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Resumo
Foram estudados reatores anaeróbios associados a um filtro de areia para o tratamento do esgoto do-

méstico de uma empresa de Campinas (São Paulo). Na Etapa 1 houve a associação do tanque séptico a um 

filtro de areia, e na Etapa 2 foi pesquisada a combinação do tanque séptico a um filtro anaeróbio e filtro 

de areia. O resultado encontrado foi que, ao associar o tanque séptico ao filtro de areia, eram necessárias 

10 semanas até o entupimento do leito de areia. O filtro anaeróbio preenchido com cascas de coco verde 

(Cocos nucifera) trouxe uma ampliação desse período para 20 semanas. A menor manutenção pode ter sido 

ocasionada pela diminuição em 70 ± 11% na concentração de sólidos suspensos propiciada pelo filtro 

anaeróbio. O efluente gerado sempre apresentou baixos valores de turbidez (<10 UT) e DBO (<17 mgL-1). A 

nitrificação saltou de 10,0 ± 9,3% quando havia a associação do tanque séptico com o filtro de areia para 

76,0 ± 16,7% do N-Total quando foi introduzido o filtro anaeróbio.

Palavras-chave: Saneamento. Descentralizado. Rural. Isolado. Esgoto. Anaeróbio.

Abstract
We studied anaerobic reactors associated with a sand filter for domestic sewage treatment from a company in 

Campinas (São Paulo). In phase 1, the septic tank was associated with a sand filter and in phase 2, the combination 

of the septic tank with the anaerobic filter, filled up with coconut shells (Cocos nucifera), and a sand filter was inves-

tigated. It was found that when associating the septic tank with the sand filter, it took 10 weeks until the sand filter 

became clogged. When using the anaerobic filter this period was extended to 20 weeks. The lower maintenance 

may have been caused by the decrease of 70 ± 11% in the concentration of suspended solids provided by the an-

aerobic filter. The effluent had low values of turbidity (<10 UT) and BOD (<17 mgL-1). The nitrification of the N-Total 

increased from 10.0 ± 9.3%, when there was an association only with the septic tank and the sand filter, to 76.0 ± 

16.7% when the anaerobic filter was introduced.

Keywords: Sanitation. Decentralized. Rural. Isolated. Wastewater. Anaerobic.
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1 INTRODUÇÃO
A problemática do saneamento básico no Bra-

sil pode ser medida pelo número de municípios 

existentes no país sem qualquer tipo de servi-

ço de esgotamento sanitário. Segundo o IBGE 

(2008), das 5.507 cidades brasileiras 52,2% es-

tavam nessa situação calamitosa. Os municípios 

que se encontram em tal conjuntura são consi-

derados pequenos em sua maioria, possuindo 

uma população inferior a 10.000 habitantes e 

correspondendo a 48,37% de todas as cidades 

brasileiras, nos quais 47,09% dos cidadãos vivem 

na zona rural.

A maior parte dessas localidades lança seus de-

jetos in natura nos corpos hídricos ou no solo, 

comprometendo a qualidade da água utilizada 

para o abastecimento, irrigação e recreação (FI-

GUEIREDO et al., 2019). Deve-se buscar algum 

tipo de tratamento desses esgotos que seja ade-

quado a tais casos, permitindo o desenvolvi-

mento de uma tecnologia de grande relevância 

nacional. Os processos anaeróbios contribuiriam 

para a solução desse problema. Sua operação 

seria baseada no gerenciamento da água residu-

ária na própria origem, tornando-se uma opção 

de tratamento para pequenas localidades, casas 

individuais, condomínios, comunidades isoladas, 

indústrias ou no pequeno comércio onde o gasto 

para conexão com uma rede pública de esgoto 

seria alto.

O tanque séptico seria uma alternativa que aten-

deria a tais requisitos, sendo amplamente utili-

zado em todo o mundo. Seu enorme uso deve-se 

à simplicidade na construção e na operação (NBR 

7229, 1993). Para a complementação do trata-

mento, a NBR 13969 (1997) cita a associação do 

tanque séptico ao filtro anaeróbio, o qual é um 

tipo de reator caracterizado pela presença em 

seu interior de um material suporte estacionário 

e inerte, onde a biomassa adere-se ou fica reti-

da nos interstícios, formando um biofilme que 

degrada o substrato contido na água residuária 

(YOUNG e MCCARTY, 1969).

Segundo van Haandel e Lettinga (1994), uma das 

barreiras para a adoção dos filtros anaeróbios em 

escala real é o custo do material de enchimento, 

que pode ter a mesma ordem de grandeza do va-

lor da própria construção do reator. Desse modo, 

estudando sistemas de tratamento de esgotos 

acessíveis a comunidades carentes, pesquisa-

dores constataram que os anéis de bambu (TO-

NETTI et al., 2011 e CAMARGO e NOUR, 2001) e 

cascas de coco verde (DE OLIVEIRA CRUZ et al., 

2013; DE OLIVEIRA CRUZ et al., 2018; DE OLI-

VEIRA CRUZ et al., 2019) são leves e facilmente 

encontrados nas regiões brasileiras, permitindo 

que filtros anaeróbios tenham seus custos redu-

zidos com esses materiais como meio suporte.

Um problema relacionado à tecnologia anaeró-

bia refere-se à incapacidade de geração de um 

efluente que atenda aos padrões legais, deman-

dando um pós-tratamento que complete a remo-

ção da matéria orgânica, nutrientes e patógenos 

(CHERNICHARO, 2008). Neste caso, os filtros de 

areia seriam uma indicação adequada para cum-

prir tal função, mantendo o baixo custo e garan-

tindo um efluente com excelente qualidade.

