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RESUMO 

Investimentos no setor de saneamento básico, em países subdesenvolvidos e emergentes, não 

tem acompanhado o ritmo do crescimento populacional, principalmente nos núcleos urbanos, 

gerando consequências em termos de cidadania, saúde pública e meio ambiente. Visando 

contribuir para sanar esta lacuna em locais com ausência de rede coletora de esgoto, objetivou-

se com esse trabalho elaborar um modelo de tratamento de esgoto doméstico unifamiliar do 

tipo reator anaeróbio compartimentado (RAC) e analisar seu desempenho, comparando 

resultados das análises físico-químicas com os valores das normas vigentes. Para tal, foram 

realizadas coletas nos 4 compartimentos do reator, durante nove meses entre os anos 2016 e 

2017, para análise dos parâmetros: potencial hidrogeniônico (pH), temperatura, demanda 

química de oxigênio (DQO), fósforo total (P), nitrogênio amoniacal (NH4
+), nitrato (NO3

-) e 

nitrito (NO2
-). Os resultados obtidos das variáveis pH, temperatura, NH4

+, NO3
-, NO2

- , que são 

parâmetros com valores pré-determinados nas legislações CONAMA 357/2005 e 430/2011, 

mantiveram-se dentro do especificado para disposição em corpo hídrico receptor. Para DQO, 

observou-se valor elevado para o compartimento 1, devido a este ser a caixa de recepção do 

efluente da residência. Para os 3 compartimentos subsequentes, os valores enquadraram-se 

como DQO fraca. O desempenho do RAC mostrou-se satisfatório, provavelmente devido ao 

alto valor de tempo de detenção hidráulica (TDH médio de 22 dias), que esteve muito acima 

dos valores encontrados na literatura.  

Palavras-chave: variáveis físico-químicas; esgotamento sanitário domiciliar; biodigestão 

anaeróbia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

Investments in basic sanitation sector, in both underdeveloped and emergent countries, have 

not been following the rate of populational growth, specially in urban cores, bringing several 

consequences in terms os citizenship, public health and environment. In order to contribute in 

filling this gap in places with the absence of sewer network, this work aims to elaborate a 

domestic sewage treatment model for one family, a compartmentalized anaerobic reactor 

(CAR), and analyse its performance by comparing the results of physical-chemical analysis to 

the values presented in current norms. Therefore, samples were taken from the 4 compartments 

among nine months between 2016 and 2017, to analyse the parameters: hydrogen potential 

(pH), temperature (TºC), chemical oxygen demand (COD), total phosphorus (P), amonniacal 

nitrogen (NH4
+), nitrate (NO3

-) e nitrite (NO2
-). The results obtained for the variables pH, 

temperature, NH4+, NO3-, NO2- were within the limits pre-determined by the legislations 

CONAMA 357/2005 and 430/2011 for effluents disposal on watercourses. Regarding COD, a 

high value was observed for compartment 1, because it is the residence effluent receiving box; 

for the 3 subsequents compartments the values fit as a weak COD. In face of the exposed, the 

CAR showed a satisfatory performance, probably due to the high amount of hydraulic retention 

time (HRT, about 22 days), higher than values found in literature references.  

Key-words: physical-chemical variables; domestic sewage; anaerobic biodigestion. 
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INTRODUÇÃO 

 

O saneamento e a saúde humana estão correlacionados desde as antigas culturas, 

desenvolvendo-se conforme a evolução das civilizações, ora retrocedendo com a dizimação 

destas, ora renascendo com o surgimento de outras. A descontinuidade do progresso dos saberes 

a respeito do saneamento, em grande parte, está associada aos poucos meios de comunicações 

existentes no passado (Manual de Saneamento, FUNASA, 2006). 

Dentro desse contexto, o saneamento básico pode ser definido como um conjunto de 

medidas elaboradas em prol da preservação ou modificação benéfica das condições do meio 

ambiente, no intuito de prevenção de patologias e promoção da saúde humana, da flora e fauna, 

tendo como reflexo a melhoria da qualidade de vida das populações (INSTITUTO TRATA 

BRASIL, 2013). 

Nos últimos séculos, em todo o mundo, houve inevitável crescimento dos núcleos 

urbanos, e com isso a necessidade de se investir em tecnologias e soluções para suprir o aumento 

da demanda de água potável e naturalmente, geração de efluentes domésticos.  Porém, em 

países subdesenvolvidos e emergentes o investimento no setor de saneamento básico ainda não 

é suficiente, pois não condiz com o ritmo do crescimento populacional (STARLING et al., 

2005). 

A indisponibilidade desses serviços desencadeia graves consequências em termos de 

cidadania, saúde pública e meio ambiente (HUTTON e HALLER, 2004; TEIXEIRA e 

PUNGIRUM, 2005). Conforme dados emitidos em 2017 pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), estimava-se que existe em torno de 2 bilhões de pessoas sem acesso a atendimento de 

saneamento básico adequado, gerando consumo de água contaminada, fator que contribui de 

forma direta para a morte de 4.500 crianças diariamente, devido a doenças geradas pela 

insalubridade dos locais onde os serviços são inexistentes (OMS, 2007 e OMS, 2017). 

No contexto nacional, o direito ao saneamento básico é previsto pela Constituição 

Federal e definido pela Lei nº 11.445/2007, que estabelece diretrizes a respeito dos conjuntos 

de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana, drenagem, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais. 

Contudo, no Brasil ainda há um grande déficit nesse setor, principalmente quando se 

refere a esgotamento sanitário, afetando de forma mais grave as populações com menos 

condições monetária, estas que, em sua grande maioria, localizam-se nas periferias dos centros 
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urbanos, nas zonas rurais e nas regiões com menor densidade populacional (GALVÃO JR e 

PAGANINI, 2009). A fragmentação de políticas públicas e a carência de instrumentos de 

regulamentação e regulação, aliados a insuficiência e má aplicação de recursos públicos, são 

fatores que contribuem para a permanência desse déficit (NASCIMENTO e HELLER, 2005). 

Dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2008), referente ao acesso aos serviços de saneamento, indicam que dos 5.564 municípios 

brasileiros, apenas 55,2% tinha serviço de esgotamento sanitário por rede coletora. 

Considerando também a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD, IBGE, 2009), 

96% das habitações rurais não tem acesso aos serviços de coleta de esgoto sanitário. 

Pelo anteriormente exposto, o presente trabalho buscou verificar viabilidade 

operacional e analisar o desempenho de um reator anaeróbio compartimento (RAC) para 

tratamento de efluentes doméstico em um domicilio da cidade de Ji-Paraná, Rondônia, 

comparando valores obtidos das análises físico-química do efluente, com os estabelecidos nas 

legislações vigentes referentes aos padrões de lançamento. 

 

1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

De um modo geral, existem duas vertentes a respeito de sistemas de tratamento de 

esgotos domésticos de forma simplificada: soluções individuais e as soluções coletivas. 

Independente da vertente, ambas objetivam promover remoção de poluentes dos esgotos, no 

intuito de facilitar a depuração dos corpos receptores e prevenir proliferação de doenças aos 

seres vivos. Nesse contexto, no referencial teórico serão levantados as diferentes formas e 

mecanismos envolvidos nestes sistemas. 

 

1.1 SISTEMAS COLETIVOS 

 

Dentro das soluções coletivas, existem os sistemas de tratamento unitário ou 

combinado, onde as águas pluviais são conduzidas pelas mesmas tubulações que os efluentes 

sanitários industriais e domésticos (MUTTI, 2015). Segundo manual de Saneamento da 

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) de 2006, as vantagens desse modelo são: necessidade 

de implantar apenas um único sistema, e em situações onde o lançamento de esgoto bruto será 

em corpo hídrico próximo as instalações. As desvantagens são: riscos de extrapolar capacidade 

em períodos de alta contribuição pluviométrica; e nos períodos de estiagem haver deposição de 
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matéria orgânica nos coletores, devido ao baixo fluxo. E também nos excessos de volume final, 

devido as contribuições das águas das chuvas. 

No Brasil a solução predominantemente adotada é a de sistemas de separadores 

absoluto, onde especialistas alegam ser a solução ideal para o contexto nacional. Nesse modelo, 

os esgotos domésticos e industriais ficam completamente segregados das águas pluviais 

(MACHADO, 2013). Segundo o Manual de Saneamento da FUNASA de 2006, este modelo de 

sistema separador absoluto tem custos de implantação inferiores, devido a: águas pluviais 

poderem ser encaminhadas aos corpos hídricos receptores, sem necessidade de gastos com 

tratamento para estas, por não oferecem o mesmo potencial poluidor que o esgoto doméstico. 

Assim o sistema será projetado exclusivamente para o tratamento de efluentes. 

 

1.2 SISTEMA INDIVIDUAIS   

 

Perante a situação ainda precária, no contexto do atendimento sanitário, e 

considerando o perfil socioeconômico, conjugado ao quadro epidemiológico referente às 

comunidades, percebe-se a necessidade da implementação de sistemas simplificados de coleta 

e tratamento de esgotos. Sistemas estes que devem unir simplicidade operacional, baixos custos 

de implantação e operação, índices mínimos de mecanização e sustentabilidade do sistema, de 

uma forma geral (CHERNICHARO, 1997). 

Von Sperling define estes sistemas como: 

Os sistemas individuais pressupõem a solução no local, sendo, portanto, usualmente 

adotados para atendimento unifamiliar, embora possam também atender a certo 

número de residências próximas entre si. Consistem no lançamento de excretas (em 

privadas higiênicas, solução unifamiliar) ou dos esgotos (em fossas) gerados em 

uma ou poucas unidades habitacionais, usualmente envolvendo infiltração no solo. 

Esta solução pode funcionar satisfatória e economicamente se a densidade de 

ocupação for baixa (grandes lotes com elevada porcentagem de área livre e/ou no 

meio rural) e se o solo apresentar boas condições de infiltração. É necessário ainda 

que o nível da água subterrânea se encontre a uma profundidade adequada, de forma 

a evitar o risco de sua contaminação, principalmente por microrganismos 

patogênicos (VON SPERLING, 2005). 

