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1. RESUMO 

O trabalho de pesquisa apresenta dados relativos ao estado trófico dos corpos 

d’água do Estado de São Paulo e a viabilidade de implantação de processos para 

remoção de nutrientes junto às estações de tratamento de esgotos sanitários. É 

apresentado o cenário atualizado do tratamento de esgotos no Brasil, assim como 

a importância do tratamento desses efluentes. Disserta-se sobre os níveis de 

tratamento de esgoto e seus diversos processos, dando enfoque para aqueles que 

visam a remoção de nutrientes que contribuem para eutrofização das águas. Por 

fim, são avaliados os custos necessários à implantação de tais processos. 

2. INTRODUÇÃO 

O lançamento de esgotos diretamente em cursos d’água resulta em impactos 

negativos sobre a vida aquática e a saúde da população, além de disseminar 

doenças e restringir o uso da água.  Sendo assim, os esgotos precisam ser 

coletados, tratados e lançados em corpos receptores de acordo com a legislação 

vigente ou reaproveitados como água de reuso. O tratamento de esgotos consiste 

basicamente de quatro níveis: preliminar, primário, secundário e terciário 

(SPERLING, 2014). O tratamento terciário, não é aplicado de maneira abrangente 

no país e será, portanto, o tema de trabalho para este estudo, uma vez que sua 

necessidade é relevante para a manutenção e equilíbrio do meio ambiente. No 

Estado de São Paulo, dados disponibilizados pela SABESP relatam que as 

estações de tratamento de esgoto da Região Metropolitana de São Paulo realizam 

tratamento somente até o nível secundário (SABESP, 2018). Já a cidade de 

Brasília foi pioneira  ao instalar ETEs para a remoção de nitrogênio e fósforo 

(JORDÃO e PESSOA, 2009). De acordo com o relatório da CETESB (2016), no 

qual foram divulgados os dados de análise do nível trófico das águas, observou-

se uma tendência significativa de piora no estado trófico dos corpos d´água. Sendo 

assim, o relatório recomendou a ampliação de investimentos em unidades de 

tratamento terciário, com remoção de nutrientes, nas estações de tratamento de 

esgotos existentes, além da ampliação de ações integradas de prevenção e 

controle da poluição dos mananciais. 

3. OBJETIVOS 



Avaliar a viabilidade técnica, econômica e ambiental de implantação de tratamento 

terciário para remoção de nutrientes a fim de reduzir o seu aporte a reservatórios 

eutrofizados. 

4. METODOLOGIA 

Serão analisados os dados disponibilizados pela CETESB sobre a qualidade das 

águas de reservatórios quanto ao estado trófico. Paralelamente, serão estudadas 

as alternativas de tratamento terciário de esgotos sanitários, com ênfase nos 

tratamentos para remoção de nutrientes. Por fim, será realizada uma pesquisa de 

custos para a implantação do tratamento terciário, comparando os custos para 

possíveis processos, em um reservatório em situação crítica de eutrofização. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os esgotos brutos quando descarregados nos corpos d’água despejam grandes 

quantidades de matéria orgânica. Essa matéria orgânica será decomposta pelo 

fenômeno da autodepuração do corpo d´água. Após a decomposição dessa 

matéria, grandes quantidades de nutrientes serão disponibilizadas ao meio, 

tornando-o fértil. Assim, o ambiente aquático torna-se apto para o crescimento de 

seres que utilizam dos nutrientes para seu crescimento, especialmente as algas. 

Caso as descargas de nutrientes sejam muito intensas, ocorre o fenômeno de 

eutrofização, em decorrência do florescimento excessivo de algas (PIVELI e 

KATO, 2006). Segundo Sperling (2014), a eutrofização traz efeitos indesejáveis, 

entre eles, problemas estéticos e recreacionais, anaerobiose, morte de peixes, 

maiores custos no tratamento da água, toxidade das algas, entre outros. Sendo 

assim, o tratamento terciário de esgotos é de alta relevância para a preservação 

do meio ambiente e manutenção dos recursos hídricos.  

O tratamento de esgotos é divido em quatro níveis. O tratamento preliminar 

consiste em remover os sólidos grosseiros e flutuantes, enquanto o tratamento 

primário, remove os sólidos em suspensão sedimentáveis e os sólidos flutuantes. 

O tratamento secundário remove a matéria orgânica solúvel e particulada. Por fim, 

o tratamento terciário é realizado para remover nutrientes e substâncias residuais 

específicas, a fim de se obter um efluente que atenda às diretrizes dispostas nas 

leis ou outros requisitos (SPERLING, 2014). Este trabalho será focado no 



tratamento terciário para a remoção dos nutrientes fósforo e nitrogênio, que são 

contribuintes para o desenvolvimento da eutrofização nos corpos d’água. 

Foram estudados diversos tipos de tratamento de esgoto, com enfoque no nível 

terciário para a remoção de nutrientes. Alguns desses processos são: Bardenpho, 

batelada, valo de oxidação, A²/O, dentre outros (METCALF & EDDY, 2016). Além 

dos processos biológicos citados, também é possível remover o fósforo por meio 

de produtos químicos que causarão a precipitação do fósforo, podendo ser 

posteriormente retirado do sistema. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os dados disponibilizados pela CETESB (2016) mostram uma tendência de piora 

em relação à eutrofização de alguns corpos d’água do Estado de São Paulo, em 

especial os reservatórios. Serão avaliados os dados de 2017 para verificar a 

manutenção ou alteração dessa tendência. 

No estudo estão sendo analisados os tipos de processos para a remoção de 

nutrientes e serão apresentados seus custos, que podem variar com o tipo de 

tratamento empregado. 
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