O funcionamento dos filtros de areia se baseia 

na aplicação intermitente de afluente sobre a 

superfície de um leito de areia (MAGALHÃES et 

al., 2016). Durante a infiltração do líquido ocorre 

a purificação por mecanismos físicos, químicos e 

biológicos (AUSLAND et al., 2002). O tratamen-

to físico é resultante da filtração propiciada pela 

areia, influenciando principalmente a remoção 

de sólidos suspensos (MENORET et al., 2002), 

enquanto o químico se processa pela adsorção 

de determinados compostos. Entretanto, a pu-

rificação depende principalmente da oxidação 

bioquímica que ocorre no contato do afluente 

com a cultura biológica.
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A NBR 13969 (1997) recomenda que, ao se utili-

zar o filtro de areia no pós-tratamento de efluen-

te do tanque séptico, a taxa de aplicação limite- 

se a 100 Lm-2dia-1. Caso seja proveniente de um 

processo aeróbio, dobra-se esse valor. Apesar de 

a USEPA (United States Environmental Protection 

Agency) ser uma agência ambiental de um país 

com clima mais frio, recomenda taxas superio-

res aos da norma brasileira, variando entre 80 e  

200 Lm-2dia-1 quando a alimentação provém do 

tanque séptico e de 200 a 400 Lm-2dia-1, se origi-

nária do filtro aeróbio.

Em um projeto piloto, Tonon et al. (2015) em-

pregaram em filtros de areia taxas de aplicação 

superiores a 500 Lm-2dia-1 de efluente anaeró-

bio, obtendo no líquido final valores superiores 

a 6 mgL-1 de oxigênio dissolvido (OD), turbidez 

abaixo de 2 UT, valores de demanda química de 

oxigênio (DQO) inferiores a 80 mgO
2
L-1, demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO) que não superou 

31 mgL-1 e uma completa nitrificação.

Tendo essa fundamentação, a presente pesquisa 

buscou avaliar duas conjugações diferentes de 

reatores aplicáveis ao saneamento descentrali-

zado e rural: a) a associação do tanque séptico ao 

filtro de areia; b) a combinação do tanque sép-

tico ao filtro anaeróbio e filtro de areia. A com-

paração dessas duas alternativas foi baseada na 

avaliação de parâmetros físicos, químicos e bio-

lógicos e em sua manutenção. 

2  METODOLOGIA
Esta pesquisa foi desenvolvida na empresa Villa 

Stone Comércio e Indústria de Materiais Básicos 

para Construção Limitada, localizada em Campi-

nas (São Paulo). A empresa produzia diversos tipos 

de pisos para calçamento e possuía 10 funcioná-

rios, tendo a perspectiva de no futuro atingir 20 

operários. O esgoto utilizado no projeto era pro-

veniente de atividades domésticas, relacionadas 

à higiene dos funcionários, não adentrando no 

sistema a parcela do efluente industrial.

2.1 Tanque Séptico

Após o início da operação do sistema, o esgoto 

gerado foi coletado e encaminhado para o tanque 

séptico com câmara única, o qual foi construído 

com anéis pré-moldados de concreto, tendo diâ-

metro interno de 1,90 m e profundidade total de 

2,34 m e volume útil de 4,30 m3. O projeto foi ba-

seado na NBR 7229 (1993) e no número de fun-

cionários que existirá na empresa quando houver 

sua plena capacidade. Para isso foi adotada a Eq. 1 

e as considerações expostas na Tabela 1.

V=1000+N.(CT+K.Lf
)  (1)

Sendo: V o volume útil, N o número de pessoas 

contribuintes, C a contribuição de despejos, T o 

período de detenção, K a taxa de acumulação de 

lodo digerido e L
f
 a contribuição de lodo fresco.

Tonetti AL, Cruz LMO, Gomes BGLA, Figueiredo ICS 

Tabela 1 - Dados para a construção do tanque séptico e filtro anaeróbio.

Item Unidade Tanque Séptico Filtro Anaeróbio

Pessoas Contribuintes (N) Funcionários 20 20

Contribuição de Despejos (C) L/funcionários.dia 70 70

Período de Detenção (T) Dia 2 1 (15 a 25°C)

Taxa de Acumulação de Lodo 
Digerido (K) dia-1 57 -

Contribuição de Lodo Fresco (L
f
) L/funcionários.dia 0,30 -

Volume Calculado (V) m3 4,14 2,24

Volume Adotado (V) m3 4,30 1,57
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Observa-se uma pequena discrepância entre o 

volume calculado e o volume adotado. Isso se de-

veu ao uso de anéis pré-moldados de concreto, 

que impediam a obtenção do valor exato; assim, 

optou-se por um volume ligeiramente superior.

2.2 Filtro Anaeróbio

O esgoto entrava pela parte inferior do filtro 

anaeróbio construído com anéis pré-moldados 

de concreto, tendo diâmetro interno de 1,38 m 

e profundidade total de 2,42 m. O volume útil 

era de 1,57 m3, tendo sido dimensionado ba-

seando-se na NBR 13969 (1997). Para isso em-

pregou-se a Eq. 2 e as considerações expostas 

na Tabela 1.

V
u
=1,6.N.C.T  (2)

Sendo: V
u
 o volume útil, N o número de pessoas 

contribuintes, C a contribuição de despejos e T o 

tempo de detenção hidráulica.

Foi adotado para o filtro anaeróbio um volume 

inferior ao sugerido pela norma brasileira, sen-

do que essa medida baseia-se nos trabalhos 

de Alem Sobrinho e Said (1991); Tonetti et al. 

(2011); De Oliveira Cruz et al. (2018); De Oliveira 

Cruz et al. (2019), os quais obtiveram resultados 

satisfatórios para a remoção de matéria orgânica 

com a adoção de tempos de detenção hidráulica 

inferiores aos sugeridos pela NBR 13969 (1997).

No presente estudo, o material suporte adota-

do no filtro anaeróbio foi casca de coco verde da 

espécie Cocos nucifera, que anteriormente à sua 

colocação no interior do reator teve cada unida-

de dividida em quatro partes (Fig. 1).

  
 

A B A B

Figura 1 - Cascas de coco verde da espécie Cocos nucifera.

