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RESUMO 

 

 

Este trabalho teve por objetivo propor um projeto contendo 09 sistemas de 

tratamento de efluentes sanitários para um loteamento existente em Sambaetiba, no 

município de Itaboraí (Rio de Janeiro), para que a comunidade em questão fosse 

atendida com saneamento básico. O loteamento em questão é tido como irregular e 

apresenta infraestrutura precária. A solução apontada foi a utilização do sistema 

condominial, que é um sistema descentralizado de tratamento de efluentes, com 

baixos custos de instalação e operação, podendo atender comunidades em 

condições insatisfatórias, em que a infraestrutura básica de moradia é deficitária. O 

sistema proposto é composto de fossas sépticas e filtros anaeróbios e tem eficiência 

estimada de remoção de carga orgânica em torno de 87%. Sugere-se que a 

população participe do processo de implantação do sistema de tratamento de forma 

a reduzir os custos de implantação e monitoramento.  

 

PALAVRAS – CHAVE: sistema condominial, saneamento, loteamento 

irregular  

  



 
 

ABSTRACT 

 

This study aimed to put forth a project of nine wastewater treatment systems 

for an allotment in Sambaetiba, in the municipality of Itaboraí (Rio de Janeiro), so 

that its residents could have access to basic sanitation. The allotment’s infrastructure 

is considered irregular and precarious. The proposed solution was to use the 

condominial system, which is a decentralized effluent treatment system with low 

installation and operation costs. It can serve communities in unsatisfactory sanitation 

conditions, where basic housing infrastructure is deficient. The proposed system is 

composed of anaerobic septic tanks and filters and has an estimate of organic load 

removal around 87%. It is suggested that the population should take part in the 

process of implanting the treatment system in order to cut implantation and 

monitoring costs. 

 

KEY WORDS: condominial system, sanitation, irregular allotment 
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil apresenta uma realidade bem aquém a países de renda per capita 

semelhante, de coleta e tratamento de esgotos. Cerca de 35 milhões de pessoas 

ainda não apresentam abastecimento de água, o que favorece a clandestinidade 

desse recurso (KELMAN, 2017). 

De acordo com Kelman (2017), o Plano Nacional de Saneamento Básico 

(PLANSAB), que foi sancionado em 2013, previa que toda a população brasileira 

fosse abastecida com água, coleta e tratamento de esgoto até 2033. Entretanto esta 

meta está muito difícil de ser atendida, visto a lentidão dos investimentos neste 

setor.  

 

“O saneamento é a infraestrutura mais básica de uma sociedade, a que traz 
benefícios à saúde das pessoas e ao meio ambiente. Estamos falando de 
levar água encanada para a população, retirar e tratar os dejetos de suas 
casas. Ainda é preciso lembrar que o saneamento é a infraestrutura que 
fornece e preserva a água, um dos bens mais necessário e preciosos para 
qualquer sociedade. O desenvolvimento de um país acontece quando seus 
cidadãos têm os serviços de saneamento prestados de maneira correta e 
para todos” (CARLOS, 2017). 
 

Frente a esta situação, este trabalho teve por objetivo projetar estações de 

tratamento de efluentes sanitários para um loteamento presente em Sambaetiba – 

Itaboraí, estado do Rio de Janeiro (RJ), buscando de certa forma, ajudar no 

desenvolvimento da infraestrutura básica para a população. Foi realizado um 

diagnóstico da área que será trabalhada, analisando aspectos de regularização dos 

lotes e infraestrutura, para que assim, junto com os moradores, pudessem ser 

implantados sistemas descentralizados de saneamento. 

Este trabalho foi fruto do convite da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Urbanismo – SEMMAURB de Itaboraí – RJ à empresa Biofibra Indústria e Comércio 

LTDA para a realização da proposta de tratamento dos efluentes sanitários de 

Sambaetiba. Será apresentada então uma visão da realidade da área de estudo, 

junto com os problemas existentes nela, dando uma base de todo o 

dimensionamento necessário para a implantação de um sistema de tratamento 

condominial para a comunidade. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 Propor uma estação de tratamento de efluentes domésticos, por meio 

de um sistema condominial, para uma parte do loteamento de 

Sambaetiba no município de Itaboraí (Rio de Janeiro), demonstrando 

sua viabilidade técnica e ambiental. 

2.2 Objetivos específicos 

 Fazer um diagnóstico sobre as condições de irregularidade do 

loteamento de Sambaetiba; 

 Avaliar dados da prefeitura municipal para identificar se há normas 

referentes à irregularidade do loteamento e a questão de infraestrutura 

que influencia no desenvolvimento social e urbano da região; 

 Dimensionar estações de tratamento de efluentes sanitários de forma 

descentralizada, verificando se seriam a solução para os problemas de 

saneamento básico do loteamento de Sambaetiba (Itaboraí – RJ).  

 

 

  



15 
 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1. Saneamento 

Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS apud Heller (1995), 

saneamento é “o controle de todos os fatores do meio físico do homem, que 

exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre seu bem-estar físico, mental e 

social”. A partir dessa definição, Heller et al. (1995) enumeram alguns serviços que 

abrangem todo o conceito de saneamento, cujo objetivo é proteger a saúde do 

homem, tais como:  

 

 Serviços de abastecimento de água com qualidade e quantidade 

suficiente para uso; 

 Coleta do esgoto, com posterior tratamento e destinação adequada dos 

efluentes provenientes da localidade (efluentes domésticos, industriais, 

comerciais, dentre outros); 

 Coleta, tratamento e destinação adequada dos resíduos sólidos, das 

localidades acima mencionadas; 

 Coleta de águas pluviais e controle de drenagem; 

 Controle de doenças transmissíveis (insetos, roedores, dentre outros). 

 

O serviço de abastecimento de água é uma solução para fornecer água de 

qualidade e na quantidade necessária para as comunidades favorecidas (HELLER e 

CASSEB, 1995). É composto por diversas unidades, desde o ponto da retirada desta 

água até a distribuição final, seguindo as seguintes etapas: manancial, captação, 

adução, tratamento, reservação e rede de distribuição.  

A geração de esgotos é a consequência da utilização da água para o 

abastecimento. Segundo Von Sperling (1995), o esgoto é composto por 99,9% de 

água e apenas 0,1% de sólidos (Figura 1) orgânicos e inorgânicos, suspensos e 

dissolvidos, bem como microrganismos. É devido a essa última fração que existe a 

necessidade de proporcionar um tratamento do esgoto. 
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Figura 1 - Composição do Esgoto (ÁVILA, 2005 adaptado de MARA, 1976). 

 

Os sólidos, correspondentes a 0,1% do esgoto, são compostos como 

demonstrado na Figura 2 (ÁVILA, 2005) 

 

 

Figura 2 - Composição dos sólidos no esgoto (ÁVILA, 2005; JORDÃO e PESSÔA 1995) 

 

Segundo Ávila (2005), os sólidos totais correspondem a matéria sólida que 

permanece como resíduo no esgoto. Quando esses resíduos são submetidos a uma 

temperatura de 550ºC, as substâncias orgânicas são oxidadas (volatizadas) e as 

inorgânicas permanecem inertes. Desta forma, os sólidos voláteis representam uma 

estimativa de matéria orgânica, enquanto os sólidos fixos (inertes) representam a 

matéria inorgânica ou mineral.  

De acordo com o Von Sperling et al. (1995), para que esses efluentes não 

alterem negativamente o ambiente causando algum tipo de proliferação de doenças 
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e/ou contaminação tanto no solo, quanto na água, deve-se promover uma correta 

destinação final. Desta forma, o conjunto dos procedimentos de coleta, transporte, 

tratamento e disposição final adequada são as etapas de um sistema de esgoto, que 

estão representadas na figura abaixo, assim como as etapas de um sistema de 

abastecimento de água: 

 

 

Figura 3 - Etapas de um sistema de abastecimento de água e de coleta de esgoto (HELLER; 
CASSEB, 1995) 

3.2 Estação de tratamento de esgoto (ETE) 

A Norma Brasileira - NBR 12209 (ABNT, 2011) conceitua Estação de 

Tratamento de Esgoto (ETE) como o conjunto de todos os equipamentos 

necessários para reduzir a carga poluidora do efluente e realizar o condicionamento 

da matéria residual.  

Segundo Nuvolari et al (2003), nessas unidades são realizados diversos 

procedimentos para que haja a separação do material em suspensão e do material 

dissolvido, realizando os respectivos tratamentos, e posteriormente a correta 

destinação dos resíduos sólidos gerados pelo tratamento biológico. 

Os grandes objetivos da construção de uma ETE são: proporcionar uma 

melhor qualidade da água, devido a eliminação dos poluentes contidos nela, 

diminuindo os custos do tratamento da água para abastecimento (ETA) à população; 

melhorar consequentemente as condições sanitárias do local; reduzir o número de 

doenças relacionados a contaminação da água; eliminar o mal cheiro proveniente do 

efluente; dentre outros (VON SPERLING et al., 1995).  
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Nas estações de tratamento de esgoto podem ser utilizados processos 

biológicos e físico-químicos para a redução da carga orgânica, sendo usual o 

emprego dos primeiros. 

3.3. Uso de reatores biológicos anaeróbios para tratamento de esgoto no 

Brasil 

De acordo com o diagnóstico elaborado pelo Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS, 2015), o Brasil apresenta cerca de 83,30% 

de toda a sua população abastecida com água tratada. O diagnóstico de coleta e 

tratamento de esgoto é algo um pouco mais alarmante, visto que apenas 55,17% da 

população possui coleta de esgoto, porém só 42,67% deste esgoto coletado é 

tratado.  