 

1.2.1 Sistemas individuais em locais sem rede de distribuição de água  

1.2.1.1 Privadas com fossa seca  
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Em locais onde não existe água encanada, em sua maioria zonas rurais, uma possível 

solução individual para tratamento e destinação final dos esgotos domésticos, são as privadas 

com fossa seca. Segundo o Manual de Saneamento da FUNASA, de 2006, esse sistema 

compreende uma “casinha”, com aberturas na parte superior, para troca de ar no período de uso 

e a fossa seca escavada no solo, onde apenas excretas e papel de higienização podem ser 

despejados, por não haver mecanismos hídricos (Figura 1).  

 

Figura 1 - Privadas com fossa seca 

Fonte:  FUNASA, 2006. 

 

O resíduo retido no sistema decompõe-se ao longo do tempo, por processo de digestão 

anaeróbia. Para amenizar odores desagradáveis gerados pelos compostos voláteis provenientes 

da fase de digestão ácida, recomenda-se sais alcalinizantes, como cal e cinza. Quanto à 

localização é imprescindível que seja planejada e efetuada em locais onde não ocorram 

enchentes e não possibilite acesso dos usuários (FUNASA, 2006).  

Juntamente deve estar distante de poços e fontes de abastecimento hídrico, sempre em 

cota inferior a esses pontos. Recomenda-se adotar uma distância mínima de segurança de 15 
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metros, das fontes de água, 3,0 m de árvores e de qualquer ponto de rede pública de 

abastecimento de água; 1,50 m de construções e limites de terreno (ABNT, 1993).  

Esse modelo apresenta como vantagens, segundo a bibliografia supracitada: 

 Baixo custo de implantação;  

 Simplicidade operacional;  

 Nenhum consumo de água;  

 Risco mínimo a saúde, 

 Solução acessível para áreas de baixa e média densidade populacional;  

 Aplicabilidade a vários tipos de solos e versatilidade no uso de materiais para construção, 

caso haja necessidade de vedação.  

 

Em relação as desvantagens, evidenciam-se:  

 Não ser apropriado para áreas de alta densidade populacional; 

 Probabilidade de contaminação do subsolo e não é solução para águas cinzas e outras águas 

servidas (ABNT, 1993). 

  

1.2.1.2 Privadas Bason 

O sistema é constituído por uma câmara dividida em dois setores, a primeira recebe os 

excrementos e outros resíduos orgânicos (adicionados juntamente com serragem). A segunda é 

responsável pela compostagem dos materiais em mistura (figura 2). 
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Figura 2 – Privadas Bason. 

Fonte:  Adaptado de Lengen, 2004. 

 

Lengen (2004) recomenda para aceleração da decomposição dos dejetos, a adição de 

uma camada de aproximadamente 30 cm de cinzas, folhas secas ou serragem, pois assim 

absorverá a parte líquida. Porém também alerta que nenhum líquido deve ser adicionado. Além 

de existir necessidade de vedação por tampa móvel (na entrada) e tela móvel (na saída), a fim 

de evitar proliferação de agentes patógenos. 

 

1.2.1.3     Privadas com fossa estanque 

 

Sobre o modelo com fossa estanque, Mota (2006) afirma também que este se aplica para 

locais onde não há rede de distribuição de água. Segundo a FUNASA a esse sistema tem 

condições similares a da privada de fossa seca, diferenciando-se pela construção do tanque, que 

é elaborada em concreto ou alvenaria e devendo ficar totalmente impermeabilizado.  

Indicado para locais onde há lençóis freáticos próximos a superfície; zonas rochosas ou 

terrenos extremamente duros ou facilmente desmoronáveis e lotes de pequenas proporções, 

onde há riscos de poluição de fontes de suprimento hídrico. As desvantagens são as mesmas, 
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do modelo de privadas com fossa seca, porém há vantagens a mais, que são: não poluir o solo 

e subsolo e poder ser uma solução definitiva (FUNASA, 2006). 

 

1.2.1.4   Fossas de fermentação tipo Cynamom 

 

Define-se fossa de fermentação tipo Cynamom por existir duas câmaras tanques 

adjacentes e independentes onde despeja-se os dejetos (Figura 3). Recomendada para terrenos 

desfavoráveis à construção de privada de fossa seca. O funcionamento se dá da seguinte forma, 

a partir do esgotamento da capacidade de um dos tanques, veda-se este e inicia-se a utilização 

do próximo tanque, nesse período de tempo, em que se alterna o uso das câmaras, o material 

acumulado sofrerá fermentação natural e ao fim terá sido mineralizado (CISAM, 2006; 

FUNASA, 2006). 

Porém ainda assim é necessária a retirada do material, antes de voltar a usar o tanque 

que passou pelo período de digestão. As vantagens e desvantagens assimilam-se com as dos 

modelos já citados, diferenciando-se por ter como vantagem a possibilidade de usar as câmaras 

semienterradas, em casos de terrenos rochosos (FUNASA, 2006).  

 

Figura 3 - Fossas de fermentação tipo Cynamom 

Fonte:  FUNASA, 2006. 
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1.2.2 Sistemas individuais em locais com rede de distribuição de água  

1.2.2.1  Fossas sépticas  

Conforme definido por Telles e Costa 2010, fossa séptica é uma unidade econômica de 

tratamento primário de esgotos doméstico, composta por câmara vedada, no intuito de conter 

os rejeitos por um determinado período, pré-estabelecido em projeto, responsável por processar 

a retenção do material gorduroso e a sedimentação dos sólidos. Tem função similar ao do 

digestor de lodos e do decantador primário. A implementação não demanda demasiada área e 

tão pouco muito recurso, além do processo de manutenção ser muito simples.  

Segundo a ABNT de 1993, a capacidade média de retenção hidráulica, de uma fossa 

séptica, tem uma variação de 12 a 24 horas, relativo a contribuição lançada. As taxas de 

sedimentação dos sólidos em suspensão mantêm-se entre 60 e 70%. Sólidos que não são 

decantáveis, como óleos, graxas e gorduras, formam a “escuma”, que é a camada de superfície 

livre do líquido.  

No processo de digestão dos sólidos (lodos) pelos microrganismos anaeróbios, ocorre 

uma acentuada redução do volume, tendo como subproduto gases e efluentes líquidos. O 

funcionamento desse sistema consiste na passagem do efluente através do compartimento e a 

matéria orgânica sedimentável forma um lodo de fundo, que sofre a digestão anaeróbia, saindo 

estabilizado, contudo podendo conter organismos patogênicos (UNICAMP, 2002).  

De acordo com a ABNT de 1993, fossa séptica ou tanque séptico, podem ser definidos 

como uma unidade prismática retangular ou cilíndrica, com fluxo horizontal, atribuída ao 

tratamento de esgoto doméstico por meios de processo de flotação, digestão e sedimentação. A 

dimensão do sistema deve ser elaborada para suprir todas as necessidades de despejos, com 

exceções aos que elevam exacerbadamente a vazão, como lavagem de piscinas, reservatórios 

de água e destinação de águas pluviais. O volume útil da fossa séptica pode ser calculado por 

meio da Equação 1:  

 

V=1000+N.(C.T + K . Lf)                                                           (1) 

Onde: 

V = Volume útil (L);  

N = Número de pessoas ou unidades de contribuição 

C = Contribuição de despejos, em litro/pessoa.dia ou em litro/unidade.dia; 

T = Período de detenção, em dias; 

K = Taxa de acumulação do lodo digerido em dias, equivalente ao tempo de acumulação do 

lodo fresco. 
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1.2.2.2   Sumidouros 

 

Define-se sumidouro como unidade verticalizada de depuração e disposição final do 

efluente da fossa/tanque séptico. Este necessita de revestimentos nas paredes, de preferência 

tijolos, pedras ou anéis de concreto, para que haja juntas livres, possibilitando a infiltração do 

efluente no solo (figura 4).  Estes modelos possuem vida útil prolongada, devido facilidade de 

infiltração do líquido, proveniente da fossa séptica, praticamente isento de sólidos, que são os 

principais causadores da colmatação (ABNT, 1997). 

Segundo a ABNT de 1997, as lajes de coberturas dos sumidouros devem ficar nivelado 

com o terreno, recomenda-se que o material seja concreto armado, com abertura de inspeção e 

tampão de fechamento com dimensão mínima de 60 cm. Em relação as medidas internas, seu 

diâmetro deve ser maior ou igual a 30 cm e a distância entre o nível máximo do aquífero e o 

seu fundo deve ser maior que 150 cm.  

Na Figura 4 pode-se analisar dois modelos de sumidouros, diferenciando-se pelo 

preenchimento de brita nas laterais do sistema. 

 

Figura 4 – Modelos de sumidouros 

Fonte:  FUNASA, 2004. 

 

1.3 SANEAMENTO BÁSICO (ESGOTO SANITÁRIO) 

 

Conceitua-se saneamento como o controle de todos os fatores do meio físico do 

homem, que exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar físico, mental e social 
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(OMS). Mota complementa como: o conjunto de ações e medidas que buscam à melhoria da 

salubridade ambiental (MORAES, 1993). 

Entende-se, como salubridade ambiental: o estado de saúde normal em 

que se encontra determinada população urbana ou rural, tanto no que se 

refere a sua capacidade de inibir, prevenir ou impedir a ocorrência de 

endemias ou epidemias veiculadas pelo meio ambiente, como no tocante 

ao seu potencial de promover o aperfeiçoamento de condições 

mesológicas (que diz respeito ao clima e/ou ambiente) favoráveis ao 

pleno gozo de saúde e bem-estar (GUIMARÃES, CARVALHO e 

SILVA, 2007). 

Segundo informações do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) 

de 2015, evidenciam que o esgoto total coletado, para este mesmo ano, a nível nacional, foi de 

50,3%.  

Outros dados que são pertinentes para o desenvolvimento de perspectivas a respeito 

do panorama nacional, conforme pesquisa da FUNASA (2006), são: em relação aos domicílios 

com acesso à rede geral de esgoto, os valores catalogados foram de 33,5% em 2000, para 44% 

em 2008. Tratando-se dos municípios com sistemas coletivos de tratamento de esgoto, houve 

um progresso de 20,2% em 2000, para 28,5% em 2008. Por fim, quanto ao esgoto coletado que 

é destinado a algum tratamento, os dados respectivos são: 35,3% em 2000 e 68,8% em 2008. 

De forma mais específica, tratando-se apenas das cidades onde não há redes coletoras 

de esgoto, em âmbito nacional, segundo informações da PNSB de 2008, o contingente 

populacional destas, era de aproximadamente 34,8 milhões de pessoas, ou seja, cerca de 18% 

da população brasileira não é beneficiada por estes serviços básicos.  

