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DE EFICIÊNCIAS MÍNIMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTOS  
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Resumo - Em bacias hidrográficas, apresentando múltiplas fontes de esgotos e complexos sistemas 
hídricos, a tomada de decisão dos níveis de tratamento das estações de tratamento constitui tarefa 
complexa. Neste contexto, as técnicas de otimização e modelagem da qualidade de água podem 
desempenhar importantes funções de apoio ao processo decisório a respeito de sistemas de 
tratamento objetivando aumento nos benefícios ambientais advindos dos investimentos financeiros 
realizados. Este trabalho demonstra a possibilidade e vantagens de metodologia desenvolvida para 
aplicação conjunta das referidas ferramentas no processo de seleção de níveis de tratamento de 
esgotos. Neste sentido, é apresentado um estudo de caso de seleção de níveis e eficiências de 
tratamento de esgotos sanitários considerando informações relativas ao trecho superior da bacia do 
Rio Santa Maria da Vitória, ES. Os resultados dos cenários estabelecidos demonstram que a adoção 
dos níveis mínimos de remoção de DBO estabelecidos pela Resolução CONAMA n°430/2011, 
desconsiderando-se as capacidades de autodepuração dos corpos receptores, pode conduzir aumento 
dos custos em implantação, operação e manutenção de sistemas de tratamento de efluentes, no 
Brasil, sem que ocorram ganhos no que concerne à manutenção de valores de OD e DBO dentro dos 
limites preconizados pela Resolução CONAMA n°357/2005, para diferentes enquadramentos do 
rio. 
 

 
Abstract - Decision making processes about the distribution of loads and efficiencies of sewage 
treatment plants in watersheds presenting multiple effluent inputs may present great complexity. In 
this context, optimization techniques and modeling of water quality may constitute important tools 
for deciding-making processes related with wastewater treatment systems aiming at higher 
environmental benefits from financial investments.  This paper demonstrates the possibility and the 
advantages of a methodology developed for the joint application of the cited techniques. With this 
objective it is presented a study case of selection of levels and efficiencies of wastewater treatment 
systems considering information related with a stretch of the Santa Maria da Vitória river, located in 
the Espírito Santo state (Brazil). The study case demonstrates that the imposing of a minimum 60% 
BOD removal by wastewater treatment systems by the CONAMA n° 430/2011 legislation, not 
considering receiving bodies self depurating capacities, may largely increase the costs of 
construction, operation and maintenance of wastewater treatment plants in Brazil, without gains 
with respect to the maintenance of values of DO and BOD parameters inside limits indicated by 
CONAMA 357/2005 legislation, for the different water use classes considered.  
 
Palavras-Chave – Programação Não Linear; Modelagem de Qualidade de água; Tratamento de 

Esgotos. 
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INTRODUÇÃO 

A poluição dos corpos d’água superficiais, quer de forma concentrada, como na disposição 

final de esgotos domésticos ou industriais, quer de uma forma difusa, decorrente da aplicação de 

defensivos agrícolas no solo, pode comprometer o adequado aproveitamento das águas de rios e 

lagos. Após as alterações induzidas pelos despejos, um conjunto de processos físicos, químicos e 

biológicos se estabelece no corpo d’água, buscando restabelecer o equilíbrio do meio aquático. Este 

conjunto de processos é usualmente denominado autodepuração.   

A compreensão e quantificação da capacidade de autodepuração de um rio condiciona a 

qualidade dos efluentes, permitindo a definição do lançamento de cargas poluentes compatíveis 

com a capacidade suporte do corpo d’água. Neste contexto, a consideração da capacidade de 

autodepuração dos cursos d’água permite o adequado projeto de plantas de uma Estação de 

Tratamento de Esgotos. 

Segundo Souza (1998), no processo de seleção de sistemas de tratamento de esgotos, as 

principais variáveis consideradas são o custo do terreno no local de implantação das estações de 

tratamento, custo energético dos possíveis sistemas, eficiência máxima e mínima de remoção de 

contaminantes para cada alternativa, definição da qualidade das águas residuárias brutas, definição 

padrões de qualidade de água para o efluente, entre outras. 

As características físicas do corpo d’água e a capacidade de autodepuração do corpo hídrico 

muitas vezes são ignoradas, evidenciando-se que as relações de custo benefício envolvidos no 

processo de determinação de sistemas de tratamento de esgoto são prioritárias em detrimento das 

questões de ordem ambiental. 