Apesar da porcentagem de coleta de esgoto ser relativamente baixa em 

relação à população total residente (cerca de 208.113.298 pessoas – IBGE – 

12/07/2017), segundo Chernicharo (2007) isso não é um problema significativo para 

as condições sanitárias existentes no país. Alguns países desenvolvidos, como por 

exemplo os Estados Unidos, apresentam em algumas regiões um número 

relativamente alto de pessoas, com um atendimento por sistemas individuais de 

tratamento e disposição de esgotos (tanque séptico com algum sistema de aplicação 

no solo), que possuem pequenas extensões de rede coletora. O grande problema no 

Brasil se dá pela má gerência tanto de projeto e de execução dos sistemas 

primários, quanto por condições precárias de operação.  

Diante desse cenário, em conjunto com o quadro de epidemias proveniente 

dos efluentes e o perfil socioeconômico das comunidades brasileiras, constata-se a 

necessidade de implantação de sistemas simplificados, que apresentam baixo custo 

de implantação, sendo assim, mais acessíveis a tais comunidades. Desta forma, 

segundo o Chernicharo et al. (2001) (adaptado de LETTINGA, 1995; VON 

SPERLING, 1995), esses sistemas precisam apresentar: 

 Baixo custo de implantação e de operação; 

 Elevada sustentabilidade do sistema, visto que o mesmo precisa ser 

pouco dependente de outros tipos de recursos, como a energia, peças, reposição de 

equipamentos; 
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 Qualidade aceitável de tratamento por removerem grande parte da 

matéria-orgânica biodegradável, sólidos suspensos, nutrientes e patógenos. Esses 

sistemas também possibilitam expansões futuras para o melhoramento da eficiência 

implantada anteriormente; 

 Requerem baixas áreas de instalação; 

 Pouco problema em relação à produção e disposição do lodo; 

 Esquema simplificado de tratamento, havendo a possibilidade de 

implantação em pequenas escalas (“estações piloto”); 

 Elevada vida-útil; 

 Possibilidade de utilização do subproduto gerado após o tratamento em 

áreas de irrigação e na fertilização de culturas. 

 

Mediante tais justificativas, o sistema anaeróbio, dentre outras diversas 

opções de sistemas distintos, apresenta uma imensa aplicabilidade no Brasil, 

sabendo que as altas temperaturas presentes no país ajudam a atividade biológica 

das bactérias que auxiliam no tratamento. No quadro 1 são apresentadas as 

vantagens e desvantagens do sistema. 

 

Quadro 1 - Vantagens e desvantagens do sistema biológico anaeróbio de tratamento de 
esgoto (CHERNICHARO et al, 2001). 

 

Vantagens Desvantagens

Baixa produção de sólidos, cerca de 5 a 10 

vezes inferior à que ocorre nos processos 

aeróbios;

As bactérias anaeróbias são susceptíveis 

à inibição por um grande número de 

compostos;

Baixo consumo de energia , usualmente 

associado a uma elevatória de chegada. 

Isso faz com que os sistemas tenham 

custos operacionais muito baixos;

A partida do processo pode ser lenta, na 

ausência de lodo de semeadura adaptado;

Baixa demanda de área;
Alguma forma de pós-tratamento é 

usualmente necessária;

Baixos custos de implantação;

A bioquímica e a microbiologia da digestão 

anaeróbia são complexas e ainda 

precisam ser mais estudadas;

Produção de metano (gás combustível de 

elevado teor calorífero);

Possibilidade de geração de maus odores, 

porém controláveis;

Possibilidade de preservação da biomassa, 

sem alimentação do reator, por vários 

meses;

Possibilidade de geração de efluente com 

aspecto desagradável;

Tolerância a elevadas cargas orgânicas;
Remoção de nitrogênio, fósforo e 

patógenos insatisfatória.

Aplicabilidade em pequena e grande escala;

Baixo consumo de nutrientes.



20 
 

Segundo Chernicharo (2007), um sistema aeróbio tem a capacidade de 

converter 40 – 50% da matéria orgânica em gás carbônico (CO2). Em virtude disso, 

existe uma grande geração de lodo, por meio da incorporação de 30 a 40% como 

biomassa microbiana. O material orgânico não convertido em gás ou em lodo deixa 

o reator com 5 a 15% de material não degradado. Desta forma, pode-se perceber 

que um reator aeróbio tem cerca de 85 a 95% de eficiência de tratamento. 

Já no sistema anaeróbio, a maior parte da matéria orgânica é convertida em 

gás metano (CH4), cerca de 50 a 70%, proporcionando assim facilidades para o 

reaproveitamento do biogás de gerar energia para diversos fins. Como grande parte 

é convertida em biogás, uma pequena parcela promove a geração do lodo, 

correspondendo de 5 a 15% do afluente. Essa biomassa microbiana encontra-se de 

uma forma mais concentrada e com melhores características para desidratação, 

comparada ao sistema aeróbio. O material que não foi convertido em biogás ou em 

lodo, sai do reator com 10 a 30% de material não degradado. Da mesma forma 

como observado acima, o reator anaeróbio promove de 70 a 90% de eficiência de 

tratamento (CHERNICHARO, 2007). Essas informações estão resumidas na figura 

abaixo: 

 

 

Figura 4 - Conversão biológica dos sistemas aeróbios e anaeróbios (adaptado 
CHERNICHARO, 2007) 

 

A digestão anaeróbia, conforme Chernicharo (2007), envolve processos 

metabólicos bastantes complexos, com etapas sequenciais que dependem da 

atividade de no mínimo três grupos fisiológicos de microrganismos: as bactérias 

fermentativas (ou acidogênicas), que convertem os compostos orgânicos mais 

complexos em mais simples por meio da hidrólise e fermentação; as bactérias 
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sintróficas (ou acetogênicas) que convertem os compostos orgânicos intermediários 

em acetato, hidrogênio e dióxido de carbono (CO2); e os microrganismos 

metanogênicos que convertem os compostos da etapa anterior (acetato e o 

hidrogênio) em metano e CO2.   

Segundo Lettinga (1994), apesar da simplificação acima, as etapas da 

digestão anaeróbia são subdivididas em várias etapas metabólicas, conforme 

mencionado abaixo: 

I – Hidrólise: é um processo onde ocorre a conversão (quebra) da matéria 

orgânica particulada (polímeros) em compostos dissolvidos mais simples e de menor 

peso molecular. Esta conversão é feita por meio da ação de exoenzimas excretadas 

pelas bactérias fermentativas hidrolíticas. As proteínas convertem os polipeptídeos 

em aminoácidos; os carboidratos se transformam em açúcares solúveis; e os 

lipídeos são convertidos em ácidos graxos e glicerina. 

II – Acidogênese: as bactérias fermentativas (acidogênicas) absorvem os 

compostos dissolvidos gerados na hidrólise (açúcares, aminoácidos ácidos graxos), 

e produzem substâncias mais simples, como ácidos graxos voláteis, álcoois, ácido 

lático e compostos como CO2, H2, NH3, H2S, dentre outros. Elas são as primeiras a 

atuarem na etapa posterior a hidrólise. 

III – Acetogênese: as bactérias sintróficas acetogênicas são responsáveis 

pela conversão dos compostos produzidos na acidogênese (compostos orgânicos 

intermediários) em substratos para a produção de metano (CH4): acetato, hidrogênio 

e CO2.  

IV – Metanogênese: é a última etapa do processo onde compostos orgânicos 

finalmente são transformados em metano (CH4) e CO2 pelos microrganismos 

metanogênicos. Essa conversão pode ser feita pela redução do ácido acético por 

meio de bactérias acetotróficas (CH3COOH → CH4 + CO2) ou por bactérias 

hidrogenotróficas por meio da redução do dióxido de carbono (4H2 + CO2 → CH4 + 

2H2O). A metanogênese é a etapa que limita, em geral, a velocidade da digestão 

anaeróbia, com ressalva para uma temperatura inferior a 20ºC, onde a hidrólise 

torna-se o fator mais limitante.  

V – Sulfetogênese: é uma etapa que depende da composição química do 

substrato (presença significativa de sulfato). A digestão anaeróbia pode incluir a 

produção de sulfetos por meio da redução de sulfato ou outros compostos que 

contêm enxofre. Essa redução é feita por bactérias sulforedutoras, ou seja, bactérias 
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redutoras de sulfato. Caso o substrato não apresente o sulfato, essa etapa é 

desconsiderada; caso contrário, muitos compostos intermediários passam a ser 

utilizados pelas bactérias sulforedutoras, passando assim a competir com bactérias 

fermentativas, acetogênicas e metanogênicas, provocando uma mudança das rotas 

metabólicas no digestor anaeróbio.  

Independente do tratamento utilizado, seja anaeróbio, aeróbio, físico-químico 

ou misto, deve atender às legislações impostas. 

3.4 Legislação e dimensionamento de estações de tratamento de esgoto 

De acordo com a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - 

CONAMA 430 (2011), os efluentes deverão se enquadrar em parâmetros mínimos 

de lançamentos em corpos hídricos receptores, e caso forem dispostos no solo, 

mesmo que tratados, não poderão causar poluição ou contaminação das águas 

superficiais e subterrâneas.  

No Estado do Rio de Janeiro, o órgão ambiental competente por esses 

parâmetros é o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), podendo assim ser mais 

restritivo que o órgão federal. A legislação que o Estado do Rio de Janeiro adota 

para lançamento de efluentes é a Diretriz de Controle de Carga Orgânica 

Biodegradável em Efluentes Líquidos de Origem Sanitária, a DZ-215.R-4 (RIO DE 

JANEIRO, 2007).  

Desta forma, para que os efluentes estejam dentro dos parâmetros fornecidos 

pela DZ-215.R-4, deve-se adotar tecnologias adequadas para cada situação distinta. 

Realizando um paralelo com a área de estudo deste trabalho, o primeiro 

passo para o dimensionamento do sistema de tratamento adequado para cada 

residência/conjunto de residências é saber o padrão das mesmas, conforme o 

quadro abaixo, fornecido pela Diretriz mencionada. 