Segundo os dados da Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais 

(AESBE), em 2006, 95% dos serviços na área de saneamento eram desenvolvidos por 

mecanismos do setor público e 5% por setores privados. As limitações no aumento de recursos 

nessa área são várias, dentre elas merece destaque a lei imposta às gestões municipais pela Lei 

complementar n°101, de 4 de Maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) que limita a 

aplicação de recursos acima do teto estabelecido. 

Evidenciando dados referentes a Região Norte, o número de pessoas sem acesso a estes 

serviços de saneamento básico, em 2008, era de aproximadamente 9 milhões. Dados SNIS de 

2015, apontam que do total de esgoto gerado na Região Norte, apenas 8,7% é coletado (SNIS, 

2015). Situação ainda mais delicada quando se considera a proporção de municípios com 

ampliações ou melhorias no serviço de coleta de esgoto sanitário, onde houve um decréscimo 
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de 53,1%, em 2000, para 48,3%, em 2008, única região onde não ouve progressão nesse quesito 

(PNSB, 2008). 

Por sua vez, Rondônia em 2008, apenas 1,6% dos domicílios eram atendidos por rede 

geral coletora de esgoto, sendo o estado com a maior precariedade nesse tipo de serviço 

(conforme Figura 5) (PNSB, 2008). Contudo, em 2010, dados do Instituto Trata Brasil 

evidenciaram que esse valor progrediu para 6%. (IBGE, 2010) 

 

Figura 5 – Porcentagem de domicílios atendidos por rede geral coletora de esgoto, por Unidade 

Federativa. 

Fonte:  IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, PNSB 2008. 

 

A respeito da realidade local, do município de Ji-Paraná - RO, conforme informações 

do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, há apenas um projeto que visa a concepção 

de um sistema de rede coletora de esgoto sanitário, ainda em andamento, com horizonte de 

durabilidade de 30 anos, tendo 2011 como ano base. Projetado para atender a população atual 

de 116 610 habitantes, incluindo população rural e de núcleos urbanos, como Nova Londrina e 

Nova Colina (IBGE, 2010) e também o contingente populacional futuro, onde o cálculo de 

projeção prevê, aproximadamente, 147 000 habitantes, para 2041 (PMSB, 2012).  

Atualmente o modelo de esgotamento predominante, conforme dados do Instituto Trata 

Brasil de 2016, é o de fossas rudimentares, sendo a solução para 75% dos domicílios 

particulares permanentes que entraram na pesquisa (IBGE, 2010 apud Instituto Trata Brasil, 

2016). 
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1.4 CARACTERÍSTICAS DO EFLUENTE DOMÉSTICO 

 

O esgoto doméstico é definido na Norma Brasileira, NBR 9648/1986, como despejo 

líquido resultante do uso da água para higiene e necessidades fisiológicas humanas. Este que é 

composto por constituintes químicos, biológicos e físicos. Em consonância com Metcalf e Eddy 

(1979, 1991), que indicam que devido a variações de uso e costume, hora do dia, dia da semana, 

mês e estação do ano, a composição do esgoto doméstico bruto se torna variável. 

Em relação as principais características físicas das águas residuárias, Kawai et al. (1991) 

aponta: turbidez, temperatura, teor de sólidos (totais, em suspensão, dissolvidos sedimentáveis, 

fixos e voláteis), cor, odor, vazão, material retido, removido e produzido. 

As águas residuárias também apresentam características químicas, estas que são 

constituídas por componentes orgânicos e inorgânicos. A fração orgânica inclui uma 

combinação de nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e carbono. Entre as principais substâncias 

dessa fração, encontradas nas águas residuárias e no efluente doméstico são: proteínas, gorduras 

e óleos, carboidratos, surfactantes, fenóis, pesticidas, carboidratos, etc. A fração inorgânica, 

apresentam compostos como oxigênio dissolvido (OD), nitrogênio inorgânico, fósforo, metais, 

gás carbônico e etc.  

As análises mais comuns na caracterização química do efluente são: demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO) e a demanda química de oxigênio (DQO) (LOPES, 2015). 

No esgoto doméstico bruto, sua concentração varia de 99,53% a 99,87% em sua 

composição por água e apenas 0,13% a 0,47% de composição por constituintes dissolvidos e 

suspensos na massa líquida (DBO, DQO, carbono orgânico total, sólidos totais, compostos 

químicos e outros). E é justamente por essa pequena fração de constituintes encontrados nos 

esgotos domésticos que surge a necessidade de tratamento, visto que são estes os responsáveis 

pela contaminação e poluição dos cursos de água. (LOPES, 2015) 

Na Tabela 1, pode ser verificado similaridade das características do esgoto doméstico, 

onde dos principais parâmetros de preocupação é o nitrogênio amoniacal que conforme a 

resolução CONAMA 430/2011 estabelece teor máximo de 20mg/L-N.  
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Tabela 1 - Composição típica do esgoto doméstico bruto, Metcalf e Eddy 1991 (obtida nos EUA e na 

Espanha); Sperling 2014 (Brasil) e Davis 2010 (EUA) (dados em mg/L).   

CONSTITUINTES EUA 

(Média) 

Metcalf e 

Eddy 1991 

Espanha 

(Média) 

Sperling 

(2014) 

Davis 

2010 

(Média) 

1. Sólidos totais (mg.L-1) 720 500 1100 - 

1.1 Sólidos dissolvidos totais (mg.L-1) 500 200 700 - 

1.1.1. Fixos (mg.L-1) 300 100 400 - 

1.1.2 voláteis (mg.L-1)  200 100 300 - 

1.2 Sólidos suspensos totais (mg.L-1) 220 300 350 210 

1.2.1 Fixos (mg.L-1) 55 50 80 50 

1.2.2 Voláteis (mg.L-1) 165 250 320 160 

2. DBO5(mg.L-1) 220 200 300 200 

3. DQO (mg.L-1) 500 450 450 500 

4. Nitrogênio total (N) (mg.L-1) 40 50 45 40 

4.1 N Orgânico (mg.L-1) 15 20 20 
 

4.2 Amoniacal (NH4
+) (mg.L-1) 25 30 25 25 

4.3 Nitrito (NO2
-) (mg.L-1) 0 0,05 0 - 

4.4 Nitrato (NO3
-) (mg.L-1) 0 0,2 0 - 

5. Fósforo total (P) (mg.L-1) 8 7 7 10 

 

Um problema comum referente a sistemas de tratamento de esgoto, é a emissão de 

gases. Conforme Leme (2014) não há uma relação direta entre uma doença e a emissão de 

odores, porém esta emissão pode gerar inúmeros acometimentos, como: alergias, redução do 

consumo de água e do apetite, náusea, vômito, insônia, dentre outros; fatores que reduzem a 

qualidade de vida da população. Os gases responsáveis por estes odores são: nitrogênio 

amoniacal, dióxido de carbono e gás sulfídrico (altamente solúvel entre 5ºC e 30ºC). 

Por fim, os componentes de características biológicas, são os microrganismos 

representados pelos: coliformes totais (presente nas fezes humanas e dos animais), coliformes 

fecais (presentes nas fezes humanas) e agentes patogênicos, que são os transmissores de 

doenças por veiculação hídrica. 

 

1.5 TRATAMENTO DE ESGOTOS E ÁGUAS RESIDUÁRIAS (PERSPECTIVA 

MICROBIOLÓGICA)  

Em relação ao tratamento de esgoto, é essencial a compreensão da microbiologia 

envolvida, para fim de otimização do projeto e operação dos sistemas de tratamento. De todos 

os organismos envolvidos no tratamento: bactérias, protozoários, fungos, vermes e algas. As 
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bactérias, sem dúvida, são as mais fundamentais no que se refere a estabilização da matéria 

orgânica. 

Von Sperling (1996) afirma que, para que possam desempenhar funções de 

crescimento, locomoção, produção e outras, as células microbianas tem necessidades básicas 

de: energia, nutrientes (nitrogênio, fósforo, potássio, etc) e carbono. 

De um modo geral, no que se trata de processos de tratamento de esgoto, não há 

disponibilidade de luz no efluente líquido, seja devido a elevada turbidez ou pelo efluente estar 

em sistema fechado. Os organismos de real importância neste caso são, os quimioautótrofos, 

são bactérias que usam como fonte de energia matéria inorgânica e CO2 como fonte de carbono. 

E os quimioheterótrofos, principalmente bactérias que usam como fonte de energia e carbono 

a matéria orgânica (SPERLING, 1996).  

A conversão da matéria orgânica em gás carbônico, água, metano, gás sulfídrico e 

amônia é realizada por processos de digestão anaeróbia pelos grupos de microrganismo. Estes 

grupos são divididos em três, pela especificidade fisiológica: bactérias fermentativas, bactérias 

acetogênicas e bactérias metanogênicas. (CHERNICHARO, 1997). 

 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.2 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A área, onde fora elaborado o RAC, localiza-se na Amazônia ocidental, no estado de 

Rondônia no município de Ji-Paraná no perímetro urbano, em região de terreno alagado 

(conforme Figura 6). Cidade com população estimada em 131.560 habitantes em 2016, segundo 

dados do IBGE desse mesmo ano, onde atualmente, conta apenas com serviços de coleta de 

resíduos e fornecimento de água por rede de distribuição (IBGE, 2016).  
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Figura 6 – Área de construção do RAC. 

Fonte:  Autor. 

 

2.3 DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXPERIMENTAL DE REATOR ANAERÓBIO 

COMPARTIMENTADO (RAC) 

O sistema consiste em um modelo de RAC (Figura 7).  

 

Figura 7 – Detalhes das divisórias do RAC 
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Fonte:  Autor. 

 

O reator do estudo em questão foi construído com 4 compartimentos (figura 7), com 

dimensões iguais: 2,6 comprimento (L), 1,6 largura (W) e 1,15 altura (H). O volume total (Vt) 

foi calculado conforme a equação (2). Desconsiderou-se para este cálculo, a largura dos tijolos. 

