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RESUMO 

 

 A ocupação do estado de Rondônia foi intensa e desordenada, não havendo 

preocupação com a questão ambiental. Assim, a área em estudo, o rio Boa Vista localizado no 

município de Ouro Preto do Oeste/RO encontra-se em um local altamente antropizado e 

fornece água para o abastecimento público do município. No período de estiagem o rio tem 

dificuldades em suprir a demanda para o abastecimento. Para melhorar suas condições 

hídricas, foram realizadas várias ações para sanar os problemas. O Departamento de 

Engenharia Ambiental DEA/UNIR sugeriu o tratamento do esgoto pelo sistema de Fossa 

Séptica Biodigestora desenvolvido pela EMBRAPA, haja vista que no município não há um 

sistema público de esgotamento sanitário. Desse modo, contribuindo para melhorar as 

condições sanitárias das propriedades rurais inseridas na bacia de captação, evitando uma 

possível contaminação das águas superficiais e subterrâneas. Neste contexto, o objetivo deste 

trabalho é analisar as condições do efluente desse sistema, e verificar se o mesmo pode ser 

disposto diretamente no ambiente. O efluente foi coletado nos meses de abril, agosto e 

outubro (somente microbiológico), para análise das variáveis: pH, temperatura, demanda 

química de oxigênio (DQO), fósforo total, nitrito, nitrato, sólidos totais fixos e voláteis, 

coliformes totais e Escherichia coli (E. coli). Todos os procedimentos, de coleta e análises do 

efluente foram realizados conforme a metodologia descrita no Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater. Os resultados das variáveis temperatura e pH foram 

25 e 30,2 ºC e 8,66 e 8,32 nos meses de abril e agosto respectivamente, estando dentro dos 

padrões de lançamento de efluente estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05. O 

fósforo total foi determinado apenas no mês de agosto, obtendo uma concentração de 38,9 

mg/L, valor dentro da faixa encontrada em outros estudos com o mesmo sistema, mas elevado 

quando verificada as concentrações típicas dessa variável na literatura. Para as variáveis E. 

coli e coliformes totais, foram observados nos meses de abril e outubro 23900 e 17500 

UFC/100 ml e 41800 e 36500 UFC/100 ml respectivamente, com isso, quando comparados a 

valores de esgoto bruto determinados na literatura, foi verificada uma remoção para as duas 

variáveis de 95 a 99,9%, um resultado significativo quanto a remoção desses organismos, 

contudo, tais valores ainda encontram-se elevados. Portanto, quanto as variáveis pH e 

temperatura o efluente poderá ser lançado  no ambiente, no entanto, parâmetros como fósforo 

total, E. coli e coliformes totais não apresentam condições indicadas, não sendo recomendável 

a disposição desse efluente no ambiente. Recomenda-se que seja incluído um pós-tratamento 

a esse efluente. É aconselhável promover o tratamento por meio de zonas de raízes, por ser de 

baixo custo e apresentar boa eficiência na remoção de nutrientes e organismos patogênicos. 

Outra sugestão é a análise contínua desse efluente, para verificação constante de suas 

condições.  

 

Palavras-Chave: esgotamento sanitário; efluente doméstico; variáveis físico-químicas e 

microbiológicas.  
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ABSTRACT 

 

CHARACTERIZATION OF EFFLUENT OF A BIODIGESTER SEPTIC TANK, AS 

ALTERNATIVE FOR SEWAGE TREATMENT IN RURAL AREA: A CASE 

STUDY IN THE BASIN CATCHMENT OF RIVER BOA VISTA, OURO PRETO DO 

OESTE/ RO 

 

 The occupation of the Rondônia state was intense and chaotic, with no concerns 

about environmental issues. River Boa Vista in the city of Ouro Preto do Oeste/RO is a place 

in highly anthropic and provides water for public supply of the municipality. In the dry season 

the river is difficult to meet the demand for supplies. To improve your water conditions, 

several actions were taken to remedy the problems. The Department of Environmental 

Engineering DEE/UNIR suggested the treatment of sewage by Biodigester Septic Tank 

system developed by EMBRAPA, considering that the municipality there is not a public 

sewage system. Thereby contributing to improve the sanitary conditions of farms included in 

the basin catchment, avoiding a possible contamination of surface and groundwater. In this 

context, the objective of this study is to analyze the conditions of the effluent from this 

system, and check if it can be laid directly in the environment. The effluent was collected in 

April, August and October (only microbiological) for analysis of the variables: pH, 

temperature, chemical oxygen demand (COD), total phosphorus, nitrite, nitrate, total fixed 

and volatile solids, total coliform and Escherichia coli (E. coli). All procedures, collection and 

analysis of the effluent were performed according to the current methodology in Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater. The results of variable temperature 

and pH were 25 and 30.2 ° C and 8.66 and 8.32 in April and August respectively, and are 

within the effluent discharge standards set by CONAMA Resolution 357/05.The total 

phosphorus was determined only in the month of August, giving a concentration of 38.9 mg / 

L, a value within the range found in other studies using the same system, but when found high 

concentrations typical of this variable in the literature. For variables E. coli and total 

coliforms were observed in April and October 23,900 and 17,500 CFU/100 ml and 41,800 

and 36,500 CFU/100 ml respectively, with that, when compared to values of certain raw 

sewage in the literature, there was a removal for two variables from 95 to 99.9%, a significant 

result as the removal of these organisms, however, such values are still high. Therefore, the 

variables pH and temperature the effluent can be released into the environment, however, 

parameters such as total phosphorus, E. coli and total coliforms do not present conditions, is 

not recommended the disposal of the effluent into the environment. It is recommended that 

one be included in this post-treatment effluent. It is advisable to promote through the 

treatment zone of roots, because of its low cost and has good efficiency in removing nutrients 

and pathogens. Another suggestion is the continuous analysis of the effluent to constantly 

check its condition. 

 

Key-words: sewage; wastewater; physico-chemical and microbiological variables. 
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INTRODUÇÃO 

 

 No final da década de 60, o Governo Federal desenvolveu uma política de ocupação 

para a região Norte do país. Para alcançar tal objetivo, o Governo incentivou a ocupação 

através de abertura de estradas e criação de projetos de assentamento (COY, 1988). Contudo a 

premissa era “ocupar a área”, isto é “retirar a vegetação, queimar, preparar a terra, semear e 

colher”, sem oferecer orientações técnicas adequadas para o uso e ocupação da terra. Além da 

precariedade ou inexistências de infraestruturas básicas como redes de energia, água e esgoto. 

 A região de Ouro Preto do Oeste começou a ser ocupada na década de 1970, com a 

implantação do Projeto Integrado de Colonização (PIC) Ouro Preto (COY, 1988). Os colonos, 

vindos predominantemente das regiões sul e sudeste notaram que a região possuía um clima 

favorável à agropecuária, com grande índice pluviométrico, motivo pelo qual se efetivou uma 

exploração agropecuária significativa (QUOOS, 2007).  

 Com os projetos de colonização, a ocupação ocorreu de forma intensa e dessa 

maneira sem muitos cuidados, havendo uma grande perda da cobertura vegetal, com efeitos 

devastadores para ecossistemas naturais. Esta situação foi tão intensa em algumas regiões que 

nem as vegetações ciliares foram poupadas (PEDLOWSKY et al., 1999).  

 A intervenção humana através de atividades agropecuárias e a retirada da vegetação 

nas margens dos cursos d’água propiciam a redução da infiltração de água no solo e, por 

conseguinte o aumento do fluxo superficial, desencadeando, muitas vezes, fluxo torrencial 

sob fortes chuvas. Dessa forma, tais processos podem favorecer a erosão do solo, 

desestabilizando encostas e aumentando a carga sedimentar ao corpo hídrico (CHECCHIA, 

2005).   

 Como resultado deste processo tem-se a degradação ambiental das bacias através dos 

seguintes impactos: redução da qualidade da água pela presença de sedimentos e suas 

associações com agrotóxicos e nutrientes; assoreamento; enchentes; e inundações provocadas 

por alterações no regime fluvial. Todos estes impactos afetam a fauna, a flora e as atividades 
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humanas. Sendo as matas ciliares importantíssimas como zona de amortecimento desses 

impactos (MOREIRA et al., 2011).  

 Este panorama pode ser observado na cidade de Ouro Preto do Oeste, fruto da 

ocupação desordenada. Neste aspecto os recursos hídricos presentes nessa região sofreram as 

implicações desse modelo de ocupação (MOREIRA et al., 2011). Como exemplo disso, tem-

se a bacia do rio Boa Vista, que serve de captação de água para abastecimento público do 

município. Esta bacia de captação apresenta problemas quanto à baixa disponibilidade hídrica 

no período da estiagem, cada vez mais frequente e intensa, comprometendo o abastecimento 

de água da população urbana e causando conflitos na zona rural.  

 A microbacia do rio Boa Vista é constituída por poucos cursos d’água de pequeno 

porte, sendo tributário da bacia do rio Ji-Paraná que, segundo o SIPAM (2008), apresenta 

39% de sua área total antropizada, sendo a bacia com maior grau de antropização no estado de 

Rondônia. 

 Frente ao problema de abastecimento público, o Ministério Público Estadual (MPE) 

emitiu o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) autuando os proprietários de terras 

situadas às margens do curso principal do rio, com o objetivo de recuperar as vegetações 

ciliares e aumentar a disponibilidade hídrica. Segundo o acordo os sitiantes devem revitalizar 

trinta metros de ambas as margens do igarapé e estas áreas serão cercadas, deixando somente 

um espaço (carreador) para a dessedentação de animais.  

 Tal planejamento e execução têm o apoio de outras instituições, como o Ministério 

Público de Rondônia, a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), Prefeitura de 

Ouro Preto do Oeste, CAERD, Polícia Ambiental de Candeias do Jamari e Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR), que através do Departamento de Engenharia Ambiental, 

campus Ji-Paraná, propôs melhorias sanitárias para o local. Pois, a coleta e tratamento de 

esgotos no Brasil normalmente não abrangem as zonas rurais, ficando o proprietário 

responsável pela destinação dos seus dejetos, que quase sempre ocorre através de fossas 

rudimentares. 

 Na região por ter ocorrido um crescimento rápido, e consequentemente desordenado, 

não houve a preocupação com ações que visassem promover o esgotamento sanitário. Dessa 

forma, há um déficit muito grande na disponibilização desse serviço no município de Ouro 

Preto do Oeste, assim como em quase todo estado de Rondônia. Segundo IBGE (2010b), 

assim como na zona rural, na zona urbana do município não existe nenhum sistema coletivo 

de coleta e tratamento de esgoto, ficando responsável cada domicílio por dispor seus efluentes 

domésticos, e a grande maioria destes, dispõe em fossas rudimentares.   
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 No âmbito da implantação de serviços de saneamento é de suma importância 

considerar que, no geral, as comunidades apresentam, entre si, significativas diferenças com 

relação à localidade onde vivem – e suas peculiaridades culturais, climáticas e ambientais – e 

às condições sócio-econômicas. Tais diferenças resultam em necessidades sanitárias variadas 

e podem demandar distintas soluções, as quais não devem se restringir a proposições técnicas 

adequadas, e sim levar em conta também a realidade local em suas diversas dimensões – 

física, social, econômica, política, cultural, dentre outras (RUBINGER, 2008). 