Neste contexto, o emprego combinado de técnicas de otimização e da modelagem 

matemática da qualidade da água pode apresentar-se como alternativa interessante, constituindo 

ferramenta que auxilia a seleção ou o escalonamento da implantação de sistemas de tratamento de 

esgotos. São exemplos desta abordagem os trabalhos de Han et al. (2011), Yang, Chen e Lee 

(2011), Saadatpour e Afshar (2007) e Burn (1989). 

O presente trabalho teve como principal finalidade demonstrar e avaliar, através de um estudo 

de caso, o uso combinado da Programação Não Linear (PNL) com um modelo computacional da 

qualidade de água no processo de seleção de eficiências mínimas de tratamento de esgotos. Os 

cenários considerados para as simulações no modelo de qualidade de água reproduziram situações 
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hipotéticas de despejo de efluentes domésticos na bacia hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória, 

importante manancial para o abastecimento da Região Metropolitana da Grande Vitória, ES.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Caracterização da área de Estudo 

Este estudo considerou informações a respeito de qualidade e disponibilidade de água da 

porção superior da bacia hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória, uma das principais fontes de 

abastecimento da Região Metropolitana da Grande Vitória. A Figura 01 apresenta, em destaque, os 

42 Km de extensão, do trecho do Rio Santa Maria da Vitória objeto deste estudo. 

 

Na porção superior do Rio Santa Maria da Vitória a agricultura é a principal atividade 

econômica, com destaque para a produção de café. A olericultura desenvolve-se por todos os vales 

e encostas da região, sendo a principal atividade empregadora de mão de obra e geradora de renda 

em curto prazo. A atividade industrial é pouco significativa, não afetando a qualidade do Rio Santa 

Maria da Vitória (Zamprogno, 1999).  

Segundo Roques (2006), os rios Alto Posmoser e São Luiz são os principais formadores do 

rio Santa Maria da Vitória. O rio São Luiz constitui maior fonte de carga orgânica, pois despeja 

efluentes domésticos, provenientes da sede do município de Santa Maria de Jetibá, sem tratamento 

adequado, no rio Santa Maria da Vitória.  

 

                          Figura 01 – Localização da bacia hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória 
                          Fonte: Zamprogno (1999). 
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Modelagem da Qualidade de Água  

Para simulação computacional da qualidade d’água do sistema hídrico estudado foi 

empregado o modelo QUAL-UFMG, modelo desenvolvido no ambiente computacional da planilha 

eletrônica Microsoft Excel®.  

Uma vez selecionada as variáveis e coeficientes, dentre outros dados de entrada, para 

inserção no modelo de qualidade de água, o QUAL-UFMG, possibilita simulações rápidas e 

simples das principais inter-relações dos parâmetros de qualidade no rio. A simples interface com o 

usuário, o idioma em português e os gráficos gerados viabilizam a aplicação em diversos trabalhos 

o que antes eram feitos tradicionalmente pelo modelo QUAL2-K, versão mais atual o modelo 

QUAL2-E, mundialmente utilizado para modelagem matemática de qualidade em rios, o qual foi 

norteador para o desenvolvimento do modelo QUAL-UFMG. 

No modelo QUAL-UFMG, o rio é conceitualmente segmentado em trechos que, por sua 

vez, podem ser divididos em sub-trechos ou elementos computacionais. Estes elementos 

computacionais possuem comprimentos constantes e são considerados como trechos de mistura 

completa, onde são comuns as características hidrogeométricas e taxas biológicas. Esses trechos 

apresentam-se em série onde ocorre o balanço dos constituintes que caracterizam qualidade à água 

do corpo hídrico analisado. Os valores de concentração dos constituintes na saída de um elemento 

computacional são os valores de entrada do trecho seguinte. 

O modelo possibilita a modelagem da demanda bioquímica de oxigênio, oxigênio 

dissolvido, nitrogênio total e suas frações, fósforo total e suas frações e coliformes termotolerantes 

ou E.coli. Contrapondo-se ao QUAL2-K, o QUAL-UFMG possui a simplificação de não incluir as 

algas e todas suas inter-relações com os outros constituintes. 