Quadro 2 - Padrão das residências (DZ-215.R-4) 

Padrão Área edificada ou área do lote 

Alto Residências com área edificada igual ou superior a 250m2 ou lotes 
com área igual ou superior a 500 m2 

Médio Residências com área edificada igual ou superior a 50m2 e inferior 
a 250m2ou lotes com área igual ou superior a 150m2 e inferior a 

500 m2 

Baixo Residências com área edificada igual ou superior a 50m2 ou lotes 
com área inferior a 150 m2 
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Em seguida, a Diretriz estabelece a vazão per capta de água, contribuição de 

esgoto (considerando um coeficiente de retorno de 80% da vazão de água) em 

função do padrão das residências, conforme o quadro abaixo: 

 

Quadro 3 - Vazão de água e contribuição de esgoto per capta (DZ-215.R-4) 

 

 

Conforme a Diretriz, o dimensionamento dos sistemas de tratamento de 

efluentes deve obedecer ao critério mínimo de remoção de Demanda Bioquímica de 

Oxigênio - DBO, previstos pela mesma, como demonstrado no Quadro 4. Deve-se 

ressaltar que, em relação aos efluentes sanitários de residências, é estipulada por lei 

a concentração máxima permitida de DBO para o lançamento em corpos hídricos, 

como demonstrado no quadro 5: 

 

Quadro 4 - Eficiência mínima de remoção para dimensionamento da unidade de tratamento 
(DZ-215.R-4) 

 

Nota: 
1 Carga orgânica produzida por dia; 
2 Eficiências mínimas do sistema projetado, em termos de remoção de DBO e Resíduos Não 

Filtráveis Totais (RNFT); 
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3 Condição válida considerando a possibilidade de infiltração adequada do efluente da fossa 
séptica no solo ou a existência de rede coletora; caso contrário, deve-se adotar um tratamento 
complementar que atinja a eficiência mínima requerida. 

 
Quadro 5 - Concentrações Máximas de Matéria Orgânica, em DBO e RNFT, permitidas para 

lançamento de efluentes sanitários em atividades residenciais (DZ-215.R-4) 

 

Nota: 
1 Carga Orgânica (C.O.) produzida por dia, considerando as seguintes taxas de utilização: 

1. População residente: 
Sala/quarto, sem dependências – 2 pessoas/domicílio; 
Sala/quarto, com dependências – 3 pessoas/domicílio; 
Sala/2 quartos ou maior, sem dependências – 4 pessoas/domicílio; 
Sala/2 quartos ou maior, com dependências – 5 pessoas/domicílio. 
 

2. População flutuante: 4 pessoas/ quarto 
2 Concentrações máximas permitidas de DBO e RNFT no efluente tratado. 
3 Condição válida considerando a possibilidade de infiltração adequada do efluente 

da fossa séptica no solo ou a existência de rede coletora; caso contrário, será exigido o 
lançamento com concentrações máximas de matéria orgânica de 85 a 140 mg/L, conforme o 
padrão da residência. 

 
Segundo Chernicharo et al. (2001), a DBO é provavelmente o fator limitante 

para restringir o uso de sistema anaeróbio sem pós-tratamento, pela eficiência de 

remoção destes processos, como demonstrado na tabela abaixo. 

 

Tabela 1 - Valores comuns de DBO do efluente e remoção em sistemas anaeróbios 
(PROSAB volume 2) 
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Assim, torna-se necessário que o sistema tenha outros níveis de tratamento e 

incremento inclusive no processo biológico. 

3.5 Níveis de Tratamento  

De acordo com Von Sperling (1996), para que se possa lançar um efluente de 

acordo com a norma vigente, é necessário conhecer os níveis de tratamento e as 

respectivas eficiências da remoção dos poluentes presentes no afluente.  

Em virtude disso, os níveis de tratamento são classificados da seguinte forma: 

tratamento preliminar, primário, secundário e terciário. 

3.5.1 Tratamento preliminar 

Segundo o Von Sperling et al (1995), o tratamento preliminar consiste 

principalmente na eliminação de sólidos em suspensão (papéis, plásticos, utensílios, 

dentre outros), utilizando mecanismos físicos de separação. As suas principais 

finalidades são proteger os tratamentos posteriores e dispositivos de transporte do 

esgoto (bombas e tubulações). Um exemplo de tratamento preliminar é o 

gradeamento. 

 

3.5.1.1 Gradeamento 

A remoção de sólidos grosseiros se dá pelo uso de grades, podendo-se usar 

também peneiras rotativas ou trituradores. Essas grades variam de acordo com a 

espessura (grande, média, pequena), ficando retido o material que apresenta uma 

dimensão maior que as mesmas (VON SPERLING, 1996). O material biodegradável 

segue para a etapa seguinte do tratamento.  

As principais finalidades para o uso do gradeamento são: 

1. Proteção de bombas e tubulações; 

2. Proteção dos tratamentos posteriores, a fim de não prejudicar o tratamento 

biológico que irá ser proposto; 

3. Proteção dos corpos receptores (destinação final). 

 

Na Figura 5 é apresentado um exemplo de equipamento utilizado para o 

gradeamento. 
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Figura 5 - Perfil hidráulico, planta baixa e caixa do gradeamento (BIOFIBRA, Ficha Técnica) 

 

3.5.2 Tratamento primário 

O tratamento primário também utiliza o mecanismo físico de separação. 

Consiste na remoção de sólidos sedimentáveis e parte da matéria orgânica. Existem 

efluentes em que apresentam sólidos em suspensão não grosseiros, que podem ser 

retirados por meio de uma unidade de sedimentação. Os efluentes oleosos 

apresentam materiais flutuantes, sendo assim, removidos na superfície (VON 

SPERLING et al, 1995).  

O tanque séptico é uma das formas comumente utilizadas para o tratamento 

primário. 

 

3.5.2.1 Tanque Séptico 

Os tanques sépticos são também conhecidos como decanto-digestor ou fossa 

séptica. É um equipamento para tratamento de esgoto em comunidades que 

produzem pequenas vazões, e são geralmente aplicáveis em áreas onde não há 

rede coletora pública de esgoto (ÁVILA, 2015). 

Há variações como o tanque Imhoff, onde os sólidos sedimentáveis são 

depositados no fundo para a sua estabilização por meio da anaerobiose (VON 

SPERLING, 1996). 

Alguns aspectos observados no funcionamento do equipamento, conforme 

CHERNICHARO (2007) são: 
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1. Os óleos, graxas e outros materiais mais leves que não decantam, alojam-se 

na superfície formando uma escuma;  

2. O esgoto que não possui material sedimentável ou flutuante é direcionado 

para o descarte, ou dependendo da eficiência desejada e/ou exigida, é 

direcionado a um pós-tratamento;  

3. A decomposição anaeróbia proporciona uma redução contínua do volume do 

lodo. Porém, ao longo do tempo tanto o lodo decantado quanto a escuma 

promovem a redução do volume útil do tanque. Desta forma, deve-se 

promover a limpeza periódica desses materiais. 

 

Os tanques sépticos segundo a NBR 7.229 (ABNT, 1993) possuem um fluxo 

horizontal, que promove o tratamento por meio da sedimentação, flotação e 

digestão. Entretanto, de acordo com LEPSCH (2002), os tanques sépticos 

produzidos pela Biofibra (empresa que trabalha na confecção de equipamentos de 

tratamento de efluentes sanitários e industriais), apresentam um fluxo ascendente. 

Isso se dá por meio do prolongamento do tubo de entrada do afluente até o centro 

do equipamento, onde é posta uma conexão conhecida como “tê”, que direciona o 

esgoto por meio de um tubo vertical a uma distância próxima a “zona de lodo”. Este 

processo promove uma pequena agitação nesta zona, que converte em um menor 

TDH (tempo de detenção hidráulica) do efluente no equipamento, promovendo 

assim uma melhor eficiência.  

Para o dimensionamento do tanque séptico, conforme a NBR 7.229 (ABNT, 

1993), utiliza-se a seguinte fórmula: 

 

V = 1000 + N (CT + KLf) , onde: 

 

V = volume útil, em litros; 

N = número de pessoas ou unidades de distribuição; 

C = contribuição de despejos, em litros/pessoa versus dia ou em litro/unidade 

versus dia;  

T = período de detenção, em dias (tabela 2); 

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

acumulação de lodo fresco (tabela 3); 
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Lf = contribuição de lodo fresco, em litro/pessoa x dia ou em litro/unidade x dia 

(tabela 4). 

Para determinar o período de detenção, a taxa de acumulação de lodo 

digerido em dias e a contribuição de lodo fresco, solicitados na equação, são 

utilizados os dados apresentados nas tabelas abaixo: 

 

Tabela 2 - Período de detenção dos despejos, por faixa de contribuição diária (NBR 
7.229/93) 

 

 

Tabela 3 - Taxa de acumulação total de lodo (K), em dias, por intervalo entre limpezas e 
temperatura do mês mais frio (NBR 7.229/93) 
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Tabela 4 -  Contribuição diária de esgoto (C) e de lodo fresco (Lf) por tipo de prédio e de 
ocupante (NBR 7.229/93) 

 

OBS.: Como a legislação em vigor do Rio de Janeiro é a DZ-215.R-4 , a contribuição de 

esgoto será adotada pela normal Estadual. 

 

Na Figura 6 é apresentado um modelo de fossa séptica comercial. 

 

           

Figura 6 - Perfil hidráulico, planta baixa e fossa séptica (BIOFIBRA, Ficha Técnica) 
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3.5.3 Tratamento secundário 

O tratamento secundário tem o objetivo de remover principalmente a matéria 

orgânica (em suspensão fina remanescente do tratamento primário e na forma de 

sólidos dissolvidos) e eventuais nutrientes (nitrogênio e fósforo). Desta forma, 

promove um mecanismo biológico de separação (VON SPERLING et al, 1995). 

Um tipo de reator amplamente utilizado para tratamento de águas residuárias 

é o filtro anaeróbio. 