 Dessa forma, foi proposto visando promover o tratamento de esgoto na área rural de 

Ouro Preto do Oeste, um sistema desenvolvido pela EMBRAPA denominado Fossa Séptica 

Biodigestora. Este sistema é uma alternativa para substituição das fossas rudimentares ou 

qualquer outra forma inadequada de disposição do esgoto doméstico gerado. Essa disposição 

inadequada é responsável normalmente pela contaminação das águas superficiais e águas 

subterrâneas que abastecem os “poços caipiras” onde é retirada normalmente a água para o 

consumo da população rural. Vale destacar ainda que este sistema é de baixo custo de 

implantação, operação e manutenção, sendo utilizada sem dificuldades pelos sitiantes 

(NOVAES et al., 2002). 

 O sistema promove o tratamento anaeróbio de fezes e urina através de duas câmaras 

de fermentação compostas por caixas d’água de 1000 L interligadas por sistema de  sifão e 

uma caixa coletora de efluentes. O inoculante que transforma este material é o esterco bovino 

recém coletado (NOVAES et al., 2002). Segundo Faustino (2007) a microflora tem 

capacidade de digerir qualquer tipo de alimento contido nestes dejetos, transformando o 

efluente obtido isento de germes patogênicos (salmonellas, shigellas e outros) e também de 

odores desagradáveis.   

 Outro fator importante é que o efluente tratado da Fossa Séptica Biodigestora, devido 

a sua capacidade fertilizante, serve como adubo orgânico, o que pode significar uma 

economia para os produtores rurais na aquisição de adubo químico inorgânico a base de 

nitrogênio e fósforo (NOVAES et al., 2002). Para Faustino (2007) o retorno ao solo desse 

líquido deve ser priorizado, pois transforma um resíduo de disposição problemática em 

insumo de grande valor para a agricultura, já que o efluente fornece macro e micro nutrientes 

às plantas, atua como condicionador do solo e dessa forma contribui para uma agricultura 

sustentável.    

 Dentro dessa ótica, os esgotos tratados têm um papel fundamental no planejamento e 

na gestão sustentável dos recursos hídricos e da saúde da população da zona rural, além da 
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possibilidade de sua utilização na substituição de águas destinadas a fins agrícolas e de 

irrigação (KUROKI et al., 2009; NOVAES et al., 2002). 

 Todo lançamento de dejetos líquidos em um corpo receptor está obrigado a seguir 

padrões de qualidade contemplados nas legislações do Ministério do Meio Ambiente, 

Ministério da Saúde e órgãos Estaduais responsáveis pela proteção dos cursos d’água. Neste 

contexto o presente trabalho tem por objetivo analisar alguns parâmetros indicadores de 

qualidade do efluente tratado pelo sistema de Fossa Séptica Biodigestora instalado na bacia de 

captação do rio Boa Vista em Ouro Preto do Oeste/RO, avaliando as condições desse efluente, 

e verificando se o mesmo pode ser disposto diretamente no ambiente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 SANEAMENTO NO BRASIL 

 

 Até os anos 1970, o saneamento no Brasil foi caracterizado por procedimentos 

isolados, em cada região. Os problemas eram enfrentados conforme estes atingiam as 

populações de interesse, de acordo com os aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais, 

marginalizando desta forma as populações carentes (SWAAN, 1990 apud MIZUTORI, 2009), 

o que é percebido até os dias atuais em algumas localidades.   

 A partir da década de 1970, com a implementação do Plano Nacional de Saneamento 

Básico (PLANASA), um novo regime, unificado, foi estabelecido para o setor.  A principal 

motivação deste regime foi a necessidade de atender a demanda urbana por abastecimento de 

água, devido ao crescimento populacional. No modelo do PLANASA, os serviços de 

abastecimento de água foram privilegiados em detrimento dos serviços de esgotamento 

sanitário, e nenhum dos dois serviços atingiram as metas inicialmente pretendida 

(RUBINGER, 2008).   

 Apesar de avanços significativos no setor, nas três últimas décadas, este período foi 

marcado pela ausência de instrumento legal que estabelecesse regras claras para a prestação 

de serviços relacionados ao saneamento, retardando o atendimento da crescente demanda da 

população por estes serviços e resultando na deficitária cobertura que ainda permanece 

(RUBINGER, 2008).   

   No entanto, alguns acontecimentos recentes nos levam a crer que os problemas de 

saneamento poderão ser atenuados. A promulgação da Lei Federal nº 11.445 de janeiro de 

2007 (Lei do Saneamento Básico), foi um marco para a busca do melhoramento do 

saneamento no Brasil, estabelecendo diretrizes para o saneamento básico no País, tornando 

viável a adoção de diretrizes nacionais claras visando à provisão de serviços (HELLER, 2007 

apud MIZUTORI, 2009).  Além da lei, o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), criado 

pelo governo federal, estabeleceu um investimento de 4 bilhões de reais assegurados para o 

saneamento básico no Brasil (podendo chegar até 40 bilhões), sendo 300 milhões destes, para 

o saneamento rural (FUNASA, 2007). 

 Dessa forma, o investimento no saneamento básico no Brasil, tanto na zona urbana, 

quanto na rural, representa um grande desenvolvimento à infra-estrutura necessária para 

proteger o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida da população. Assim, as políticas de 
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saneamento básico são fundamentais para a melhoria do quadro de saúde da população e pré-

requisito para busca da sustentabilidade. 

 

1.1.1 Panorama do esgotamento sanitário no Brasil  

 

 Atualmente um dos problemas ambientais que vem preocupando a sociedade civil 

organizada, organizações ambientais e órgãos de controle ambiental, é o lançamento de 

esgoto doméstico e/ou industrial sem tratamento nos cursos d’água. O lançamento in natura 

de esgoto pode acarretar a contaminação dos mananciais superficiais, sendo este um meio 

propício para propagar contaminações por grandes regiões e gerar problemas de saúde pública 

(MOREIRA et al., 2011). 

 Estimativas feitas pela Organização Mundial de Saúde – OMS (1984) indica que 

85% das doenças conhecidas são de veiculação hídrica, e de acordo com a SABESP (2011) 

em países em desenvolvimento como o Brasil, cerca de 80% das doenças ocorre pelo 

consumo de água de má qualidade.  

 Para Pimenta et al. (2002), as doenças veiculadas pela água têm origem, 

principalmente, a partir de dejetos (excrementos humanos). Muitos microrganismos 

patogênicos são parasitas do intestino humano e são eliminados juntamente com as fezes. Na 

falta de adequados sistemas de esgotamento sanitário, os despejos de origem humana atingem 

facilmente os corpos d’água superficiais ou subterrâneos. Ao se utilizar dessa água para 

consumo, resultam na entrada desses microrganismos no organismo das pessoas, causando-

lhe doenças como febre tifóide, diarréia, hepatite, cólera, leptospirose e outras (SABESP, 

2011). 

 Com isso, a oferta de saneamento básico é fundamental para elevar o índice de 

qualidade de vida. Os números comprovam que investir em saneamento é investir em saúde. 

A cada R$ 1,00 aplicado na área, outros R$ 5,00 são economizados com internações 

hospitalares e ações curativas de saúde (FUNASA, 2007). 

 Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento – PNSB de 2008 (IBGE, 2010a), pouco 

mais da metade dos municípios brasileiros (55,2%) tem o serviço de esgotamento sanitário 

por rede coletora. Haja vista que se leva em consideração que o esgoto coletado será tratado.  

 No entanto, ainda segundo IBGE (2010a) esse serviço não chega à maioria dos 

domicílios, pois somente 44% das residências no Brasil são contempladas com rede coletora 

de esgoto. E este número é ainda mais preocupante quando analisado os valores do estado de 
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Rondônia, onde apenas 1,6% dos domicílios são contemplados com esse sistema, sendo a 

Unidade Federativa com a menor porcentagem entre os estados brasileiros. 

 Os serviços de saneamento ambiental em pequenas localidades no Brasil, o que é o 

caso da maioria dos municípios rondoniense, tem se caracterizado pela grave deficiência nos 

níveis de atendimento, com impactos negativos nas condições de vida e de bem-estar da 

população e, conseqüentemente, no seu grau de desenvolvimento. Tal precariedade é 

caracterizada pela inexistência de uma política de saneamento claramente definida para 

pequenas localidades (IPEA e IPLAN, 1989 apud MIZUTORI, 2009). 

 No caso das grandes cidades, as mesmas concentram grandes volumes de esgoto, que 

em algumas situações são despejados sem tratamento nos rios e mares, que servem de corpos 

receptores. Com isso, a poluição das águas que cercam áreas urbanas é bastante elevada, 

dificultando e encarecendo, cada vez mais, a própria captação de água para o abastecimento 

(FAUSTINO, 2007).   

 Porém, os corpos d’água podem se recuperar da poluição, pela ação da própria natureza, 

através da autodepuração, desde que seja respeitado o limite de descarga poluidora em função da 

vazão do corpo receptor.  Mas nem sempre estes limites são respeitados, com isso, os 

mananciais recebem descargas de efluentes elevadas para sua vazão e não conseguem 

se recuperar pela autodepuração, havendo a necessidade do tratamento do esgoto antes da 

sua disposição (FAUSTINO, 2007). 

 O comprometimento da qualidade da água para fins de abastecimento doméstico é 

decorrente de poluição causada por distintas fontes, tais como efluentes domésticos, efluentes 

industriais e deflúvio superficial urbano e agrícola (MAIER, 2007). Enquanto o esgoto 

sanitário causa poluição orgânica e bacteriológica, o industrial geralmente produz poluição 

química, os poluentes resultantes do deflúvio superficial agrícola mesclam as contaminações 

citadas anteriormente, pois é composto por sedimentos, nutrientes, agroquímicos e dejetos de 

animais (MERTEN e MINELLA, 2002 apud MAIER, 2007; FAUSTINO, 2007). 

 

1.1.2 Cenário do tratamento de esgoto na zona rural 

 

 As propriedades rurais, geralmente, não são servidas pelos sistemas de tratamento de 

água e esgotos operados por empresas de saneamento (BERTONCINI, 2008). Com isso, as 

águas encontradas nas zonas rurais podem ser contaminadas pelos dejetos humanos e de 

animais que são lançados a céu aberto pela falta de saneamento básico, tornando-se constantes 

fontes de poluição (RHEINHEIMER et al., 2003).  
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 Segundo dados do IBGE (2010b) em 94,2% dos domicílios da zona rural não passam 

a rede coletora de esgoto. Destes, 18,3% possui fossa séptica, uma alternativa para os locais 

onde não há a coleta de esgoto. No entanto, os 75,9% restantes não dispõem adequadamente o 

esgoto doméstico, onde usualmente esse esgoto é disposto diretamente na natureza, em rios, 

lagos, mar, valas e outros, ou em fossas rudimentares, mais conhecidas como “fossas negras”. 

