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Resumo – O aumento contínuo da população e o intenso crescimento das cidades, problemas 

relacionados com coleta, tratamento e disposição dos esgotos têm gerado uma preocupação por parte 

dos órgãos ambientais. De acordo com Andrade Neto (2016) cada litro de esgoto pode poluir e 

contaminar centenas de litros de água natural. Dentro deste contexto, observa-se a importância da 

conservação das águas através do saneamento ambiental, uma vez que grande parte dos recursos 

hídricos do Brasil, principalmente na região sudeste apresenta níveis severos de criticidade em relação 

à qualidade de água (ANA, 2015). Nesta pesquisa buscou-se analisar a eficiência do uso de uma pedra 

porosa de filtro, à base de cal, para tratamento preliminar de esgotos domésticos coletados na cidade 

de Aracaju-SE, que serão direcionados para fins não nobres, auxiliando na redução de poluentes 

contidos nos esgotos antes de serem lançados in natura. A análise desta eficiência foi realizada através 

de testes físico-químicos como: DBO5, DQO, turbidez, cor, sólidos gerais e em suspensão, cloretos, 

salinidade, nitratos, e entre outros relacionados à qualidade da água, baseados na Resolução 357/05 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. O tratamento apresentou baixo custo, fácil 

produção e utilização, sendo bastante eficaz no tratamento preliminar do esgoto. 
 

Palavras-Chave – Águas residuais, tratamento preliminar, qualidade de água. 

 

Efficiency analysis of a porous stone developed for preliminary treatment of 

domestic sewage 
 

Abstract – The continuous increase of population and intense city growing, garbage collection, 

treatment and disposal of sewage, has been a concern of the ambient organs. From Andrade Neto 

(2016) each liter of sewage can pollute and contaminate hundred of liters of natural water. In his 

context it is observed the importance of water conservation by environmental sanitation, once most 

of the hydric sources of Brazil, mainly southwest, present severe levels of criticality of water quality 

(ANA, 2015). This research aims to analyze the efficiency of a porous stone as a filter, lime based, 

for preliminary treatment of domestic sewage collected in Aracaju-SE, that will be used to non-noble 

purposes, favoring the reduction of pollutes from the sewage before to be released in natura. This 

efficiency analysis was done using physicochemical tests as: DBO5, DQO, turbidity, color, general 

solids and in suspension, chlorides, salinity, nitrides, among others related with water quality, based 

on he resolution 357/05 of the National environmental council (Conselho Nacional do Meio Ambiente 

– CONAMA). The treatment presented low cost, easy production and usage, being very effective as 

a preliminary treatment of domestic sewage. 

 

INTRODUÇÃO 

O Brasil nos últimos anos vem apresentando período de seca prolongada cada vez mais 

frequente. O nordeste brasileiro completou cinco anos consecutivos de chuvas abaixo da normalidade 

no ano de 2016, em que os déficits hídricos têm preocupado os gestores de águas e municipais, pois 
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várias cidades localizadas nos estados da Paraíba, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas 

e Sergipe, correram sério risco de colapso no abastecimento de água. Observa-se a necessidade de 

ações voltadas para uso racional e conservação das águas, conforme preconizado na Lei 9.433/97. 

Aliado à baixa disponibilidade hídrica relacionada à climatologia local tem-se o crescente aumento 

das demandas e o mau uso dos recursos hídricos no Brasil, o que agrava a situação alterando a 

disponibilidade não só em relação à quantidade, mas a qualidade das águas, como é o caso de muitos 

rios das bacias do estado de Sergipe. 

O crescimento populacional com consequente aumento das demandas sociais gera dentre outros 

problemas, dificuldades relacionadas com a coleta, tratamento e disposição dos esgotos e 

consequentemente uma grande preocupação por parte dos órgãos públicos e ambientais. Dentre os 

inconvenientes que podem ser causados pelo lançamento indiscriminado de esgoto nos corpos d`água 

destacam-se: o aumento da matéria orgânica, de componentes tóxicos e metais pesados, de turbidez, 

de ácidos, da temperatura e alteração da cor. Todas essas alterações afetam a autodepuração do curso 

d’água, fenômeno vinculado ao restabelecimento do equilíbrio no meio aquático, por mecanismos 

essencialmente naturais, após as alterações induzidas pelos despejos afluentes [Costa, (1995)]. 