 

3.5.3.1 Filtro Anaeróbio 

O filtro anaeróbio é um equipamento de tratamento secundário e de acordo 

com Chernicharo (2007), é basicamente uma unidade de contato, na qual o esgoto 

atravessa uma massa de sólidos presentes no reator. A biomassa retida pode-se 

apresentar da seguinte forma: 

1. Na forma de uma fina camada de biofilme aderido às superfícies do material 

suporte; 

2. Na forma de biomassa dispersa retida nos interstícios do material suporte; 

3. Na forma de flocos ou grânulos retidos no fundo falso, abaixo do material 

suporte. 

 

Segundo Gonçalves et al (2001), podem existir diversos materiais suportes 

para que a biomassa se aloje, como por exemplo o bambu, a escória de alto-forno, a 

brita comercial, a brita nº 4 e conduítes cortados.  

O dimensionamento do filtro anaeróbio é baseado na NBR 13.969 (ABNT, 

1997), conforme a seguinte fórmula: 

 

V = 1,6 NCT , onde: 

 

N = número de contribuintes; 

C = contribuição de despejos, em litros/habitante x dia;  

T = período de detenção, em dias;  

 

A contribuição (C), para o estudo em questão, é baseado na DZ-215.R.4 e o 

período de detenção (T) é o mesmo fornecido pela NBR 7.229/93. 
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Na Figura 7 é apresentado um modelo comercial de filtro anaeróbio. 

 

              

Figura 7 - Perfil hidráulico, planta baixa e filtro anaeróbio (BIOFIBRA, Ficha Técnica) 

 

3.5.4 Tratamento terciário 

O tratamento terciário consiste a remoção de poluentes específicos 

(usualmente tóxicos ou compostos não biodegradáveis), ou ainda a remoção de 

nutrientes não removidos totalmente no tratamento secundário (VON SPERLING et 

al, 1995). 

3.6. Formas de disposição final 

Conforme Coraucci Filho et al. (2001) há diversas formas de realizar o pós-

tratamento de efluentes provindos de uma fossa séptica ou de um sistema fossa-

filtro. Dentre as alternativas, a aplicação de esgoto no solo apresenta-se como uma 

que não requer grandes investimentos e que se torna acessível para pequenas 

comunidades, conforme descrito abaixo. 

 

3.6.1 Infiltração rápida 

A infiltração rápida é um método onde ocorre a retenção e a transformação 

dos sólidos orgânicos, em que o solo e os microrganismos formam um “filtro vivo”. 
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Quando existe alguma vegetação, a mesma retira os nutrientes existentes no 

efluente tratado, e a água que não é absorvida ou evaporada, infiltra para os lençóis 

freáticos (CORAUCCI FILHO et al, 2001). 

 

3.6.2 Irrigação 

A irrigação pode ser feita por diferentes técnicas: sulcos, gotejamento, 

subsuperficial e com bastante critério, a aspersão. A técnica de inundação por 

sulcos é a mais simples de implantação/operação (CORAUCCI FILHO et al, 2001). 

 

3.6.2.1 Irrigação por sulcos  

É um tipo de irrigação superficial, onde a água é conduzida por meio de 

canais até a qualquer ponto de infiltração, dentro da área a ser irrigada, por meio da 

superfície do solo (NUVOLARI, 2003).  

Os canais ou sulcos são dispostos paralelamente a linha das plantas, durante 

o tempo necessário para que toda a zona radicular seja atingida (NUVOLARI, 2003). 

Segundo Coraucci Filho et al (2001), a irrigação por sulcos é a técnica que 

apresenta menos risco de contaminação, baixo custo de implantação, mesmo 

havendo a possibilidade de realizar o nivelamento do terreno para a construção 

(Figura 8). 

 

Figura 8 - Irrigação por sulco (CORAUCCI FILHO et al, 2001) 

 

3.6.3 Escoamento superficial 

O escoamento superficial assemelha-se com os métodos anteriores, pois o 

solo também se comporta como um “filtro vivo”. Entretanto, o que o difere é a 

geração de um excedente de água, proveniente do escoamento de uma rampa 

horizontal (CORAUCCI FILHO et al, 2001). 
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3.6.4 Infiltração subsuperficial 

A infiltração subsuperficial é a aplicação do efluente no solo, sem o cunho de 

irrigação ou aproveitamento para alguma vegetação, como por exemplo os 

sumidouros e as valas de infiltração (CORAUCCI FILHO et al, 2001). 

Os filtros de areia, as valas de filtração e as terras úmidas (wetlands), são 

métodos que utilizam o solo como meio filtrante (CORAUCCI FILHO et al, 2001). 

 

3.6.4.1. Sumidouro 

Também chamados de poços absorventes ou fossas absorventes 

(GONÇALVES, 2016), o sumidouro é uma unidade de depuração e disposição final 

do efluente, de construção vertical, utilizado em áreas onde o lençol freático é 

profundo (ABNT, 1997). 

Pode ser feito de pedras, tijolos, blocos ou por anéis pré-moldados, desde 

que sejam garantidas a infiltração por meio de furos na parede lateral e o fundo livre 

(GONÇALVES, 2016).  

É importante ressaltar que a distância mínima entre o fundo do sumidouro à 

altura máxima do lençol freático é de 1,50m conforme a NBR 13.969 (ABNT, 1997). 

Na figura abaixo é apresentado um esquema deste sistema. 

 

 

Figura 9 - Desenho esquemático de um sumidouro (GONÇALVES, 2016) 
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Todas os níveis aqui apresentados, bem como as disposições finais sugeridas 

podem atender tanto ao sistema convencional de esgoto quanto ao sistema 

condominial. 

3.7. Sistema convencional versus Sistema Condominial 

O sistema condominial surgiu no final da década de 70 no Rio Grande do 

Norte, por meio de técnicos da Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do 

Norte (CAERN) e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com o 

objetivo de proporcionar uma solução de saneamento básico para comunidades 

assentadas, sem arruamento e com topografia acidentada da região. Desta forma, 

era necessário buscar uma alternativa que fosse eficiente e que não demandasse 

alto custo de implantação (SELINGARDI JUNIOR, 2012 apud KILSON, 2008).  

A criação do Programa de Saneamento Integrado (PROSANEAR) no período 

de 1998 – 2000, com o financiamento da Caixa Econômica Federal para investir em 

abastecimento de água, coleta de resíduos, saneamento básico, dentre outros 

programas de infraestrutura para comunidades de baixa renda (THEOBALD, et al.), 

proporcionou uma ampla utilização do sistema condominial no país (SELINGARDI 

JUNIOR, 2012).  

Segundo Francisco (2017), o sistema condominial é uma nova opção de um 

sistema de saneamento básico, quando comparado ao sistema convencional de 

coleta, transporte, tratamento e disposição final. A grande diferença entre eles, é que 

o primeiro foi concebido para atender, inicialmente, as camadas menos favorecidas 

financeiramente dos municípios.  

Outra diferença é observada pela disposição das unidades, visto que em um 

sistema condominial o serviço de tratamento dos efluentes irá atender a um bloco, 

uma quadra ou qualquer outra forma que delimite mais de uma residência e 

represente um conjunto de habitações. Já o sistema convencional, de forma mais 

simples, tem a residência como unidade de ligação (FRANCISCO, 2017).   

Este novo sistema apresenta uma forma muito mais simples de instalação e 

operação, que adota um traçado de rede bastante flexível, onde os tubos coletores 

podem passar pelo fundo dos lotes, na frente das casas, nos becos ou vielas, o que 

variam de acordo com a necessidade local, diferente de um sistema convencional 

que passam pela via pública. Essa flexibilidade de projeto permite que as tubulações 
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estejam de 30-40 cm assentadas no terreno, diferente do sistema convencional que 

as tubulações precisam estar enterradas de 1,2m ou 1,5m para suportar o peso dos 

veículos (SELINGARDI JUNIOR, 2012).  

É importante destacar a redução dos custos relacionados ao sistema 

convencional, visto que existe uma menor extensão de rede, e consequentemente, 

os custos relacionados a ela, como: o volume de escavação, transporte de material 

escavado, rompimento e recomposição de pavimentos são bem menores no sistema 

condominial (FRANCISCO, 2017).  

Na Figura abaixo estão representados esquematicamente os sistemas 

convencional e condominial. 

 

Figura 10 - Sistema Convencional e Condominial respectivamente (FRANCISCO, 2017; 
TSUTYIA e ALÉM SOBRINHO,1999) 

 

No quadro abaixo é apresentado um comparativo entre os sistemas 

convencional e condominial: 
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Quadro 6 - Sistema convencional e condominial (FRANCISCO,2017) 

 

 

De acordo com o Von Sperling et al (1995), o sistema condominial pode ser 

dividido da seguinte forma: ramal condominial (intramuros), rede básica e 

tratamento/disposição final. 

O ramal condominial é a rede que se encontra no interior dos lotes de cada 

residência, ficando os contribuintes responsáveis pela execução, operação e 

manutenção (VON SPERLING et al, 1995).  

A rede básica consiste na rede responsável por coletar os ramais 

condominiais, sendo esta de menor extensão possível a fim de evitar custos 

adicionais desnecessários (VON SPERLING et al, 1995).    

O tratamento e a disposição final estão relacionados à proposta adotada de 

saneamento básico (VON SPERLING et al, 1995). 

Nas figuras abaixo estão demonstrados três exemplos de projetos de uma 

instalação de uma rede condominial: tipo passeio (que passa pela via pública) 

(Figura 11), tipo frente de lote (Figura 12) e tipo fundo de lote (Figura 13): 
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Figura 11 - Sistema condominial tipo passeio (PAFFRATH, 2013; PEREIRA, 2010) 

 

 

Figura 12 - Sistema condominial tipo frente de lote (PAFFRATH,2013; Fonte: PEREIRA, 
2010) 

 

Figura 13 - Sistema condominial tipo fundo de lote (PAFFRATH, 2013; PEREIRA, 2010) 

 

Enquanto em um sistema convencional todo o projeto, instalação e 

manutenção são feitos por técnicos e empresas especializadas, sem a participação 

do poder público, em um sistema condominial a população participa de todas as 

etapas do processo. É uma concepção inovadora de sistema que requer 

mobilização, educação, organização e participação da comunidade, setor público e 
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das concessionárias em novas formas de gestão e manutenção dos equipamentos 

(SELINGARDI JUNIOR, 2012). 

