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Resumo da Dissertação apresentada ao PPGECEA/UEFS como parte dos requisitos 
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Este trabalho objetivou o melhor conhecimento da qualidade do lodo acumulado 

em tanques sépticos em função das origens de laboratórios, cozinha e sanitários de 

locais específicos no campus universitário. Para isto, realizou-se a caracterização físico-

química e microbiológica desses lodos. Os parâmetros analisados foram pH, DBO, 

DQO, sólidos suspensos, sedimentáveis, totais, fixos e voláteis, COT, NTK, NNH3, 

fosfato, lipídios, ovos de Helmintos, Coliformes Totais e Termotolerantes para a 

determinação de indicadores de contaminação fecal e E. coli e Salmonella spp. com o 

intuito de determinar a concentração de micro-organismos patogênicos. Os resultados 

evidenciaram uma grande variabilidade nos teores encontrados para os diferentes 

parâmetros estudados, devido à grande heterogeneidade dos resíduos líquidos que os 

geraram. Os lodos tem potencial de uso agronômico pela presença de nutrientes, desde 

que haja tratamento prévio por conta das altas concentrações de micro-organismos 

presentes nos mesmos. 

Palavras-chave: Tanque séptico, Lodo, Caracterização fisico-química e 

microbiológica, E. coli, Salmonella spp. 
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This study aimed to better understand the quality of sludge accumulated in septic 

tanks by different origins of laboratory, kitchen and toilets specific locations on campus. 

For this, there was the physical-chemical and microbiological such sludge. The 

parameters analyzed were pH, BOD, COD, suspended solids, settleable, total, fixed and 

volatile, TOC, TKN, NNH3, phosphate, lipids, Helminth eggs, Total and Fecal 

Coliforms to determine indicators of fecal contamination and E. coli and  

Salmonella spp. in order to determine the concentration of pathogenic microorganisms. 

The results showed significant differences in parameters rate under study due to great 

heterogeneity of this residue. This sludge has potential use for agronomic because of 

nutrients presence, but provided there pretreatment because of the high concentrations 

of micro-organisms present therein. 

Keywords: Septic tank sludge, Characterization physico-chemical and microbiological, 

E. coli, Salmonella spp. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No tratamento de esgotos são utilizadas soluções coletivas e individuais. As 

primeiras constituem-se de tratamento público de esgoto, o qual, caracteriza-se pelo 

esgotamento das águas residuárias por tubulações da rede pública até uma estação de 

tratamento e/ou destinação sanitária segura. Já as segundas, estão representadas pelo 

tanque séptico, que constitui o primeiro componente para tratamento de águas 

residuárias domésticas. Muito utilizado em locais onde não se dispõe de rede de 

esgotos. 

O emprego de Tanques Sépticos para tratamento e destinação final dos esgotos 

domésticos tem sido usado há mais de 200 anos em todas as partes do mundo. Trata-se 

de uma solução sanitária adequada desde que sejam atendidos critérios técnicos para seu 

dimensionamento, implantação e operação. No Brasil, seu uso é bastante difundido, 

tanto em áreas com baixa densidade populacional como em núcleos urbanos, sendo sua 

regulamentação estabelecida pela NBR 7229/93 da ABNT. 

O sistema de tanque séptico é uma opção de tratamento primário para a digestão 

anaeróbia de águas residuárias seguida de disposição no solo, para residências rurais e 

comunidades sem acesso aos sistemas de tratamento de esgotos. Esses sistemas podem 

proporcionar impactos ao solo e às águas subterrâneas e superficiais. Assim a Agência 

de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, USEPA (2002), enfatiza que há a 

necessidade de conhecer esses possíveis impactos. 

Os tanques sépticos produzem lodos, os quais são utilizados, em muitos locais, 

na agricultura e, frequentemente, são armazenados por longos períodos, sem que haja 

tratamento adequado para a redução de patógenos. De acordo com Heinss, Larmie e 

Strauss (1998), na China, um grande número de agricultores deposita excretas coletadas 

em áreas urbanas e as utilizam como condicionadores de solo e como fertilizantes. O 

fato de se dispor esse material diretamente no solo, sem tratamento prévio, pode levar à 

contaminação por micro-organismos de alto grau de patogenicidade. 

De acordo com Silva (2008), o sucesso sanitário de um sistema de tratamento de 

esgotos e de lodos consiste na redução do nível de patogenicidade, e deve considerar os 
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fatores essenciais à limitação da persistência dos micro-organismos patogênicos. 

Todavia, o uso de biossólidos na agricultura se apresenta como a mais atrativa solução 

para o problema de destinação dos lodos de tanques sépticos, pois contribui para a 

reciclagem da matéria orgânica e reintroduz os nutrientes no solo. Entretanto, nas 

pesquisas com lodos de esgotos, os aspectos biológicos são pouco documentados e esse 

é um fator limitante na avaliação da seguridade sanitária e ambiental para o uso 

agrícola. Observa-se também a existência de estudos relativos à caracterização de lodo 

de tanque séptico, porém esses poucos estão associados ao tipo de esgoto afluente ao 

tanque. 

Em certos locais, este resíduo é coletado por caminhões limpa-fossa e lançado 

em estações de tratamento de esgotos (ETE). Em outros casos há outras formas de 

destinação como: lançamento direto em rios e aplicação na agricultura sem haver 

controle. Isso coloca em risco a saúde da população e a qualidade ambiental, por não 

haver o adequado processamento destes resíduos (LEITE e outros, 2006). Sendo assim, 

é necessário um estudo detalhado de caracterização e de alternativas de gerenciamento. 

Diante da preocupação com a saúde pública e com a melhoria dos índices de 

salubridade ambiental, vários estudos vêm sendo realizados com o intuito de conhecer 

melhor as características dos constituintes dos lodos de tanques sépticos (INGUNZA e 

outros, 2009; KOOTTATEP e outros, 2007; LEITE e outros, 2006; HEINSS, LARMIE, 

STRAUSS, 1998; MENESES e outros, 2001; NASCIMENTO FILHO, CASTRO, 2005; 

SAMWAYS e outros, 2009; SANGUINETTI e outros, 2005; SILVA, 2008), o que 

contribui no fortalecimento desse conhecimento e consequentemente na implementação 

de estratégias de gerenciamento desses resíduos a partir de propostas concretas e 

exequíveis. 

Stanford, Amoozegar e Weinberg (2010) avaliaram o impacto dos constituintes 

do lodo de tanque séptico ao se dispor no solo e de que forma estes influenciam o 

transporte de estrogênios através do solo e o impacto da biodegradação no processo do 

transporte. Os resultados evidenciaram que tal associação aliada à fase coloidal do 

material estudado promove a facilitação do mecanismo de transporte dos estrogênios 

pelas camadas do solo, levando à contaminação do manancial subterrâneo. 
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Meneses e outros (2001) fizeram a caracterização físico-química e biológica dos 

resíduos de tanque séptico-sumidouro, coletados do descarregamento de caminhões 

limpa-fossa, visando auxiliar no estudo de alternativas para tratamento complementar 

ou destinação final desses resíduos. Nesse estudo, encontraram valores elevados de 

Coliformes Termotolerantes e um grande número de ovos de Helmintos, principalmente 

de Ascaris lumbricoides. Houve também um alto índice no teor de fósforo que foi 

associado à presença de amostra de uma caixa de gordura proveniente de um refeitório 

industrial, onde provavelmente existe um maior uso de detergentes para limpeza. Os 

valores de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Demanda Química de Oxigênio 

(DQO) foram considerados altos, provavelmente devido à falta de manutenção. 