O saneamento ambiental é definido como sendo o meio de promoção da saúde pública e tem 

como objetivo “alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, compreendendo o abastecimento 

de água; a coleta, o tratamento e a disposição dos esgotos e dos resíduos sólidos e gasosos e os demais 

serviços de limpeza urbana; o manejo das águas pluviais urbanas; o controle ambiental de vetores e 

reservatórios de doenças e a disciplina da ocupação e uso do solo, nas condições que maximizem a 

promoção e a melhoria das condições de vida nos meios urbano e rural” [Costa,(1992)]. 

No Brasil, de acordo com dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB 2008, 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), verificou-se que pouco 

mais da metade dos municípios brasileiros (55,2%) de um total de 5564, possuíam serviço apropriado 

de esgotamento sanitário por rede coletora. Vale ressaltar, que esses dados se referem apenas a 

existência do serviço no município, sem considerar se o esgoto é tratado ou não, após ser coletado 

[Costa, (1993)]. 

Sabido do potencial de degradação do esgoto tem-se a necessidade de caracterizá-lo com a 

finalidade de conhecer o quão prejudicial ele pode ser para a vida humana e aquática e também para 

aplicar o tratamento mais adequado, com a finalidade de que o despejo seja lançado segundo padrões 

normativos, ou até, numa perspectiva mais atual, deixá-lo a ponto de poder ser reutilizado para alguma 

outra finalidade. Esgotos ou águas residuárias são despejos provenientes das diversas modalidades 

do uso e da origem das águas, tais como as de uso doméstico, comercial, industrial, as de utilidade 

públicas, de áreas agrícolas, de superfície, de infiltração, pluviais, e outros efluentes sanitários 

[Jordao, (2014)]. 

Hoje, pode-se verificar que várias cidades brasileiras já contam com estações de tratamento de 

esgoto, porém devido ao crescimento desordenado das cidades e falta de fiscalização (esgoto 

clandestino), o tratamento não é eficiente e muitas delas correm o risco de ficarem sem mananciais 

de água apropriada para o abastecimento público ou ainda amargarem sérios problemas de saúde 

pública [Di Bernardo, (1993)]. 

Quanto à legislação ambiental no Brasil, quem estabelece as condições e padrões de lançamento 

de efluentes em cursos d’águas é a resolução nº 357 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente), a qual controla o lançamento no meio ambiente de poluentes, proibindo o lançamento em 

níveis nocivos ou perigosos para os seres humanos e outras formas de vida. De acordo com essa 

resolução [Di Bernardo, (1994)], o controle de poluição estará diretamente relacionado com a 

proteção da saúde, que é garantida com um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
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O tratamento de esgoto na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) é dividido historicamente, 

nos níveis preliminar, primário, secundário e terciário. No tratamento preliminar (processo físico), 

ocorre a eliminação de sólidos grosseiros, de gorduras e areias, utilizando geralmente uma grade e 

um desarenador. O tratamento primário (processo físico) é onde ocorre à remoção dos sólidos 

sedimentais e redução de parcela da matéria orgânica. No nível secundário (processo biológico) 

ocorre remoção da matéria orgânica através do ataque com micro-organismos. E por fim, no nível 

terciário (processo químico e opcional) é utilizado para a retirada de nutrientes, patogênicos, metais 

pesados e entre outros. 

Dentro desse contexto, essa pesquisa visou o desenvolvimento de um filtro de pedras porosas e 

a avaliação da eficiência do seu uso, com o objetivo de auxiliar no tratamento de esgoto doméstico 

na fase preliminar e assim diminuir custos nas fases posteriores do tratamento. A análise da qualidade 

do efluente após o uso da pedra também pode auxiliar na seleção do tipo de uso que poderá ser dado 

ao mesmo. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia de trabalho utilizada foi dividida em seis etapas: 

1ª) Desenvolvimento do filtro de pedra porosa utilizando os seguintes materiais: areia, cal e 

água 

A dosagem dos materiais para a composição da pedra foi realizada empiricamente, de forma 

com que os componentes atingissem um ponto de umidade possível para coesão e permitissem que a 

mesma apresentasse vazios. Buscou-se uma relação quantidade de poros e resistência, na qual o poro 

é responsável pela percolação da água efetuado no processo de filtragem, e a resistência característica 

da pedra, responsável por garantir o manuseio e suportar uma determinada coluna de água. Foram 

desenvolvidas dois tipos de pedras porosas, que caracterizaram a pesquisa em duas etapas. Na 

primeira etapa a protótipo filtrante apresentou um formato retangular e um menor volume de vazios 

já na segunda etapa a pedra apresentou um formato cilíndrico e com maior volume de vazios. Ambos 

protótipos apresentaram uma resistência suficiente ao manuseio.  