Como a rede condominial passa dentro dos lotes de cada residência, cabe ao 

proprietário realizar a limpeza, manutenção, havendo uma cooperação da 

comunidade em prol da preservação da rede básica e do sistema de tratamento 

coletivo (SELINGARDI JUNIOR, 2012). 

De acordo com o Von Sperling et al (1995), há alguns pontos importantes 

para o bom desempenho do sistema condominial e a relação dos favorecidos com o 

mesmo, conforme apresentados a seguir: 

 

1. Participação Comunitária: o sistema condominial resgata o papel do 

cidadão como um agente ativo e não apenas como usuário “passivo” nos 

sistemas convencionais. O cidadão participa do planejamento e nas decisões, 

tendo a responsabilidade de operação e caso possível na execução dos 

serviços. Quanto mais participativa a comunidade for, menores serão os 

custos de implantação e maior será a eficiência do sistema. 

2. Mudança nos padrões: no Brasil os padrões técnicos estão muitas vezes 

relacionados a uma elevada qualidade de tratamento e de segurança, o que 

acarreta altos custos de implantação. Em contrapartida, deve-se inserir uma 

nova cultura de pensamento das comunidades e incentivá-las a mudar esses 

padrões em frente a situação existente no país, e mostrando-lhes que não 

será possível atender a todos com os padrões atuais.  

3. Adequação à realidade: é uma das diretrizes bases do sistema, devendo 

orientar da melhor forma as pessoas favorecidas de todas as fases do 

processo. 

4. Integração dos serviços: deve-se integrar os serviços da implantação do 

sistema condominial com os demais serviços públicos, para caso de alguma 

intervenção seja necessária, a medida seja feita de maneira correta e que não 

interfira negativamente na comunidade presente. 

5. Acesso imediato: todos da comunidade presente devem possuir o livre 

acesso ao sistema de tratamento de esgoto, para que assim possam realizar 

as respectivas limpezas e manutenções necessárias. 

6. Municipalização: a questão central para o sistema condominial não é passar 

os serviços para a comunidade, mas sim, pela comunidade. A ação conjunta 
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de todos que participam do sistema é o que ajuda na conscientização da 

população e da mudança da qualidade de vida.  

 

Como o sistema condominial é utilizado, geralmente, em locais onde possuem 

precariedade de recursos para implantação da infraestrutura básica para a 

população, torna-se ideal para ser aplicado na regularização sanitária de 

loteamentos. Nestas condições é difícil a aplicação do sistema convencional 

principalmente pela ausência de urbanização definida. 

3.8 . Loteamento irregular 

De acordo com a Lei federal 6.766 (BRASIL, 1979), loteamento é a repartição 

de terras existentes em alguma área específica, sendo estas chamadas de lotes, 

destinadas a edificação. Essa divisão é feita com a abertura de vias de circulação, 

ruas, ou alguma alteração dos aspectos presentes no local de origem. Diferente do 

conceito do desmembramento de terras, que se dá pelo aproveitamento do sistema 

viário existente sem promover alguma alteração da estrutura original.  

Os loteamentos para existirem, com cunho urbanístico, conforme o Artigo 4º 

da referida lei, precisam de alguns requisitos mínimos para aprovação, como a livre 

circulação (tanto de pessoas quanto para veículos), espaços livres para o uso da 

população, a implantação de equipamentos urbanos e comunitários, tais como: 

serviço de abastecimento de água, coleta de esgoto, energia elétrica, coleta de 

águas pluviais, rede telefônica, gás canalizado, serviço de saúde, lazer, cultura, 

educação, sendo esses 04 últimos relacionados ao equipamento comunitário. Esses 

serviços devem ser apresentados também em projeto que deverá estar aprovado 

para a instalação do loteamento. 

Conforme o Artigo 8º da Lei 6.766 (BRASIL, 1979), os municípios com menos 

de 50 mil habitantes não precisam depender da Prefeitura Municipal ou do Distrito 

Federal para definir os requisitos para utilização do solo, delimitação dos lotes, a 

construção/modificação das vias, locais para implantação dos equipamentos 

urbanos e comunitários, dentre outros. Desta forma, também não irão receber 

indicação na planta do loteamento por esses órgãos, como o traçado e o sistema 

viário que deverá ser adequado e respeitado, a localização adequada dos lotes para 

serem contemplados com a infraestrutura básica de implantação (equipamentos 
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urbanos e comunitários) e a indicação dos locais de maior utilização da terra (Artigo 

6º e 7º, BRASIL, 1979).  

Para aprovação do desmembramento dos lotes, a pessoa responsável por 

esse procedimento deverá apresentar um requerimento a Prefeitura Municipal ou, 

caso necessário, ao Distrito Federal, o título de propriedade - expedida pelo Cartório 

de Registro de Imóveis, conforme a Lei federal 9.785 (BRASIL, 1999) e a planta do 

imóvel, com todas as indicações necessárias para a divisão das terras, a descrição 

do uso do solo e do sistema viário. Esses órgãos são os responsáveis pela 

aprovação ou pelo veto do loteamento.  

A Lei Municipal, de acordo com o Artigo 16º da Lei federal 9.785 (BRASIL, 

1999), define os prazos para que um projeto de alguma construção em um lote seja 

aprovado ou rejeitado, e para que as obras no mesmo sejam aprovadas ou não. 

Esses prazos, quando não estabelecidos devido a omissão de tal legislação em 

algum município, serão de 90 dias para o projeto e de 60 dias para as obras.   

Mediante tais fatos, um loteamento é considerado irregular, segundo Silva 

(2003), em dois aspectos: técnico e jurídico. O aspecto técnico se dá quando o lote é 

construído sem aprovação da Prefeitura Municipal; quando não apresenta 

aprovação da Prefeitura e do projeto, sendo este em desacordo com as exigências 

estabelecidas; ou mesmo com projeto aprovado, não é obedecido o cronograma de 

obras.  Do ponto de vista do aspecto jurídico, quando o loteamento não estiver 

registrado no registro de imóveis e houver venda a prazo ou com oferta pública; ou 

quando não tiver sido registrado, para qualquer tipo de venda.  

Assim, loteamentos irregulares e clandestinos, segundo Nogueira (2003), são 

um dos grandes problemas que o direito municipal enfrenta que proliferam nos 

centros urbanos e causam sérios danos ambientais. O que os diferenciam é a 

aprovação. Nogueira (2003) conceitua loteamentos clandestinos como aqueles em 

que algumas pessoas se dizem detentoras dos lotes, realizam a venda dos mesmos, 

porém nunca possuíram documento legal nas áreas de transação, portanto o Poder 

Público não tem conhecimento do fato, ou quando possui, não autoriza o trâmite 

(NOGUEIRA, 2003).   

Já loteamentos irregulares são aqueles em o Poder Público aprova, porém é 

construído de uma forma que não condiz com a legislação em vigor ou não é 

executado, podendo haver o registro ou não; ou mesmo com a aprovação e a 

construção dos lotes de forma legal, o loteador não registra (NOGUEIRA, 2003).  
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Assim, o presente trabalho foi proposto visando atender a uma demanda de 

saneamento para o esgoto de um loteamento que está sendo regularizado no 

município de Itaboraí. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Caracterização da área 

De acordo com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro TCE RJ 

(2011), Itaboraí é um município pertencente à Região Metropolitana (RM) do Rio de 

Janeiro, que apresenta aproximadamente 430,4 Km² e corresponde cerca de 8,1% 

da RM, fazendo divisa com os municípios de Guapimirim, São Gonçalo, Cachoeira 

de Macacu, Tanguá e Maricá.  Apresenta 08 distritos, sendo eles: Cabuçu, Itaboraí, 

Itambi, Manilha, Pachecos, Porto das Caixas, Sambaetiba e Visconde de Itaboraí.  

O município possui uma população de 218.008 pessoas, possuindo uma 

densidade demográfica de 506,55 hab/Km² e 69.328 domicílios particulares 

permanentes na região (IBGE, 2010).  

A região apresenta um relevo variado, apresentando maiores altitudes nas 

serras do Barbosão (divisa com Tanguá), a do Lagarto e de Cassorotiba do Sul 

(fronteira com Maricá). A vegetação é composta principalmente por pastagens, mata 

de encostas, mangues e brejos, em que apresentam bastantes irregularidades e 

desgastes devido as explorações de madeira no passado.  

A economia gira em torno de manufaturas, atividades agrícolas (pecuária, 

fruticultura, apicultura), comércio e serviços. 

De acordo com a Agenda 21 do município de Itaboraí (2011), a região 

apresenta 12% do seu território na Bacia do Guapi-Macacu que é responsável por 

abastecer grande parte do Leste Fluminense. Tanto a Bacia do Guapi-Macacu 

quanto a do Caceribu desembocam da na Região Hidrográfica da Baía de 

Guanabara. Desta forma, o município participa do Comitê das Bacias Hidrográficas 

Contribuintes à Baía de Guanabara e Complexos Lagunares de Jacarepaguá, 

Maricá e Rodrigo de Freitas.  

Na figura abaixo é representada a hidrografia do município, conforme 

apresentado pela Agenda 21 (2011). 
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Figura 14 - Hidrografia do município de Itaboraí (PREFEITURA DE ITABORAÍ, 2006) 

 

No município, a grande maioria da população não possui coleta de esgoto, 

sendo este feito pela mesma rede de drenagem que as águas pluviais, que 

desembocam posteriormente, sem tratamento algum, nos rios da região. De acordo 

com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS (2014), a 

população de Itaboraí possui apenas 2% do esgoto tratado.  