2.3 Filtro de Areia

O líquido que deixava o filtro anaeróbio era di-

recionado a uma caixa sifonada (Fig. 2), a qual 

tinha formato quadrado com largura de 0,30 m 

e com volume útil de 0,025 m3. A adoção desse 

dispositivo visava uma aplicação de afluente de 

forma intermitente, garantindo que o leito de 

areia mantivesse uma característica aeróbia de 

tratamento. Assim, somente após atingir o vo-

lume de 0,025 m3 havia a formação de um sifão 

que garantia a aplicação desse volume de líquido 

no filtro de areia.

Uso de tanque séptico e filtro de areia no tratamento de esgoto e benefícios do filtro anaeróbio

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 232 / pp 104-118 | Out a Dez, 2021



108

 
 

Afluente 
Efluente 

Figura 2 - Esquema e foto da caixa sifonada adotado na pesquisa (DE OLIVEIRA CRUZ et al., 2019).

Antes que o líquido encaminhado pela tubulação 

oriunda da caixa sifonada atingisse a superfície dos 

leitos de areia, havia seu choque com uma placa 

quadrada de madeira com 0,20 m de comprimento.

O filtro de areia foi construído com anéis pré-fa-

bricados de concreto, com diâmetro interno de 

1,90 m, possibilitando uma área superficial de 

2,84 m2. No tocante ao leito de tratamento se-

guiu-se um dimensionamento baseado na pes-

quisa desenvolvida por Tonetti (2008), conforme 

apresentado na Tabela 2.

Tabela 2 - Dados para a construção do filtro de areia 
baseados em Tonetti (2008).

Item Unidade Valor 
Adotado

Pessoas Contribuintes (N) Funcionários 20

Contribuição de Despejos (C) L/funcionários.dia 70

Volume Diário de Contribuição (V) L 1400

Área Superficial para Taxa de  
500 L.m-2.dia-1 m2 2,80

Área Superficial Adotada m2 2,84

Para a composição do leito foram empregadas 

três camadas estratificadas a partir da base do 

reator (Fig. 3). A primeira possui 0,20 m de pro-

fundidade e foi composta por brita 2, com diâ-

metro efetivo (D10
) de 16,12 mm, coeficiente de 

desuniformidade (C
D
) de 1,89 e coeficiente de 

vazios (C
v
) de 45,80 ± 0,40%. Logo acima esta-

va a camada formada por brita 1 com D
10

 igual 

a 7,51 mm, CD de 1,66 e Cv de 44,08 ± 0,38%, 

tendo 0,05 m de profundidade. Esse material 

objetivou sustentar a areia, impedindo que suas 

partículas fossem arrastadas para fora da es-

trutura do sistema.

Quanto ao leito de areia, foi adotada profundi-

dade de 0,40 m. A areia empregada foi a popu-

larmente denominada de média, classificada de 

acordo com procedimento apresentado pela NBR 

6502 (1995), possuindo um diâmetro efetivo de 

0,18 mm, coeficiente de desuniformidade de 

3,14 e coeficiente de vazios de 28,58 ± 0,87%.

A taxa de aplicação ao longo de um dia adota-

da no dimensionamento do filtro de areia exce-

dia aquela sugerida pela norma brasileira (NBR 

13969, 1997). Essa particularidade foi baseada 

na pesquisa desenvolvida por Tonon et al. (2015), 

que constataram que mesmo com disposições 

maiores que 500 Lm-2dia-1, valor superior ao li-

mite máximo recomendado pela norma, havia a 

geração de um efluente adequado aos padrões 

de lançamento.

Tonetti AL, Cruz LMO, Gomes BGLA, Figueiredo ICS 
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2.4 Aspectos operacionais e etapas do projeto

O projeto foi desenvolvido em duas Etapas. Na 

Etapa 1 foi avaliada a associação do tanque sép-

tico com o filtro de areia. Na Etapa 2 foi estudada 

a associação do tanque séptico ao filtro anaeró-

bio e ao filtro de areia (Tabela 3). Cada etapa foi 

operada até que ocorresse o entupimento do lei-

to de areia. Em cada uma delas isso se deu 3 ve-

zes. Após cada entupimento era feita a raspagem 

da camada superficial (5 cm) e imediatamente 

era reiniciada a aplicação do afluente.

 
 

Efluente 

Afluente 

Areia (0,20m) 

Brita 2 (0.05m) 
Brita 1 (0.05m) 

Figura 3 - Esquema do filtro de areia adotado na pesquisa (DE OLIVEIRA CRUZ et al., 2019).

Tabela 3 - Etapas do projeto.

Etapa 1

 

Etapa 2

 

Nos dias da coleta dos efluentes para as análises 

laboratoriais era avaliada a vazão de geração de 

esgoto. Para isso foi instalado um hidrômetro na 

tubulação descarte do efluente tratado.

2.5 Coleta de Amostras e Análises Laboratoriais

Foram coletadas amostras dos seguintes pon-

tos de coleta: efluente do tanque séptico, filtro 

anaeróbio e filtro de areia. Para cada amostra 

Uso de tanque séptico e filtro de areia no tratamento de esgoto e benefícios do filtro anaeróbio
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eram feitas as seguintes análises: pH, alcalini-

dade, oxigênio dissolvido (OD), turbidez, série 

de sólidos, DQO, DBO, compostos nitrogenados, 

fósforo e coliformes termotolerantes. Todas as 

análises foram realizadas no Laboratório de Sa-

neamento da Faculdade de Engenharia Civil, Ar-

quitetura e Urbanismo da UNICAMP (LABSAN), 

baseadas em APHA et al. (2012).

Foi verificada a presença e a redução da viabili-

dade de ovos de helmintos no esgoto bruto e nos 

efluentes dos filtros anaeróbios e filtros de areia, 

assim como nos lodos gerados e no leito de areia. 

Para isso era utilizada a metodologia para ava-

liação de helmintos preconizada pela CONAMA 

375 (2006), além de se verificar a ocorrência dos 

protozoários intestinais por meio da metodolo-

gia preconizada por Meyer (1978).