 

Dados qualitativos e quantitativos aplicados para a modelagem 

 

As constantes cinéticas, informações hidrodinâmicas e de qualidade de água consideradas 

neste estudo reproduziram aquelas empregadas por Salim (2004), quando da análise do problema de 

disposição de efluentes domésticos no mesmo sistema hídrico. Uma representação esquemática do 

sistema hídrico estudado, incluindo informações sobre qualidade e disponibilidade de água do Rio 

Santa Maria da Vitória e seus principais afluentes, está apresentada pela Figura 02. As constantes 

cinéticas que regularam os processos de reaeração atmosférica e desoxigenação, respectivamente K2 
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e K1, estão reunidas na Tabela 02. A Tabela 03, por sua vez, apresenta a temperatura média do ar, 

altitude e concentração de saturação de oxigênio dissolvido associadas à área de estudo.  

 

 

  Figura 02 –  Representação esquemática do sistema hídrico a ser estudado. 
         Fonte: SALIM (2004) 

 
 

Tabela 01 – Constantes cinéticas associadas ao rio Santa Maria da Vitória 

Constantes 
Cinéticas 

Valores (20°C, dia-1) 
Valores corrigidos em função da temperatura 

(dia-1) 
K1 0,23 0,24 
K2 0,95 0,98 

 
 

Tabela 02 –Temperatura, Altitude e concentração de saturação de oxigênio dissolvido associadas ao rio Santa 
Maria da Vitória  

Parâmetro Valor 
Temperatura 21°C 

Oxigênio Dissolvido de saturação 8,0 mg/L 
Altitude acima do nível do mar 900m 

 

Determinação dos cenários  

Três diferentes cenários foram criados para este estudo demonstrativo. A conformação dos 

cenários foi estabelecida a partir da combinação de diferentes pontos de disposição de esgotos 

domésticos e de diferentes vazões para os referidos despejos. Os cenários considerados podem ser 

sumarizados da seguinte maneira: 
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 Cenário 1: lançamento de cinco efluentes de mesma carga e sem nenhum tipo de tratamento 

(P1 = P2 = P3 = P4 = P5 =  0,04m³/s), dispostos no rio Santa Maria da Vitória nos quilômetros 

8, 16, 24, 32 e 40.  

 Cenário 2: lançamento de cinco efluentes com diferentes cargas de poluição. As 

características de qualidade dos efluentes são iguais àquelas consideradas no cenário 1 com 

vazões diferenciadas (P1 = 0,06 m³/s, P2 = 0,05 m³/s, P3 = 0,04 m³/s, P4 = 0,03 m³/s e P5 = 

0,02 m³/s).  

 Cenário 3: situação hipotética na qual as vazões dos rios Posmoser Santa Maria assumiram 

mesmo valor, influenciando de forma significativa a capacidade de autodepuração ao longo 

do curso d’água principal. Considerou-se a disposição de esgotos brutos em quatro pontos à 

montante do rio Posmoser (quilômetros 5, 9, 13 e 17), todas no valor de 0,02 m³/s; 

adicionalmente considerou-se um ponto de disposição de esgotos no quilômetro 26, com 

vazão de 0,05 m³/s.  

 

Para todos os cenários, considerou-se que o esgoto bruto apresentava DBO de 350 mg/L e 

concentração nula de OD. 

 
 
 

Construção do problema de otimização 

Neste estudo demonstrativo, a função objetivo e as restrições foram estabelecidas da 

seguinte forma:  

Minimizar f(E)  = 


n

1i

iE         (01) 

Sujeito à: 

Ei  90%,          (02) 

DBOEsgoto Tratado  DBOEsgoto Bruto       (03) 

DBOEsgoto Tratado  0         (04) 

DBOCurso d’água  5 mg/L        (05) 

ODCurso d’água  5 mg/L         (06) 

Nas expressões anteriores Ei representa a eficiência do i-ésimo sistema de tratamento de 

esgotos sugerido para a bacia em estudo, ODcursod´água a concentração de oxigênio dissolvido no 
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curso d’água e DBOEsgoto Tratado, DBOEsgoto Bruto e DBOcurso d’água os valores de demanda bioquímica 

de oxigênio para o esgoto tratado, esgoto bruto e curso d’água, respectivamente.  