A taxa de crescimento populacional está acima de 2% ao ano, conforme a 

AGENDA 21 (2011), e com a especulação do Complexo Petroquímico do Rio de 

Janeiro - COMPERJ, atraiu muitas pessoas em busca de empregos e melhor 

qualidade de vida. Isto porque Itaboraí, por apresentar grandes áreas disponíveis e 

não ocupadas, mesmo que impactadas, conseguiria comportar grande parte da 

população que fosse trabalhar na refinaria. Na figura abaixo estão representados os 

loteamentos existentes no município (AGENDA 21, 2011). 
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Figura 15 - Descrição dos loteamentos e condomínios existentes nos distritos de Itaboraí 
(Prefeitura de Itaboraí – 2008) 

 

4.1.1 .Delimitação do loteamento da área de estudo 

O Parque Estrada Friburgo, localizado no 4º distrito do município de Itaboraí 

(Sambaetiba), apresenta um loteamento, que está sendo regularizado pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMMAURB de Itaboraí, 

sendo necessária para isso a implantação de um sistema para a coleta e tratamento 

do esgoto. 

Na figura abaixo é apresentada a delimitação da área para o desenvolvimento 

do projeto das estações de tratamento de efluentes, sendo que pode ser observado 

que todos os loteamentos estão numerados (Figura 16) e que as casas estão 

delimitadas por figuras irregulares (Figura 17).  
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Figura 16 - Divisão dos lotes – SEMMAURB 

 

Figura 17 - Casas irregulares – SEMMAURB 

4.2 Coleta de dados 

O projeto do dimensionamento das estações de tratamento de efluentes foi 

realizado por meio de uma estimativa do número de pessoas atendidas por casa, 

pela relação entre o número de pessoas residentes no município de Itaboraí com a 

quantidade de domicílios particulares existentes (218.008 pessoas ocupando 69.328 

domicílios, contendo cada um 4 pessoas), conforme os dados obtidos pelo IBGE 

(2010). 
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Como o projeto da área do loteamento com as casas construídas foram 

fornecidos pela Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Itaboraí, as Estações 

de Tratamento de Esgoto (ETES) foram dimensionadas seguindo o que foi solicitado 

pela mesma. Desta forma, seguindo as normas apresentadas nos itens anteriores e 

respeitando a legislação em vigor do Estado do Rio de Janeiro, foi proposto um 

projeto de sistemas descentralizados de estações de tratamento de efluentes.  

Para que a forma de disposição final seja realizada de forma adequada, sem 

que prejudique o meio ambiente e que não interfira na qualidade de vida da 

população residente, foi realizada uma visita ao local, mapeando toda a área onde 

se encontram as residências, e por meio de aspectos visuais, se obteve algumas 

sugestões de locais para a destinação. Além disso, foi elaborado um questionário 

(entregue nas Secretarias já mencionadas), que possui a finalidade de aproximar a 

relação dos moradores com o sistema em questão, bem como de ensiná-los e 

orientá-los a encontrar a melhor alternativa para destinação dos efluentes, inserindo 

aos poucos uma cultura sustentável na comunidade. Dessa forma, os resultados 

coletados auxiliarão no diagnóstico local para determinação da melhor alternativa 

para o tratamento de esgoto a ser implantado. 

A SEMMAURB de Itaboraí ajudou no fornecimento de dados não só da 

legislação que dita o loteamento como irregular, como também nas informações de 

infraestrutura, ocupação e dados complementares fundamentais para a implantação 

do sistema condominial, como a participação da população no processo.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Diagnóstico do loteamento sobre condições irregulares 

Observando o projeto local foi verificado que haviam casas ocupando mais de 

um lote e casas construídas nas áreas destinadas às vias públicas (ruas), 

caracterizando uma ocupação irregular. 

Pôde-se verificar que não existem as condições básicas de infraestrutura, 

como abastecimento de água, coleta de esgoto, rede de coleta, posto de saúde, 

escolas. Essas informações caracterizam o loteamento como irregular, com base no 

artigo 4º da Lei 6.766 (BRASIL, 1979).  

5.1.1 Motivos que levaram o loteamento de Sambaetiba a se tornar irregular 

Não existem dados registrados sobre o real motivo da irregularidade. 

Entretanto, uma das informações obtidas por meio do Secretário de Urbanismo e de 

Meio Ambiente do município de Itaboraí, é que o “dono” do loteamento abandonou a 

área e não investiu em condições básicas para moradia. Desta forma, como 

algumas pessoas passaram a ocupar os lotes, construindo casas cortando vias 

públicas e/ou cortando mais de um lote, a prefeitura está buscando regularizar a 

situação sanitária da comunidade. 

Outra suposição é que houve invasão dos trabalhadores do COMPERJ. 

Como o contingente populacional da região aumentou devido a construção da 

refinaria, as pessoas que não tinham muitas condições financeiras, passaram a 

ocupar esses lotes, que ficam próximos à área de trabalho. 

5.1.2 Infraestrutura do loteamento 

O Secretário de Urbanismo em conjunto com o Secretário de Meio Ambiente 

do município, relataram a necessidade de investimento na região, visto que a 

mesma não apresenta infraestrutura adequada e não possui abastecimento de água 

e esgoto.  

Por meio de uma visita técnica no local, pode-se perceber a falta de 

saneamento básico, esgotos presentes em valas nas ruas (Figuras 18 e 19), 

pessoas sendo abastecidas por poços (possuindo grandes riscos de contaminação), 

problemas de mau cheiro provenientes da decomposição da matéria orgânica 



48 
 

presente no esgoto, crianças brincando próximos a essas valas de “transbordo” 

correndo sérios riscos de contraírem alguma doença. 

 

 

Figura 18 - Valas de esgoto no meio das ruas 

 

Figura 19 - Vala de esgoto na lateral da rua 

Desta forma, os representantes das secretarias já mencionadas solicitaram 

um projeto de saneamento básico simplificado para proporcionar uma melhor 

qualidade de vida à população residente do loteamento. O projeto foi solicitado à 

Biofibra, que é uma empresa voltada ao ramo ambiental e que fabrica estações de 

tratamento de efluentes. 

5.2 Proposição de sistema de tratamento de esgoto para o município 

Considerando a ausência de infraestrutura verificada pelo diagnóstico 

realizado, o sistema de tratamento dos esgotos que se mostra mais adequado é o 

condominial. 
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Assim, foram propostos nove (09) sistemas simplificados de tratamento de 

esgoto composto por Fossa Séptica e Filtro Anaeróbio, contendo a Caixa de 

gradeamento na saída de cada casa. Esse equipamento em cada unidade de 

residência é importante para proteger o tratamento biológico e assim proporcionar 

uma maior eficiência ao sistema, como também proporcionar uma educação 

ambiental à comunidade, por meio da necessidade de deposição adequada do seu 

lixo retido nas grades. 

5.3 Dimensionamento do sistema condominial para o loteamento 

Pelo diagnóstico foi verificado que todas as residências se enquadram no 

padrão baixo de ocupação desordenada, devido primeiramente a irregularidade da 

construção de suas casas, e em seguida por confirmações visuais na área de 

estudo. A partir disso, foram considerados os seguintes dados: uma vazão de água 

por pessoa de 120,00 L/d; uma contribuição per capita de esgoto de 100,00 L/d e 

uma contribuição unitária de esgoto (Carga Orgânica) de 40,00 gDBO/d, segundo a 

DZ 215.R4 (RIO DE JANEIRO, 2007). Na figura abaixo é apresentado o croqui com 

a numeração das casas para a proposição do sistema. 
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Figura 20 - Numeração das casas para a proposição do sistema de tratamento 

 

Pode-se verificar pela figura que o loteamento foi organizado para a aplicação 

de 9 sistemas, conforme a indicação usando as casas como orientação. Para cada 

casa considerou-se a ocupação por 4 pessoas. Assim, foi calculada a vazão de 

esgoto por dia e a contribuição de carga orgânica, de forma a subsidiar o cálculo 

para o tanque séptico e filtro anaeróbio. A memória de cálculo é apresentada no 

Anexo 1 e os resultados encontrados estão dispostos na tabela abaixo: 
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Tabela 5 – Dimensionamento do sistema proposto: Tanque-séptico e Filtro anaeróbio: 

Parâmetros 
Sistemas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Q (L) 3200,00 4400,00 2800,00 1200,00 400,00 1200,00 5600,00 2400,00 800,00 

CO (KgDBO/d) 1,28 1,76 1,12 0,48 0,16 0,48 2,24 0,96 0,32 

VTS cal(L) 5480,00 7160,00 5172,00 2884,00 1628,00 2884,00 8392,00 4576,00 2256,00 

VTS adot(L) 6000,00 7500,00 6000,00 3000,00 2000,00 3000,00 9000,00 5000,00 3000,00 

VFA cal (L) 4249,60 5843,20 4121,60 1920,00 640,00 1920,00 6720,00 3532,80 1280,00 

VFA adot (L) 5000,00 6000,00 5000,00 2000,00 1000,00 2000,00 7500,00 4000,00 1500,00 

 

Considerando que: Qe =Vazão de esgoto por dia; C.O. =Contribuição de Carga Orgânica; VTS cal  =  volume do Tanque Séptico calculado; VTS 

adot =  volume do Tanque Séptico adotado; VFA cal  =  volume do Filtro anaeróbio calculado; VFA adot =  volume do Filtro anaeróbio adotado 
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O uso dos filtros anaeróbios foi sugerido em virtude da população não 

apresentar abastecimento de água e para proporcionar uma maior eficiência de 

tratamento e evitar a contaminação dos moradores, principalmente por meio dos 

poços subterrâneos. Apenas o tanque séptico atenderia à legislação, visto que todos 

os sistemas apresentaram uma carga orgânica inferior a 5,00KgDBO/d, não 

exigindo, portanto, tanta eficiência de tratamento conforme demonstrado nas tabelas 

da DZ 215 R.4. 

A destinação final foi sugerida de duas formas: sumidouro ou irrigação por 

sulco. Por serem alternativas de baixo custo de implantação, se tornam viáveis para 

a comunidade em questão. Destaca-se a opção pela irrigação por sulco como 

desejável, visto que a maioria dos lotes apresenta algum cultivo, que pode ser 

utilizado como destinação final. A Figura abaixo apresenta um dentre os vários tipos 

de cultivos verificados, sendo outros exemplos as mangueiras e os coqueiros. 