Em Rondônia a situação é ainda mais preocupante, pois na zona rural não há rede coletora de 

esgoto (IBGE, 2010b), como estados brasileiros de São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro 

e outros, ficando por conta do proprietário rural a destinação do esgoto gerado, normalmente 

de forma inadequada. 

 Nesse sentido é comum em diversas localidades o consumo de água proveniente de 

poços e a disposição do esgoto em fossas rudimentares. Quando isso ocorre, normalmente não 

se obedece a distância mínima recomendada em Jordão e Pessôa (2011) entre o poço e a fossa 

que é 20 metros. Dessa maneira, é corriqueiro o efluente das fossas rudimentares 

contaminarem os “poços caipiras”. (FAUSTINO, 2007; BERTONCINI, 2008). Segundo 

estudos realizados por Queiroz et al. (2002) apud Maier (2007) as populações que dependem 

de fontes alternativas, como poços, ou as que vivem em áreas rurais, estão expostas a maiores 

contaminações por meio de fossas rudimentares. 

 Esta contaminação ocorre, pois o esgoto gerado na residência é depositado na fossa, 

que é uma simples escavação feita no solo, sem qualquer revestimento interno de suas 

paredes. No interior da fossa ocorrem reações na matéria orgânica presente nas fezes, em 

virtude da intensa atividade microbiana, com a liberação de um líquido de odor desagradável 

e também com altas concentrações de nitrato (NO3-) e coliformes fecais, denominado 

chorume (FAUSTINO, 2007). Este líquido se infiltra nas paredes da fossa e percola através 

do solo podendo atingir e contaminar as águas subterrâneas, aumentando os riscos de 

proliferação de doenças e parasitas. 

 Outra fonte de risco é a utilização de águas de mananciais contaminados com esgotos 

domésticos para a irrigação e lavagem de verduras, hortaliças e frutas, e também o uso direto 

no solo de resíduos, como a cama-de-frango e resíduos de suínos e bovinos, prejudicando os 

produtos agrícolas e os recursos hídricos, consequentemente, causando danos à saúde da 

população que consome estes recursos (BERTONCINI, 2008). 

 Assim, há a necessidade de buscar alternativas viáveis para solucionar os possíveis 

problemas relacionados à falta de saneamento na zona rural.   
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1.2 ESGOTO SANITÁRIO 

 

1.2.1 Caracterização do esgoto sanitário   

 

 Em geral s esgotos sanitários são constituídos basicamente por despejos domésticos, 

uma parcela de águas pluviais, água de infiltração, e uma parcela de despejos industriais. As 

características dos esgotos variam quantitativamente e qualitativamente com os usos à qual a 

água foi submetida. Esses usos, e a forma que são exercidos, variam com o clima, situação 

social e econômica, e hábitos da população (VON SPERLING, 2005; JORDÃO e PESSÔA, 

2011).  

 De maneira geral, os esgotos sanitários possuem de 98 a 99,9% de sua composição 

constituída por água, porém há contaminantes, entre os quais destacam-se: sólidos suspensos, 

compostos orgânicos (proteínas: 40%  a 60%; carboidratos: 25% a 50%; e óleos e graxas: 

10%), nutrientes (nitrogênio e fósforo), metais, sólidos dissolvidos inorgânicos, sólidos 

inertes, sólidos grosseiros, compostos não biodegradáveis, organismos patogênicos e, 

ocasionalmente, contaminantes tóxicos decorrentes de atividades industriais ou acidentais 

(CAMPOS, 1999; NUVOLARI, 2003; VON SPERLING, 2005). 

 A composição do esgoto é bastante variável, sendo que a matéria orgânica, 

especialmente as fezes humanas, confere ao esgoto sanitário suas principais características, 

mutáveis com o decorrer do tempo, pois sofre diversas alterações até sua completa 

estabilização (FAUSTINO, 2007). 

 

1.2.2 Processos biológicos de tratamento de esgoto 

 

 O tratamento biológico de efluentes tem seu embasamento num processo que ocorre 

na natureza, o qual recebe a denominação de autodepuração ou estabilização. Basicamente o 

tratamento baseia-se na atividade de bactérias e microrganismos, onde os compostos 

orgânicos são convertidos em compostos estáveis (estabilização da matéria orgânica), como 

gás carbônico, sais minerais, água e outros, e não prejudiciais do ponto de vista ecológico 

(VON SPERLING, 1996; PIMENTA et al., 2002; VON SPERLING, 2005; JORDÃO e 

PESSÔA, 2011). 

 Várias formas de tratamento de esgoto foram desenvolvidas partindo do princípio da 

autodepuração (OLIVEIRA, 2004). De acordo com Jordão e Pessôa (2011) os principais 

processos biológicos de tratamento de esgoto são:  
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 Oxidação biológica (aeróbia, como lodos ativados, filtros biológicos aeróbios, valos de 

oxidação e lagoas de estabilização; e anaeróbia, como reatores anaeróbios de fluxo 

ascendente, ou de mata de lodo, lagoas anaeróbias e taques sépticos);  

 Digestão do lodo (aeróbia e anaeróbia, fossas sépticas). 

 Nestes processos de tratamento os microrganismos utilizam a matéria orgânica 

biodegradável em um reator biológico para obtenção de energia para as suas atividades e 

como fonte de matéria prima para a sua reprodução. Duas reações principais ocorrem, a de 

respiração, em que os microrganismos utilizam a matéria orgânica para a obtenção de energia, 

gerando os chamados produtos finais da respiração dióxido de carbono e água, e a reação de 

síntese e reprodução em que a matéria orgânica é utilizada como matéria prima para a 

reprodução dos microrganismos. Ainda pode-se considerar que na falta de uma fonte externa 

de matéria orgânica, os microrganismos consomem matéria orgânica de sua própria 

composição, através de uma reação denominada respiração endógena (FAUSTINO, 2007). 

 O tratamento biológico pode ser feito por microrganismos aeróbios, que necessitam 

de oxigênio, ou anaeróbios, para os quais o oxigênio é tóxico (OLIVEIRA, 2004).  

No processo biológico de via aeróbia, as reações de respiração ocorrem quando os 

microrganismos utilizam oxigênio dissolvido para converter a matéria orgânica 

biodegradável em dióxido de carbono e água. Em uma condição denominada 

anóxica, com ausência de oxigênio dissolvido, contudo com a presença de nitrato 

(NO3
-
), este pode ser usado em substituição ao oxigênio dissolvido para a reação de 

respiração, tendo como produtos finais da respiração dióxido de carbono e água e 

liberação de nitrogênio gasoso, em uma reação denominada de desnitrificação. Na 

ausência de oxigênio dissolvido e de nitrato (NO3
-
), a reação de respiração é 

denominada anaeróbias estritas. Nestas, são utilizados sulfatos, os quais são 

reduzidos a sulfetos, e dióxidos de carbono, que é convertido a metano (VON 

SPERLING, 1996). 

 Dessa forma, de acordo com Hirata (1997) apud Poetsch e Koet (1998) os sistemas 

de tratamentos biológicos de efluentes devem ser monitorados e mantidos sob controle 

estatístico (processos estáveis), de modo a assegurar seu bom desempenho. A desestabilização 

do sistema pode ocorrer devido a causas como: sobrecarga orgânica ou hidráulica, 

aparecimento de substâncias tóxicas orgânicas ou inorgânicas na corrente de entrada, 

mudanças significativas nas condições ambientais como temperatura, pH, falta de anaerobiose 

e outras que podem afetar o sistema biológico. 

   

1.2.3 Digestão anaeróbia  

 

 Segundo Jordão e Pessôa (2011, pag. 301) a digestão anaeróbia “consiste em um 

processo bioquímico complexo onde diversos grupos de organismos anaeróbios e facultativos 
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assimilam e destroem simultaneamente a matéria orgânica, em ausências de oxigênio 

dissolvido”. Para que ocorra o processo, é necessário apenas o confinamento em um espaço 

(reatores) em condições favoráveis às reações bioquímicas inerentes da fermentação natural 

(JORDÃO e PESSÔA, 2011).   

 De acordo com Jordão e Pessôa (2011) e Martelli (2011) nos objetivos do processo 

de digestão anaeróbia estão as seguintes funções: redução substancial dos sólidos voláteis 

redução significativa dos organismos patogênicos e estabilização de substâncias instáveis 

presentes no esgoto.   

 Os processos bioquímicos de digestão anaeróbia ocorrem em diversos estágios 

(FIGURA 1), estes são capazes de estabilizar diferentes tipos de matéria orgânica. Os estágios 

distinguem-se em três etapas principais: 1) hidrólise, 2)acidogênese e acetogênese e 3) 

metanogênese (CASSINI, 2003; SILVA, 2007). 

 Na hidrólise a maioria dos compostos orgânicos complexos (proteínas, carboidratos e 

lipídeos) e polimerizados são degradados em produtos mais simples. Na acidogênese, os 

compostos orgânicos mais simples são convertidos através das bactérias acidogênicas, em 

ácidos graxos voláteis de cadeia curta (acético, butírico e propiônico), ácido lático e 

compostos minerais. Na próxima etapa, a acetogênese, ocorre a conversão dos produtos da 

acidogênese em compostos que formam os substratos para a produção de metano: acetato, 

dióxido de carbono e hidrogênio. Por último, a metanogênese, considerada a mais importante 

e sensível, os ácidos voláteis são consumidos como alimento pelas bactérias metanogênicas e 

são produzidos metano e dióxido de carbono. Algum metano extra é produzido da conversão 

do dióxido de carbono e hidrogênio produzidos na acetogênese (CASSINI, 2003).  
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 Figura 1 - Esquema de via de degradação anaeróbia de matéria orgânica. 

 Fonte: CNI (1982) apud Pinto (1999) 

  

 Em muitos casos, a digestão anaeróbia é a opção mais utilizada nos processos de 

tratamento de esgoto devido ao seu baixo custo operacional. A digestão anaeróbia gera como 

produtos da estabilização o gás carbônico (CO2) e o gás metano (CH4), incentivando ainda 

mais esta opção de tratamento devido ao potencial energético gerado (MARTELLI, 2011). 

Com isso, o processo de biodigestão de resíduos orgânicos é uma possibilidade real a ser 

considerada para a melhoria do saneamento no meio rural (NOVAES et al., 2002). 

 

1.3 FOSSA SÉPTICA BIODIGESTORA  

 

 No mercado de produtos para o saneamento são encontradas algumas técnicas de 

tratamento de água e dejetos que podem ser empregadas com sucesso. Entretanto, o custo de 

aquisição de equipamentos, os insumos utilizados e a elevada manutenção dos sistemas 

inviabilizam sua implantação no meio rural, principalmente em famílias mais carentes 



23 

 

(BERTONCINI, 2008). Assim, existe a necessidade de desenvolvimento de mecanismos e 

tecnologias mais viáveis para o tratamento de efluentes domésticos no meio rural, 

especialmente para famílias de menor poder aquisitivo. 

