânica. 

Para as políticas públicas a análise emergética auxilia na tomada de decisão para 

escolher a melhor alternativa de tratamento não só sobre o ponte de vista da que possui maior 

eficiência na remoção de nutrientes, matéria orgânica, organismos patogênicos e etc., como 

também sobre a ótica da que apresenta melhor resultado tanto econômico como ambiental. A 

Emergia mede tanto o trabalho da natureza quanto do homem para tratar o esgoto. A ideia 

deste trabalho é escolher a alternativa que maximiza a produção e o uso da emergia e, que, 

portanto, maximiza o valor do produto, a economia e o benefício público. (Odum, 1996). 

O objetivo deste trabalho é propor um procedimento metodológico para orientar a 

escolha de alternativas de tratamento de esgotos considerando além dos fatores técnicos e de 

eficiência do tratamento do esgoto, a avaliação ecológico-econômica proporcionada por meio 

da análise emergética das alternativas. Para tanto, neste trabalho, é aplicada a metodologia 

emergética desenvolvida por H. T. Odum que permite medir tanto o trabalho da natureza 

quanto da economia com base na energia solar. 

O estudo de caso apresentado nesta dissertação faz a comparação emergética entre 

dois sistemas de tratamento de esgoto doméstico de uma comunidade de Pernambuco. Um 

sistema é composto por reator UASB seguido por filtro anaeróbio de fluxo ascendente e o 

outro por uma lagoa anaeróbia seguida de uma lagoa de polimento.  

Aplica-se a metodologia emergética e os resultados da análise emergética são 

discutidos através da comparação dos indicadores emergéticos, tais como: Transformidade 

(Tr), Produção Emergética (EYR), Renovabilidade (%R), Investimento Emergético (EIR), 

Índice de Sustentabilidade (SI); e dos indicadores específicos como: eficiência de remoção de 

matéria orgânica em termos de DBO, emergia por unidade de cada ETE, emergia por kgDBO 

tratada, emergia por kgLodo, emergia por uso de área e emergia per capta. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar a melhor alternativa de tratamento de esgotos segundo a análise 

emergética. 

 Calcular os índices emergéticos de dois sistemas de tratamento de esgoto através 

da aplicação da metodologia emergética. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Oferecer ferramentas e procedimentos para a tomada de decisão do tipo de ETE a 

ser construída acrescentando a gestão sustentável à eficiência de remoção de 

matéria orgânica entre as alternativas de escolha de sistemas de tratamento de 

esgotos; 

 Avaliar aspectos ambientais e de custos de duas alternativas de ETE para o 

tratamento de esgotos domésticos de uma comunidade no estado de Pernambuco; 

 Calcular indicadores para avaliar os sistemas de tratamento de efluentes e avaliar a 

sustentabilidade ambiental na operação dos dois sistemas estudados; 

 Fornecer subsídios para a elaboração de políticas públicas para o setor de 

saneamento ambiental; 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTOS 

 

O lançamento de esgotos domésticos nos corpos hídricos é o principal problema de 

qualidade das águas, segundo a Agência Nacional de Águas (ANA). A construção de estações 

de tratamento de esgoto é um dos desafios do Brasil para melhorar a questão hídrica no país. 

Dados divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento em 2008 indicam 

que apenas 34,6% do esgoto urbano e rural produzido no Brasil eram tratados e no ano de 

2005 apenas 31,7%. Esta estatística é um indicador do quadro crítico do saneamento básico 

em todas as regiões do Brasil, sendo o pior cenário na região Norte, seguido pela região 

Nordeste com apenas 18,9% do esgoto coletado. (Figura 1) 

 

Figura 1: Percentual do esgoto coletado e tratado no Brasil (Adaptado de SNIS, 2008). 

 

 A tecnologia para o tratamento de esgoto evoluiu bastante e atualmente são várias as 

alternativas disponíveis para escolha da que melhor se adequa ao objetivo da indústria, dos 

donos de propriedades, dos agricultores, dos pecuaristas e do poder público.  

Dentre os sistemas de tratamento existentes no Brasil os mais utilizados, segundo 

dados do IBGE de 2000, estão em destaque na figura 2. Sendo os 4 primeiros: lagoa 

facultativa, filtro anaeróbio, lagoa anaeróbia e reator anaeróbio. 



 22 

 

 

Figura 2: percentual de distritos que possuem tratamento de esgoto no Brasil, por tipos de 

sistemas de tratamentos existentes (Silva Filho, 2007) 

 

 As tecnologias de tratamento de esgotos são desenvolvidas tendo por principal 

referência o lançamento em corpos d‟água. As exigências para que o lançamento atenda aos 

padrões de qualidade são restritivas, devido a fragilidade dos ecossistemas aquáticos e da 

necessidade de preservação dos usos múltiplos da água. Assim, o tratamento deve 

proporcionar a redução da carga da matéria orgânica biodegradável e de sólidos em 

suspensão, de macronutrientes como o nitrogênio e o fósforo, de remoção ou inativação de 

diversos grupos de organismos patogênicos, além do controle das concentrações de inúmeros  

constituintes químicos com propriedades tóxicas à saúde humana e à biota aquática (Florêncio 

et al, 2006). 

Além destas necessidades, é importante a ETE preservar o ecossistema do local aonde 

ela será construída de forma a aproveitar ao máximo os recursos naturais do local, fazendo-se 

o uso da reciclagem e reuso, quando possível de forma a manter a sustentabilidade do meio 

que será impactado por sua implantação. 

Neste capítulo será dado enfoque as alternativas de tratamento de esgoto, tipos de ETE 

e dados da literatura que auxiliam na escolha da ETE a ser construída. Nos próximos capítulos 

será explicada a metodologia emergética que dará subsídios para extrapolar a análise e 

escolha da ETE sobre a ótica de sua interação, trabalho, troca de energia com todo o seu 

ecossistema do local e não somente em relação aos padrões de lançamento nos corpos d‟água.  
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3.2. TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO DE ESGOTOS 

 

Segundo Campos e Neto, 1999, o tratamento pode abranger diferentes níveis podendo 

ser primário, secundário e terciário. 

O tratamento primário envolve a remoção de sólidos grosseiros, por meio de grades, e 

sedimentação (caixa de areia e decantadores) ou flotação de materiais constituídos 

principalmente de partículas em suspensão. Os sólidos retirados das caixas de areia são 

enterrados e os retirados de decantadores devem ser adensados e digeridos para posterior 

secagem e disposição em local adequado. 

O tratamento secundário objetiva a degradação biológica de compostos carbonáceos. 

As bactérias que efetuam o tratamento se reproduzem e tem sua massa aumentada (biomassa). 

O processo pode ser de origem aeróbia ou anaeróbia. No processo anaeróbio a formação da 

biomassa é pequena em comparação com o processo aeróbio, sendo uma vantagem, pois o 

custo e as dificuldades para tratamento, transporte e disposição final dos lodos biológicos são 

bastante reduzidos. Os sólidos produzidos devem ser removidos em unidades para este fim 

como lagoas de sedimentação, decantadores, flotadores, etc., e posteriormente serem 

submetidos a adensamento, digestão, secagem e disposição adequada. Havendo a 

possibilidade, faz-se a recirculação de uma parte da biomassa ativa ao reator biológico, 

aumentando a produtividade e estabilidade do sistema. No entanto, a quantidade de nitrogênio 

e fósforo presente no efluente do tratamento secundário ainda é elevada, podendo levar ao 

crescimento de algas no corpo receptor, dependendo de suas condições. 

O tratamento terciário tem o objetivo de reduzir as concentrações de nitrogênio e 

fósforo e geralmente é fundamentado em processos biológicos denominados nitrificação e 

desnitrificação. A remoção de fósforo pode ser feita por tratamento químico como adição de 

sulfato de alumínio. O lodo resultante do processo também deve ser adensado, digerido, 

secado e disposto em local adequado. 

Para a remoção de organismos patogênicos, em sistemas de tratamento como 

disposição no solo ou lagoas de estabilização, este fenômeno comumente ocorre, no entanto, 

em outros casos faz-se necessário o uso de um sistema de desinfecção como uso de cloro, 

ozônio e radiação ultravioleta. 

 Na Tabela 1 estão destacados os principais tipos de sistemas usados para tratamento 

de esgotos. 
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Tabela 1: Tipos de reatores ou sistemas usados para tratamento de esgotos (Campos, 1999) 

 

TIPO PROCESSO PREDOMINANTE

Disposição no solo Aeróbio e anaeróbio

Lagoas facultativas Aeróbio e anaeróbio

Sistemas de lagoas tipo australiano Aeróbio e anaeróbio

Lagoa aerada + lagoa de sedimentação Aeróbio e anaeróbio

Lodos ativados convencionais Aeróbio

Lodos ativados (aeração prolongada) Aeróbio

Valas de oxidação Aeróbio

Lodos ativados em reator do tipo batelada (batch) Aeróbio

Poço profundo aerado (Deep Shaft) Aeróbio

Filtro biológico aeróbio Aeróbio

Reator aeróbio de leito fluidificado Aeróbio

Filtro aneróbio Anaeróbio

Reator aneróbio por batelada Anaeróbio

Decanto-digestor Anaeróbio

Decanto-digestor + filtro anaeróbio Anaeróbio

Reator aneróbio de manta de lodo (UASB) Anaeróbio

Reator anearóbio compartimentado (com chicanas) Anaeróbio

Reator anaeróbio de leito fluidificado/ expandido Anaeróbio

Combinações de processos anaeróbio-aeróbio e 

biológico-físico-químicos

Aneróbio e Aeróbio, 

Anaeróbio + físico-químico, 

Aeróbio + físico-químico  

 

 Segundo informações publicadas no projeto PROSAB, as principais tecnologias de 

tratamento de esgoto das mais simples às mais mecanizadas utilizadas no Brasil estão 

inseridas nos seguintes grupamentos: lagoas de estabilização, disposição de efluentes no solo, 

sistemas mecanizados convencionais, reatores anaeróbios e reatores anaeróbios seguidos de 

pós-tratamento. 

 A seguir não serão abordadas todas as tecnologias de tratamento disponíveis e 

praticadas no Brasil, apenas algumas que são simplificadas e com menor custo, destacando-se 

os sistemas de lagoa de estabilização, reator UASB e filtro anaeróbio que foram os sistemas 

usados no estudo de caso desta dissertação. 
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3.2.1. LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO 

 

 Algumas técnicas de tratamento por lagoas são: (a) lagoas facultativas primárias 

combinadas com lagoas anaeróbias; (b) lagoas aeradas; (c) lagoas de maturação; (d) lagoas de 

polimento.  

As lagoas facultativas e as aeradas são lagoas de estabilização que transformam a 

matéria orgânica carbonácea (DBO) em produtos mineralizados, estabilizados. As lagoas de 

maturação tem função de remover patógenos. As lagoas de polimento são mais usadas com a 

finalidade de pós-tratamento. 

 Alguns exemplos de sistemas de tratamento com lagoas são: lagoa facultativa; lagoa 

anaeróbia + lagoa facultativa; lagoa aerada facultativa; lagoa aerada de mistura completa + 

lagoa de decantação; lagoa anaeróbia + lagoa facultativa + lagoas de maturação.  

O sistema de tratamento associado com lagoa de maturação agrega a eficiência de 

remoção de coliformes, de nutrientes, de protozoários e de helmintos. 

Algumas vantagens desses sistemas são: elevado tempo de detenção hidráulico 

(TDH), grande exposição à luz solar, elevada eficiência de remoção de patógenos e nutrientes, 

a remoção do lodo após anos de operação e a possibilidade do seu efluente ser utilizado para 

diferentes fins (Tabela 2). 

Neste trabalho foi desenvolvido o projeto de uma ETE com sistema australiano que é a 

combinação de uma lagoa anaeróbia seguida de uma lagoa facultativa (Figuras 3 e 4). Em 

geral, a remoção da DBO na lagoa anaeróbia é da ordem de 50 a 65% e remoção da DBO 

remanescente na lagoa facultativa, que terá menor área uma vez que seu afluente possui 

menor carga orgânica. (Von Sperling, 2005) 

 

Figura 3: Fluxograma típico de um sistema australiano (Von Sperling, 2005). 
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Figura 4: Foto da ETE Jales – SP. Lagoa anaeróbia + lagoa facultativa, 21ha, 60 L/s. (Von 

Sperling, 2005). 

 

Tabela 2: Vantagens e desvantagens de algumas alternativas de tratamento de esgoto 

(Adaptado de Florêncio, 2006; Nascimento e Ferreira, 2007). 

TECNOLOGIA VANTAGEM DESVANTAGEM

Eficiência na remoção de DBO e 

patogênicos;

Performance muda de acordo com 

temperatura e insolação.

Construção, manutenção e operação 

simples;

Dificudade em satisfazer padrões de 

lançamentos restritivos;

Sem equipamento e baixo consumo de 

energia;

Produz algas que podem precisar de 

remoção;

Remoção do lodo após 20 anos; Pode crescer insetos;

Baixo custo de implantação; Grande área;

Bom uso da energia solar.

Desvantagens das lagoas facultativas;

Pode gerar maus odores;

Contruir longe de comunidades;

Precisa remover o lodo com alguma 

frequência, em anos.

Lagoa de maturação

Mesmas vantagens que as outras lagoas 

Anaeróbias, com razoável eficiência na 

remoção de nutrientes.

Mesmas desvantagens da lagoa 

aneróbia

Elevada remoção de DBO, nutrientes, 

parasitas;

Baixa remoção de bactérias e vírus.

Reuso para irrigação e produção de biomassa 

para alimentação animal.

Lodo já estabilizado, só necessita secagem e 

disposição final;

Dificudade em satisfazer padrões de 

lançamentos restritivos;

Produção de biogás que pode ser reutilizado. Efluente pode ter aspecto desagradável;

Construção, manutenção e operação simples;

Remoção satisfatória em DBO;

Reduzido consumo de energia; Pode gerar maus odores;

Baixa produção de lodo; Geralmente necessita pós tratamento.

Baixo custo de implantação e manutenção;

Pequenas áreas;

Mesmas vantagens da Facultativa, só que 

possui menor área.

Insatisfatória remoção de nutrientes, 

recomenda-se pós-tratamento;

Lagoa facultativa

Lagoa anaeróbia

Escoamento Superficial 

e Wetlands

Reator anaeróbio
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3.2.2. DISPOSIÇÃO DE EFLUENTES NO SOLO 

 

 Dentre as técnicas de disposição de efluentes no solo a mais aplicada no Brasil são 

escoamento superficial e terras úmidas, também conhecidas como wetlands. Elas apresentam 

elevada capacidade de remoção de DBO e de nutrientes, principalmente nitrogênio, e de 

parasitas, a remoção de bactérias e vírus é limitada. É uma alternativa que pode ser usada em 

conjunto com a agricultura e agropecuária para reuso da água de irrigação e possibilidade de 

produção de biomassa para alimentação animal. (Florêncio, 2006). Na Figura 5 há uma 

ilustração de escoamento superficial, na esquerda e na direita de wetland. 

 

    

Figura 5: da esquerda para a direita: (a) foto da aplicação de um sistema com escoamento 

superficial e (b) foto de um Wetland com fluxo superficial na Nova Zelândia. (Von Sperling, 

2005) 

 

3.2.3. SISTEMAS ANAERÓBIOS 

 

 A tecnologia anaeróbia aplicada ao tratamento de esgotos domésticos encontra-se 

consolidada no Brasil, segundo Florêncio no Projeto PROSAB (2006). É comum a aplicação 

do reator anaeróbio seguido de um pós-tratamento. Estudos presentes na literatura apontam 

que os reatores anaeróbios possuem capacidade limitada de remoção de matéria orgânica e 

baixa ou nenhuma capacidade de remoção de nutrientes e patógenos. A conjugação do reator 

anaeróbio com um pós-tratamento aumenta a eficiência deste sistema de tratamento 

conjugado a fim do seu efluente atingir os padrões de lançamento em corpos receptores ou 

para reuso do efluente tratado, por exemplo, para irrigação. 

 São várias as alternativas tecnológicas disponíveis, tais como:  

 Tanque Séptico + Filtro Anaeróbio (conhecido como fossa-filtro): no Nordeste é o 

mais usado no meio rural e em comunidades carentes de sistema público de 

esgotamento sanitário; 
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 Reator UASB, também conhecido como RAFA (Reator Anaeróbio de Fluxo 

Ascendente): a DBO é convertida por bactérias presentes no manto de lodo do reator. 

Há produção de gás metano que pode ser coletado e reaproveitado, por exemplo, como 

biogás. O sistema permite recirculação de biomassa, dispensa decantação primária e 

tem pequena produção de lodo, que já sai estabilizado. O reator UASB pode ser usado 

sozinho quando a eficiência de remoção de DBO em cerca de 70% é aceitável para o 

efluente tratado. Ou pode ser usado seguido de pós-tratamento quando se deseja uma 

maior eficiência de remoção de matéria orgânica ou incorporar remoção de outros 

produtos como nutrientes e patógenos. (Figura 6). 

Uma das vantagens do reator UASB é a possibilidade de reaproveitamento do biogás 

gerado no processo de digestão anaeróbia. De acordo com Campos (1999) 

aproximadamente 70% do volume do biogás é constituído de gás metano. A liberação 

do biogás na atmosfera é prejudicial pela possibilidade de ocorrência de maus odores, 

pelo poder de corrosão, pelos riscos inerentes ao gás metano que é combustível e pode 

ser explosivo em certas misturas com o oxigênio e, principalmente, por contribuir para 

o efeito estufa que causa o aumento gradual da temperatura da terra. Dessa forma o 

gás proveniente do reator deve ser coletado, medido, e depois reutilizado ou 

queimado. O poder calorífico do biogás tratado é da ordem de 60% do poder calorífico 

do gás natural, quando seco e tratado estima-se o valor médio de 5,9 kWh/m
3
. 

 

 

Figura 6: Foto de reator UASB da ETE Onça, Belo Horizonte/MG, para 1 milhão de 

habitantes. (Von Sperling, 2005). 
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REATORES UASB + PÓS-TRATAMENTO 

 

Praticamente todos os processos de tratamento de esgotos podem ser usados como 

pós-tratamento dos efluentes de reatores UASB. A vantagem é que o sistema instalado após o 

reator UASB receberá um afluente de esgoto com cargas já reduzidas, portanto precisa de 

menor área, volume, energia, e produção de lodo. Abaixo se referenciam algumas 

combinações, ver também as Tabelas 3 e 4 com outras possibilidades de combinação. A 

Figura 7 ilustra uma ETE composta por reator UASB seguida de Filtro Anaeróbio (Florêncio, 

2006). 

 

 

Figura 7: Fluxograma de ETE com reator UASB seguido de Filtro Anaeróbio (Von Sperling, 

2005). 

 

 Reatores UASB + Filtro Biológico Percolador: os filtros biológicos percoladores são 

usados no pós-tratamento de reatores UASB substituindo o decantador primário 

(Figura 8). Segundo Florêncio et al (2006) o lodo aeróbio não estabilizado gerado no 

filtro biológico percolador é enviado de volta ao reator UASB, onde sofre 

adensamento e digestão, juntamente com o lodo anaeróbio. A vazão de retorno do 

lodo aeróbio ao reator é baixa e não gera distúrbios operacionais no reator, mas gera 

vantagem porque o reator digere o lodo que foi gerado no filtro biológico. O lodo 

misto retirado do reator UASB é digerido e com concentrações similares às de um 

lodo afluente de adensadores coma a características adicional de desidratabilidade. 
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Figura 8: Fluxograma de ETE composta por reator UASB e filtro biológico percolador. 

(Florêncio, 2006). 

 

 Reatores UASB + Lodos Ativados: segundo Florêncio et al (2006), este sistema é uma 

alternativa promissora em regiões de clima quente. Assim como no pós-tratamento 

com filtro biológico, o lodo secundário, originado do sistema de lodos ativados, é 

retornado ao reator UASB, sem ocasionar distúrbios, onde sofre adensamento e 

digestão (Figura 9). 

 

Figura 9: Fluxograma de ETE com reatores UASB seguido por lodos ativados. (Florêncio, 

2006). 

 

 Reatores UASB + Lagoas de Polimento: o uso da lagoa de polimento é recomendado 

quando se deseja além da maior redução da DBO, também remover nutrientes e 

patógenos do esgoto e quando se tem área disponível para sua construção. Para esta 

configuração de sistema é importante que o reator UAS seja bem operado (Figura 10). 

 

Figura 10: Fluxograma de ETE com reator UASB seguido de lagoas de polimento. (Florêncio, 

2006). 
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Na Tabela 2 estão em destaque algumas alternativas de tratamento de esgoto com suas 

vantagens e desvantagens. Na Tabela 3 estão algumas propostas de sistemas de tratamento de 

esgotos com suas respectivas eficiências de remoção e na Tabela 4 encontram-se algumas 

características destes sistemas, como volume de lodo produzido, custo de implantação e etc, 

em valores per capita. 

  

As alternativas tecnológicas para tratamento de esgotos foram estudadas e existem 

vários dados na literatura que auxiliam na escolha de acordo com o objetivo final, que pode 

ser, por exemplo, um tratamento por processo anaeróbio, um tratamento com eficiência na 

remoção da matéria orgânica e menor custo, ou tratamento com remoção de matéria orgânica 

e nutrientes, uma ETE com menor ocupação de área, ou com menor emissão de odores, e etc. 

As Tabelas 1, 2, 3 e 4, apresentam a lista das principais alternativas de tratamento de acordo 

com o tipo de processo (aeróbio, anaeróbio), a eficiência na remoção de poluentes, vantagens 

de um processo sobre o outro e algumas características típicas de sistemas de tratamento 

como custo, produção de lodo e etc.. 

Um dos objetivos desta dissertação é avaliar as alternativas de tratamento de esgotos 

como um sistema que interage e faz trocas com o seu ecossistema local, e assim, avaliar os 

fluxos de energia que ocorrem nestas trocas tendo como base uma moeda comum que é a 

energia solar. Este método é conhecido como Análise Emergética. Através deste método 

podem-se caracterizar os sistemas de tratamento de acordo com o grau de sustentabilidade e o 

maior aproveitamento dos recursos da natureza. 

Assim ao escolher a ETE a ser empregada para o tratamento, além da análise de 

custos, da eficiência de remoção dos nutrientes, matéria orgânica e organismos patogênicos, 

pode-se escolher pela ETE que também apresenta maior rendimento emergético levando-se 

em consideração o tipo de materiais da construção, o custo de implantação, a manutenção e a 

operação, o aproveitamento dos recursos da natureza e a remoção da matéria orgânica. Isto 

auxilia as políticas públicas de saneamento ambiental uma vez que acrescenta a visão 

sustentável na área do tratamento de esgotos. 