Foram desenvolvidos dois tipos de pedra devido a obtenção de duas principais características, 

coesão e volume de vazios. Na primeira pedra buscou-se com sua geometria e menor volume de 

vazios uma coesão maior da mesma, consequentemente houve uma baixa velocidade de percolação, 

já na segunda foi priorizada uma maior fluidez da água residuária em questão, por isso foi 

desenvolvida com maior número de vazios em sua composição.  

2ª) Coleta da amostra de esgoto doméstico bruto 

A coleta foi feita em um canal de águas pluviais (Canal Alan Kardec), que recebe também a 

contribuição de esgotos domésticos proveniente de casas próximas a ele. O ponto de coleta foi no 

cruzamento entre as ruas Alan Kardec e Estância, nas proximidades do Instituto Federal de Sergipe 

no bairro Getúlio Vargas em Aracaju-SE. A coleta foi realizada em duas etapas: primeira etapa no 

mês de setembro de 2016 e a, segunda etapa no mês de fevereiro de 2017. Foram coletados 4 litros 

de amostra de esgoto, para análises de amostras brutas e filtradas. 

3ª) Filtragem da amostra de esgoto doméstico coletado para análise 

Nas duas etapas do trabalho foram realizadas filtragens da amostra bruta, fazendo o uso das 

pedras desenvolvidas na pesquisa. A forma de filtragem é apresentada conforme ilustra a Figura 4. 

Depois de filtradas as amostras, foram realizadas as análises físico-químicas e microbiológicas. 
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4ª) Realização das análises físico-químicas e microbiológicas 

Foram realizadas na primeira etapa do projeto as seguintes análises físico-químicas e 

microbiológicas das amostras do esgoto coletado e filtrado: Cor aparente, Cor verdadeira, resíduos 

sedimentáveis, DQO, pH, cloretos, nitrogênio amoniacal, condutividade elétrica, turbidez, salinidade, 

sólidos totais, sólidos totais dissolvidos e sólidos totais voláteis, sólidos totais fixos, coliformes totais, 

e DBO5, segundo Standard Methods. 

As análises feitas na primeira etapa como: pH, condutividade elétrica, turbidez, sólidos totais 

dissolvidos e salinidade foram feitas de acordo com a sonda multiparâmetro (Horiba U52-G) 

Na segunda etapa do projeto, foram realizadas as seguintes análises físico-químicas e 

microbiológicas das amostras do esgoto coletado e filtrado: Cor aparente, Cor verdadeira, resíduos 

sedimentáveis, DQO, OD, pH, cloretos, nitrogênio amoniacal, condutividade elétrica, temperatura, 

turbidez, salinidade, fósforo, Alcalinidade, coliformes totais, sólidos totais dissolvidos e DBO5, 

segundo Standard Methods. 

As análises feitas na primeira etapa como:pH, condutividade elétrica, turbidez, salinidade, 

temperatura, OD e sólidos totais dissolvidos, foram feitas de acordo com a sonda multiparâmetro 

(Horiba U52-G) 

5ª) Avaliação comparativa dos parâmetros obtidos com a amostra bruta e com a amostra filtrada 

Após realizadas as análises foi feita uma comparação entre os resultados obtidos das amostras 

brutas e filtradas de esgotos, de forma a observar quais efeitos a filtração, através das pedras, 

poderiam causar na qualidade das águas, observada através das análises físico-químicas e 

microbiológicas realizadas nas mesmas. 

6ª) Por fim, verificação da usabilidade/durabilidade do filtro, em relação ao tempo de uso. 

