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1 RESUMO 

O saneamento compreende importantes atividades aos aspectos sociais, 

econômicos e ambientais de um país. Por esgoto sanitário, têm-se os rejeitos 

sólidos e líquidos gerados em residências ou com características residenciais, sendo 

que o seu descarte inadequado ou não tratamento envolve um dos principais fatores 

causadores de degradação da saúde humana e ambiental atualmente. Assim, neste 

estudo são analisados parâmetros físico-químicos e biológicos de amostras de 

esgoto bruto e esgoto tratado de um sistema compacto de tratamento de esgotos 

domésticos do tipo tanque anaeróbio instalado em um bairro do Município de Estiva 

Gerbi, São Paulo, verificando-se a eficiência parcial do sistema. Resultados 

preliminares de pH, temperatura, materiais flutuantes, coliformes, alcalinidade, 

acidez e condutividade são comparados aos dispostos na CONAMA 357/2005 e 

430/2011. 

 
2 INTRODUÇÃO 

Por saneamento básico tem-se quatro vertentes, sendo elas o abastecimento 

de água potável, esgotamento sanitário, coleta e disposição de resíduos sólidos e 

drenagem urbana,  as quais quando bem gerenciadas evitam muitos problemas do 

âmbito da saúde pública e contaminação ambiental. O esgoto doméstico, quando 

não industrial, contém em sua composição as seguintes características físicas: 

99,87% de água; 0,04% de sólidos sedimentáveis; 0,02% de sólidos não 

sedimentáveis; e 0,07% de sustâncias dissolvidas. Dado assim, a grande parte do 

esgoto é formada por água e sólidos. Admite-se então que o tratamento físico do 

esgoto é semelhante ao tratamento físico da água bruta realizado no abastecimento 

de água potável (NUVOLARI, 2011). 

O filtro anaeróbio é caracterizado por um tanque preenchido por um material 

filtrante, podendo ser pedra britada, areia ou outro material de característica granular 

e poroso. Os microrganismos aderidos às paredes deste material filtrante formam o 

biofilme que, ao receberem o esgoto doméstico, iniciam o processo de digestão 

anaeróbia (SILVA, 2004).  

Desta maneira é importante verificar se a estação de tratamento de esgoto 

compacta por filtro anaeróbio atende a demanda local e requisitos do CONAMA para 
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o correto descarte do efluente, e com o resultado saber se o tratamento é uma 

alternativa viável para o município estudado.  

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo geral do trabalho é analisar a eficiência parcial de um sistema 

compacto de tratamento de esgotos domésticos instalado em um bairro do município 

de Estiva Gerbi, interior do Estado de São Paulo. 

Os objetivos específicos compreendem: 

• Analisar os parâmetros físico-químicos e biológicos do esgoto bruto e 

tratado do sistema compacto tipo tanque anaeróbio, comparando os valores aos 

dispostos nas resoluções CONAMA 357/2005 e 430/2011. 

• Verificar se o sistema compacto de tratamento de esgotos estudado 

atende a demanda da população local compreendida; 

• Propor otimização do sistema compacto estudado. 

 

4  METODOLOGIA 

O trabalho foi realizado no bairro São José II do município de Estiva Gerbi, 

interior do Estado de São Paulo, onde esta localizada a estação compacta de 

tratamento de esgotos domésticos do tipo tanque anaeróbio. 

As análises do esgoto foram realizadas no laboratório de Química das 

Faculdades Integradas Maria Imaculada, seguindo os procedimentos propostos no 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 1998). 

 

5  DESENVOLVIMENTO 

Na estação de tratamento foram coletadas uma amostra do esgoto bruto 

(afluente à estação compacta) e uma amostra do esgoto tratado (efluente à estação 

compacta) e realizou-se análises de pH, temperatura, materiais flutuantes, 

coliformes, alcalinidade, acidez e condutividade. Para cada análise foram realizados 

ensaios em triplicata. 

As análises de demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de 

oxigênio (DQO), turbidez e cor serão realizadas no próximo mês, em laboratório 

específico, visto que o laboratório da Faculdade não apresenta equipamentos e 

materiais necessários para estes tipos de análises. 
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6 RESULTADOS PRELIMINARES 

 Na Tabela 1 são apresentados resultados preliminares do estudo, destacando 

os valores médios obtidos nos ensaios físico-químicos e biológicos realizados em 

triplicata com esgoto bruto (afluente à estação compacta) e tratado (efluente à 

estação compacta).  

 
Tabela 1: Comparação dos resultados. 

Parâmetros 
Afluente 
(Bruto) 

Efluente 
(Tratado) 

CONAMA 357/2005 
CONAMA 
430/2011 

pH 6,8 7,0 6 e 9 5 e 9 

Temperatura 32º 17º - Inferior a 40º 

DBO A realizar A realizar 5mgO2/L  
Máximo de  
120mg O2/L 

Materiais 
Flutuantes 

Espuma e 
Sólidos Ausente Visualmente Ausente 

Visualmente 
Ausente 

Coliformes Presente Presente 
Coliformes Totais  
Escherichia coli 

Coliformes Totais 
Escherichia coli 

Turbidez A realizar A realizar Até 100 UNT - 

Cor A realizar A realizar Até 75 mgPt/L Nivel de cor natural 

Alcalinidade 
352,67 
mg/L 

331,34 
mg/L - - 

Acidez 
1,68x10-4 

mg/L 
9,36x10-5 

mg/L - - 

DQO A realizar A realizar - - 

Condutividade 531 515 - - 
Fonte: Autores, 2017. 

 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. Standard methods for the 

examination of water and wastewater. 20 ed. Washington: APHA, 1998, 937p. 

CONAMA – CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução 

nº357/2005. Ministério do meio Ambiente. Brasília, 2005. 

CONAMA – CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução 

nº430/2011.  Ministério do meio Ambiente. Brasília, 2011. 

NUVOLARI, A; (Coord.). Esgoto Sanitario: Coleta, transporte, tratamento e reúso 

agrícola. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2011. 

SILVA, G. H. Sistema de alta eficiência para tratamento de esgoto residencial – 

estudo de caso na lagoa da conceição. Monografia. Programa de graduação 

em Engenharia Civil, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 

2004. 