Neste trabalho aplicou-se a metodologia emergética em duas ETE‟s: (a) lagoa 

anaeróbia seguida de lagoa facultativa e (b) reator UASB seguido de filtro anaeróbio. E faz-se 

uso de alguns resultados divulgados em outros estudos com aplicação da Emergia em outras 

configurações de ETE. 
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Tabela 3: Eficiência típica de remoção dos principais poluentes de interesse nos esgotos 

domésticos. (Florêncio, 2006). 

 

 

 

Tabela 4: Características típicas dos principais sistemas de tratamento de esgotos, expressos 

em valores per capita. (Florêncio, 2006). 

 

 



 33 

 

3.3. ECOLOGIA DE SISTEMAS 

 

A Teoria de Sistemas define que o sistema pode ser definido como um conjunto de 

elementos interdependentes que interagem com objetivos comuns formando um todo, e onde 

cada um dos elementos componentes comporta-se, por sua vez, como um sistema cujo 

resultado é maior do que o resultado que as unidades poderiam ter se funcionassem 

independentemente. Qualquer conjunto de partes unidas entre si pode ser considerado um 

sistema, desde que as relações entre as partes e o comportamento do todo sejam o foco de 

atenção. 

A interação dos elementos dos sistemas é chamada de sinergia. E a entropia é a 

desordem ou ausência de sinergia. 

A Ecologia de Sistemas usa a Teoria de Sistemas para o estudo do ecossistema. 

A ecologia de sistemas, também chamada de ecologia energética está baseada em 

conceitos cibernéticos, onde os ecossistemas, além dos fluxos de energia e de materiais, 

possuem redes de informações, relacionados aos fluxos de comunicação físicos e químicos 

que integram todas as partes, governam e regulam o sistema como um todo (Cavalett, 2004) 

Os fluxos de energia dentro de um sistema ocorrem numa só direção, no sentido de 

formas mais concentradas, havendo uma grande perda sob a forma de energia calórica de 

baixa qualidade e a matéria pode ser reutilizada várias vezes sem perder suas características 

básicas. O fluxo do dinheiro é no sentido contrário ao da energia e possui a propriedade de 

circular, podendo ser convertido em unidades de energia, possibilitando a valorização de bens 

e serviços da natureza (Cavalett, 2004). 

Odum introduziu os conceitos de qualidade de energia, valor e utilidade, e sua medida 

de transformação, que são pontos importantes para a análise integrada de um sistema.  

A análise emergética tem como base a teoria de sistemas ecológicos desenvolvida por 

H. T. Odum. De acordo com Odum, um sistema refere-se a tudo que funciona como um todo 

pela interação de partes organizadas A ideia de sistema proposta é a de colocar todas as partes 

juntas para visualizar como todo o sistema funciona e como grandes sistemas afetam sistemas 

menores (Odum & Odum, 1981).  
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3.3.1. FLUXOS DE ENERGIA PARA MANTER A ORDEM  

 

Os sistemas da biosfera são mantidos através dos fluxos de energia que circulam 

materiais e informação. Sem fluxo contínuo de energia, que constrói a ordem, os sistemas se 

degradam. É através da circulação de energia que os sistemas se mantém adaptáveis e vitais. 

Esta circulação permite a convergência e divergência contínua de energia. Processos de 

convergência constroem ordem, adicionando misturas, rearranjando a matéria, elevando o tipo 

de energia e criando novas informações. Processos de divergência desorganizam, dispersam 

materiais e informação e permitem que energia concentrada interaja com energias de baixa 

qualidade para maximizar a qualidade de fluxos de energia. A biosfera é regida pelos fluxos 

de energias renováveis da insolação solar, do calor interno da terra e da energia das marés. 

(Brown & Ulgiati, 1999). 

Na maioria dos sistemas, uma significante parcela da energia que entra é degradada 

enquanto que uma parcela menor é transformada em energia de melhor e maior qualidade. Por 

outro lado, os materiais geralmente são transformados e melhorados para serem usados e, 

somente depois, são reciclados e retornam ao meio ambiente. 

No sistema ambiental, os componentes naturais foram alterados e controlados pelo 

homem através de informações, estruturas sociais, simbolismo, dinheiro, poder público e 

guerras, ordenando assim, que o ecossistema buscasse a obtenção de maiores recursos para 

ele próprio, a fim de manter a sua sinergia (Odum, 1994). 

A natureza entrópica do processo econômico é representada pela degradação dos 

recursos naturais e poluição do meio ambiente. A crise ambiental e a busca da adequação dos 

processos econômicos forçam a inclusão do problema da entropia no pensamento econômico, 

devido a absorção da alta entropia do meio gerada pela manutenção da condição de vida do 

planeta, reforçando a posição da necessidade de avaliação integrada dos sistemas econômicos 

e ecológicos (Odum, 1996). 

 

3.3.2. DIAGRAMA DE SISTEMAS  

 

Para visualizar os sistemas usam-se diagramas sistêmicos. Tais diagramas buscam 

representar os fluxos de energia e material que entram e saem dos sistemas e os processos de 

transformação de energia que ocorrem dentro do sistema. Também são representados os 
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principais elementos que compõem o sistema e que são modificados pelos processos 

produtivos que ocorrem na matéria. 

Os processos são representados por diagramas sistêmicos de energia como o 

apresentado nas figuras 12, 13 e 14. Para facilitar o entendimento dos sistemas Odum propõe 

a representação dos mesmos em uma linguagem de símbolos, apresentados na figura 11. A 

linguagem tem origem da engenharia, onde os fluxogramas do processo são elaborados para 

entender o funcionamento do sistema. 

O diagrama define as equações que são usadas para a simulação dos sistemas. Ele 

indica as interações, relacionamentos, processos de consumo e mostra os ciclos dos materiais 

ou a informação que os materiais carregam. Ajuda a entender o mecanismo e a forma como o 

problema é controlado pelo sistema ao seu redor. O primeiro passo está em montar o digrama 

de fluxos de energia das partes de maior interesse com detalhes, depois o diagrama pode ser 

simplificado por agregação, conforme Figura 15 que apresenta o digrama resumido de fluxos 

de energia agregado. 

De acordo com Odum & Odum (1981) para montar o diagrama sistêmico de energia 

primeiro deve-se fazer três listas dos itens que mais se deseja incluir no diagrama: fontes, 

componentes e processos. 

O diagrama é representado através de símbolos, cada um com um significado 

diferente. Na figura 11 visualizam-se estes símbolos com a respectiva explicação, a cor não é 

fator determinante. 
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Fluxo de Energia: um fluxo cuja vazão é proporcional ao 

volume do estoque ou a intensidade da fonte que o produz.

Fonte: um recurso externo de energia que fornece energia de 

acordo a um programa controlado externamento (função força).

Depósito: uma reserva de energia dentro do sistema 

determinada pelo balanço de entradas e saídas.

Sumidouro de Energia: o sistema usa a energia potencial para 
produzir trabalho. O custo dessa transformação é a degradação 
da energia, a qual abandona o sistema como energia de baixa 

intensidade. Todos os processos de interação e os 
armazenamentos dispersam energia.

Interação: intersecção de no mínimo dois fluxos de energia para 
produzir uma saída (trabalho) que varia de acordo a uma certa 
função da energia. Exemplos: uma ação de controle de um fluxo 

sobre outro, presença de um fator limitante, uma válvula.

Consumidor: unidade que usa e transforma a energia, a 
armazena como energia de maior qualidae e retro-alimenta 
energia à etapa anterior (sistema auto-catalítico) para melhorar o 
fluxo de energia que recebe.

switch

Interruptor: um sistema de acondicionamento ou corte de um 
fluxo de energia de acordo à ação de uma ou mais energias de 
controle.

Foto-síntese Produtor: unidade que coleta e transforma energia de baixa 
intensidade sob a ação de um fluxo de energia de alta qualidade.

Receptor de energia autolimitante: uma unidade que tem uma 
saída autolimitada mesmo que as forças externas sejam altas 
porque existe um circuito interno de energia que esta controlado 
peal presença limitada de um material de alta qualidade.

Caixa: símbolo de uso múltiplo que pode ser usado para 
representar uma unidade de consumo e produção dentro de um 
sistema maior. Representa um sub-sistema.

s

i

Amplificador de ganho constante: uma unidade que fornece uma 

saída em proporção à uma entrada de energia i, mas que pode 
ser modificada por um fator de ganho equanto a fonte de energia 

S é capaz de fornecer energia.
Preço

Transação: um intercâmbio de recursos. Fenda de bens ou 

serviços (linha contínua) em troca de um pagamento em dinheiro 
(linha tracejada). O preço é mostrado na figura com uma fonte de 

energia externa.  

Figura 11: Símbolos de linguagem de fluxos de energia (fonte: adaptado do site da 

Unicamp/Ortega, 2010) 
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Desenha-se um box retangular, que será a visão do sistema, e as fontes de energia 

externas em forma de círculos do lado de fora do box (Figura 12). As mesmas devem ser 

identificadas e organizadas da parte inferior da esquerda para a direita em ordem da mais 

diluída na esquerda (o sol) para a mais concentrada na direita (equipamentos). Incluem-se os 

caminhos e o sinal do sumidouro de energia, da Figura 11. Em seguida, colocam-se os 

componentes (produtores, consumidores e estoques) dentre do box (Figura 13). E incluem-se 

os caminhos, e processos com os símbolos de interação (Figura 14). A seta no caminho indica 

a direção do fluxo. O símbolo do sumidouro de energia deve estar em todos os processos e 

estoques, se um fluxo de estoque estiver ligado a outro então apenas um deles precisa ter o 

símbolo. O sumidouro representa toda a energia que é dissipada para fora do sistema em 

estudo (Figura 11). 

O fluxo da energia mais diluída fica na esquerda do símbolo, os outros fluxos de 

energia ficam no topo. A energia transformada flui para fora de um ponto de interação e a 

degradada flui pela parte inferior. 

O dinheiro é adicionado por último como uma linha tracejada desenhada ao longo da 

energia com o qual faz a troca com setas indicando a sua direção, geralmente oposta ao fluxo 

de energia. O símbolo de diamante é usado para amarrar o fluxo de dinheiro com o seu fluxo 

de energia e o sinal de $ é colocado na linha tracejada. 

 

Sol

Ar
Fluxo de 

nutriente

Bens, 

Serviços, 

Combustível

Mercado

$

Vendas

 

Figura 12: Visão do sistema e fontes de energia externa (Adaptado de Odum & Odum, 1981). 
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Produtores

Oxigênio, 

Matéria 

Orgânica

Nutrientes

Consumidor

 

Figura 13: Símbolos dos componentes (Adaptado de Odum & Odum, 1981).  

Vendas
Produtor

Oxigênio, 

Matéria 

Orgânica

Nutrientes

Consumidor Pesca

Saída de 

nutrientes

$

Compras

 

Figura 14: Caminho e conexão entre os componentes e símbolo de interação (Adaptado de 

Odum & Odum, 1981). 

 

 O diagrama agregado possui todas as fontes e componentes, mas combinam os 

mesmos para reduzir os fluxos e símbolos. Os fluxos que devem permanecer são os que serão 

analisados emergeticamente. Todas as fontes externas e grandes estoques internos que são 

fontes não renováveis devem estar inclusos. Os passos são: 

1. Fontes externas; também inclui entradas ambientais como combustível, minerais, 

dinheiro, materiais e serviços. 

2. Estoques dentro do sistema que são grandes o suficiente para atuar como uma fonte 

não renovável por, pelo menos, um curto espaço de tempo. São os estoques com 

constante de tempo maior que o tempo do estudo 

3. Fluxos sujeitos a mudanças sobre determinadas condições 
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4. Fluxos de interesses específicos para o problema a ser estudado. 

 

 

 

Figura 15: Diagrama resumido de fluxos de energia agregado (Cavalett, 2004) 

 

3.4. ENERGIA E EMERGIA 

 

Um ecossistema típico representa uma rede de fluxo de energia e de processos de 

transformação, onde a energia é degradada e dispersa, implicando na geração de menor 

quantidade de energia de alta qualidade. O diagrama de um processo de transformação, 

relacionando como nível hierárquico do sistema, mostra que grandes fluxos de energia de 

baixa qualidade são convertidos e transformados em pequenos volumes de tipos de energia de 

alta qualidade. Na Figura 16 está ilustrado o processo de transformação da energia solar em 

energia elétrica, ela representa uma escala de quantidade de energia mostrando a energia que 

deve ser degradada para promover cada tipo de energia para o próximo nível de qualidade. Na 

Figura 16 a luz do sol representa uma energia de grande volume (8000) de baixa qualidade 

(diluída) que é degradada até ser transformada em eletricidade, uma energia de pequeno 

volume (1), de alta qualidade (concentrada). A degradação está ilustrada na fotossíntese com 

a planta, na transformação da madeira, que sob ação geológica, se transforma em carvão, que 

é transformado em eletricidade na usina (Figura 16) 
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Figura 16: Escala de qualidade de energia (adaptado de Odum & Odum, 1981). 

 

A energia escrita com „m‟ (emergia) é toda a energia consumida durante o processo de 

obtenção de qualquer recurso natural, matéria prima, bem industrial ou informação. A energia 

solar de um produto é toda a energia do produto, expressa em energia solar necessária para 

produzi-lo, ou seja, a contabilidade de todos os recursos naturais (água, sol, chuva, vento, 

marés, solo, etc.) e todos os recursos econômicos usados no processo (produtos químicos, 

equipamentos, mão de obra, máquinas, etc). Dentro de um processo de transformação, a 

energia decresce (degrada) e a emergia aumenta. A relação de proporcionalidade entre energia 

e emergia é chamada de transformidade. É a quantidade de energia de um tipo necessária para 

gerar uma unidade de energia de outro tipo (Odum, 1996). 

 

3.5. ANÁLISE EMERGÉTICA 

 

A análise emergética, proposta por Odum (1996), é uma metodologia científica usada 

por pesquisadores no estudo e avaliação de ecossistemas de sistemas produtivos, estados e 

países. Ela reúne conhecimentos da biologia, da ecologia, de sistemas, da termodinâmica, da 

modelagem e simulação matemática e computacional para avaliar o funcionamento e a 

dinâmica dos ecossistemas naturais e antrópicos.  

Emergia é a quantidade de um tipo de energia que estava disponível e foi previamente 

usada, diretamente ou indiretamente, para produzir (Odum, 1996). Segundo Brow e Ulgiati 

(1999), Emergia é a quantidade de energia requerida para fazer alguma coisa. Portanto, 

Emergia é a “memória de energia” que foi consumida em um processo de transformação para 

obtenção de um produto. 

Vários tipos diferentes de energia estão envolvidos no processo de produção de um 

produto ou serviço, então é importante que todas possam ser expressas na unidade de um só 

tipo de energia. A análise emergética usa como base a termodinâmica de todas as formas de 

energia e materiais, mas converte esses em uma forma equivalente de energia, geralmente a 

energia solar. Esta unidade é chamada de Joule de energia solar, cuja abreviatura é sej. 
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Emergia é a energia necessária na transformação para gerar um fluxo ou estoque. Ela 

está diretamente associada à fonte primária de energia que é o sol, sendo denominada emergia 

solar e sua unidade o Emjoule (Odum, 1996). 

Pode-se dizer que Emergia é a medida dos processos globais necessários para 

produção de qualquer coisa expressa em uma mesma forma de energia. Quanto maior o 

trabalho para produzir um produto ou serviço, maior quantidade de energia será transformada 

e maior será o conteúdo de emergia do que foi produzido. (Brown e Ulgiati, 1999). 

A Figura 17 mostra um exemplo padrão de um ambiente de produção de recursos de 

verdadeira riqueza. Odum (1994) chama de verdadeira riqueza (real wealth) os produtos 

gerados e conservados por processos de trabalho provenientes do meio ambiente, podendo ou 

não ter interferência do homem, alguns exemplos são: roupas, livros, alimentos, minérios, 

combustível, informação, arte, tecnologia, eletricidade e etc. 

O sistema de produção ilustrado na Figura 17 usa entradas de energia potencial para 

produzir e armazenar os recursos da verdadeira riqueza. Fontes de energia são indicadas com 

o símbolo circular. Energias entram na „visão do sistema‟ pela esquerda. Quando energia é 

transformada em alguma coisa nova, trabalho foi realizado, e o processo é chamado de 

produção, e está representado com o símbolo de produtor da Figura 11. Os produtos são 

mostrados indo para armazenamento, é representado com o símbolo depósito da Figura 11. As 

energias provenientes das fontes de energia são usadas no processo de transformação para 

produzir quantidades estocadas no depósito. No entanto, a maioria da energia com potencial 

para fazer o trabalho (chamada de energia disponível) perde sua habilidade no processo de 

produção de novos produtos. O novo produto tem uma nova forma de energia, mas em menor 

quantidade (Odum, 1994) 

Para construir e manter o armazenamento de recursos disponíveis, o trabalho 

ambiental tem que ser feito requerendo energia e transformação. Podemos avaliar 

quantitativamente o armazenamento pelo trabalho feito em sua formação. O trabalho da 

transformação de energia pode ser medido pela disponibilidade da energia que foi usada. 

Assim, a verdadeira riqueza (real wealth) pode ser medida pelo trabalho feito anteriormente, 

medido pela energia disponível utilizada no processo. Assim, podemos definir Emergia, uma 

medida científica da verdadeira riqueza em termos de energia necessária para fazer o trabalho 

de produção (Odum, 1994). 
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Recursos 

armazenados: 

água, minerais, 

madeiraTrabalho da natureza 

produzindo recursos

Fontes de 

energia:

Sol, Chuva, 

Vento.

verdadeira riqueza (real wealth) 

Depreciação

feedback

Energia usada

Box/ Visão do sistema

Fluxo de energia 

transformada

Energia disponível

 

Figura 17: Ambiente de produção e armazenagem da verdadeira riqueza (adaptado de Odum, 

1996). 

 

 Para deduzir a quantidade de energia solar de um recurso ou mercadoria é necessário 

rastrear todos os recursos e energia que foram usados na sua produção e expressar cada um 

em termos de energia solar. A razão de emergia total usada para produzir um produto ou 

serviço é um coeficiente de transformação, chamado transformidade, cuja unidade é sej/J. 

Como o próprio nome diz, a transformidade pode ser usada para transformar uma dada 

energia em emergia através da multiplicação da energia pela transformidade (Figura 18b). Por 

conveniência, para que não seja necessário calcular a transformidade toda vez que se que se 

aplica a análise emergética em um recurso ou mercadoria usam-se as transformidades que já 

foram calculadas previamente. (Brown e Ulgiati, 1999). 
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(a) Energia

(b) Transformidade

(c) Emergia

Joules 

armazenado

Processo de 

Produção

Joules/dia

Depreciação

Materiais liberados
Energia usada

10

0 a 10

Emergia Solar 

armazenada

Processo de 

Produção

Solar emjoules/dia

40.000 0 

Transformidade 

solar de fluxo de 

produção 

=
40.000 sej/d

10 J/d

= 4.000 sej/J

Transformidade 

solar de fluxo de 

produção 

=
Fluxo de emergia solar

Fluxo de energia

 

Figura 18: Energia, Transformidade e Emergia de um processo de crescimento de árvores 

(adaptado de Odum, 1996). 

 

3.5.1. TRANSFORMIDADE 

 

Para reconhecer a qualidade de cada tipo diferente de energia, utiliza-se um fator de 

conversão de energia denominado Transformidade. É definida como o resultado da divisão 

entre a emergia e a energia de um produto.  

A Transformidade Solar é a energia necessária para produzir um Joule de um serviço 

ou produto. Sua unidade é solar emjoule por Joule (sej/J). A transformidade solar de um 

produto é a emergia solar dividida pela sua energia (emergia/energia). 
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Como mencionado, por conveniência, para o cálculo da emergia usam-se 

transformidades que já foram calculadas anteriormente. Na literatura existe mais de um valor 

de transformidades para o mesmo produto. O que leva a uma variação de valores desde o 

mínimo, abaixo do qual o produto não pode ser produzido, e o mais alto. No entanto, em 

teoria, pode-se investir uma quantidade infinita de combustível em um processo e, assim, ter 

uma transformidade infinitamente alta. Sempre que a exata origem de um produto ou serviço 

é desconhecida ou não foi calculada separadamente, faz-se uso de um valor médio para a 

transformidade. Uma vez que existem vários valores e vários autores calculando a 

transformidade de um mesmo produto, na metodologia emergética, é comum a pratica de 

escolher a menor transformidade entre os valores médios, isto porque, se a transformidade 

tem menor valor, significa que o produto ou serviço usa menos recursos no seu processo de 

produção. (Brown e Ulgiati, 1999). 

 De acordo com Odum, quanto mais transformações de energia contribuir para gerar 

um produto ou serviço, maior será a sua Transformidade. Isto porque a cada transformação, a 

energia disponível é usada para produzir uma quantidade menor de outra forma de energia. 

Portanto os bens e serviços que requerem mais trabalho para serem feitos (emergia) e tem 

menor parcela de energia são os que tem maior Transformidade. Assim, a emergia requerida 

para desenvolver um produto vai acumulando no estoque e consequentemente a 

transformidade aumenta. 

Quanto maior o valor da Transformidade, maior é a importância que o recurso pode 

ter para o ecossistema e para os seres humanos. E quanto maior a transformidade, maior é a 

qualidade do produto O universo é organizado por uma hierarquia de transformações de 

energia que é descrita quantitativamente pela transformidade. Por isto, através desta, pode-se 

comparar a energia de coisas completamente diferentes e calcular a sua contribuição 

emergética (Odum, 1996). 

 

3.5.2. HIERARQUIA DA TRANSFORMAÇÃO ENERGÉTICA 

 

 

Hierarquia significa que muitas unidades de um nível mais baixo contribuem para 

poucas unidades de um nível superior, com o nível superior no controle. O nível superior 

interage e controla o nível inferior através de um retorno (feedback) ou retroalimentação 

(Figura 19a). 
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Figura 19: Diagrama de sistemas de um processo de transformação de energia (a) energético e 

(b) Emergia e Transformidade. (Adaptado de Odum, 1996) 

 

Por causa da segunda lei da termodinâmica, uma grande quantidade de energia pode 

ser dissipada para produzir um produto de menor conteúdo de energia, porém de uma 

qualidade maior. Assim, qualquer transformação de energia usa muitas calorias da energia de 

um tipo disponível para gerar pouca caloria de energia de outro tipo. Consequentemente 

transformação de energia é uma hierarquia da transformação energética. 

