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RESUMO 

A falta de tratamento do esgoto doméstico é um problema sério, e que cada vez mais se 

agrava no mundo, além de contaminar os recursos hídricos gera muitos problemas a saúde, 

como por exemplo doenças relacionadas ao consumo de água contaminada. O projeto de 

Tratamento de Esgoto Doméstico (TED) objetiva atentar para tal problema, dando uma 

solução simples e de fácil acesso que mitigue os impactos causados nos meios hídricos 

através do descarte inadequado da água residuária oriunda das residências. No projeto foram 

utilizados 5 tambores com a capacidade de atender 20L cada. Sendo que o primeiro 

reservatório é destinado ao recebimento do afluente e o último ao recebimento do efluente que 

já está tratado. Os três tambores que estão alocados no centro do sistema possuem filtros que 

retêm os lipídios e particulados. Por esse âmbito, foi possível proporcionar um mecanismo 

que mitigue os impactos provenientes da contaminação e disposição inadequada dos efluentes 

domésticos nos corpos hídricos. 
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 INTRODUÇÃO 

A urbanização não planejada e o adensamento populacional desordenado têm 

consequências negativas para o meio ambiente (BERTONCINI, 2008), como por exemplo, a 

cidade de Marabá que devido aos problemas citados a cima sofre com o despejo in natura dos 

efluentes, que em sua grande maioria são carreados até os corpos hídricos do munícipio. 

Assim, a população utiliza estes de forma recreativa e de consumo, logo que, a companhia de 

abastecimento de saneamento retira a água proveniente de um destes rios e distribui para a 

população. 

Nesse contexto, a água originada do esgoto doméstico é um problema da maioria das 

cidades brasileiras. Em consequência desse lançamento, podem aparecer alguns 

inconvenientes, como o desprendimento de maus odores, a presença de sabor na água potável, 

a mortandade de peixes e a ameaça à saúde pública (ALMEIDA; PITALUGA; REIS, 2010).  

Ademais, a resolução CONAMA nº 357, de Março de 2005, estabelece 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 as condições, padrões e 
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exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis”. No entanto, depara-se 

que esta resolução não é devidamente respeitada em grande parte dos municípios brasileiros.   

Este projeto, por sua vez, tenciona demonstrar uma técnica de descontaminar a água 

proveniente do esgoto doméstico de forma simples e economicamente viável, haja vista que a 

disposição deste tipo de efluente no meio hídrico acarreta não apenas problemas nos corpos 

hídricos, como também na saúde humana. Salienta-se que é dever de todos zelar pelo meio 

que é um bem de domínio público e um recurso natural limitado, dotado de valor econômico 

(BRASIL, 1999). 

Para realizar o tratamento dos efluentes domésticos como forma de mitigar os impactos 

causados pela geração de efluentes, bem como viabilizar a reutilização do mesmo, de modo a 

evitar que água oriunda das residências seja descartada no meio ambiente in natura. Desse 

modo, facilitar o acesso da população a sistemas de tratamento de efluentes de baixo custo e 

fácil manutenção. 

A justificava do projeto está fundamentada na compreensão que os rcursos hídricos 

são compreendidos como fontes de valor econômico essencial para a sobrevivência e 

desenvolvimento dos seres vivos. Eles são abundantes na natureza e, por isso, durante muitos 

anos pensou-se que a falta de água potável era impossível. Isso causou certa despreocupação 

com a preservação deste recurso e as sociedades modernas continuaram a se desenvolver 

formando grandes centros urbanos a qualquer custo, deixando de lado a preocupação com a 

possível contaminação do meio ambiente (CORSEUIL; KOBIYAMA; MOTA, 2008). 

Contudo, é importante distinguir Tratamento da Água de Tratamento de Esgoto; o 

tratamento da água é realizado a partir da água disponível nos mananciais, com a intenção de 

torná-la própria ao consumo humano; o tratamento de esgoto é realizado em águas residuais 

ou industriais com a intenção de minimizar os impactos ambientais de sua reintrodução no 

manancial. Normalmente a água não tratada disponível em mananciais, não apresenta a 

qualidade necessária para o abastecimento público, pois apresenta resíduos orgânicos, 

partículas em suspensão, metais pesados e microrganismos que precisam ser removidos. 

