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RESUMO 
 
 
 
O saneamento básico, em todas as esferas da nossa federação, tem índices bastantes 

baixos se comparado a países desenvolvidos. O crescente interesse dessa pauta na 

sociedade brasileira reflete sua importância para a saúde pública e economia do país. 

Esse trabalho vai ao encontro desse interesse. Com o objetivo de discutir os principais 

conceitos, equipamentos e etapas de um sistema de tratamento de esgoto sanitário, 

buscou-se trazer à luz o entendimento sobre os principais pontos necessários ao 

dimensionamento e implantação de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). 

Utilizou-se o projeto e planta instalada de uma estação de tratamento mista com reatores 

anaeróbios e filtros aerados na cidade de São Luís para exemplificar a viabilidade de 

sistemas compactos como alternativa sanitária que ajudem a melhorar os índices de 

saneamento. A metodologia empregada envolveu discussão bibliográfica, levantamento 

de dados de projeto, visita técnica e leitura de normas e legislação vigente. Chegou-se à 

conclusão de que a implantação da Estação de Tratamento ora objeto de estudo foi 

realizada em conformidade com o seu projeto e obedecendo as leis que a regem. Notou-

se, após verificação in loco, algumas falhas referentes principalmente à saúde e 

segurança do trabalhador que opera a ETE. Por fim, foi possível descrever todos os 

equipamentos e operação da estação de tratamento para melhor visualização desse 

sistema. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

O saneamento básico tornou-se, ainda que tardiamente, assunto de primeira 

ordem na esfera pública brasileira nos últimos anos. Com a aprovação da Lei Federal 

14.026 (2020), que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento, tem sido 

gerada grandes oportunidades de investimentos que visam a melhoria das condições 

socioambientais através dos corretos processos de captação, tratamento e destinação 

de água e esgoto no país. 



Como direito assegurado pela Constituição Federal, e tendo como princípio a 

universalização dos seus efeitos, o saneamento básico nada mais é que a reunião 

dos serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza e drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e 

de águas pluviais, cuja finalidade é promover a saúde e qualidade de vida da 

sociedade. 

Por longo tempo, o baixo investimento no setor, o desrespeito às legislações 

vigentes, a falta de capacidade institucional para regulação e o descumprimento das 

metas de universalização do saneamento impactaram negativamente o meio 

ambiente e a população do espaço urbano brasileiro. De acordo com os dados 

publicados pelo Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS, 2019). 

 

São mais de 100 milhões de brasileiros sem coleta de esgotos, 

cerca de 35 milhões sem acesso à água tratada e somente 46% 

dos esgotos gerados são tratados. Perdemos 39% da água 

potável produzida por ineficiências na distribuição, resultando 

em mais escassez hídrica e perda de recursos financeiros 

essenciais para a universalização. 

 

Nesse contexto, as políticas públicas orientadas a partir das três esferas 

executivas do governo, junto a iniciativas da sociedade civil organizada, bem como a 

esperada entrada do capital privado no setor, têm buscado alternativas para solução 

desse problema que se alonga há pelo menos um século, desde a urbanização das 

principais cidades brasileiras. 

Como demonstra Oliveira (2006), em países desenvolvidos já foram 

encontradas soluções para os problemas básicos de poluição há muito tempo, e 

atualmente nestas nações há apenas o refino de novas tecnologias para o controle de 

micro poluentes e gestão dos impactos destes no meio ambiente.  

No Brasil, essas soluções ainda não foram encontradas e postas em prática 

de maneira efetiva, em especial quando o assunto é o tratamento de efluentes, ou 

seja, das águas residuais que já foram utilizadas para uma determinada finalidade 

humana, seja doméstica ou industrial. 

Esse estudo está inclinado a apresentar de maneira mais detalhada uma 

dessas soluções, a saber, Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) compacta. A 



justificativa para eleger tal objeto de estudo dá-se pela capacidade dessas estações 

de oferecer, em tamanho reduzido, a mesma solução de tratamento de grandes 

empreendimentos, e pela eficiência na relação custo para o prestador de serviço x 

benefício para a sociedade.    

Serão abordas diferentes formas de ETEs compactas para entender as 

vantagens e desvantagens desse sistema de tratamento de efluentes em relação a 

outras tecnologias. A intenção é avaliar, a partir de uma planta dimensionada e em 

operação de uma ETE compacta, o seu processo, características e resultados obtidos 

no tratamento. 