Sanguinetti e outros (2005) investigaram ovos de helmintos e Salmonella sp. em 

lagoas de tratamento de resíduos sépticos, justificado no fato de haver uma carência de 

publicações sobre patógenos fecais presentes em biossólidos. Entretanto, os autores 

reforçam que os ovos de Ascaris lumbricoides são importantes indicadores de qualidade 

sanitária de biossólidos, já que a Ascaridíase é uma das mais difundidas doenças de 

contágio por excretas. De acordo com USEPA (2003), os ovos de helmintos são os que 

mais persistem no solo podendo permanecer viáveis por um período de 7 anos. Ovos de 

helmintos são mais resistentes que os patógenos comuns na microbiota intestinal, 

portanto, sua ausência sugere que outros patógenos também tenham sido inativados 

(FEACHEM e outros, 1983 citado por Sanguinetti e outros 2005). 

Na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) não há rede de 

esgotamento sanitário público, sendo que a solução adotada é o emprego de tanques 

sépticos associados a sumidouros para os diversos módulos do Campus tais como: 

prédios administrativos e módulos de aula, laboratórios de diversas áreas, e restaurante 

universitário. 

Nesse sentido, considerando a política da UEFS de gestão de seus resíduos e os 

diferentes tipos de atividades/ocupação existentes nesses módulos percebeu-se a 

oportunidade de melhor conhecer a qualidade do lodo acumulado nos respectivos 

tanques sépticos do campus universitário. 

  



18 

 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a qualidade dos lodos de tanques sépticos do campus universitário da 

Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS em função das diferentes origens de 

seus afluentes. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Observar as características físico-químicas e microbiológicas do lodo de tanques 

sépticos do campus universitário. 

 Identificar indicadores microbiológicos do lodo de tanques sépticos do campus 

universitário. 

 Quantificar agentes patogênicos do lodo de tanques sépticos do campus 

universitário. 

 Avaliar a estabilidade do lodo. 

  



19 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 TANQUE SÉPTICO 

 

O tanque séptico é uma câmara estanque com a finalidade de deter os despejos 

domésticos, por um período de tempo estabelecido em função da contribuição diária de esgoto 

(L), o que por sua vez dependerá do tipo de prédio e de seus ocupantes. 

O objetivo do tanque séptico é promover tratamento inicial aos despejos domésticos, 

no sentido de proporcionar a separação da matéria sólida do efluente líquido. Seu uso 

necessita de tanques complementares, pois a velocidade de permanência do líquido no tanque 

séptico permite a separação da fração sólida do líquido, facilitando a digestão limitada da 

matéria orgânica e acúmulo dos sólidos. Isso permite que o líquido, um pouco mais 

clarificado, seja destinado a uma área de absorção (sumidouro) ou de filtração (filtro de areia). 

Esse tanque se trata de uma unidade cilíndrica ou prismática retangular de fluxo horizontal, 

para tratamento de esgotos por processos de sedimentação, flotação e digestão (ABNT, 1993). 

O tanque séptico permite a sedimentação dos sólidos e a retenção do material graxo presente 

nos esgotos, estabilizando-os bioquimicamente.  

Sua utilização deve proporcionar aos esgotos um grau de tratamento compatível com 

sua simplicidade e custo, dando assim condições aos seus efluentes de evitar a poluição dos 

mananciais destinados ao abastecimento púbico, não influenciar nas condições de vida 

aquática dos corpos receptores, não interferir negativamente na balneabilidade de praias e 

outros locais de lazer e prática de esportes, não provocar a poluição de águas subterrâneas, 

lagos, lagoas ou de águas utilizadas para a dessedentação de rebanhos e para horticultura 

(JORDÃO; PESSÔA, 2009).  

Com a finalidade de padronizar o projeto, a construção e a operacionalização de 

sistemas de tanque séptico, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) apresentou a 

Norma Brasileira (NBR) 7229/1993 e a NBR 13969/1997 que se refere às unidades de 

tratamento complementar e destinação final dos efluentes líquidos. 
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2.1.1 Histórico 

 

De acordo com Hartmann e outros (2009), é difícil precisar quando se utilizou 

primeiramente fossa absorvente e não séptica para a disposição de excretas. Mas 

provavelmente, deve remontar aos primórdios da civilização, sendo os portugueses, os 

responsáveis por trazer a prática do uso de fossas absorventes para o Brasil na colonização. 

Porém, essa prática só foi difundida com o advento das vilas e cidades mais populosas, no 

século XVIII.  

Em 1872, um tanque séptico foi concebido, na Franca, por Jean Louis Mouras e se 

tratava de um tanque fechado onde os esgotos entravam e saiam através de tubulações 

submersas na massa líquida ambas na parte superior. Sua finalidade era reter a matéria sólida 

contida nos esgotos, no sentido de evitar que a mesma obstruísse o sumidouro ou colmatasse 

o solo, dificultando a infiltração dos líquidos. Mouras percebeu que o volume de sólidos 

acumulado no tanque de alvenaria que havia idealizado e construído era muito menor do que 

havia imaginado. Então patenteou seu invento em 1881, depois que empreendeu uma série de 

experiências com a colaboração do abade Moigne.  

No Brasil, a aplicação pioneira parece ter sido um grande tanque construído em 

Campinas (SP) para o tratamento dos esgotos urbanos em 1892. Mas os tanques sépticos 

começaram a ser difundidos amplamente a partir da década de 1930 (HARTMANN e outros, 

2009). 

 

2.1.2 Uso do tanque séptico no Brasil 

 

Segundo levantamento da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) (IBGE, 

2002), 42% dos domicílios brasileiros utilizam tanque séptico como alternativa de tratamento 

dos seus efluentes, com aproximadamente 23% de tanques sépticos e 19% de fossas 
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rudimentares. Este percentual corresponde a uma população aproximada de 79 milhões de 

pessoas. 

Na área urbana, 57,4% da população já dispõe de rede coletora, sendo os índices mais 

elevados na região Sudeste, onde a cobertura com rede de coleta está na faixa de 83%. Da 

população não atendida com redes coletoras, 23,6% utilizam tanque séptico, o que 

corresponde a mais de 37 milhões de pessoas. 

Já na região rural, apenas 5,3% da população residem em domicílios que dispõem de 

rede de coleta de esgoto, 18,4% utilizam tanque séptico como solução para tratamento de 

esgoto. Do restante da população rural, 54,3% recorrem a outras soluções para a destinação 

dos efluentes domésticos, como fossas rudimentares, valas e despejo diretamente em corpos 

receptores, e os 22% restantes residem em moradias sem nenhum tipo de sistema de coleta 

e/ou tratamento de esgoto (IBGE, 2007). 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

população total brasileira estimada em 2007 era de 189,82 milhões de habitantes, com 83% 

dessa população localizada em áreas urbanas, enquanto 17% restantes localizados na área 

rural.  