Na Figura 19 muitos joules de energia disponível de um tipo são requeridos no 

processo de transformação para produzir uma unidade de energia de outro tipo.  

O conceito de hierarquia de energia pode ser visualizado com os diagramas sistêmicos 

de energia que separam os itens de energia mais diluída na esquerda (baixa qualidade) dos 

itens de energia mais concentrada (de maior escala de tempo e espaço e maior qualidade) na 

direita (Figuras 19 e 20). 

A Figura 20 ilustra o princípio da hierarquia energética que é importante para entender 

como diferentes tipos de fluxo têm diferentes emergias. Sistemas auto-organizados 

desenvolvem uma divisão hierárquica de trabalho de acordo com o tamanho que reforça o 

sistema de produção. Todos os processos da natureza e da sociedade são hierárquicos. Muitas 
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unidades pequenas convertem seus fluxos de produção para formar poucas unidades de 

grande tamanho. Estes unidades grandes convergem fluxos maiores para as unidades 

pequenas. Por exemplo, muita grama é convergida por alguns carneiros que são convergidos 

em menor quantidade de produtos que são convergidos em uma cidade. Traduzindo este 

exemplo para a Figura 20a, o primeiro quadrado seria a grama, o quadrado seguinte vários 

carneiros que se alimentam da grama, o terceiro quadrado, alguns carneiros que se 

transformam em um casaco de pele, quarto quadrado. 

 

Figura 20: Hierarquia dos processos de transformação energética. (a) vista espacial; (b) fluxos 

energéticos incluindo as transformações e retroalimentações/feedback; (c) agregação dos 

fluxos energéticos em cadeias de transformação energética segundo sua posição hierárquica; 

(d) fluxos de cada nível na hierarquia de energia; (e) transformidade solar de cada nível na 

hierarquia. (Adaptado de Odum, 1996). 
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Por convenção, a hierarquia é organizada com a conversão da esquerda para a direita. 

Itens da direita são poucos, tem tamanhos maiores e demoram mais para crescer, depreciar ou 

serem substituídos. Nessa cadeia de transformações, a energia disponível diminui em cada 

passo da transformação da esquerda para a direita, mas a transformidade aumenta. Quanto 

maior a transformidade mais recursos foram necessários para fazer uma unidade do produto 

Como ilustra a Figura 20, precisa-se de mais itens da esquerda para transformar um só 

item na direita, mas o único item da direita é capaz de controlar os vários itens da esquerda, 

assim se descreve o lado direito como o que tem maior energia hierárquica e maior qualidade. 

Já o fluxo de energia fica menor da esquerda para a direita na energia hierárquica. Isto é por 

causa da segunda lei que requer que a energia potencial seja degradada para algum estado de 

energia (não mais utilizável) em cada uso ou transformação. 

 Assim, precisa-se de mais energia de um tipo na esquerda para suportar as 

transformações que fazem uma quantidade menor de energia de alta qualidade na direita. 

 

3.5.3. EMERGIA DA BIOSFERA TERRESTRE 

 

De acordo com Odum (1996), a verdadeira riqueza da natureza provém dos processos 

da biosfera, a análise emergética começa com a análise dos fluxos de energia da Terra. Os 

dados da energia solar, marés e calor interno da Terra, que contribuem para os processos 

globais, são usados para estimar a emergia média dos sistemas complexos do vento, água e 

terra. Esses valores de base são referências para estimar as transformidades dos principais 

fluxos da biosfera terrestre. Usando-se estas transformidades, o conteúdo de Emergia dos 

fluxos de energia do sol, vento, chuva, ciclo geológico e outros das regiões locais podem ser 

estimados.  

Na análise de sistemas de produção de um produto ou serviço de um local específico, 

os vários fluxos ambientais são co-produtos das mesmas fontes de energia da biosfera. De 

acordo com Odum, para determinar a total contribuição da biosfera no sistema local, sem 

realizar uma dupla contagem das fontes de energia, faz-se o cálculo de todas as principais 

contribuições da biosfera e escolhe-se a Emergia resultante de maior valor. Por exemplo, para 

o caso da Tabela 5, se a análise fosse para um sistema local, a emergia escolhida seria a do 

calor interno da terra, por ser a de maior valor 4,07 x 10
24

. (Odum, 1996). 
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Tabela 5: Provisão anual da Emergia Solar da Biosfera Terrestre. (Adaptado de Odum, 1996). 

 

N
o Fonte

Fluxo de 

Energia (J/ano)

Transformidade 

(sej/J)

Fluxo de Emergia 

Solar (sej/ano)
%

1 Insolação solar 3,93E+24 1 3,93E+24 0,42

2 Calor interno da terra 6,72E+20 6.055 4,07E+24 0,43

3 Energia das marés 8,52E+19 16.842 1,43E+24 0,15

4 Total 9,44E+24

1. Insolação Solar:

Transformidade solar = 1 (por definição)

2. Calor interno da terra: 

3. Energia das marés:

Energia das marés recebida pela terra 2,7E+09 ergs/seg (Munk e Macdonald, 1960):

Transformidade das marés convertida em correntes oceânicas, 1,65E+19 ergs/seg (Miller, 1996):

4.

Constante solar = 2 cal/cm2/min = 2 Langley por minuto (Ly/min); 70% absorvido (Von der Haar e 

Suomi, 1969); sessão transversal da crostra terrestre em contato com o sol: 1,27E+14 m2.

(2 Ly/min)*(10 kcal/m2/Ly)*(1,278E+14 m2)*(5,256E+05 min/ano)*(4186 J/kcal)*(0,7) = 3,93E+24 J/ano

Calor liberado pela radiotividade crustal (1,98E+20 J/ano) mais calor que flui a partir do manto 

(4,74E+20 J/ano). (Sclater et al, 1980)

Transformidade solar da terra = (Emergia solar)/(transformidade solar do calor do inteior da terra) =

= (3,93E+24 sej/ano)/(6,49E+20 J/ano) = 6055 sej/J

Transformidade solar do calor da terra (6,49E+20 J/ano)

Fluxo de energia = 6,72E+20 J/ano

Transformidade solar da energia das marés é a divisão entre a Emergia solar das correntes e a energia 

da maré recebida pela terra (8,515E+19) :

(1,44E+24 sej/ano)/(8,515E+19 J/ano) = 16.842 sej/J

Para este caso a soma é apropriada porque se trata de fontes separadas e independentes. No entato, 

como explicado, quando se faz a análise emergética em um local da biosfera, uma vez que os fluxos 

deste local são co-produtos da mesma fonte, a Emergia é dependente, e para envitar contagem dupla 

se usa a emergia de maior valor.

(2,7E+19 ergs/seg)*(3,153E+07 seg/ano)/(1E+07 ergs/J) = 8,515E+19 J/ano

(1,65E+19 ergs/seg)*(3,153E+07 seg/ano)/(1E+07 ergs/J) = 5,2E+19 J/ano

(39,6E+03 km3/ano)*(1E+12 kg/km3)*(9,8 m/seg2)*(875 m) = 3,395E+20 J/ano 

Transformidade solar das correntes = (9,44E+24 sej/ano)/(3,4E+20 J/ano) = 27.764 sej/J

Emergia solar das marés = (5,2E+19 J/ano)*(27.764 sej/J) = 1,44E+24 sej/ano

Transformidade solar das marés é considera a mesma das correntes dos cursos d'água: 

Escoamento global = 39,6E+03 km3/ano (Todd, 1970); elevação média = 875 m:
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Segundo Odum (1996), a Emergia da biosfera terrestre é de 9,24 x 10
24

 solar emjoules 

por ano (sej/ano), ver Tabela 5. É proveniente das principais fontes renováveis da terra: 42% é 

da insolação do sol, 43% do calor interno da terra e 15% da energia das marés.  

No entanto, no ano de 2000 foi feita uma reavaliação e recálculo da energia destas 

contribuições resultando na Emergia da Biosfera da Terra igual a 15,83 x 10
24

 sej/ano. Este 

aumento na Emergia global resultou em mudanças na intensidade da Emergia de tudo que foi 

calculado antes do ano de 2000, e está diretamente ou indiretamente relacionado com o valor 

da empotência global anual. O cálculo da emergia/dólar não mudou. Para permitir a 

comparação com valores antigos, a emergia calculada antes de 2000 deve ser multiplicada 

pelo fator 1,68, que é a divisão de 15,83 por 9,44. (Brown e Ulgiati, 2004). Neste trabalho, as 

transformidades adotadas tiveram como base a publicação de Odum de 1996, ou seja, antes 

dos recálculos da emergia da Biosfera.  

 

3.5.4. DINHEIRO E EMERGIA 

 

 De acordo com Odum (1996), o dinheiro circula entre os homens e suas atividades 

econômicas. O dinheiro é o tipo de informação que flui contra a corrente em troca de bens e 

serviços gerais. Para entender a economia, Odum propõe que, é necessário que os fluxos de 

circulação de dinheiro e de riqueza real sejam representados juntos, porém separados, sendo a 

linha do dinheiro pontilhada, como mostrado na Figura 11 (para o item denominado 

Transação). O dinheiro é pago somente para pessoas e nunca pelo serviço provido pelo 

ambiente. 

A riqueza vem direta e indiretamente dos recursos ambientais medidos por Emergia. O 

que o dinheiro compra depende da produção de bens medidos em Emergia solar e da 

quantidade de dinheiro envolvida na transação. Portanto o poder de compra de uma moeda 

pode ser calculado dividindo a Emergia dos bens adquiridos pela quantidade de dinheiro 

investido (razão Emergia/moeda). Para estimar este índice (emergia/moeda) é calculado o 

total de Emergia solar usado em um ano em um Estado ou Nação, e esse valor é dividido pelo 

produto nacional bruto, expresso em moeda local. Para permitir comparações entre Nações a 

estimativa é geralmente feita em emergia por dólar. O índice é então denominado emdolar. 

Cada país tem seu próprio emdolar estimado, que pode ser encontrado na literatura. Embora 

esses precisem ser revistos em face das alterações econômicas e ambientais que sofrem os 

países. 
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 A riqueza real dos recursos ambientais é inversamente proporcional aos custos 

monetários, ou seja, quanto maior é o trabalho da natureza para produzir um recurso mais 

barato ele será. Quando os recursos de um ecossistema passam a ser escassos os preços 

aumentam e a pressão da demanda pode por em risco a sustentabilidade do recurso. 

 

3.5.5. ECOSSISTEMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

O uso da metodologia emergética nas políticas públicas traz a vantagem de dar 

condições de analisar, antes da implantação/investimento, qual a melhor solução de um 

processo produtivo ou de um serviço público, de forma que se alcance o resultado esperado ao 

mesmo tempo em que se aproveite de forma mais útil os recursos ambientais e humanos. 

Outra vantagem é que ao se calcular os índices emergéticos se pode recomendar pela escolha 

do sistema que proporciona maiores fluxos de emergia. Isto indica uma maior contribuição 

para a riqueza real e consequentemente a implantação de um sistema que tem mais sucesso de 

sobrevivência. (Cavalett, 2004). 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. ÁREA DE ESTUDO 

 

Para a análise emergética de Sistemas de Tratamento de Esgoto escolheu-se como área 

de estudo a comunidade de Carolinas localizada na região metropolitana de Recife, no 

município de Jaboatão dos Guararapes, no estado de Pernambuco para implantação de 

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).  

A área passível para coleta e tratamento do esgoto, considerando-se as ações 

municipais de saneamento da bacia, é de 17,57 ha, com uma estimativa de ocupação de até 

5.582 habitantes. Os dados deste projeto foram gentilmente cedidos pela empresa 

Geosistemas Engenharia e Construção para serem usados como o objeto de estudo deste 

trabalho. Esta comunidade esteve nos planos da COMPESA para implantação de um sistema 

de esgotamento sanitário no ano de 2003. Utilizando-se dos dados deste projeto e da 
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bibliografia, calculou-se a alternativa de tratamento do esgoto da comunidade de Carolinas 

através de dois sistemas:  

(1) Estação de tratamento de esgoto composta por reator UASB, seguido de filtro anaeróbio 

de fluxo ascendente e leito de secagem para o lodo, proposto e calculado pela 

Geosistemas. Esta ETE será referenciada pelo nome ETE de Reatores. 

(2) ETE composta por uma lagoa anaeróbia seguida de uma lagoa facultativa. Projeto 

dimensionado neste trabalho com os mesmos dados da ETE de Reatores. Esta ETE será 

referenciada pelo nome ETE Lagoas; a memória de cálculo do seu projeto encontra-se 

no Anexo A. 

 

4.2. DADOS DO PROJETO 

 

A vazão média do afluente calculada foi de 10,04 L/s e a vazão máxima do afluente 

calculada foi de 16,24 L/s. A DBO afluente é de 350 mg/L e a DQO afluente de 500 mg/L. A 

temperatura média considerada no estudo foi de 25
o
C. Na Tabela 6 encontra-se um resumo 

dos dados utilizados para cálculo dos sistemas de tratamento de esgoto propostos.  

 A ETE de Reatores é composta por grade, caixa de areia, estação elevatória com 2 

conjuntos motor-bomba elétricos, tratamento biológico com reator tipo UASB seguido de 

filtro anaeróbio de fluxo ascendente e um leito de secagem para o lodo excedente. 

 Com o objetivo de fazer a análise emergética comparativa entre alternativas de 

sistemas de tratamento de esgotos, como dito, dimensionou-se um sistema de tratamento com 

lagoas de estabilização. A escolha deste sistema foi baseada nos principais tipos de ETE 

usadas no Brasil de acordo com dados do IBGE do ano de 2000 (Figura 2).  

A ETE Lagoas é composta por grade, caixa de areia, calha parshall e uma lagoa 

anaeróbia seguida de uma lagoa facultativa.  

O presente estudo engloba os 4 principais tipos de tratamento de esgotos usados no 

Brasil: lagoa facultativa, filtro biológico, lagoa anaeróbia e reator anaeróbio. E usa a 

metodologia emergética para comparar duas alternativas de sistemas combinados de 

tratamento de esgotos. 
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Tabela 6: Resumo dos dados do projeto para alternativas de ETE. 

Descrição     Valor Und 

População final da comunidade Carolinas = 5582 Hab 

Área passível de tratamento de esgoto = 17,52 Ha 

Consumo média per capta = 150 L/hab/dia 

Taxa média de ocupação = 5 hab/casa 

Área máxima com possibilidade de tratamento = 17,57 Ha 

Consumo de água diário = 150 L/hab/dia 

Velocidade do esgoto = 0,6 m/s 

Vazão média = 10,04 L/s 

Vazão máxima = 16,24 L/s 

DBO afluente (S0) = 350 mg/L 

DQO afluente (S0) = 500 mg/L 

Temperatura do esgoto = 25 
o
C 

Coeficiente de remoção de DBO a 20º C (KT) = 0,3 d
-1

 

Coeficiente de temperatura (q) = 1,05 
 
 

Coeficiente de produção de sólidos (Ys) = 0,18 kgSST/kgDBOapl 

Coeficiente produção de sólidos em termos de DQO (Yobs) = 0,21 kgDBOlodo/kgDBOapl 

Concentração esperada do lodo de descarte para reator (c) = 4 % 

Concentração esperada do lodo de descarte para lagoa (c) = 8 % 

Densidade do lodo = 1020 kgSST/m
3
 

Tempo detenção hidráulico do reator (TDH) = 8 H 

Tempo detenção hidráulico do filtro (TDH) = 12 H 

Tempo detenção hidráulico da lagoa anaeróbia (TDH) = 5 Dias 

Altura da lagoa anaeróbia = 4 M 

Altura da lagoa facultativa = 1,8 M 

 

4.3. LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

O levantamento de dados foi realizado a partir do projeto e orçamento da ETE de 

Reatores, do cálculo do projeto da ETE de Lagoa e de dados da bibliografia. As principais 

informações necessárias foram: 

 Tipo do clima, temperatura, precipitação e insolação anuais da região metropolitana do 

Recife. 

 Carga orgânica do esgoto bruto da comunidade de Carolinas. 

 Quantificação dos materiais de construção utilizados na construção das ETEs. 

 Custos de operação, serviços, manutenção e implantação das ETEs. 

 Grau de eficiência de remoção de matéria orgânica em termos de DBO. 
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 Produção do lodo das ETEs e do biogás gerado pelo reator UASB, em relação a emissão 

de gás metano. 

 

 No anexo A apresentam-se os cálculos do projeto da ETE Lagoas realizados com os 

dados do projeto da ETE de Reatores da bibliografia. 

No Anexo B estão os cálculos dos materiais e serviços das estações de tratamento de 

esgoto identificados como fluxos de entrada e saída do digrama sistêmico. Estes materiais e 

serviços foram quantificados para aplicação da metodologia emergética. 

 

4.4. ETE DE REATORES 

 

A ETE de Reatores possui um sistema de tratamento de esgoto combinado por 

digestão anaeróbia. As etapas de tratamento da ETE são: pre-tratamento feito por grade de 

barras e caixa de areia, tratamento primário no reator tipo UASB, tratamento secundário no 

filtro anaeróbio de fluxo ascendente e secagem do lodo produzido pelo reator UASB e pelo 

filtro em leitos de secagem. O efluente de esgoto tratado é lançado diretamente na drenagem 

pública de águas pluviais existente, que conduz esgotos domésticos, e é constituída de 

canaletas a céu aberto. 

Na Figura 21, está representado o lay out da ETE De Reatores e na Figura 22 o corte. 

O esgoto é coletado e conduzido até a grade de barras onde são retidos os sólidos grosseiros; 

então vai para a caixa de areia equipada com uma grade de barras finas que antecede o poço 

projetado na estação elevatória que bombeia o esgoto até a entrada do reator UASB através de 

duas bombas de eixo horizontal do tipo re-autoescorvante acionadas por motores elétricos. O 

reator é dividido em dois e o seu efluente vai para um segundo tratamento em quatro filtros 

anaeróbios. A descarga do lodo dos reatores e dos filtros é feita em quatro leitos de secagem.  

A soma da área útil dos constituintes da ETE é de 454 m
2
, a área do terreno necessária 

para as instalações é de 1.254 m
2
 e a vida útil é de 20 anos. A metodologia emergética é 

aplicada sobre os materiais e serviços provenientes das instalações da área útil. 
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Figura 21: Lay out da ETE de Reatores (Geosistemas) 

 

 

Figura 22: Corte da ETE de Reatores (Geosistemas) 
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4.5. ETE LAGOAS 

 

 A ETE Lagoas possui um sistema de tratamento de esgoto combinado por digestão 

anaeróbia. As etapas de tratamento da ETE são: pre-tratamento feito por grade de barras e 

caixa de areia, tratamento primário na lagoa anaeróbia e tratamento secundário na lagoa 

facultativa. Assim como a ETE de Reatores, o efluente de esgoto tratado é lançado 

diretamente na drenagem pública de águas pluviais existente, que conduz esgotos domésticos, 

e é constituída de canaletas a céu aberto. 

A soma da área útil dos constituintes da ETE é de 7.026 m
2
, a área do terreno 

necessária para as instalações é de 9.134 m
2
 e a vida útil é de 20 anos. A metodologia 

emergética é aplicada sobre os materiais e serviços provenientes das instalações da área útil 

O volume de esgoto tratado no ano é o mesmo que o da ETE de Reatores. A produção 

de lodo estimada no ano é de 13.665 kgSST/ano. 

De acordo com dados da literatura (Von Sperling, 2002), o custo de implantação da 

ETE de Lagoa, ajustado pelo IGPM para o ano de 2010 é de R$ 666.604 e o custo de 

operação estimado é de R$ 28.442 por ano e o custo com mão de obra, incluindo encargos 

sociais, é de R$ 56.457 por ano. 

 

4.6. METODOLOGIA 

 

Para a comparação da sustentabilidade e eficiência ecológica entre a ETE de Reatores 

e a ETE de Lagoa foi aplicada a Metodologia Emergética. A seguir, apresenta-se a explicação 

desta metodologia de acordo com Odum (1996). No anexo C visualiza-se todo o memorial de 

cálculo realizado e no Capítulo 5 os resultados e discussões da análise emergética. 

 Para o cálculo da emergia e transformidade da ETE de Reatores e da ETE Lagoa 

considerou-se como saídas do sistema a remoção da matéria orgânica em termos de DBO, a 

produção de lodo de esgoto e a produção do biogás relativo a emissão do gás metano do 

reator UASB. 

 Os índices emergéticos calculados foram: Sustentabilidade (%R), Razão de 

Rendimento Emergético (EYR), Taxa de Carga Ambiental (ELR), Razão de Investimento de 

Emergia (EIR), Índice de Sustentabilidade Emergética (SI) e Razão de Intercâmbio de 

Emergia (EER). 
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 A avaliação econômica dos sistemas de produção foi feita, para a ETE de Reatores, 

através do orçamento do projeto da Geosistemas, efetuando-se a correção pelo IGPM do ano 

de 2003 para o ano de 2010. Para a ETE de Lagoa, utilizaram-se dados da bibliográfica 

propostos por Von Sperling (2002), cujos valores também foram corrigidos pelo IGPM do 

ano de 2002 para o ano de 2010. Os fluxos de emdolares anuais foram calculados através da 

razão emergia/US$ do Brasil cujo valor é de 3,22 x 10
12

, segundo Brown (2003). 

 

4.6.1. METODOLOGIA EMERGÉTICA 

 

As estações de tratamento de esgoto deste estudo foram analisadas usando a 

metodologia emergética que é uma ferramenta capaz de possibilitar a avaliação ambiental e 

econômica dos sistemas de tratamento de esgoto. Também foram calculados os índices de 

sustentabilidade e de produtividade de acordo com o método chamado Análise de Emergia 

(Odum, 1996). 

A elaboração da análise emergética é realizada em quatro etapas: (1) preparação do 

diagrama do sistema a ser estudado para obter uma visão geral das partes e processos que 

compõem o sistema, os problemas, as contribuições e as alternativas de gerenciamento; (2) 

análise dos fluxos energéticos de entrada e saída dos sistemas de produção; (3) montagem da 

tabela emergética e cálculo dos índices emergéticos; (4) interpretação dos índices 

emergéticos, indicando os esforços que devem ser feitos para aprimorar o sistema. 

O primeiro passo da metodologia emergética é fazer o diagrama dos sistemas e em 

seguida analisar os fluxos de entrada e saída do diagrama de sistemas. No item 3.3.2 estão os 

passos para construir um diagrama de sistemas. Os fluxos do diagrama são linhas de entrada 

na Tabela Emergética 

 

4.6.1.1. TABELA EMERGÉTICA 

 

A Tabela Emergética é composta por 6 colunas, conforme apresentação na Tabela 7. 