 

2. OBJETIVOS 
 

     2.1. Geral 
 
Estudar o funcionamento de uma Estação de Tratamento de Esgoto compacta 

em São Luís, detalhando cada etapa do processo de tratamento de águas residuárias, 

desde a sua coleta até à destinação no meio ambiente. 

 

    2.2. Específicos 
 

➢ Fundamentar teoricamente o processo de tratamento de esgoto; 

➢ Identificar os tipos e etapas dos sistemas de tratamentos de esgotos; 

➢ Apresentar projeto e operação de uma ETE de reator anaeróbio compacta; 

➢ Analisar a adequação às normas que regem o sistema de tratamento. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 
É de conhecimento comum que a disposição correta dos diferentes tipos de 

esgotos é de fundamental importância para as cidades, pois desta forma protege-se 

tanto a saúde pública quanto o meio ambiente. Evitar que solos e mananciais sejam 

poluídos, bem como evitar que vetores transmissores de doenças tenham contato com 

dejetos humanos, propicia maior proteção à vida em sociedade, já que aumenta a vida 

média das pessoas ao reduzir doenças e suas consequências, e ao mesmo tempo 

promove a preservação da fauna, flora e do ambiente como um todo.  



Pode-se dizer, então, que há um aspecto sanitário e outro econômico na 

adequada destinação dos esgotos. Mas, como forma de melhor explicar esse 

processo, deve-se antes conceituar teoricamente alguns elementos que fazem parte 

dele. 

 

3.1. Esgoto 
 

 De acordo com a NBR 9648 (ABNT 1986), esgoto sanitário é o despejo líquido 

constituído de esgotos doméstico e industrial, água de infiltração e a contribuição 

pluvial parasitária. Ainda segundo a referida norma: 

 

• Esgoto doméstico é o despejo líquido resultante do uso da água para 

higiene e necessidades fisiológicas humanas; 

 

• Esgoto industrial é o despejo líquido resultante dos processos industriais, 

respeitados os padrões de lançamento estabelecidos; 

 

• Água e infiltração é toda água, proveniente do subsolo, indesejável ao 

sistema separador e que penetra nas canalizações; 

 

• Contribuição pluvial parasitária é a Parcela de deflúvio superficial 

inevitavelmente absorvida pela rede coletora de esgoto sanitário.  

 

 Mendonça e Mendonça (2017), por sua vez, definem esgoto como águas 

provenientes do sistema de abastecimento de água da população, que, depois de 

modificas por diversos usos em atividades domésticas, industriais e comunitárias, são 

recolhidas pela rede de esgotamento que as conduz a um destino apropriado. 

Von Sperling (2016) estabeleceu, através de estudos experimentais, que o 

esgoto sanitário contém aproximadamente 99,93% de água, que serve como 

transporte dos 0,7% restantes, que são constituídos de elementos que incluem sólidos 

orgânicos, inorgânicos, suspensos e dissolvidos.  

A FUNASA (2019) caracteriza os esgotos domésticos a partir desta variação 

qualitativa e quantitativa do uso da água, as substâncias componentes dos esgotos 

podem ser representadas por meio de valores médios de alguns parâmetros diretos 

ou indiretos, divididos em três categorias: físicos, químicos e biológicos. 



 

3.1.1 Características físicas do esgoto 
 

As principais características físicas dos esgotos domésticos são divididas pelo 

Manual do Saneamento (Funasa, 2019) em: 

 

• Teor de matéria sólida: a carga de sólidos é definida como a matéria 

que permanece como resíduo após evaporação. É devido a esses 

sólidos que ocorrem os problemas de poluição das águas, daí a 

necessidade de tratar os esgotos; 

• Temperatura: a temperatura do esgoto é pouco superior à das águas 

de abastecimento. A velocidade de decomposição do esgoto é 

proporcional ao aumento da temperatura; 

 

• Odor: os odores característicos do esgoto são causados pelos gases 

formados no processo de decomposição; o odor de mofo é típico do 

esgoto fresco, e o odor de ovo podre é típico do esgoto velho, devido à 

presença de gás sulfídrico; 

 

• Cor e turbidez: a cor e turbidez indicam de imediato o estado de 

decomposição do esgoto. A tonalidade acinzentada acompanhada de 

alguma turbidez é típica do esgoto fresco e a cor cinza escura ou preta 

é típica do esgoto velho. 