 O uso de biodigestores anaeróbios possibilita esta visão, pois é bastante eficiente, 

desde que seja bem manuseado. No Brasil, estudos envolvendo o uso de biodigestores têm 

sido utilizados em duas principais vertentes: a) tratamento de efluentes e b) uso energético do 

biogás. Porém existe uma terceira vertente, a que utiliza o efluente para melhorar a fertilidade 

de solo, e com isso, aumentar a sustentabilidade do sistema produtivo (KUROKI et al., 2009). 

 O sistema denominado Fossa Séptica Biodigestora foi desenvolvido pela EMBRAPA 

Instrumentação Agropecuária como alternativa eficiente de promover o tratamento de esgoto 

em áreas rurais, onde como já comentado, falta acesso a esse serviço público. Nestas 

localidades é comum o uso de fossas rudimentares, uma forma inadequada para a disposição 

do esgoto doméstico, devido o seu potencial poluidor do meio e consequentemente, causando 

problemas quanto à saúde da população (SILVA et al., 2007). 

 O sistema de Fossa Séptica Biodigestora contribui para a viabilização econômica do 

tratamento de esgoto doméstico na zona rural, por ser de baixo custo, e conseqüente produção 

de efluentes desinfetados. Consiste em um tratamento biológico do esgoto por ação de 

digestão fermentativa, utilizando-se de esterco bovino/ovino como meio inoculante de 

bactérias (NOVAES et al., 2002). Suas principais vantagens são a simplicidade e o baixo 

custo de instalação e seu uso promove o tratamento de fezes e urina humana pela passagem 

desses dejetos através de duas câmaras de fermentação (caixas d’água) interligadas por 

sistema de sifão (FIGURA 2). Ao final é produzido um efluente que fica armazenado em uma 

terceira caixa até ser utilizado como adubo orgânico no cultivo de espécies perenes ou ser 

disposto no meio (SILVA et al., 2007).  
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Figura 2 - Esquema de Fossa Séptica Biodigestora. 
Fonte: Novaes et al. (2002) 

  

 Em síntese, e de acordo com Novaes et al. (2002) o sistema de Fossa Séptica 

Biodigestora tem dois objetivos: 1) substituir, a um custo barato para o produtor rural, o 

esgoto a céu aberto e as fossas rudimentares e 2) utilizar o efluente como um adubo orgânico, 

minimizando gastos com adubação química, ou seja, melhorar o saneamento rural e 

desenvolver a agricultura orgânica, além de evitar a proliferação de doenças veiculadas pela 

água poluída pelo esgoto doméstico. 

  

1.4 RESOLUÇÃO CONAMA 357/05 

 

 A Resolução CONAMA 357 de março de 2005 (BRASIL, 2005), revoga a Resolução 

CONAMA 20/86 e 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. 

 A Resolução determina que os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão 

ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos de água, após o devido tratamento e desde 

que obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras 

normas aplicáveis (BRASIL, 2005).  

 De acordo com a Resolução (BRASIL, 2005) algumas condições de lançamento de 

efluente são:  

 pH entre 5 a 9; 

 Temperatura inferior a 40ºC, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor 

não deverá exceder a 3ºC na zona de mistura; 

 Materiais sedimentáveis até 1 ml/l em teste de 1 hora em cone Imhoff. Para o 

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

os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes; 

 Regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vezes a vazão média do período 

de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela autoridade 

competente; 

 Óleos minerais até 20mg/L; 

 Óleos vegetais e gorduras animais até 50mg/L; 

 Ausência de materiais flutuantes; e  
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 Outras.  

 

1.5 RETIRADA DA VEGETAÇÃO   

 

 O modelo de colonização organizado pelo INCRA gerou uma ocupação desordenada 

do espaço territorial, deflagrando nesse procedimento a visão de uma floresta que se opunha 

ao desenvolvimento, e assim originando o desmatamento em grandes e pequenas propriedades 

desrespeitando a legislação ambiental e que hoje produz um cenário de devastação (QUOOS, 

2007). 

 O atual modelo econômico de ocupação e uso dos recursos naturais, caracterizados 

pela exploração predatória da madeira, a pecuária extensiva e a concentração fundiária é um 

dos principais fatores que causam o desmatamento em Rondônia, que tem um dos mais 

elevados índices de desmatamento da Amazônia Legal, com acúmulo até 2007 de quase nove 

milhões de ha, o que representa 44% da área originalmente coberta por florestas 

(WATANABE e ABREU, 2010). 

 O desmatamento na região de Ouro Preto do Oeste é indiscriminado, inclusive sobre 

as matas ciliares, nas áreas de preservação permanentes, nas encostas dos morros, provocando 

a diminuição do volume de água e assoreamento dos rios. Segundo dados do PRODES (2009) 

1741,3 km
2 

(87,46%) da área do município foi desmatada (TABELA 1). Atualmente, a região 

que compreende os municípios de Ouro Preto do Oeste, Mirante da Serra, Vale do Paraíso, 

Urupá, Teixeirópolis e Nova União é uma das mais degradadas do Estado (BRASIL, 2007). 

 

Tabela 1. Desmatamento em Ouro Preto do Oeste até 2009  

Área total do município (km
2
) Total desmatado (km

2
) 

1991 1741.3 (87,46%) 
Fonte: INPE, 2009. 

 

 A alta taxa de desmatamento observada em Ouro Preto do Oeste é devido ao modelo 

produtivo instalado nas pequenas e médias propriedades, que tem sua principal raiz a 

exploração intensiva dos recursos naturais devido a práticas das derrubadas, queimadas, 

extração de madeira, lavoura de subsistência, pecuária extensiva, assoreamento de cursos 

d’água, retirada das matas ciliares, etc. Tais práticas levaram a uma agricultura migratória que 

pressionou as áreas de floresta na busca de fertilidade natural do solo, contribuindo para o 

elevado índice de desmatamento no município. 
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1.6 MICROBACIA HIDROGRÁFICA COMO UNIDADE DE ESTUDO 

  

 A bacia hidrográfica como unidade de planejamento é de aceitação mundial, pois 

constitui um sistema natural bem delimitado geograficamente, onde os fenômenos e 

interações podem ser integrados a priori pelo input e output, com isso as bacias hidrográficas 

são unidades geográficas, onde os recursos naturais se integram (NASCIMENTO e 

VILLAÇA, 2008). Segundo Silva et al. (2003) apud Barbosa e Furrier (2009), as bacias 

hidrográficas têm se tornado uma importante unidade espacial utilizada para gerenciar 

atividades de uso e conservação dos recursos naturais, principalmente nas situações atuais de 

grande pressão sobre o ambiente em função do crescimento populacional e do 

desenvolvimento. Além disso, é considerada uma unidade espacial de fácil reconhecimento e 

caracterização, considerando que não há qualquer área de terra, por menor que seja não se 

integre a uma bacia hidrográfica. 

 A Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 9.433, de 8 de 

janeiro de 1997 (BRASIL, 1997), incorpora princípios e normas para a gestão de recursos 

hídricos, estabelecendo as bacias hidrográficas como unidade de estudo e gestão. A bacia 

hidrográfica corresponde a uma determinada área da superfície terrestre, cujos limites são 

criados pelo próprio escoamento das águas sobre a superfície, ao longo do tempo. Onde a 

água da chuva e sedimentos são drenados para um canal principal cujo deflúvio converge 

numa saída única que é a sua foz ou exutório (BARBOSA e FURRIER, 2009). Isso significa 

que a bacia é o resultado da interação da água e de outros recursos naturais como: material de 

origem, topografia, vegetação e clima. Assim, um curso d’água, independentemente de seu 

tamanho, é sempre o resultado da contribuição de determinada área topográfica, que é a sua 

bacia hidrográfica (SIPAM, 2008).  

 As bacias de drenagem são delimitadas pelos divisores de água e seus tamanhos 

podem variar desde dezenas de quilômetros quadrados até milhões de quilômetros quadrados. 

As bacias de tamanhos diferentes articulam-se a partir dos divisores de água, integrando um 

sistema de drenagem organizado hierarquicamente. Assim, dependendo da saída única que for 

escolhida, uma bacia pode ser subdividida em sub-bacias e microbacias de menor dimensão 

(BARBOSA e FURRIER, 2009). A bacia de captação do rio Boa Vista é classificada como 

sendo uma microbacia, possuindo apenas 180 km² de área.  

 A bacia hidrográfica constitui um processo descentralizado de conservação e 

proteção ambiental, tornando-se um estímulo para a integração da comunidade e a integração 

institucional. O planejamento e o gerenciamento integrado devem proporcionar uma visão 
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abrangente de planejamento incluindo políticas públicas, tecnológicas e de educação, com o 

intuito de promover um processo de longo prazo com participação de usuários, cientistas e do 

público em geral além das organizações e instituições públicas e privadas (NASCIMENTO e 

VILLAÇA, 2008). 

 Dessa forma, em várias regiões e países consolidou-se a concepção de que a bacia 

hidrográfica é a unidade mais apropriada para o gerenciamento, a otimização de usos 

múltiplos e o desenvolvimento sustentável dos recursos naturais (NASCIMENTO e 

VILLAÇA, 2008). 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA REGIÃO DE OURO PRETO DO OESTE/RO  

 

 O município de Ouro Preto do Oeste localiza-se na Bacia Hidrográfica do Rio Ji-

Paraná na região leste do estado de Rondônia. Compreende uma área total de 1.970,15 Km
2
, 

com população total de 37.941 habitantes segundo o Censo 2010 (IBGE, 2010c), sendo 

74,3% da população residente na área urbana e os outros 25,7% na zona rural. 

 A Bacia Hidrográfica do rio Boa Vista nasce em Ouro Preto do Oeste e tem foz no 

rio Ji-Paraná, no município de Ji-Paraná. Neste estudo é considerada somente a bacia de 

captação para abastecimento, que conta com uma área aproximada de 18.000ha. A bacia de 

captação do rio Boa Vista, bem como o ponto de captação de água para abastecimento público 

e o local de implantação do sistema pode ser observado na Figura 3. 

 O sistema de Fossa Séptica Biodigestora foi instalado em março de 2011, próximo da 

nascente do rio Boa Vista, substituindo a antiga fossa “negra”. Está localizado no ponto de 

coordenadas 10º43'31.11" S e 62º23'20.28" O, a uma elevação de 309 metros. Seu endereço é 

Linha 81, km 12, Gleba 20 A, Lote 10, município de Ouro Preto do Oeste/RO.  

 
Figura 3 - Localização da bacia do rio Boa Vista no município de Ouro Preto do Oeste/RO. 
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 Como mencionado anteriormente, no município de Ouro Preto do Oeste até 2009, 87% 

de seu território havia sido desmatado. Como pode observado na figura anterior, a bacia de 

captação do rio Boa Vista, também foi uma região muito desmatada, onde é possível 

visualizar apenas pequenos fragmento de floresta e vegetação secundária, além da 

inexistência das matas ciliares, sendo a maior parte da área da bacia constituída por pastagem. 

