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  RESULTADOS 

  DISCUSSÕES 

     Além da determinação de eficiência por meio de quantificação indireta 

de matéria orgânica através da analise de DQO, outros parâmetros 

também foram abordados, sendo que o OD médio no esgoto bruto que era 

de 2,0 ± 1,2 mgO2.L
-1, tornou-se 4,0 ± 1,5 mgO2.L

-1 no efluente pós-

tratamento nos filtros de areia, já o pH que anteriormente ao tratamento era 

de aproximadamente 7,0, apresentou valores pós-tratamento que variavam 

no intervalo de 5 a 9. Assim, consequentemente, o efluente pós-tratamento 

foi adequado aos padrões de lançamento estipulados pela CONAMA No. 

430/2011. O parâmetro operacional alcalinidade, que buscava mensurar a 

capacidade dos filtros de areia em realizar processos internos de 

nitrificação da matéria orgânica, apresentou média de 150 mgCaCO3.L
-1. 

 

  CONCLUSÃO 

  O sistema de tratamento composto por reatores anaeróbios com 

polimento em filtros de areia de altas taxas demonstrou-se capaz de operar 

sobre elevadas taxas de aplicação hidráulica, obtendo ainda eficiências 

médias superiores a 78%, o que deduz um sistema de boa viabilidade e 

ainda reduzidos custos de implantação e operação. Segundo a CONAMA 

No. 430/2011, para com os parâmetros analisados, o efluente pós-

tratamento é passível de descarte em corpos hídricos de classe 2. 
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Figura 01 – a) Vista frontal do sistema de tratamento de efluentes; b) Reator anaeróbio;  

c) Filtro de Areia; d) Corte nos filtros de areia demonstrando camadas e substrato interno. 
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Gráfico 01 – Valores de DQO (matéria orgânica) para os diferentes estágios do tratamento e 
para as diferentes taxas de aplicação. 

Tabela 01 – Resultados relativos à DQO mais importantes para analise de real eficiência do 
sistema, incluindo média, mínimos e máximos. 
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  INTRODUÇÃO 

  A ausência de metodologias simplificadas de tratamento de esgotos 

sanitários, que sejam adaptáveis às pequenas comunidades, têm afetado 

diretamente a capacidade de promover o manejo correto de seus 

efluentes, e acima de tudo, possibilitar a sustentabilidade ambiental. 

Segundo IBGE (2010), apenas 28,5% dos municípios brasileiros efetivam 

tratamento de suas águas residuárias antes do descarte. Torna-se 

necessário, o desenvolvimento de formas alternativas de tratamento dos 

esgotos que ainda sejam capazes de adaptar-se as características 

regionais, climáticas e a disponibilidade de materiais e recursos de onde 

são instalados (TONETTI, 2004). 

  Este trabalho visa analisar a viabilidade e a eficiência em remoção de 

matéria orgânica por sistemas compostos por filtros de areia de altas taxas 

como pós-tratamento de reatores anaeróbios preenchidos com pedaços de 

casca de coco e anéis de bambu. 
 

  OBJETIVOS 

  Determinar a eficiência de remoção de matéria orgânica (através de 

analise da DQO) em sistemas de tratamento de esgoto sanitário composto 

por filtros de areia como pós-tratamento de reatores anaeróbios a partir da 

aplicação de altas taxas hidráulicas (600, 700 e 800 L.m-2.dia-1). 

MATERIAL E MÉTODOS 

c) 