Como os cursos d’água que compõem a bacia hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória 

não passaram por processo de enquadramento, foram classificados, conforme estabelece Artigo 42 

da Resolução CONAMA no 357/2005, como rios Classe 2. Desta forma, os padrões de qualidade 

estabelecidos para DBO e OD em rios classe 2 deram forma às restrições estabelecidas pelas 

expressões (05) e (06).  

A Resolução CONAMA no 430/2011, por intermédio do Artigo 21, estabelece que a 

concentração máxima de DBO no efluente tratado não deve superar 120 mg/L. No entanto, a 

Resolução indica que a referida concentração poderá ser ultrapassada naquelas situações em que o 

sistema de tratamento apresentar eficiência mínima de 60% para remoção DBO, ou mediante estudo 

de autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento às metas do enquadramento do corpo 

receptor.  

Neste contexto, uma restrição adicional associada à eficiência mínima de remoção de DBO 

foi considerada, estabelecendo-se três diferentes grupos de otimização para cada um dos cenários de 

simulação anteriormente descritos. A restrição adicional assumiu as seguintes formas: 

 Ei  60%, observando o valor mínimo de eficiência para remoção de DBO sugerido pela 

Resolução CONAMA no 430/2011; 

 Ei  30%, ignorando o valor mínimo para eficiência de remoção de DBO sugerido pela 

Resolução CONAMA no 430/2011, mas assumindo a obrigatoriedade de implementação 

de sistema de tratamento primário de esgotos; 

 Ei  0, ignorando o valor mínimo para eficiência de remoção de DBO sugerido pela 

Resolução CONAMA no 430/2011 e assumindo a possibilidade de disposição final de 

efluentes brutos. Nesta opção, toda a carga de DBO lançada poderá ser assimilada em 

decorrência da capacidade de autodepuração do curso d’água. 

Para a solução do problema de Programação Não Linear proposto neste estudo foi utilizado 

o programa SOLVER, disponível pela planilha eletrônica Microsoft Excel. O SOLVER utiliza um 

algoritmo de otimização denominado GRG2, baseado na técnica de gradientes reduzidos 

generalizados.  
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RESULTADOS  

Lançamento de esgotos brutos 

A Tabela 01 apresenta as concentrações máximas e mínimas para os parâmetros OD e DBO, 

por trecho e cenário simulado, considerando a disposição de efluentes brutos ao longo do rio Santa 

Maria da Vitória. As células em destaque indicam aquelas situações nas quais os padrões de 

qualidade ambiental não foram respeitados.  

Tabela 03 – Concentrações máximas e mínimas para OD e DBO, por cenário e trecho simulado, 
considerando a disposição de esgotos brutos. 

Cenários Concentração (mg/L) 
Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 Trecho 4 Trecho 5 

OD  DBO  OD  DBO  OD  DBO  OD  DBO  OD  DBO  

1    
Mínima 6,74 1,81 5,74 7,35 5,63 5,81 4,70 9,15 4,41 11,12 

Máxima 8,00 5,36 6,60 8,23 6,30 8,27 5,52 10,07 4,46 11,39 

2 
Mínima 6,45 1,81 5,18 9,48 5,13 7,35 4,28 9,81 4,07 10,60 

Máxima 8,00 7,13 6,27 10,60 5,86 9,76 5,03 10,81 4,21 10,90 

3 
Mínima 7,46 1,94 6,96 5,00 6,44 6,37 5,53 7,16 5,44 4,55 

Máxima 8,00 3,70 7,32 5,25 6,83 6,69 6,30 8,02 6,72 6,71 

 

A partir da simples inspeção da Tabela 01 apresentam-se como relevantes as seguintes 

considerações: 

 Nos cenários 1 e 2, quando considerado o lançamento de esgotos brutos, nos valores de 

DBO estimados para o rio Santa Maria da Vitória ocorreriam violações do padrão de 

qualidade ambiental estabelecido pela Resolução CONAMA no 357/2005 em todos os 

trechos simulados. A mesma condição se verifica para o cenário 3, entre os trechos 2,3,4 

e 5; 

 Nos cenários 1 e 2, o padrão de qualidade ambiental estabelecido para o OD não seria 

violado nos trechos 1, 2 e 3. No terceiro cenário, em função das baixas cargas de esgoto 

consideradas para a porção superior da bacia e da diluição provocada pelo aumento da 

vazão do rio Posmoser, o padrão de qualidade associado ao OD seria respeitado ao longo 

de toda a extensão do rio Santa Maria da Vitória considerada.  