 

2.1.3 Funcionamento 

 

O funcionamento do tanque séptico se dá, a princípio, com a retenção do esgoto que, 

como já citado anteriormente, ocorre em função da contribuição diária de esgoto, sendo este 

período estabelecido pela ABNT (1993), variando entre 12 e 24 horas, como apresentado na 

Tabela 1 . 
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Tabela 1   Período de detenção dos despejos por faixa de contribuição diária 

CONTRIBUIÇÃO DIÁRIA (L/DIA) TEMPO DE DETENÇÃO 

 Horas 

24 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

Até 1.500 

De 1.501 a 3.000 

De 3.001 a 4.500 

De 4.501 a 6.000 

De 6.001 a 7.500 

De 7.501 a 9.000 

Mais que 9.000 

Fonte: ABNT (1993)   

 

Simultaneamente à retenção, ocorre a decantação, havendo uma sedimentação de 60% 

a 70% dos sólidos em suspensão contidos nos esgotos, formando-se o lodo. Na superfície 

livre do líquido é retida a escuma, que se trata da parte dos sólidos não decantados, formados 

por óleos, graxas, gorduras e outros materiais misturados com gases. 

Em seguida ocorre a digestão anaeróbia onde, tanto o lodo como a escuma sofrem 

degradação pela atuação de bactérias anaeróbias, que promovem a degradação total ou parcial 

da matéria orgânica, reduzindo assim o conteúdo de sólidos voláteis. 

Como consequência da digestão anaeróbia, há uma eficiente redução de volume pois, 

após o processo de digestão, tem-se como resultado gases, líquidos e relevante redução de 

volume dos sólidos retidos e digeridos. Adquirindo, características estáveis capazes de 

permitir que o efluente líquido do tanque séptico possa ser lançado em melhores condições de 

segurança do que as do esgoto bruto. 
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2.1.4 Aplicabilidade 

 

De acordo com ABNT (1993), o uso de tanque séptico é indicado para área desprovida 

de rede pública de esgoto, como alternativa de tratamento de esgoto em áreas providas de rede 

coletora local e para a retenção prévia dos sólidos sedimentáveis, quando da utilização da rede 

coletora com diâmetro e/ou declividade reduzidos para transporte de efluente livre de sólidos 

sedimentáveis. 

O tanque séptico é projetado com a finalidade de receber e tratar todos os despejos 

domésticos (de cozinhas, lavanderias domiciliares, lavatórios, vasos sanitários, bidês, 

banheiros, chuveiros, mictórios, ralos de piso de compartimento interior, e outros).  

É recomendada a instalação de caixa de gordura na canalização que conduz despejos 

das cozinhas para o tanque séptico, para evitar que lançamentos de outros despejos possam 

causar condições adversas ao bom funcionamento dos tanques sépticos. Óleos e graxas, 

particularmente, não são desejáveis nas unidades de tratamento de esgotos, por aderirem às 

paredes, produzindo odores desagradáveis, promoverem a formação de escuma, que causa a 

inibição da vida biológica trazendo problema de manutenção e eficiência no sistema de 

tratamento (MENESES e outros, 2001). Por este motivo, deve haver o cuidado da promoção 

de um tratamento adequado dos resíduos provenientes das caixas de gordura. 

O tratamento dos esgotos domésticos nos tanques sépticos, quando praticado em áreas 

sem rede de esgoto, pode oferecer níveis adequados de serviço para a disposição de excretas 

em pequenas comunidades. Contudo, em grandes áreas urbanas, sob certas condições 

hidrogeológicas, um grande número de tanques sépticos é questionado por Nascimento Filho 

e Castro (2005), por proporcionar um risco de migração direta de bactérias, vírus e nutrientes 

para aqüíferos subjacentes e fontes vizinhas de águas subterrâneas. 
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2.1.5 Eficiência do sistema tanque séptico 

 

A eficiência de remoção de matéria orgânica e sólidos, nos tanques sépticos depende 

de vários fatores como carga orgânica, carga hidráulica, geometria, compartimentos e arranjo 

das câmaras, tanques de entrada e saída, temperatura e condições de operação, variando 

assim, em função da qualidade do projeto. Normalmente a remoção da demanda bioquímica 

(DBO) ou química (DQO) de oxigênio situa-se entre 40 e 70% e a remoção dos solidos 

suspensos em torno de 50 a 80% (HARTMANN e outros, 2009). Jordão e Pessôa (2009) 

descrevem o desempenho dos tanques sépticos de acordo com o que está descrito na Tabela 2 

. Sólidos sedimentáveis, sólidos em suspensão, demanda bioquímica de oxigênio e outras 

substâncias contidas nos efluentes sépticos costumam se comportar de maneira semelhante ao 

apresentado, a não ser que o funcionamento do tanque esteja comprometido em função de 

sobrecarga de nutrientes, despejo de substâncias indesejadas como é o caso de gorduras ou do 

tipo de projeto.  

 

Tabela 2  Eficiência do sistema tanque séptico 

EFICIÊNCIA DO SISTEMA TANQUE SÉPTICO 

Sólidos sedimentáveis 1,0 mL/L 

Sólidos em suspensão Redução de 50% 

Demanda Bioquímica de Oxigênio Remoção de 30% 

Influência de outras substâncias Aceitável 20 a 25% de sabões 

Fonte: adaptado de Jordão e Pessôa (2009) 

 

Samways e outros (2009) estudaram a eficiência do tratamento de lodo de tanque 

séptico pré-tratado combinado com esgoto bruto, em reatores UASB (Upflow Anaerobic 

Sludge Blanket), em escala piloto. Esses autores concluíram que devido às características 

variadas do lodo de tanque séptico, o lodo tratado concomitantemente com águas residuárias, 

não assegura a sua estabilização quando da simples inserção do lodo no sistema. Teores muito 
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altos de matéria orgânica e outros problemas operacionais podem resultar em uma diminuição 

significativa da eficiência do tratamento. 

 

2.2 LODOS DE TANQUES SÉPTICOS 

 

Lodos de tanques sépticos são lodos de consistências variáveis acumulados em 

tanques sépticos, fossas secas, banheiros químicos, fossas estanques, fossas químicas, e 

outros. Sua composição pode variar em função da concentração de matéria orgânica presente 

e do grau de estabilidade bioquímica alcançada, sobretudo, pela digestão anaeróbia que 

depende da temperatura do meio, do período de retenção e inibição ou reforço promovido pela 

presença de substâncias não-fecais (HEINSS; LARMIE; STRAUSS, 1998). 

Na Tabela 3 pode ser observada o quão heterogênea pode ser a composição dos lodos 

de tanques sépticos. 



26 

 

 

Tabela 3  Composição de lodos de tanques sépticos  

  

 

PARÂMETRO 

AUTOR 

A B C D E F G H I 

(MÉDIA) (MÉDIA) (MÉDIA ) (MÉDIA) (MÉDIA) (MEDIANA) (MÉDIA) (MEDIANA) (MÉDIA) 

pH 7,7 0 6,78 8,1 _ 7,31 a 8, 62 7,1 a 1,6 6,65 a 8,62 _ 

S T 1.100 34.106 7.185,5 30.450 9.266 _ 1.413 a 4.193 70.776 a 137.016 2.200 a 67.200 

S F _ _ _ _ 4.398 _ 356 a 1.482 _ _ 

S V _ 23.100 3.412,5 71% (de ST) 4.868 _ 1.057 a 2.478 10.084 a 85.648 900 a 52.500 

S S 400 12.862 2.063,5 14.600 _ _ 1.280 a 2.790 40.828 a 62.664 1.000 a 44.000 

S Sed _ _ _ _ 209 _ 26 a 38 _ _ 

DBO 260 6.480 1.890 10.000 1.862 6 a 220 _ _ 600 a 5.500 

DQO _ 31.900 6.198,5 38.200 9.419 62 a 712 1.817 a 4.193 3.336 a 234.360 1.200 a 76.000 