Ocasionando em: 

 

Vt = L.W.H                                                                                                                 (2) 

 

Logo: Volume total = 4,876 m³  

Como são 4 compartimentos: Vt/4 

Volume por compartimento: 1,219 m³  

 

Compreende 4,876 m³; feito em tijolos; revestido de argamassa; ligados por tubulações 

de 100mm. Modelo com opção de estar enterrado, semienterrado ou exposto; o confeccionado 

para suporte sanitário da residência e desenvolvimento da monografia encontra-se 

semienterrado. Localizado em área de lençóis freáticos aflorantes. Para confecção do RAC, 

houver intervenção de aterro no local, contudo por ser um sistema semienterrado e a camada de 

aterro não ser tão volumosa, ainda se encontra próximo a “olhos d’agua”. Fato que não 

evidencia problemas presentes ou futuros, devido ao modelo ser vedado, na parte das laterais, 

com concreto de traço 1:2:3 e na parte superior vedado em concreto com traço 1:2,5:4, além de 

camada de material impermeabilizante na área externa, por todos as laterais. 
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Figura 8 – Planta baixa do RAC. 

A entrada do efluente no sistema ocorre pelo tanque séptico 1 (figura 8), escoando por 

gravidade, sucessivamente até o tanque 4. A hidrodinâmica ocorre em fluxo ascendente, ao 

passar de um tanque para o outro, conforme observado na figura 8. No corte da planta do tanque 

séptico ilustra-se a transferência líquida, do tanque 3 para o tanque 4, onde é exteriorizado do 

sistema. 

 

 

 

 

FLUXO DO EFLUENTE
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2.3.2 Caracterização quantitativa do sistema de tratamento 

Como forma de verificar a taxa per capita de consumo de água e geração de esgoto, e 

também o Tempo de Detenção Hidráulica (TDH), no intuito de melhor compreender a dinâmica 

do funcionamento do sistema, foram calculados valores utilizando as equações 3, 4 e 5. 

A taxa per capita de consumo de água foi calculada considerando o volume médio 

consumido na residência no período de um mês, obtida por meio das contas de consumo de 

água, dividido pelo número de habitantes e pelo número de dias em um mês (Equação 3). 

𝑄𝑃𝐶 =
𝑉𝑐𝑜𝑛𝑠.

hab.numero de dias
                                                                                              (3) 

Em que: 

QPC = taxa per capita de consumo de água (m³/hab.d);                                              

Vcons.= volume de água consumido em um mês. 

 

A taxa per capita de geração de esgoto foi calculado considerando a taxa de consumo 

per capita de água pelo coeficiente de retorno de esgotos (valor de 0,8 recomendado pela ABNT 

NBR 9649, na ausência de medições em campo) (Equação 4). 

 

𝑄𝑃𝐸 = QPC ∗ R                                                                                                         (4) 

 

Em que: 

QPE = taxa per capita de geração de esgoto (m³/hab.d) 

QPC = taxa per capita de consumo de água (m³/hab.d); 

R= coeficiente de retorno de esgoto. 

 

 E, o TDH, equivalente ao tempo médio em que os efluentes líquidos permanecem no 

sistema, foi determinado em função do volume do reator em relação a QPE, conforme equação 

5. 

𝑇𝐷𝐻 =
𝑉

Q
                                                                                                                       (5) 

Em que: 

TDH = tempo de detenção hidráulica (d); 

V = volume do reator (m³); 

QPE = Vazão de esgoto afluente (m³/d). 

 

2.4 COLETA DAS AMOSTRAS 

As amostras foram coletadas de acordo com a metodologia vigente, descrita no Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005), nos meses de fevereiro, 
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março, abril, maio, junho e julho de 2016 e fevereiro e março de 2017, o que permitiu garantir 

a representatividade de amostras em diferentes períodos sazonais, com a finalidade de avaliar 

possíveis variações em decorrência desse fator. 

Foram realizadas coletas em todos os compartimentos do sistema de tratamento, 

totalizando 4 amostras por coleta. O efluente era armazenado em recipientes plásticos propícios 

e guardados em freezer para posterior desenvolvimento das análises. No processo de coleta, in 

loco, determinava-se pH e temperatura. 

 

2.5 PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS 

2.5.1 Análise Físico-Química 

Todas as análises foram procedidas de acordo com a metodologia vigente no Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005), sendo analisadas nos 

laboratórios de Microbiologia e Biogeoquímica, Laboratório de Saneamento e Laboratório de 

Limnologia do Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Rondônia.  

Foram avaliados os seguintes parâmetros: potencial hidrogeniônico (pH), temperatura, 

demanda química de oxigênio (DQO), fósforo total (P), nitrogênio amoniacal (NH4
+), nitrato 

(NO3
-) e nitrito (NO2

-). Os resultados foram interpretados com base na legislação vigente, 

especialmente sob a ótica das resoluções CONAMA  357/2005 e 430/2011 que dispõem sobre 

as condições e padrões de lançamento de efluentes.  

  

2.5.1.1 Potencial Hidrogeniônico (pH) e Temperatura 

O pH foi determinado in situ com a utilização de um peagâmetro portátil (Lutron modelo 

221) devidamente calibrado. Sendo que o mesmo também mensurava a temperatura in loco. 

 

2.5.1.2 Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

Devido aos expressivos valores de DQO do efluente, este foi diluído conforme a curva 

de calibração e posteriormente as amostras seguiram para a etapa de digestão. A sua digestão 

foi efetuada em um termo digestor de DQO (marca HACH, DRB-200) a uma temperatura de 

150°C e por um período de 2 h. Transcorrido este período e com as amostras em temperatura 

ambiente foi mensurada a sua absorbância em um espectrofotômetro de emissão de ondas 

visíveis (marca V-MS). Os valores de DQO foram expressos em mg.O2.L
-1. 

 O procedimento foi realizado, com o digestor de DQO pré-aquecido em 150ºC. Em 

um tubo de DQO, foram adicionados 2,00 ml da amostra, seguidos de 1,2 ml da solução 
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digestora de DQO e 2,8 ml da solução catalítica. Em seguida a mistura foi homogeneizada com 

cuidado. Para o branco, a amostra foi substituída por 2,00 ml de água destilada, seguidas dos 

agentes oxidantes. A parte externa dos tubos foi limpa, antes de serem colocados no medidor 

da marca Poli Control para posteriormente ser feito a leitura. 

 

2.5.1.6 Fósforo Total (P Total) 

A princípio preparou-se a solução de Vanadato-Molibdato, dissolvendo-se 1,25g de 

Metavanadato de Amônio (NH4VO3) em 300 ml de água destilada, por processo de 

aquecimento até a fase de ebulição. Após o resfriamento, adiciona-se 330 ml de HCL (ácido 

clorídrico) concentrado, transfere-se então 25h de Molibdato de Amônio (NH4(MO7)O244H2O) 

para a solução anterior. Por fim, dilui-se a 1000 ml. 

 Os procedimentos preliminares para a análise, inicia-se no ajuste de pH, que deve estar 

superior a 10, assim adiciona-se 0,05 ml (1 gota) de fenolftaleína para cada 50 ml de amostra. 

Deve-se eliminar a cor rosa com HCL 1:1 antes diluindo-a em 100 ml. As amostras passam por 

filtragem em membranas de 0,45 μm. 

 Em tubos de vidro adicionou-se 3 ml de amostra, 2 ml de água ultrapura e 1 ml do 

reagente Vanadato-Molibdato.  Na preparação do “branco” adiciona-se 5 ml de água utlrapura 

e 1 ml do reagente. A leitura espectrofotométrica se faz em 420 nm. 

 

2.5.1.5 Nitrogênio Amoniacal (NH4+) 

A determinação de nitrogênio amoniacal foi realizada, primeiramente diluindo-se 

numa proporção de 1:100, e assim utilizando o reagente de Nessler. Sua preparação seguiu o 

seguinte procedimento: Dissolveu-se 100 g de iodeto de mercúrio (II) e 70 g de iodeto de 

potássio em 100 ml de água isenta de amônia, adicionando-se uma solução fria de 160 g de 

NaOH em 700 ml de água destilada e completado o volume para um 1 l. A solução ficou em 

repouso por alguns dias para a decantação do precipitado e após essa etapa foi utilizada para a 

preparação da curva de calibração com soluções padrão de NH4Cl.  

    A concentração de nitrogênio amoniacal foi expressa em mg.L-1. Para estimar a 

concentração de nitrogênio amoniacal uma alíquota de 3 ml da amostra foi transferida para 

cubetas de quartzo, e adicionado a este volume 0,06 ml do reagente de Nessler. Após 10 

minutos, a amostra apresentou coloração levemente amarelada. A concentração de nitrogênio 

amoniacal foi medida a 425 nm em espectrofotômetro (modelo V-MS). 
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2.5.1.4 Nitrato (NO3
-) 

Para obtenção do parâmetro nitrato, utilizou-se o método de brucina. O princípio deste 

método ocorre pelo fato do íon nitrato reagir com a brucina em meio ácido. A coloração amarela 

resultante é determinada por espectrofotometria a 410 nm. Este método aplica-se a 

concentrações de nitrato compreendidas entre 1 e 50 mg NO3
-/L. 

 A respeito dos reagentes, estas soluções devem ser preparadas com água destilada isenta 

de nitratos e nitritos.  

 A solução de ácido sulfúrico deve ser adicionada lentamente, em proporção de:  500 ml 

do ácido para 75 ml de água destilada, posterior a mistura, deve-se arrefecer à temperatura 

ambiente antes da utilização e armazenar em frasco de vidro. 

 A solução de brucina (ácido sulfanílico), deve-se pesar 1g de sulfato de brucina e 0,1g 

de ácido sulfanílico, e dissolver em 70 ml de água destilada quente.  

 O procedimento para este método inicia-se com a pipetagem de 5ml de amostra do 

efluente filtrada, ou uma alíquota diluída a 5ml, para um matraz de 100ml, onde junta-se 1ml 

de brucina a 10ml de ácido sulfúrico e homogeneíza-se. Após a mistura, leva o matraz ao escuro, 

por 10 minutos, após esse tempo adiciona-se 10ml de água destilada e volta ao escuro por mais 

20 minutos. Por fim, mede-se a absorbância a um comprimento de onda de 410nm. Deve utilizar 

a curva de calibração que relacione as concentrações de nitrato com a absorbância 

correspondente.  

 Os ensaios foram realizados em duplicata, e uma amostra sendo a branca onde utiliza-

se o mesmo procedimento, usando água destilada em vez de amostra do efluente e omite-se a 

adição da brucina. 