A pedra da segunda etapa do projeto apresentava um diâmetro de aproximadamente cinquenta 

milímetros, e conforme a Figura 5 a água resultante do processo de filtragem caia direto em um 

Becker. A vazão foi medida através da medição do volume no tempo, com o auxílio do Becker e de 

um cronômetro. 

 

Figura 4: Medição da vazão da pedra de filtro. Fonte: Os autores (2017) 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Após a realização das análises físico-químicas e microbiológicas foram obtidos os resultados 

referentes a primeira etapa (Tabela 1) e à segunda etapa (Tabela 2). Em ambas as fases os resultados 

foram obtidos para as amostras de esgoto bruto e de esgoto filtrado (através pedra porosa 

desenvolvida). 

A) Primeira Etapa do Estudo 

Os resultados da realização das análises referentes à primeira etapa da pesquisa, que 

consiste no uso de uma pedra de filtro com menor número de vazios, estão apresentados na 

Tabela 1 a seguir. 

Tabela 1: Resultados das análises realizadas nas amostras de esgoto bruta e de esgoto filtrado. 

Parâmetros analisados Amostra 

bruta 

Amostra 

filtrada 

Redução (-) ou 

Aumento (+) % 

Cor aparente (uC) 121,75 88,5 - 27,31 

Cor verdadeira (uC) 34,4 29,4 - 14,53 

DQO (mg/L) 125,14 73,39 - 41,35 

Resíduos 

sedimentáveis em 

águas (ml/L) 

15 0,1 - 99,33 

Ph 7,216 8,256 + 14,41 

Cloretos (mg/L) 78,261 77,735 - 0,67 

Nitrogênio amoniacal 

(mg/L) 

5,712 2,464 - 56,86 

Condutividade (µS/cm) 0,3864 0,4080 + 5,59 

Turbidez (NTU) 47,344 10,620 - 77,57 

Salinidade (ppt) 0,02 0,02 0 

Sólidos Totais 

Dissolvidos (mg/L) 

0,2512 0,2650 + 5,49 

Sólidos Totais (ST) 

(mg/L) 

800 1600 + 100 

Sólidos Totais Voláteis 

(STV) (mg/L) 

600 1000 + 66,67 
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Sólidos Totais Fixos 

(STF) (mg/L) 

200 600 + 200 

DBO5 (mg/L) 112,626 66 - 41,39 

Coliformes(NMP/100m

L) 

>2419,6 >2419,6 0 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 1, pode-se observar que as maiores 

reduções ou eficiências da pedra foram identificadas nas análises de: Cor aparente e verdadeira, DQO, 

DBO5, resíduos sedimentáveis em água, nitrogênio amoniacal e turbidez. 

Com relação às outras análises, os parâmetros quase não se alteraram, como a condutividade, 

os cloretos e a salinidade. O pH teve um aumento esperado devido a composição da pedra ser com 

cal. 

A série de sólidos teve um aumento, recorrente de dois fatores, o primeiro devido à dissolução 

da cal na água, o segundo foi que no processo de filtragem, ocorreu desprendimento de partículas de 

cal e areia da pedra. Este desprendimento ocorreu devido ao pouco tempo de cura, pois é necessário 

um ano, assim a pressão hidrostática fornecida pela água fez com que ocorresse esse desprendimento. 

 

B) Segunda Etapa do Estudo 

 

Os resultados da realização das análises referentes à segunda etapa da pesquisa, que consiste no 

uso de uma pedra de filtro com maior número de vazios, estão apresentados na Tabela 2 a seguir. Os 

resultados obtidos são referentes aos parâmetros estudados para as amostras de esgoto bruto coletado 

no mesmo local da primeira etapa, porém em condições distintas de tempo e clima, além da mudança 

das características da pedra. 

Tabela 2: Resultados das análises realizadas nas amostras de esgoto bruta e de esgoto filtrado. 