NTK 210 588 _ _ _ 4,3 a 54,3 131 a 485 537 a 4.262 300 a 5.000 

N-NH3 160 97 57,97 1.500 _ 2,3 a 39,1 60 a 131 87 a 835 120 a 1.200 

Fósforo total 24 210 89,78 _ _ 0,2 a 5,5 4,5 a 24,9 16 a 1.705 _ 

Óleos e graxas _ 5.600 326,54 _ 587 _ 235 a 260 2.294 a 27.502 _ 

Coliformes Totais 5,6627 _ _ _ _ _ 7,0791 a 8,6020 6,5185 a 9,9031 _ 

Colif. Termotolerantes 5,6127 _ _ _ 3,8789 _ 6,6020 a 7,3010 5 a 7,5441 _ 

Ovos de Helmintos _ _ _ 14.600 _ _ _ ND a 600 _ 

A: Brandes (1978); B: USEPA (1994); C: Belli filho e outros (2007); D: Cofie e outros (2006); E: Leite, Pegorini, Andreoli e Andrade (2006); F: Bertolino (2007); G: Gonçalves (2008); H: Borges (2009); I: Kootatep e outros 

(2007) 
S T: sólidos totais (mg/L); S F: sólidos fixos (mg/L); S V: sólidos voláteis (mg/L); S S: sólidos suspensos (mg/L); S Sed: sólidos sedimentáveis (mL/L); DBO: demanda bioquímica de oxigênio (mg O2/L); DQO: demanda 

química de oxigênio (mg/L); NTK: nitrogênio total kjeldahl (mg/L); N-NH3: nitrogênio amoniacal (mg/L); Coliformes Totais (log nmp/100ml); Coliformes Termotolerantes (log nmp/100ml); Ovos de Helmintos (n° ovos/L), 

ND: não detectável. 
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2.2.1 Caracterização de lodos de tanques sépticos  

 

A utilização de lodos para fins agronômicos, além de evitar a adoção de processos que 

promovam a remoção de nutrientes, o que é bastante custoso, ajuda a amenizar problemas 

com destinação.  

É importante salientar que os principais benefícios trazidos pela utilização agronômica 

dos lodos, de forma geral, são os aportes de água e nutrientes, principalmente Nitrogênio e 

Fósforo. Para tanto, é necessária a caracterização deste resíduo, o que expressará os teores de 

nutrientes e contaminantes, evitando assim o negligenciamento na gestão dos mesmos.  

 

2.2.1.1 Características Físico-químicas de lodos de tanques sépticos 

 

Os parâmetros físico-químicos têm grande importância, pois evidenciam as 

características dos resíduos em questão, possibilitando adequar sua destinação.  

Leite e outros (2006) caracterizaram resíduos sépticos com o objetivo de avaliar 

alternativas para processamento de lodos de tanque séptico doméstico, visando sua destinação 

final ambientalmente segura e economicamente viável, com base na sua quantificação e 

caracterização. Este estudo demonstrou grande variabilidade deste tipo de resíduo, podendo 

ser atribuída à sua idade, à sua origem e também à presença ou não de resíduos tóxicos 

contaminantes. 

De acordo com Metcalf; Eddy (2003), a característica física mais importante é o teor 

de sólidos, composto por material flutuante, sedimentável, coloidal e dissolvido, que juntos 

revelarão as características do lodo contido no tanque. 

Em se tratando de características químicas, poderão ser analisadas a matéria orgânica 

derivada da síntese de compostos orgânicos que é substrato para que os micro-organismos 

decompositores possam estabilizar o lodo. A demanda bioquímica de oxigênio (DBO) 
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expressa a atividade desses micro-organismos e o carbono orgânico total (COT) é outra forma 

de mensurar a presença de matéria orgânica.  

Gorduras, óleos e graxas são provenientes de alimentos, neste caso das fezes e não são 

facilmente decompostos por bactérias, sendo assim, em altos teores podem comprometer o 

bom funcionamento do tanque. 

Nascimento Filho e Castro (2005) estudaram a influência do efluente dos tanques 

sépticos na contaminação do manancial subterrâneo de Feira de Santana-BA por nitratos e os 

riscos para os que optam pelo auto-abastecimento como alternativa dos sistemas públicos de 

distribuição de água. Esses autores concluíram que os efluentes dos tanques sépticos é a 

principal fonte de contaminação por nitratos no manancial subterrâneo de Feira de Santana.  

Os elementos Nitrogênio e Fósforo são essenciais para o crescimento dos micro-

organismos responsáveis pela estabilização da matéria orgânica e também para o 

desenvolvimento vegetal. Além disso, podem desde que haja tratamento prévio, por meio do 

lodo séptico, ser utilizados na agricultura substituindo os principais insumos para adubação 

química convencional. De acordo com Pinto e outros (2009), o uso de esgotos tratados pode 

representar uma economia de 50% no uso de adubos químicos. Sendo a aplicação de esgotos 

domésticos uma forma de fornecer fosfato solúvel para a absorção pelas plantas e de tornar o 

solo um reservatório desse nutriente (SILVA, 2007). 

A presença de metais pesados pode ser fator de impedimento do uso benéfico do 

resíduo em estudo e seus valores deverão estar de acordo com o previsto na resolução 

CONAMA 375/2006 que dispõe sobre o uso agrícola de lodos de esgoto. 

  

2.2.1.2 Características Microbiológicas de lodos de tanques sépticos 

 

Os lodos de tanques sépticos são fonte de infecção por patógenos como bactérias 

entéricas, vírus, protozoários e helmintos. Organismos patogênicos são descarregados por 

pessoas infectadas ou que possuem determinada enfermidade. As principais bactérias 

patogênicas são excretadas por pessoas que possuem alguma doença gastrointestinal. 
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Normalmente os estudos realizados com resíduos sépticos focam nos aspectos físico-

químicos, nos indicadores Coliformes Totais, Termotolerantes e ovos de Helmintos e no 

tratamento propriamente dito, dados sobre os aspectos microbiológicos carecem de maior 

aprofundamento. 

Os baixos níveis de saneamento experimentados pela população promovem a 

insalubridade ambiental responsável por várias doenças, ao exemplo de hepatite, febre tifóide, 

doenças diarréicas agudas, e outras. As doenças diarréicas agudas têm como agentes 

etiológicos bactérias, vírus e parasitas. Enfermidades estas, que trazem complicações 

decorrentes da desidratação e do desequilíbrio hidro-eletrolítico e quando não são tratadas 

adequada e precocemente, podem levar ao óbito. A Salmonella typhi, mais especificamente, é 

o agente etiológico da febre tifóide que tem como principais complicações hemorragia 

intestinal e, mais raramente, perfuração intestinal. A ocorrência da doença está diretamente 

relacionada às condições existentes de saneamento básico e aos hábitos individuais.  

A família Enterobacteriaceae, com o gênero Salmonella spp. e o grupo dos 

Coliformes podem ser considerados bons indicadores de contaminação fecal, pois, em geral 

são lançados na rede de esgoto em grandes quantidades. Estes micro-organismos são 

adaptados às condições tropicais do Brasil e têm apresentado resistência até mesmo a 

tratamentos por calor como é o caso de exposição prolongada ao sol e ao processo de 

compostagem (CORREIA; 2009; MARQUES; TESHIMA; DIAS; 2010). 