 

3.1.2 Características químicas do esgoto 
 

As principais características químicas dos esgotos domésticos podem ser 

classificadas em dois grupos: matéria orgânica e matéria inorgânica.  

A combinação de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio corresponde a 

cerca de 70% dos sólidos no esgoto oriundos de matéria orgânica. Esse total é dividido 

em proteínas (40 a 60%), carboidratos (25 a 50%), gorduras e óleos (10%) e ureia, 

surfactantes, fenóis e outros. 

Saber qual a composição exata da matéria orgânica no esgoto é 

experimentalmente difícil, por isso são utilizados métodos diretos e indiretos que 



determinam a totalidade dessa composição. No método direto é medido o carbônico 

orgânico total (COT), e no indireto a demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e a 

demanda química de oxigênio (DQO), sendo estes últimos os mais utilizados. 

Segundo Metcalf e Eddy (2003), a DBO mede a quantidade de matéria orgânica 

oxidável por ação de bactéria. Macintyre (1996) diz que a DBO é a disposição do 

oxigênio para atender ao metabolismo das bactérias e a transformação da matéria 

orgânica. Das duas definições pode-se deduzir que a DBO indica o grau de 

concentração de matéria orgânica por uma unidade de volume de esgoto, quanto 

maior a quantidade de matéria orgânica biodegradável maior será este grau de 

concentração. 

A DQO, de acordo com Silva (2004), leva em consideração qualquer fonte que 

necessite de oxigênio, seja mineral ou orgânica. Esse método mede a quantidade de 

oxigênio necessária para oxidação da parte orgânica de uma amostra que seja 

oxidável pelo permanganato ou dicromato de potássio em solução ácida. 

Nuvolari (2003) afirma que a DQO visa medir o consumo de oxigênio durante a 

oxidação química de compostos orgânicos presentes na água residuária, sendo os 

valores obtidos uma medida indireta do teor de matéria orgânica presente. 

Para Von Sperling (2016), a diferença essencial entre os testes de DBO e DQO 

reside no agente oxidante: enquanto na DBO a oxidação bioquímica da matéria 

orgânica é realizada inteiramente por microrganismos, na DQO esse processo é 

realizado por uma fonte oxidante química em meio ácido. 

A matéria inorgânica, por sua vez, é formada principalmente pela presença de 

componentes minerais, como areia, dos sólidos em suspensão e de substâncias 

minerais dissolvidas. Esses resíduos inorgânicos provêm principalmente de água de 

lavagem de ruas e calçadas, bem como de infiltrações e lançamentos indevidos na 

rede coletora.  

 

3.1.3 Características biológicas do esgoto 
 

Como características biológicas dos esgotos, podem ser classificados dois 

grandes grupos: microrganismos e os indicadores de poluição chamados patogênicos. 

Alguns desses organismos vivos são causadores de doenças, porém outros são 

essenciais para o tratamento dos esgotos e sua presença é fator primordial para a 



depuração das águas residuárias. Nos esgotos são encontrados bactérias, fungos, 

protozoários, vírus e algas.  

De maneira geral, as bactérias são os microrganismos mais importantes dos 

esgotos, dado que atuam diretamente na decomposição de estabilização da matéria 

orgânica. Os fungos aparecem sob certas condições, mas são indesejáveis. Já os 

protozoários, divididos em grupos como amebas, flagelados e ciliados (Branco, 1976), 

são maiores do que as bactérias, e podem se alimentar destas, possibilitando que 

organismos maiores se alimentem indiretamente das bactérias, sendo essa sua 

principal função no tratamento de efluentes.  

As algas apresentam grande variedade de formas e dimensões. No caso de 

lagos e lagoas, a reprodução é estimulada com o lançamento de efluentes de estações 

de tratamento ricos em nutrientes. Este lançamento é indesejável quando o seu 

crescimento demasiado e deve ser restringido nesses casos (Silva, 2004). 

Existem ainda, bactérias que, sem serem parasitas ou patogênicas, vivem 

normalmente no intestino humano e de outros animais de sangue quente. Esses 

organismos se alimentam de compostos orgânicos existentes no intestino, mas que 

são inaproveitáveis pelo organismo humano, e produzem a sua decomposição, 

auxiliando dessa forma a digestão. São as chamadas bactérias coliformes que, por 

serem típicas ao intestino humano (cada pessoa elimina cerca de 100 a 400 bilhões 

de coliformes por dia em seus excrementos), são utilizados como indicadores de 

poluição, já que são pouco sensíveis aos efeitos da diluição e sua caracterização e 

quantificação é feita por métodos simples (Silva; Silva, 2016). 