 

Coluna 1: Numero da Linha.  

Lista a linha dos itens a serem analisados. Os detalhes dos cálculos devem ser 

explicitados no rodapé com o mesmo numero da linha da tabela. 
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Coluna 2: Item.  

É colocado o nome do item (fluxo de entrada). Se não houver espaço suficiente na 

tabela para colocar toda a descrição do item, deve-se colocar no rodapé da tabela. 

 

Coluna 3: Valor.  

É o valor numérico de cada fluxo de entrada colocada na sua unidade usual, grama, 

energia, dinheiro e etc. Também é conhecido como Fração Renovável ou Emergia 

Solar. Para alguns materiais onde a energia potencial ainda não foi calculada, o valor 

deve ser expresso em gramas no lugar do joule. Dados de serviços e trabalho humano 

são representados em dinheiro pago. Para calcular a depreciação dos bens, utilizamos 

os valores dos investimentos iniciais divididos pela duração dos bens. 

 

Coluna 4: Unidades de cada fluxo de entrada. 

 

Coluna 5: Transformidade ou valor de Emergia Solar por unidade.  

É o fluxo de emergia renovável. De forma geral a Transformidade já foi calculada e 

pode ser encontrada na literatura. As transformidades usadas neste trabalho 

encontram-se na tabela 9.  

 

Coluna 6: Emergia (fluxo ou estoque).  

É calculada através da multiplicação dos dados na coluna 3 pela Transformidade na 

coluna 5. 

 

Coluna 7: Macroeconomia R$  

É calculada através da divisão entre a Emergia, na coluna 6, e a razão 

Emergia/Dinheiro da economia do país de um ano particular. 
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Tabela 7: Esquema de uma Tabela Emergética para cálculo da Emergia (Adaptado de Odum, 

1994)  

N
o Nome do Fluxo de Entrada

Valor 

(und/ano)

Unidade 

(Und)

Transformidade 

(sej/und)

Emergia

(sej/ano)

Emdólar

R$/ano

R Recursos renováveis da natureza

N Recursos não renováveis da natureza

M Materiais

S Serviços

Y Emergia Total  

 

 A tabela emergética costuma ser organizada colocando-se primeiro os recursos da 

natureza (I): renováveis (R) + não renováveis (N); depois os recursos da economia (F): 

materiais (M) + serviços (S); e a energia dos produto do sistema (Y) que é a soma dos 

recursos da natureza com os recursos da economia. São conhecidos como Indicadores 

Emergéticos: 

R: Energia livre renovável das entradas do meio ambiente, tais como: sol, chuva e 

vento. 

N: Energia livre não renovável dos recursos provenientes do meio ambiente do local 

do sistema analisado tais como: solo, madeira e minerais quando são usados mais 

rápido do que são produzidos. 

M: Energia de materiais comprados pelo sistema econômico tais como: combustível, 

minerais, matérias primas, materiais de construção. 

S: Energia dos serviços pagos para as pessoas. 

I: Recursos da natureza: I = R + N 

F: Recursos da economia: F = M + S 

Y: Produtos do sistema: Y = I + F 

 

 O próximo passo é calcular os Índices Emergéticos.  

 

4.6.1.2. ÍNDICES EMERGÉTICOS 

 

Neste trabalho vamos calcular os índices emergéticos para as estações de tratamento 

de esgoto descritas nos itens 4.4 e 4.5. Estes índices serão a base comparativa para avaliação e 
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comparação emergética entre as alternativas de tratamento. Nas próximas linhas o significado 

e a forma de cálculo destes índices serão explicados. Na Tabela 8 encontra-se um resumo de 

todos estes índices, com sua nomenclatura correspondente, conceito e fórmula de cálculo. 

(Pereira, 2008). 

 

a) Transformidade (Tr):  

Avalia a qualidade do fluxo de energia e permite fazer comparações com outras 

formas de energia e com outros sistemas. A transformidade solar é a razão entre a energia 

incorporada pelo sistema (Y) pela energia do recurso produzido (Ep), coluna 5 da tabela 7. 

(Tr = Y/Ep). As transformidades já calculadas e presentes na literatura usadas neste 

trabalho encontram-se na tabela 9 

 

b) Renovabilidade Emergética ou Sustentabilidade (%R):  

Renovabilidade é a razão entre a emergia dos recursos renováveis e a emergia total 

usada. Sistemas com maiores índices de sustentabilidade têm maiores chances de 

sobrevivência. (%R = R/Y). 

  

c) Razão de Rendimento Emergético (EYR):  

Indica o rendimento emergético do sistema, ou, o ganho em energia primária 

disponibilizada para a economia que consumirá o produto. Se o seu valor for próximo de 

um, o sistema consome tanta energia quanto a que disponibiliza para a economia. É a 

razão entre a emergia incorporada no produto pela emergia dos insumos que provém da 

economia (EYR=Y/F). 

 

d) Taxa de Carga Ambiental (ELR):  

É razão entre os recursos não renováveis e os renováveis (ELR = (N+F)/R). É um 

índice importante porque avalia a pressão que o sistema produtivo causa no ecossistema. 

Índices altos de ELR indicam maior pressão do sistema econômico no ecossistema . 

 

e) Razão de Investimento de Emergia (EIR):  

Avalia se um dos recursos da economia (investimento monetário) em um projeto tem 

uma boa contrapartida de recursos naturais [EIR=F/(N+R)]. Mede a proporção de emergia 

reciclada do setor econômico em relação às entradas de emergia do ambiente. Esta razão 
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indica o grau de economia ao usar os investimentos da economia em comparação com 

outra alternativa. Para ser econômico, o processo deve ter um valor de Razão de 

Investimento de Emergia similar ao valor médio das atividades da região. Se ele exige 

mais da economia que as outras alternativas, terá menos chances de subsistir. No contrário 

seus custos serão menores, o que oferece condições de competir. 

 

f) Índice de Sustentabilidade Emergética (SI):  

É a divisão entre a Razão de Rendimento Emergético e a Taxa de Carga Ambiental  

(SI = EYR/ELR). Indica se o sistema contribui com energia em detrimento ao equilíbrio 

ambiental ou se os impactos podem ser absorvidos pelo sistema. 

 

g) Razão de Intercâmbio de Emergia (EER):  

É a razão de emergia recebida em relação a emergia fornecida em uma troca. Os 

produtos provenientes do trabalho da natureza tendem a ter um valor maior de EER que os 

produtos provenientes do trabalho humano. As nações desenvolvidas ao comprarem as 

matérias primas de países menos desenvolvidos conseguem um saldo de emergia a favor 

uma vez que a emergia dos dólares que compra a matéria prima é menor que as contidas 

nas matérias primas adquiridas. (EER = Y/[produção unitária x preço x (emergia/dólar)]) 

 

Tabela 8: Resumo dos índices emergéticos usados nas análises emergéticas (Pereira, 2008) 

ÍNDICES TRADICIONAIS FÓRMULA CONCEITO 

Transformidade Tr = Y/E 
Emergia Total / Energia 

Total 

Renovabilidade %R = R/Y Renovável / Total 

Razão de Rendimento 

Emergético 
EYR = Y/F 

Total / Recursos da 

Economia 

Taxa de Carga Ambiental ELR = (N+F)/R Não renovável / Renovável 

Razão de Investimento de 

Emergia 
EIR = F/I 

Recursos da Economia / 

Recursos da Natureza 

Índice de Sustentabilidade 

Emergética 
SI = EYR/ELR 

Contribuição do Sistema / 

Carga Ambiental 

Razão de Intercâmbio de 

Emergia 

EER = 

Y/[P*Pr*EmU$) 

Emergia fornecida / 

Emergia recebida 
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Tabela 9: Resumo das transformidades da literatura usadas na análise emergética. 

MATERIAL UND TRANSFORMIDADE REFERÊNCIA

Sol sej/J 1,00E+00 Odum, 1996

Vento sej/J 1,50E+03 Odum, 1996

Chuva sej/J 1,82E+04 Odum, 1996

Bomba sej/g 1,10E+10 Odum, 1987 (em Arias e Brown, 2009)

Concreto sej/g 1,54E+09 Buranakarn, 1998

Aço sej/g 1,78E+09 Buranakarn, 1998

HDPE sej/g 5,27E+09 Buranakarn, 1998

PVC sej/g 5,87E+09 Buranakarn, 1998

Ferro sej/g 2,65E+09 Buranakarn, 1998

Alvenaria sej/g 2,19E+09 Buranakarn, 1998

Brita sej/g 2,10E+09 Macgrane, 1994 (em Arias e Brown, 2009)

Areia sej/g 1,00E+09 Buranakarn, 1998

Calcário sej/g 6,70E+06 Buranakarn, 1998

Eletricidade sej/J 2,92E+05 Odum, 1996

Emdólar BR sej/US$ 3,22E+12 Brown, 2005

Mão de obra sej/J 1,10E+07 Odum, 1996

Gás natural sej/J 4,80E+04 Buranakarn, 1998  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1.  ETE DE REATORES 

 

A ETE de Reatores é composta por grade de barras, caixa de areia, estação elevatória 

do esgoto com dois conjuntos motor-bomba elétricos, reator UASB, filtro anaeróbio de fluxo 

ascendente e leito de secagem do lodo do esgoto.  

O volume de esgoto anual tratado pela ETE de Reatores é de 316.623 m
3
/ano, o que 

equivale a uma carga orgânica em termos de DBO de 110.818 kgDBO/ano. A produção de 

lodo estimada no ano é de 37.898 kgSST/ano. A produção de gás metano de 115,77 m
3
/d. Os 

reatores UASB possuem coletores para aproveitamento do biogás gerado na digestão 

anaeróbia, o volume estimado da produção do biogás nos dois reatores é de 108,78 m
3
/d 

O custo de implantação da ETE de Reatores, ajustado pelo IGPM para o ano de 2010 é 

de R$ 798.510 para uma vida útil de 20 anos. O custo de operação e manutenção, estimado 
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segundo Von Sperling, é de R$ 23.723 por ano e o custo com mão de obra, incluindo 

encargos sociais (aproximadamente 80% do salário), é de R$ 111.537 por ano. A mão de obra 

considerada foi: 3 operadores, 1 vigia, ¼ de engenheiro e 1 servente. 

A eficiência de remoção de DBO calculada da ETE de Reatores é de 95,12% e de 

DQO de 90,86%; acima da média registrada na literatura (ver Tabela 3). A concentração final 

do efluente tratado é de: 17,08 mgDBO/l e 45,70 mgDQO/l. 

A remoção no reator UASB é de 75% de DBO e de 67% de DQO e no filtro anaeróbio 

de 81% de DBO e 72% de DQO. Na Tabela 10 estão os resultados de remoção da DBO e da 

DQO da ETE de Reatores. De acordo com o Florêncio (2006), a eficiência media de remoção 

de sólidos suspensos é de 85%. A remoção de nutrientes é baixa sendo de 40% a 60% de 

Nitrogênio total, de 50% a 70% de Amônia-N e 25% a 60% de Fósforo Total, segundo 

pesquisas do Projeto PROSAB (Mota, 2009). 

 

Tabela 10: Valores e eficiência de remoção dos efluentes de esgoto da ETE de Reatores. 

 

 

(%) (mg/l) (%) (mg/l)

Reator UASB 75% 88 67% 165

Filtro anaeróbio 81% 17 72% 46

ETE de Reatores (Reator+Filtro) 95% 17 91% 46

DBO DQO

 

 

5.1.1. ANÁLISE EMERGÉTICA DA ETE DE REATORES 

 

 Para a análise emergética aplicou-se a metodologia conforme descrito no item 4.6. A 

Figura 23 mostra o diagrama dos fluxos emergéticos desenhados para o sistema da ETE de 

Reatores. Nele estão demonstradas as principais entradas e saídas do sistema e as suas 

principais interações. 

 Observa-se que o diagrama sistêmico registra apenas os fatores mais importantes 

presentes no sistema observado que puderam ser quantificados dentro de uma avaliação 

emergética, com a pressuposição de que dentro desta quantificação estão embutidas todas as 

retroalimentações dos sistemas complexos. 
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Figura 23: Digrama sistêmico do fluxo de emergia do sistema de tratamento de esgoto da ETE 

de Reatores. 

 

 A caixa de areia e a elevatória, representadas pelo símbolo de tanque arredondado, são 

estoques de sólidos e do esgoto que é bombeamento até a o reator UASB. Recebem como 

insumos diretos o sol, o vento, a chuva, o esgoto bruto, os serviços e a infra-estrutura 

(materiais, equipamentos, eletricidade). O reator UASB e o Filtro são representados pelo 

hexágono, são consumidores e dentro dos mesmos ocorrem transformações de energia (a 

matéria orgânica é consumida) e armazenamento (biomassa do lodo). O leito de secagem é 

um produtor (biomassa do lodo é transformada em lodo seco).  A entrada de dinheiro ao 

sistema é através da cobrança do esgoto feita mensalmente pela COMPESA (Companhia 

Pernambucana de Saneamento). Neste trabalho não foi realizado o balanço econômico do 

sistema de tratamento de esgoto. Os produtos do sistema da ETE de Reatores são o esgoto 

tratado, o gás metano e o lodo. 

O biogás produzido pela ETE de Reatores é coletado e pode ser queimado, reduzindo 

os danos causados pelo biogás à atmosfera ou pode ser reaproveitado na própria ETE para 

geração de energia elétrica. 
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Tabela 11: Tabela de avaliação emergética do sistema de tratamento de efluentes da ETE de 

Reatores. (Os cálculos encontram-se no anexo C). 

 

N
o Nome do Fluxo de Entrada Tipo

Valor 

(und/ano)

Unidade 

(und)

Transformidade 

(sej/und)

Emergia 

(sej/ano)
%

Recursos da Natureza (I)

1 Sol R 6,43E+03 J/ano 1,00E+00 6,43E+03 0,00%

2 Vento R 3,25E+10 J/ano 1,50E+03 4,86E+13 0,00%

3 Chuva R 1,41E+10 J/ano 1,82E+04 2,56E+14 0,06%

Recursos da Economia (F)

4 Bomba M 1,18E+02 g/ano 1,10E+10 1,29E+12 0,00%

5 Concreto M 3,13E+07 g/ano 1,54E+09 4,81E+16 10,93%

6 Aço M 2,07E+06 g/ano 1,78E+09 3,68E+15 0,83%

7 HDPE M 1,13E+04 g/ano 5,27E+09 5,94E+13 0,01%

8 PVC M 1,99E+04 g/ano 5,87E+09 1,17E+14 0,03%

9 Ferro M 5,57E+04 g/ano 2,65E+09 1,48E+14 0,03%

10 Alvenaria M 1,95E+03 g/ano 2,19E+09 4,28E+12 0,00%

11 Brita M 1,08E+04 g/ano 2,10E+09 2,27E+13 0,01%

12 Areia M 2,75E+07 g/ano 1,00E+09 2,75E+16 6,24%

13 Eletricidade M 2,87E+11 J/ano 2,92E+05 8,38E+16 19,03%

14 Implantação da ETE S 2,22E+04 US$/ano 3,22E+12 7,14E+16 16,22%

15 Operação e manutenção S 1,32E+04 US$/ano 3,22E+12 4,24E+16 9,64%

16 Custo do terreno S 1,74E+03 US$/ano 3,22E+12 5,61E+15 1,27%

17 Mão de obra S 1,43E+10 J/ano 1,10E+07 1,57E+17 35,69%

Processo Produtivo (Y)

18 Esgoto efluente Y 1,46E+11 j/ano 4,40E+17

19 Biomassa do lodo Y 6,29E+11 J/ano 4,40E+17

20 Gás metano Y 1,50E+12 J/ano 4,40E+17  

 

Na Tabela 11 estão apresentados os valores dos fluxos que foram calculados para 

realizar a análise emergética do sistema de tratamento de efluente da ETE de Reatores. As 

contribuições dos recursos da natureza contabilizadas foram: a energia solar, o vento e a 

chuva. Como recurso não renovável tem-se o esgoto bruto afluente calculado com base na 

DBO. No entanto este recurso não foi contabilizado no cálculo da emergia total e por isto não 

está apresentado na tabela emergética porque o esgoto bruto, apesar de ser uma entrada do 

sistema é o produto e todo o sistema está prestando um serviço para sua produção. O valor do 

esgoto bruto que entra no sistema da ETE de Reatores é o mesmo que entra na ETE Lagoas o 

objetivo deste trabalho é comparar estas duas estações com suas principais diferenças. Existe 

uma questão quanto a consideração do esgoto bruto afluente no cálculo da emergia de 
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sistemas de tratamento de esgoto, alguns estudos consideram o mesmo como um co-produto 

das atividades humanas e calculado pela divisão entre a emergia necessária para sustentar 

uma pessoa e a produção de esgoto per capita (Arias e Brown, 2009 e Behrend, 2007). Esse 

cálculo atribui um valor muito alto de emergia para o esgoto bruto, na ordem de 10
20

 sej/ano, 

bem maior que a emergia total calculada para os sistemas de tratamento deste estudo. A 

questão a cerca da contabilidade do esgoto bruto afluente na emergia dos sistemas de 

tratamento de esgoto e da forma como a sua emergia deve ser calculada é questionável e 

aberta para discussões, sugere-se ser tema de pesquisas futuras. 

Os insumos da economia são: os materiais da construção: conjunto motor-bomba, o 

volume de concreto, de aço, de materiais plásticos, ferro, alvenaria, areia, brita; consumo de 

energia elétrica; os serviços: custo do terreno, da implantação, operação e manutenção da 

ETE e o custo com mão de obra. Os produtos contabilizados que saem do sistema são: esgoto 

tratado efluente, biomassa de lodo e gás metano. 

Observa-se na Tabela 11 que a maior contribuição para o sistema de tratamento da 

ETE de Reatores são os custos dos serviços equivalendo a 63% dos recursos totais, sendo os 

mais importantes, o custo da mão de obra empregada cujo emdolar é 1,57 x 10
17

 sej/ano, 36% 

do total dos recursos, e o custo da implantação da ETE cujo emdolar é 7,14 x 10
16

 sej/ano, 

representando 16% dos recursos totais. A segunda contribuição mais importante é a 

eletricidade com 19%  e emergia de 8,38 x 10
16

 sej/ano. Para tratar o volume de esgoto de 

316.623 m
3
/ano, o equivalente a 110.818 kgDBO/ano, necessita-se um total de 4,40 x 10

17
 

sej/ano. 

 A Figura 24 mostra o diagrama de fluxo de emergia agregado para o sistema de 

tratamento de esgoto da ETE de Reatores. Neste diagrama está explicitado o somatório dos 

diferentes insumos que contribuem para o sistema da ETE de Reatores, assim como a emergia 

total necessária para tratamento do esgoto. 
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Figura 24: Diagrama de fluxo de emergia agregado do sistema de tratamento da ETE de 

Reatores. 

 

A Tabela 12 apresenta os índices emergéticos calculados para a ETE de Reatores. 

 

Tabela 12: Índices emergéticos da ETE de Reatores. 

ÍNDICES EMERGÉTICOS CÁLCULO ETE de Reatores UNIDADE

Renovabilidade (%R) %R = 100*R/Y 0,06 %

Produção Emergética (EYR) EYR = Y/F 1,00 -

Investimento Emergético (EIR) EIR = F/(N+R) 1717 -

Taxa de Carga Ambiental (ELR) ELR = (N+F)/R 1717

Índice de Sustentabilidade Emergética (SI) SI = EYR/ELR 0,0006 -

Transformidade do Esgoto Efluente Tr = Y/E esgoto efluente 3,01E+06 sej/J

Transformidade do Lodo Tr = Y/E lodo 7,00E+05 sej/J

Transformidade do Gás Metano Tr = Y/E metano 2,94E+05 sej/J  

 

 Além dos índices emergéticos, calculou-se alguns indicadores específicos do sistema 

de tratamento, também denominados de indicadores de desempenho, que estão representados 

na Tabela 13. O objetivo desses índices é avaliar o uso de recursos diretamente relacionados à 

operação e utilização do sistema, podendo-se concluir, por exemplo, qual sistema de 

tratamento utiliza mais emergia para tratar 1 kg de DBO ou o tipo de ETE que possui maior 

densidade emergética, ou seja, utiliza mais emergia por área.  
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Os índices calculados relacionam a emergia total do sistema da ETE de Reatores com 

o volume de esgoto tratado, a quantidade de carga orgânica, em relação à DBO, tratada, a 

quantidade de lodo produzido, o numero de habitantes atendidos e a área usada pela ETE. 

 

Tabela 13: Indicadores de desempenho específicos do sistema de tratamento da ETE de 

Reatores. 

INDICADORES ESPECÍFICOS CÁLCULO ETE de Reatores Unidade

Remoção de DBO - 95 %

Remoção de DQO - 91 %

Remoção de SS - 85 * %

Emergia/kg de DBO tratada Y/kgDBO anual 3,97 10
12

 sej/kg

Emergia por unidade de cada ETE Y/volume anual tratado 1,39 10
12

 sej/m
3

Emergia/kg de lodo Y/kg de lodo anual 11,62 10
12

 sej/kg

Emergia per capita Y/n
o
 de habitantes 78,88 10

12 

Emergia por uso de área Y/área usada 351,1 10
12 

* Valores médios da literatura (PROSAB, 2006)  

 

5.2. ETE LAGOAS 

 

A ETE Lagoas é composta por grade de barras, caixa de areia, uma lagoa anaeróbia e 

uma lagoa facultativa.  

O volume de esgoto anual tratado pela ETE Lagoas é de 316.623 m
3
/ano, o que 

equivale a uma carga orgânica em termos de DBO de 110.818 kgDBO/ano. A produção de 

lodo estimada no ano é de 13.665 kgSST/ano. A produção de gás metano é de 97,78 m
3
/d. 

Uma desvantagem da ETE Lagoas é a dificuldade da coleta do gás, gerado no processo de 

digestão anaeróbia, devido à grande área tanto da lagoa anaeróbia quanto da lagoa facultativa. 

Desta forma, os gases gerados são emitidos diretamente na atmosfera contribuindo para o 

efeito estufa. 

