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RESUMO
Diversos são os fatores que constituem risco à saúde pública no Brasil. Dentre eles, destacam-se as condições precárias de saneamento básico. Este estudo teve como objetivo principal avaliar melhorias nas condições de saneamento do município de Codó, Maranhão,
através da construção do protótipo de um reator UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket)
destinado à remoção de matéria orgânica do esgoto doméstico que é lançado diretamente
no Rio Itapecuru, o qual corta a cidade de Codó - MA. A pesquisa de campo foi realizada através de questionários dirigidos a líderes comunitários (vinte sujeitos) e agentes de
saúde (trinta sujeitos) de cada bairro. O protótipo de reator UASB construído em cano
plástico PVC teve a avaliação da sua eficiência indicada a partir dos parâmetros: Demanda Química de Oxigênio (DQO) e Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) de amostras
do efluente doméstico bruto e filtrado. Os dados da pesquisa apontam a precariedade no
sistema de coleta de esgoto e, ainda, as doenças de veiculação hídrica como, diarreias e
verminoses. O reator UASB experimental apresentou resultados de remoção total de DQO
e de DBO de 61% e 67%, podendo ser, portanto, uma alternativa viável e eficiente para o
tratamento do esgoto.
Palavras-chave: Esgoto. Saneamento Básico. Protótipo de reator UASB.
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UASB reactor: a sustainable alternative
for sewage treatment in the city of
Codó - MA
ABSTRACT
26

There are several factors that constitute a risk to public health in Brazil. Among them, the
precarious conditions of basic sanitation stand out. This study had as main objective to evaluate
improvements in the sanitation conditions of the municipality of Codó, Maranhão through the
building of the prototype of a UASB reactor (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) destined to the
removal of organic matter from domestic sewage that is launched directly in the Itapecuru River,
that crosses the city of Codó - MA. The field research was carried out through questionnaires
addressed to community leaders (twenty subjects) and health agents (thirty subjects) from each
neighborhood. The prototype of the UASB reactor built in PVC plastic pipe had the evaluation of
its efficiency indicated from the parameters: Chemical Oxygen Demand (COD) and Biochemical
Oxygen Demand (BOD) of samples of the raw and filtered domestic effluent. The research data
points out the precariousness in the sewage collection system and, also, waterborne diseases such
as diarrhea and worms. The experimental UASB reactor showed results of total removal of COD
and BOD of 61% and 67% and it can, therefore, be a viable and efficient alternative for the
sewage treatment.
Keywords: Sewage. Basic Sanitation. UASB reactor prototype.
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1 INTRODUÇÃO

42,7% são tratados (SNIS, 2015a). Todavia, o

O saneamento básico pode ser definido
como o conjunto dos serviços de recolhimento e destinação adequada do lixo; fornecimento de água potável; tratamento e
disposição de águas residuais (ITB, 2012).
O funcionamento adequado desse sistema
é essencial à saúde e qualidade de vida da
população (OLIVEIRA, 2014; ANDRADE et

percentual de esgoto tratado nos estados da
região Nordeste do país é ainda menor, sendo que o estado do Maranhão aparece com
apenas 12,1% do esgoto tratado e, entre as
cidades maranhenses com menores índices
desse serviço, encontra-se Codó, cujo percentual de domicílios com rede pública de
esgoto é de apenas 7,7% (SNIS, 2015a).

al., 2014). Infelizmente, no Brasil, a corrup-

A matéria orgânica destaca-se como poluen-

ção e o desvio de verbas destinadas à criação

te principal dos esgotos domésticos, uma

e implementação de saneamento básico em

vez que, está sempre presente em sua com-

várias cidades, dificultam a vida de milha-

posição, sendo motivo de preocupação para

res de pessoas, somados a falhas no plane-

as autoridades e órgãos competentes, pois

jamento de obras e infraestruturas, obras

tais resíduos podem causar alterações eco-

inacabadas e completo desinteresse pelo ser

lógicas irreversíveis ao meio ambiente (PE-

humano, fatores que são comuns em países

REIRA, 2004). De forma sucinta, a matéria

subdesenvolvidos e atrasam o bem-estar so-

orgânica serve de alimento para organismos

cial e o desenvolvimento territorial de uma

decompositores que acabam consumindo

região. Segundo Paixão (2008), o sistema

o Oxigênio Dissolvido (OD) presente nas

de saneamento básico é visto como um dos

águas naturais, causando a mortandade de

maiores entraves enfrentados pelos gestores

vários seres que ali estavam presentes, in-

públicos, devido aos efeitos causados pela

clusive de peixes, além de tornar a água im-

falta de visibilidade das obras e a dificuldade

própria para o consumo humano (CETESB,

de provimento dos serviços a serem ofereci-

2020). No entanto, danos ambientais po-

dos à população. No ano de 2015, apenas

dem ser minimizados ou evitados quando

68% da população mundial tinha acesso ao

o esgoto é submetido a um sistema de trata-

saneamento básico adequado, ou seja, 2,4

mento adequado (SOUSA et al., 2013).