 

3.2 Sistemas de coleta, tratamento e disposição de esgoto 
 

O sistema de esgotamento sanitário é definido como o conjunto de elementos 

que objetiva a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final tanto do esgoto 

doméstico quanto do lodo resultante. Portanto, esse sistema abrange a rede coletora 

e os interceptores, com todos os seus componentes, as estações elevatórias e as 

estações de tratamento de esgoto, bem como os tanques sépticos e emissários finais 

de esgoto (Loureiro, 2015). 

A sua implantação poderá se dar em soluções coletivas, abrangendo as 

ligações prediais, rede coletora, interceptor, estações elevatória e de tratamento, e o 

emissor final; e em soluções individuais, como as fossas sépticas com solução para 



efluente final. A correta operação do sistema de esgotamento sanitário, permite atingir 

os seguintes objetivos: 

 

• Coleta e remoção rápida e segura das águas residuárias; 

• Redução da poluição e contaminação de áreas a jusante do lançamento 

final; 

• Disposição sanitária dos efluentes, devolvendo-os ao ambiente em 

condições de reuso; 

• Melhoria da qualidade e quantidade de recursos hídricos utilizáveis 

disponíveis; 

• Melhoria da qualidade de vida da população. 

 

A composição e a concentração dos elementos que serão despejados na rede 

do sistema de esgoto de determinado lugar estão intrinsecamente ligadas às 

condições socioeconômicas da sua população. E tendo em vista que não apenas será 

descartado esgoto doméstico, mas também haverá lançamento de efluente industrial 

e outras águas residuárias na rede de esgotamento sanitário, a primeira medida a ser 

tomada no levantamento de dados para a elaboração de projeto e dimensionamento 

desse sistema deve ser a caracterização da qualidade e da quantidade de água 

residuária a ser encaminhada para a estação de tratamento. 

 

3.2.1 Sistemas de coleta 
 

De acordo com o tipo de efluente coletado, pode-se classificar os sistemas de 

esgotamento em:  

 

• Sistema único - em que esgotos domésticos, águas pluviais, esgotos 

industriais e águas de infiltração escoam numa mesma tubulação; 

 

• Sistema parcialmente separador – é constituído de duas canalizações, 

uma delas conduz as águas residuárias e as águas pluviais coletadas 

nos telhados e pátios movimentados. A outra canalização conduz 

somente as águas pluviais coletadas nas ruas; 

 



• Sistema separador absoluto – no qual existem duas canalizações 

distintas, uma exclusivamente para a coleta e transporte de águas 

pluviais e outra para águas residuárias mais águas de infiltração. 

 

3.2.2 Etapas de tratamento 
 

 
As etapas de tratamento do esgoto estão diretamente ligadas ao grau de 

tratamento que um sistema se propõe alcançar. Quanto mais puro se quer um efluente 

tratado, maior o custo de instalação e operacional do sistema. Nesse caso, as etapas 

em alguns sistemas de tratamento podem ter mais processos do que em outros. 

Portanto, vários fatores devem ser considerados antes da implantação de 

determinado tipo de tratamento de esgoto em um determinado lugar. Onde será 

lançado o efluente tratado? Qual a vazão do corpo receptor e suas características em 

relação à vazão do efluente e suas características? Existe alguma cidade ou indústria 

a jusante do lançamento que utiliza a água do corpo receptor? Essas perguntas são 

necessárias e orientam o grau de depuração desejado. 