 

Determinação das eficiências Mínimas de Tratamento de Efluentes 

As mínimas eficiências requeridas para os múltiplos lançamentos de esgotos pontuais 

estabelecidas com auxílio da PNL, para cada cenário considerado neste trabalho, estão indicadas 
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nas Tabelas 04, 05 e 06, estando distribuídas de acordo com a restrição de eficiência mínima 

adotada.  

Tabela 04 – Eficiências mínimas de tratamento (em %) estimadas com auxílio da PNL, assumindo-se a 
possibilidade de disposição final de efluentes brutos 

Cenários 
Pontos de disposição de efluentes tratados ∑ 

Eficiências P1 P2 P3 P4 P5 

1 10 80 50 80 90 310 

2 90 90 90 5 0 275 

3 0 15 80 80 20 195 

 

Tabela 05 – Eficiências mínimas de tratamento (em %) estimadas com auxílio da PNL, assumindo-se a 
adoção de, no mínimo, tratamento primário dos efluentes  

Cenários 
Pontos de disposição de efluentes tratados ∑ 

Eficiências P1 P2 P3 P4 P5 

1 30 65 50 80 90 315 

2 90 90 50 30 30 290 

3 30 30 40 80 30 210 

 

Tabela 06 – Eficiências mínimas de tratamento (em %) estimadas com auxílio da PNL, assumindo-se a 
adoção de, no mínimo, tratamento secundário dos efluentes  

Cenários 
Pontos de disposição de efluentes tratados ∑ 

Eficiências P1 P2 P3 P4 P5 

1 60 60 65 60 75 320 

2 75 60 60 60 60 315 

3 60 60 60 60 60 300 

A adoção das eficiências de tratamento estimadas com auxílio da PNL permitiria que, ao 

longo de toda a extensão do sistema hídrico simulado, os padrões de qualidade estabelecidos para 

OD e DBO em rios classe 2 fossem respeitados. As figuras 03, 04 e 05 ilustram, para os diferentes 

cenários de disposição de efluentes considerados neste estudo, a variação espacial das 

concentrações de OD e DBO ao longo da porção superior do rio Santa Maria da Vitória, 

considerando-se os cenários simulados considerando lançamento de esgoto bruto e adoção dos 

níveis de tratamento estabelecidos com auxílio da PNL. Nestas figuras, os padrões de qualidade são 

representados pelas linhas em vermelho. 
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Figura 03 – Variação espacial das concentrações de OD e DBO para a porção superior do rio Santa Maria da Vitória 
considerando-se o lançamento de esgotos brutos (a,b), a implementação de sistemas de tratamento com eventual 

lançamento de efluentes brutos (c,d), a implementação de sistemas de tratamento assumindo-se a adoção de, no mínimo, 
tratamento de nível primário (e,f), a implementação de sistemas de tratamento assumindo-se a adoção de, no mínimo, 

tratamento de nível secundário (g,h) – Resultados associados ao cenário 01. 
 

 
  

  

(a) (b) 

  
(c) (d) 

(e) (f) 

(g) (h) 
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(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

(g) (h) 
 

Figura 04 – Variação espacial das concentrações de OD e DBO para a porção superior do rio Santa Maria da Vitória 
considerando-se o lançamento de esgotos brutos (a,b), a implementação de sistemas de tratamento com eventual 

lançamento de efluentes brutos (c,d), a implementação de sistemas de tratamento assumindo-se a adoção de, no mínimo, 
tratamento de nível primário (e,f), a implementação de sistemas de tratamento assumindo-se a adoção de, no mínimo, 

tratamento de nível secundário (g,h) – Resultados associados ao cenário 02. 
 