bilhões de pessoas no mundo ainda esta-

Considerando a precariedade dos sistemas

vam sem acesso a este serviço (WHO, 2015).

de saneamento básico no Brasil, o reator

Os dados de saneamento no Brasil estão re-

UASB representa uma alternativa susten-

lacionados com o abastecimento de água

tável e eficaz no tratamento de efluentes

potável e coleta de esgoto dos municípios,

tanto domésticos quanto industriais. Tais

os quais revelaram que mais de 90% da po-

características são responsáveis pelo reco-

pulação é abastecida com água potável, po-

nhecimento e utilização dessa tecnologia no

rém, apenas 50,3% dos esgotos produzidos

mundo (CHERNICHARO, 2007). Além dis-

são coletados e, deste percentual, apenas

so, os processos anaeróbicos desenvolvidos
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no reator UASB são simples e de baixo custo,

deral de Educação, Ciência e Tecnologia do

confiáveis e acessíveis, podendo ser projeta-

Maranhão para a delimitação da área.

dos, instalados e operados com a utilização

Durante a pesquisa de campo, foram realiza-

de materiais e mão de obra local (GUARIZ,
2013; SANTOS, E.M.A. et al., 2016).

28

das visitas às comunidades para aplicação de
questionários semiestruturados com o intuito

Atualmente, a ineficiência da Estação de

de adquirir informações dos líderes comuni-

Tratamento do esgoto da cidade de Codó,

tários (vinte sujeitos) e agentes de saúde (trin-

localizada no estado do Maranhão, tornou

ta sujeitos) sobre as condições de saneamento

o Rio Itapecuru (corpo d’água que abastece

básico local, funcionamento e trajetória da

a cidade) o principal receptor de efluentes

rede de esgotamento sanitário, além de iden-

domésticos decorrentes dos despejos dire-

tificar os problemas de saúde e impactos am-

tos de matéria orgânica e águas residuárias

bientais de conhecimento dos entrevistados.

no leito do rio. Diante desse cenário, há

O questionário supracitado foi estruturado

uma urgência no sentido de desenvolver

com uma área de identificação dos entrevis-

ou adaptar tecnologias economicamente

tados (nome, endereço, idade, sexo, cargo

viáveis para o tratamento de tais efluentes.

ou função social e coordenadas geográficas
da residência) e quatro questões pertinen-

2 METODOLOGIA

tes aos pontos discutidos nessa pesquisa, a

A presente pesquisa é de caráter qualitativo
e quantitativo, seguindo três etapas sequencialmente: pesquisa documental e bibliográfica, pesquisa de campo para aplicação de
questionários semiestruturados e pesquisa
aplicada mediante as análises químicas do
efluente tratado através do protótipo do reator UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket).
O desenvolvimento da pesquisa em sua totalidade foi direcionado à área de estudo

saber: 1) Como é feito o abastecimento de
água no bairro onde você mora? 2) Existe
rede coletora de esgoto no seu bairro? 3)
Qual é o destino do esgoto produzido na
sua residência? 4) Indique quais as principais doenças de veiculação hídrica que acometem as pessoas que vivem no seu bairro:
a) Diarreia; b) Verminose; c) Dengue; d) Cólera; e) Hepatite A; f) Não sofrem com essas
doenças; g) Outras (especifique).

delimitada pela zona urbana do município

2.1 Construção do protótipo de Reator UASB

de Codó-MA. Para a pesquisa documental

Posteriormente, construiu-se o protótipo

e de campo, buscou-se o apoio da prefei-

de reator UASB, em cano PVC nas seguintes

tura de Codó quanto ao levantamento de

dimensões: Altura útil 1,6 m; Diâmetro in-

informações pertinentes à área de estudo,

terno 0,15 m; Área superficial 0,018 m²; Vo-

bem como os bairros que compõem a zona

lume total 0,028 m³; Volume útil 0,028 m³

urbana da cidade. Para isso, utilizou-se um

(considerado o volume de vazio do meio

aparelho GPS de navegação, marca Garmin,

suporte); Vazão 0,15 m³/d; Tempo de de-

modelo RINO650, cedido pelo Instituto Fe-

tenção hidráulica teórica 0,19 d; Carga hi-
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dráulica 5,4 m³/m²d; Carga orgânica 2,802

no. Foram destinados três meses (de abril a

kgDQO/m d; Substrato (águas residuais do-

julho do ano de dois mil e dezessete) para

mésticas), conforme Figura 1- Protótipo de

a observação do processo de saturação do

Reator UASB.