Estrada e outros (2006) verificaram se o grau de estabilidade do lodo exerce uma 

influência sobre a evolução do total de micro-organismos aeróbios e os de origem fecal, 

quando o lodo é aplicado ao solo. Para alcançar este objetivo foi feito o monitoramento de 

dois tipos de lodos que foram aplicados ao solo em diferentes graus de estabilização em 

condições laboratoriais. Os micro-organismos monitorados em amostras de solo adicionado 

de lodo e solo controle incluíram aeróbios totais e fungos, como indicadores da estabilização e 

Coliformes Termotolerantes, E. coli, Salmonella spp. como indicadores de contaminação 

fecal. Apesar de a Salmonella spp. estar presente no lodo aplicado no solo, a não-detecção da 

mesma quando o lodo foi aplicado ao solo pode significar o não crescimento de nenhuma 

colônia ou um número tão baixo que não permite a sua detecção pelo método de análise. Com 

relação aos Coliformes Termotolerantes e à E. coli, após os primeiros 20 dias de incubação, 

na maioria dos casos, e após 40 dias em todas as amostras estudadas, a população desses 
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micro-organismos se mostrou abaixo dos limites detectáveis independente do grau de 

estabilização dos lodos. O tipo de lodo teve maior influência na evolução dos aeróbios totais e 

dos fungos filamentosos. 

Pourcher e outros (2007) convocam a re-analisar os benefícios do uso do lodo e 

defende que a sua aplicação deve ser mais criteriosa, onde o lodo deve ser tratado e os micro-

organismos não mais detectados. A partir de estudo que objetivou analisar o comportamento 

de bactérias indicadoras de contaminação fecal e enterovírus no período de 2 meses em solo 

que recebeu aplicação de lodo de esgoto, pôde-se se confirmar a presença bactérias entéricas 

evidenciando o risco associado à aplicação agrícola do lodo não tratado. 

Correia (2009) caracterizou lodo de estação de Tratamento de Esgoto disposto em leito 

de secagem para desidratação ao ar e caracterização durante um período de 77 dias e observou 

com relação ao grupo Coliformes e às bactérias do gênero Salmonella spp. que as condições 

adversas de temperatura e umidade não foram determinantes na inativação destes micro-

organismos, nem mesmo a diminuição da umidade do lodo de 97% a 6%, afetou a sua 

viabilidade, havendo, porém a ausência de ovos viáveis de Helmintos. 

Romdhana e outros (2009) monitoraram a contaminação por micro-organismos 

patogênicos durante o processo de secagem térmica do lodo de esgoto com o objetivo de 

estimar sua cinética de redução por meio da observação das melhores condições de secagem 

que assegurem sua destruição. A desinfecção de patógenos foi predita por meio de modelos 

matemáticos durante diferentes processos de secagem térmica e foi mais eficiente a altas 

temperaturas.  

Yen-Phi e outros (2010) analisaram o lodo de tanques sépticos de 20 famílias com o 

intuito de observar o conteúdo de patógenos para analisar a viabilidade do uso desse lodo na 

agricultura ou aquacultura. Dentre os micro-organismos estudados estavam E. coli, 

Salmonella spp. e ovos de Helmintos. Todos eles foram encontrados nas amostras analisadas. 

Neste caso, os lodos de tanques sépticos, deveríam passar por tratamento para eliminação de 

patógenos antes da sua reutilização na agricultura e aquacultura. 

Germer; Boh; Schoeffler e Amoah (2010) observaram o processo de compostagem 

com diferentes proporções de material fecal, com a intenção de obter a melhor relação C/N 

para otimizar o processo e observar se a melhoria da qualidade do substrato interfere na 
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inativação de patógenos como E. coli, Salmonella, ovos de Ascaris suum, dentre outros. Os 

autores observaram que o tratamento térmico promovido pela compostagem não foi adequado 

para a redução dos indicadores microbiológicos, o composto, neste caso, se apresentou inapto 

para uso agrícola. 

 

2.2.2 Gestão de lodos de tanques sépticos 

 

A destinação inadequada de lodos de tanques sépticos pode causar poluição secundária 

e desperdício de recursos úteis. A descarga destes sem um tratamento prévio em áreas urbanas 

e peri-urbanas trazem danos ao meio ambiente e à saúde pública (HEINSS; LARMIE; 

STRAUSS, 1998), como apresentado no Quadro 1. Stanford, Amoozegar e Weinberg (2010) 

corroboram citando o exemplo da contaminação por hormônios e explanam por meio de seus 

resultados que a biodegradação dos esteróides no solo foi menor na presença de efluentes de 

tanques sépticos que em uma água livre de controle biológico. 

 

Quadro 1 Destinação inadequada de lodos de tanques sépticos: impactos e riscos 

IMPACTO TIPO DE RISCO 

Poluição da superfície e águas subterrâneas Atual poluição das águas superficiais; potencial 

contaminação das águas subterrâneas 

Transmissão de infecções relacionadas às excretas; 

ocorrência de alto nível de patógenos no ambiente 

urbano 

Risco potencial de aumento de prevalência de 

doenças; pesquisas comprovam que a flutuação 

dos níveis de patógenos está associada à 

destinação de lodos de tanques sépticos não 

tratados 

Odores desagradáveis Impacto sentido pela população que habita e 

transita nos arredores dos sítios de destinação 
Fonte: Heinss, Larmie e Strauss (1998) 

 

 

A gestão dos lodos de tanques sépticos nos países em desenvolvimento é realizada por 

entidades privadas e empresas de pequeno porte que trabalham de forma independente do 

setor público. Onde os serviços públicos nem sempre são prestados, os caminhões limpa-fossa 
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são responsáveis pelo esvaziamento de tanques sépticos e transporte para locais de disposição, 

desempenhando um papel fundamental nos sistemas de saneamento local. 

De acordo com Koottatep e outros (2007), em grandes cidades da Ásia, a coleta de 

lodos de tanques sépticos das instalações de tratamento on-site enfrenta grandes problemas 

relacionados ao acesso, aos congestionamentos de trânsito, empresas sem recursos e longas 

distâncias a serem percorridas pelos caminhões para a destinação. Por conseguinte, para 

Mbéguéré e outros (2010), há a necessidade das autoridades locais e nacionais desenvolverem 

políticas regulatórias e fiscalizatórias e que dêem condições de trabalho a essas empresas. 

Devido à dificuldade de acesso ou à falta de conhecimento, ou mesmo pela condição 

econômica, o lodo é disposto de forma inadequada. O lançamento dos resíduos coletados do 

tanque séptico diretamente no meio ambiente ou em galerias de águas pluviais causa grave 

problema ambiental. 

 É aconselhável o tratamento do lodo gerado de forma que seus efeitos possam ser 

minimizados. Samways e outros (2009) e USEPA (1995) sugerem que esse tratamento pode 

ser realizado através do uso de biodigestores anaeróbios, lagoas, wetlands, estabilização 

alcalina (calagem), secagem com calor e valas de infiltração, a destinação em aterros; de 

forma combinada ao sistema de tratamento de águas residuárias domésticas. 

A destinação final do lodo de tanques sépticos tem sido relatada como um dos 

inconvenientes da utilização do sistema tipo tanque séptico-sumidouro que, como já foi 

citado, são transportados por empresas privadas do tipo limpa fossa, as quais na sua maioria 

tradicionalmente faziam a disposição no solo ou em áreas inundáveis a céu-aberto, 

normalmente localizadas na periferia da cidade (MENESES e outros, 2001). Além de 

lançamento em estações de tratamento de esgoto, aterro sanitário/lixão e na maioria das 

pequenas cidades, a céu aberto.  