Os resultados obtidos foram submetidos a um 

tratamento estatístico e os dados eram analisa-

dos quanto a variância e as médias comparadas 

por meio do teste de Kruskal-Wallis ao nível de 

5% (p ≤ 0,05).

3 RESULTADOS
Por meio de monitoramento ao longo do estudo, 

constatou-se que no local onde estava instala-

do o sistema de tratamento houve um consumo 

médio de 1123 ± 373 L.dia-1 de água potável. A 

produção de esgoto chegou a 295 ± 247 L.dia-1. 

Desse modo, a razão entre a produção de esgo-

to e o consumo de água foi de apenas 26 ± 34%. 

Esse baixo valor para o coeficiente de retorno 

(C) pode ser explicado pelo direcionamento de 

grande volume de água potável para o processo 

produtivo e limpeza do piso da empresa, além da 

rega de jardim.

A vazão diária de esgoto era mensurada após 

a passagem pelo filtro de areia, representando 

o montante de água residual que realmente foi 

tratada. Como esse reator possuía uma área su-

perficial de 2,84 m2, tem-se que em média ha-

via a disposição de uma taxa de 104 Lm-2dia-1. O 

valor é bastante inferior ao inicialmente estipu-

lado para o dimensionamento do filtro de areia  

(500 Lm-2dia-1). Essa diferença deveu-se possi-

velmente a dois fatores: a) o citado uso da água 

no processo produtivo e limpeza do piso da in-

dústria; b) um consumo de água pelos funcioná-

rios inferior a 70 Ldia-1, ou seja, abaixo do estipu-

lado pela NBR 7229 (1993) para empresas onde o 

funcionário não prepara sua própria alimentação.

Desse modo, as informações levantadas neste 

trabalho poderão contribuir para fomentar no-

vas pesquisas que avaliem o consumo de água e 

produção de esgoto em casas ou indústrias que 

possuam seu próprio sistema de tratamento. 

Caso contrário, seguindo as orientações da NBR 

7229 (1993), será mantida a construção de siste-

mas descentralizados superdimensionados.

No entanto, o maior consumo de água e con-

sequente geração de esgoto ocorria durante o 

período de operação da empresa, entre as 8h00 

e as 17h00. O filtro de areia recebia uma taxa 

diária média de aplicação de 103 Lm-2dia-1, po-

rém todo o esgoto chegava ao sistema de forma 

concentrada, entre as 8h00 e às 17h00. Logo, 

pode-se afirmar que a taxa de aplicação real foi 

superior ao valor diário médio. No intervalo entre 

as 8h00 e as 17h00 (9 horas), o filtro de areia re-

cebia a disposição de 295 L de esgoto sobre sua 

superfície, equivalente a taxa de 277 Lm-2dia-1. 

Esse valor é muito superior ao recomendado pela 

NBR 13969 (1997). Essa norma sugere que, ao 

se utilizar o filtro de areia no pós-tratamento de 

efluente anaeróbio, a taxa de aplicação deve se 

limitar a 100 Lm-2dia-1. Por sua vez, a USEPA reco-

menda taxas superiores às da norma brasileira, 

variando entre 80 e 200 Lm-2dia-1.

Conforme será discutido nos itens seguintes, 

apesar de essa taxa de aplicação efetiva ser 

maior do que as apresentadas pela norma bra-

Tonetti AL, Cruz LMO, Gomes BGLA, Figueiredo ICS 
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sileira e dos EUA, o efluente sempre se mostrou 

com excelente qualidade.

3.1 Manutenção do Sistema

Em média, na Etapa 1 até o momento do entupi-

mento transcorriam 10 semanas. Na Etapa 2, na 

qual foi posta em operação a associação do tan-

que séptico ao filtro anaeróbio e filtro de areia, 

houve uma ampliação do tempo demandado até 

que existisse o entupimento. Em média foram ne-

cessárias 20 semanas para a obstrução do fluxo 

do afluente, o dobro do encontrado para a Etapa 

1. Pode-se observar que o primeiro benefício do 

acréscimo do filtro anaeróbio a esse sistema de 

tratamento seria a diminuição da frequência de 

manutenção do leito de areia.

Uma explicação para esse comportamento pode 

ser a diminuição da concentração de sólidos sus-

pensos propiciada pelo filtro anaeróbio. No caso, 

a remoção chegou a 70 ± 11% (Tabela 4), caindo 

de 134 ± 40 (efluente do tanque séptico) para  

40 ± 20 mgL-1 (efluente da combinação do tan-

que séptico + filtro anaeróbio).

É importante destacar que a manutenção do 

leito exigia apenas a raspagem de uma camada 

de 5 cm da sua superfície, possibilitando o ple-

no restabelecimento do bom funcionamento do 

sistema de tratamento. Esse resultado está coe-

rente com as afirmações de Rodgers et al. (2005). 

Esses autores constataram que a formação de 

biomassa na camada superficial aumenta o tem-

po de retenção e reduz a área efetiva para o fluxo 

de líquido, além de alterar a capacidade hidráu-

lica e a taxa de infiltração. Por sua vez, ao utilizar 

colunas de areia, Kristiansen (1981) notou que a 

perda de infiltração incidia principalmente nos 

primeiros 2 cm do solo, resultante dos sólidos e 

da atividade biológica. O restante do leito per-

manecia praticamente inalterado.

Após a conclusão da Etapa 1 (Tanque Séptico + 

Filtro de Areia) e antes de iniciar a Etapa 2 (Tan-

que Séptico + Filtro Anaeróbio + Filtro de Areia) 

decidiu-se pela completa troca da areia. No caso, 

foi empregada uma areia com as mesmas carac-

terísticas da utilizada na Etapa 1. A substituição 

do material filtrante visou ao início da operação 

dos filtros de areia em condições semelhantes 

as existentes na Etapa 1. Também foi feita a re-

moção do lodo do interior do tanque séptico. No 

caso, como o sistema estava em operação havia 

quase um ano, poderia ocorrer o arraste desse 

material para fora do reator, comprometendo os 

dados gerados pela nova associação de reatores 

em estudo.