 

2.1.1 Caracterização Edafoclimática   

 

 Segundo a SEDAM (2011) o clima da região de Ouro Preto do Oeste a caracteriza-se 

por apresentar uma homogeneidade espacial e sazonal da temperatura média do ar, o mesmo 

não ocorrendo em relação à precipitação pluviométrica que apresenta uma variabilidade 

temporal, e em menor escala espacial, ocasionado pelos diferentes fenômenos atmosféricos 

que atuam no ciclo anual da precipitação.  

 De acordo com a classificação de Köppen, o Estado de Rondônia possui um clima do 

tipo Aw - Clima Tropical Chuvoso, isto é, com estação seca definida. A média anual da 

precipitação pluvial varia entre 1.400 e 2.500 mm/ano, e mais de 90% desta ocorre na estação 

chuvosa (o período chuvoso ocorre de outubro a abril e, o período mais seco em junho, julho e 

agosto, os meses de maio e setembro são considerados de transição). A média anual da 

temperatura do ar está entre 24 e 26 °C (SEDAM, 2011).  

 A média anual da umidade relativa do ar varia de 80% a 90% no verão, e em torno de 

75%, no outono - inverno. A evapotranspiração potencial (ETP) é alta durante todo o ano, 

apresentando valores superiores a 100 mm/mês. O total anual da ETP só atinge valores 

superiores aos da precipitação mensal nos meses de maio, junho, julho e agosto (SIPAM, 

2008). 

 Os solos encontrados em Ouro Preto do Oeste são na grande parte compostos por 

Latossolos e Cambissolos (SIPAM, 2008). 

 A aptidão agrícola natural do solo da região é, genericamente, restrita para 

mecanização excessiva. Contudo, o que se apresenta é sua pesada utilização no agropastoreio. 

As terras de boa e média fertilidade natural estão localizadas nas grandes propriedades 

(fazendas de exploração extensiva de gado de corte) e mais recentemente em alguns projetos 

de assentamento de reforma agrária (BRASIL, 2007). 

 O relevo da região de Ouro Preto do Oeste é constituído predominantemente sobre 

rochas do embasamento cristalino, com altitude média variando entre 200 a 300 metros, sendo 

que há pontos ondulados e fortemente ondulados (BRASIL, 2007). 
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 A cobertura original da região aponta para a Floresta Ombrófila Densa e Aberta. Isto 

significa, de uma forma mais simplificada, a presença de floresta tropical (BRASIL, 2007; 

SIPAM, 2008). 

 A Floresta Ombrófila Aberta tem como característica a descontinuidade do dossel 

permitindo a luz solar alcance o sub-bosque favorecendo a regeneração, com árvores de até 30 

metros de altura. Naturalmente ocorre a presença de palmeiras como o babaçu (Orbgynia ssp), 

o patauá  (Jessenia bataua). As espécies arbóreas de interesse comercial são: mogno 

(Swietenia macrophylla), o cedro (Cedrella odorata), a cerejeira (Torresia acreana), entre 

outras (BRASIL, 2007).  

 O Sistema Ecológico de Floresta Ombrófila Densa é caracterizado por uma 

vegetação arbórea heterogênea, com um sub-bosque constituído por denso estrato de porte 

arbustivo, com árvores de até 45 metros de altura (SIPAM, 2008). As espécies de valor 

comercial são maçaranduba (Manikara amazônica), Angelim - pedra (Dinizia excelsa), 

castanheira do Pará (Bertolletia excelsa), entre outras (BRASIL, 2007).  

 Toda área do estado de Rondônia pertence à grande Região Hidrográfica Amazônica 

que ocupa cerca de 3,8 milhões de km
2 

do território nacional (SIPAM, 2008). Três bacias 

principais correspondem a Hidrografia de Rondônia: a bacia do rio Madeira (principal 

afluente pelo lado direito do rio Amazonas), a bacia dos rios Guaporé e Mamoré, e a bacia do 

rio Ji-Paraná (ou Rio Machado), da qual faz parte a região de Ouro Preto do Oeste (QUOOS, 

2007).  

 O rio Ji-Paraná, importante afluente do rio Madeira, tem sua nascente localizada na 

Chapada dos Parecis, atravessando Rondônia no sentido sudeste-norte sendo este o rio mais 

extenso do estado. O rio Boa Vista é um dos afluentes da margem esquerda do rio Ji-Paraná, 

juntamente com outros rios como: Igarapé Marreta, Igarapé Luiz de Albuquerque, Igarapé 

Jassuarana, rio São Pedro, rio Rolim de Moura ou Antonio João, rio Muqui ou Ricardo 

Franco, Igarapé Primavera, Igarapé Bandeira Preta, rio Urupá, Igarapé Nazaré, Igarapé 

Toledo ou Jacaré, rio Juruá e rio Preto/Jacundá (SIPAM, 2008). 

  

2.2 DESENVOLVIMENTO DA FOSSA SÉPTICA BIODIGESTORA 

 

 Seguindo orientações observados em Novaes et al. (2002), para o desenvolvimento 

do sistema de Fossa Séptica Biodigestora EMBRAPA (FIGURA 4) foram necessárias três 

caixas-d'água de fibrocimento ou fibra de vidro de 1000 L cada, onde a primeira foi conectada 

diretamente/somente ao vaso sanitário (pois o sabão ou detergentes usados nas pias ou ralos 
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podem inibir o processo de biodigestão). As caixas foram pintadas com tinta asfáltica para 

ampliar a sua resistência química e impermeabilização, e enterradas para manter o isolamento 

térmico. As tampas das caixas tiveram que ser vedadas com borracha para que houvesse 

condições de anaerobiose. As caixas foram conectadas entre si por tubos e conexões de PVC 

de 4”, com curva de 90
o
 longa em seu interior e tês de inspeção para manutenção. O sistema 

deverá contar com dois suspiros de alívio alocadas sobre as duas primeiras caixas para a saída 

principalmente do gás metano (CH4) produzido no processo de biodigestão. O efluente tratado 

é coletado na terceira caixa, podendo ser direcionado para utilização como adubo. 

 

Figura 4 - Esquema da Fossa Séptica Biodigestora EMBRAPA. 

Fonte: Adaptado de Novaes et al. (2002). 

 

 Antes do início do uso é preciso adicionar a primeira caixa, através da válvula de 

retenção localizada antes da mesma, uma solução contendo 20 litros, com 50% de água e 50% 

de esterco bovino fresco. O principal objetivo desse procedimento é elevar a atividade 

microbiana, melhorando assim a eficiência do sistema (Novaes et al., 2002). Este 

procedimento deve ser repedido a cada 30 dias, no entanto agora com 10 litros da mistura 

entre água e esterco bovino. 

 Pelos estudos de dimensionamento feitos pela EMBRAPA, esse tipo de sistema é 

ideal para uma família composta por 5 pessoas, onde segundo Novaes et al. (2002) cada vez 

que se usa o vaso sanitário, utiliza-se aproximadamente 10 L de água para a descarga, 

resultando em aproximadamente  50 L de água/resíduos por dia lançados nas caixas 

biodigestora, gerando no total 1500L/mês. Para esse dimensionamento é previsto que o 

material depositado nas caixas fermente por aproximadamente 30 dias, período suficiente para 



32 

 

uma completa biodigestão (SCHOKEN-ITURRINO et al., 1995 apud SILVA et al., 2007). No 

caso de haver mais pessoas, a sugestão é colocar outra caixa de 1000 L. 

 O custo dos materiais para a construção de uma Fossa Séptica Biodigestora 

(TABELA 2), é de aproximadamente R$ 1.700,00. Ao incluir o valor das ferramentas 

(TABELA 3) o valor total para a construção desse sistema é de aproximadamente R$ 

2.000,00, no entanto as ferramentas adquiridas poderão ser usadas na construção de outros 

sistemas ou para outros fins. 

 

Tabela 2. Lista dos materiais necessários para a construção do sistema. 

Item Quant. Unidade Descrição 

01 03 PC Caixa de fibrocimento ou fibra de vidro de 1000 L 

02 06 M Tubo de PVC 100mm para esgoto 

03 01 PC Válvula de retenção de PVC 100mm 

04 02 PC Curva 90° longa de PVC 100mm 

05 03 PC Luva de PVC 100mm 

06 02 PC Tê de inspeção de PVC 100mm 

07 10 PC O’ring 100mm 

08 02 M Tubo de PVC soldável 25mm 

09 02 PC Cap de PVC soldável 25mm 

10 02 PC Flange de PVC soldável 25mm 

11 01 PC Flange de PVC soldável 50mm 

12 01 M Tubo de PVC soldável 50mm 

13 01 PC Registro de esfera de PVC 50mm 

14 02 Tb Cola de silicone de 300g 

15 25 M Borracha de vedação 15x15mm 

16 01 Tb Pasta lubrificante para juntas elásticas em PVC rígido – 400g 

17 01 Tb Adesivo para PVC – 100g 

18 01 Litro Neutrol 

 

Tabela 3. Lista das ferramentas necessárias para a construção do sistema. 

Item Quant. Unidade Descrição 
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01 01 PC Serra copo 100mm 

02 01 PC Serra copo 50mm 

03 01 PC Serra copo 25mm 

04 01 PC Aplicador de silicone 

05 01 PC Arco de serra c/ lâmina de 24 dentes 

06 01 PC Furadeira elétrica 

07 01 PC Pincel de ¾’ 

08 01 PC Pincel de 4” 

09 01 PC Estilete ou faca 

10 02 Fl Lixa comum no. 100 

 

2.3 ANÁLISES DO EFLUENTE 

 

2.3.1 Coleta das amostras 

 

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

Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 1995) nos meses de abril e 

agosto de 2011. Houve ainda uma coleta complementar em outubro, para a análise 

microbiológica, pois na de agosto não foi possível avaliar tais variáveis. As amostras foram 

coletadas em frascos de vidro devidamente esterilizados. Após a coleta, os frascos com as 

amostras foram transportadas em uma caixa isotérmica contendo gelo até os laboratórios de 

Microbiologia, Esgoto e Química do Departamento de Engenharia Ambiental (DEA) da 

Universidade Federal de Rondônia/UNIR, para as análises.  

 

2.3.2 Variáveis Físico-químicas  

  

 Os parâmetros físico-químicos foram determinados de acordo com as metodologias 

descritas no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA,1995).  