Assim, é necessária a identificação microbiológica e a determinação fisiológica de cada 

componente, para a avaliação de padrões da qualidade da água (SCHWANKE, 2013).  

Diante disto, o projeto de Tratamento de Esgoto Doméstico (TED), propõe criar um 

sistema de tratamento residual que promova a água oriunda da rede de esgoto das residências. 

Com isto, pretende-se atender a carência urbana de tratamento de efluentes doméstico antes 
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de despejá-los nos corpos hídricos, bem como ajudar a mitigar os impactos gerados pelos 

esgotos domésticos. 

 

 REFERÊNCIAL TEÓRICO  

 CONTAMINAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

É possível entender que a poluição das águas decorre da adição de substâncias ou de 

formas de energia que, diretamente ou indiretamente, alteram as características físicas e 

químicas do corpo hídrico de uma maneira tal, que prejudique a utilização das suas águas para 

usos benéficos. Assim, a água pode ter sua qualidade afetada pelas mais diversas atividades 

do homem, sejam elas domésticas, comerciais ou industriais: esgoto doméstico, lixo, efluentes 

de origem agroindustrial, detritos de origem animal, biocidas, fertilizantes, óleos e graxas.  

Desta forma, essas atividades geram poluentes característicos que possuem determinada 

implicação na qualidade do corpo receptor (PEREIRA, 2004).  

 

 ÁGUA RESIDUÁRIA – ORIGEM 

Águas residuárias provém de esgotos domésticos e industriais. Os primeiros, também 

chamados de sanitários, contêm cerca de 99,9% de água, 0,01% de sólidos orgânicos e 

inorgânicos e carreiam dejetos de origem humana, os quais podem conter microrganismos 

patogênicos. Assim, o lançamento de esgotos não tratados em corpos aquáticos são vetores de 

poluição e contaminação e responsáveis pela disseminação de doenças entéricas (MARTINS; 

MARTINS, 2014). 

As águas residuais transportam uma quantidade apreciável de materiais poluentes que 

se não forem retirados podem prejudicar a qualidade das águas dos rios, comprometendo não 

só toda a fauna e flora destes meios, mas também, todas as utilizações que são dadas a estes 

meios, como sejam, a pesca, a balneabilidade, a navegação, a geração de energia, etc. 

(CORDEIRO, 2009). 

 

 ÁGUA RESIDUÁRIA – REUTILIZAÇÃO 

Nessa perspectiva, o principal objetivo do tratamento de esgotos é a prevenção da 

poluição, mas, o reaproveitamento dessas águas também é uma questão de vital importância. 

Assim, o uso planejado de águas residuárias implica em uma necessidade menor de captação 

dos recursos hídricos primários e de geração reduzida de efluentes, constituindo-se, portanto, 
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em estratégia eficaz para a conservação desse recurso natural, em seus aspectos qualitativos e 

quantitativos (FERNANDES et al, 2007). 

 

 ÁGUA RESIDUÁRIA – TRATAMENTOS 

Atualmente tem-se a utilização de diversos mecanismos referentes a tratamento de 

águas residuárias, dentre estes tem-se a aplicação de espécies vegetais no tratamento de 

esgoto, o que representa uma tecnologia emergente que está se revelando como uma 

alternativa, eficiente e de baixo custo, aos sistemas convencionais. Esses sistemas podem ser 

implantados no local onde o esgoto é gerado, são facilmente operados, economizam energia e 

são mais flexíveis e menos susceptíveis a variações nas taxas de aplicação de esgoto. 

Integram-se ao ambiente e são caracterizados como tecnologia apropriada e autossustentável 

(ALMEIDA; PITALUGA; REIS, 2010). 

Outro método utilizado no tratamento da água resíduária doméstica é a utilização de 

coagulantes naturais de fácil produção e baixo custo financeiro, pode também proporcionar 

atenuação nos problemas ligados ao consumo de água não potável e despejos de águas 

residuárias, sem tratamento, em corpos receptores. Além disto, os coagulantes/floculantes 

naturais têm demonstrado vantagens em relação aos químicos, especificamente em relação a 

biodegradabilidade, baixa toxidade e baixo índice de produção de lodos residuais. Muitos são 

os resultados de pesquisas comprovando a eficiência do extrato de sementes de moringa, 

como agente coagulante, na remoção de turbidez e coliformes de águas residuárias e de 

abastecimento público (MATOS et al, 2010). 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

A localização da área em que a estrutura do projeto foi implantada encontra-se em 

uma residência localizada no município de Castanhal - Pará. No domicílio moram 4 pessoas e 

o sistema de tratamento apenas recebe o efluente provindo da pia de lavar louças. A figura 1, 

demonstra através de planta baixa esta localização.  
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Figura 01: Localização do local onde o projeto foi aplicado, município de Castanhal - PA. Fonte: Autores, 2016. 

