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RESUMO 

 

Sistemas de tratamento de esgoto muitas vezes são negligenciados quanto à qualidade do 

efluente tratado. Muitos deixam de realizar o tratamento adequado por falta de monitoramento 

de seus desempenhos. O controle de estações de tratamento de efluentes é extremamente 

importante para garantir a qualidade dos corpos receptores, estando diretamente ligado à 

manutenção da saúde humana, auxiliando nos processos de gestão ambiental. Para isso, deve-

se atender a limites determinados por normas específicas para cada parâmetro de qualidade dos 

efluentes tratados. A confiabilidade de um sistema é obtida através de monitoramentos capazes 

de mostrar a probabilidade em que o mesmo não apresentará falha em seu funcionamento em 

um determinado período de tempo. Neste trabalho utiliza-se duas metodologias: Índice de 

concordância fuzzy (uma aplicação dos conceitos da lógica fuzzy através do método de Números 

Fuzzy Triangulares) e Índice de conformidade, ambas com foco na não conformidade de um 

parâmetro ou conjunto de parâmetros. Doze sistemas fizeram parte do estudo, sendo seis de 

tanque séptico/filtro anaeróbio e seis reatores UASB, em que três parâmetros de qualidade 

foram analisados: DQO, E. coli e SST. Os resultados obtidos pelas duas metodologias foram 

semelhantes, mostrando que a maioria dos sistemas estavam fora dos limites normativos para o 

parâmetro de SST e que o parâmetro E. coli teve os melhores valores de garantia em relação 

aos demais. Metodologias de monitoramento de fácil manuseio como essas são úteis para 

auxiliar no processo de tomadas de decisões, designando ações de melhorias em ETEs que de 

fato necessitam. 

 

Palavras-chave: Confiabilidade. Garantia. Número Fuzzy Triangular. Índice de 

Conformidade. 
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ABSTRACT 

 

Sewage treatment systems are often neglected as to the quality of the treated effluent. Many fail 

to perform the proper treatment for lack of monitoring of their performances. The control of 

effluent treatment plants is extremely important to ensure the quality of the receiving bodies, 

being directly linked to the maintenance of human health, assisting in environmental 

management processes. For this, it is necessary to meet limits determined by specific standards 

for each quality parameter of the treated effluents. The reliability of a system is obtained 

through monitoring capable of showing the probability that it will not fail in its operation in a 

certain period of time. In this work, two methodologies are used: fuzzy agreement index (an 

application of the concepts of fuzzy logic through the Fuzzy Triangular Numbers method) and 

Index of conformity, both focusing on the non-conformity of a parameter or set of parameters. 

Twelve systems were part of the study, six of which were septic tank/anaerobic filter and six 

UASB reactors, in which three quality parameters were analyzed: COD, E. coli and SST. The 

results obtained by the two methodologies were similar, showing that most of the systems were 

outside the normative limits for the SST parameter and that the E. coli parameter had the best 

guarantee values in relation to the others. Easy-to-use monitoring methodologies such as these 

are useful to assist in the decision-making process, designating actions for improvements in 

TSEs that are actually needed. 

 

Keywords: Reliability. Warranty. Triangular Fuzzy Number. Conformity Index. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O constante crescimento populacional brasileiro resulta em diversos prejuízos para 

o meio ambiente, o qual um deles é a produção do esgoto doméstico. Nem sempre é viável 

dispor esse tipo de resíduo em corpos hídricos capazes de suportar a alta carga de matéria 

orgânica e outros poluentes presentes nesses efluentes. Em grandes cidades e regiões 

metropolitanas, o volume de esgoto produzido é bastante elevado, sendo necessária uma 

estrutura capaz de captar e tratar esses efluentes; seu despejo incorreto em corpos d’água pode 

causar degradação dos mesmos, alterando a qualidade da água desses reservatórios e 

encarecendo substancialmente seu tratamento para consumo humano. Além disso, contribui 

com a proliferação de diversas doenças de veiculação hídrica, são elas amebíase, giardíase, 

criptosporidíase, gastroenterite, febre tifoide e paratifoide, hepatite infecciosa e cólera.  

O tratamento de esgoto torna-se extremamente necessário para suprir esses dois 

pontos: melhoria da qualidade da água dos corpos receptores e diminuição de investimentos em 

saúde pública. O monitoramento do efluente tratado se torna importante para demonstrar a 

competência do sistema de tratamento empregado. Os resultados obtidos devem estar dentro do 

exigido pela legislação vigente e a variabilidade entre os parâmetros de projeto indicará o grau 

de confiança da tecnologia empregada no tratamento. 