reator no tratamento do esgoto bruto, sen-

Figura 1: Protótipo de Reator UASB.

do necessária a parada do reator, descarre-

3

gamento, limpeza e nova partida.
O protótipo foi alimentado em seis ciclos
diários com uma vazão de saída correspondente a 0,15 m³/d. Em seu interior, foi
instalado um distribuidor de efluente e um
separador trifásico, utilizando funil fabricado com material plástico de garrafa pet.
Esse mecanismo permite a separação das
três fases (líquido, sólido e gás) e auxilia no
processo de decantação dos flocos de lodo
(CHERNICHARO, 2007).
2.3 Análises das Amostras
As amostras de esgoto bruto e pós-tratamento do protótipo de reator UASB foram encaminhadas para o Departamento de Oceanografia e Limnologia da Universidade Federal
do Maranhão (UFMA Campus - Bacanga)

Fonte: Autor (2017).

São Luís - MA, para as análises de DQO (De-

Os cálculos realizados para encontrar os valo-

manda Química de Oxigênio) e DBO (De-

res referentes às dimensões do protótipo para

manda Bioquímica de Oxigênio), seguindo

essa pesquisa seguiram os critérios e condi-

a metodologia proposta por American Public

ções estabelecidas por Chernicharo (2007).

Health Association (APHA, 2005).

2.2 Funcionamento do Protótipo de
Reator UASB

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O tempo de partida de operação do Protó-

A pesquisa documental registrou doze bair-

tipo de Reator UASB foi de duas semanas, o

ros na zona urbana do município (São Se-

que corresponde ao tempo necessário para

bastião, Santa Filomena, São Francisco,

estabelecer todo o processo de tratamento

São Raimundo, São Pedro, Nova Jerusalém,

com geração de gás no sistema, sendo esse

Codó Novo, Santo Antônio, São Benedito,

um indicativo dos processos de conversão

São Vicente Palott, Centro e bairro São José)

de parte da matéria orgânica em gás meta-

delimitando a área de estudo. Nesse senti-
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do, a pesquisa documental aliada à pesquisa

Os dados quantitativos que representam tal

de campo, desempenharam um papel cru-

realidade foram obtidos através dos ques-

cial para o diagnóstico atual da situação dos

tionários aplicados e organizados na Ta-

serviços de saneamento básico na cidade

bela 1 - Condições de abastecimento, rede

de Codó. Com ambas as investigações, foi

coletora de esgoto e seu destino na zona

possível verificar que as condições de sanea-

urbana da cidade.

mento são precárias, principalmente no que

Os dados da Tabela 1 mostram que 100%

se refere à coleta e tratamento de esgoto.

dos entrevistados são beneficiados com

Dessa forma, praticamente todos os dejetos

água da rede pública do município, reve-

(detergentes, restos de comida, lixo, óleos,

lando que a cidade de Codó possui uma

gorduras, tintas e compostos químicos) pro-

média de abastecimento de água maior que

venientes das atividades comerciais e residen-

a média estadual. Conforme o relatório do

ciais, são lançados diretamente nos corpos

SNIS (2017b), a média estadual se aproxima

d’água em sua forma bruta, como mostram

dos 86%.

as ilustrações da Figura 2 - despejos de esgo-

Quanto à rede de esgotamento domiciliar,

tos no riacho Água Fria, afluente do Rio Itape-

apenas 8% dos entrevistados afirmaram que

curu. Essa realidade localiza-se visivelmente

são assistidos por esse direito. Há uma dife-

no bairro São Sebastião, Avenida Maranhão,

rença entre os dados da pesquisa e os dados

zona urbana do município de Codó.

fornecidos pelo SAAE (2017), onde o mu-

Figura 2: Despejos de esgotos no riacho

nicípio de Codó aparece com aproxima-

Água Fria, afluente do Rio Itapecuru – zona

damente 13% do esgoto coletado. Tal di-

urbana de Codó/MA.

vergência está diretamente relacionada à
cobertura da rede de esgoto nos bairros,
uma vez que, nem todos são contemplados
pela cobertura completa da rede de esgoto
(SAAE, 2017).
De fato, nos últimos anos, a preocupação
com investimentos na rede de esgoto da
cidade de Codó pelas autoridades competentes foi insuficiente. Geralmente, os governantes de países subdesenvolvidos não
investem nesse setor porque as obras não
têm grande visibilidade pública, já que ficam soterradas. Sendo assim, tanto a obra
como o seu promotor serão rapidamente

Fonte: Autor (2020).