Essas práticas não atendem a critérios sanitários nem ambientais, pois o lançamento do 

lodo em estações de tratamento causa uma sobrecarga nesse sistema e uma inversão do fluxo 

natural do tratamento que visa separar a fase líquida da sólida. Nesse caso, volta-se a juntar 

essas duas fases. Outro aspecto importante, de cunho ambiental, e a longo prazo é a perda de 

elementos como o fósforo, que é um nutriente essencial para o crescimento das plantas, cuja 
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demanda para agricultura é alta e na natureza seu ciclo não é fechado, fazendo-se apenas um 

caminho solo/minas, lavoura, esgoto, corpos d’água/solo profundo. 

De acordo com Koottatep e outros, (2007) para haver uma adequação dos lodos de 

tanques sépticos para o uso agrícola, os mesmos devem ser caracterizados quali e 

quantitativamente, tratados, adequando-se assim às legislações pertinentes e tendo seus locais 

de destinação pré-estabelecidos. Alguns métodos de tratamento como compostagem, digestão 

anaeróbia e tratamentos químicos muitas vezes não são viáveis para países em 

desenvolvimento por conta dos custos operacionais (VALENCIA e outros, 2009). 

A USEPA (1995) sugere, como opções de tratamento, a aplicação no solo, disposição 

em lagoas e leito de secagem. Porém, a alternativa mais comum e econômica é a disposição 

do lodo no solo. Entretanto, quando aplicado em lagoas para tratamento, deve ser aplicado no 

centro e parte inferior da lagoa para que ocorra sua digestão e para que o efluente retirado na 

parte superior da lagoa esteja degradado (USEPA, 1995). Outra forma de destinação final, 

porém pouco utilizada é a incineração do lodo (USEPA, 1994).  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

O trabalho desenvolvido caracteriza-se como uma pesquisa experimental, exploratória 

e descritiva, que tem como foco central a caracterização da qualidade físico-química e 

bacteriológica de diferentes tanques sépticos do campus da Universidade Estadual de Feira de 

Santana (UEFS), na cidade de Feira de Santana–BA. 

 

3.2 OBJETO DE ESTUDO 

 

O objeto de estudo são os lodos de tanques sépticos do campus universitário da UEFS. 

Foram caracterizados os lodos dos tanques sépticos das seguintes áreas: LABIO, Restaurante 

universitário e Reitoria. O lodo do tanque séptico do LABIO (FLB) é proveniente dos 

sanitários do prédio e dos laboratórios nele existentes. A Figura 1 ilustra o local do sistema 

individual onde ocorreram as coletas de amostras. 

 

 

Figura 1   Ponto de coleta FLB (LABIO) 

 

FLB 
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O lodo do tanque séptico do Restaurante Universitário (FRU) é proveniente 

estritamente dos resíduos oriundos da lavagem de vegetais, pratos, bandejas e panelas da 

cozinha do restaurante. A Figura 2 ilustra o local do sistema individual onde ocorreram as 

coletas de amostras. 

 

 

Figura 2  Ponto de coleta FRU (Restaurante universitário) 

 

O lodo do tanque séptico do prédio da Reitoria (FR) é oriundo dos sanitários do prédio 

que tem ocupação efetiva de funcionários, os quais permanecem durante todo o dia, o que 

propicia uma maior contribuição de lodo ao tanque. A Figura 3 ilustra o local do sistema 

individual onde ocorreram as coletas de amostras. 

 

 

Figura 3  Ponto de coleta FR (Prédio da Reitoria) 

FRU  

FR FRU  
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3.3 LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

Foram realizadas coletas de amostras de lodos de tanques sépticos de procedência 

conhecida, utilizando-se amostrador específico para este fim. Vale salientar que a pesquisa foi 

realizada considerando os esgotamentos (esvaziamentos) nos tanques sépticos em estudo, 

desde que houvesse necessidade. Sendo assim, é importante frisar, que os sistemas analisados 

sofreram esgotamentos com frequências diferentes em função de uso e ocupação, o que pode 

ser observado na Tabela 4 . 

Tabela 4  Histórico de esgotamento dos sistemas e coletas para análise 

FLB FRU FR 

Coletas Esgotamentos Coletas Esgotamentos Coletas Esgotamentos 

04/10/2011 04/10/2011 10/10/2011 07/10/2011 10/10/2011  

   14/10/2011   

   20/10/2011   

   21/10/2011   

   25/10/2011   

   04/11/2011   

07/11/2011  07/11/2011 06/11/2011 07/11/2011  

   15/11/2011   

   22/11/2011   

   27/11/2011   

   28/11/2011   

06/12/2011  06/12/2011 20/12/2011 06/12/2011  

   21/12/2011   

   27/12/2011  28/12/2011 

 05/01/2012  03/01/2012   

 06/01/2012  04/01/2012   

08/02/2012  08/02/2012 09/01/2012 08/02/2012  
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Em cada tanque foram coletadas quatro amostras, as coletas foram realizadas nos 

meses de Outubro/2011, Novembro/2011, Dezembro/2011 e Fevereiro/2012. Após definição 

do amostrador e disponibilização dos laboratórios para as análises. 

O tanque foi aberto e cada amostra coletada por meio de inserção cuidadosa do 

amostrador que consistia de um tubo de PVC para água com 1” de diâmetro e 4m de 

comprimento, adaptador de PVC de 1” e válvula de retenção horizontal com portinhola com 

espessura de 1” Figura 4 . 

 

 

Figura 4  Amostrador de tubo PVC e válvula de retenção 

 

Ao atingir o fundo do sistema, o amostrador se abria por pressão da coluna líquida e a 

amostra era coletada. Cada amostra era composta de 4L do resíduo de tanque séptico, a qual 

foi armazenada em baldes de aço inoxidável e transportada até o Laboratório de 

Microbiologia de Alimentos para análise imediata. A aplicação desse dispositivo permitiu a 

coleta fiel de uma amostra representativa do fundo do sistema, sendo capaz de coletar tanto a 

massa líquida, quanto o sedimento presentes no mesmo. O amostrador não possibilitou a 

coleta da escuma. E as plantas dos tanques sépticos não foram disponibilizadas, 

impossibilitando assim o conhecimento dos volumes dos tanques em estudo. 

As amostras foram preservadas em função dos parâmetros analisados. A preservação 

obedeceu aos critérios estabelecidos pela NBR 10007/2004 como apresentado no Quadro 2. 
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Quadro 2 Preservação de amostras e tempo de armazenagem.  

PARÂMETRO MÉTODO DE PRESERVAÇÃO TEMPO DE ARMAZENAGEM 

pH ____ Análise imediata 

Compostos orgânicos voláteis 
Refrigerar a 4ºC, em ausência de 

luz 
14 dias 

DBO Refrigerar a 4ºC 48h 

DQO Refrigerar a 4ºC 28 dias 

Fósforo total 
Adicionar H2SO4 até pH< 2, 

refrigerar a 4°C 
7 dias 

Nitrogênio orgânico (Kjeldahl) Refrigerar a 4ºC 48 h 

Nitrogênio amoniacal 

Analisar assim que possível ou 

adicionar H2SO4 até pH < 2; 

refrigerar a 4°C 

28 dias 

Microbiológico  Refrigerar a 4ºC Análise imediata 

Parasitológico  Refrigerar a 4ºC Análise imediata 

Fonte: ABNT, (2004)   

 

As amostras brutas receberam tratamento prévio, de acordo com a metodologia que foi 

adotada na caracterização química.  