Segundo Pestana e Ganghis (2000), a qualidade da água dos corpos receptores 

depende diretamente do sistema de tratamento escolhido. Este sistema baseia-se em diversas 

variáveis do esgoto bruto a ser tratado, dentre elas o pH, cloro, DBO, temperatura, coliformes 

totais, etc. Durante um dia, estes parâmetros demonstram grandes oscilações. O tratamento a 

ser utilizado deve então considerar essas variações a fim de obedecer aos padrões de lançamento 

de efluentes determinados pela CONAMA 357/05 a qualquer momento do dia. 

Como forma de monitorar o nível de eficiência dos tratamentos utilizados em 

Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), faz-se necessário a utilização de uma abordagem 

estatística de alguns parâmetros do efluente tratado com o intuito de avaliar a eficácia da 

tecnologia utilizada. 

Alguns métodos estatísticos podem ser utilizados para fornecer avaliações 

coerentes quando os dados disponíveis para estudo demonstram grandes variações entre si. São 

eles a Lógica Fuzzy, o Gráfico de Pareto e o Índice de Conformidade. 
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2 MOTIVAÇÕES DO ESTUDO 

 

Estudos estatísticos demonstram resultados obtidos em um certo período a fim de 

se avaliar o comportamento de um sistema, auxiliando tomadas de decisões ou mesmo 

evidenciando aspectos negligenciados pelos gestores de uma área. No tratamento de esgoto, 

esses estudos contribuem para a análise de performance das tecnologias utilizadas e viabiliza 

investimentos futuros para melhorias de desempenho do tratamento. 

O contínuo monitoramento de estações de tratamento de esgotos demanda um alto 

custo, sendo um dos motivos sobre o qual pouco se discute a respeito da garantia de uma ETE. 

A garantia de um sistema nada mais é que a probabilidade daquele tratamento gerar efluentes 

cujas características estão dentro dos padrões normativos em um determinado período de 

tempo. Em outras palavras, o grau de garantia de uma ETE corresponde ao desempenho do 

sistema em termos de qualidade e eficiência do tratamento adotado. Porém, pouco se debate a 

respeito do gerenciamento de programas para monitorar e controlar efluentes devido 

principalmente à escassez de recursos financeiros, técnicos, mão de obra especializada ou até 

mesmo por falta de visibilidade política. 

Métodos estatísticos, como Lógica Fuzzy e Índice de Conformidade, auxiliarão este 

estudo a analisar o grau de garantia de estações de tratamento de efluentes da cidade de 

Fortaleza, evidenciando alguns aspectos fora do limite preconizado pela legislação vigente e 

possíveis pontos de melhoria. 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivos gerais 

 

Avaliar a confiabilidade de Estações de Tratamento de Esgoto da Região 

Metropolitana de Fortaleza de acordo com a Resolução CONAMA nº430/11 com base em 

dados fornecidos pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE). 

 

3.2 Objetivos específicos 
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O presente estudo compreende 6 (seis) Decanto Digestores com Filtro Anaeróbio e 

6 (seis) Reatores UASB. Pretende-se avaliar a garantia desses sistemas aplicando-se Lógica 

Fuzzy e Índice de Conformidade a fim de utilizá-los na rotina de monitoramento da qualidade 

de efluentes. 

 

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1 Águas Residuárias: Importância do tratamento 

 

Águas residuárias, popularmente chamadas de esgoto, têm essa denominação por 

serem utilizadas para disposição de resíduos domésticos ou industriais. O esgoto doméstico tem 

sua composição e características alteradas pela grande carga de matéria orgânica e outros 

produtos inorgânicos em menor quantidade. No meio urbano, o esgoto sanitário é composto 

principalmente de esgoto doméstico, porém ainda é constituído por uma parcela de águas 

residuárias provenientes de outras fontes (indústrias e serviços). 

A água utilizada em banheiros, cozinhas e lavanderias, por exemplo, constitui os 

esgotos domésticos, o que justifica sua composição: 99,9% de água. O restante é formado por 

sólidos que se dividem em orgânicos e inorgânicos (CHAGAS, 2000). A Figura 1 ilustra de 

forma detalhada esta composição. 
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Figura 1 – Composição geral de esgotos domésticos. 

Fonte: Tebbutt (1998). 

 

A grande presença de resíduos orgânicos em águas residuárias, juntamente com o 

oxigênio dissolvido proveniente da própria água e da turbulência gerada durante sua formação 

e transporte, dão condições para a proliferação de diversos tipos de microrganismos, dentre eles 

estão os microrganismos patogênicos. Esse tipo de seres nocivos à saúde humana transmite 

diversas doenças e, por este motivo, é de extrema importância a realização do tratamento do 

esgoto anteriormente à sua disposição final em corpos d’água. 

