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Introdução 

Grande parte da população brasileira convive em locais em que o esgoto sanitário não 

recebe o tratamento adequado. Esses problemas de falta de saneamento básico provocam 

graves consequências as comunidades não atendidas, recaindo em sua maioria na 

disseminação de doenças de veiculação hídrica e diversos impactos ambientais negativos as 

mesmas (COELHO; DUARTE, 2008). Atualmente, mesmo com os avanços tecnológicos e 

das pesquisas nas áreas de saneamento básico, o sistema sanitário brasileiro ainda apresenta 

precariedades, em razão da falta de recursos para investimento, ou mesmo, da ausência de 

interesse na criação e execução de projetos que apresentassem melhorias para a comunidade.  

A cidade de Garanhuns, localizada no Agreste meridional do Estado de Pernambuco, 

possui cerca de apenas de 18% do seu esgoto bruto gerado é tratado adequadamente, segundo 

informações da COMPESA (Companhia de Saneamento do Estado de Pernambuco). O 

sistema de esgotos sanitários do município apresenta ainda partes não finalizadas atendendo 

parcialmente algumas regiões, onde o esgoto é até coletado, mas não chega a uma Estação de 

tratamento de efluentes (ETE), sendo encaminhado diretamente para terrenos baldios ou áreas 

alagadiças, escoando pelos talvegues e contaminando o solo, vegetação, corpos hídricos 

subterrâneos e superficiais, causando problemas de saúde a humanos e animais (ALTVATER, 
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2008).  

Neste trabalho avaliou-se um trecho do sistema de esgotamento municipal que não 

possui conexão com a ETE, sendo finalizado em sistemas de caixas de inspeção e disposição 

direta no solo. Foi avaliado o impacto da disposição do esgoto bruto encontrado nestas caixas 

de inspeção sob o ponto de vista de contaminação de material orgânico no solo através da 

avaliação dos parâmetros DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) e DQO (Demanda 

Química de Oxigênio). A DQO e DBO são importantes indicadores da quantidade de matéria 

orgânica presente no meio. Quando há presença de matéria orgânica em um corpo receptor, 

ocorre a diminuição de oxigênio no meio, visto que as bactérias decompositoras necessitam 

de oxigênio para estabilizar a matéria orgânica, logo, quanto mais elevada a concentração de 

matéria orgânica, maior será o consumo de oxigênio (VON SPERLING, 2014). Assim, o 

presente trabalho, tem como objetivo avaliar a disposição de efluentes sanitários associados a 

falhas no sistema sanitário. 

 

Fundamentação Teórica 

Em 2007, foi sancionada a Lei Federal n
o
 11.445 e estabelece as diretrizes nacionais 

do Saneamento Básico no Brasil. Esta lei apresenta quatro pilares essenciais: abastecimento 

de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e 

drenagem urbana.  O cerne da Lei está alinhada com o princípio fundamental da 

universalização do acesso aos serviços de saneamento básico, que deveria contemplar toda a 

população do território nacional indistintamente.  

 A Resolução do CONAMA n° 357/2005 e a Resolução do CONAMA n° 430/2011, 

determinam as condições e padrões de lançamentos de efluentes no meio ambiente. 

Segundo a norma brasileira da NBR 9648/86. (ABNT, 2016), o sistema de coleta de 

esgotos é formado pela rede, coletores, estação de tratamento e sistema de disposição final do 

efluente tratado. A caixa de inspeção é um dispositivo utilizado para manutenções, limpeza, 

desobstrução, mudança de direção e inclinação das tubulações (CREDER, 2006), sendo um 

elemento acessório da rede coletora de esgotos, não tendo função de tratamento do mesmo. 

 

Metodologia 

O presente trabalho é apresentado na forma de estudo de caso, o qual foi realizado a 

visita “in loco”, que ocorreu na Rua Antônio Tadeu Lapa, bairro José Maria Dourado, 



 
 

 

Loteamento Ana Isabel, Garanhuns/PE. A rua escolhida possui apenas um acesso para entrada 

e saída, contendo: 08 (oito) casas residenciais unifamiliares de iguais dimensões, e com 

despejo de efluentes de forma idêntica em 05 (cinco) unidades de caixa de inspeção em série. 

Na rua em estudo, existe 02 (dois) sítios e 01 (uma) fazenda, contudo, a rua é considerada 

como área urbana. 

A pesquisa tem uma abordagem apresentada de forma quantitativa, visto que os 

resultados serão avaliados em função da quantificação dos parâmetros DQO e DBO 

(FONSECA, 2002).  

Os efluentes direcionados as caixas de inspeção em estudo, são provenientes de águas 

de lavagem de roupas, lavagem de pratos e banho. A disposição das 05 (cinco) caixas de 

inspeção ligadas em série em relação as 08 (oito) casas é a seguinte, as três primeiras casas 

estão ligadas a uma unidade de caixa de inspeção, a quarta e quinta casas estão ligadas a outra 

unidade de caixa de inspeção, a sexta, sétima e oitava casas estão ligadas há outras 03 (três) 

unidades de caixa de inspeção. 