 

2.5.1.3 Nitrito (NO2
-) 

O íon nitrito (NO2
-), em meio ácido (pH entre 2,0 e 2,5), causa a diazotação da 

sulfanilamida que formará um complexo de cor vermelho-púrpura com o N- (1-naftil) etileno 

diamina. 

  Coletou-se 500 ml de amostra em recipiente plástico e em alguns casos, manteve-se sob 

refrigeração por alguns dias. A determinação ideal deve ser efetuada logo após a coleta, de 

modo a prevenir a conversão bacteriana do nitrito para nitrato. Quando necessário, filtrou-se a 

amostra em membrana de 0,45 μm. 

Em um béquer de 100 ml, pesou-se exatamente 0,0150 g de nitrito de sódio ou 0,0185 

g de nitrito de potássio puros, previamente secos por 2 h em estufa a 105 °C e resfriados em 
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dessecador por 1 h. Transferindo-se para um balão volumétrico de 100 ml com água bidestilada 

e deionizada, sendo completado seu volume.  

Em seguida dissolveu-se 0,5 g de sulfanilamida em 100 ml de ácido clorídrico a 20% 

(v/v). E também 0,3 g de N- (1-naftil) etileno diamina em 100 ml de ácido clorídrico a 1% (v/v). 

 

2.5.3 Organização e análise dos dados 

Após todas as análises prontas, os dados foram organizados em planilhas no software 

Excel versão 2013 da Microsoft, para realização de analises de estatística descritiva, sendo que 

os dados obtidos foram agrupados primeiramente pelo número do reator (1 a 4), e 

posteriormente, por data e parâmetro.  

 

2.5.3.1 Analise da eficiência do sistema 

Ainda, foi realizada a análise da eficiência do sistema de tratamento, por meio de duas 

comparações: da qualidade do reator 4 com esgoto bruto padrão, e, do reator 4 com o reator 1, 

baseado na equação 7: 

Os resultados obtidos foram submetidos ao cálculo de eficiência de remoção, utilizando 

a Equação (6):  

           𝐸 = [
(𝐶𝑒−𝐶𝑠)

𝐶𝑒
] . 100                                                                                           (6) 

Em que: E = eficiência de remoção (%); Ce = concentração na entrada; Cs= concentração na 

saída. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No período de estudo, o desempenho do RAC foi avaliado através de variáveis físico-

químicas. No decorrer operacional, foram obtidos os resultados que a seguir são apresentados 

e discutidos.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO QUANTITATIVA DO ESGOTO GERADO E 

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS DO SISTEMA  

 

As taxas per capita de consumo de água e geração de esgoto, e também o TDH estão 

representados na Tabela 2. 
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Tabela 2 -  Valores de: volume total de consumo de água mensal; número de moradores; TDH; taxa per 

capita de consumo de água e geração de esgoto (Relativo aos meses analisados). 

Mês Volume 

Total 

(m³/mês) 

Moradores Taxa per capita 

de consumo de 

água (m³/hab.d) 

Taxa per capita de 

geração de esgoto  

(m³/hab.d) 

TDH  

(d) 

fev/16 10 2 0,167 0,133 18,29 

mar/16 10 2 0,167 0,133 18,29 

abr/16 10 2 0,167 0,133 18,29 

maio/16 10 2 0,167 0,133 18,29 

jun/16 7 2 0,117 0,093 26,12 

jul/16 5 2 0,083 0,067 36,57 

jan/17 7 2 0,117 0,093 26,12 

fev/17 9 2 0,150 0,120 20,32 

Média 8,5 2 0,14 0,11 22,78 

 

Baseando-se por dados obtidos através de documento mensal, emitido pela Companhia 

de Água e Esgoto de Rondônia (CAERD), pôde-se analisar que há uma certa constância na taxa 

de consumo água, devido ao número de habitantes da residência em estudo não ter sido alterado 

no período do desenvolvimento do estudo. Com exceção do mês de julho de 2016, que se 

evidencia o fato desse mês coincidir com um período de recesso, onde os moradores passaram 

menos tempo na residência, ocasionando em menor consumo de água. 

Vale ressaltar, que de toda a água consumida, os únicos lançamentos que não são 

direcionadas ao RAC, são as de rega de plantas, lavagem de calçada e veículo, e despejos da 

máquina de lavar. O restante: águas de banho, sanitários e pias, que somados são a maioria 

absoluta do volume total gerado pelos usos da casa, são destinadas ao sistema. 

Resultados evidenciados, de taxa per capita de geração de esgoto, são condizentes com 

valores da NBR-7229 (ABNT, 1993), norma que estabelece parâmetros de residências, hotéis 

e alojamentos provisórios, onde as taxas per capita de geração de esgoto variam entre 160, para 

residência alto padrão, e 80 litros por habitante por dia para alojamentos provisórios, sendo a 

média de 130 litros por habitante por dia para uma residência padrão médio.  

O volume gerado pela residência em estudo variou entre aproximadamente 67 a 133 

litros por habitante por dia, com média de 110 litros por habitante ao dia, assimilando-se com 

o valor de residência de padrão médio, segundo a norma supracitada. 

Observou-se, para este sistema de RAC, valores de TDH acima dos encontrados na 

literatura. Comparando com outros sistemas de tratamento de esgoto, como as lagoas 

anaeróbias, verificou-se que o TDH destas se encontra em uma faixa de 3 a 6 dias, segundo 
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Sperling (1996). Em análises de desempenho de um RAC, por Bachmann et al. (1985), baseado 

no TDH, observou-se que entre variações de 71 a 4,8 horas, as reduções de DQO foram de 92% 

e 55%, respectivamente. 

Fator que gera influência direta na melhora do desempenho do reator, visto que quanto 

maior o tempo em que o efluente passa dentro do sistema, também é o período em que fica em 

contado com o lodo, que é justamente o fator responsável pela otimização da remoção de sólidos 

e também pela degradação de material orgânico, devido à sua alta concentração de 

microrganismos decompositores. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO QUÍMICA DO EFLUENTE 

 

Na Tabela 3, são apresentados os valores referentes a média do período de fevereiro de 2016 

a julho de 2016 e de fevereiro de 2017 a maio de 2017, dos quatro reatores. Assim é possível 

verificar similaridades e diferenças entre eles, as quais serão discutidas em tópicos na 

sequência. 

 

Tabela 3 - Valores das médias da caracterização dos 4 reatores. 

Parâmetro Reator 1 Reator 2 Reator 3 Reator 4 

pH 7,2 7,3 7,4 7,7 

T (ºC) 25,5 25,7 25,2 25,1 

DQO (mg.L-1) 3095 460 455 460 

NH4
+ (mg.L-1) 10,9 17,3 14,1 14,9 

NO2
- (mg.L-1) 0,7 0,1 0,1 1 

NO3
- (mg.L-1) 0,2 0,1 0,1 0,1 

P total (mg.L-1) 2,8 2,7 2,6 2,6 

Condutiv. (uS/cm2) 

 

428 430,6 472,1 263,6 

ORP (mV)                               11,1 -3,6 -13,9 -19,7 

 

 

3.2.1 pH 

A Resolução CONAMA 430/2011 (BRASIL, 2011) determina valores para o lançamento 

de efluentes em corpos hídricos, estabelecendo que o pH deva estar na faixa de 5 a 9. Durante 

o período de estudo, as médias, os valores máximos e mínimos se enquadraram no exigido pelo 

Conselho Nacional do Meio Ambiente, conforme ilustrado na Tabela 3 e na Figura 9. 
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Em destaque, o reator 4 no mês de junho de 2016 chegou ao valor máximo de pH de 8,1 

e por sua vez o reator 1, apresentou o pH mínimo mês de fevereiro de 2016, com valor de 6,6. 

Pôde-se observar uma variação do pH no período de estudo. Em especial no reator 4, onde 

o pH foi em geral superior aos demais. Essa característica alcalina desenvolve-se devido à 

degradação de ureia e proteínas, que em meio aquoso e anaeróbio, passam para a forma de 

hidróxido de amônio (SILVA et al., 2007). 

 

Figura 9 – Valores de pH dos 4 compartimentos do RAC. 

 

Estudos realizados por Moura et al. (2011) e Silva et al. (2007), dentro desse contexto, 

com sistemas similares de tratamento de esgoto doméstico, encontraram-se valores médios de, 

6,8 e 8,3 respectivamente. Evidenciando, nesse quesito, que o efluente após passar pelos 

reatores, o valor médio aproxima-se da neutralidade, tendendo a alcalinidade do pH, 

confirmando o sugerido por Braile e Cavalcanti (1993), que em digestores anaeróbios, os 

processos de reações tendem a iniciar-se na fase ácida e naturalmente evoluir, no decorrer de 

semanas, para a fase alcalina. Fato este, evidenciado pelos valores do compartimento quatro, 

que em geral, foram superiores aos demais. 

Segundo Metcalf e Eddy (2003) para a existência de ampla diversidade biológica a 

faixa de pH ideal situa-se entre 6 e 9. Sendo assim, a eficiência do reator em estudo, para esse 

quesito, mostrou-se satisfatória e com apropriação para despejo no ambiente. 
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3.2.2 Temperatura 

 

 Este parâmetro tem influência direta na questão da diversidade biológica e nas 

condições do ambiente. O aumento da temperatura induz o aceleramento do processo das 

reações biológicas e químicas, reduzindo a solubilidades de gases e elevando taxas de 

transferência destes, além de reduzir a concentração de oxigênio dissolvido (VON SPERLING, 

1996; METCALF; EDDY, 2003).  

Também influenciam diretamente em indicadores como a DQO. Segundo Colares e 

Benetti (2005), valores inferiores a 22ºC no efluente, apresentam menos eficiência na remoção 

deste parâmetro, evidenciando em sua pesquisa que valores mínimos de temperatura 

coincidiram com valores mínimos de eficiência de remoção de DQO. A redução de eficiência 

da digestão anaeróbia em relação direta com o declínio da temperatura, se deve, principalmente, 

a baixa taxa de hidrólise do material particulado que ocorre em temperaturas menores 

(CHAVES, 2015). 