 

3.4 PARÂMETROS DE ANÁLISE 

 

Os parâmetros escolhidos em função de melhor análise de funcionamento dos tanques 

e ajuste de projetos e metodologias adotadas estão apresentados no Quadro 3. 

 

 

 

 



39 

 

 

Quadro 3 Parâmetros a serem analisados x Metodologia adotada. 

PARÂMETRO METODOLOGIA ADOTADA  

pH Eletrométrico. NBR 14339/1999 

DQO Colorimétrico – Digestão por refluxação fechada. AWWA 

(1998) 

DBO Respirométrico. AWWA (1998) 

Nitrogênio Kjeldahl Total  Digestão e destilação e titulação. AWWA (1998), com 

algumas modificações 

Nitrogênio amoniacal Destilação e titulação. AWWA (1998) 

Fósforo total Método do Ácido Ascórbico. AWWA (1998) 

Carbono Orgânico Total  Percentual de matéria orgânica total dividido pelo fator 1,86. 

(KIEHL, 2004) 

Lipídio total Blight-Dyer (CECHI, 1999) 

Sólidos totais Gravimétrico. NBR 10664/1989 

Sólidos totais fixos e voláteis Gravimétrico. NBR 10664/1989 

Sólidos suspensos totais Gravimétrico. NBR 10664/1989 

Sólidos sedimentáveis Visualização em cone Imhoff. NBR 10561/1988 

Ovos de Helmintos Pereira da Silva e outros, 2007 

Coliformes Totais e Coliformes 

Termotolerantes 

Número Mais Provável (NMP) 

Salmonella spp. Junqueira da Silva e outros, 2007 

E. coli Junqueira da Silva e outros, 2007 

 

 

3.4.1 Análises físico-químicas 

 

Para execução das análises físico-químicas foi coletada uma amostra de cada tanque 

séptico e as análises realizadas em triplicata. 
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O pH foi determinado pelo método eletrométrico especificado pela NBR 14339/1999, 

o qual determina metodologia para obtenção de pH em amostras de águas naturais, minerais e 

de mesa, de abastecimento, salinas, residuárias, efluentes domésticos e industriais. 

 

A Demanda Química de Oxigênio (DQO) foi determinada pelo método 

colorimétrico, onde o oxigênio consumido é mensurado a 600nm por espectrofotometria, 

passando por digestão por refluxação fechada (AWWA, 1998). 

 

A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) determinada pelo método 

respirométrico, que consiste em incubar as amostras em garrafas específicas, por 5 dias o 

oxigênio dissolvido é mensurado antes e depois da incubação, a DBO é computada a partir da 

diferença entre O oxigênio dissolvido inicial de final (AWWA, 1998). 

 

O Nitrogênio Kjeldahl Total foi determinado pelo método que compreende três 

etapas: digestão com ácido sulfúrico; destilação em destilador microkjedahl e titulação com 

solução padrão de ácido hidroclorídrico, fator 0,98 na presença de mistura de indicadores 

(verde de bromocressol e vermelho de metila). O nitrogênio foi calculado conforme a 

Equação 1. 

 

𝐍𝐓𝐊(𝐦𝐋/𝐋) =
𝐕 𝐇𝐂𝐥 𝐦𝐋 .𝒇𝐇𝐂𝐥. 𝐧𝐇𝐂𝐥. 𝐏𝐞𝐍 

𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐝𝐚 𝐚𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 (𝐋)
  

 

Onde:  

V HCl: volume do titulado 

f = fator de correção do ácido clorídrico (0,98) 

n = normalidade do ácido (0,1N) 
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Pe N = peso específico do Nitrogênio em miliequivalente (0,014) 

 

O Nitrogênio amoniacal foi determinado a partir da destilação da amostra acrescida 

de tampão borato e hidróxido de sódio 6N em erlenmeyer que continha solução indicativa de 

ácido bórico. Após destilação, a amostra foi titulada com ácido sulfúrico 0,02N. Para a 

obtenção do valor de mg NH3-N/L foi utilizada a Equação 2. 

 

N-NH3(mgNH3-N/L) =
 A-B  . 280

Volume da amostra (mL)
 

 

Onde: 

A: volume de H2SO4 titulado da amostra 

B: volume de H2SO4 titulado do branco 

Volume da amostra: 50 mL 

 

O Fósforo (P) foi determinado na forma de fosfato por espectrofotometria, conforme o 

método do ácido ascórbico AWWA (1998). 

 

O valor do Carbono Orgânico Total (COT) foi determinado a partir dos valores de 

Sólidos Voláteis Totais utilizando o fator de correção f = 1,86 (KIEHL, 2004). Como 

descreve a equação de correção (Equação 3). 

 

COT(mg/L)=
STV

1,86
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Para a determinação de Lipídios totais foi utilizado o método da separação de fases 

com a utilização de clorofórmio e metanol. Após a separação das fases 5 mL do filtrado foi 

evaporado a 100ºC em cápsula previamente tarada, em seguida foi esfriado no dessecador e 

pesado (CECCHI, 1999). O lipídio total foi calculado conforme a Equação 4. 

 

Lipídios totais(%)=
Peso dos lipídios  g  .4 .100

Peso da amostra
 

 

A determinação de Sólidos totais, Sólidos totais fixos e voláteis e Sólidos suspensos 

totais ocorreu baseada na NBR 10664/1989, a qual prescreve os métodos de determinação de 

resíduos sólidos em água pelo Método gravimétrico. 

 

Os Sólidos sedimentáveis foram determinados com base na NBR 10561/1988, a qual 

prescreve os métodos de determinação por meio de visualização em cone Imhoff. 

 

3.4.2 Análises microbiológicas 

 

 Análise parasitológica   

 

A determinação da concentração de Ovos viáveis de Helmintos foi realizada pelo 

Laboratório de Análises Clínicas (LAC) - UEFS, a partir de metodologia proposta por Pereira 

da Silva e outros, (2007). A qual engloba limpeza dos sólidos presentes no lodo, para que haja 

o desprendimento dos Ovos de Helmintos. Seguida de 4 centrifugações, filtração do 

sobrenadante, coloração e leitura em microscópio, onde houve a identificação e contagem dos 

ovos distinguindo-os entre viáveis e não viáveis. Para obtenção da concentração expressa em 

nº de ovos/L de efluente foi utilizada a seguinte Equação 5. 

 



43 

 

 

Z(nº ovos/L)=
N .VF

VC .VI
 

 

Onde: 

Z: n° de ovos presentes na amostra 

N: n° de ovos identificados 

VF: volume final 

VC: volume da câmara 

VI: volume inicial 

 

Análise bacteriológica 

 

Preparo de diluições 

 

Para a realização do bactériológico, foram realizadas diluições sucessivas onde, 

utilizou-se água de diluição e da primeira diluição foi transferida assepticamente 10 mL da 

amostra para 90mL da água de diluição constituindo a diluição 10
-1

. Para a preparação da 

segunda diluição, foi transferida 10 mL da diluição 10
-1

, constituindo a diluição 10
-2

 e 

sucessivamente. 

 

Micro-organismos 

 

A determinação do Grupo Coliformes foi realizada por meio do Método do Número 

Mais Provável (NMP) em série de três tubos múltiplos. O teste presuntivo com Caldo Lauril 
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Sulfato Triptose (LST) e o teste confirmativo com Caldo Verde Brilhante (VB) para a 

determinação dos Coliformes Totais e Caldo E. coli (EC) para a determinação dos 

Coliformes Termotolerantes, ambos com a utilização de tubos de Durhan para verificação 

da produção de gás em 2/3 dos tubos. As diluições variaram de acordo com o tipo de tanque 

séptico, sendo que para o tanque séptico do Restaurante as diluições iniciaram em 10
-2

 e 

foram até 10
-7

 e nos demais tanques sépticos, por terem a mesma constituição, iniciaram em 

10
-4

 e foram até 10
-8

. 