Tanto os procedimentos de coleta, preservação de amostras e transporte de amostras, 

quanto as análises físico-químicas seguiram o Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater (APHA/AWWA/WEF, 1998). As amostras foram encaminhadas em 

caixas de isopor com gelo a 4
o
C, para o Laboratório Aqualyse Ltda. localizado no município 

de Caruaru, no mesmo dia de coleta. O esgoto bruto foi coletado diretamente de um trecho do 

sistema de esgotamento sanitário que não possui conexão com a ETE e que coleta parte dos 

esgotos brutos gerados na Rua Antônio Tadeu Lapa, localizado na cidade de Garanhuns – PE. 

As caixas de inspeção escolhidas são ligadas em série e dispõe o esgoto bruto diretamente no 

solo. Foram realizadas três coletas do esgoto doméstico no início de trecho (primeira caixa de 

inspeção, PONTO P1) e outra três coletas no fim de trecho (saída da última caixa de inspeção, 

PONTO P2).  

 

Resultados e Discussões 

O estudo dos parâmetros DQO e DBO, são importantes para lançamentos de efluentes 

em corpos receptores, visto que são indicadores da quantidade de matéria orgânica presente 

no meio (VON SPERLING, 2014).  

Na imagem 1, apresenta o escoamento superficial do efluente doméstico, o qual é 

possível observar a caixa de inspeção, que recebe os efluentes das três primeiras residências. 



 
 

 

Foi evidenciado que a tubulação de escoamento está obstruída, resultando no retorno parcial 

do efluente, transbordamento e por consequência escoando pela rua. O resultado desta análise 

é a presença de esgoto a céu aberto, causando odor, desconforto, poluição visual, 

possibilitando doenças de veiculação hídrica e impacto ambiental (contaminação do lençol 

freático). 

Imagem 1: Escoamento superficial do efluente doméstico. Fonte: Própria 

 

 

Na Tabela 1 são apresentados os resultados analíticos, médias, desvio padrão e o 

coeficiente de variância (CV) de DQO e DBO obtidos nos pontos P1 e P2. 

 Tabela 1: Resultado das análises de DQO e DBO.  

 PARÂMETROS 
Média DQO 

(mg/L) 

Desvio 

Padrão 
CV 

Média 

DBO(mg/L) 

Desvio 

Padrão 
CV DQO/DBO 

Ponto “1” 1432,64 27,01 1,89% 572,42 18,38 3,21% 2,50 

Ponto “2” 383,76 37,23 9,70% 164,26 13,55 8,25% 2,34 

Valor de 

Referência 

(VMP)
(1) 

- - - < 120 mg/L - - - 

(1) 
CONAMA 430/2011 

Fonte: Adaptado de Laudo de análise  Laboratório Aqualyse Ltda. 

 

No trecho inicial (P1), a concentração de DQO foi de cerca de 1432,64 mg/L e no 

trecho final (P2), de 383,76 mg/L. A DBO obtida para o ponto P1 apresentou uma média de 

572,42 mg/L e em P2 de cerca de 164,26 mg/L.  A diferença de concentração dos parâmetros 



 
 

 

DQO e DBO no início (P1) e fim de trecho (P2) ocorreu devido a obstrução parcial da caixa 

de inspeção em P1 no momento da coleta do esgoto, sendo que o líquido coletado foi o 

sobrenadante. Dessa forma, o efluente sanitário caracterizado apresentam valores mais 

próximos do ponto P1 que do P2, em virtude do sobrenadante apresentar-se bastante 

concentrado. Porém, as características do esgoto sanitário do município de Garanhuns estão 

mais próximas das observadas no ponto P2, por apresentar-se de forma diluída (MELLO, 

2007). 

Mesmo considerando que as características do esgoto lançado continuamente ao solo 

nesta região estejam mais próximas do observado em P2, o seu lançamento direto no solo, 

sem tratamento, representa uma em desconformidade ambiental com a Resolução CONAMA 

n
o
 430/2011. Segundo Von Sperling (2014), o esgoto doméstico tem uma relação DQO/DBO 

que pode variar de 1,7 a 2,4. Desta forma, o efluente em estudo, enquadrou-se como esgoto 

doméstico bruto. Em P1, a relação DQO/DBO foi de 2,50 e em P2, a relação DQO/DBO foi 

de 2,34.  

O esgoto coletado (bruto), analisado caracterizou-se como esgoto bruto medianamente 

concentrado, e portanto o seu lançamento diretamente no solo deveria ocorrer apenas após o 

seu tratamento a nível secundário e/ou terciário. A contaminação do solo é evidente e a 

proximidade de residências leva a problemas de odores, vetores e estéticos. Há possibilidade 

também de contaminação dos recursos hídricos subterrâneos (lençol freático).  

Alternativas simples como instalação de sistemas compactos de fossa/sumidouro ou 

fossa/filtro/sumidouro, poderiam compensar desvios e inconformidades da gestão do 

tratamento de efluentes de forma descentralizada. 

 

Conclusões 

A falta de sistema integrado de tratamento de efluentes leva a desvios de gestão que 

implicam em contaminação ambiental e problemas de saúde pública diversos. A falta de 

elementos do sistema integrado de saneamento, como neste caso a ETE e disposição final de 

efluentes, levam a falhas como disposição de efluentes brutos no solo, contaminando recursos 

hídricos, da flora e implicações de ordem sanitária para fauna e seres humanos.  

O esgoto coletado, mostrou características de esgoto bruto medianamente concentrado, 

sendo necessário, portanto tratamento em nível secundário e terciário e adesão de tecnologias, 

mesmo descentralizadas, para corrigir estas falhas enquanto o sistema coletivo não é 



 
 

 

implantado no município. 
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