Nos diversos processos de tratamento, contudo, estão presentes e quase 

sempre de maneira combinadas os fenômenos: 

 

1) Físicos: 

▪ Remoção de sólidos grosseiros e flutuantes; 

▪ Remoção de partículas sedimentáveis; 

▪ Remoção de partículas leves 

▪ Desidratação do lodo 

▪ Redução do tamanho de sólidos grosseiros 

▪ Remoção de algas e sólidos finos 

 

2) Biológicos 
 

▪ Tratamento biológico do lodo bruto 

▪ Remoção de sólidos dissolvidos e coloidais orgânicos  

 
 

3) Químicos  
 

▪ Desidratação do lodo 



▪ Desinfecção do efluente final 

 

3.3 Estação de tratamento de esgoto 
 

 
São conhecidas no mundo vários sistemas de tratamento de águas residuárias, 

desde aqueles que usam técnicas sofisticadas e equipamentos tecnológicos de 

primeira linha até os mais simples. Alternativas mais complexas frequentemente se 

tornam mais caras para à realidade brasileira, apesar de serem mais eficiente na 

desinfecção das águas de reuso lançadas no meio ambiente, esses sistemas exigem 

um custo alto de implantação e principalmente de manutenção, já que grande parte 

da tecnologia utilizada é importada. 

Por isso, é de vital importância perceber as peculiaridades de clima, de espaço 

territorial, orçamentário e até mesmo cultural para adequar a aplicação de certas 

tecnologias aos dispositivos de tratamento de efluente no Brasil. Muitas vezes as 

vantagens de adotar soluções funcionalmente simples com alta relação 

custo/benefício, sejam por serem processos mais naturais sejam por serem de mais 

fácil construção e operação, superam a opção por sistemas mais avançados, porém 

pouco eficientes para a realidade brasileira. 

Como citam Neto e Campos (Campos, 1999), para universalizar o atendimento 

de saneamento básico no Brasil o caminho mais indicado é certamente o do 

gradualismo, priorizando a abrangência e adotando a evolução da eficácia a partir de 

um patamar aceitável de segurança sanitária, claro sempre obedecendo à legislação 

que rege o saneamento básico nas suas mais diferentes esferas.  

Dito isto, não há um sistema de tratamento de esgoto que possa ser indicado 

como o melhor para quaisquer condições, especialmente no Brasil. Certamente, 

obtém-se a mais alta relação custo/benefício quando se chega a escolhas de sistemas 

que se adaptam às condições locais e aos objetivos de cada lugar.  

Em geral, as estações de tratamento fazem parte do sistema de esgotamento 

sanitário, como unidade operacional final do processo. Elas recebem toda a 

contribuição do sistema de coleta e são constituídas de várias unidades, e a depender 

das escolhas e do nível de tratamento, podem ser menos ou mais complexas.  

Usualmente as ETEs possuem tanques, feitos de materiais que podem variar 

de concreto armado a fibra de vidro, desempenhando isoladamente uma ou mais 



funções especificas no processo de tratamento, mas que são integrados uns aos 

outros com o objetivo de recuperar a qualidade da água da sua forma residuária.  

Os processos que ocorrem dentro das estações de tratamento normalmente 

são separações física, reações químicas e transformações biológicas acontecendo 

simultaneamente como um organismo interdependente. O grau de eficiência de uma 

ETE está ligado a esses processos, pois ao final deles serão gerados subprodutos 

sólidos (lodo, areia, etc), gasoso (metano e outros gases) e o efluente final, que 

necessitam de tratamentos específicos que estejam de acordo com a legislação que 

rege o saneamento básico na nossa sociedade. 

 

3.3.1 Estação de tratamento mista com reatores anaeróbios e filtros aerados 
 

Nesse estudo, optamos por dar destaque a apenas um desses sistemas devido 

a sua maior difusão não apenas no país, como se pode perceber pela tabela 2, mas 

também por ser o mais utilizado em nossa cidade: a estação de tratamento de 

efluentes com reatores anaeróbios. Mas não apenas por isso.  

As ETEs com reatores do tipo UASB são em muitos casos suficientes para 

resolver os problemas causados por esgoto, elas reduzem a carga orgânica com 

produção de lodo relativamente baixa. Normalmente os reatores são precedidos de 

unidades de pré-tratamento para remoção de sólidos e seguidos de unidades de pós-

tratamento.  

Os reatores do tipo manta de lodo ascendente já possuem por si só alta taxa 

de eficiência de remoção de carga orgânica, o que já torna sua implantação em 

sistemas de tratamento bastante atrativo. Com pesquisas cada vez mais avançadas 

na engenharia sanitarista brasileira, notou-se que a combinação dos reatores, que 

trabalham de forma anaeróbia, ou seja, sem presença de ar, com filtros aerados são 

muito capazes de oferecer resultados acima do recomendado. 