 ESTRUTURA DO PROJETO 

 RESERVATÓRIOS  

Foram utilizados 5 tambores com a capacidade de atender 20L cada. Sendo que o 

primeiro reservatório é destinado ao recebimento do afluente e o último ao recebimento do 

efluente que já está tratado. Os três tambores que estão alocados no centro do sistema 

possuem filtros que retêm os lipídios e particulados. Os reservatórios foram separados por 

uma distância de 0,5 m e interligadas por tubos de Policloreto de vinila (PVC). 

Figura 02: Imagem dos reservatórios. 

 

Fonte: Autores, 2016. 

 

 FILTROS 

A confecção dos três primeiros filtros foram confeccionados com garrafas de 

Politereftalato de Etileno (PET), no qual a primeira garrafa foi colocado brita e perfurou-se 

o mesmo aleatoriamente a fim de facilitar a entrada e saída do efluente, a segunda e terceira 

garrafa colocou-se seixo fino e efetuou-se novamente perfuração das garrafas.  
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Figura 03: Filtros de garrafa PET. Fonte: Autores, 2016. 

Por sua vez, o quarto filtro foi confeccionado com um cilindro de plástico onde dentro 

foi colocado o carvão ativado triturado (pó fino), suas extremidades foram revestidas com 

esponja de cozinha com finalidade de evitar que o carvão ativado saísse no momento de 

filtragem.  

Figura 04: Filtro de carvão ativado. 

 

Fonte: Autores, 2016. 

 

 CARVÃO ATIVADO 

O carvão ativado da casca de banana foi obtido através das seguintes etapas: foram 

pesadas 290 g de cascas de banana, depois levou-as para a mufla a 400ºC durante o período 

de 60 min.  

Figura 05: Modo de preparação do carvão ativado. 
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Fonte: Autores 2016. 

 

 RESULTADOS OBITIDOS 

Foi possível observar que o sistema reteve as partículas maiores presentes no afluente, 

haja vista que ao passar pelo mesmo, o afluente apresentou cor e turbidez aceitável segundo a 

resolução CONAMA 357 de 2005. A coloração pode ser observada na figura 06, que dispõe 

de imagens do efluente ao passar pelas 4 etapas de tratamento. 

 

Figura 06: O efluente ao passar pelas 5 etapas do sistema de tratamento. 

 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Ademais, no que diz respeito aos parâmetros físicos correspondentes ao parâmetro 

citado na resolução CONAMA 357 de 2005, o sistema demostrou eficiência. Pois, após passar 

pelas etapas do tratamento o efluente apresentou ausência de materiais flutuantes, óleos, 

substâncias que comuniquem odor, corantes provenientes de fontes antrópicas e resíduos 

sólidos objetáveis. 
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Também foi possível definir um período médio de limpeza do sistema, no qual 

aconselha-se entre 30 a 45 dias. Nas limpezas já efetuadas no sistema removeu-se o lodo 

acumulado ao longo do mesmo, tanto na superfície quanto ao redor do filtro, e foi colocado 

para secar e desinfectar ao sol e em cima de uma lona durante o período de 2 dias. Após isto o 

lodo foi descartado como resíduo comum.  

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por esse âmbito, foi possível proporcionar um mecanismo que mitigue os impactos 

provenientes da contaminação e disposição inadequada dos efluentes domésticos nos corpos 

hídricos, ou seja, a disposição dos efluentes sem tratamento. Desta forma, o sistema proposto 

e executado apresentou baixo custo e fácil aplicação, além de possibilitar que água após 

passar pelo sistema de tratamento possa ser reutilizada na lavagem de automóveis, calçadas, 

irrigação de plantas, dentre outros. Assim, os objetivos propostos pelo projeto foram 

alcançados.   
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