3.2 Parâmetros físicos e químicos

A média da temperatura encontrada para o 

ambiente e para o esgoto foi de 22,6 ± 3,7°C e  

23,7 ± 2,4°C, respectivamente. Deste modo, não 

houve ao longo do desenvolvimento da pesquisa 

dados para o efluente anaeróbio e efluente dos 

filtros de areia que indicassem alguma interfe-

rência da temperatura sobre o tratamento, cau-

sando algum prejuízo a qualidade dos efluentes.

Ao longo de toda a pesquisa (Etapas 1 e 2), o pH 

do efluente do tanque séptico e do filtro de areia 

sempre se manteve próximo à neutralidade (Ta-

bela 4). Após a partida do filtro anaeróbio na Eta-

pa 2, seu efluente também se manteve próximo à 

neutralidade (7,5 ± 0,2). Tais resultados demons-

tram a estabilidade do sistema no tocante ao pH. 

Além disso, Chernicharo (2008) considera que os 

valores de pH compreendidos entre 6,0 e 8,0 são 

adequados para o bom funcionamento dos siste-

mas anaeróbios.
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Tabela 4 - Dados para a construção do tanque séptico e filtro anaeróbio

Parâmetro Tanque Séptico Filtro Anaeróbio
Filtro de Areia

Etapa 1 Etapa 2

SST (mgL-1) 134 ± 40 40 ± 20 27 ± 14 16 ± 8

pH 7,3 ± 0,2 7,5 ± 0,2 7,5 ± 0,3 7,3 ± 0,3

Alcalinidade total (mgCaCO
3
L-1) 567 ± 106 408 ± 36 486 ± 62 288 ± 75

Turbidez (UT) 358,5 ± 354,5 113,7 50,0 3,8 ± 1,5 3,7 ± 2,1

OD (mgL-1) 0,4 ± 0,2 0,5 ± 0,2 4,8 ± 1,2 4,4 ± 1,0

DQO (mgL-1) 423 ± 123 183 ± 35 109 ± 62 81 ± 6

DBO (mgL-1) 125 ± 26 40 ± 22 21 ± 8 17 ± 11

N-NTK (mgL-1) 144,1 ± 40,1 91,2 ± 33,0 113,6 27,5

N-NO3- (mgL-1) 3,3 ± 1,3 2,7 ± 1,5 15,0 ± 5,9 69,3 ± 42,7

Fósforo (mgL-1) 13,0 ± 9,6 9,3 ± 2,8 8,0 ± 3,6 4,4 ± 2,6

E coli (NMP100mL-1) 2,7x105 ± 2,3x105 1,8x105 ± 2,2x105 9,2x103 ± 2,2x103 1,0x103 ± 2,4x103

Quanto ao filtro de areia, não foi observada qual-

quer queda dos valores de pH. Pode ser notado 

que seu valor médio, em muitos casos, foi ligei-

ramente superior ao encontrado no efluente do 

tanque séptico e filtro anaeróbio. Esse compor-

tamento diferencia-se daquele encontrado por 

Tonetti et al. (2012). Os autores empregaram 

um sistema semelhante de tratamento e encon-

traram pH muito inferiores no efluente do filtro 

de areia (<4,0). Segundo os pesquisadores, essa 

queda dos valores de pH foi resultante do acen-

tuado processo de nitrificação que ocorria no 

leito de areia, que atingia 100% dos compostos 

nitrogenados. No presente estudo, a nitrifica-

ção foi bastante tímida, atingindo no máximo  

15,5 ± 5,6% do nitrogênio total na Etapa 1 e  

50,6 ± 16,7% na Etapa 2.

No tocante à alcalinidade total, para toda a Eta-

pa 1 o efluente do tanque séptico apresentou 

uma média igual a 567 ± 106 mgCaCO3
L-1. Na 

Etapa 2 houve uma queda significativa da média, 

chegando a 408 ± 36 mgCaCO
3
L-1. Uma possível 

explicação para esse comportamento pode estar 

relacionada a retirada do lodo ao final da Etapa1.

O efluente do filtro de areia atingiu uma alcali-

nidade igual a 486 ± 62 mgCaCO
3
L-1 na Etapa 1. 

Não foi notada diferença significativa entre os 

valores do efluente do tanque séptico e do filtro 

de areia (Tabela 4), apontando para um pequeno 

desempenho da nitrificação. Na Etapa 2 perce-

be-se que houve uma queda na alcalinidade do 

efluente do filtro de areia, comparativamente 

aos valores encontrados no efluente do filtro 

anaeróbio. Assim como para o pH, esses menores 

valores de alcalinidade estão correlacionados à 

ampliação da nitrificação no leito de areia. Esses 

resultados apontam que a associação do tanque 

séptico ao filtro anaeróbio gera um efluente com 

melhores características para a ocorrência da ni-

trificação no leito de areia.

Cabe destacar que os valores de alcalinidade 

encontrados para o efluente dos filtros de areia 

em todo o estudo são muito superiores aos en-

contrados por Tonetti et al. (2012). Esses au-

tores obtiveram uma alcalinidade total média 

para o efluente do reator anaeróbio igual a 208 

± 55 mgCaCO3
L-1. Para o efluente de um conjun-

to de filtros de areia, esses pesquisadores sem-

pre obtiveram valores próximos a zero.

Pode-se notar que a alcalinidade encontrada no 

efluente do tanque séptico foi muito superior à 

considerada típica, a qual segundo von Sperling 

(2005) oscila entre 100 e 250 mgCaCO3
L-1. Uma 

possível explicação para essa diferença de resul-

tados pode estar associada à baixa diluição do 

esgoto existente em sistemas que tratam águas 

residuais de pequenas comunidades, tal como o 

existente na presente pesquisa. Nas regiões onde 
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há grande geração de esgotos, ocorre uma maior 

possibilidade de alto consumo de água per capi-

ta e, consequentemente, uma maior diluição do 

resíduo gerado. Como consequência, os valores 

de alcalinidade tendem a ser menores. Outra hi-

pótese seria o fato de que em áreas comerciais e 

indústrias as pessoas envolvidas acabam usando 

os banheiros com maior frequência para urinar, e 

a urina tem alta concentração de ureia e grandes 

valores de alcalinidade.