O uso dessa tecnologia para o tratamento de esgoto doméstico tornou-se 

atrativo no Brasil por se adaptarem facilmente ao clima do país. Como salienta Von 

Sperling (2016), estima-se que os reatores do tipo UASB seja o de maior relevância 

no tratamento de esgotos domésticos em todo o território nacional. 

 



4. METODOLOGIA  
 
          

Para a realização desta pesquisa utilizou-se do método qualitativo, em que 

consiste em coletar dados através da pesquisa, exploração, descrição do objeto de 

estudo e revisão documental. Foi necessária visita técnica para verificar a implantação 

e operação da estação de tratamento objeto deste estudo. 

Optou-se pela discussão bibliográfica no que tange aos conceitos principais do 

tratamento de esgoto. Após levantamento dos principais sistemas de tratamento, 

elegeu-se a estação com reatores anaeróbios de fluxo ascendente de modelo misto o 

principal modelo a ser estudado. Em seguida, coletou-se dados referentes ao sistema 

de tratamento escolhido para estudo junto à Companhia de Saneamento Ambiental 

do Maranhão (CAEMA) para comprovar a relevância do mesmo no contexto local. A 

partir daí, obteve-se contato com o projeto dimensionado e executado da ETE 

Tajaçuaba, localizada em São Luís, para maior detalhamento e análise de sua 

operação. 

A ETE Tajaçuaba faz parte do sistema de tratamento de esgoto de São Luís, é 

uma estação compacta relativamente nova construída com plástico reforçado com 

fibra de vidro (PRFV), diferente das maiores estações que tratam esgoto na capital 

maranhense, quais sejam, ETE Bacanga, ETE Jaracaty e ETE Vinhais, que apesar 

de serem também do modelo UASB, são todas construídas em concreto. 

Para melhor entendimento da importância do modelo compacto de ETE, é 

importante repassar alguns dados da situação do saneamento básico na maior cidade 

do estado. De acordo com o Ranking do Saneamento Trata Brasil 2021, que 

classificou as 100 maiores cidades do Brasil de acordo com a Nota Total (calculada a 

partir das Notas Finais dos indicadores de nível de cobertura, melhora da cobertura e 

nível de eficiência), o município de São Luís foi o 80º colocado, com nota 4,87 (máx. 

10).  

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SNIS, no seu relatório 

de 2019, apontou que a capital maranhense – que tem como operador de saneamento 

a CAEMA – no que diz respeito ao atendimento total de esgoto, isto é, coleta de esgoto 

da população, tem índice de 49,65% população e a nota 0,69 dos seus serviços (com 

máxima de 1,25 dentre as 100+). Por outro lado, o índice de tratamento de efluentes 



em São Luís em 2019 correspondeu a 22,23%, crescimento de 4,21 pontos 

percentuais em relação a 2018 (18,02%).  

O Ranking do Saneamento do Instituto TRATA BRASIL, é um estudo publicado 

desde 2007 e, em sua nova edição, apresenta uma seleção amostral dos 100 maiores 

municípios do Brasil em termos de população de 2019. O SNIS, por sua vez é o banco 

de dados mais importante do setor de saneamento do Brasil que contém informações 

institucionais, administrativas, operacionais, gerenciais, econômico-financeiras e 

sobre a qualidade da prestação de serviços de água, de esgoto e do manejo dos 

resíduos sólidos.  

Como apontam Carneiro e Filho (2021) com dados retirados do Trata Brasil, o 

município de São Luís registrou investimentos de R$ 361,46 milhões em 5 anos, com 

investimento médio por habitante de R$ 72,29. 

É nesse cenário de pouco avanço e muito por se fazer que esse estudo se 

propõe a contribuir com o desenvolvimento de alternativas viáveis e compactas de 

soluções ambientais para o descarte de águas residuais tratadas.  

Quando se fala em sistemas de tratamento de esgoto, estações, tecnologias e 

modelos de desinfecção de efluentes, logo imagina-se grandes estruturas de 

concreto, tubulação de aço de grandes diâmetros, equipamentos complexos e 

terrenos amplos. Atualmente, porém, a compactação de todo o sistema de tratamento 

de esgoto é muito viável e disseminada, pois atende especialmente ao crescimento 

urbano baseado em condomínios com alto número de prédios e casas, que 

dificilmente seria atendido pela rede pública. 

