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Introdução: Neste projeto tem sido estudado um sistema constituído por um reator anaeróbio associados a um filtro de areia para o 

tratamento do esgoto, O estudo dirige-se para saber da manutenção em escala real e a capacidade de gerar um efluente com condições 

adequadas para o reúso ou lançamento em corpos hídricos. O emprego desse tratamento pode beneficiar comunidades rurais isoladas, 

em que não há uma rede de tratamento de esgoto, visto que são importantes contribuintes para a poluição de mananciais.

Metodologia: Com a participação do Comitê PCJ foi escolhido para esta pesquisa uma área da empresa Villa Stone Comércio e Indústria 

de Materiais Básicos para Construção Limitada, nas proximidades do Ribeirão Anhumas. O esgoto tratado é proveniente de atividades 

domésticas dos funcionários da empresa e de duas casas vizinhas. O esgoto passa pela tubulação até o primeiro reator: o tanque séptico 

(fig. 1).  Deixando o tanque séptico o líquido passa para uma caixa sifonada e depois para o filtro de areia (fig. 2), feito com anéis pré-

fabricados de concreto com uma área superficial de 2,84 m2. O esgoto passa pelo filtro sendo tratado fisica, química e biologicamente. 

São coletadas todas as terças-feiras as amostras dos seguintes pontos de coleta: efluente do tanque séptico e do filtro de areia. Para 

cada amostra são feitas as seguintes análises: pH, alcalinidade, condutividade, oxigênio dissolvido (OD), turbidez, demanda química de 

oxigênio (DQO), série de nitrogênio e análise de sólidos. Todas as análises são realizadas no Laboratório de Saneamento da Faculdade 

de Engenharia Civil da UNICAMP (LABSAN), baseadas no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA et al., 

2005).

Figura 1: Tanque séptico

Figura 3: Filtro de Areia
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Resultados:As análises vem tendo resultados significativos. O efluente do filtro de areia apresenta 

maior quantidade de oxigênio dissolvido, menor alcalinidade e o valor do pH é favorável para as 

bactérias responsáveis pela degradação da matéria orgânica. Como podemos ver no primeiro gráfico  

a Demanda Química de Oxigênio (DQO) diminuiu,  significando eficiência na remoção da matéria 

orgânica. Também a turbidez diminui cerca de 64%. 

Conclusão: O tratamento de esgoto pelo sistema do tanque séptico associado ao filtro de areia pode remover a matéria orgânica 

significativamente e ser apropriado para comunidades onde não há sistema de coleta de esgoto. O sistema em escala real está 

funcionando dentro dos padrões esperados, sendo importante saber a forma de construir o sistema e entender como funciona para uma 

operação eficiente.
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