De acordo com Von Sperling (2002), o custo de implantação da ETE Lagoas estimado 

é de R$ 418.650 para uma vida útil de 20 anos. O custo de operação, estimado é de R$ 28.442 

por ano e o custo com mão de obra, incluindo encargos sociais (aproximadamente 80% do 

salário), é de R$ 17.862 por ano. A mão de obra considerada foi: 1 operador, ¼ de engenheiro 

e um servente. 
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A eficiência de remoção de DBO calculada da ETE Lagoas é de 81,39% dentro da 

média registrada na literatura (ver Tabela 3). A concentração final do efluente tratado é de: 

65,15 mgDBO/l. Segundo pesquisas do projeto PROSAB publicadas em 2006, a eficiência 

média de remoção de DQO é de 80% e de Sólidos Suspensos 75%. A remoção de nutrientes é 

baixa sendo entre 20% e 40% para Nitrogênio total, 25% a 50% para Amônia-N e 20% a 50% 

para Fósforo Total. 

 

5.2.1. ANÁLISE EMERGÉTICA DA ETE LAGOAS 

 

 Para a análise emergética aplicou-se a metodologia conforme descrito no item 4.6. A 

Figura 25 mostra o diagrama dos fluxos emergéticos desenhado para o sistema da ETE 

Lagoas. Nele estão demonstradas as principais entradas e saídas do sistema e as suas 

principais interações. 

 Observa-se que o diagrama sistêmico registra os fatores mais importantes presentes no 

sistema observado que puderam ser quantificados dentro de uma avaliação emergética, com a 

pressuposição de que dentro desta quantificação estão embutidas todas as retroalimentações 

dos sistemas complexos. 

A caixa de areia é representada pelo símbolo de tanque arredondado, onde há estoque 

de sólidos. Ela recebe como insumos diretos o sol, o vento, a chuva, o esgoto bruto, os 

serviços, os materiais de construção e os equipamentos. As lagoas anaeróbia e facultativa são 

representadas pelo hexágono, são consumidores e delas ocorrem transformações de energia (a 

matéria orgânica é consumida) e armazenamento (do lodo e sólidos). A entrada de capital ao 

sistema é através da cobrança do esgoto feita mensalmente pela COMPESA (Companhia 

Pernambucana de Saneamento). Neste trabalho não foi realizado o balanço econômico do 

sistema de tratamento de esgoto. Os produtos do sistema da ETE Lagoas são o esgoto tratado, 

o gás metano e o lodo. 

Na Tabela 14 estão apresentados os valores dos fluxos que foram calculados para 

realizar a análise emergética do sistema de tratamento de efluente da ETE Lagoas. As 

contribuições dos recursos da natureza contabilizadas foram: a energia solar, o vento e a 

chuva. Como recurso não renovável tem-se o esgoto afluente calculado com base na DBO. 

Assim como a ETE de Reatores para a ETE de Lagoas a emergia do esgoto bruto também não 

foi contabilizada no cálculo da emergia total pelos motivos descritos no item 5.1.1. 
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Figura 25: Digrama sistêmico do fluxo de emergia do sistema de tratamento de esgoto da ETE 

Lagoas. 

 

Os insumos da economia são: os materiais da construção: o volume de concreto, de 

aço, da tubulação de PVC, calcário, alvenaria, areia; os serviços: custo do terreno, da 

implantação, operação e manutenção da ETE e o custo com mão de obra. Os produtos 

contabilizados que saem do sistema são: esgoto tratado efluente, biomassa de lodo e gás 

metano. 

Observa-se na Tabela 14 que a maior contribuição para o sistema de tratamento da 

ETE Lagoas são os custos dos serviços com 86% dos recursos totais, sendo os mais 

importantes, o custo da mão de obra empregada cujo emdolar é 9,73 x 10
16

 sej/ano, cerca de 

40% do total dos recursos, e o custo da compra do terreno cujo emdolar é 4,08 x 10
16

 sej/ano, 

representando 17% dos recursos totais. A terceira contribuição mais importante é o custo da 

implantação (construção) da lagoa com emergia de 3,74 x 10
16 

sej/ano, 15,5% da emergia 

total. Para tratar o volume de esgoto de 316.623 m
3
/ano, o equivalente a 110.818 kgDBO/ano, 

necessita-se um total de 2,41 x 10
17

 sej/ano. 
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Tabela 14: Tabela de avaliação emergética do sistema de tratamento de efluentes da ETE 

Lagoas. (Os cálculos encontram-se no anexo C). 

N
o Nome do Fluxo de Entrada Tipo

Valor 

(und/ano)

Unidade 

(und)

Transformidade 

(sej/und)

Emergia 

(sej/ano)
%

Recursos da Natureza (I)

1 Sol R 4,68E+04 J/ano 1,00E+00 4,68E+04 0,00%

2 Vento R 2,36E+11 J/ano 1,50E+03 3,54E+14 0,00%

3 Chuva R 1,03E+11 J/ano 1,82E+04 1,87E+15 0,77%

Recursos da Economia (F)

4 Concreto M 5,90E+05 g/ano 1,54E+09 9,08E+14 0,38%

5 Aço M 3,32E+04 g/ano 1,78E+09 5,90E+13 0,02%

6 Tubulação de PVC M 1,25E+04 g/ano 5,87E+09 7,37E+13 0,03%

7 Calcário M 8,04E+08 g/ano 6,70E+06 5,39E+15 2,23%

8 Areia M 2,54E+07 g/ano 1,00E+09 2,54E+16 10,52%

9 Implantação das lagoas S 1,16E+04 US$/ano 3,22E+12 3,74E+16 15,53%

10 Operação e manutenção S 9,92E+03 US$/ano 3,22E+12 3,20E+16 13,25%

11 Custo do terreno S 1,27E+04 US$/ano 3,22E+12 4,08E+16 16,94%

12 Mão de obra S 8,84E+09 J/ano 1,10E+07 9,73E+16 40,33%

Processo Produtivo (Y)

13 Esgoto efluente Y 1,60E+11 j/ano 2,41E+17

14 Biomassa do lodo Y 2,27E+11 J/ano 2,41E+17

15 Gás metano Y 1,41E+12 J/ano 2,41E+17  

 

Produção

R
Recursos 

Renováveis

N
Recursos não 

Renováveis

M
Materiais

S
Mão de 

O bra

Produto
R=18,7

N=0
M=318

S=2.075

Os fluxos de emergia devem 
ser multiplicados por E+14 
sej/ano

Recursos da natureza: 
I = R+N = 18,7

Recursos da economia: 
F = M+S = 2.393

Emergia Total
Y=I+F = 2.412

 

Figura 26: Diagrama de fluxo de emergia agregado do sistema de tratamento da ETE Lagoas. 
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A Figura 26 mostra o diagrama de fluxo de emergia agregado para o sistema de 

tratamento de esgoto da ETE Lagoas. Neste diagrama está explicitado o somatório dos 

diferentes insumos que contribuem para o sistema, assim como a emergia total necessária para 

tratamento do esgoto. 

A Tabela 15 apresenta os índices emergéticos calculados para a ETE Lagoas. 

 

Tabela 15: Índices emergéticos da ETE Lagoas. 

ÍNDICES EMERGÉTICOS CÁLCULO ETE Lagoas UNIDADE

Renovabilidade (%R) %R = 100*R/Y 0,77 %

Produção Emergética (EYR) EYR = Y/F 1,01 -

Investimento Emergético (EIR) EIR = F/(N+R) 128 -

Taxa de Carga Ambiental (ELR) ELR = (N+F)/R 128

Índice de Sustentabilidade Emergética (SI) SI = EYR/ELR 0,0079 -

Transformidade do Esgoto Efluente Tr = Y/E esgoto efluente 1,51E+06 sej/J

Transformidade do Lodo Tr = Y/E lodo 1,06E+06 sej/J

Transformidade do Gás Metano Tr = Y/E metano 1,71E+05 sej/J  

 

 Além dos índices emergéticos, calculou-se alguns indicadores específicos do sistema 

de tratamento, também denominados de indicadores de desempenho, que estão representados 

na Tabela 16. O objetivo desses índices é avaliar o uso de recursos diretamente relacionados à 

operação e utilização do sistema, podendo-se concluir, por exemplo, qual sistema de 

tratamento utiliza mais emergia para tratar 1 kg de DBO ou o tipo de ETE que utiliza mais 

emergia por área ou para atender um habitante.  

Os índices calculados relacionam a emergia total do sistema da ETE Lagoas com o 

volume de esgoto tratado, a quantidade de carga orgânica, em relação à DBO, tratada, a 

quantidade de lodo produzido, o numero de habitantes atendidos e a área usada pela ETE. 
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Tabela 16: Indicadores de desempenho específicos do sistema de tratamento da ETE Lagoas. 

 

INDICADORES ESPECÍFICOS CÁLCULO ETE Lagoas Unidade

Remoção de DBO - 81 %

Remoção de DQO - 80 * %

Remoção de SS - 75 * %

Emergia/kg de DBO tratada Y/kgDBO anual 2,18 10
12

 sej/kg

Emergia por unidade Y/volume anual tratado 0,76 10
12

 sej/m
3

Emergia/kg de lodo Y/kg de lodo anual 17,65 10
12

 sej/kg

Emergia per capita Y/n
o
 de habitantes 43,21 10

12 

Emergia por uso de área Y/área usada 26,41 10
12 

* Valores médios da literatura (PROSAB, 2006)  

 

5.3. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE 

EFLUENTES  

 

5.3.1. ÍNDICES EMERGÉTICOS  

 

 A tabela 17 apresenta o resumo dos valores das principais categorias emergéticas 

(recursos renováveis, não renováveis, materiais e serviços) dos sistemas de tratamento da ETE 

de Reatores e da ETE Lagoas. E a tabela 18 apresenta o resumo dos índices emergéticos. 

 

Tabela 17: Resumo das principais categorias emergéticas. 

 

 

ETE de Reatores 

(10
14

 Sej/ano)*

ETE de 

Reatores (%)
ETE Lagoas (10

14 

Sej/ano)*

ETE Lagoas 

(%)

R Renováveis 2,56 0,06% 18,67 0,77%

N Não renováveis 0 0,00% 0 0,00%

M Materiais 1.634 37,1% 318 13,2%

S Serviços 2.766 62,8% 2.075 86,0%

Y Emergia total 4.403 100% 2.412 100%

INDICADORES
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Figura 27: Comparação entre as principais categorias emergéticas 

 

Tabela 18: Resumo dos índices emergéticos da ETE de Reatores e da ETE Lagoas 

ÍNDICES EMERGÉTICOS CÁLCULO ETE de Reatores ETE Lagoas UNIDADE

Renovabilidade (%R) %R = 100*R/Y 0,06 0,77 %

Produção Emergética (EYR) EYR = Y/F 1,00 1,01 -

Investimento Emergético (EIR) EIR = F/(N+R) 1717 128 -

Taxa de Carga Ambiental (ELR) ELR = (N+F)/R 1717 128

Índice de Sustentabilidade Emergética (SI) SI = EYR/ELR 0,0006 0,0079 -

Transformidade do Esgoto Efluente Tr = Y/E esgoto efluente 3,01E+06 1,51E+06 sej/J

Transformidade do Lodo Tr = Y/E lodo 7,00E+05 1,06E+06 sej/J

Transformidade do Gás Metano Tr = Y/E metano 2,94E+05 1,71E+05 sej/J  

 

 Pela tabela 17 e a figura 27 observam-se que os recursos da economia (F=M+S), a 

soma dos materiais e dos serviços, são os fluxos de energia mais importantes no processo de 

tratamento de efluentes estudados, respondendo por mais de 99% dos recursos necessários 

(99,9% na ETE de Reatores e 99,2% na ETE Lagoas). Nos dois sistemas, a maior 

contribuição é dos serviços cujos fluxos emergéticos que os compõem são o emdolar do custo 

do terreno, do custo da implantação, da manutenção e da operação e a emergia da mão de 

obra. Comparando-se as tabelas 11 e 14, apesar de tanto a ETE de Reatores quanto a ETE 

Lagoas terem como insumo mais importante o custo da mão de obra, a principal diferença 

entre as duas são as suas características de construção, a ETE de Reatores usa mais materiais 

da economia (não renováveis), destacando-se a eletricidade e o concreto ao passo que a ETE 

Lagoas só usa mais emergia no seu processo de tratamento devido a grande área que é 
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requerida para a construção da lagoa, o que leva à uma alta contribuição por parte do custo da 

implantação e da compra do terreno.  

A parcela dos recursos da natureza (I=R+N) utilizados é de menos de 1%, bastante 

pequena, indicando que estas estações de tratamento aproveitam pouco a energia livre da 

biosfera. Quando se avalia a parcela renovável dos recursos da natureza utilizados, este 

percentual indica que a ETE de Reatores (composta por um reator UASB e um filtro 

anaeróbio) usa menos de 0,1% de recurso renovável no seu processo de tratamento de esgoto, 

enquanto a ETE Lagoas (composta por lagoa anaeróbia e lagoa facultativa) usa menos de 1%. 

O esgoto bruto que entra no processo para ser tratado é um recurso da natureza não renovável 

(N) e se fosse contabilizado neste estudo corresponderia por mais de 17% da emergia total, 

nos dois sistemas de tratamento. Para a ETE de Reatores o valor da emergia seria de 9,56 x 

10
16

 sej/ano e para a ETE Lagoas seria de 6,44 x 10
16

 sej/ano (cálculos no anexo C). Como já 

mencionado no item 5.1.1, este trabalho não considera a emergia do esgoto bruto para o 

cálculo da emergia total dos sistemas e os índices emergéticos. Isto porque se pretende 

comparar os indicadores que são diferentes entre as duas ETEs e o esgoto bruto afluente é o 

mesmo para as duas. Outro motivo considerado para não contabilizar o esgoto como emergia 

de entrada para o cálculo da emergia total das ETEs é o fato dele ser um produto e portanto 

ser o elemento para o qual todo o sistema está prestando o seu serviço. Assim o esgoto foi 

considerado como uma saída do sistema e calculada a sua transformidade através do resultado 

da divisão entre a emergia total (Y) e a energia do esgoto produzida pela sua matéria orgânica 

em termos de DBO. 

Existe uma questão quanto a consideração do esgoto bruto afluente no cálculo da 

emergia de sistemas de tratamento de esgoto, alguns estudos consideram o mesmo como um 

co-produto das atividades humanas e calculado pela divisão entre a emergia necessária para 

sustentar uma pessoa e a produção de esgoto per capita (Arias e Brown, 2009 e Behrend, 

2007). Esse cálculo atribui um valor muito alto de emergia para o esgoto bruto, na ordem de 

10
20

 sej/ano, bem maior que a emergia total calculada para os sistemas de tratamento deste 

estudo. A questão a cerca da contabilidade do esgoto bruto afluente na emergia dos sistemas 

de tratamento de esgoto e da forma com a sua emergia deve ser calculada é questionável e 

sugere-se a discussão em pesquisas futuras. 

  A ETE de Reatores usa mais recursos não renováveis que a ETE Lagoas, o que reflete 

no resultado (Y), onde se precisa de 45% mais emergia para tratar o esgoto da comunidade no 
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tipo de ETE com reator e filtro que o tipo de ETE com lagoas de estabilização cuja emergia 

necessária é de 4,40 x 10
17

 sej/ano e 2,41 x 10
17

 sej/ano, consequentemente.  

Quando se compara as duas ETEs pela eficiência de remoção de poluentes como 

DBO, DQO e SS, a ETE com reator e filtro é mais eficiente que a ETE lagoas. As eficiências 

de remoção de nutrientes e de organismos patogênicos são provenientes de dados publicados 

na literatura e os valores médios apresentados são os mesmos para as duas estações de 

tratamento sendo: abaixo de 50% para Amônia-N, abaixo de 60% para Nitrogênio total, 

abaixo de 35% para fósforo total e entre 1-2 unidades logarítmicas de coliformes fecais (ver 

Tabela 3). 

A predominância do uso dos recursos provenientes da economia sobre os recursos 

provenientes da biosfera indicam a pressão que o sistema de tratamento de esgoto causa ao 

ecossistema. Tem-se um melhor entendimento com a análise dos índices emergéticos da 

Tabela 18, a seguir. 

 O indicador de Renovabilidade (%R) indica o percentual de energia renovável 

envolvida no processo.  A ETE Lagoas utiliza mais energia renovável que a ETE de Reatores 

sendo o índice daquela 0,77% contra 0,06% da ETE de Reatores . Segundo Braga, 2002 (em 

Silva, 2006), o protocolo de Kyoto diz que até 2010 o uso de fontes de energia renovável deve 

alcançar 10%. Nenhum dos dois sistemas atinge este índice. 

 A razão de rendimento emergético (EYR), é um indicador do ganho de energia 

disponibilizada pelos recursos da economia, é uma medida da habilidade do processo para 

explorar os recursos energéticos locais da natureza, renováveis ou não. O valor mínimo é um, 

e este índice estar próximo de um indica que o sistema consome tanta energia quanto a que 

disponibiliza para a economia (EYR=Y/F). Neste estudo a ETE composta por reatores 

anaeróbios (ETE de Reatores) apresenta EYR igual a 1,00 e a ETE composta por lagoas (ETE 

Lagoas), apresentam EYR igual a 1,01, isto se deve a elevada contribuição dos materiais e 

serviços dos dois sistemas de tratamento, que eleva o valor do F.  A produção emergética 

indica que para cada unidade de emergia do sistema, nada vem do meio ambiente para a ETE 

de Reatores e apenas 0,01 provém do meio ambiente na ETE de Lagoas. 

 O EIR, razão de investimento de emergia, mede a relação entre a quantidade de 

recursos da economia que é utilizado no processo versus a quantidade de energia da natureza 

utilizada. Mede o investimento da sociedade para produzir um bem, em relação à contribuição 

da natureza. Portanto, se o EIR é menor, isso indica que o meio ambiente disponibiliza mais 

recursos para o processo produtivo. No caso dos sistemas deste estudo, a ETE Lagoas tem 
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uma parcela um pouco maior de contribuição dos recursos da natureza no seu processo de 

tratamento de esgoto que a ETE de Reatores, o seu EIR é 13 vezes menor que o da ETE de 

Reatores o que faz a ETE Lagoa ser mais competitiva. Uma forma de deixar a ETE Lagoas 

ainda mais competitiva é através da redução de sua área, o que reduz o custo do terreno e do 

maior uso de recursos naturais na construção das lagoas de estabilização. Por exemplo é 

prática comum se construir lagoas de estabilização sem o calcário no entorno da borda livre 

das lagoas, o que reduz a utilização de recursos da economia e o custo. Outra sugestão é 

aplicar o sistema em local afastado das zonas urbanas, que possuem grande disponibilidade de 

área e baixo custo do terreno. 

 A taxa de carga ambiental (ELR) é a razão entre os recursos renováveis e os não 

renováveis. Avalia a pressão que o processo produtivo causa no ecossistema. Quanto maior 

seu valor, maior a pressão do sistema econômico no ecossistema, este é o caso da ETE de 

Reatores que apresenta o valor de ELR de 1717, mais que 13 vezes maior que a ETE Lagoas 

cujo valor é 128.  

 O índice de sustentabilidade emergética (SI) indica se o sistema contribui com energia 

a favor do equilíbrio ambiental. Para o caso dos sistemas estudados o valor do SI é bem baixo, 

sendo 0,0079 para a ETE com Lagoas e 0,0006 para a ETE com reatores anaeróbios. 

 Os produtos analisados nos sistemas de tratamento deste estudo foram: o esgoto 

efluente, o lodo e o gás metano. A transformidade permite fazer comparações com outros 

sistemas. A transformidade calculada é a relação entre a Emergia total do sistema e a energia 

calculada do produto. A Tabela 18 mostra as transformidades calculadas neste estudo para os 

dois sistemas estudados. Para um mesmo produto, quanto menor a transformidade, menos 

emergia se usa e maior a eficiência do sistema em relação a emergia utilizada. Desta forma a 

ETE com reatores anaeróbios possui pior eficiência na transformação do esgoto efluente e do 

gás metano que a ETE com lagoas, e melhor eficiência na transformação do lodo. As 

transformidades calculadas para o esgoto foram de 3,01 x 10
6 

sej/J para a ETE de Reatores e 

1,51 x 10
6
 sej/J para a ETE Lagoas. De forma geral, estes valores são comparáveis com os 

encontrados na literatura publicada. O estudo de Vassalo et al (2009) encontrou a 

transformidade de 4,32 x 10
4
 sej/J para a análise emergética de sistema de tratamento de 

esgoto na Itália. Behrend (2007) que calculou a emergia de alternativas para reuso do esgoto 

tratado em ETEs na Geórgia, USA, os valores encontrados foram entre 4,70 x 10
16

 sej/J e 4,83 

x 10
16

 sej/J.  

 



 77 

5.3.2.  INDICADORES DE DESEMPENHO ESPECÍFICOS 

 

 Na Tabela 19 estão apresentados os indicadores específicos de desempenho da ETE de 

Reatores e da ETE Lagoas. 

Avaliando a Tabela 19 conclui-se que a ETE Lagoas (com lagoas de estabilização) usa 

45% menos emergia que a ETE de Reatores (com reator UASB e filtro anaeróbio) para tratar 

1 m
3
 de esgoto. Da mesma forma, a ETE Lagoas usa menos emergia que a ETE de Reatores 

para reduzir 1kg de DBO e para atender um habitante. A Emergia por uso de área da ETE 

Lagoas apresenta valor 13 vezes menor que ETE de Reatores. Quanto a produção de lodo, é a 

ETE de Reatores quem usa menos emergia por kg de lodo produzido. Já em termos de 

eficiência de remoção de poluentes a ETE de Reatores é mais eficiente que a ETE Lagoa. 

Quando analisamos as Tabelas 19 e 20 junto com a Tabela 18 observa-se que o 

sistema de tratamento com reatores anaeróbios tem melhor eficiência à remoção dos poluentes 

e portanto melhor qualidade no seu efluente final que o sistema com lagoas de estabilização, 

no entanto, ele causa mais pressão ao ecossistema a medida que usa mais recursos da 

economia e não renováveis para tratar a mesma quantidade de esgoto que trata a ETE Lagoas. 

A ETE Lagoas possui melhor aproveitamento dos recursos para tratar 1 m
3
 de esgoto, 

também apresenta melhor índice de Renovabilidade, maior índice de sustentabilidade 

emergética, menor índice de investimento emergético, menor taxa de carga ambiental e usa 

menos emergia (Y) no seu sistema de produção de efluentes que a ETE de Reatores. 

 

Tabela 19: Comparação dos indicadores específicos dos sistemas de tratamento. 