Observando as médias das temperaturas adquiridas em campo e apresentadas na Tabela 

3 e Figura 10, pôde-se constatar certo padrão nos valores, aproximando-se de 25ºC nos 4 

compartimentos do reator. Fato que pode ser correlacionado com a temperatura média do ar da 

região em estudo, que em média oscila entre 24 e 26º C (RONDÔNIA, 2012). Considerando a 

hipótese proposta por Metcalf e Eddy (2003) onde alegam que entre 25ºC e 35ºC encontra-se a 

temperatura ótima para o desenvolvimento das atividades bacterianas. Além da CONAMA 

430/11 (BRASIL, 2011) determinar valor limite de 40ºC para efluentes pós tratamento.  

 

 

Figura 10 – Valores de temperatura dos 4 compartimentos do RAC. 
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Foi possível observar por meio destes dados e referências, que a temperatura da região 

favorece o processo de tratamento por RAC’s. 

 

 

3.2.3 Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

Esse parâmetro é de total utilidade para a determinação da quantidade de oxigênio 

utilizado para oxidação da matéria orgânica presente no efluente. 

Nos efluentes coletados nos 4 compartimentos, os valores encontrados foram de: 3095 

mg.L-1 (compartimento 1); 460 mg.L-1 (compartimento 2); 455 mg.L-1 (compartimento 3) e 460 

mg.L-1 (compartimento 4). Resultados referentes ao mês fevereiro de 2017, devido as demais 

análises apresentarem incoerências, devido a problemas técnicos com a digestora de DQO 

disponível. 

Conforme Metcalf & Eddy (1991), o valor do compartimento 1 enquadra-se no 

definido por estes autores como DQO forte (valores acima de 1000 mg.L-1), valor elevado 

devido ao compartimento 1 ser a caixa de recepção do efluente da residência. Já nos 3 

compartimentos subsequentes o enquadramento seria como DQO fraca (valores de 250 a 500 

mg.L-1).  

Baseado em uma adaptação feita por Valentim (1999), onde propôs o conceito de reator 

anaeróbio compartimentado, o referido autor conseguiu obter uma remoção média de 61% da 

DQO operando com um TDH de 16 horas, valor inferior ao RAC em estudo, que obteve uma 

eficiência de remoção de 85%, possivelmente pela superioridade do período de TDH, que 

operou com média de 22 dias.  

 

3.2.4 Fósforo total (P total) 

Contribuições e valores de P total nos esgotos tem uma alta taxa de variação, não 

havendo padronização nos valores, por se diferir de acordo com usos e práticas locais, conforme 

hábitos e outras influências regionais (PAPALEO, 2011). 

Analisando os valores médios obtidos, da quantidade de P total, encontrados nos 

compartimentos do reator em estudo, obteve-se: 2,79 mg.L-1 (compartimento 1); 2,71 mg.L-1 

(compartimento 2); 2,65 mg.L-1 (compartimento 3) e 2,64 mg.L-1 (compartimento 4). Segundo 

Davis (2010) valores de P total determinados como fraco, encontram-se na faixa de até 5 mg.L-
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1. Desta forma, a concentração de fósforo nas amostras está abaixo dos valores típicos do esgoto 

bruto. 

Uma explicação apropriada para estes valores baixos de P total encontrados nas 

análises do esgoto do reator, conforme Jordão e Pessôa (2011), pode se dar pela influência das 

águas de banho, fezes, urina, restos de comida, detergentes, sabão, águas de lavagens e outras, 

contribuindo para uma diluição elevada do residual orgânico, reduzindo os valores de P total. 

Considerando que a resolução CONAMA 430/2011 não define condições e padrões 

de lançamento de efluente para o parâmetro P total, buscou-se outras normas, tais como a NT-

202R-10, do estado do Rio de Janeiro, que determina critérios de padrões de lançamento de 

efluentes líquidos e estabelece limite, para este parâmetro em questão, em 1 mg/L. Sendo assim, 

usando como referência esta normativa, os valores para despejo ainda se encontram irregulares. 

 

3.2.5 Nitrogênio Amoniacal (NH4
+) 

Na seção 2, da CONAMA 430/2011, referente as condições e padrões de lançamento de 

efluente, está pré-determinado o valor padrão para este parâmetro em 20 mg/L.N  

Sendo assim, os valores médios adquiridos do efluente dos compartimentos do reator 

em estudo, encontram-se passíveis de despejo em corpo hídrico, visto que seus valores são: 

10,9 mg/L.N (compartimento 1); 17,3 mg/L.N (compartimento 2); 14,1 mg/L.N 

(compartimento 3) e 14,9 mg/L.N (compartimento 4).  E até mesmo os valores máximos, que 

foram observados no compartimento 2, no mês de março de 2016 e no compartimento 1, 

também em março de 2016, valores de 19,6 e 18,8 respectivamente, não ultrapassaram os 

valores padrões estabelecidos pela CONAMA 430. 

Segundo Reis (2015), os meses onde as temperaturas encontram-se elevadas, pode este 

fator estar diretamente relacionado ao aumento da conversão de nitrogênio orgânico em NH4
+, 

portanto correlaciona-se os dois parâmetros citados, visto que a temperatura do mês de março 

(onde houve máximas de NH4
+), também ocorreram máximas da temperatura, com valores 

médios de 27,5 ºC. 

 

3.2.6 Nitrito (NO2
-) 

Não há estabelecido em legislações nacionais padrão para lançamento de efluente 

referente ao parâmetro NO2
-. Porém na CONAMA 357/2005 (BRASIL, 2005), no que se refere 

a classificação dos corpos de água doce, independente da classe, o valor máximo de nitrito é de 

1,0 mg/L. Baseando-se por esta referência pôde-se relatar que os valores médios das amostras 
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coletadas dos compartimentos do reator em estudo, foram satisfatórias, pois encontraram-se 

abaixo ou muito próximo do valor estabelecido pela legislação supracitada. Os resultados das 

análises desenvolvidas, foram: 0,7 mg.L-1-NO2
-N (compartimento 1); 0,1 mg.L-1-NO2

-N 

(compartimento 2); 0,1 mg.L-1-NO2
-N (compartimento 3) e 1,0 mg.L-1-NO2

-N (compartimento 

4).  

Valores que se assimilam com Goffi (2013), que analisou um sistema do tipo anaeróbio-

aeróbio de leito fixo com recirculação da fase líquida, onde as concentrações de NO2
- foram em 

todo processo maior na saída, contudo os valores se mantiveram abaixo de 1 mg.L-1, indicando 

para este contexto que as populações produtoras e consumidoras de NO2
- se mantiveram em 

equilíbrio nas reações de nitrificação, ao longo do processo. Papaleo (2011) também expõe 

resultados das análises para este parâmetro, que oscilam entre 0,05 mg.L-1, e 0,9 mg.L-1, em 

um modelo de fossa séptica biodigestora. 

Considerando os processos bioquímicos de nitrificação, onde NH4
+ se converte em 

NO2
- e, subsequentemente, NO2

- se converte em NO3
-, processos estes que demandam oxigênio 

do meio (ADAMS, 2012). Pôde-se observar assim que, devido ao reator ser um modelo de 

sistema predominantemente anaeróbio, possivelmente não houve oxigênio suficiente para que 

houvesse o processo de nitrificação, permanecendo assim, a maior parte das moléculas de 

nitrogênio, em sua forma de NH4
+. 

 

 

3.2.7. Nitrato (NO3
-) 

Baseado na legislação vigente do país, a CONAMA 357/2005 que estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes. Para NO3
- está determinado 10 mg/L.N. 

Analisando então, os valores médios obtidos das análises dos efluentes coletados dos 

compartimentos do reator encontram-se dentro da legalidade, visto que esses valores são: 0,2 

mg/L.N (compartimento 1); 0,1 mg/L.N (compartimento 2); 0,1 mg/L.N (compartimento 3) e 

0,1 mg/L.N (compartimento 4). Conforme evidenciado por Ferreira 2013, equivale-se a valores 

de esgoto sanitário comum, estes que se mantém entre 0 mg/L.N e 2 mg/L N. 

Considerando a mesma hipótese proposta para os baixos valores do parâmetro NO2
-, 

que devido ao modelo do sistema funcionar predominantemente por ação de microrganismos 

anaeróbios, portanto, não havendo disponibilidade de oxigênio para a conversão do NH4
+ em 

suas fases posteriores ao processo de nitrificação, respectivamente: NO2
- e NO3

-. 
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3.3 EFICIÊNCIA DO SISTEMA 

 

Os reatores anaeróbios compartimentados são unidades que podem dispor de diversas 

chicanas verticais ou câmaras, que fazem com que a água residuária se movimente com fluxo 

ascendente e descendente através de regiões com grandes quantidades de microrganismos 

ativos que se concentram junto ao fundo do reator (PERES et. al 2009). 

Esse processo permite maior capacidade de contato entre o efluente e os microrganismos 

digestores, gerando uma maior eficiência na degradação do residual orgânico solúvel e 

particulado. Processo que reduz também choques orgânicos e hidráulicos, além de diminuir a 

perda de material sólido devido ao arrastamento pelo fluxo hidráulico. (VAN HAANDEL; 

KATO; CAVALCANTI, 2006)  

Os resultados da eficiência de remoção relativo ao RAC, estão expostos na Tabela 4. 

Para fins de estimativa da eficiência do sistema, foram utilizados: i) comparação do efluente de 

saída (reator 4) com o efluente de entrada do sistema (reator 1); e ii) comparação do efluente 

de saída do sistema com dados característicos de esgoto doméstico bruto. 

Tabela 4 – Resultados da eficiência de remoção do RAC. Valores comparativos entre compartimentos 

inicial reator 1) e final (reator 4). 

 EFICIENCIA DO RAC (%) 

Parâmetro Reator 1 para o Reator 4 

DQO 85,1 

NH4
+  - 

NO3
- 50,0 

P total 7,1 

 

Baseado nos resultados expostos na Tabela 4, observa-se, em relação ao parâmetro 

DQO, que a eficiência dentro do próprio sistema foi de aproximadamente 85%, do 

compartimento 1 para o compartimento 4. Evidenciando que este valor está acima da média 

anual estabelecida pela Associação das Empresas Estaduais de Saneamento Básico (AESBE, 

2009), que é de 60%, no qual se referente a padrões de lançamento para Estações de Tratamento 

de Esgotos Domésticos (ETE’s). Conforme Vale 2006, onde este autor analisou em lagoas de 

estabilização, taxas de eficiência de remoção. Os resultados para as lagoas com TDH similar 

(18 a 36 dias) ao do RAC em estudo, foram de aproximadamente de 60%. 