 
 
 
 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  12

  

 
 

(a) (b) 

 
(c) (d) 

(e) (f) 

(g) (h) 
 

Figura 05 – Variação espacial das concentrações de OD e DBO para a porção superior do rio Santa Maria da Vitória 
considerando-se o lançamento de esgotos brutos (a,b), a implementação de sistemas de tratamento com eventual 

lançamento de efluentes brutos (c,d), a implementação de sistemas de tratamento assumindo-se a adoção de, no mínimo, 
tratamento de nível primário (e,f), a implementação de sistemas de tratamento assumindo-se a adoção de, no mínimo, 

tratamento de nível secundário (g,h) – Resultados associados ao cenário 03. 
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Os diferentes cenários considerados neste estudo permitiram a simulação, ainda que para um 

mesmo sistema hídrico, de diferentes condições de disposição de efluentes e de disponibilidade 

hídrica nos corpos receptores. No primeiro cenário, as cargas de esgotos foram consideradas 

idênticas e igualmente distribuídas ao longo do curso d’água principal. No segundo cenário, as 

cargas foram progressivamente reduzidas no sentido da foz do sistema hídrico. O terceiro cenário, 

por sua vez, considerou menores cargas de lançamento na porção superior do trecho simulado e 

apenas um ponto de disposição de efluente com carga semelhante àquelas consideradas nos dois 

primeiros cenários.  

Como as cargas orgânicas hipoteticamente lançadas no rio Santa Maria da Vitória nos 

cenário 1 e 2 eram superiores às cargas lançadas no cenário 3, o esforço de tratamento, considerado, 

de forma simplificada, como a soma das eficiências necessárias aos conjuntos de sistemas de 

tratamento, foi superior nestes dois primeiros cenários. Este padrão de resposta foi observado 

independentemente das restrições consideradas quando da construção do problema de otimização. 

Estimativa de diferentes eficiências para os cenários 1 e 2 foi conseqüência da localização 

dos pontos de lançamento de efluentes no curso d’água, já que estes cenários representavam a 

disposição final de iguais cargas orgânicas.  

Imposição de tratamento de nível secundário conduziu, invariavelmente, às maiores somas 

de eficiências de tratamento, independente do cenário de simulação considerado (Tabela 06). É 

relevante registrar, no entanto, que a flexibilização do nível mínimo de remoção de DBO 

estabelecido pela Resolução Conama no 430/2011, não comprometeria o atendimento dos padrões 

de qualidade associados à DBO e ao OD no curso d’água, conforme resultados reunidos nas tabelas 

04 e 05. 

Em todos os cenários pôde-se observar que, em função da diluição provocada pelo Rio 

Posmoser entre os quilômetros 23 e 24, as concentrações de OD foram aumentadas e as de DBO 

diminuídas. No terceiro cenário, em conseqüência das menores cargas orgânicas dispostas na 

porção superior da bacia estudada e do aumento da vazão do rio Posmoser, as concentrações de OD 

mantiveram-se acima do padrão de qualidade ambiental quando considerado o lançamento de 

esgotos brutos, ainda que as concentrações de DBO estivessem acima do padrão de qualidade para 

os rios classe 2. 
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CONCLUSÕES 

Os principais resultados deste trabalho demonstrativo da combinação de técnicas de simulação 

de qualidade de água e de otimização podem ser assim sumarizados: 

 Os resultados do estudo de caso específico demonstraram que o uso combinado de 

modelo computacional de qualidade de água e técnica de otimização constitui alternativa 

eficiente para a seleção dos níveis de tratamento, podendo subsidiar e fundamentar 

tecnicamente tomadas de decisão relativas à seleção ou ao escalonamento dos sistemas de 

tratamento de esgotos numa bacia hidrográfica, considerando custos e aspectos 

relacionados com a proteção e a recuperação dos recursos hídricos; 

 A metodologia demonstrada, no estudo de caso, permitiu estimativas de eficiências 

mínimas de tratamento de esgotos, considerando diferentes possíveis cenários de 

disposição final, que permitiriam a manutenção dos padrões de qualidade associados à 

demanda bioquímica de oxigênio e ao oxigênio dissolvido ao longo de toda a extensão da 

porção superior do rio Santa Maria da Vitória considerada; 

 O estudo de caso demonstra que a adoção dos níveis mínimos de remoção de DBO 

estabelecidos pela Resolução CONAMA n° 430/2011, desconsiderando-se as 

capacidades de autodepuração dos corpos receptores, pode conduzir a grande aumento de 

gastos de recursos em implantação, operação e manutenção de sistemas de tratamento de 

efluentes, no Brasil, sem que ocorram ganhos no que concerne a manutenção de valores 

de OD e DBO dentro dos limites preconizados pela Resolução CONAMA n° 357/2005, 

para as diferentes classes de uso de água. 
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