  

 

Figura 21 - Cultivo de banana em um dos lotes 

 

Na Figura 22 é apresentado um croqui onde estão representados os pontos 

de localização propostos para as ETE’s do projeto. Tais locais foram escolhidos pela 

topografia irregular da região, de forma a minimizar custos adicionais como 

elevatórias ou outros dispositivos de recalque dos efluentes.  
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Figura 22 - Localização das ETE’s 

5.4 Viabilidade técnica e ambiental do sistema proposto 

A área do loteamento é bastante irregular, desta forma, foi escolhido o 

sistema condominial pois abrange um agrupamento de casas que possuem uma 

declividade natural que facilita o escoamento do efluente, tendo assim uma 

topografia favorável para a interligação do sistema, implicando em viabilidade 

técnica. Também foi demonstrado que os sistemas tanque séptico e filtro anaeróbio 

atenderiam ao exigido pela legislação, sendo viáveis tecnicamente para a função.  

O fato da região apresentar um clima quente favorece a implantação do 

sistema anaeróbio, e também um nível do lençol freático superior a 5 metros 

(conforme informações de moradores), tanto o sistema quanto a forma de disposição 

final (sumidouro ou irrigação por sulco) estão adequadas conforme proposto no item 

anterior. O sistema melhoraria ainda a condição de água, reduzindo a poluição local, 

demonstrando, portanto, ser viável ambientalmente. 

Poderão ser utilizados tanques-sépticos e filtros anaeróbios fornecidos pela 

empresa Biofibra. Esses equipamentos ocupariam uma área aproximada de 10 m² e 
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promoveriam uma redução de carga orgânica superior ao valor exigido pela 

DZ 215.R-4 (30% de remoção de DBO). Tal fato é confirmado por meio de testes 

realizados pelo Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG, no 

período de outubro de 2002 a abril de 2003, em que o sistema “fossa-filtro” 

apresentou uma redução de 87% de DBO, conforme demonstrado no ANEXO II.  

A SEMMAURB se responsabilizará sobre o monitoramento do sistema 

biológico, verificando anualmente, ou quando solicitado pelos moradores, a 

eficiência do sistema, por meio de testes encaminhados à um laboratório 

especializado. A eficiência do sistema é o que irá proporcionar aos moradores 

melhores condições de salubridade.  

5.5 Participação da população no processo 

O sistema condominial prevê a participação da população. De acordo com 

Von Sperling et al. (1995) o sistema condominial é uma nova forma de se observar a 

relação entre o poder público e a comunidade, tendo como característica a cessão 

de poder e a ampliação da participação popular. Desta forma, a população é o 

objeto ativo em todas as etapas do processo: desde o projeto até a implantação. A 

comunidade tem o poder de decisão e de escolha das melhores alternativas de 

sistemas para serem implantados. Como ela participa com toda a mão-de-obra e 

operação, diminuindo assim os custos de implantação, necessita realmente a união 

de todos da comunidade, para que essa concepção de sistema seja implantada e 

lhes proporcionem melhores qualidades de vida.  

Na aplicação desse processo não há como garantir que a população participe, 

pois depende da interação que os moradores do loteamento têm uns com os outros 

e da disponibilidade de cada um. Porém, a SEMMAURB informou que este projeto 

será apresentado para a comunidade e que iria tentar convocar um “mutirão” para a 

realização dos serviços propostos. 

É relevante ressaltar que a comunidade tem um papel fundamental para que 

os custos da implantação do sistema sejam reduzidos, desempenhando assim um 

papel muito importante no processo. Entretanto ainda não existe um estudo na área 

que permita a confirmação de tal aplicação.  
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6. CONCLUSÕES 

No diagnóstico do loteamento de Sambaetiba em Itaboraí (RJ) com enfoque 

em saneamento verificou-se que trata-se um loteamento irregular pela falta de 

infraestrutura básica para a população, tendo sido observados esgoto a “céu aberto” 

assim que se chega a comunidade, não havendo forma adequada de tratamento e 

disposição final dos efluentes; com casas que cortam vias públicas dificultando a 

passagem dos veículos; com casas em terrenos irregulares que foram construídas 

em mais de um lote; por ser um lugar um pouco afastado do centro urbano e o 

terreno bastante irregular a população local sofre com dificuldade de acesso a 

educação, saúde, lugares para comprar alimentos, cultura, dentre outras questões 

básicas.  

Foram propostos 09 sistemas de tratamento de efluentes sanitários de forma 

descentralizada, sendo eles compostos por fossas sépticas (volume variando de 

2000 a 9000 litros) e filtros anaeróbios (volume variando de 1000 a 7500 litros) com 

eficiência estimada de 87%. O sistema foi sugerido pelos menores custos de 

instalação e operação. 

É necessária a participação da população no processo de implantação do 

sistema, para se conscientizar sobre a importância do tratamento e destinação 

adequada de esgotos domésticos como também dos resíduos sólidos, havendo 

indiretamente uma mudança de pensamento por meio da educação ambiental. Além 

disso, a participação da população reduzirá os custos com a implantação do 

sistema. 

Analisando os resultados obtidos, pôde-se verificar que é aplicável e viável o 

sistema condominial no loteamento presente em Sambaetiba, auxiliando assim a 

implantação de infraestrutura básica para os moradores. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Para estimular a comunidade a ficar engajada no projeto de implantação e de 

operação do Sistema Condominial das Estações de Tratamento de Efluentes poderá 

ser proposto uma maior interação entre a empresa fornecedora dos equipamentos, a 

Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente e a Associação de Moradores 

do loteamento que será trabalhado.  Esta interação irá transmitir uma maior 

confiança aos moradores e irão incentivá-los a participarem do projeto. 

 Algumas palestras de conscientização sobre a importância do saneamento 

básico poderão ser realizadas tanto pela Biofibra quanto pela SEMMAURB, 

demonstrando a realidade do Brasil sobre essa cadeira e principalmente das 

diversidades de doenças que a falta do saneamento pode causar. 

 A mudança de pensamento e de atitude é fundamental para que o sistema 

condominial funcione de maneira correta, de forma comunitária e interativa entre as 

partes que participam do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

8.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AGENDA 21. COMPERJ – Itaboraí, Jun., 2011.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 7.229: 

Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos. Set., 1993. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 12.209: 

Elaboração de projetos hidráulico-sanitários de estações de tratamento de esgotos 

sanitários, 2011. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 13.969: 

Tanques Sépticos – Unidades de tratamento complementar e disposição final dos 

efluentes líquidos – Projeto, construção e operação. Set., 1997. 

ÁVILA, Renata O. D. Avaliação do Desempenho de Sistemas Tanque 

Séptico - Filtro Anaeróbio com diferentes tipos de meios suportes. 116 p. Tese 

(Pós-Graduação) – Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio 

de Janeiro / COPPE, 2005. 

BIOFIBRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Ficha Técnica de 

Equipamentos. Material próprio.  

BRASIL. Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Dispõe sobre o 

parcelamento do solo urbano e dá outras providências. 1979.  

BRASIL. Lei nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999. Altera o Decreto-Lei nº 

6.766 de 19 de dezembro de 1979 (parcelamento do solo urbano). 1999.  

CARLOS, Édison. Brasil ainda levará quatro décadas para alcançar a 

universalização do saneamento básico. Baixos investimentos devem atrasar a meta 

do plano nacional de saneamento básico. Revista TAE, ano 6, n. 35, Fev./Mar., 

2017. 

CHERNICHARO, Carlos Augusto de Lemos. Reatores Anaeróbios: 

Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuárias. 2. ed. Belo Horizonte: 

Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG, v. 5, 380 p., 2005. 

CHERNICHARO, Carlos Augusto de Lemos et al. (ed). Pós-Tratamento de 

Efluentes de Reatores Anaeróbios: Aplicabilidade da Tecnologia Anaeróbia para o 

Tratamento de Esgotos Domésticos. 1. ed. Belo Horizonte: PROSAB, v. 2., 2001. 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA. Resolução 

430/2011: Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, 2011.  



58 
 

CORAUCCI FILHO, Bruno et al. (ed). Pós-Tratamento de Efluentes de 

Reatores Anaeróbios: Pós-Tratamento de Efluentes de Reatores Anaeróbios por 

Sistemas de Aplicação no Solo. 1. ed. Belo Horizonte: PROSAB, v. 2., 2001. 

FRANCISCO, Paulo Cesar. Sistemas Condominiais de esgoto: difusão do 

tema. Revista SANEAS: O desafio de Universalizar o Tratamento de Esgotos, 61. 

ed., ano 10, Mar./Mai., 2017. 

GONÇALVES, Ricardo F. et al. (ed). Pós-Tratamento de Efluentes de 

Reatores Anaeróbios: Pós-Tratamento de Efluentes de Reatores Anaeróbios por 

Reatores com Biofilme. 1. ed. Belo Horizonte: PROSAB, v. 2., 2001. 

GONÇALVES, Ricardo F. Soluções de Tratamento de Esgoto para 

Pequenas Comunidades e Loteamentos. Curso da Associação Brasileira de 

Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES. Espírito Santo, Set., 2016.  

HELLER, Léo et al. (ed.). Manual de Saneamento e Proteção Ambiental 

para os Municípios: Saneamento e o Município. Belo Horizonte: Escola de 

Engenharia da UFMG, v. 2, 1995. 

HELLER, Léo; CASSEB, Márcia M. S. (ed.). Manual de Saneamento e 

Proteção Ambiental para os Municípios: Abastecimento de Água. Belo Horizonte: 

Escola de Engenharia da UFMG, v. 2, 1995. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA ESTATÍSTICA – IBGE. 

Estimativa da população. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 

12 de set. 2017. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA ESTATÍSTICA – IBGE. 