É importante discutir se a alcalinidade existente 

no efluente anaeróbio gerado pelo tanque sépti-

co seria suficiente para suportar a nitrificação de 

todo o N-NTK no filtro de areia. Segundo Metcalf 

e Eddy (2003), para 1,00 g de N-NH4
+ convertido 

a nitrato, ocorre o consumo de 4,25 g de O
2
, for-

mando 0,16 g de novas células a partir da utili-

zação de 0,08 g de carbono inorgânico, além de 

diminuir em 7,07 g a alcalinidade como CaCO3
 do 

meio. Como o efluente dos reatores anaeróbios 

do presente estudo possuía 91,2 ± 33,0 mgL-1 

de N-NTK haveria um consumo de 640 mgL-1 de 

alcalinidade na forma de carbonato. Logo, tal 

como se deu com Tonetti et al. (2012), haveria a 

necessidade do aporte de um composto alcalino. 

Caso contrário haveria o comprometimento do 

pH, tornando-o ácido e, possivelmente, prejudi-

cial ao próprio tratamento.

A ocorrência de uma nitrificação apenas parcial 

pode ser um fator positivo para sistemas descen-

tralizados. Caso ocorresse a completa transfor-

mação dos compostos nitrogenados a nitrato, 

possivelmente haveria o comprometimento da 

qualidade do efluente no que tange ao pH. Esse 

fato poderia inclusive impedir seu lançamento 

em corpos hídricos ou mesmo o reúso. Cabe des-

tacar que o pH está presente no padrão de lan-

çamento em corpos hídricos (6 a 9), enquanto a 

concentração de nitrato faz parte apenas do pa-

drão de enquadramento (CONAMA 357, 2005).

No tocante à análise de sólidos suspensos totais 

(SST), pode-se perceber por meio da Tabela 4 que 

o efluente do filtro de areia apresentava uma con-

centração sem diferença significativa entre as 

duas etapas deste estudo. Deste modo, a inclusão 

do filtro anaeróbio não acarretou benefício à qua-

lidade do efluente final quanto a este parâmetro. 

No entanto, observa-se claramente que o filtro 

anaeróbio propiciou uma significativa remoção de 

sólidos na Etapa 2, chegando a 70 ± 31%.

Essa remoção de sólidos pelo filtro anaeróbio não 

trouxe benefícios à qualidade do efluente do filtro 

de areia, porém foi extremamente positiva quanto 

à manutenção do leito de areia. Como anterior-

mente discutido, aplicando o efluente provenien-

te do tanque séptico, após 10 semanas havia o 

entupimento do leito de areia, enquanto empre-

gando o efluente provindo do filtro anaeróbio o 

entupimento dava-se após 20 semanas.

A baixa concentração de sólidos suspensos tam-

bém seria benéfica para o reúso na agricultura 

devido à menor possibilidade de entupimento dos 

equipamentos utilizados na irrigação, tal como 

gotejador. Capra e Scicolone (2004) afirmam 

que há baixo risco de obstrução dos gotejadores 

quando a concentração final de SST for inferior a 

50 mgL-1. Logo, em todos os casos o efluente do 

filtro de areia atenderia a esse requisito.

Como consequência da remoção de sólidos sus-

pensos, o filtro de areia também foi muito eficien-

te na remoção de turbidez (Tabela 4). O efluente 

do tanque séptico apresentava valores médios 

iguais a 358,5 ± 354,5 UT, enquanto o filtro de 

areia gerava um efluente com valores muito infe-

riores, com média mínima na Etapa 1 igual a 3,8 ± 

1,5 UT e 3,7 ± 2,1 UT na Etapa 2. Nesses casos, a 

remoção chegou a 99,0 ± 2,4% e 96,7 ± 1,8%.

Esses baixos valores de turbidez e de sólidos 

suspensos totais permitem que na desinfecção 

do efluente haja a demanda por uma menor 

quantidade de cloro, logo será barateada algu-
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ma possibilidade de reúso seguro desse esgoto 

tratado. Desse modo, um diferencial importante 

do emprego de filtro de areia seria a garantia da 

geração de um efluente de excelente qualidade 

e com um aspecto e odor que não causa aversão 

ao ser humano.

Quanto ao OD, destaca-se a grande capacidade 

dos filtros de areia em oxigenar o líquido trata-

do. Para todas as Etapas, 1 e 2, a média foi de 4,6 

± 1,2 mgL-1. Essa aeração do efluente foi oca-

sionada pela operação intermitente do filtro de 

areia, garantida pela ação do sifão instalada a 

montante do reator. Entre uma aplicação e outra 

de afluente anaeróbio havia a possibilidade do 

preenchimento do leito com ar atmosférico.

No tocante à DQO do efluente do tanque sépti-

co, foram encontrados valores médios iguais a  

423 ± 123 mgO
2
L-1 (Etapa 1). Deve-se lembrar 

de que não foi avaliada a eficiência da remoção 

de matéria orgânica nesse reator, visto que o 

afluente percorria um trajeto muito curto entre 

a geração e a entrada no sistema de tratamento. 

Na Etapa 1, para o efluente do filtro de areia, ob-

teve-se uma DQO igual a 109 ± 62 mgO
2
L-1.

Na Etapa 2 o filtro anaeróbio propiciou uma di-

minuição de 57 ± 7% nos valores de DQO, a qual 

atingiu a média de 183 ± 35 mgO
2
L-1. Esse valor 

é bastante superior ao limite estipulado pela le-

gislação do Estado de Minas Gerais (COPAM no1, 

2008) e pela legislação aplicada na comunidade 

europeia (Diretiva 91/271/CEE). Elas apresentam 

os limites de 120 e 125 mgO
2
L-1 para o lança-

mento em corpos hídricos.