A estação compacta de tratamento de efluente baseia-se na pré-fabricação dos 

componentes que compõe uma ETE, na montagem racional e menos onerosa desses 

componentes, em um espaço territorial bastante reduzido. Ou seja, é uma solução 

moderna que proporciona atendimento integral aos padrões preconizados nas 

legislações e atende às áreas afastadas onde o poder público demoraria a chegar. 

Nesse sentido, esse estudo irá se debruçar sobre a Estação de Tratamento de 

Efluentes do empreendimento RESIDENCIAL ECO TAJAÇUABA, que contém cerca 

de mil casas no modelo conjugadas com sala, cozinha, dois quartos, banheiro e 

lavanderia, construída em área de 44m², e que faz parte do Programa Habitacional 

“Minha Casa, Minha Vida”, é localizado no Residencial Eco Tajaçoaba, no bairro Santa 

Bárbara. 



Contratada pela Jeová Barbosa Engenharia, responsável pelo condomínio 

onde está instalada a ETE, e de projeto dimensionado e executado pela ACS 

Engenharia Ambiental, atualmente a estação de tratamento do residencial Eco 

Tajaçuaba é operada pela CAEMA. 

 Com uma vazão média de projeto é de 20,00 m³/h, a ETE Tajaçuaba utiliza-se 

de um tratamento o tipo biológico, realizado por meio de unidades pré-fabricadas de 

Poliéster Reforçado com fibra de vidro (PRFV) 

 

4.1 Descrição das características e materiais da ETE Tajaçuaba 
 

 

A ETE tajaçuaba utiliza-se de um tratamento biológico contendo Reator 

Anaeróbio de Fluxo Ascendente (RAN), seguido de Filtro Submerso Aerado (FSA) e 

desinfecção do efluente final utilizando hipoclorito de cálcio. Todo o lodo gerado na 

estação é armazena no Tanque Adensador de Lodo (TAL). 

Os sistemas anaeróbios de tratamento de esgotos, especialmente os reatores 

de manta de lodo, ocupam atualmente uma posição de destaque em nível mundial e 

principalmente no Brasil. Como informa Silva (2014), por ser considerado caro e 

problemático no passado, o tratamento anaeróbio não era utilizado, mas com o 

desenvolvimento das pesquisas e novos materiais, este tipo de sistema apresentou-

se mais compacto, com grande capacidade de reter elevada quantidade de biomassa, 

baixos valores de TDH (Tempo de Detenção Hidráulica) e garantia de elevado grau 

de estabilização do lodo. 

Especialmente quando utilizados com filtros aerados em um combinado de 

tratamento anaeróbio e aeróbio, esses sistemas compactos apresentam baixa 

demanda de área, baixa produção de lodo, baixo consumo de energia e eficiência 

satisfatória de remoção de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) e de DQO 

(Demanda Química de Oxigênio) - da ordem de 65% a 75%. Quanto aos aspectos 

negativos estão a necessidade de um pós-tratamento, baixa capacidade do sistema 

em tolerar cargas tóxicas e produzir maus odores (Chernicharo et al., 1999). 

As unidades da ETE Tajaçuaba são pré-fabricadas em Compósito PRFV 

(Poliéster Reforçado com fibra de vidro – PRFV), um material composto de resinas 

plásticas (poliésteres)) com reforços de filamentos de vidro (fibras de vidro) mais 

catalisadores e aditivos específicos. 



As principais características do PRFV são:  

 

1) Propriedades Mecânicas - Elevada resistência à tração, flexão e 

impacto, sendo muito empregado em aplicações estruturais. 

• Resistência à tração - 714 a 2.350 kgf/cm²  

• Resistência à flexão - 1.430 a 3.900 kgf/cm²  

• Resistência à compressão -1.600 a kgf/cm² 

• Resistência ao impacto - 75 a 152 kJ/m² 

 

2) Leveza - Muito leve quando comparado a outros materiais. 

• PRFV - 1,4 kg/dm³  

• Alumínio - 2,7 kg/dm³ 

• Aço - 7,8 kg/dm³ 

 

3) Alta rigidez dielétrica - não conduz corrente elétrica, podendo ser usado 

como isolante estrutural em condições adversas. 

4) Estabilidade dimensional - as peças de PRFV mantêm suas formas e 

dimensões em condições extremas de uso. São resistentes às variações de 

temperatura e umidade. 

5) Resistência a corrosão - o material não oxida e tem excepcional 

resistência a ambientes altamente agressivos aos materiais convencionais.  