“esquecidos” (MOTA, et al., 2014).
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Tabela 1: Condições de abastecimento, rede coletora de esgoto e seu destino na zona
urbana de Codó.
Abastecimento de água e esgotamento sanitário
Abastecimento domiciliar

Rede pública
Ausentes
SAAE*
Vala**
Rio***
Mato**
SAAE*
Fossa séptica****

Rede coletora de esgoto

Destino do esgoto com
relação aos bairros

Porcentagem (%)
100
92
8
42
25
17
8
8

*Serviço Autônomo de Água e Esgoto, **Esgoto a céu aberto, ***Rio Itapecuru ou seus afluentes, ****unidade
de tratamento primário de esgoto doméstico. Fonte: Autor, 2020.

Com relação ao destino do esgoto que é produzido nas residências, 25% são lançados
diretamente no Rio Itapecuru e em seus afluentes, enquanto 67% chegam ao mesmo
Rio de forma indireta por meio de esgotos a céu aberto e fossas sépticas. Nesse sentindo,
cabe ressaltar que apenas 8% dos esgotos produzidos são tratados pelo SAAE segundo as
informações dos questionários. Portanto, pode-se afirmar que através dos dados coletados, o Rio Itapecuru é o principal receptor dos efluentes residenciais. A Figura 3 mostra a
enorme porção de águas residuais que são despejadas diariamente no rio através do riacho
Água Fria, que corta município.
Figura 3: Ponto de encontro do Rio Itapecuru com o riacho Água Fria, zona Urbana de
Codó/MA.

Fonte: Autor (2020).
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Dessa forma, o rio sofre as consequências ambientais originadas do lançamento de matéria orgânica diretamente em seu leito, pois a poluição causada pelo despejo de matéria
orgânica, além de provocar a depuração e eutrofização do corpo d´água, contamina o
mesmo com vírus patógenos, bactérias, entre outros (SILVA, D.D. et al., 2014).
O resultado dessa poluição é observado na qualidade de vida da população. A Tabela 2
revela os dados percentuais (obtidos por meio da análise das respostas dos questionários
32

aplicados aos agentes de saúde entrevistados) dos principais casos de doenças diagnosticadas nos bairros da zona urbana da cidade de Codó.
Tabela 2: Dados percentuais dos principais casos de doenças diagnosticadas nos bairros
da zona urbana da cidade de Codó.
Principais doenças diagnosticadas
Diarreias
Verminoses
Dengue
Não sofrem com estas doenças

Porcentagem (%)
42
42
15
1

Fonte: Autor, (2020).

Os dados apresentados na Tabela 2 estão claramente associados à precariedade do saneamento básico, pois é possível estabelecer uma relação entre a contaminação da água pelos
esgotos domésticos com as doenças comumente diagnosticadas. uma vez que se apresentam valores significativos para diarreias e verminoses, consideradas doenças causadas pela
contaminação das águas (WHO, 2015). Juntas, tais doenças correspondem a 84% dos casos.
3.1 Eficiências do Protótipo de Reator UASB
Os dados obtidos através das análises dos parâmetros DQO (Demanda Química de
Oxigênio) e DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) para as amostras de água do Rio
Itapecuru, bem como as obtidas com o tratamento feito pelo protótipo de reator UASB
estão apresentados conforme a Tabela 3.
Tabela 3: Dados das amostras- Rio Itapecuru - Protótipo de reator UASB.
Bruta (Rio
Itapecuru)

Filtrada (Protótipo
de reator UASB)

Eficiência Total do protótipo
de reator UASB (%)

DQO (mgO2.L-1)

824

321

61

DBO (mgO2.L-1)

550

182

67

Parâmetros

Fonte: Autor, (2017).