O impacto ocasionado pela presença de matéria orgânica em águas residuárias pode 

ser quantificado indiretamente medindo-se a quantidade de oxigênio necessária para realizar as 

reações de oxidação desses tipos de compostos em período de tempo padronizado, conhecida 

como Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) (VON SPERLING, 2005). Os dados de DBO 

são utilizados para dimensionar as instalações de tratamento e medir o rendimento de alguns de 

seus processos (METCALF & EDDY, 2003). 

Outra forma de se determinar a demanda de oxigênio em efluentes é a Demanda 

Química de Oxigênio (DQO), porém esta engloba tanto a fração biodegradável, quanto a fração 

inerte da matéria orgânica. Em outras palavras, o teste de DQO não diferencia a parte utilizada 

na oxidação apenas por microrganismos. 
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4.2 Tanque séptico/Filtro anaeróbio 

 

Tanques sépticos, também denominados de fossas sépticas ou decanto-digestores, 

são dispositivos comumente utilizados em áreas que não possuem rede coletora de esgoto, como 

alternativa de tratamento de águas residuárias para regiões que possuem apenas rede coletora 

local ou mesmo quando a rede coletora existente não tem declividade e/ou diâmetro menores 

que o necessário para suportar a demanda da região (NBR 7229, 1993). 

Os sólidos em suspensão são removidos em grande parte pelo tanque séptico através 

do mecanismo de sedimentação aliado ao processo de digestão anaeróbia na região ao fundo do 

tanque. Os filtros anaeróbios realizam a remoção complementar de DBO, pois não há reações 

bioquímicas durante a fase de sedimentação no tanque séptico (VON SPERLING, 2005). O 

esquema da Figura 2 ilustra as etapas desse tipo de sistema. 

 

Figura 2 – Sistema de Tanque Séptico – Filtro Anaeróbio 

Fonte: Von Sperling (2005). 

 

Ávila (2005) afirma que tanques sépticos apresentam baixa eficiência na remoção 

de DBO e sólidos suspensos totais, gerando um efluente escuro e com odor característico 

causado pela presença de gás sulfídrico. A alta presença de organismos patogênicos evidencia 

essa baixa eficiência, porém, segundo Von Sperling (2005), o sistema é suficiente para tratar 

esgotos de pequenas populações, além de serem vantajosos por seu baixo custo de construção 

e operação.  
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4.3 Reatores UASB 

 

Reatores UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), também denominados de 

Reatores Anaeróbicos de Fluxo Ascendente e de Manta de Lodo (RAFA), são reatores 

anaeróbios onde há remoção da matéria orgânica particulada ou dissolvida em ambientes sem 

oxigênio livre. 

O reator consiste, de baixo para cima, em: 

1. um leito de lodo, onde boa parte da matéria orgânica é adsorvida à biomassa; 

2. separador de fases, que viabiliza o retorno dos sólidos à manta de lodo, o 

acúmulo e retirada de gases e a saída do efluente final, dividindo a zona de 

digestão (manto de lodo) e a zona ou compartimento de sedimentação (Figura 

3). 

 

Figura 3 – Fluxograma de reator anaeróbio de manta de lodo e fluxo ascendente. 

Fonte: Von Sperling (2005). 

 

Seu funcionamento principia de tubulações que distribuem o esgoto bruto para o 

fundo do reator, dando início ao movimento de ascensão do líquido. O líquido passa pelo leito 

de lodo na zona de digestão, ocorrendo a adsorção da matéria orgânica pela biomassa presente 

no lodo. Por transformação anaeróbia, os sólidos suspensos são biodegradados nesta zona, 

aumentando assim a população bacteriana e produzindo biogás. Este percorre todo o leito de 

lodo e atinge o separador de fases, onde é coletado posteriormente para diversos fins. 
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Continuando o deslocamento do líquido, ao passar pela manta de lodo, ele tem sua velocidade 

reduzida pelo separador de fases para garantir a sedimentação de partículas de sólidos menores 

e o retorno delas à zona de digestão. O líquido termina sua trajetória dentro do reator quando 

sai pela parte superior através de vertedouros ou tubulações perfuradas (VON SPERLING, 

2005). 

