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1. Resumo 

Este estudo visa a construção e análise de um protótipo de miniestação 

biodigestora de tratamento de esgoto de baixo custo, que visa aumentar a 

qualidade de vida da população de baixa renda que não é provida de rede 

coletora de esgoto.  

 

2. Introdução 

No Brasil ainda existe um problema social de grande impacto na saúde da 

população e do meio ambiente, que é a má gestão da rede de coleta e tratamento 

de esgoto. Apenas 48,6% da população brasileira tem acesso a rede de esgoto, e 

dentro dessa faixa apenas 40% do esgoto é tratado, sendo o restante descartado 

sem tratamento prévio, prejudicando diretamente a preservação da fauna e flora, 

e consequentemente o turismo, trabalho, saúde, educação e cidadania da 

população em geral (TRATA BRASIL, 2016). 

Isto posto, foi criado, por alunos pertencentes ao Eixo de Urbanização do 

programa Smart Campus Facens (Faculdade de Engenharia de Sorocaba), uma 

miniestação de tratamento de esgoto, denominada “FossaWet”, que tem como 

princípio de funcionamento os conceitos da Fossa Séptica Biodigestora, 

desenvolvida por pesquisadores da EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária), e das “Wetlands” construídas. O projeto tem como objetivo atender 

a população de baixa renda que carece de esgotamento sanitário, em razão de 

seu baixo custo de produção e fácil instalação nas residências.  

 

3. Objetivos 

Construção de um sistema biodigestor denominado “FossaWet”, que realizará o 

tratamento do esgoto sanitário através da ação de microrganismos que 

consomem a matéria orgânica. Em seguida os efluentes são filtrados por plantas 

aquáticas, que melhoram a qualidade da água, permitindo o seu descarte sem 

prejudicar a natureza. Após validar a qualidade da água tratada e sua facilidade 

construtiva deseja-se implantar este sistema em comunidades de baixa renda que 

não possuem tratamento de esgoto adequado, elevando a qualidade de vida da 

população e promovendo a restauração ambiental da área em estudo. 

 



 

4. Metodologia 

O projeto foi divido em duas fases: a construção do sistema e a análise do 

efluente. 

4.1. Construção do Sistema 

O protótipo do projeto encontra-se instalado na Faculdade de Engenharia de 

Sorocaba – FACENS. A fossa esta recebendo o material orgânico advindo 

apenas dos vasos sanitários localizados no prédio refeitório da FACENS, utilizado 

por aproximadamente 30 funcionários durante período integral.  

 

Figura 4.1  Construção da “Fossa Wet” 

O sistema representado na Figura 4.2 é composto de três bombonas de 

polipropileno de 240ℓ cada, interligadas por tubos de PVC de 100 mm. Cada 

bombona possui um tubo de PVC de 250 mm centralizado em seu interior, na 

parte inferior de cada tubo corta-se um orifício para percolação dos rejeitos. A 

primeira bombona é responsável pela decomposição anaeróbica da matéria 

orgânica, sendo vedada qualquer possível entrada de ar, uma vez que os micro-

organismos não necessitam de oxigênio para viver e algumas espécies podem 

até morrer se entrarem em contato com este gás.  

Figura 4.2 - Ciclo da “FossaWet” 



 

As demais bombonas realizam a filtração dos efluentes por meio de plantas 

aquáticas flutuantes. Dentre as diversas plantas filtrantes, o aguapé foi escolhido 

para ser utilizado devido a extensão de suas raízes, que “[..] podem atingir até quase 

um metro de comprimento [...]” (PERAZZA, PEREIRA, MARTINS, 1981, p. 18). 

 

4.2. Análises do efluente 

O efluente terá um acompanhamento periódico contando com diversas análises 

químicas para determinação da evolução do tratamento, sendo elas as seguintes: 

pH, turbidez, condutividade, sólidos sedimentáveis, fósforo e nitrogênio totais, 

demanda química de oxigênio e Demanda Bioquímica de Oxigênio 5 dias à 20°C. 

 

5. Desenvolvimento 

O protótipo da miniestação de tratamento já se encontra em pleno funcionamento, 

recebendo quinzenalmente esterco bovino para aumento da atividade microbiana, 

porém as análises referentes aos efluentes do sistema ainda não foram iniciadas. 

 

6. Resultados Preliminares 

O funcionamento mecânico do sistema apresentou algumas avarias ao longo da 

implantação, porém estas foram sanadas e aprimoradas para aumento da eficiência 

do tratamento. O projeto encontra-se sob supervisão e aguarda o crescimento 

bacteriano necessário para início das análises dos efluentes. 
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