De acordo com a Tabela 3, o protótipo de reator UASB apresentou eficiência na remoção de
matéria orgânica de 61% para valores de DQO e 67% para valores de DBO respectivamente. Esses dados corroboram com os valores encontrados na literatura. Diversos estudos em
ACTA TECNOLÓGICA v.16, nº 1, 2021

regiões tropicais comprovam a eficiência do

ve remoção de 63% e 64% de DBO e DQO.

reator UASB na remoção de matéria orgâni-

Mesmo com uma vazão média diária maior

ca em uma faixa que corresponde a 60-80%

e unidades de pós-tratamento, a autora re-

(BDOUR. et al. 2009; GUARIZ, 2014; SILVA,

gistrou uma remoção de DBO inferior ao

2014; PRASAD et al. 2016).

valor removido pelo protótipo construído

Sobre o estado da arte, de forma semelhante ao estudo realizado em Codó, Calijuri
et al. (2009) monitoraram o desempenho
de um reator UASB em Minas Gerais. Tal

em Codó-MA, no entanto, a quantidade de
DQO removida foi superior. Vale ressaltar
que, apesar das diferenças, ambos os valores podem ser considerados próximos.

reator foi operado pelo tempo de detenção

Em Natal-RN, Assis (2017) realizou uma

hidráulica (TDH) de 7h e obteve remoção

pesquisa com o objetivo de avaliar a

de 60% de DQO bruta tratando esgotos do-

eficiência de uma estação compacta de tra-

miciliares. O valor encontrado pelos auto-

tamento de efluentes domésticos, compos-

res foi próximo ao dessa pesquisa, havendo

ta por reator (UASB) seguido de Biofiltro

apenas a diferença de um ponto percentual

Aerado Submerso. Os resultados da pesqui-

entre os estudos.

sa para a remoção de Demanda Bioquímica

Em condições climáticas similares a essa pesquisa, Khan et al. (2015) operaram um reator
UASB sob condições ambientais de 28-40°C,
no Oriente Médio, com TDH 8h, tratando esgoto doméstico. A média de remoção obtida
foi em torno de 65-85% para os parâmetros
DBO e DQO. O fato de esse reator ter maior
eficiência está relacionado à quantidade de
matéria orgânica presente no efluente e prin-

de Oxigênio (DBO) e Demanda Química de
Oxigênio (DQO) no reator UASB, alcançaram valores médios de remoção de 40,0%
e 45,2%, respectivamente. O sistema citado
teve baixa eficiência quando comparado ao
estudo realizado em Codó-MA. Segundo a
autora, a baixa eficiência do sistema foi relacionada à baixa quantidade de lodo presente no reator UASB (ASSIS, 2017).

cipalmente às características físicas do lodo

É observada uma proximidade entre as efi-

utilizado (KHAN et al. 2015) Mesmo assim,

ciências registradas na literatura com as

os valores de eficiência entre os estudos não

obtidas nesse estudo, o que comprova o

se encontram muito distantes.

sucesso da construção e operação do pro-

Em Campina Grande-PB, Melo (2013), tratou efluentes domésticos com a finalidade

tótipo avaliado no tratamento de efluentes
domésticos do município de Codó-MA.

de obter um efluente para reuso agrícola.

O nível e a eficiência do tratamento do es-

Nesse sentido, operou-se um reator UASB

goto dependem diretamente dos padrões de

seguido de unidades de pós-tratamento. O

qualidade impostos para o efluente e para o

sistema experimental foi alimentado com

corpo receptor, preconizados por legislação

vazão média diária de esgoto doméstico

específica. No caso do Brasil, tais diretrizes

de 630 L/dia. Nesse estudo, o autor obte-

são estabelecidos pela Resolução nº 430 do
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Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que dispõe sobre as condições e padrões de lançamentos de efluentes em corpos d’água. De acordo com a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2011) o efluente do protótipo de reator
UASB desenvolvido nessa pesquisa encontra-se em condições adequadas para o lançamento direto em corpos hídricos.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No município de Codó, as condições de saneamento básico são precárias, destacando-se
a demanda insuficiente no atendimento da estação de tratamento de esgoto, onde praticamente todos os dejetos provenientes das residências e indústrias são lançados em sua
forma bruta no rio Itapecuru, causando danos ao meio ambiente e favorecendo a disseminação de doenças de veiculação hídrica, como diarreias e verminoses.
Vale ressaltar que, em 2018, a prefeitura de Codó lançou o Plano Municipal de saneamento básico, o qual foi dividido em quatro eixos temáticos como: Drenagem e manejo de
águas pluviais; Coleta e tratamento de esgoto; Abastecimento de água potável e limpeza
urbana e Tratamento de resíduos sólidos. Tal plano encontra-se em execução no município, porém, ainda não foi concluído.
Diante dessa realidade, o protótipo de reator UASB construído para essa pesquisa apresentou grande eficiência na remoção de matéria orgânica, sendo assim, uma opção viável,
de baixo custo, confiável e acessível, podendo ser projetado, instalado e operado com a
utilização de materiais e mão de obra local para o tratamento do esgoto doméstico do
município de Codó-MA.
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