Parâmetros analisados Amostra 

bruta 

Amostra 

filtrada 

Redução (-) ou 

Aumento (+) 

% 

Cor aparente (uC) 174,7 127,4 - 27,07 

Cor verdadeira (uC) 96,32 51,14 - 46,91 

DQO (mg/L) 237,55 284,87 +19,92 

Resíduos sedimentáveis em águas 

(ml/L) 

6 0,1 - 98,33 

Sólidos Totais Dissolvidos(mg/L) 0,288 0,234 -18,75 

Ph 6,57 10,12 +54,03 

Cloretos (mg/L) 76,89 84,87 +10,38 
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Nitrogênio amoniacal (mg/L) 0,51 0,79 +54,90 

Condutividade (µS/cm) 0,443 0,36 -18,74 

Turbidez (NTU) 129,17 90,95 -29,59 

Salinidade (ppt) 0,02 0,02 0 

 Temperatura(°C) 27,74 23,53 -15,18 

Oxigênio Dissolvido (mg/L) 2,93 2,17 -25,94 

 Fósforo Total(mg/L) 0,188 0 -100,00 

Alcalinidade (mg/L) 81,20 84,20 +3,69 

DBO5 (mg/L) 143 218 +52,45 

Coliformes(NMP/100ml) >2419,6 >2419,6 0 

 

Nesta etapa a pedra apresentou resultados satisfatórios em relação a cor, tanto a aparente como 

a verdadeira (redução de 27,07% e 46,91%, respectivamente), resíduos sedimentáveis (redução de 

98,33%), turbidez (29,59%), sólidos totais dissolvidos (18,75%). Foi esperado a redução dos resíduos 

sedimentáveis, por se tratar de uma pedra com granulometria diferente da usada na primeira etapa. A 

diminuição deste tem influência direta em outros parâmetros, como a cor e a turbidez, o que ocorreu. 

Um novo parâmetro que foi analisado nesta segunda etapa e que mostrou o potencial da pedra, 

foi em relação ao fósforo, o qual teve uma redução de 100%. Esta redução é importante devido a 

contribuição deste parâmetros nos processos de eutrofização nos corpos d’água, que segundo Von 

Sperling (2001) podem ser indicadores de contaminação por esgotos industriais (fósforo orgânico) ou 

contaminação por detergentes, fertilizantes(ortofosfatos), salienta-se que este parâmetro pode ter sido 

reduzido ou transformado em outros compostos 

O processo de obtenção de um rendimento da pedra, dado em ml/hr, utilizado o procedimento 

descrito no tópico 6 da metodologia, foi de aproximadamente 1000ml/hr, observou-se que a vazão da 

pedra vai diminuindo com o tempo. 

Por fim, alguns parâmetros aumentaram e outros se mantiveram constantes, exemplo de alguns 

que apresentaram aumento foram a alcalinidade e o pH. Tal fato, não foi inesperado, pois, por se 

tratar de uma pedra a base de cal. Já coliformes e salinidade não reduziram após a filtragem do esgoto. 

CONCLUSÕES 

Com os resultados obtidos concluiu-se que: 

1) Tomando como premissa que o objetivo do trabalho foi o tratamento preliminar de esgotos 

domésticos, os resultados referentes ao filtro poroso nas duas etapas do projeto foram positivo de 

forma que com a filtragem houve redução de mais de 90% dos sólidos sedimentáveis presentes na 

amostra. 

2) A adoção do filtro criado no tratamento de águas residuais poderá ser utilizada no futuro 

como uma técnica complementar para auxiliar no tratamento preliminar de esgoto para o posterior 

lançamento nos cursos d’águas ajudando na sua autodepuração. Questão bastante relevante de ser 

discutida, tendo em vista, o lançamento indiscriminado de efluentes fora das recomendações do 
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CONAMA, que podem vir em um futuro bastante próximo gerar a falta de mananciais com águas 

com índices de potabilidade adequada para o consumo humano. 

3) O tratamento do esgoto utilizando o filtro de pedra porosa criada apresentou baixo custo, 

fácil produção e utilização, além de ser bastante eficaz no tratamento preliminar do esgoto 

(eliminação dos sólidos grosseiros), no tratamento primário (redução dos sólidos sedimentáveis) e 

contribuindo também na redução de alguns parâmetros físico-químicos. 

4) Outro fator importante observado no processo de filtração, foi com relação a segunda etapa, 

na qual o protótipo de pedra apresentou uma vazão elevada no início do processo e aos poucos foi 

reduzindo, uma vazão média para a primeira uma hora de filtração foi de um litro por hora para uma 

pedra de diâmetro de 50 milímetros com coluna de água constante. 
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