Ao avaliar a DBO do efluente deste reator, sua 

média chegou a 40 ± 22 mgO
2
L-1. Esse resultado 

confirma Chernicharo (2008) e Gonçalves et al. 

(2001), que afirmam que a combinação do tan-

que séptico ao filtro anaeróbio é capaz de gerar 

um efluente que atende a padrões mais restriti-

vos de lançamento, como a legislação do Estado 

de São Paulo (DECRETO Nº 8.468, 1976), que exi-

ge o limite de 60 mgL-1.

Mesmo com a entrada em operação do filtro 

anaeróbio não houve influência significativa no 

tratamento propiciado pelos filtros de areia. A 

eficiência de remoção média saltou de 83 ± 14% 

na Etapa 1 para 86 ± 7% na Etapa 2. Não existia 

diferença significativa entre as médias das DQO 

(Tabela 4). Desse modo, há uma forte indicação 

de que a presença de um filtro anaeróbio após 

um tanque séptico não leva a uma melhoria do 

pós-tratamento em filtros de areia no tocante à 

remoção de matéria orgânica.

A DBO efluente ao filtro de areia na Etapa 2 atin-

giu uma média de somente 17 ± 11 mgO
2
L-1, 

muito inferior ao limite máximo estipulado pela 

legislação do Estado de São Paulo (DECRETO Nº 

8.468, 1976).

Nos EUA, Widrig et al. (1996) testaram espes-

suras de leito entre 0,31 m e 1,63 m e carga 

hidráulica de somente 76 Lm-2dia-1 de esgoto. 

No experimento, os autores encontraram DBO 

no efluente do filtro mais raso de 11,0 mgL-1 e 

no mais profundo de 2,5 mgL-1, permitindo que 

chegasse à conclusão de que as profundidades 

superiores a 0,90 m não propiciavam vantagens 

ao tratamento. Na Irlanda, Rodgers et al. (2005) 

estudaram o emprego de esgoto doméstico em 

duas diferentes taxas de aplicação em colunas de 

areia de 0,425 e 0,900 m de profundidades. Eles 

obtiveram, ao utilizar 42 Lm-2dia-1, uma remoção 

de 67% em termos de DBO na coluna mais rasa e 

77% na mais profunda.

Comparativamente, na presente pesquisa foram 

aplicadas cargas hidráulicas de 277 Lm-2dia-1, 

cerca de 3,6 vezes superior à adotada por Widrig 

et al. (1996) e 6,6 vezes maior que a empregada 

por Rodgers et al. (2005). No entanto, os resul-

tados de DBO e DQO no efluente dos filtros de 

areia foram extremamente próximos ao dos au-

tores citados. Isso demonstra que o dimensiona-
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mento desse sistema em países de clima tropical, 

como o Brasil, não pode ser profundamente in-

fluenciado por normas estrangeiras.

3.3 Nitrogênio e fósforo

No tocante aos compostos nitrogenados, o NTK 

na Etapa 1 atingiu a média de 144,1 ± 40,1 mgL-1 e 

na Etapa 2 chegou a 91,2 ± 33,0 mgL-1 no efluen-

te do tanque séptico e filtro anaeróbio. Esses da-

dos estão muito acima da faixa apontada por von 

Sperling (1996) como típica para águas residuais 

de origem doméstica, que possui como limites as 

concentrações de 35 e 70 mgL-1. Também são su-

periores aos encontrados por Tonetti et al. (2012). 

Tal como a alcalinidade, essas altas concentrações 

podem ser fruto da pequena diluição do esgoto de 

pequenos grupamentos humanos. Além do que, 

como se trata de uma empresa, o banheiro é uti-

lizado pelos funcionários principalmente para uri-

nar, e não defecar.

Após a passagem pelo filtro de areia, houve um 

aumento na concentração de nitrato (Tabela 4), 

fruto da nitrificação. Na Etapa 1 a nitrificação 

atingiu somente 10,0 ± 9,3% do N-Total. Como 

explicação desse comportamento, de imediato 

pode ser descartada a hipótese da falta de aera-

ção do meio, visto que a concentração de oxigê-

nio dissolvido não apresentou diferença signifi-

cativa nas três fases da Etapa 1.

Uma hipótese para essa baixa eficiência poderia 

ser a concentração de N-NTK afluente ao filtro de 

areia, que chegou à média de 144,1 ± 40,1mgL-1 

na Etapa 1, a qual foi muito superior a existen-

te no estudo conduzido por Tonetti et al. (2012), 

que empregaram uma água residual que apre-

sentava concentração de N-Total igual a 48,1 ± 

9,6 mgL-1. Esses mesmos autores encontraram 

uma completa nitrificação do afluente anaeróbio 

aplicado na superfície de leitos de areia.

Após a introdução do filtro anaeróbio no siste-

ma de tratamento (Etapa 2), nota-se que a nitri-

ficação foi mais expressiva, chegando à média 

de 69,3 ± 42,7 mgL-1 ou o equivalente a 76,0 ± 

16,7% do N-Total. Uma possível explicação para 

essa melhoria do desempenho na Etapa 2 em 

comparação ao obtido na Etapa 1 seria a criação 

de condições mais adequadas para as bactérias 

nitrificantes competirem com as heterotróficas. 

No caso, o filtro anaeróbio removeu 55 ± 7% nos 

valores de DQO presentes no efluente do tanque 

séptico, diminuindo a disponibilidade de matéria 

orgânica nos filtros de areia.

O menor desempenho para a nitrificação quan-

do comparado ao estudo conduzido por Tonetti 

et al. (2012) e Magalhães et al. (2016) poderia ser 

fruto da menor profundidade do leito de areia. 