De acordo com Von Sperling (2005), a eficiência na remoção de DBO dessa 

tecnologia é considerada limitada, atingindo 70% de remoção para este parâmetro, havendo 

necessidade de um pós-tratamento por flotação ou ar dissolvido. Porém, para Bezerra et al 

(1998), o método de reator anaeróbico de fluxo ascendente é considerado eficiente e de custo 

baixo para a remoção de matéria orgânica dependendo do tempo de detenção hidráulica 

aplicado. 

 

4.4 Padrões de qualidade de efluentes 

 

No Brasil, a resolução Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 

357/05 regula os padrões de lançamento de efluentes. Em 13 de maio de 2011, a resolução nº 

430 trouxe alterações complementares à primeira. Em linhas gerais, a CONAMA 357/05 

determina que a disposição final de efluentes em corpos hídricos, direta ou indiretamente, deve 

obedecer às condições de lançamento nela estabelecidas com valores padronizados para cada 

de tipo de poluente. Complementarmente, a Resolução CONAMA nº 430/2011, Art. 3º 

especifica que, independente da origem do efluente, sua disposição direta em corpos receptores 

só pode ser feita após o devido tratamento obedecendo os padrões de lançamentos pré-

estabelecidos. 

Em relação ao despejo direto de efluentes provenientes de sistemas de tratamento 

de esgoto em corpos d’água, a Resolução CONAMA nº 430/11, Art. 21, estabelece os limites 

padrões a seguir: 

a) pH entre 5 e 9; 

b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo 

receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura; 

c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Inmhoff. Para o 

lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os 

materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes; 
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d) Demanda Bioquímica de Oxigênio-DBO 5 dias, 20°C: máximo de 120 mg/L, 

sendo que este limite somente poderá ser ultrapassado no caso de efluente de sistema de 

tratamento com eficiência de remoção mínima de 60% de DBO, ou mediante estudo de 

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

corpo receptor; 

e) substâncias solúveis em hexano (óleos e graxas) até 100 mg/L; e 

f) ausência de materiais flutuantes. 

A resolução nacional permite que órgãos ambientais exijam condições mais 

restritivas, considerando aspectos regionais através de embasamento teórico (DA SILVA, 

2010). No Estado do Ceará, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE, pela 

Portaria Nº 154, de 22 de julho de 2002, que trata sobre padrões e condições para lançamento 

de efluentes líquidos gerados por fontes poluidoras, diferencia os padrões de lançamento para 

efluentes tratados por lagoas de estabilização e pelos demais tratamento, como descrito na 

Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Diferença entre valores máximos permitidos para efluentes tratados. 

Parâmetro 
Valor Máximo Permitido (VMP) 

Efluente de lagoas de estabilização Efluentes de demais tratamentos 
DBO 60mg/L (amostra filtrada) - 

DQO 200mg/L (amostra filtrada) 200mg/L 

E. coli 5000 CF/100mL 5000 CF/100mL 

Amônia total 5mg N/L 5mg N/L 

pH 7,5-10,0 5,0-9,0 

Sólidos suspensos 150mg/L 50mg/L 

Oxigênio dissolvido >3,0m/L - 
Fonte: Portaria nº154 – SEMACE. 

 

4.5 Monitoramento da qualidade dos efluentes 

 

Monitorar uma estação de tratamento significa avaliar e controlar seu desempenho 

na remoção de poluentes em relação aos padrões de lançamento normatizados num determinado 

período de tempo. Assim, pode-se definir a probabilidade em que aquele sistema terá uma 

performance adequada e, então, expressar o nível de confiança do processo de tratamento em 

questão (OLIVEIRA & VON SPERLING, 2007). 

O desempenho de cada estação é obtido através dos parâmetros escolhidos para o 

monitoramento, porém deve-se levar em consideração no momento da interpretação dos 
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números e de tomadas de decisão os aspectos climáticos e culturais, as atividades geradoras do 

esgoto e as tecnologias utilizadas no tratamento. Ambos os tratamentos abordados neste estudo 

possuem eficiências de remoção distintas e, assim, seus desempenhos também serão diferentes. 

De todo modo, a qualidade do efluente está relacionada ao desempenho efetivamente obtido e 

àquele esperado pela tecnologia empregada no tratamento. 

 

4.6 Lógica Fuzzy 

 

A lógica fuzzy, ou difusa, é bastante utilizada em estudos em que não se têm dados 

definidos como totalmente certos ou totalmente errados, portanto é bem aceita na área de 

controle de processos (RIGNEL et al, 2011). Ela é uma forma de trabalhar com um conjunto de 

variáveis nebulosas, ou seja, que não expressam certezas inerentes aos processos que lhe deram 

origem. 