 Referente à variável NH4
+, constatou-se que houve um aumento na produção ao longo 

do RAC, devido ao consumo de nitrogênio orgânico e consequentemente sua conversão em 

NH4
+. Comparou-se então, com os valores médios de esgoto bruto, citados por Sperling (2014), 
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e, por essa perspectiva a eficiência foi de, aproximadamente, 40%. Fator que induz a suposição 

de que os microrganismos já desenvolvem processos de digestão com elevada taxa, já no 

primeiro compartimento do RAC, devido ao alto TDH. 

 Para NO3
- , a eficiência de remoção foi de 50%, contudo este valor é pouco significativo, 

devido ao fato de que, desde a entrada do efluente no sistema, os valores para esta variável são 

próximos de zero, visto que no compartimento 1 a média de valor foi de 0,2 mg/L e no 

compartimento 4, de 0,1 mg/L. Valores baixos, pois NO2
- e NO3

- representam frações menores 

que 1% do nitrogênio total no efluente (BARNES E BLISS, 1983 apud SILVA, 1994). 

 Em relação ao P total, notou-se uma mínima taxa de remoção dentro do sistema 

(aproximadamente 7%). Porém se comparado com valores de esgoto bruto (SPERLING, 2014), 

são verificados valores de remoção consideráveis. O que reafirma o pré suposto, de que, desde 

o primeiro compartimento do reator, as taxas de metabolização dos microrganismos já se 

encontram elevada, correlacionando-se ao alto período de detenção hidráulica. 

Foresti (1982), Boopathy & Tilche (1991) e Clareto (1997), evidenciam como vantagem 

do modelo construído e analisado, composto por reatores compartimentados, em relação aos 

reatores de única fase, o fato destes serem alimentados com substrato somente na primeira 

câmara e as subsequentes com o efluente da câmara anterior, onde este processo de separação 

facilita a degradação da matéria orgânica.  

Tal análise foi complementada por Clareto (1997), que ressalta que essas vantagens 

ocorrem devido a segregação facilitar a seleção de grupos de microrganismos, o que diminui a 

competição entre estes, por criar diversidade de ambiente dentro do sistema, ocasionando em 

maior eficiência no processo. Sendo relevante citar também, que o processo de 

compartimentalização torna menos grave às potencialidades toxicológicas a cada câmara que 

se sucede. 

Algumas vantagens e desvantagens do sistema RAC estão sintetizadas no Quadro 1. 

Ressalta-se que as desvantagens são inerentes ao próprio processo anaeróbio. 

 

Quadro 1. Algumas vantagens e desvantagens do sistema RAC.  

Vantagens Desvantagens 

Configuração simples, sem mecanização Produção de efluente com baixa qualidade 

visual 

Divisões internas (câmaras) que possibilitam 

maior contato entre microrganismos e 

substratos 

Possibilidade de produção de odores 

Baixo custo de construção  Necessidade de pós tratamento 

Podem ser operados durante longos períodos 

de tempo sem descarte do lodo 

Efluente com baixa quantidade de oxigênio 

dissolvido 
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Em relação ao lodo gerado, embora possa permanecer no sistema por longos períodos, 

quando ou se necessário a remoção, sugere-se por caminhão autofossa, e despejo em aterro 

sanitário controlado. Possibilidades alternativas de disposição podem ser estudadas, tais como 

aplicação no solo (Von Sperling, 1997). 

Concepções desse tipo de modelo ainda são recentes no tratamento de efluentes, ainda 

é carente os parâmetros para consolidação do projeto, em geral as experiências realizas são 

baseadas em parâmetros empíricos (PERES et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O sistema RAC apresentou-se como um modelo de fácil manutenção e aplicabilidade, 

podendo operar por longos períodos sem descarte de lodo. Desde a construção, a mais ou menos 

18 meses, não foram observados empecilhos operacionais ou técnicos. 

Tratando-se da dos resultados das análises da variável DQO, observou-se valor elevado 

para o compartimento 1, devido a este ser a caixa de recepção do efluente da residência. Porém 

para os 3 compartimentos subsequentes os valores enquadraram-se como fraca, conforme 

literatura referenciada. Provavelmente devido ao longo período de detenção hidráulica que 

favorece esse alto desempenho. 

Os resultados obtidos das variáveis pH, temperatura, NH4+, NO3-, NO2- , que são 

parâmetros com valores pré-determinados nas legislações CONAMA 357/2005 e 430/2011, 

mantiveram-se dentro de valores padrões de esgoto doméstico e também ao especificado para 

disposição em corpo hídrico receptor.  

Considerando a condição atual, de ausência de rede coletora de esgoto no município de 

Ji-Paraná, disponibiliza-se este modelo para basear projetos de tratamento unifamiliar, pois o 

sistema do RAC apresentou êxito no tratamento do efluente doméstico da residência em estudo, 

se comparado as variáveis analisadas com a qualidade esperada de um efluente preconizada 

pela CONAMA 430/2011 e CONAMA 357/2005. 

Por fim, apesar do êxito do funcionamento do RAC, sugere-se a inserção de um 

sistema posterior de tratamento, para desinfecção do efluente provindo do reator, no intuito de 

visar a otimização dos processos de tratamento, este que deve ser inserido após analisar o 

modelo mais adequado para o contexto local. Sugere-se ainda o desenvolvimento de análises 

microbiológicas, para que haja amplitude de entendimento e solidificação das pré-suposições 

sobre a eficiência deste modelo. 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ADAMS, L. Avaliação da eficiência do tratamento de esgoto doméstico através de tanque 

séptico de câmara única – estudo de caso. Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul. Graduação em Engenharia Civil. Ijuí – RS, 2012. 

AESBE (ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SANEAMENTO BÁSICO ESTADUAIS). 

Financiamento de investimentos em saneamento básico: medidas sugeridas para 

expansão sustentável e modernizadora. 2006 

APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water and wastewater 19th 

edition. Washington: American Public Health Association, 1995. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13.969: Tanques sépticos 

Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, 

construção e operação. Rio de Janeiro, 1997. 60 p. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7229: Projeto, construção 

e operação de sistemas de tanques sépticos. Rio de Janeiro, 1993. 15 p. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9.648: Estudo de concepção 

de sistemas de esgoto sanitário. Rio de Janeiro, 1986. 5 p. 

ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SANEAMENTO BÁSICO ESTADUAIS. Padrões de 

lançamento para estações de tratamento de esgotos domésticos. Disponível em: < 

http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/EFABF603/ApresEstacoesTratamEsgotosDo

mesticos.pdf >. Acesso em: 10 jun. 2017. 

BACHMANN, A.; BERAD, V. L.; McCARTY, P. L. Performance characteristics of the 

anaerobic baffled reactor. Water Research, Great Britain, v. 19, no 1, p. 99- 106., 1985. 

Barnes, D. and Bliss, P. J. (1983). Biological Control of Nitrogen in Wastewater Treatment. 

E. and F. N. Spon. Ltd. London. 

BOOPATHY, R.; TILCHE, A. Anaerobic Digestion of High Strength Molasses Wastewater 

Using Hybrid Anaerobic Baffled Reactor. Water Research, v. 25, n. 7, p. 785 – 790, 1991. 

BRAILE, P.M.; CAVALCANTI, J.E.W.A. Manual de tratamento de águas residuárias. São 

Paulo: CETESB, 1993 

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março 

de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá 

outras providências. Diário Oficial da União, n. 53, 18 mar. 2005, p. 58-63.  

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 430, de 13 de maio 

de 2011. Dispõe sobre condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera 

a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do CONAMA. Diário Oficial da União, n. 92, 

16mai. 2011. 



43 
 

 
 

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. Manual de Saneamento. Brasília, 2004. 

BRASIL. Instituto Trata Brasil.  

BRASIL. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). Diagnóstico dos 

Serviços de Água e Esgoto. Brasília, 2015,  

BRASIL. Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio 

de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 

6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. Diário Oficial da União, 05 jan. 2007, 

Seção 1. 

CHAVES, S. R. M. Influência da temperatura e do tempo de permanência sobre o 

desempenho de reatores UASB tratando esgoto sanitário. Universidade Federal de Campina 

Grande, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais. Pós-Graduação em Engenharia Civil e 

Ambiental. Campina Grande – PB, 2015. 

CHERNICHARO,  C. A. L. Reatores anaeróbios. Belo Horizonte: Departamento de 

Engenharia Sanitária e Ambiental – UFMG, 1997. 246 p. – (Princípios do Tratamento 

Biológicos de Águas Residuárias; 5) 

CHERNICHARO, C.A.L. Princípios do tratamento biológico de águas residuárias. Belo 

Horizonte – MG :Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. Escola de 

Engenharia da UFMG, 1997. 

CISAM - CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL. Manual de 

Saneamento Rural. Uberlândia: CISAM, 2006. 

CLARETO, C. R., Tratamento Biológico de Líquidos Percolados Gerados em Aterros 

Sanitários Utilizando Reator Anaeróbio Compartimentado. Dissertação (Mestrado) – São 

Carlos: Escola de Engenharia de São Carlos, USP, 1997. 102 p. 

COLARES, E. R. C.; BENETTI, A. D. Influência da temperatura dos esgotos domésticos 

na remoção de matéria orgânica e sólidos suspensos em reator de manta de lodo – ETE 

Esmeralda – Porto Alegre/RS. 23º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. 

ABES, 2005. 

Davis, M. L. 2010. Water and Wastewater Engineering - Design Principles and Practice. 

USA: McGraw Hill. 

FERREIRA, K. B., Aplicabilidade de tipos de sistemas urbanos de esgotamento sanitário 

em função de variáveis climáticas e topográficas. Dissertação de Mestrado, Programa de 

Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2013. 

FORESTI, E., O Comportamento Singular do Sistema de Lodos Ativados Quando Utilizado 

no Tratamento de Águas Residuárias de uma Indústria de Fermento Biológico. Tese – 

Doutorado. São Carlos: Escola de Engenharia de São Carlos, USP, 1982. 121 p. 



44 
 

 
 

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. 2016. 

Disponível em: < https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/ro/ji-parana/panorama> . Acesso 

em: 02 jun. 2017 

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo 2010. 