 O pH foi determinado pelo método potenciométrico, utilizando um aparelho da marca 

Quimis modelo Q400H. A temperatura foi medida in situ, por meio do aparelho Lutron 

(modelo DO-5510). 
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 O teste da demanda química de oxigênio (DQO) visa medir o consumo de oxigênio 

que ocorre durante a oxidação química de compostos orgânicos, bio e não biodegradáveis 

presentes no efluente (NUVOLARI, 2003). Na determinação da DQO foi empregado o 

método titulométrico com refluxação fechada o qual baseia-se na oxidação da matéria 

orgânica por dicromato de potássio em meio ácido, precedido de digestão em um 

termoreator. Na etapa de digestão, adicionou-se ao tubo 2,5 ml da amostra, 3,5 ml de uma 

solução de sulfato de prata em ácido sulfúrico e 1,5 ml de dicromato de potássio. Os tubos 

foram colocados no digestor pré-aquecido por um período de 2 horas a temperatura de 

150°C. Após resfriamento os tubos foram colocados no espectrofotômetro (Rach modelo DR 

5000) para a leitura a um comprimento de onda de 620nm. 

 As concentrações dos ânions nitrato e nitrito foram determinadas através do método 

espectrofotométrico, por meio do aparelho Rach DR 5000. Segundo Helbel (2010) este 

método baseia-se na absorção de luz visível ou outra energia radiante pela solução. A 

quantidade de energia radiante absorvida deve ser proporcional à concentração do material 

absorvente na solução. Assim, pela medida da absorção da luz, ou outra energia radiante, é 

possível determinar quantitativamente a substância absorvente presente. A concentração da 

substância de interesse é calculada pela luz absorvida e comparada com a absorbância de 

soluções-padrão.  

 Para a determinação da concentração de nitrito foi transferido 9 ml da amostra para 

um tubo de vidro, adicionou-se 0,2 ml de Sulfanilamida, e homogeneizou-se essa solução, 

após esse processo, a amostra foi mantida em repouso por aproximadamente 8 minutos. Em 

seguida, adicionar 0,2 ml da solução de Bicloridrato de n-(1-Naftil)-Etilenodiamina. A 

próxima etapa foi fazer a leitura no espectrofotômetro, no comprimento de onde de 543nm. 

 Na determinação da concentração de nitrato foi adicionado 2 ml  suspensão de 

Hidróxido de Alumínio a 100 ml da amostra filtrada através de membrana filtrante de 0,45µm 

de tamanho de poro. Após, deixar em repouso por 2 horas, filtrando novamente a amostra. Em 

seguida, é feita a leitura espectrofotométrica, em um comprimento de onda de 220nm que 

permitiram determinar o íon nitrato. Entretanto, a matéria orgânica absorve também na região 

de comprimento de 220nm e de 275nm, mas o íon nitrato não absorve esta última. Uma 

segunda medida em 275nm foi necessária para que o valor de absorbância referente à matéria 

orgânica fosse subtraído, encontrando o valor da concentração de nitrato. 

 A quantificação do fósforo total envolve duas etapas gerais: sua conversão, através 

de digestão, a ortofosfato dissolvido e sua determinação espectrofotométrica (FORESTI et al., 

2005). 
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 Inicialmente, transferiu-se 10 ml de amostra, bruta ou diluída, aos tubos de ensaio, 

adicionando 1 ml de solução saturada de persulfato de potássio. Fecha-se os tubos de ensaio e 

coloquem para aquecer em autoclave a 120 ºC e pressão de 1 atm, durante 1 hora. Após, 

resfriamento à temperatura ambiente, foi adicionado 1 ml de reagente misto. Depois do 

desenvolvimento da cor azul, leu-se a absorbância a 882 nm. Determinou-se a concentração 

de fósforo total de acordo com a equação da reta obtida com padrões pré-estabelecidos 

(FORESTI et al., 2005). 

 Primeiramente, calcinou-se a cápsula de porcelana em mufla a 550ºC até massa 

constante (aproximadamente 15 minutos), após, a cápsula foi colocada em um dessecador 

para o resfriamento. Determinou-se a massa M1, em miligramas, em balança analítica. Em 

seguida, transferiu-se um volume da amostra (V1, em mililitros), para cápsula de massa 

conhecida (M1). Em seguida, secou-se a amostra em estufa a 105ºC, até massa constante 

(neste caso, 24 horas) e foi determinada a massa do conjunto após resfriamento em dessecador 

(M2, em miligramas). 

 

 Cálculo de sólidos totais (ST) pela Equação 1: 

 

)(

1000)(
 totais/Lsólidos de mg

1

12

mLV

xMM 
                                                                               (1)                                                                 

 

 Após a determinação da concentração de sólidos totais, para a determinação dos 

sólidos totais fixos (STF) e sólidos totais voláteis (STV), calcinou-se a cápsula com a amostra 

em mufla a 550ºC por tempo suficiente para atingir massa constante (aproximadamente 2 

horas).  Dessa forma, determinou-se a massa do conjunto, após resfriamento em dessecador 

(M3, em mg) em balança analítica; 

 

 Cálculo STF pela Equação 2 e STV pela Equação 3: 
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2.3.3 Variáveis Microbiológicas 

  

 As análises microbiológicas foram realizadas em duplicata pelo método das 

membranas filtrantes, técnica indicada pelo Standard of Methods for the Examination of 

Water and Wasterwater (APHA, 1995).  

 Segundo Moreira et al. (2011) o método consiste em passar um volume de água 

conhecido (100 ml) com auxílio de uma bomba a vácuo e kitassato, por uma membrana estéril 

com porosidade de 0,45 µm e diâmetro de 0,47 mm que retém os microrganismos presentes 

na água. Após a filtração, as membranas foram colocadas em meio de cultura seletivo 

Chromocult Coliform Agar, previamente vertido em placas de Petri, para posteriormente 

serem encubadas por aproximadamente 24 horas a uma temperatura de 36 ± 2 °C. Por fim, 

logo após o período de incubação foi realizada a leitura das unidades formadoras de colônias 

– UFCs, tanto de Escherichia coli (coloração azulada), como para coliformes totais (coloração 

avermelhada).  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO EFLUENTE 

  

 A Tabela 4 apresenta os resultados da caracterização do efluente tratado pelo sistema 

de Fossa Séptica Biodigestora. 

 

Tabela 4. Resultado das análises do efluente tratado pelo sistema de Fossa Séptica Biodigestora. 

Variáveis Abril Agosto Outubro 

pH 8,66 8,32 NA 

Temperatura (ºC) 25 30,2 NA 

DQO (mg/L) 476,51 252,31 NA 

Fósforo Total (mg/L) NA 38,9 NA 

Sólidos totais (mg/L) NA 1.452 NA 

Sólidos totais fixos (mg/L) NA 1.065 NA 

Sólidos totais voláteis (mg/L) NA 387 NA 

Nitrito (mg/L) 0,05 0,9 NA 

Nitrato (mg/L) EA EA NA 

E. coli (UFC*/100 ml) 23.900 EA 17.500 

Coliformes totais (UFC*/100 ml) 41.800 EA 36.500 

*Unidade Formadora de Colônia 

NA: não analisado 

EA: erro na análise 

 

3.1.1 Análises físico-químicas 

 

3.1.1.1 pH 

 

 Os valores de pH encontrados no efluente da Fossa Séptica Biodigestora foram de 

8,66 e 8,32 em abril e agosto, respectivamente (TABELA 4). Em estudos realizados por 

Faustino (2007) e Silva et al. (2007) com o mesmo tipo de sistema de tratamento de esgoto, 

foram encontrados valores de pH que variaram de 7,73 a 8,67. Assim, pode-se observar que o 

efluente deste tipo de sistema tem caráter alcalino.  
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 Conforme Silva et al. (2007) os valores encontrados de pH tem o caráter alcalino 

devido à degradação de proteínas e uréia em meio anaeróbio, que gera uma quantidade 

substancial de amônia, que em meio aquoso, passa para forma de hidróxido de amônio. 

 A Resolução CONAMA 357/05 (BRASIL, 2005) estabelece que para o lançamento 

de efluentes em corpos d’água, seu pH deve estar na faixa de 5 a 9 (FIGURA 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 – pH encontrado no efluente da Fossa Séptica Biodigestora e valor recomendado pela 

Resolução CONAMA 357/05. 

 

 Dessa maneira, de acordo com este parâmetro, o efluente da Fossa Séptica 

Biodigestora pode ser lançado no ambiente. Vale ressaltar que para a existência de vida 

aquática nos corpos d’água, requer-se uma faixa de pH de 6 a 9, em geral (JORDÃO e 

PESSÔA, 2011). 

 

3.1.1.2 Temperatura  

  

 No efluente da Fossa Séptica Biodigestora foram verificadas as temperaturas de 25 e 

30,2ºC nos meses de abril e agosto respectivamente (TABELA 4). No horário das coletas de 

acordo com a estação metereológica localizada aproximadamente 4.000 metros da fossa, a 

temperatura do ambiente estava em aproximadamente 24ºC para a coleta de abril e 

aproximadamente 30ºC na de agosto (LBA, 2011). Segundo Jordão e Pessôa (2011) a 

temperatura dos esgotos está acima da temperatura do ar, à exceção dos meses mais quentes 

do verão. Dessa maneira, a variação e as altas temperaturas podem ser elucidadas pelo 
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período em que foram coletadas, pois no mês de abril a região encontra-se na estação 

chuvosa, o que pode explicar a menor temperatura, no mês de agosto por ser um período mais 

seco e consequentemente estar quente, a temperatura encontrada foi mais elevada. 

 A Resolução CONAMA 357/05 (BRASIL, 2005), ao estabelecer as condições e 

padrões de lançamento de efluentes direta ou indiretamente em corpos de água, determina que 

a temperatura do efluente não deva exceder os 40ºC (FIGURA 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 – Temperatura encontrada no efluente da Fossa Séptica Biodigestora e valor recomendado 

pela Resolução CONAMA 357/05. 

 

 Dessa forma, o efluente da Fossa Séptica Biodigestora nos meses de análise, está em 

condições de ser disposto no meio, segundo este parâmetro.  

  

3.1.1.3 Demanda química de oxigênio (DQO) 

 

 No efluente da Fossa Séptica Biodigestora foram encontrados valores de DQO de 

476,51 e 252,31 mg/L para abril e agosto, respectivamente (TABELA 4). A diferença entre os 

resultados possivelmente é devido ao fato que a primeira coleta ocorreu logo no início da 

operação do sistema, e pelo fato de ser um sistema biológico há a necessidade de tempo para a 

sua adaptação. Segundo Kellner e Pires (1998) são necessários 4 meses para que haja a  

adaptação  dos microrganismos capazes de fazer a estabilização da matéria orgânica. Logo, tal 

fato explica um valor mais elevado de DQO em abril em relação a agosto, onde já havia 

decorrido um tempo maior de funcionamento do sistema.   
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 Batalha (1986) apud Nuvolari (2003) examinou a eficiência de Fossas Sépticas na 

remoção de DQO, relatando valores de 30 a 60% de eficiência na diminuição de DQO. De 

acordo com Von Sperling (2005) e Gonçalves (2003) a DQO de esgoto doméstico está em 

torno de 600 mg/L. Se comparado este valor com o observado no efluente coletado no mês de 

agosto (com a adaptação dos microrganismos), o sistema apresenta uma eficiência de 

aproximadamente 58%, estando dentro do intervalo de eficiência mostrado anteriormente.  