 

4.6.1 Elemento Fuzzy 

 

Um elemento fuzzy admite imprecisão nas suas informações e pode fazer parte de 

dois conjuntos ao mesmo tempo, o que mudará será o grau em que esse elemento pertence para 

cada conjunto chamado de função de pertinência. Para cada elemento u ∈ U, essa função 

especifica o grau de pertinência u no conjunto fuzzy e está dentro de um intervalo unitário [0, 

1]. A seguir, na Figura 4, está demonstrado um exemplo de representação de um conjunto fuzzy 

e os graus de pertinência dos elementos x e y, onde o eixo das abscissas representa o domínio 

e as ordenadas correspondem aos graus de pertinência. 

 

Figura 4: Exemplos de representações de conjuntos Fuzzy. 

Fonte: Lógica Fuzzy: Conceitos e Aplicações. MARRO et al, 2010 
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4.6.2 Número Fuzzy Triangular (NFT) 

 

Há diferentes formas de representar números fuzzy, porém o número fuzzy triangular 

(NFT) é o mais recomendado para simplificar as operações aritméticas (MARRO et al, 2010). 

Os NFTs são limitados por três pontos distintos representados por A = ( , , ) e cada 

elemento do domínio possui um grau de pertinência dado pelas seguintes condições (1): 

 

 

 

  

(1) 

 

 

 

 

Pelas condições dadas acima, o Número Fuzzy Triangular é representado pelo 

gráfico ilustrado pela Figura 5: 

 

Figura 5: Número Fuzzy Triangular em forma gráfica. 

 

 

   

 

 

      

Fonte: Renteria (2006) 

 

 Através dessa teoria de números difusos, podem ser feitas operações que englobam 

conceitos subjetivos e imprecisos com aqueles mais objetivos baseados em modelos 

matemáticos (DUBOIS, 1991). Dado que existem dois números fuzzy triangulares A = 

( , , ) e B = ( , , ), as principais operações algébricas são definidas como: 

 

a) Adição: 
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A + B = ( + , + , + ) 

 

b) Subtração: 

A – B = ( � −  , − , − ) 

 

c) Produto de um escalar por um NFT: ∀κ∈R, κ> 0 

κ.A = κ.( , , ) = (κ. , κ. , κ. ) e da mesma forma para o conjunto B. 

 

d) Multiplicação: 

A (●) B = [min( ●  , ● , ●  , ● ), ● , max( ●  , ● , ●  , ● )] 

= ( ●  , ● , ● ) 

 

d) Divisão: 

A / B = [min( /  , / , /  , / ), / , max( /  , / , /  , / )] 

= ( /  , / , / ) 

  

 

As aplicações de lógica fuzzy em tecnologia ambiental são variadas, incluindo 

sistemas de apoio à decisão, inferência de qualidade ambiental, análise de risco e incertezas e 

avaliação de impactos ambientais (DA SILVA, 2011). Sua aplicabilidade se dá pelo próprio 

perfil do espaço amostral, por este ser pequeno e tratar-se de dados referentes a fenômenos 

naturais com suas incertezas inerentes (ICAGA, 2007). 

 

4.7 Análise de Garantia e Risco de Falha 

 

As estações de tratamento estão sujeitas a incertezas desde a concepção de seu 

projeto até a sua operação. O nível de incerteza de cada sistema dita seu risco de falha. Tal risco 

deve ser previamente projetado em um intervalo aceitável (OLIVEIRA; VON SPERLING, 

2007) para que maiores surpresas durante o funcionamento de uma ETE sejam evitadas. Deste 

modo, o seu grau é inversamente proporcional à sua confiabilidade. A confiabilidade de um 

sistema pode então ser definida como a probabilidade em que o mesmo não apresenta falha no 

funcionamento do processo em um determinado período de tempo. De uma forma prática, a 
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falha ocorre no momento em que o efluente apresenta parâmetros fora das condições padrões, 

como demonstrado a seguir. 

 

Garantia = 1 – Probabilidade de falha 

Falha = (Concentração do efluente > Condições padrão do efluente) 

 

Métodos confiáveis de análise de garantia e risco de falha são capazes de facilitar 

interpretações sobre desempenhos passados, aplicando-se os dados obtidos a sistemas de 

distribuição acessíveis, com o intuito de se prever posteriores comportamentos. 