6) Resistência química - altíssima resistência química. Resistente ao 

ataque de quase todos os tipos de ácidos, a depender da resina selecionada. 

7) Resistência ao calor - excelente para trabalhos até 250°C, sendo 

mantidas as propriedades mecânicas. 

8) Flexibilidade de projeto - não há limites para a criação do projetista, o 

PRFV permite as mais variadas e complexas formas, tanto no aspecto estrutural como 

no aspecto estético. 

9) Baixo Custo de Manutenção - por conta da alta resistência química e 

também física, as peças fabricadas em PRFV exigem muito pouca manutenção, 

tornando esses custos próximos a ZERO. Intempéries atmosféricas afetam muito 

pouco o PRFV, quando tomados alguns cuidados simples e baratos. 

O conjunto de equipamentos para o pré-tratamento possui: 



 

• Poço de Visita Inicial (PV1); 

• Gradeamento e Desarenação (CGD); 

• Calha Parshall (CPA); 

• Estação Elevatória de Esgoto (EEE); 

• Tubulação com Caixa de Registros (CGR); 

O conjunto de equipamentos para o tratamento biológico e desinfecção possui: 

 

• Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente (RAN); 

• Filtro Submerso Aerado (FSA); 

• Tanque de Contato para Desinfecção (TCD); 

• Tanque Adensador de Lodo (TAL); 

• Conjunto de Dosagem Química (CDQ). 

 

A estação é composta ainda, de equipamentos paralelos para o tratamento 

de lodos digeridos, bem como produção de ar para as bactérias aeróbias que 

compõem a camada biológica dos filtros submersos. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Com o presente trabalho foi possível perceber que o esgotamento sanitário e 

seu correto tratamento são elementos essenciais para o bom desenvolvimento de uma 

sociedade, pois que está intimamente ligado a aspectos econômicos importantes, bem 

como de saúde pública.  

A discussão bibliográfica sobre a situação atual do saneamento básico no Brasil 

e na cidade de São Luís revelou que há ainda muitos esforços e investimentos a serem 

realizados para que o tratamento de efluentes chegue a índices satisfatórios para a 

população.  

Ao elencar os principais conceitos utilizados no dimensionamento e 

implantação do conjunto de procedimentos e equipamentos que serão responsáveis 

pela correta remoção de patógenos, gases e sólidos das águas residuárias, 

pretendeu-se demonstrar que o descarte do efluente tratado deve se manter dentro 

do que preconiza as leis e normas vigentes sobre o saneamento.  



A análise dos elementos e etapas que constituem um sistema de esgotamento 

sanitário permitiu o conhecimento e entendimento de todo o processo de tratamento, 

sendo possível verificar que não existe um sistema único que deva ser utilizado por 

todos os lugares, já que fatores climáticos, econômicos e até mesmo culturais influem 

na escolha do melhor sistema de tratamento a ser implantado em determinado lugar. 

Foi possível verificar também que o grau de desinfecção é um fator essencial de 

definição do projeto a ser dimensionado e executado. 

O estudo de caso deste trabalho foi baseado no sistema mais utilizado no Brasil 

e em São Luís, a saber, a Estação de Tratamento de Esgoto com reatores anaeróbios. 

Verificou-se que, quando associado a processos aeróbios, sua capacidade de 

remoção de organismos prejudiciais à saúde e meio ambiente é bastante alta, por isso 

sua grande difusão. 

Constatou-se que a ETE Eco Tajaçuaba, cujo a descrição dos equipamentos e 

operação foram tema desse trabalho, está implantada há quatro anos. Através de 

visita técnica, foi realizada inspeção visual e constatou-se que os reatores estão em 

operação normal, mas apenas um dos filtros está em pleno funcionamento. O tanque 

de adensamento e o tanque de contato estão de acordo com o projetado, bem com o 

processo de desinfecção química através do cloro. Os sopradores, responsáveis por 

levar oxigênio às bactérias nos filtros estão com defeito e não operantes. 

Por fim, pode-se dizer que este trabalho representa um esforço de contribuir 

com o desenvolvimento dos índices do saneamento básico para a população local, ao 

apresentar uma alternativa viável, bastante adaptável ao contexto nacional e 

municipal, com custo de implantação baixo e necessitando de menores áreas para 

execução se comparada a outros sistemas. 
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