Rio de Janeiro: IBGE, 2010. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/tabelas_pdf/total_populacao_

rondonia.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2014. 

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo 2016. 

Rio de Janeiro: IBGE, 2016. Disponível em: < https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/ro/ji-

parana/panorama >. Acesso em: 12 jun. 2017. 

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa 

Nacional de Saneamento Básico, 2008 (PNSB). Coordenação de População e Indicadores 

Sociais. – Rio de Janeiro: IBGE, 2010. 222p. 

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa 

nacional por amostra de domicílios 2008: síntese dos indicadores. Rio de Janeiro: IBGE, 

2009. 217 p. 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA). Manual de Saneamento. 4. Ed. rev. – 

Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2006. 408 p. ISBN 85-7346-045-8. 

GALVÃO JUNIOR, A.C.; PAGANINI, W.S. Estado da arte da regulação da prestação dos 

serviços de água e esgoto no Brasil. In: CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN 

INTERAMERICANA DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL (AIDIS), 30, 2006, 

Punta del Leste, Uruguay. Anais... Punta del Leste: AIDIS, CD-ROM, 2006. 

GOFFI, A. S. Tratamento de esgoto doméstico em reator anaeróbio-aeróbio de leito fixo 

com recirculação da fase líquida. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curso de 

Engenharia Ambiental. Trabalho de conclusão de curso. Campo Mourão, 2013. 

GUIMARÃES, A. J. A.; CARVALHO, D. F. de; SILVA, L. D. B. da. Saneamento básico. 

Disponível em: . Acesso em: 15 ago. 2009. 

HUTTON, G.; HALLER, L. Evaluation of the costs and benefits of water and sanitation 

Improvements at the global level. Genebra, Suíça: Organização Mundial da Saúde, 2004. 

INSTITUTO TRATA BRASIL. 2013. Disponível em: < http://www.tratabrasil.org.br/o-que-e-

saneamento>. Acesso em: 06 jun. 2017. 

JI-PARANÁ, 2012. Plano Municipal de Saneamento Básico de Ji-Paraná/RO. Plano 

Setorial de Abastecimento de Agua Potável e Esgotamento Sanitário. 237 p. 

JORDÃO, E. P.; PESSÔA, C. A. Tratamento de Esgotos Domésticos. 6. ed. Rio de Janeiro: 

ABES, 2011. 1050 p. ISBN 978-85-7022-169-8. 

 Kawai S, et al. (1991) Isolation and sequencing of a gene, C-ADE1, and its use for a host-

vector system in Candida maltosa with two genetic markers.Agric Biol Chem 55(1):59-65 



45 
 

 
 

LEME, E. J. A.; Manual prático de tratamento de águas residuárias. 2 Ed. São Carlos: 

EdUFSCar, 2014. 599 p. ISBN – 978-85-7600-347-2 

LENGEN, J. V. Manual do Arquiteto Descalço. Livraria do Arquiteto. Rio de Janeiro, 

2004. 

LIMA, B. G.; PEIXOTO, F. S.; SANTOS, E. V. M.; SILVA FILHO, H. A. Determinação do 

melhor TDH em reator UASB. Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. 

Palmas/TO. 2012. ISBN 978-85-62830-10-5 

LOPES T. R. Caracterização do esgoto sanitário e lodo proveniente de reator anaeróbio e 

de lagoas de estabilização para avaliação da eficiência na remoção de contaminantes. 
Medianeira: Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2015. Dissertação (Mestrado em 

Tecnologias Ambientais, do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Ambientais – 

PPGTAMB),Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 2015. 

LOPES, T. R. Caracterização do esgoto sanitário e lodo proveniente de reator anaeróbio 

e de lagoas de estabilização para avaliação da eficiência na remoção de contaminantes. 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Programa de Pós-Graduação em Tecnologias 

Ambientais. Medianeira, 2015. 

MACHADO, A. S.; BORJA, P. C.; MORAES, L. R. S.; Desafios e oportunidades para 

implantação de uma das propostas do pemapes: o sistema combinado. Revista Eletrônica de 

Gestão e Tecnologias Ambientais (GESTA). v. 1,n. 2, 2013. 

METCALF & EDDY. Inc. Wastewater Engineering treatment Disposal Reuse. 4. ed. New 

York, McGraw - Hill Book, 1815p. 2003.   

METCALF & EDDY. Wastewater engineering: treatment, disposal, reuse. 2. Ed. New York: 

McGraw-Hill, 1979. 920 p. 

METCALF & EDDY. Wastewater engineering: treatment, disposal, reuse. 3. Ed. New York: 

McGraw-Hill, 1991. 1334 p. 

MORAES, Luiz Roberto S. Conceitos de Saúde e Saneamento. Salvador: DHS/UFBA, 1993. 

6p. Não Publicado. 

MOTA, S. Introdução à engenharia ambiental. 4 ed. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de 

Engenharia Sanitária e Ambiental, 2006, 388p. 

MOURA, F. N.; BATISTA, R. O.; SILVA, J. B. A.; PINHEIRO, A. Desempenho de sistema 

para tratamento e aproveitamento de esgoto doméstico em áreas rurais do semiárido brasileiro. 

Engenharia Ambiental – Espírito Santo do Pinhal, v. 8, n. 3, p. 270-283, jul./set. 2011. 

MUTTI, P. R. Avaliação dos princípios da adoção de sistemas de esgotamento sanitário do 

tipo separador absoluto ou unitário em áreas urbanas de clima tropical. Rio de Janeiro: 

UFRJ, 2015. Monografia (Bacharelado em Engenharia Ambiental), Escola Politécnica , 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2015. 



46 
 

 
 

NASCIMENTO, N.O.; HELLER, L. Ciência, tecnologia e inovação na interface entre as áreas 

de recursos hídricos e saneamento. Engenharia Sanitária e Ambiental, Rio de Janeiro, v. 10, 

n. 1, p. 36-48, jan./mar. 2005. 

NT-202.R-10 - Critérios e padrões para lançamento de efluentes líquidos, nº 1007, de 04 

de dezembro de 1986. 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. The world health report 2007: a safer future: 

global public health security in the 21st century. Genebra, Suécia, 2007.  

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. The world health report 2017: a safer future: 

global public health security in the 21st century. Genebra, Suécia, 2017.  

PAPALEO, J.P.  Caracterização do efleunte de uma fossa séptica biodigestora, uma 

alternativa para tratamento de esgoto na zona rural: estudo de caso bacia de captação do 

rio boa vista, Ouro Preto do Oeste/Ro. Ji-Paraná-RO.UNIR.2011. 

PERES, L. J. S.; HUSSAR, G. J.; BELI, E. Eficiência do tratamento de esgoto doméstico de 

comunidades rurais por meio de fossa séptica biodigestora. Engenharia Ambiental - Espírito 

Santo do Pinhal, v. 7, n. 1, p. 020-036, jan. /mar. 2010 

RONDÔNIA. Companhia de Água e Esgoto de Rondônia. Ji-Paraná/RO. 2016/2017 

RONDÔNIA. Instituto Trata Brasil. Saúde e Saneamento Básico nos 15 Maiores Municípios 

do Estado de Rondônia. 2016. 

RONDÔNIA. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM. Coordenadoria 

de Geociências – COGEO. Boletim Climatológico de Rondônia – Ano 2010. 34p., v. 12, Porto 

Velho: COGEO – SEDAM, 2012. 

SILVA, F. J. A. Estudo do ciclo do nitrogênio em lagoas de estabilização tratando esgotos 

domésticos no Nordeste do Brasil. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal da Paraíba, 

Campina Grande, 1994. 

SILVA, W. T. L.; FAUSTINO, A. S.; NOVAES, A. P. Eficiência do processo de biodigestão 

em fossa séptica biodigestora inoculada com esterco de ovino. Embrapa Instrumentação 

Agropecuária. São Carlos – SP. 2007 

SPERLING M. V. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 4. Ed – Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2014. 472 p. il. – (Princípios do tratamento biológico de águas 

residuárias; v.1) 

SPERLING, M. V. Princípios básicos do tratamento de esgotos. Belo Horizonte: 

Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental; Universidade Federal de Minas Gerais; 

1996. 211 p. V. 2. ISBN: 85-85266-05-8 

SPERLING, M. V. Princípios do tratamento biológico de águas residuárias: lagoas de 

estabilização. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental; 

Universidade Federal de Minas Gerais; 1996. 211 p. V. 3.  



47 
 

 
 

STARLING F. A.; KUTIANSKI G. F. R.; SOUSA G. M.; MACHADO G. M.; TAVRES W. 

N.; CARREIRA W. Influência do Saneamento Básico na Saúde Pública de Grandes 

Cidades. São Paulo: USP, 2005. Escola politécnica da USP, 2005. 

TEIXEIRA, J.C.; PUNGIRUM, M.E.M.C. Análise da associação entre saneamento e saúde nos 

países da América Latina e do Caribe, empregando dados secundários do banco de dados da 

Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS. Revista Brasileira de Epidemiologia, São 

Paulo, v. 8, n. 4, p. 365-76, 2005.  

TELLES, D. D; COSTA, R. P.; Reúso da Água: conceitos, teorias e práticas. 2 Ed. São Paulo: 

Blucher, 2010. ISBN 978-85-212-0536-4 

VALE. M. B. Avaliação da eficiência da remoção de matéria orgânica e microbiológica de 

três sistemas de lagoas de estabilização em série na Grande Natal – RN: Beira Rio, Jardim 

Lola I e Jardim Lola II. Dissertação (Mestrado), Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Centro de Tecnologia. 2007. 

VAN HAANDEL, A.C.; KATO, M.T.; CAVALCANTI, P.F.F. (2006) Anaerobic Reactor 

Design Concepts for the Treatment of Domestic Wastewater. Reviews in Environmental 

Science and Bio-Technology, v. 5, n. 1, p. 21-38. 

VALENTIM, M.A.A. Uso de leitos cultivados no tratamento de efluente de tanque séptico 

modificado. 1999. 119 f. Dissertação (Mestrado em Água e Solo) - Faculdade de Engenharia 

Agrícola, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1999. 

VON SPERLING, M. Introdução a qualidade das águas e ao tratamento de esgoto. Volume 

1: princípio do tratamento biológico de águas residuárias. 3. ed. Belo Horizonte: Departamento 

de Engenharia Sanitária Ambiental – UFMG, 2005. 

 