Na presente pesquisa foi adotado o valor de 0,40 

m, enquanto Tonetti et al. (2012) empregaram  

0,75 m e obtiveram a completa nitrificação dos 

compostos nitrogenados. Porém, buscando com-

preender a evolução do tratamento do afluente 

ao longo da infiltração em um leito de areia, Pell 

e Nyberg (1989) coletaram amostras em diver-

sas profundidades a partir da superfície de filtros 

de areia e concluíram que a nitrificação se deu a 

poucos centímetros da superfície do leito. Abai-

xo de 15 cm não foram encontradas mudanças 

significativas. Em experimento similar conduzido 

por Ellis (1987), constatou-se que 50% da nitrifi-

cação e remoção dos sólidos ocorriam igualmen-

te na camada superficial.

Desse modo, a literatura não indica que a pro-

fundidade adotada seja uma explicação adequa-

da para a menor eficiência da nitrificação obti-

da nesta escala real quando comparada à piloto 

(TONETTI et al. 2012).

A concentração de fósforo presente no efluente 

do tanque séptico ao longo de toda a pesquisa 

era de 10,5 ± 2,9 mgL-1. Esse valor está muito aci-

ma daquele encontrado por Tonetti et al. (2012), 
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os quais encontraram uma concentração de ape-

nas 3,3 ± 0,9 mgL-1. No entanto, está dentro da 

faixa apresentada por von Sperling (1996) como 

típica para esgotos domésticos, a qual varia en-

tre 5 e 25 mgL-1.

O filtro de areia propiciou uma eficiência de re-

moção tendendo ao decréscimo ao longo do es-

tudo. No decorrer das semanas havia uma ten-

dência a aumentar a concentração de fósforo até 

atingir o entupimento. Possivelmente esse com-

portamento pode estar ligado à contínua satura-

ção da capacidade do leito de areia em adsorver 

esse composto.

Após cada entupimento ocorria a retirada da ca-

mada superficial do leito e a reposição com areia 

nova. Essa ação trazia como benefício o retorno 

a uma alta remoção de fósforo. Novamente, essa 

capacidade foi diminuindo ao longo das semanas. 

Desse modo, o aumento da concentração de fós-

foro no efluente pode ser um indicativo químico 

da existência de entupimento do leito de areia.

3.4 Escherichia Coli e Patógenos

No tocante à densidade de Escherichia coli, a re-

moção propiciada pelos filtros de areia nas com-

posições avaliadas foi de apenas 2 unidades lo-

garítmicas (Tabela 4). Esses valores associados à 

pequena turbidez encontrada possibilitarão que 

baixas dosagens de cloro levarão a rápida elimi-

nação destes organismos indicadores de conta-

minação fecal (LEONEL et al., 2016).

Stevik e Ausland (2004) e Bancolé (2001) obti-

veram uma remoção de microrganismos em fil-

tros de areia entre 2 e 6 unidades logarítmicas. 

Segundo os autores, a remoção ocorria devido à 

retenção e à degradação. Na retenção estão en-

volvidos os mecanismos físicos de filtração me-

cânica, enquanto na degradação o microrganis-

mo é exposto a um conjunto de fatores abióticos 

e bióticos desfavoráveis. Entre os bióticos está a 

presença de predadores, principalmente de pro-

tozoários (STEVIK et al., 2004).

Nos efluentes do tanque séptico, filtro anaeró-

bio e filtro de areia não foram detectados ovos 

de helmintos. Possivelmente esse resultado pode 

estar associado à inexistência de algum indiví-

duo infectado por esse parasita. Mesmo a areia 

retirada após a manutenção dos leitos não apre-

sentou qualquer contaminação.

De forma geral, ao comparar os resultados ob-

tidos com os valores microbiológicos sugeridos 

pela OMS (2000) para uso de esgoto doméstico 

tratado em culturas, constata-se que nenhum 

dos efluentes estaria adequado para irrigação 

de culturas que sejam comidas sem cozimento, 

campos esportivos e parques públicos. Nesse 

caso, a densidade máxima de coliformes fecais 

permitida é de 103 NMP 100 mL-1. No entanto, 

seria viável para a irrigação de cereais e culturas 

a serem industrializadas, silviculturas, árvores 

frutíferas e forrageiras para feno e silagem, nas 

quais se exige um efluente com densidade limite 

de 105 NMP 100 mL-1.

4 CONCLUSÕES
Os resultados da presente pesquisa apontam 

para a necessidade de revisão dos critérios de 

dimensionamento de sistemas simplificados de 

tratamento de esgoto. Possivelmente deverá ser 

considerada a geração de menores volumes de 

esgoto per capita em empresas ou localidades 

isoladas e considerar o real período das ativida-

des produtivas e de produção da água residual.

O uso do filtro anaeróbio após o tanque séptico 

acarreta um período maior de uso do filtro de 

areia sem o entupimento da camada superficial 

do leito de areia (20 semanas). O filtro anaeróbio 

gera um efluente que cria condições para uma 

maior ocorrência da nitrificação no leito de areia.
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A DBO do efluente do filtro de areia foi de so-

mente 17 ± 11 mgO2L-1, inferior ao limite es-

tipulado pela legislação do Estado de São Paulo 

(DECRETO Nº 8.468, 1976). A adoção do filtro 

anaeróbio após o tanque séptico não beneficiou 

a remoção de DQO.

O sistema composto por tanque séptico, filtro 

anaeróbio e filtro de areia não deve ser projeta-

do seguindo orientações de pesquisas ou órgão 

ambientais de países com clima mais frio que o 

brasileiro. Na presente pesquisa foram dispos-

tas cargas hidráulicas até 6,6 vezes superiores 

às adotadas na Europa, mas houve a geração de 

efluente compatível com o de sistemas similares 

instalados na Irlanda e EUA.

Ao longo do uso do filtro de areia havia a tendên-

cia de queda da eficiência da remoção de fósforo, 

até o entupimento da superfície do leito de areia. 

Possivelmente, a capacidade de adsorção de fós-

foro pelo leito de areia não foi proveniente prin-

cipalmente da adsorção química da areia, mas 

devido à incorporação ao biofilme.
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