  Em estudos realizados por Silva et al. (2007) e Faustino (2007) com o mesmo tipo 

de sistema de tratamento de esgoto, localizados na zona rural, foram encontrados resultados 

de DQO de algumas Fossas Sépticas Biodigestora que variaram de 252 a 638 mg/L, 

demonstrando que o sistema implantado em Ouro Preto do Oeste  está com valores  que se 

assemelham ao de outros sistemas idênticos. Porém, quando comparado os resultados de cada 

sistema obtidos por estes autores, o sistema implantado em Ouro Preto do Oeste obtém 

resultados melhores que a maioria deles, possivelmente pelas condições climáticas favoráveis 

à digestão anaeróbia encontradas na região Norte do Brasil. 

 Na Resolução CONMAMA 357/05, não relaciona a DQO como um parâmetro de 

controle nos corpos d’água, e não há uma legislação no estado de Rondônia que dispõe sobre 

lançamento de efluentes em corpos d’água direta ou indiretamente. No entanto, para título de 

informação a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, através da 

Resolução CONSEMA Nº 128/06 (RIO GRANDE DO SUL, 2006) que dispõe sobre a 

fixação de padrões de emissão de efluentes líquidos para fontes de emissão que lancem seus 

efluentes em águas superficiais no estado do Rio Grande do Sul, determina que para efluentes 

líquidos domésticos, o valor máximo para DQO é de 400 mg/L, dessa maneira, se for usado 

esta legislação como parâmetro, o efluente coletado no mês de agosto (com a adaptação dos 

microrganismos), se encaixaria no padrão de emissão determinado em tal resolução.  

 

3.1.1.4 Nitrito 

  

 Em relação aos teores de nitrito (TABELA 4), pode-se observar que no mês de abril 

houve uma concentração menor quando comparado com o mês de agosto, 0,05 e 0,9 mg/L, 

respectivamente. Esta diferença possivelmente é explicada pelo tempo de funcionamento do 

sistema na primeira coleta, pois se haviam passado aproximadamente 1 mês de funcionamento 

do sistema, dessa maneira, com o pouco tempo de operação, os microrganismos não estavam 

adaptados no sistema e a concentração de nitrito no efluente foi mais baixa. 
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 Na Resolução CONAMA 357/05 (BRASIL, 2005) que dispõe sobre as condições e 

padrões de lançamento de efluente, não é estabelecido um padrão para o parâmetro nitrito. No 

entanto na mesma Resolução, na classificação dos corpos de água doce, para todas as classes 

o valor de limite de nitrito é de 1,0 mg/L. Utilizando este valor como referência, para que se 

possa comparar os resultados obtidos nas análises, observamos que os valores encontrados 

estão abaixo desse limite.    

       Vale destacar que os nitritos são muito instáveis no esgoto e se oxidam facilmente 

para a forma de nitratos (JORDÃO e PESSÔA, 2011).  

  

3.1.1.5 Nitrato 

 

 Foi coletada amostra para verificar a concentração da variável nitrato. A análise foi 

realizada, no entanto, ocorreu um erro na determinação dos resultados, e devido ao fato de 

não haver uma quantidade de amostra suficiente para a realização de novas análises, este 

parâmetro ficou sem resultados. Porém, futuramente novas coletas serão efetuadas, e tal 

variável será determinada. 

    

3.1.1.6 Fósforo total 

 

 As fontes e quantidades de fósforo nos esgotos são bastante variadas, e seus valores 

podem ser diferentes em diversas localidades ou países, de acordo com usos práticos locais. 

No que se refere à quantidade de fósforo total encontrado no efluente da Fossa Séptica 

Biodigestora (TABELA 4), foi notado para o mês de agosto 38,9 mg/L de fósforo total. 

Segundo Jordão e Pessôa (2011) em esgoto bruto são encontrados valores típicos de fósforo 

total que variam de 5 a 20 mg/L. Dessa maneira, o teor de fósforo no efluente é maior do que 

os valores típicos do esgoto bruto.  

  A possível explicação para esta grande quantidade de fósforo encontrada no efluente 

é a utilização de detergentes na higienização do vaso sanitário, uma vez que de acordo com 

Von Sperling (2005) e Jordão e Pessôa (2011), os detergentes são substâncias ricas em 

fósforo, sendo sua influência significante nos teores de fósforos nos esgotos, podendo ser 

responsáveis pela metade da contribuição de fósforo nos esgotos domiciliares. Conforme 

Maier (2007) os detergentes industrializados e até os caseiros possuem em sua constituição 

gordura lipoprotéica necessária para o processo de saponificação, e na mesma, há fósforo na 

presença de fosfoglicerídeos. 
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 Outra possibilidade é a maior concentração de matéria orgânica (excretas humanas) 

encontrada no esgoto da Fossa Séptica Biodigestora, pois o afluente é composto somente pelo 

conteúdo do vaso sanitário, consequentemente, tendo uma menor diluição. Já o esgoto 

doméstico típico, segundo Jordão e Pessôa (2011) é composto por água de banho, urina, fezes, 

restos de comida, sabão, detergentes, águas de lavagem e outros, com isso, há uma maior 

diluição da matéria orgânica, o que contribui para um valor mais baixo de fósforo. 

 Nos estudos realizados por Faustino (2007) com cinco Fossas Sépticas Biodigestora, 

foram encontrados em seus respectivos efluentes os valores de fosfato total entre 7 e 78 mg/L, 

ficando a média das mesmas, em 28,6 mg/L. De acordo com Foresti et al. (2005), os fosfatos 

são as principais fontes de fósforo em águas residuárias. Desse modo, houve a comparação 

entre os resultados, assim, a análise fósforo realizada neste estudo, ficou dentro de uma faixa 

de valores encontrados em outro trabalho. Isto indica que este sistema não é muito eficiente 

na remoção dessa variável.      

 Com isso, o fósforo representa um enorme potencial de poluição aos mananciais de 

água, pois é um nutriente essencial para o crescimento de algas, haja vista que este se 

encontra em déficit nos organismos aquáticos, podendo por isso, em certas condições, 

conduzir a fenômenos de eutrofização dos corpos d’água (VON SPERLING, 2005; JORDÃO 

e PESSÔA, 2011), ou seja, o desenvolvimento descontrolado de algas e microrganismos que 

consomem o oxigênio dissolvido nos corpos d’água, afetando a vida dos demais seres vivos 

aquáticos (MAIER, 2007). 

 

3.1.1.7 Sólidos 

 

 Os valores para as concentrações de sólidos totais, sólidos totais fixos e sólidos totais 

voláteis, estão apresentados na Tabela 4. A variável sólidos totais apresentou uma 

concentração de 1.452 mg/L no efluente da Fossa Séptica Biodigestora. Os fixos e voláteis 

apresentaram concentrações de 1.065 e 387 mg/L, respectivamente. Os sólidos voláteis 

representam uma estimativa da matéria orgânica nos sólidos, ao passo que os sólidos fixos 

representam a matéria inorgânica ou mineral (VON SPERLING, 2005). 

 A maior quantidade de sólidos totais fixos (1.065 mg/L) quando comparado aos 

sólidos totais voláteis (387 mg/L) indicam uma grande quantidade de matéria inorgânica no 

efluente,  haja vista que a parte orgânica foi degradada no processo de tratamento. 
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3.1.2 Análises microbiológicas  

  

 As bactérias do grupo coliforme, assim como o indicador Escherichia coli (E. coli) 

atuam como indicadores de poluição fecal. Estes indicadores são utilizados porque estão 

geralmente presentes nas fezes do homem e de outros animais de sangue quente, sendo 

eliminadas em grandes números pelas fezes. A presença de coliformes na água indica 

poluição, com o risco potencial da presença de organismos patogênicos (MATTOS e SILVA, 

2002).  

 A presença de bactérias do grupo coliforme total numa água residuária não 

significa, necessariamente, que seja de contribuição humana ou animal, embora estejam 

associados à matéria fecal podem também se desenvolver em outros ambientes, sendo que a 

E. coli é o único coliforme que se desenvolve apenas na flora intestinal dos animais de sangue 

quente, sendo portanto um indicador exclusivo da contaminação fecal (JORDÃO e PESSÔA, 

2011). Os valores encontrados nas análises microbiológicas são apresentados na Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 7 – Quantidade de UFC de coliformes totais e E. Coli.  

  

 Como observado na Tabela 4, na primeira análise realizada no mês de abril de 2011, 

foram encontrados 23900 UFC/100ml de E. coli e 41800 UFC/100ml coliformes totais nas 

amostras do efluente. No mês de agosto, como não foi possível realizar a contagem de UFCs 

(quantificação de microrganismos acima de 300 UFCs torna a leitura dificultosa e imprecisa), 

devido a pequena diluição. Então, foi coletada outra amostra no mês de outubro, onde se 
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observou valores de 17500 UFC/100ml de E. coli e 36500 UFC/100ml coliformes totais, com 

isso houve uma diminuição de aproximadamente 27% e 13%, respectivamente, quando 

comparado os valores da segunda com a primeira análise.  

 Tal observação pode ser explicada, pelo fato da primeira coleta ter sido realizada 

com apenas 20 dias de funcionamento do sistema, pois como dito anteriormente, em sistemas 

biológicos de tratamento de efluentes são necessário aproximadamente 4 meses para que haja 

a seleção de um grupo de microrganismos capazes de fazer a estabilização da matéria 

orgânica, logo uma maior remoção dos indicadores de patógenos (KELLNER e PIRES, 

1998). Com isso, pelo fato da segunda análise ter sido realizada após este período previsto na 

literatura, é possível que a diminuição da quantidade de E. coli, esteja relacionada a este fator. 

 Porém, mesmo havendo essa redução após o período considerado na literatura, 

segundo Jordão e Pessôa (2011), diferente dos efluentes comuns de sistemas de tratamento de 

esgoto, as fossas sépticas não apresentam as condições favoráveis para a eliminação total das 

bactérias patogênicas, por isso, as bactérias estão presentes em grande quantidade no seu 

efluente.  

 Conforme Jordão e Pessôa (2011) e Gonçalves (2003), o esgoto bruto contém 10
6
 a 

10
9
 NMP/100ml 

 
de  E. coli e coliformes totais. Com essa observação, pode-se constatar uma 

eficiência de 97 a 99,9% na remoção da E. coli e de 95 a 99,9% na remoção dos coliformes 

totais nos dois meses analisados no sistema de Fossa Séptica Biodigestora, sendo esse 

resultado muito significante do ponto de vista da redução dos patógenos.  

 Em estudos realizados por Silva et al. (2007) com o mesmo sistema de tratamento de 

efluente na zona rural, foram encontrados resultados médios para as análises microbiológicas 

com o mesmo inoculante (bovino) utilizado neste estudo, valores de 8x10
5
 para os coliformes 

totais e 1,4x10
4
 para os coliformes termotolerantes. Quando comparado estes valores aos 

resultados obtidos neste estudo (TABELA 4), foi possível verificar uma maior eficiência na 

remoção do indicador C. totais nos dois meses amostrados, e valores próximos de E. coli, haja 

vista que a E. coli é uma das espécies mais abundantes encontrada nos coliformes 

termotolerantes (JORDÃO e PESSÔA, 2011).   