População no censo 2010 - Itaboraí. Disponível em: < 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/itaborai/panorama>. Acesso em: 03 de out. 2017. 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA. Diretriz DZ-215.R-4: Diretriz 

de Controle de Carga Orgânica Biodegradável em Efluentes Líquidos de Origem 

Sanitária. Set., 2007.  

KELMAN, Jerson. Construindo Caminhos para o Saneamento. Revista 

SANEAS, Congresso ABES FENASAN 2017, edição especial e conjunta BIO, ano 

10, n. 62, Jun./Set., 2017. 

LEPSCH, Ronaldo Luiz. Sistema Anaeróbio de Tratamento de Esgotos 

Domésticos pelo Processo de Fossas Sépticas conjugadas a Filtros 

Anaeróbios de Fluxo Ascendentes. Anais – Cursos Pré-Encontro : II Encontro de 

https://www.ibge.gov.br/


59 
 

Preservação de Mananciais da Zona da Mata Mineira. Viçosa: Universidade Federal 

de Viçosa, Jul., 2002. 

NOGUEIRA, Wagner R. F. Parcelamento do Solo. Set., 2003. Disponível 

em: <http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3866>. 

Acesso em: 15 de out. 2017. 

NUVOLARI, Ariovaldo et.al (ed.). Esgoto Sanitário: Coleta, Transporte, 

Tratamento e Reuso Agrícola. São Paulo: FATEC – SP, 2003.  

PAFFRATH, Silvia F. Utilização do Sistema Condominial como Alternativa 

de Esgotamento: Histórico, Fundamentos e Comparação com um Sistema 

Convencional. 86 p. Dissertação (Graduação) – Departamento Acadêmico de 

Construção Civil, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2013.  

SELINGARDI JUNIOR, Tauil. Gestão de Redes Coletoras de Esgotos 

Modalidade Condominial. 58 p. Tese (Pós-Graduação) – Departamento de 

Engenharia Civil, Universidade Federal de Pernambuco, 2012. 

SILVA, Gilberto V. D. As prefeituras municipais e a regularização dos 

loteamentos. Instituto de Registro Imobiliário do Brasil – IRIB, Ago., 2003. 

SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO – SNIS. 

Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto, 2015. 

SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO – SNIS. 

Água e Esgoto. Ministério das Cidades – Itaboraí, 2014. 

THEOBALD, Marisa D. L. C. et al. Programa de Saneamento Integrado – 

PROSANEAR São Domingos e Adjacências Integração Social: Ações 

Educativas e Mobilizadoras. Disponível em: < 

http://www.sanepar.com.br/sanepar/sanare/v17/PROGRAMADESANEAMENTO.htm

>. Acesso em: 30 de out., 2017. 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – TCE RJ. 

Estudos Socioeconômicos dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro – 

Itaboraí, 2011.  

VAN HAANDEL, Adrianus C.; LETTINGA, Gatze. Tratamento Anaeróbio de 

Esgotos: Um manual para regiões de clima quente. Campina Grande, 1994.  

VON SPERLING, Marcos et al. (ed.). Manual de Saneamento e Proteção 

Ambiental para os Municípios: Esgotos Sanitários. Belo Horizonte: Escola de 

Engenharia da UFMG, v. 2, 1995. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3866
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3866
http://www.sanepar.com.br/sanepar/sanare/v17/PROGRAMADESANEAMENTO.htm
http://www.sanepar.com.br/sanepar/sanare/v17/PROGRAMADESANEAMENTO.htm


60 
 

VON SPERLING, Marcos. Introdução à qualidade das águas e ao 

tratamento de esgoto: Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuárias. 2. 

ed. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG, 

v.1, 243 p., 1996.   

 

 

 

 

 

  



61 
 

ANEXO I 

Número 1: 

Vazão de esgoto por dia:  

Qe = 8 casas x 4 pessoas/casa x 100 L = 3.200,00 L 

Contribuição de Carga Orgânica: 

C.O. = 32 x 40 gDBO/d = 1280 gDBO/d = 1,28 KgDBO/d 

Utilizando a fórmula do Tanque Séptico: V = 1000 + N (CT + KLf) , a tabela 2 

(período de detenção de despejos), a tabela 3 (taxa de acumulação total de lodo) e a 

tabela 4 (contribuição de lodo fresco), tem-se: 

N = 8 x 4 = 32 pessoas ; C = 100,00 L; T = 0,83 ; K = 57 ; Lf = 1 

V = 5.480 L , desta forma, será adotado um tanque séptico com volume útil de 

6.000 L. 

Utilizando a fórmula do Filtro Anaeróbio: V = 1,6NCT , tem-se: 

V = 4.249,60 L , desta forma, será adotado um filtro anaeróbio com volume útil 

de 5.000L. 

Número 2: 

Vazão de esgoto por dia:  

Qe = 11 casas x 4 pessoas/casa x 100 L = 4.400,00 L 

Contribuição de Carga Orgânica: 

C.O. = 44 x 40 gDBO/d = 1.760 gDBO/d = 1,76 KgDBO/d 

Tanque Séptico: N = 11 x 4 = 44 pessoas ; C = 100,00 L; T = 0,83 ; K = 57 ; Lf 

= 1 

V = 7.160 L , desta forma, será adotado um tanque séptico com volume útil de 

7.500 L. 

Filtro Anaeróbio:  

V = 5.843,20 ,desta forma, será adotado um filtro anaeróbio de volume útil de 

6.000 L. 

Número 3: 

Vazão de esgoto por dia:  

Qe = 7 casas x 4 pessoas/casa x 100 L = 2.800,00 L 

Contribuição de Carga Orgânica: 

C.O. = 28 x 40 gDBO/d = 1.120 gDBO/d = 1,12 KgDBO/d 
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Tanque Séptico: N = 7 x 4 = 28 pessoas ; C = 100,00 L; T = 0,92 ; K = 57 ; Lf 

= 1 

V = 5.172,00 L , desta forma, será adotado um tanque séptico de volume útil 

de 6.000 L. 

Filtro Anaeróbio:  

V = 4.121,60 L , desta forma, será adotado um filtro anaeróbio de volume útil 

de 5.000 L. 

Número 4: 

Vazão de esgoto por dia:  

Qe = 3 casas x 4 pessoas/casa x 100 L = 1.200,00 L 

Contribuição de Carga Orgânica: 

C.O. = 12 x 40 gDBO/d = 480 gDBO/d = 0,48 KgDBO/d 

Tanque Séptico: N = 12 x 4 = 48 pessoas ; C = 100,00 L; T = 1,00 ; K = 57 ; Lf 

= 1 

V = 2.884,00 L , desta forma, será adotado um tanque séptico de volume útil 

de 3.000 L. 

Filtro Anaeróbio:  

V = 1.920,00 L , desta forma, será adotado um filtro anaeróbio de volume útil 

de 2.000 L. 

Número 5: 

Vazão de esgoto por dia:  

Qe = 1 casas x 4 pessoas/casa x 100 L = 400,00 L 

Contribuição de Carga Orgânica: 

C.O. = 4 x 40 gDBO/d = 160 gDBO/d = 0,16 KgDBO/d 

Tanque Séptico: N = 1 x 4 = 4 pessoas ; C = 100,00 L; T = 1,00 ; K = 57 ; Lf = 

1 

V = 1.628,00 L , desta forma, será adotado um tanque séptico de volume útil 

de 2.000 L. 

Filtro Anaeróbio:  

V = 640,00 L , desta forma, será adotado um filtro anaeróbio de volume útil de 

1000 L (volume mínimo de filtro anaeróbio exigido pela NBR 13.969/97). 

Número 6: 

Como contempla 3 casas, conforme dimensionado pelo número 4, será 

adotado o mesmo sistema proposto na situação anterior: 
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Tanque Séptico: Volume útil de 3.000 L. 

Filtro Anaeróbio: Volume útil de 2.000 L. 

Número 7: 

Vazão de esgoto por dia:  

Qe = 14 casas x 4 pessoas/casa x 100 L = 5.600,00 L 

Contribuição de Carga Orgânica: 

C.O. = 56 x 40 gDBO/d = 2.240,00 gDBO/d = 2,24 KgDBO/d 

Tanque Séptico: N = 14 x 4 = 56 pessoas ; C = 100,00 L; T = 0,75 ; K = 57 ; Lf 

= 1 

V = 8.392,00 L , desta forma, será adotado um tanque séptico de volume útil 

de 9.000 L. 

 

Filtro Anaeróbio:  

V = 6.720,00 L , desta forma, será adotado um filtro anaeróbio de volume útil 

de 7.500 L. 

Número 8: 

Vazão de esgoto por dia:  

Qe = 6 casas x 4 pessoas/casa x 100 L = 2.400,00 L 

Contribuição de Carga Orgânica: 

C.O. = 24 x 40 gDBO/d = 960,00 gDBO/d = 0,96 KgDBO/d 

Tanque Séptico: N = 6 x 4 = 24 pessoas ; C = 100,00 L; T = 0,92 ; K = 57 ; Lf 

= 1 

V = 4.576,00 L , desta forma, será adotado um tanque séptico de volume útil 

de 5.000 L. 

Filtro Anaeróbio:  

V = 3.532,80 L , desta forma, será adotado um filtro anaeróbio de volume útil 

de 4.000 L. 

Número 9: 

Vazão de esgoto por dia:  

Qe = 2 casas x 4 pessoas/casa x 100 L = 800,00 L 

Contribuição de Carga Orgânica: 

C.O. = 8 x 40 gDBO/d = 320,00 gDBO/d = 0,32 KgDBO/d 

Tanque Séptico: N = 2 x 4 = 8 pessoas ; C = 100,00 L; T = 1,00 ; K = 57 ; Lf = 

1 
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V = 2.256,00 L , desta forma, será adotado um tanque séptico de volume útil 

de 3.000 L. 

Filtro Anaeróbio:  

V = 1.280,00 L , desta forma, será adotado um filtro anaeróbio de volume útil 

de 1.500 L. 
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ANEXO II 

 

 