 

5 METODOLOGIA 

 

5.1 Sistemas de Tratamentos de Esgotos 

 

Para efeitos de controle e análise, foram escolhidos dois tipos de tratamentos 

anaeróbios - UASB e Tanque Séptico com Filtro Anaeróbio. Cada tecnologia está representada 

por seis Estações de Tratamento de Esgoto, totalizando 12 (doze) sistemas (Tabela 5.1), todas 

localizadas na Região Metropolitana de Fortaleza. Os sistemas analisados neste estudo foram 

selecionados pela maior disponibilidade de dados a fim de que conferissem uma base maior de 

informações para melhores interpretações acerca do desempenho de cada sistema.  

 

Tabela 2 - Relação da ETEs utilizadas no estudo. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Cada sistema foi analisado pela sua qualidade. A qualidade refere-se à garantia de 

conformidade com a norma vigente para o efluente final. Como Reatores UASB e Tanques 

Sépticos possuem desempenhos distintos, seus sistemas serão analisados isoladamente 

 

 

5.2 Parâmetros analíticos de monitoramento 

 

Para os dois tipos de tratamentos abordados, foram considerados os seguintes 

parâmetros de monitoramento: demanda química de oxigênio (DQO), Escherichia coli (E. coli) 

e Sólidos Suspensos Totais (SST). As coletas das amostras de esgoto das doze estações foram 

realizadas entre janeiro de 2014 a agosto de 2016, no período da manhã, com temperatura média 

de 28ºC. As análises foram feitas de acordo com os procedimentos especificados em APHA 

(2012). 

 

5.3 Enfoque do estudo 

 

A garantia dos sistemas de tanques sépticos com filtro anaeróbio e de reatores 

UASB foram analisados de duas maneiras: 

a) Índice de Concordância Fuzzy (ICF) através de Números Difusos Fuzzy; 

b) Índice de Conformidade (ICONF). 

 

5.3.1 Índice de Concordância Fuzzy (���) 

 

Pode-se fazer correlações entre números fuzzy (difusos) ou entre um número difuso 

e outro não difuso (KAUFMANN; GUPTA, 1991) com o intuito de se tirar algumas conclusões 

através do conjunto de dados aparentemente difíceis de serem interpretados. Os números não 

difusos criam um intervalo definido à sua direita ou à sua esquerda. Neste caso, chama-se de 

índice de concordância fuzzy a relação entre a área delimitada pelo número não difuso e a área 

do número difuso. 

Para análise de riscos de falha, ou garantia, o ��� atende bem a necessidade quando 

utilizado para analisar o quanto os resultados obtidos para cada parâmetro de cada sistema de 

tratamento encontram-se próximos ao esperado. Os números fuzzy empregados foram do tipo 
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triangular, referindo-se ao desempenho do conjunto de ETE ou da qualidade do efluente tratado. 

Os Números Fuzzy Triangulares (NFTs) (Figura 6), formados pelos valores mínimos ( ), 

médios ( ) e máximos ( ) de cada parâmetro, delimitam uma área triangular de altura µ=[0,1] 

no eixo das ordenadas e o valor limite definido pela norma (VL) faz a função do número não 

difuso, criando os intervalos �  e � .  

 

Figura 6: representação das áreas de interseção entre Números Fuzzy Triangulares 
(NFT) e o valor limite (VL). 

 

   Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
 

Na figura a1 representa o valor mínimo, a2 o valor médio, VL o valor limite 

estipulado por norma e a3 o valor máximo. O ��� foi calculado dividindo-se a área �  pela área 

total: 

 ��� = 
�� +�  

 

5.3.2 Índice de Conformidade (ICONF) 

 

O Índice de Conformidade (ICONF) é uma forma simples e rápida de se avaliar o 

nível de enquadramento de efluentes a padrões normatizados. O Canadian Council of Ministers 

of the Environment: Water Quality Guidelines (CCME, 2001) desenvolveu basicamente um 

índice semelhante denominado Índice de Conformidade ao Enquadramento (ICE) com o 

objetivo de fornecer uma ferramenta para avaliação de dados de qualidade das águas. Para 

tratamento de efluentes, ICONF é baseado em cálculos simples de análise estatística e tem como 
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propósito fornecer subsídios para o acompanhamento da situação da qualidade do efluente em 

relação aos padrões de qualidade estabelecidos em norma (AMARO, 2009), sugerindo o quanto 

o efluente atinge as metas de qualidade. 

O cálculo de um ICONF para cada modalidade de tratamento dá-se pela equação 

abaixo: 

                                        ICONF = nPiVi
n

i

/)/(
1



                                                   (2) 

 

Em que: V é o valor observado do parâmetro i; P é valor do padrão i e n é número de parâmetros 

analisados. 