INDICADORES ESPECÍFICOS CÁLCULO ETE de Reatores ETE Lagoas Unidade

Remoção de DBO - 95 81 %

Remoção de DQO - 91 80 * %

Remoção de SS - 85 * 75 * %

Remoção de N total - 50 * 30 * %

Remoção de P total - 43 * 35 * %

Remoção de Amônia-N - 60 * 35 * %

Remoção Coliformes - - 95 * %

Emergia/kg de DBO tratada Y/kgDBO anual 3,97 2,18 10
12

 sej/kg

Emergia por unidade de cada ETE Y/volume anual tratado 1,39 0,76 10
12

 sej/m
3

Emergia/kg de lodo Y/kg de lodo anual 11,62 17,65 10
12

 sej/kg

Emergia per capita Y/n
o
 de habitantes 78,88 43,21 10

12
 sej/hab/ano

Emergia por uso de área Y/área usada 351,1 26,41 10
12

 sej/m
2
/ano  
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Tabela 20: Sumário das principais informações das estações de tratamento de esgoto 

PARÂMETROS UNIDADE ETE de Reatores ETE Lagoas

Área do tratamento m
2 1.254 9.134

Vazão média L/s 10,04 10,04

Nº Habitantes hab 5.582 5.582

Custo da implantação US$ 443.617 232.583

Custo do terreno US$ 34.833 253.710

Custo de operação e manutenção US$/ano 13.180 9.924

Custo mão de obra (com encargos) US$/ano 61.965 31.365

Vida útil ano 20 20

Volume anual de esgoto tratado m
3
/ano 316.623 316.623

Carga orgânica anual kgDBO/ano 110.818 110.818

Produção de lodo anual kgSST/ano 37.898 13.665

DBO do esgoto tratado mgDBO/L 17 65

DQO do esgoto tratado mgDQO/L 46 100  

 

  Uma sugestão para avaliar o melhor aproveitamento emergético da ETE de Reatores é 

fazer a análise emergética considerando o reaproveitamento do biogás como fonte de energia 

elétrica e assim reduzir o consumo de eletricidade, que é o segundo maior recurso utilizado 

que mais contribui para o aumento da quantidade de emergia utilizada no processo de 

tratamento do esgoto (Tabela 11). Outra ação é a analise da quantidade de mão de obra 

empregada que é o recurso com maior contribuição, recomendando-se reduzir a quantidade de 

operadores.  

   A ETE Lagoas apresentou melhor performance emergética uma vez que utiliza menos 

recursos e possui melhor índice de Renovabilidade em comparação com a ETE de Reatores.  

No entanto uma forma de aumentar ainda mais o desempenho emergético da ETE Lagoas 

seria o aumento da profundidade das lagoas que compõem o seu sistema, o que reduz a área 

necessária para sua implantação e logo, redução do custo do terreno, e da quantidade de 

calcário usado para proteção do talude ao nível da água das lagoas. O custo do terreno é o 

segundo recurso de maior valor emergético, representando quase 17% dos recursos usados no 

tratamento do esgoto pelas lagoas de estabilização. 

Um dos objetivos deste trabalho é gerar subsídios para decisão sobre a melhor escolha 

do tipo de tratamento sobre o ponto de vista conjunto de sustentabilidade, eficiência do 

tratamento e econômico. Para os sistemas de tratamento aqui estudados, pelas Tabelas 17, 18 

e 19 conclui-se que a ETE composta por reator UASB e filtro anaeróbio apresenta melhor 
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eficiência na remoção dos poluentes do esgoto que serão despejados no recurso hídrico e na 

atmosfera e que a ETE composta por lagoas de estabilização é a melhor escolha em termos 

econômicos sendo cerca de 33% mais barata que a ETE de reatores. Na análise emergética a 

melhor opção é a ETE Lagoas que apresenta 45% menos emergia para tratar a mesma 

quantidade de esgoto, maior Renovabilidade e menor carga ambiental (impacto). A Tabela 21 

expõe um resumo dos principais indicadores e a melhor recomendação correspondente e a 

Figura 28 faz um comparativo percentual destes indicadores entre as duas ETE‟s. 

 

Tabela 21: Resumo dos principais indicadores com a melhor indicação da ETE. 

Principais Indicadores
ETE de 

Reatores (%)
ETE Lagoas (%) Recomendação Fonte

Renovabilidade 0,06 0,8 ETE Lagoas calculado

Emergia 100 55 ETE Lagoas calculado

Taxa de carga ambiental 100 7 ETE Lagoas calculado

Despesas totais 100 66 ETE Lagoas calculado

Remoção de DBO 95 81 ETE Reatores calculado

Remoção de DQO 91 80 ETE Reatores Prosab, 2006

Remoção de SS 85 75 ETE Reatores Prosab, 2006

Remoção Coliformes - 95 ETE Lagoas Prosab, 2009

Remoção de N total 50 30 baixa para ambos Prosab, 2009

Remoção de P total 43 35 baixa para ambos Prosab, 2009

Remoção de Amônia-N 60 35 baixa para ambos Prosab, 2009  
 

 A Emergia total envolvida no tratamento do esgoto nos dois sistemas estudados 

apresentou valor alto na ordem de 10
17

 sej/ano. Logo é necessária uma grande quantidade de 

emergia para produzir o esgoto. A transformidade do esgoto é alta. Isto confirma o valor do 

esgoto para a sociedade e para o ecossistema. O esgoto possui alto valor de transformidade o 

que indica ser um produto valioso, por isto é importante usá-lo para retroalimentar outros 

processos. 

A importância de se tratar o esgoto e fazer o seu reuso sob a ótica do tratamento para 

remoção de poluentes é de grande conhecimento na região nordeste. O trabalho aqui 

apresentado reforça a necessidade da aplicação de sistemas de tratamento de esgoto também 

sob o ponto de vista da metodologia emergética que revela a elevada emergia existente no 

esgoto indicando o seu alto poder de impacto no meio ambiente, recomendando-se o 

tratamento do esgoto bruto e o reuso do esgoto tratado. 
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Figura 28: Comparativo percentual entre os principais indicadores das ETE‟s. 

 

Os sistemas de tratamento propostos como alternativas neste trabalho são compostos 

por tratamento secundário que tem pouca remoção de nutrientes, sendo recomendável o 

complemento com outro tipo de tratamento ou fazer o reuso deste efluente, rico em nutrientes, 

para irrigação, hidroponia, ou para serem absorvidos pelos peixes (economia de ração) e etc. 

No entanto estes temas, assim como os padrões de lançamentos de esgoto nos corpos 

receptores não são discutidos neste trabalho, assim como os efluentes industriais.  

A ETE de Reatores e a ETE Lagoas são constituídas de alternativas de tratamento 

bastante utilizadas no Brasil e no Nordeste brasileiro: reator UASB, filtro anaeróbio e lagoas 

de estabilização (lagoa anaeróbia e lagoa facultativa). Pelos resultados gerais apresentados 

nos aspectos economia, emergia e remoção de poluentes, uma boa escolha de sistema de 

tratamento para as regiões pobres do nordeste, com pouco e em alguns casos nenhum 

tratamento dos seus esgotos sanitários, é a lagoa de estabilização. É uma alternativa mais 

econômica, que aproveita melhor os recursos naturais, apresentou menor Emergia, maior 

renovabilidade, não usa energia elétrica (somente a solar), é de fácil e simples construção e 

operação, precisa de pouca manutenção e possui relativamente boa eficiência de remoção de 

poluentes como DBO, DQO, SS e coliformes fecais. 
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5.3.3. O VALOR DA TRANSFORMIDADE E A ESCOLHA DA SOLUÇÃO MAIS 

APROPRIADA PARA CADA LOCAL 

 

Na teoria emergética existe um conceito de “matching” (formar pares apropriados) 

que pode ser aplicado na escolha da solução de engenharia mais apropriada para cada local. 

Esse conceito diz que sistemas bem sucedidos usam produtos para retroalimentar e amplificar 

energias de menor qualidade, mas de maneira comensurada, isto é, produtos de 

transformidades menores são usados em sistemas menos desenvolvidos, e os de 

transformidades mais elevadas em sistemas mais complexos (Odum, 1996). 

Dessa forma, pode-se também utilizar esse conceito na escolha de alternativas de 

sistemas de tratamento: áreas mais urbanizadas e industrializadas, com sistemas de maior 

transformidade e áreas mais rurais e menos intensas, com sistemas de menor transformidade. 

Para representar a intensidade de emergia de um território, tem-se geralmente 

estimado um indicador denominado “densidade emergética”, que é toda emergia afluindo 

daquele território, dividido pela área. (Odum, 1996). As densidades emergéticas variam de 1,3 

a 3 x 10
11

 sej/m2/ano para áreas rurais e até 150 a 54.000 x 10
11

 sej/m
2
/ano. 

Pode-se se utilizar, portanto, esse conceito para escolher as melhores alternativas de 

tratamento de esgotos para cada lugar, indicando soluções mais energeticamente intensas para 

as cidades, e as menos intensas (como disposição no solo, lagoas, etc.) para áreas mais rurais. 

Pelos resultados da Tabela 19, conclui-se que a ETE de Reatores é recomendada para áreas 

urbanas e a ETE Lagoas mais adequada para áreas rurais. Sendo o “matching” da ETE de 

Reatores igual a 3.511 x 10
11 

sej/m
2
/ano e o da ETE Lagoas 264 x 10

11
 sej/m

2
/ano. 

 

5.3.4. ANÁLISE EMERGÉTICA DE OUTROS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE 

ESGOTO DE TRABALHOS PUBLICADOS 

 

 Este item tem o objetivo de fazer uma coletânea da aplicação da análise emergética em 

algumas alternativas de tratamento de esgoto provenientes de outros estudos publicados. Aqui 

será feito um resumo dos resultados dos índices emergéticos e indicadores das diferentes 

estações de tratamento. Quanto aos indicadores de eficiência de remoção de poluentes 

somente alguns dos trabalhos publicados apresentam esses valores. Baseado nesses dados 

pode-se fazer uma análise geral do melhor tipo de tratamento e também comparação do 

estudo objeto desta dissertação com outras duas ETEs semelhantes. 



 82 

 Nas Tabelas 22, 23 e 24 está o sumario dos resultados dos sistemas de tratamento de 

esgoto. Sendo a Tabela 22 o resumo das informações dos sistemas, a Tabela 23 dos índices 

emergéticos e a Tabela 24 dos indicadores específicos. Os dados da ETE Lagoas e a ETE de 

Reatores foram calculadas nesta dissertação. Os dados da ETE Lagoon e da ETE SBR foram 

publicados por Arias e Brown (2009), estas duas estações serão comparadas com os sistemas 

deste trabalho porque são as mais semelhantes com o estudo desta dissertação tanto em 

relação ao tipo do tratamento ao qual o esgoto é submetido quanto ao cálculo da emergia. Os 

dados da ETE c/ Ozônio são do trabalho de Vassalo et al (2009). E os dados da ETE Lodo 

Ativado e da ETE Biodigestor são de Silva (2006). 

 

Tabela 22: Sumário das principais informações dos sistemas deste trabalho e dos publicados.  

DADOS TÉCNICOS UNIDADE
ETE de 

Reatores

ETE 

Lagoas

ETE 

Lagoon
ETE SBR

ETE c/ 

Ozônio

ETE Lodo 

Ativado

ETE 

Biodigestor

Área do tratamento m
2 1.254 9.134 24.670 24.670 45.000 1.344 55

Vazão média L/s 10,04 10,04 20,00 36,50 377,35 16,00 0,96

Nº Habitantes hab 5.582 5.582 14.000 16.000 166.000 9.985 600

Custo da implantação US$ 443.617 232.583 151.548 337.318 - - -

Custo do terreno US$ 34.833 253.710 - - -

Custo operação US$/ano 13.180 9.924 8.139 41.394 - - -

Custo mão de obra US$/ano 61.965 31.365 4.592 6.793 - - -

Vida útil Ano 20 20 25 25 50 25 25

Volume de esgoto tratado m
3
/ano 316.623 316.623 630.720 1.151.064 11.900.000 504.576 30.275

Carga orgânica anual kgDBO/ano 110.818 110.818 228.321 188.774 2.980.000 127.250 9.094

DBO do esgoto tratado mgDBO/L 17 65 52 35 11 - -  

 

 

 

Tabela 23: Sumario dos índices emergéticos dos sistemas de tratamento de esgoto. 

ÍNDICES EMERGÉTICOS UND.
ETE de 

Reatores

ETE 

Lagoas

ETE 

Lagoon
ETE SBR

ETE c/ 

Ozônio

ETE Lodo 

Ativado

ETE 

Biodigestor

Recursos Renováveis (R) sej/ano 2,56E+14 1,87E+15 2,95E+15 1,08E+15 5,06E+16 1,25E+17 3,80E+14

Recursos Não Renováveis (N) sej/ano 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 4,89E+16 9,48E+13

Recursos da Economia (F) sej/ano 4,40E+17 2,39E+17 6,36E+16 8,85E+17 1,98E+19 3,04E+17 2,37E+16

Emergia total (Y) sej/ano 4,40E+17 2,41E+17 6,65E+16 8,86E+17 1,98E+19 4,78E+17 2,42E+16

Renovabilidade (%R) % 0,06 0,77 4,44 0,12 0,26 26,23 1,57

Produção Emergética (EYR) - 1,00 1,01 1,05 1,00 1,00 1,57 1,02

Investimento Emergético (EIR) - 1717 128 22 822 391 2 50

Taxa Carga Ambiental (ELR) - 1717 128 22 822 391 3 63

Índice de Sustentabilidade 

Emergética (SI)
- 0,0006 0,0079 0,0486 0,0012 0,0026 0,5595 0,0163
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Tabela 24: Sumário dos indicadores específicos dos sistemas. 

INDICADORES 

ESPECÍFICOS
UND.

ETE de 

Reatores

ETE 

Lagoas

ETE 

Lagoon
ETE SBR

ETE c/ 

Ozônio

ETE Lodo 

Ativado

ETE 

Biodigestor

Remoção de DBO % 95 81 86 79 96 85-98 85-93

Remoção de SS % 80-90* 70-80* 79 73 - - -

Emergia/kg de DBO tratada sej/kg 3,97E+12 2,18E+12 2,91E+11 4,70E+12 6,65E+12 3,76E+12 2,66E+12

Emergia por unidade sej/m
3 1,39E+12 7,62E+11 1,05E+11 7,70E+11 1,66E+12 9,48E+11 7,98E+11

Emergia per capita sej/hab/ano 7,89E+13 4,32E+13 4,75E+12 5,54E+13 1,19E+14 4,79E+13 4,03E+13

Emergia por uso de área sej/m
2
/ano 3,51E+14 2,64E+13 2,70E+12 3,59E+13 4,40E+14 3,56E+14 4,41E+14

* Valores médios da literatura  

 

5.3.4.1. COMPARAÇÃO COM OUTROS TRABALHOS 

 

Arias e Brown (2009) publicaram trabalho aplicando a metodologia emergética em  

estações de tratamento do esgoto municipal da Colômbia. Para comparar com o estudo de 

caso aqui apresentado usam-se os resultados da estação de tratamento composta por lagoas 

anaeróbica e facultativa, denominada de ETE Lagoon e estação de tratamento composta de 

reator sequencial em batelada, chamada de ETE SBR. A ETE Lagoon é composta por um 

sistema de lagoas de estabilização localizadas no Tabio, ao norte de Bogotá. Contém grade de 

barras, caixa de areia, lagoa anaeróbica e duas lagoas facultativas em paralelo, com duas 

lagoas em série. A ETE SBR, também localizada em Bogotá, é composta por caixa de areia, 

dois reatores por batelada, um digestor de lodo e leitos de secagem para o lodo.  

Pela similaridade no processo de tratamento e na aplicação da metodologia 

emergética, compara-se a ETE Lagoa com a ETE Lagoon, ambos sistemas compostos por 

lagoas de estabilização, e a ETE de Reatores com a ETE SBR compostas por reatores tipo 

UASB mais filtro anaeróbio e reatores sequenciais em batelada.  

Analisando-se a Tabela 25, nota-se que, para os sistemas de lagoas de estabilização a 

ETE Lagoon tem a menor Emergia, 6,65 x 10
16

 contra 2,41 x 10
17

 (ETE Lagoas). Logo gera 

menor impacto para a biosfera ao mesmo tempo que possui maior aproveitamento dos 

recursos renováveis (R). Isto também é confirmado pelos resultados que estão na tabela 23 

onde a ETE Lagoon apresenta maior renovabilidade, maior produção emergética, menor taxa 

de carga ambiental e maior sustentabilidade emergética. Pela Tabela 24 conclui-se que a ETE 

Lagoon gasta menos emergia para tratar 1 m
3
 de esgoto assim como tem menor densidade 

emergética, ou seja, consome menos emergia por m
2
 ocupado. 
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A principal diferença que faz a ETE Lagoon ter menor emergia e melhor resultado 

encontra-se nos Serviços (S), isto acontece porque a ETE Lagoon não contabiliza a emergia 

do custo do terreno, do custo da implantação e do custo da operação. No entanto estes 

serviços representam quase 46% da emergia total da ETE Lagoas. Os indicadores emergéticos 

calculados sem as despesas com compra do terreno, implantação da obra e custo com 

operação e manutenção estão na Tabela 26. Outra grande diferença entre as duas ETE‟s que 

impacta no resultado é o tamanho da ETE Lagoon que possui área quase 3 vezes maior que a 

ETE Lagoas (ver Tabela 22). A área permite que a ETE Lagoon tenha um maior 

aproveitamento da emergia da chuva, que é o recurso da natureza renovável considerado nos 

dois sistemas, consequentemente a ETE Lagoon tem valor de R maior, refletindo em maior 

índice de renovabilidade, maior produção emergética, maior sustentabilidade e menor impacto 

ao ecossistema. 

O esgoto bruto afluente aos dois sistemas de Arias e Brown, assim como no estudo de 

caso desta dissertação, também não é considerado no cálculo da emergia, não havendo 

contribuição de recurso não renovável da natureza (N). 

 

Tabela 25: Indicadores emergéticos dos sistemas de lagoas e reatores. 

 

Tabela 26: Indicadores emergéticos, desconsideradas as despesas com terreno, implantação e 

operação  

 

ETE Lagoas 

(Sej/ano)

ETE Lagoon 

(Sej/ano)

ETE Reatores 

(Sej/ano)

ETE SBR 

(Sej/ano)

R Renováveis 1,87E+15 2,95E+15 2,56E+14 1,08E+15

N Não renováveis 0 0 0 0

M Materiais 3,18E+16 3,36E+16 1,63E+17 8,41E+17

S Serviços 2,08E+17 2,99E+16 2,77E+17 4,43E+16

Y Emergia total 2,41E+17 6,65E+16 4,40E+17 8,86E+17

INDICADORES

ETE Lagoas 

(Sej/ano)

ETE Lagoon 

(Sej/ano)

ETE Reatores 

(Sej/ano)

ETE SBR 

(Sej/ano)

R Renováveis 1,87E+15 2,95E+15 2,56E+14 1,08E+15

N Não renováveis 0 0 0 0

M Materiais 3,18E+16 3,36E+16 1,63E+17 8,41E+17

S Serviços 9,73E+16 2,99E+16 1,57E+17 4,43E+16

Y Emergia total 1,31E+17 6,65E+16 3,21E+17 8,86E+17

INDICADORES
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 Comparando-se a ETE de Reatores com a ETE SBR é a ETE de Reatores, composta 

por reator UASB e filtro anaeróbio, que possui menor emergia que a ETE com reator 

sequencial em batelada e digestor de lodo. Apesar do resultado das duas ETEs ficarem 

próximos, quando se comparam os índices emergéticos (Tabela 23), a ETE SBR apresentou 

melhor renovabilidade (%R) e sustentabilidade (SI), menor impacto ambiental (ELR) e menor 

investimento da economia (EIR). Isto se deve principalmente porque a área de tratamento da 

SBR é quase 20 vezes maior que a ETE de Reatores, o que propicia um maior aproveitamento 

da chuva e logo maior contribuição de emergia renovável (R) para a ETE SBR, assim, o valor 

de R nesse sistema é 4 vezes maior. Quando se comparam os indicadores específicos dos 

sistemas (Tabela 24), a ETE SBR tem melhor aproveitamento emergético por área e precisa 

de menos emergia para tratar 1 m
3
 de esgoto.  

 A comparação reforça que o sistema composto por lagoas de estabilização aproveita 

mais os recursos naturais renováveis, causando menor impacto ao ecossistema, usa menos 

recursos provenientes da economia sendo uma alternativa mais sustentável e mais econômica. 

As lagoas necessitam de grandes áreas e poucos materiais para sua construção o que revelou 

um melhor aproveitamento emergético por m
2
 e menor consumo de emergia para tratar 1 m

3
 

de esgoto.  

A seguir são descritas as outras estações de tratamento de esgoto das Tabelas 22, 23 e 

24. 

 

5.3.4.2. ANÁLISE EMERGÉTICA PUBLICADA DE OUTROS SISTEMAS DE 

TRATAMENTO DE ESGOTO 

 

Vassallo et al (2009) aplicou a metodologia emergética em uma estação de tratamento 

de esgoto localizada em Savona, na Itália. É composta por tratamento primário, secundário e 

terciário, compostos por filtros de limpeza, caixa de areia, tanque de decantação primário, 

tanques de aeração, tanques de decantação secundários e desinfecção por ozônio, o lodo é 

coletado e tratado anaerobicamente. Chama-se esse sistema de ETE c/ Ozônio.  

A publicação de Vassalo et al apresenta o cálculo do esgoto bruto como fonte de 

energia não renovável, no entanto, assim como nesta dissertação, eles também não 

contabilizam sua emergia no cálculo dos índices emergéticos; o valor de N (recurso não 

renovável) é zero. Na análise da ETE c/ Ozônio o oxigênio consumido pela decomposição da 
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matéria orgânica durante a digestão aeróbica é considerado, o autor comenta que a 

consideração deste recurso não é feita em outros trabalhos e, portanto procede a análise 

emergética com e sem a Emergia do oxigênio consumido. Para maior semelhança com o 

estudo de caso deste trabalho, o oxigênio consumido não foi contabilizado na emergia do 

sistema. Também para manter o mesmo critério de cálculo deste trabalho, a consideração que 

os autores fazem de contabilizar 10% da emergia da mão de obra como recurso renovável não 

é considerada. Assim como Arias e Brown, Vassalo et al também não considerou despesas 

com compra do terreno e implantação da ETE. Só considerou o custo anual com a 

manutenção da ETE. Outra diferença com este estudo é que a água consumida na ETE c/ 

Ozônio foi considerada no cálculo da emergia sendo 64% de sua emergia considerada 

renovável e 34% como não renovável. 