 No entanto, Novaes et al. (2002) em um estudo realizado sobre Fossa Séptica 

Biodigestora, encontrou valores de 3 coliformes fecais e 1100 coliformes totais em 100 ml, 

nas duas primeiras amostras,  e ausente de coliformes fecais nas coletas subseqüentes. 

Contudo, não fica esclarecido o tempo decorrido do início do sistema para as coletas das 

amostras. Pelos resultados encontrados nos estudos de Novaes et al. (2002), existe a 

possibilidade de haver uma maior redução dos indicadores de poluição fecal na Fossa Séptica 
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Biodigestora implantada em Ouro Preto do Oeste. Com isso, análises freqüentes deverão ser 

feitas para averiguar essa possibilidade. 

 Vale ressalta que a desinfecção de esgotos sanitários não visa à eliminação total de 

microrganismos (esterilização), conforme ocorre na medicina e na indústria de alimentos, ao 

passo que desinfetar esgotos é uma prática que busca inativar seletivamente espécies de 

organismos presentes no esgoto sanitário, em especial os que ameaçam a saúde humana, em 

conformidade com os padrões de qualidade estabelecidos para diferentes situações 

(GONÇALVES, 2003). 

 

3.2 FOSSA SÉPTICA BIODIGESTORA E A EXPERIÊNCIA NA BACIA DE 

CAPTAÇÃO DO RIO BOA VISTA EM OURO PRETO DO OESTE/RO  

  

 Como visto anteriormente, a região de Ouro Preto do Oeste nos últimos anos sofreu 

com a baixa disponibilidade hídrica, agravada em virtude da falta de manejo e usos 

sustentáveis dos recursos naturais. O sistema de Fossa Séptica Biodigestora foi uma 

alternativa proposta por um dos vários atores que contribuíram para a resolução dos 

problemas no local, especificamente o Departamento de Engenharia Ambiental/UNIR que 

visou o melhoramento do saneamento na zona rural, propriamente o tratamento de esgoto 

doméstico, principalmente nas propriedades próximas ao rio Boa Vista.  

 Porém, mesmo com notável importância do tratamento de esgoto na zona rural, para 

o desenvolvimento do projeto de implantação do sistema de Fossa Séptica Biodigestora houve 

muitas dificuldades, principalmente pela falta de recursos financeiros, pois os mesmos haviam 

sido gastos num primeiro momento com a compra dos materiais para sua implantação. 

 Quando verificado os materiais adquiridos, foi constatado que estavam faltando 

algumas ferramentas essenciais para a instalação da fossa. Como não haviam recursos, foi 

firmada uma parceria com o Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia para Assuntos 

Translacionais em Pesquisa e Ambiente na Amazônia (INPeTAm) para obtenção destes 

equipamentos. 

 A locomoção foi um dos principais contratempos do projeto. Como o local onde foi 

implantado o sistema fica a aproximadamente 60 km da cidade de Ji-Paraná (onde está 

localizado o DEA/UNIR), visitas ao local eram feitas somente quando havia máxima 

necessidade, pois na maioria das vezes as mesmas eram realizadas com recursos próprios.  

 Outro problema que dificultou a execução do projeto foi o processo de escavação da 

vala onde ficariam enterradas as três caixas envolvidas no processo de tratamento do esgoto. 
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Para tal, foi requisitada a ajuda do poder público local, entretanto a mesma foi negada. Dessa 

forma, para este procedimento foi contratado com recursos próprios um profissional 

especializado. Além de contar com a ajuda do acadêmico de Engenharia Ambiental 

responsável pela execução do projeto, como mostrado na Figura 8.  

 

 

   
Figura 8 - Cava para a implantação do sistema de Fossa Séptica Biodigestora  

  

 Após a aquisição dos materiais necessários e a realização da escavação, faltava o 

sistema ser instalado. Na ocasião, dois acadêmicos do curso de Engenharia Ambiental foram 

ajudar e contribuir para um melhor e mais rápido processo de implantação. O sistema foi 

instalado (FIGURA 9) de acordo com as informações obtidas no trabalho de Novaes et al. 

(2002).  

 

   
Figura 9 – Instalação do sistema de Fossa Séptica Biodigestora. 

 

 Após a instalação, não foi possível iniciar a operação do sistema, pois o proprietário 

do local onde foi instalada a fossa resolveu construir um novo banheiro. Isto atrasou a 

finalização da concepção do sistema, pois o mesmo é ligado diretamente ao vaso sanitário. 

Após a construção do banheiro pelo proprietário local, o sistema foi conectado ao vaso 
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sanitário e pode entrar em operação. O sistema de Fossa Séptica Biodigestora é mostrado na 

Figura 10.  

 

 
Figura 10 – Sistema de Fossa Séptica Biodigestora. 

  

 Contudo, há muito trabalho a ser realizado na área de melhoramento do saneamento 

na zona rural, principalmente no que se refere ao esgotamento sanitário, pois não se observa 

esforços das autoridades em criar, nas zonas rurais, as condições sanitárias adequadas, como 

há em algumas áreas urbanas. Com isso, soluções individuais devem ser realizadas, e a Fossa 

Séptica Biodigestora é uma opção acessível a estas localidades.   

 No desenvolvimento da pesquisa ficou evidente a importância do saneamento na 

zona rural, principalmente pelo fato constatado por Maier (2007), que ainda há o 

desconhecimento dessas populações sobre a falta de qualidade sanitária da água que 

consomem sem tratamento e o mito de que águas subterrâneas e sub-superficiais sejam 

potáveis. 

 Então a identificação da maneira como as pessoas de uma comunidade entendem e 

lidam com as práticas sanitárias, dos seus hábitos de higiene e da percepção que têm da 

relação saúde-doença, pode ser fundamental para a criação, o planejamento e a 

implementação de políticas públicas para o saneamento (RUBINGER, 2008). 

 Dessa maneira, além de medidas que melhorem o quadro de saneamento na zona 

rural, será necessário um trabalho de educação ambiental para conscientizar esta população 

sobre os riscos de consumirem a água retirada de poços e outras fontes sem o devido 
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tratamento, a importância do tratamento de esgoto para evitar a contaminação dos recursos 

hídricos e os problemas de saúde que tais medidas podem evitar.  

 Dessa maneira, nota-se que a preocupação com a qualidade do ambiente e, em 

especial, da água no meio rural não deve ser de exclusividade dos agricultores, mas por serem 

recursos naturais de domínio público devem atrair o interesse de toda população. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Após a avaliação do efluente tratado pelo sistema de Fossa Séptica Biodigestora foi 

observado que os parâmetros pH e temperatura analisados, os quais constam na Resolução 

CONAMA 357/05, encontram-se de acordo com os valores estabelecidos na Resolução 

supracitada. 

 Os parâmetros DQO, coliformes totais e E. coli, demonstraram melhora nas suas 

condições quando comparada a primeira com a segunda análise. Essa redução estava prevista 

na literatura, já que se trata de um sistema biológico de tratamento de esgoto, e necessita de 

um tempo de funcionamento para que haja uma maior eficiência no tratamento, e como a 

primeira coleta foi realizada logo após o início de operação do sistema, um resultado com 

menor eficiência era esperado. No entanto, os valores dessas variáveis ainda encontram-se 

elevados, sendo possível que ocorra melhoras com o decorrer do tempo.  

 Os valores de fósforo total obtidos estão bastante elevados quando comparados com 

a literatura, contudo está dentro da faixa de concentração verificada com o mesmo sistema de 

tratamento em outras regiões.  

 O teor de nitrito foi o único parâmetro dos que foram analisados em dois meses 

distintos e que houve um aumento em sua concentração, possivelmente devido ao maior 

período de funcionamento do sistema quando ocorreu a segunda coleta. Pois, diferente de 

outras variáveis, o nitrito com o transpor do tempo devido aos processos de nitrificação, sua 

concentração tende a aumenta, enquanto outras variáveis a sua tendência é diminuir.  

 A quantidade de sólidos totais fixos foi maior que os voláteis, constatando-se uma 

grande quantidade de materiais inorgânicos, consequentemente, uma eficiência na degradação 

da matéria orgânica. O maior valor dos sólidos totais fixos também pode estar relacionado 

com o elevado valor de fósforo total, onde nesse resultado uma concentração elevada de 

fósforo inorgânico pode estar sendo identificada nas análises de sólidos. No caso de 
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continuação da pesquisa, é recomendável examinar a concentração de fósforo inorgânico para 

constatar se a quantidade elevada de sólidos totais fixos são adventos dessa variável. 

 Dessa maneira, apesar do sistema de Fossa Séptica Biodigestora ter apresentado com 

o passar do tempo melhoras quanto às condições do efluente tratado, a elevada concentração 

de alguns parâmetros como, fósforo total, coliformes totais e E. coli, impossibilitam o 

lançamento direto do efluente no solo ou manancial, sendo necessária a inclusão de um pós-

tratamento, para que haja a diminuição dos valores de tais parâmetros.  

 Segundo Maier (2007) uma alternativa barata e eficiente de pós-tratamento é o 

tratamento por meio de zona de raízes. Segundo o autor esse sistema é eficiente na redução 

dos poluentes microbiológicos, físico-químicos e da matéria orgânica.  

 Nesse sentido, conforme Gonçalves (2003) e Nuvolari (2003), o reúso do esgoto 

tratado para irrigação constitui prática desejável. Novaes et al. (2002) e Faustino (2007) em 

estudos com Fossas Sépticas Biodigestora também aconselham a reutilização do efluente, pois 

além de ser uma alternativa adequada sob o aspecto ambiental também é muito útil do ponto 

de vista agrícola, pois este demonstrou ser uma fonte de macro e micronutrientes para as 

plantas, além de matéria orgânica para o solo. Mas para o efluente tratado nesse estudo de 

caso, é aconselhável um pós-tratamento para que possa ser utilizado na fertirrigação. 

 Vale ressaltar que este sistema está em funcionamento desde março/2011, e análises 

constantes deverão ser realizadas para averiguar se haverá uma melhora dos parâmetros de 

qualidade do efluente. Assim, se houver uma melhora considerável na eficiência de remoção 

das variáveis com valores elevados, é interessante recomendar e buscar disseminar esse 

sistema por toda a região. No caso de não haver melhoras, o sistema poderá ser indicado, 

contudo, acompanhado de um pós-tratamento que viabilize uma condição aceitável tanto para 

seu lançamento no meio, quanto para o seu uso na irrigação de culturas. 

 Portanto, a realização desse estudo é o passo inicial na contribuição do 

melhoramento das condições sanitárias na zona rural da região, colaborando para o 

desenvolvimento socioambiental da população, além de minimizar possíveis impactos ao 

ambiente e contribuir na promoção da saúde pública.   
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