Observando o contexto ao qual estão inseridos os sistemas de tratamento em estudo, 

os valores do ICONF foram estipulados da seguinte forma: 

 

ICONF ≤ 1,5  Satisfatório; 

1,6 ≤ ICONF ≤ 2,5  Regular; 

2,6 ≤ ICONF ≤ 4,0  Ruim e; 

ICONF > 4,0  Péssimo. 

 

Tais intervalos foram baseados em observações subjetivas quanto ao 

comportamento usual das ETEs. Se utilizado como método de controle, o Índice de 

Conformidade seria uma forma razoável de identificação de problemas operacionais do sistema 

ou mesmo de reconhecimento da prioridade de investimentos em melhorias que é dada a cada 

estação. 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Garantias 

 

Para o cálculo da garantia dos sistemas em estudo foram utilizados os valores 

limites estipulados pelas normas, sendo: 200 mg/L para DQO, 5000 NMP/mL para Escherichia 

coli e 50 mg/L para Sólidos Suspensos Totais (SST). 

Após a execução dos procedimentos para o Índice de Concordância Fuzzy descritos 

no item 5.3.1 foram obtidos os seguintes resultados de garantia (Tabelas 3, 4 e 5): 
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Tabela 3 - Garantia para DQO (200 mg/L) por NFT. 

DQO 

TANQUE 
SÉPTICO/FILTRO 

ANAERÓBIO 
REATOR UASB 

S1 0,751 S7 0,006 

S2 0,072 S8 0,747 

S3 0,001 S9 0,000 

S4 0,085 S10 0,000 

S5 0,001 S11 0,000 

S6 0,160 S12 0,002 

GERAL 0,050 GERAL 0,011 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Tabela 4 - Garantia para E. coli (5000 NMP/mL) por NFT. 

E. coli 

TANQUE 
SÉPTICO/FILTRO 

ANAERÓBIO 

REATOR UASB 

S1 0,000 S7 0,725 

S2 0,216 S8 0,720 

S3 0,000 S9 0,564 

S4 0,352 S10 0,329 

S5 0,918 S11 0,620 

S6 0,347 S12 0,000 

GERAL 0,347 GERAL 0,491 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Tabela 5 - Garantia para SST (50mg/L) por NFT. 
SST 

TANQUE 
SÉPTICO/FILTRO 

ANAERÓBIO 
REATOR UASB 

S1 0,627 S7 0,000 

S2 0,002 S8 0,660 

S3 0,000 S9 0,000 

S4 0,029 S10 0,007 

S5 0,438 S11 0,000 

S6 0,009 S12 0,001 

GERAL 0,006 GERAL 0,006 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Pode-se observar índices de garantia próximos de 0 (zero) na maioria dos sistemas 

de Reator UASB para os parâmetros de DQO e SST, com exceção do sistema S8 que apresentou 

um índice de concordância acima 0,66 para os três parâmetros analisados. Para os sistemas S1 
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a S6 (Tanques Sépticos seguidos de Filtros Anaeróbios), a situação é parecida para DQO e SST, 

sendo o sistema S1 de melhor desempenho dentre os seis de mesma tecnologia. Os sistemas S3 

e S12, mesmo com tecnologias diferentes, configuram os piores sistemas observando 

conjuntamente os três parâmetros. 

Teve-se um melhor desempenho geral para o parâmetro de E. coli, com garantias 

de 34,7% e 49,1% para os conjuntos de TS/FAN e Reatores UASB, respectivamente, a partir 

do uso de NFT. Vale ressaltar que os valores usados para o cálculo de garantia de cada grupo 

de tecnologia pelo uso de NFT foram os valores máximos e mínimos de todo o conjunto de 

valores, bem como suas médias aritméticas. Com 91,8% de garantia, o sistema S5 se destaca 

como o melhor de todos os sistemas para esse parâmetro, porém o conjunto de sistemas de 

Reatores UASB apresentaram maior regularidade em seus dados, resultando em um melhor 

desempenho geral em relação à E. coli. O Anexo A contém a representação gráfica de NFT 

para cada tecnologia e parâmetro com o intuito de facilitar a visualização das garantias de 

desempenho aqui mencionadas. 

O Índice de Conformidade mostra o desempenho de cada sistema agregando os três 

parâmetros. A Tabela 6 demonstra os valores médios dos Índices de Conformidade de cada 

sistema em análise, destacando o valor mínimo, máximo e médio de cada conjunto de 

tecnologia. A partir do que descreve o item 5.3.2, visualmente, a cor verde escura representa os 

limites satisfatórios, o verde claro representa os limites regulares, o amarelo relaciona os limites 

considerados ruins e o vermelho refere-se aos índices intitulados péssimos. 