Alguns dados técnicos da ETE c/ Ozônio são visualizados na Tabela 22 e os resultados 

dos índices emergéticos e indicadores específicos nas Tabelas 23 e 24, respectivamente. A 

emergia total do sistema tratado aerobiamente com tratamento terciário por ozônio é de 1,98 x 

10
19

 sej/ano, um valor bem elevado e o maior entre todos os sistemas analisados. 99,74% da 

emergia total vem dos recursos da economia (F), cujos principais colaboradores são os 

materiais: concreto (42%), eletricidade (40%) e químicos adicionados ao tratamento (11%). O 

valor de R é de 1,25 x 10
16

 sej/ano, comparativamente grande em relação às outras estações, 

mas relativamente pequeno ao seu valor de F e Y resultando em baixa produção emergética 

(EYR=1,00), portanto não há parcela do meio ambiente na produção do esgoto tratado. 

Devido a sua alta emergia, a ETE c/ Ozônio é o sistema que mais trabalha para tratar o 

esgoto e, portanto os seus indicadores específicos são os maiores dentre todos os sistemas 

analisados (ver tabela 24). É a ETE que mais precisa de emergia para tratar 1 m
3
 de esgoto, 

para atender um habitante e para reduzir 1kg de DBO. 

Silva (2006) aplicou metodologia emergética em duas estações de esgoto chamadas de 

ETE Lodo Ativado e ETE Biodigestor. A ETE Lodo Ativado é composta por grade de barras, 

caixa de areia, 4 tanques de aeração abertos, 4 tanques de decantação e dois tanques 

adensadores para o lodo produzido; o efluente é enviado a um rio. Esta estação trata do esgoto 

de 9.985 habitantes da cidade de Guratinguetá em São Paulo.  A ETE Biodigestor é composta 

por grade de barras, caixa de areia, biodigestor e filtro biológico, seu efluente é despejado em 

um corpo d‟água. Localiza-se na cidade de Petrópolis no Rio de Janeiro e atende 600 

habitantes.  
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No cálculo da emergia do Lodo Ativado o oxigênio utilizado na aeração e na queima 

de combustível são contabilizados no cálculo da emergia como recursos renováveis (R), estes 

recursos somados representam 26% da emergia total do sistema que por conseguinte possui a 

maior renovabilidade dentre todos as ETEs explicitadas na Tabela 23. A quantidade de lodo 

enviada para aterro é contabilizada como recurso não renovável (N). A emergia do uso do 

solo entrou no cálculo de N, como a quantidade equivalente de biomassa de eucalipto que o 

solo deixou de produzir por ter sido ocupado pela construção da ETE. Essas contabilizações 

aumentam a contribuição dos recursos da natureza (I) que representam quase 36,5% da 

emergia total. Os recursos da economia (F) representam 6,5% da emergia total. Observa-se 

que o sistema de lodo ativado estudado por Silva, diferente dos outros sistemas, tem um maior 

equilíbrio entre o uso dos recursos da natureza e da economia e esta é uma razão de apresentar 

os melhores índices emergéticos e a melhor produção emergética (EYR) com valor de 1,57, 

significando uma melhor participação do meio ambiente no processo do tratamento do esgoto 

e portanto menor pressão ambiental (ELR). Também apresenta o menor EIR indicando que 

exige menos da economia e, portanto é mais competitivo e tem maior índice de 

sustentabilidade. 

É importante observar que a única despesa considerada no cálculo da emergia da ETE 

Lodo Ativado é a mão de obra (17,5% da emergia total). Os custos com a compra do terreno, 

a implantação e manutenção e operação da ETE são desconsiderados tanto na ETE Lodo 

Ativado quanto na ETE Biodigestor. 

 No cálculo da ETE Biodigestor o recurso não renovável é a quantidade equivalente de 

biomassa de eucalipto que o solo deixou de produzir por ter sido ocupado pela construção da 

ETE. O biogás produzido na digestão do esgoto é coletado e utilizado como gás em uma 

creche vizinha ao sistema, a queima do biogás é considerada como recurso renovável. O reuso 

do biogás é fundamental para melhorar o resultado emergético da ETE Biodigestor, isto 

porque 99,28% de R é devido ao biogás, que contribui para a renovabilidade de 1,57% e para 

um menor impacto ao meio ambiente, com o valor de ELR igual a 63. Isto afirma a 

importância do reuso dos produtos resultantes do processo de tratamento do esgoto como o 

biogás, o lodo e o esgoto tratado. Comenta-se que, se o biogás não fosse reaproveitado e 

contabilizado no cálculo da emergia da ETE, o seu índice de renovabilidade cairia para 0,01% 

e o seu impacto ao meio ambiente seria 138 vezes maior, com ELR aumentando de 63 para 

8644.  
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A ETE biodigestor possui a menor emergia total dentre os sistemas de tratamento da 

tabela 24 (2,42 x 10
16

 sej/ano), no entanto possui a maior densidade emergética (4,41 x 10
14

 

sej/m
2
/ano) devido a sua pequena área de tratamento, com apenas 55 m

2
 . 

 

6 CONCLUSÕES 

 

Os sistemas de tratamento de esgoto são de grande importância para sociedade pois 

reduzem a carga de poluentes do esgoto bruto antes do seu despejo no destino final e pelo alto 

valor da transformidade do esgoto tratado cujo valor dos sistemas analisados ficaram dentro 

do range de 4,32 x 10
4
 sej/ano até 3,01 x 10

6
 sej/ano. As ETE‟s tem um grande custo 

emergético uma vez que necessitam de uma grande quantidade de recursos não renováveis, na 

média 93,71% dos recursos provém dos materiais e serviços necessários para construção, 

operação e manutenção. 

 Os sistemas de tratamento de reator UASB com filtro e de lagoas de estabilização 

apresentaram transformidades próximas para o esgoto tratado e para o gás metano, sendo o 

sistema com lagoas melhor. E para o lodo produzido o sistema UASB com filtro apresentou 

melhor resultado.  

O sistema com lagoas de estabilização revelou ter a melhor operação pois usa menos 

recursos no processo de tratamento do esgoto e tem melhor aproveitamento emergético por kg 

de DBO, por m
3
 de esgoto tratado, por habitante e por área utilizada. O sistema com lagoas 

também possui os melhores índices emergéticos, aproveita mais os recursos da natureza com 

menor despesa anual. É o sistema com reator UASB e filtro que possui melhor eficiência na 

remoção de poluentes. No entanto a ETE com lagoas possui uma remoção de poluentes 

favorável. Desta forma, quando se tem área disponível e pouco dinheiro recomenda-se o uso 

de sistema composto por lagoas de estabilização que possui satisfatória eficiência na remoção 

de poluentes e melhor resultado emergético. 

 Quando comparamos todos os sistemas analisados neste trabalho, de novo, conclui-se 

que o sistema de tratamento de esgoto composto por lagoas de estabilização (ETE Lagoas e 

ETE Lagoon) apresenta o melhor resultado emergético e os melhores indicadores 

operacionais (ver Tabela 27).  

O sistema com lodos ativados e com biodigestor apresentaram bons resultados 

emergéticos. No entanto a ETE Biodigestor só tem bom resultado emergético porque possui o 
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feedback (reutilização) do biogás gerado durante o tratamento do esgoto para complementar a 

energia consumida por uma creche. Com isto, conclui-se a importância do reuso nos sistemas 

de tratamento de esgoto uma vez que esta prática traz como benefícios o melhor 

aproveitamento emergético do sistema de tratamento de esgoto, relativa redução do consumo 

dos recursos da economia, diminuição do impacto do sistema ao meio ambiente, aumento da 

renovabilidade e do índice de sustentabilidade. 

 Assim, quando se faz necessário uma maior eficiência na remoção de poluentes do 

esgoto antes do seu destino final, e existe capital disponível para a construção da ETE, 

recomenda-se o uso de ETE composta por reatores e pós-tratamento para remoção de 

nutrientes. No entanto, estes sistemas de tratamento são mais sofisticados e, portanto, além de 

custarem mais caro, usam mais materiais e serviços não renováveis da economia que 

aumentam o seu resultado emergético, diminuem a renovabilidade e aumentam o impacto 

ambiental. Portanto recomenda-se a utilização de sistemas de tratamento de esgoto mais 

sofisticados aliados ao reuso. Como por exemplo, reuso do esgoto tratado para irrigação ou do 

biogás como energia. 

 

Tabela 27: Resumo dos indicadores usados no estudo e nível de performance de cada ETE 

analisada. 

 

 

Grupo Indicador
ETE de 

Reatores

ETE 

Lagoas

ETE 

Lagoon
ETE SBR

ETE c/ 

Oz™nio

ETE Lodo 

Ativado

ETE 

Biodigestor

%R - - ++ - - ++ +

EYR - + + - - ++ +

EIR - + ++ - + ++ ++

ELR - + ++ - + ++ ++

SI - - + - - ++ +

Y/DBO + + ++ - - + +

Y/m3 - + ++ + - + +

Y/per capita + + ++ + - + +

Y/m2 - + ++ + - - -

% DBO ++ + + - ++ + +

++ melhor performance, + performance intermedi‡ria, - performance inferior

ên
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8 ANEXOS 

 

 

 

 

ANEXO A  

 

 

 

 

DIMENSIOAMENTO DA ETE DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO 
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OBS.: Usados mesmos dados de projeto da ETE Carolinas

Dados de Entrada

População atendida 5.582 Habitantes

Vazão máxima afluente de esgoto (Q) 16,24 l/s

Vazão máxima afluente de esgoto (Q) 0,02 m3/s

Vazão média afluente de esgoto (Q) 10,04 l/s

867.456 l/dia

867,46 m
3
/dia

Concentração de DQO5 afluente 500 mg/l

Concentração de DBO5 afluente 350 mg/l

Carga de DBO5 afluente (L0) 303,61 kgDBO5/dia

Altura da lagoa anaeróbia 4,00 m

Altura da lagoa facultativa 1,80 m

Coeficiente de remoção de DBO a 25º C 0,65 %

Coeficiente de remoção de DBO a 20º C (KT) 0,30 d
-1

Coeficiente de temperatura (q) 1,05

Tempo de detenção (t) - lagoa facultativa 8,00 dias

Tempo de detenção (t) - lagoa anaeróbia 5,00 dias

Coeficiente de produção de sólidos (DQO) 0,21 kgDQOlodo/kgDQO

Sistema Australiano

1. Lagoa Anaeróbia

Volume da Lagoa

V = TDH x Qmed

Volume = 4337,28 m
3

Volume corrigido = 4418,00 m
3

Área a meia profundidade

A = V/h

Área = 1084,32 m
2

Área = 0,11 ha 

DIMENSIONAMENTO DA S LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO - SISTEMA 

AUSTRALIANO
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Dimensões da Lagoa

L = 2B

Largura = 46,57 m

Comprimento = 23,28 m

Largura adotada = 47,00 m

Comprimento adotado = 23,50 m

Área  corrigida = 1104,5 m
2

Considerando eficiência de remoção de DBO a 25 oC de 60 a 70% - adota-se 65%

Carga DBO para Lagoa Facultativa:

L = (1-0,65) x carga DBO inicial

L = 106,26336 kg/d

DBO afluente da Lagoa Facultativa

S = 122,5 mg/l

2. Lagoa Facultativa (secundária)

lL   = 14*T-42

T = temperatura média do ar no mês mais frio do ano

T = 23,5 oC

lL   = 287 kg/ha*d

Área mínima do espelho de água

A = (carga de DBO)/(taxa de aplicação superficial limite de DBO)

A = 0,37 ha

A = 3702,56 m2

Dimensões da Lagoa (L=3B)

L = 3B

          Largura = 105,39 m

          Comprimento = 35,13 m

Largura adotada = 106,00 m

Comprimento adotado = 35,00 m

Área corrigida da lagoa facultativa = 3710 m
2

Cálculo do TDH da lagoa facultativa

TDH = V/Q

TDH = 7,70 dias

TDH = 8 dias

Coeficiente de remoção de DBO, para regime de mistura completa

T = 25 ºC

KT  = 0,38 d
-1

Taxa de aplicação superficial limite de DBO, método relacionado a temperatura 

do ar para lagoa secundária. Pacheco, 1995

 20

20

 T

T KK 
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Estimativa da DBO solúvel efluente

S0 = 122,5 mg/l

TDH = t = 8 dias

S = 30,15 mg/l

Estimativa da DBO particulada efluente, Sperling, 1996

Adotando SS = 100 mgDBO/l

1 mgSS/l = 0,3 a 0,4 mgDBO/l --> adota-se 0,35 mgDBO/l

DBO particulada = 35 mgDBO/l

DBO final = 65,15 mg/l

Cálculo da eficiência na remoção de DBO no sistema

EDBO= 81,39 %

Área total requerida

Área do terreno da lagoa anaeróbia + área do terreno da lagoa facultatuva

Dimensões a meia altura Comprimento Largura Área

Lagoa anaeróbia (m) 47,00 23,50 1104,50

Lagoa facultativa (m) 106,00 35,00 3710,00

Área total a meia a meia altura (m) 4814,50

Borda livre = 0,6 m

Inclinação do talude interno (1:d) = 1:2,5

d= 2,5

Comprimento no fundo = comprimento a meia altura -  2*d*(H/2)

Comprimento no nível d'água = comprimento a meia altura + 2*d*(H/2)

Comprimento na crista do talude = comprimento no nível d'água + 2*d*borda livre

Largura no fundo = largura a meia altura - 2*d*(H/2)

Largura no nível d'água = largura a meia altura + 2*d*(H/2)

Largura na crista do talude = largura no nível d'agua + 2*d*borda livre

Lagoa anaeróbia

Comprimento no nível d'agua = 57 m

Comprimento na crista do talude = 60 m

Largura no nível d'agua = 33,5 m

Largura na crista do talude = 36,5 m

tk
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Lagoa facultativa

Comprimento no nível d'agua = 110,5 m

Comprimento na crista do talude = 113,5 m

Largura no nível d'agua = 39,5 m

Largura na crista do talude = 42,5 m

Área das lagoas na crista do terreno = 7013,75 m2

Área da caixa de areia = 1,29 m2

Área toral requerida (+30%) = 9119,552 m2

Cálculo da produção do lodo

Segundo Arceival 50% do lodo depositado no fundo é constituído de  areia

Segundo España, 1991:

Para lagoas anaeróbias, remoção do lodo de 3 a 6 anos

Para lagoas facultativas, remoção do lodo de 15 a 20 anos

Volume de produção do lodo na lagoa anaeróbia

População no final = 5582 hab

Taxa de acumulação = 0,01 m3/hab/ano Von Sperling, 1996

VL = 55,82 m3/ano

Produção no tempo = 20 anos

Produção total do lodo = 1116,4 m3

Área = 1104,50 m2

Altura do lodo em 20 anos = 1,01 m

Segundo Sperling a limpeza é feita quando a camada de lodo atingir 1/2 da altura útil

Volume de produção de biomassa do lodo na lagoa anaeróbia, considera-se que 50% é areia

VBL = 27,91 m3/ano

Produção da biomassa do lodo na lagoa anaeróbia

Plodo = volume x densidade x concentração do lodo descarte

Densidade = 1020 KgSST/m3

Concentração = 0,08 estimado

Plodo = 2277,456 kgSST/ano

Segundo Lima et al, 1997, concentração do lodo de descarte de lagoas aneróbias 

variam de 7% a 28% dependendo do TDH e da altura da camada de lodo
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Volume de produção do lodo na lagoa facultativa

Taxa de acumulação = 0,05 m3/hab/ano Von Sperling, 1996

VL = 279,1 m3/ano

Produção no tempo = 20 anos

Produção total do lodo = 5582 m3

Área = 3710,00 m2

Altura do lodo em 20 anos = 1,50 m

Para 1/2 H = 0,80 m

Limpeza no período de = 15,00 anos

Segundo Sperling a limpeza é feita quando a camada de lodo atingir 1/2 da altura útil

Volume de produção de biomassa do lodo na lagoa facultativa considera-se que 50% é areia

VBL = 139,55 m3/ano

Produção da biomassa do lodo na lagoa facultativa

Plodo = volume x densidade x concentração do lodo descarte

Densidade = 1020 KgSST/m3

Concentração = 0,08 estimado

Plodo = 11387,28 kgSST/ano

Produção total de lodo = 13664,74 kgSST/ano

Considerando-se remoção de 80% de DQO

DQOfinal = 100 mg/l

DQOCH4= 255,90 kgDQO/dia

K(t)= 2,62 kgDQO/m
3

QCH4= 97,78 m
3
/dia

Lagoa anaeróbia + facultativa, estima-se remoção de DQO de 65-80 % (Pedro Silva, 2007)

DQOCH4= (Q*(DQOinicial-DQOfinal)-(coefic. produção de SST em termos de DQO*DQOinicial)

Cálculo da produção de metano ETE de Lagoa
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ANEXO B 

 

 

 

 

 

CÁLCULO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DAS ESTAÇÕES DE 

TRATAMENTO DE ESGOTO 
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1 - MATERIAIS DO PROJETO DA ETE DE REATORES

CÁCULO DA ÁREA ÚTIL DOS ELEMENTOS DA ETE:

Área da caixa de areia = 12,06 m2

Área do poço de sucção = 40,23 m2

Área dos 2 reatores = 84,60 m2

Área dos 4 filtros = 219,61 m2

Área dos 4 leitos de secagem = 95,14 m2

Área total da ETE Carolinas = 452 m2

Área do Terreno da ETE = 1254 m2

VIDA ÚTIL DA ESTAÇÃO:

20 anos

VOLUME DE AÇO DAS GRADES DE BARRAS

Área da grade da entrada (A) = 0,027 m2

Altura (H) = 0,62 m

Área da grade na caixa de areia = 0,029 m2

Altura (H) = 0,7 m

Volume do aço nas grades = V = A*H

Volume total de aço nas grades = 0,03704 m3

VOLUME DE CONCRETO

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

Concreto armado = 9,26 m3

Concreto simples = 2,6 m3

CAIXA DE AREIA

Concreto armado = 3,36 m3

Concreto simples = 1,86 m3

FILTRO ANAERÓBIO

Concreto armado = 210 m3

CÁLCULO DOS MATERIAIS DO PROJETO PARA CÁLCULO DAS 

ENERGIAS DOS SISTEMAS EMERGÉTICOS
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LEITO DE SECAGEM

Concreto armado = 20,65 m3

REATOR UASB

Concreto armado = 28,92 m3

Total concreto armado = 272,19 m3

Total concreto simples = 4,46 m3

Total concreto = 276,65 m3

QUANTIDADE DE MATERIAL HIDRÁULICO

TUBULAÇÃO DE FERRO

Comprimento DN-100mm = 87 m

Espessura da parede do tubo = 0,01 m www.saint-gobain-

canalizacao.com.br/manual/dimen.asp#enf

Perímetro: 2pr = 0,31 m

Volume = 0,14 m3

Comprimento DN-80mm = 4 m

Espessura da parede do tubo = 0,005 m

Perímetro: 2pr = 0,25 m

Volume = 0,0050 m3

Volume total tubos de ferro = 0,143 m3

TUBULAÇÃO DE AÇO

Comprimento DN-75mm = 36 m

Espessura da parede do tubo = 0,003 m

Perímetro: 2pr = 0,24 m

Volume total de aço = 0,023 m3

TUBALAÇÃO HDPE

Comprimento DN-75mm = 180 m

Espessura da parede do tubo = 0,006 m http://www.hd.ind.br/PDF/HD-

tubos.pdf

Perímetro: 2pr = 0,24 m

Volume de HDPE = 0,24 m3  
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TUBULAÇÃO DE PVC

Comprimento DN-300mm = 10 m

Espessura da parede do tubo = 0,017 m www.engineeringtoolbox.com/pvc-

cpvc-pipes-dimensions-d_795.html

Perímetro: 2pr = 0,942 m

Volume = 0,164 m3

Comprimento DN-200mm = 4 m

Espessura da parede do tubo = 0,012 m www.engineeringtoolbox.com/pvc-

cpvc-pipes-dimensions-d_795.html

Perímetro: 2pr = 0,628 m

Volume = 0,031 m3

Comprimento DN-100mm = 16,5 m

Espessura da parede do tubo = 0,009 m www.engineeringtoolbox.com/pvc-

cpvc-pipes-dimensions-d_795.html

Perímetro: 2pr = 0,314 m

Volume = 0,04 m3

Comprimento DN-75mm = 24 m

Espessura da parede do tubo = 0,008 m www.engineeringtoolbox.com/pvc-

cpvc-pipes-dimensions-d_795.html

Perímetro: 2pr = 0,24 m

Volume = 0,043 m3

Comprimento DN-50mm = 1,6 m

Espessura da parede do tubo = 0,006 m www.engineeringtoolbox.com/pvc-

cpvc-pipes-dimensions-d_795.html

Perímetro: 2pr = 0,157 m

Volume = 0,001 m3

Comprimento total = 56,1 m

Volume total de PVC = 0,28 m3

CÁLCULO ALVENARIA

Alvenaria 1 vez = 8,88 m2

Espessura alvenaria 1 vez = 0,19 m

Alvenaria 1/2 vez = 72,15 m2

Espessura alvenaria 1/2 vez = 0,09 m

Alvenaria maciça = 86 m2

Espessura alvenaria maciça = 0,2

Área total de alvenaria = 167,03 m2

Volume total de alvenaria = 25,381 m3  
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VOLUME DE BRITA

Brita no filtro = 294 m3

Brita no leito de secagem = 26,84 m3

Volume total de brita = 320,84 m3

VOLUME DE AREIA

Areia no leito de secagem = 26,4 m3

Areia retida na caixa de areia = 43,37 l/d

0,043 m3/d

Areia retida em 20 anos = 316,60 m3

Areia total = 343,00 m3

CUSTO DE IMPLANTAÇÃO DA ETE DE REATORES

Instalação da obra = 11.565 R$

Estação elevatória = 92.105 R$

Caixa de areia = 9.548 R$

Filtro Anaeróbio = 225.638 R$

Leito de Secagem = 36.530 R$

Reator UASB = 186.708 R$

Custo total em 2003 = 562.094 R$

Fator correção do IGPM = 1,4206 Banco Central do Brasil

Custo total em 2010 = 798.510,7 R$

2 - MATERIAIS DO PROJETO DA ETE LAGOAS

Área da caixa de areia = 12,06 m2

Área da lagoa anaeróbia = 2.190 m2

Área da lagoa facultativa = 4.824 m2

Área total da ETE Lagoas = 7.026 m2

Área do Terreno da ETE = 9.134 m2 Von Sperling, 1996

CAIXA DE AREIA

Concreto armado = 3,36 m3

Concreto simples = 1,86 m3

Totla de concreto = 5,22 m3

CÁLCULO DA ÁREA DA ETE LAGOAS

VOLUME DE CONCRETO
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Lagoa anaeróbia = 1.910 m3

Lagoa facultativa = 4.365 m3

Volume total de calcário = 6.279 m3

VOLUME DE PVC

VOLUME DE AREIA

Areia retida na caixa de areia = 43,37 l/d

0,04 m3/d

Areia retida em 20 anos = 316,60 m3

3 - VOLUME ANUAL DE ESGOTO TRATADO

Volume de esgoto tratado = 867,46 m3/d

Volume anual de esgoto tratado = 316.621 m3/ano

Carga orgânica anual tratada = 110.818 kgDBO/ano

5 - VOLUME ANUAL DE LODO PRODUZIDO

Volume lodo: ETE de Reatores = 103,83 kgSST/d

Volume lodo: ETE de Reatores = 37.898 kgSST/ano

Volume de lodo: ETE  Lagoas = 13.665 kgSST/ano

A tubulação de entrada é 1/3 do comprimento da lagoa, não devendo ser maior que 25 m. 