 

Tabela 6 – Índice de Conformidade para cada sistema de tratamento analisado. 
Índice de Conformidade  

 TANQUE 
SÉPTICO/FILTRO 

ANAERÓBIO  
 REATOR UASB  

 S1       1,2070   S7        2,5687  

 S2       2,7030   S8        0,6263  

 S3       3,4822   S9        4,5959  

 S4       1,8689   S10        2,8016  

 S5       3,5042   S11        3,7180  

 S6       1,9987   S12        2,5256  

 Mínimo       0,6048   Mínimo        0,0642  

 Máximo     10,4283   Máximo     20,6833  

 Médio       2,4040   Médio        2,7770  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Em termos de violação à norma, os sistemas de reatores UASB apresentaram 

péssimos resultados, com um valor máximo de ICONF igual a 20,6833 dentre o conjunto de dados. 

A Tabela 7 mostra os resultados em forma mais detalhada, em que se destaca um 

peso maior do parâmetro SST para estados de ruim e péssimo. Isto se deu em razão de extremos 

de altas concentrações. Melhores resultados foram observados com o parâmetro E. coli. A DQO 

fica em segundo plano por apresentar quatro sistemas ruins e dois péssimos. 

 

Tabela 7 – Índices de Conformidade por parâmetro e sistemas analisados. 
TS/FAN S1 S2 S3 S4 S5 S6 

DQO 0,6902 1,1966 3,4289 1,2894 2,6820 1,1740 

E. coli 1,8077 1,5795 1,8784 1,4234 0,2574 1,4528 

SST 0,9482 5,2800 4,8940 2,3960 6,2625 3,1960 

UASB S7 S8 S9 S10 S11 S12 

DQO 2,5093 0,5402 4,6077 2,7972 4,5733 2,4255 

E. coli 0,3455 0,8205 0,8893 1,4943 0,5949 1,8213 

SST 4,7652 0,5247 8,5665 4,0887 5,9479 3,3300 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Concordando com o resultado da metodologia de Número Fuzzy Triangular, o 

sistema S8 apresentou Índices de Conformidade satisfatórios para todos os três parâmetros. 

Porém, os resultados divergiram em relação aos dois piores sistemas observados no método 

anterior e neste último, em que S9 e S11 apresentaram resultados indesejáveis. 

 

6.2 Avaliação das metodologias 

 

No que se refere ao processo de obtenção dos resultados, a utilização de NFTs e 

Índice de Conformidade mostraram-se muito mais práticas. A diferença é que, em NFTs, há 

uma correlação entre áreas onde uma delas é limitada por um valor normativo e, em Índice de 

Conformidade, tem-se uma média das relações entre resultados obtidos e limites previstos em 

norma. 

Em ambas as metodologias, as rotinas de cálculos de podem ser executadas de 

acordo com o que se deseja observar. Os resultados podem ser obtidos para todos os parâmetros 

e para todos os sistemas replicando-se uma mesma rotina de cálculo, contanto que os dados 

estejam organizados para este fim. 
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7 CONLUSÃO 

 

Foram propostas duas abordagens para avaliação do grau de garantia de duas 

tecnologias diferentes de tratamento de esgoto. Os resultados obtidos, aplicando-se os dois 

métodos previstos nesse estudo, cumpriram os objetivos propostos anteriormente. Em ambas 

as metodologias, os 12 sistemas avaliados tiveram comportamentos semelhantes e melhores 

desempenhos para o parâmetro de E. coli e, ao mesmo tempo, apresentaram baixos índices de 

garantia para o parâmetro de SST, não atendendo as exigências ambientais para este critério. 

O uso dos dois métodos deve ser seguido de interpretações mais amplas, levando-

se em consideração não apenas os números apresentados, mas também o desempenho de cada 

sistema individualmente durante todo o período estudado. Isso porque a ocorrência de 

comportamentos oscilatórios pode gerar resultados finais positivos - garantias satisfatórias-, 

dando uma falsa impressão em relação à confiabilidade daquele(s) sistema(s). A fim de evitar 

leituras errôneas, artifícios subjetivos ou não podem auxiliar no processo de tomada de decisão, 

ajudando a direcionar de maneira assertiva os recursos para investimentos em melhorias no 

desempenho dos serviços de tratamento. 

Para trabalhos futuros, sugere-se: 

 uso adicional de dados mais antigos a fim de oferecer maior suporte aos 

resultados; 

 utilização de outras metodologias dentro da lógica de números difusos; 

 avaliação da remoção de poluentes. 
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ANEXO A 
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