O afastamento entre as tubulações deve ser menor que 50 m

Para as lagoas considera-se 50 cm de proteção contra a erosão acima e abaixo do nível de 

água com rip rap

VOLUME DE CALCÁRIO
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ANEXO C 

 

 

 

 

 

NOTAS DAS TABELAS DE AVALIAÇÃO EMERGÉTICA 

 

A seguir estão demonstrados os cálculos de cada um dos fluxos emergéticos que estão 

referenciados como números nas colunas “N
o
” das tabelas de avaliação emergéticas. 
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C.1 DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DA EMERGIA DA TABELA 11 

 

ETE de Reatores: ÁREA 1254,00 m2

Vida útil 20 anos

R$/US$ 1,8 R$/US$

N
o NOME DO ITEM VALOR UNIDADE REFERÊNCIA:

1. Cálculo Energia do Sol, J

Radiação solar = 1,80E+01 MJ/m2/dia aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/pdf/03-

energia_solar(3).pdf

Área total = 1,25E+03 m2

Albedo = 2,20E-01 www.redeambiente.org.br/dicionario.as

p?letra=A&id_word=27

Energia do sol = (radiação)*(área total)*(1-albedo)

(___ MJ/m2/dia)*(1/1000 J/MJ)*(___ m2)*(365 d/ano)*(1-0,2)

Energia do sol = 6,43E+03 J/ano

Transformidade = 1,00E+00 sej/J Odum, 1996

2. Cálculo do Vento, J

Velocidade do vento = 1,00E+01 knots http://pt.windfinder.com/windstats/win

dstatistic_recife.htm

Velocidade do vento = 5,15E+00 m/s

Vento Geotrópico= 8,58E+00 m/s 1,67 do vento cinético, Arias & Brown, 

2009

Área total = 1,25E+03 m2

Densidade do ar = 1,30E+00 kg/m3

Coeficiente de arraste = 1,00E-03

Conversão de unidade = 3,15E+07 seg/ano

Energia do vento =

(___m2)*(___kg/m3)*(1,00E-03)*(___m/s)*(3,15E+7 s/ano)

Energia do vento = 3,25E+10 J/ano

Transformidade = 1,50E+03 sej/J Odum, 1996

(área)*(dens. Do ar)*(coef. De arraste)*(velocidade 

geotrópica^3)*(3,15E+7 s/ano)
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3. Cálculo da chuva, J

Precipitação = 2,27E+03 mm/ano www.itep.br/meteorologia/

Energia livre de Gibbs = 4,94E+00 J/g

Área total = 1,25E+03 m2

Energia da chuva = (precipitação)*(energia de Gibbs)*(área)

Energia da chuva = 1,41E+10 J/ano

Transformidade = 1,82E+04 sej/J Odum, 1996

4. Bombas hidráulicas, g

Quantidade de bombas = 2,00E+00

Peso da bomba = 5,88E+02 kg base + motor + bomba

Vida útil da Bomba = 1,00E+01 anos Thomsom 2004 (em Silva, 2006)

Energia das bombas =

(__)*(__kg)*(1/1000 g/kg)*(1/__ anos)

Energia das bombas = 1,18E+02 g/ano

Transformidade = 1,10E+10 sej/g Odum, 1987 (em Arias e Brown, 2009)

5. Concreto, g

Concreto = 2,77E+02 m3

Densidade do concreto = 2,26E+06 g/m3

Vida útil da ETE = 2,00E+01 anos

Energia do concreto = (Quantd. Concreto)*(densidade do concreto)*(1/vida útil da ETE)

(__m3)*(__g/m3)*(1/__anos)

Energia do concreto = 3,13E+07 g/ano

Transformidade = 1,54E+09 sej/g Buranakarn, 1998

6. Cáculo energia do aço, g

Concreto armado = 2,72E+02 m3

Aço no concreto = 1,50E+02 kg/m3 Silva, 2006

Aço nas grades de barras = 3,70E-02 m3

Aço na tubulação = 2,35E-02 m3

Densidade do aço = 7,85E+03 kg/m3

Vida útil da ETE = 2,00E+01 anos

Energia do aço =

(__m3)*(__kg/m3)*(1E+03 g/kg)*(1/__anos)

Energia do aço = 2,07E+06 g/ano

Transformidade = 1,78E+09 sej/g Buranakarn, 1998

[(Quantd. Concreto)*(Quantd de aço no concreto)+(Quantd de 

aço*densidade)]*(1/vida útil da ETE)

(n
o
 de bombas)*(peso da bomba)*(1/(vida útil da ETE)
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7. Cáculo energia do HDPE ou PEAD, g

Quantidade de HDPE = 1,80E+02 m

Volume da tubulação = 2,37E-01 m3

Densidade = 9,50E+02 kg/m3 www.lenntech.com/polypropylene.htm

Vida útil da ETE = 2,00E+01 anos

Energia do HDPE = (volume da tubulação)*(densidade da tubulação)*(1/vida útil da ETE)

(__m3)*(__kg/m3)*(1/__anos)*(1000 g/kg)

Energia do HDPE = 1,13E+04 g/ano

Transformidade = 5,27E+09 sej/g Buranakarn, 1998

8. Cáculo energia do PVC, g

Quantidade de PVC = 5,61E+01 m

Volume da tubulação = 2,84E-01 m3

Densidade da tubulação = 1,40E+03 kg/m3 www.lenntech.com/polyvinyl-chloride-

pvc.htm

Vida útil da ETE = 2,00E+01 anos

Energia do PVC = (volume da tubulação)*(densidade da tubulação)*(1/vida útil da ETE)

(__m3)*(__kg/m3)*(1/__anos)*(1000 g/kg)

Energia do PVC = 1,99E+04 g/ano

Transformidade = 5,87E+09 sej/g Buranakarn, 1998

9. Ferro, g

Quantidade de ferro = 9,10E+01 m

Volume da tubulação = 1,43E-01 m3

Densidade da tubulação = 7,80E+00 g/cm3

Vida útil da ETE = 2,00E+01 anos

Energia do Ferro = (volume da tubulação)*(densidade da tubulação)*(1/vida útil da ETE)

(__m3)*(__g/cm3)*(1/__anos)*(1E+06 cm3/m3)

Energia do Ferro = 5,57E+04 g/ano

Transformidade = 2,65E+09 sej/g Buranakarn, 1998

10. Cálculo da alvenaria, g

Área da alvenaria = 1,67E+02 m2

Volume de alvenaria = 2,54E+01 m3

Densidade do tijolo = 1,54E+03 g/m3

Vida útil da ETE = 2,00E+01 anos

Energia da alvenaria = (volume)*(1/vida útil da ETE)*(densidade)

(__m3)*(1/__anos)*(__g/m3)

Energia da alvenaria = 1,95E+03 g/ano

Transformidade = 2,19E+09 sej/g Buranakarn, 1998  
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11. Energia da brita, g

Volume com brita = 3,21E+02 m3

Porosidade da brita = 4,00E-01 Arias e Brown, 2009

Densidade da brita = 1,68E+03 g/m3 Arias e Brown, 2009

Vida útil da ETE = 2,00E+01 anos

Energia da brita = (volume)*(porosidade)*(densidade)*(1/vida útil da ETE)

(__m3)*(__)*(__g/m3)*(1/__anos)

Energia da brita = 1,08E+04 g/ano

Transformidade = 2,10E+09 sej/g Macgrane, 1994 (em Arias e Brown, 2009)

12. Energia da areia, g

Volume com areia = 3,43E+02 m3

Densidade da areia seca = 1,60E+03 kg/m3 Arias e Brown, 2009

Vida útil da ETE = 2,00E+01 anos

Energia da areia = (volume)*(densidade)*(1/vida útil da ETE)

(__m3)*(__ kg/m3)*(1000g/kg)*(1/__anos)

Energia da areia = 2,75E+07 g/ano

Transformidade = 1,00E+09 sej/g Buranakarn, 1998

13. Cálculo da energia da eletricidade, J

Potência da bomba = 6,18E+00 cv

Potência da bomba = 4,55E+00 kw

Quantidade de bombas 2,00E+00 und

Energia da eletricidade = (__kW)*(24 h/d)*(365 d/ano)*(3,6E+6 J/kWh)

Energia da eletricidade = 2,87E+11 J/ano

Transformidade = 2,92E+05 sej/J Odum, 1996

14. Cálculo do custo da implantação da ETE, US$

Investimento Total = 5,62E+05 R$

Fator correção do IGPM = 1,42E+00 Banco Central do Brasil

Vida útil da ETE = 2,00E+01 anos

Implantação da ETE = (investimento total)/(vida útil da ETE)/(1,8 R$/US$)

(__R$)*(1,42)/(__anos)/(1,8 R$/US$)

Implantação da ETE = 2,22E+04 US$/ano

Transformidade = 3,22E+12 sej/US$ Brown, 2005  
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15. Cálculo dos custos de operação, US$

Custo operação = 4,25E+00 R$/hab/ano Von Sperling, 2002

Número de habitantes = 5,58E+03 hab Estimativa população final

Custos de operação =

Custos de operação = 1,32E+04 US$/ano

Transformidade = 3,22E+12 sej/US$ Brown, 2005

16. Cálculo da energia do custo do terreno, US$

Custo do terreno = 5,00E+01 R$/m2

Área = 1,25E+03 m2

Vida útil da ETE = 2,00E+01 anos

Custo do terreno = (custo do m2)*(área)/(1,8 R$/US$)/(vida útil da ETE)

Custo do terreno = 1,74E+03 US$/ano

Transformidade = 3,22E+12 sej/US$ Brown, 2005

17. Cáculo da energia da mão-de-obra, J

Salário mínimo 2010 = 5,10E+02 R$/mês

Encargos socias = 1,80E+00 estimado 80% do salário

3 Operadores = 6,61E+04 R$/ano Salario mínimo R$ 510

1 Vigia = 1,10E+04 R$/ano

1/4 de Engenheiro = 2,34E+04 R$/ano Salário mínimo de Engenheiro 8,5 salários

1 Servente = 1,10E+04 R$/ano

Total (US$) = 6,20E+04 U$$/ano

Trabalhadores = 5,25E+00 und

Dias trabalhados = 2,60E+02 d/ano

Energia consumida = 2,50E+03 kcal/trab/d

Energia dos trabalhadores = (Trabalhadores)*(260 d/ano)*(total metab. Energia/d)*(Energia)

(__trab.)*(260 d/ano)*(2500 kcal/trab/d)*(4186 J/kcal)

Energia dos trabalhadores = 1,43E+10 J/ano

Transformidade = 1,10E+07 sej/J Odum, 1996

18. Matéria orgânica do esgoto tratado, J

DBO no esgoto efluente = 1,71E+01 mg/L Razão de DBO na matéria orgânica: 01:01

Energia na matéria orgânica = 4,00E+00 kcal/g Odum, 1996

Vazão de projeto 1,62E+01 L/s Considerada a máxima

DBO no esgoto tratado = (DBO no esgoto)*(vazão de projeto)*(energia na matéria orgânica)

(_mg/L)*(1/1000 g/mg)*(_L/s)*(3,15E+7 s/ano)*(_kcal/g)*(4184 J/kcal)

DBO no esgoto tratado = 1,46E+11 j/ano

Transformidade = 3,01E+06 sej/J Calculada

Segundo Von Sperling, 2002, custo entre R$/hab/ano 3,33 a 5,17

(custo operação)*(n
o
 de habitantes)/(1,8 R$/US$)
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19. Cálculo da energia da biomassa do lodo, J

Produção do lodo 1,04E+05 g SST/d

Energia na matéria orgânica = 4,00E+00 kcal/g Odum, 1996

Energia do lodo = (produção do lodo)*(energia na matéria orgânica)

(___g/d)*(___kcal/g)*(4184 J/kcal)*(365 d/ano)

Energia do lodo = 6,29E+11 J/ano

Transformidade = 7,00E+05 sej/J Calculada

20. Cálculo da energia do gás metano, J

Produção do metano = 1,04E+02 m3/d

Densidade do gás metano = 7,17E-01 kg/m3

Poder calorífico do metano 5,50E+07 J/kg

Energia do metano = (produção do metano)*(densidade)*(poder calorífico)

(__m3/d)*(__kg/m3)*(J/kg)*(365 d/ano)

Energia do metano = 1,50E+12 J/ano

Transformidade = 2,94E+05 sej/J Calculada  
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C.2 DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DA EMERGIA DA TABELA 14 

 
ETE LAGOAS:  ÁREA 9.134 m2

Vida útil 20 anos

R$/US$ 1,8 R$/US$

N
o NOME DO ITEM VALOR UNIDADE REFERÊNCIA:

1. Cálculo Energia do Sol, J

Radiação solar de PE = 1,80E+01 MJ/m2/dia http://aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/pdf/03-

energia_solar(3).pdf

Área total = 9,13E+03 m2

Albedo = 2,20E-01 http://www.redeambiente.org.br/dicionario.asp?l

etra=A&id_word=27

Energia do sol = (radiação)*(área total)*(1-albedo)

(___ MJ/m2/dia)*(1/1000 J/MJ)*(___ m2)*(365 d/ano)*(1-0,2)

Energia do sol = 4,68E+04 J/ano

Transformidade = 1,00E+00 sej/J Odum, 1996

2. Cálculo do Vento, J

Velocidade do vento = 1,00E+01 knots http://pt.windfinder.com/windstats/windstatistic

_recife.htm

Velocidade do vento = 5,15E+00 m/s

Vento Geotrópico = 8,58E+00 m/s

1,67 do vento cinético, Arias e Brown, 2009

Área total = 9,13E+03 m2

Densidade do ar = 1,30E+00 kg/m3

Coeficiente de arraste = 1,00E-03

Conversão de unidade = 3,15E+07 seg/ano

Energia do vento =

(___m2)*(___kg/m3)*(1,00E-03)*(___m/s)*(3,15E+7 s/ano)

Energia do vento = 2,36E+11 J/ano

Transformidade = 1,50E+03 sej/J Odum, 1996

3. Cálculo da chuva, J

Precipitação = 2,27E+03 mm/ano www.itep.br/meteorologia/

Energia livre de Gibbs = 4,94E+00 J/g

Área total = 9,13E+03 m2

Energia da chuva = (precipitação)*(energia de Gibbs)*(área)

(__mm/ano)*(1/1000 mm/m)*(4,94 J/g)*(10^6 g/m3)*(__m2)

Energia da chuva = 1,03E+11 J/ano

Transformidade = 1,82E+04 sej/J Odum, 1996

(área)*(dens. Do ar)*(coef. De arraste)*(velocidade geotrópica^3)*(3,15E+7 

s/ano)
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4. Cáculo energia do concreto, g

Quantidade de concreto = 5,22E+00 m3

Densidade do concreto = 2,26E+06 g/m3

Vida útil da ETE = 2,00E+01 anos

Energia do concreto = (Quantd. Concreto)*(densidade do concreto)*(1/vida útil da ETE)

(__m3)*(__g/m3)*(1/__anos)

Energia do concreto = 5,90E+05 g/ano

Transformidade = 1,54E+09 sej/g Buranakarn, 1998

5. Cáculo energia do aço, g

Volume Concreto = 3,36E+00 m3

Volume aço no concreto = 1,50E+02 kg/m3 concreto Silva, 2006

Aço nas grades de barras = 2,03E-02 m3

Densidade do aço = 7,85E+03 kg/m3

Vida útil da ETE = 2,00E+01 anos

Energia do aço =

(__m3)*(__kg/m3)*(1E+03 g/kg)*(1/__anos)

Energia do Aço = 3,32E+04 g/ano

Transformidade = 1,78E+09 sej/g Buranakarn, 1998

6. Cáculo energia do PVC, g

Quantidade de PVC = 6,67E+01 m

Volume da tubulação = 1,79E-01 m3

Densidade da tubulação = 1,40E+03 kg/m3

Vida útil da ETE = 2,00E+01 anos

Energia do PVC = (volume da tubulação)*(densidade da tubulação)*(1/vida útil da ETE)

(__m3)*(__kg/m3)*(1/__anos)*(1000 g/kg)

Energia do PVC = 1,25E+04 g/ano

Transformidade = 5,87E+09 sej/g Buranakarn, 1998

7. Energia do calcário, g

Volume com calcário 6,28E+03 m3

Densidade do calcário = 2,56E+03 kg/m3 www.natural-stone.com/limestone.html

Vida útil da ETE = 2,00E+01 anos

Energia do calcário = (volume)*(densidade)*(1/vida útil da ETE)

(__m3)*(__ kg/m3)*(1000g/kg)*(1/__anos)

Energia do calcário = 8,04E+08 g/ano

Transformidade = 6,70E+06 sej/g Buranakarn, 1998

[(Quantd. Concreto)*(Quantd de aço no concreto)+(Quantd de 

aço*densidade)]*(1/vida útil da ETE)
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8. Energia da areia, g

Volume com areia = 3,17E+02 m3

Densidade da areia seca = 1,60E+03 kg/m3

Vida útil da ETE = 2,00E+01 anos

Energia da areia = (volume)*(densidade)*(1/vida útil da ETE)

(__m3)*(__ kg/m3)*(1000g/kg)*(1/__anos)

Energia da areia = 2,54E+07 g/ano

Transformidade = 1,00E+09 sej/g Buranakarn, 1998

9. Cálculo do custo da implantação da ETE, US$

Investimento Total = 7,50E+01 R$/hab Von Sperling, 2002

Número de habitantes = 5,58E+03 hab Estimativa população final

Vida útil da ETE = 2,00E+01 anos

Implantação da ETE = (investimento)*(n
o
 de hab)/(1,8 R$/US$)/(vida útil)

Energia da construção da ETE = 1,16E+04 US$/ano

Transformidade = 3,22E+12 sej/US$ Brown, 2005

10. Cálculo dos custos de operação, US$

Custo operação = 3,20E+00 R$/hab/ano Von Sperling, 2002

Número de habitantes = 5,58E+03 hab Estimativa população final

Energia do custo de operação = (custo operação)*(n
o
 de habitantes)/(1,8 R$/US$)

Energia do custo de operação = 9,92E+03 US$/ano

Transformidade = 3,22E+12 sej/US$ Brown, 2005

11. Cálculo da energia do custo do terreno, US$

Custo do terreno = 5,00E+01 R$/m2

Área = 9,13E+03 m2

Vida útil da ETE = 2,00E+01 anos

Custo do terreno = (custo do m2)*(área)/(1,8 R$/US$)/(vida útil da ETE)

Custo do terreno = 1,27E+04 US$/ano

Transformidade = 3,22E+12 sej/US$ Brown, 2005

Segundo Von Sperling, 2002, custo entre R$/hab 30 a 75 para lagoa anaeróbia e 40 a 80 para lagoa 

facultativa

Segundo Von Sperling, 2002, custo entre R$/hab/ano 2 a 4
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12. Cáculo da energia da mão-de-obra, J

Salário mínimo 2010 = 5,10E+02 R$/mês

Encargos socias = 1,80E+00 estimado 80% do salário

1 Operador = 2,20E+04 R$/ano

0,25 Engenheiro = 2,34E+04 R$/ano Salário mínimo de Engenheiro 8,5 salários

1 Servente = 1,10E+04 R$/ano

Total (US$) = 3,14E+04 U$$/ano

Trabalhadores = 3,25E+00 Von Sperling, 2002

Dias trabalhados = 2,60E+02 d/ano

Energia consumida = 2,50E+03 kcal/trab/d

Energia dos trabalhadores =

(__trab.)*(260 d/ano)*(2500 kcal/trab/d)*(4186 J/kcal)

Energia dos trabalhadores = 8,84E+09 J/ano

Transformidade = 1,10E+07 sej/J Odum, 1996

13. Matéria orgânica do esgoto tratado, J

DBO no esgoto efluente = 3,01E+01 mg/L Razão de DBO na matéria orgânica é 1:1

Energia na matéria orgânica = 4,00E+00 kcal/g Odum, 1996

Vazão média de projeto 1,00E+01 L/s Considerada a média

DBO no esgoto tratado = (DBO no esgoto)*(vazão de projeto)*(energia na matéria orgânica)

(_mg/L)*(1/1000 g/mg)*(_L/s)*(3,15E+7 s/ano)*(_kcal/g)*(4184 J/kcal)

DBO no esgoto tratado = 1,60E+11 j/ano

Transformidade = 1,51E+06 sej/J Calculada

14. Cálculo da energia da biomassa do lodo, g

Produção do lodo 1,37E+04 kgSST/ano

Energia na matéria orgânica = 4,00E+00 kcal/g Odum, 1996

Energia da biomassa do lodo = (produção do lodo)*(energia na matéria orgânica)

(___kg/ano)*(1000 g/kg)*(___kcal/g)*(4184 J/kcal)

Energia da biomassa do lodo = 2,27E+11 J/ano

Transformidade = 1,06E+06 sej/J Calculada

15. Cálculo da energia da produção do metano, J

Produção do metano = 9,78E+01 m3/d

Densidade do gás metano = 7,17E-01 kg/m3

Poder calorífico do gás metano 5,50E+07 J/kg

Energia do metano = (produção do metano)*(densidade)*(poder calorífico)

(__m3/d)*(__kg/m3)*(J/kg)*(365 d/ano)

Energia do metano = 1,41E+12 J/ano

Transformidade = 1,71E+05 sej/J Calculada

(quant. trabalhadores)*(260 d/ano)*(total metab. Energia/d)*(conteúdo de 

energia)

 