O calculo do NMP foi realizado com o auxilio do programa BAM-MPN 

(Bacteriological Analytical Manual- Most Probable Nunber for serial dilutions) 

(BLODGETT, 2002). 

A determinação da concentração de E. coli e Salmonella spp., em Unidades 

Formadoras de Colônias (UFC), foi realizada por meio da técnica de contagem diferencial em 

Ágar Cromogênico Hicrome. Foi feito plaqueamento em superfície e inoculando-se 100 uL de 

cada diluição (10
-2

 a 10
-5

 para FLB e FR e 10
-1

 a 10
-5

 para FRU) na superfície do ágar nas placas 

em duplicata previamente preparadas. Com o uso de alça Drigalski, o inóculo foi espalhado 

por toda a superfície, até que todo o excesso de líquido fosse absorvido. Após essa etapa, as 

placas foram incubadas a 35°C por 24h e, as colônias típicas contadas em um contador de 

colônia. As colônias de coloração verde-azulada, características de E. coli foram confirmadas a 

partir de estrias de esgotamento de inóculo em superfície de Ágar Eosina Azul de Metileno 

(EMB), incubadas a 35ºC por 24 horas e em seguida observado o desenvolvimento de colônias 

típicas (nucleadas com centro preto, com ou sem brilho metálico). A partir daí, foram realizados 

testes bioquímicos de indol, vermelho de metila (VM), Voges-Proskauer (VP) e citrato (IMVC) e 

feita coloração de Gram. As colônias de coloração pink características de Salmonella spp. 

passaram por testes confirmativos preliminares em tubos inclinados de Ágar Lisina Ferro (LIA) e 

Ágar Tríplice Açúcar Ferro (TSI), em seguida foram feitos testes confirmativos de urease em 

tubos de caldo Uréia de Christensen (Junqueira da Silva e outros, 2007) e a seguir prova 

sorológica por meio de teste de aglutinação em lâmina contendo soro anti-Salmonella.  
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3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram ordenados e divididos entre físico-químicos e microbiológicos. Foi 

realizada estatística descritiva em função da origem dos lodos dos tanques sépticos referentes 

às coletas, por se considerar a origem dos lodos como variável influente sob os parâmetros 

avaliados. Foi adotado limite de confiança de 95% e significância de 5%. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A seguir são apresentados os resultados das análises dos parâmetros, os quais foram 

agrupados em físico-químicos e microbiológicos. 

4.1 PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DE TANQUES SÉPTICOS DO CAMPUS 

UNIVERSITÁRIO 

4.1.1 pH  

 

Os tanques do LABIO (FLB) e da Reitoria (FR) mantém concentração do pH próxima 

da neutralidade, o que é normalmente encontrado por outros autores (BRANDES, 1978; 

BELLI FILHO E OUTROS, 2007; COFIE E OUTROS, 2006; BERTOLINO, 2007; 

GONÇALVES, 2008; BORGES, 2009; KOOTATEP E OUTROS, 2007). Os valores das 

medianas obtidas foram respectivamente 6,9 e 6,75. Em contraponto o tanque do Restaurante 

Universitário (FRU) apresentou valor de pH 4,05, conferindo ao efluente um caráter ácido 

propiciado pelos processos de oxidação biológica. Pode-se atribuir esse valor fora da faixa 

normalmente encontrada, em relação aos demais tanques, o fato de receber diariamente 

alimentos frescos provenientes da lavagem dos pratos do restaurante universitário e à alta 

frequência de esgotamentos. 

A Figura 5 permite a visualização da variabilidade do resíduo em estudo representado 

pelas suas medianas, as quais elucidam a influência da origem dos resíduos nos valores 

apresentados.  
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pH

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 
Var1 Var2 Var3

F LB                  F RU                  F R

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

 

Figura 5  pH em tanques sépticos do campus universitário 

 

4.1.2 Demanda Bioquímica de Oxigênio e Demanda Química de Oxigênio  

 

Os valores de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Demanda Química de 

Oxigênio (DQO) oscilaram muito. A DBO de FLB variou de 600 mgO2/L a 3000 mgO2/L, em 

FRU variou de 1.200 mgO2/L a 4.800 mgO2/L e em FR de 360 mgO2/L a 4.200 mgO2/L. Assim 

como a DQO de FLB variou de 4.400 mg/L a 72.500 mg/L, em FRU variou de 5.200 mg/L a 

120.000 mg/L e em FR de 3.000 mg/L a 7.300 mg/L. Por expressarem a biodegradabilidade 

do lodo, DBO e DQO são parâmetros de grande importância, amplamente utilizados na 

literatura no âmbito do tratamento de efluentes, permitindo assim, a determinação indireta da 

matéria orgânica presente nos tanques sépticos em estudo. 

O valor de DQO da terceira coleta chegou a 72.500 mg/L, o qual revela uma 

discrepância com relação aos demais. Este valor pode ser atribuído à característica dos 

resíduos utilizados nos laboratórios naquele período, já que no prédio do tanque FLB há 

laboratórios que realizam análises químicas e biológicas. Kootatep e outros (2007), em seu 

estudo encontraram valores de DQO que variaram de 1.200 mg/L a 76.000 mg/L e atribuiu à 
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grande variabilidade do resíduo em questão, conferida pelo mecanismo de degradação 

anaeróbia, pelo tipo de projeto, pelo período de retenção e pela presença de substâncias 

inibidoras. 

Os coeficientes de variação de FLB 67.86%, FRU 60.43% e FR 126.47% para o 

parâmetro DBO e FLB 143.29%, FRU 78.52% e FR 35.48% para DQO expressam a grande 

heterogeneidade dos lodos analisados e confirmam sua grande variabilidade. Assim como o 

comportamento destes parâmetros dado pela variação das medianas na Figura 6 e na Figura 7 

respectivamente. 

 

DBO mg O2/L
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Figura 6  DBO em tanques sépticos do campus universitário 

 

Como pôde ser observado, as medianas da DBO variam em função da origem dos 

resíduos para um mesmo parâmetro. Tendo como valores 1.362 mgO2/L em FLB, 3.000 

mgO2/L em FRU e 625 mgO2/L FR. 

. 
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Figura 7  DQO em tanques sépticos do campus universitário 

 

Na DQO, também se pode observar a variação das medianas em função da origem dos 

resíduos tendo como valores 7.625 mg/L em FLB, 60.150 mg/L em FRU e 5.933 mg/L FR. 

O tanque séptico FR, apresentou valores mais baixos de DBO e DQO, porque durante 

as primeiras coletas o tanque não havia sido esgotado por um período de 1 ano e sofreu 

esgotamento 1 mês antes da última coleta. A Figura 8 reflete o comportamento da DBO em 

função do esgotamento do tanque FR, onde pode ser observado alto valor em função da 

retirada do lodo antigo e da sua substituição por resíduo fresco, o que é natural. 
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Figura 8  DBO em função do esgotamento do tanque FR 

 

O tanque séptico, pelo fato de receber constantes despejos e, não ser um dispositivo 

estático, está sujeito a sofrer muitas variações nas características de seus resíduos durante o 

período de detenção de seus despejos. A heterogeneidade dos lodos de tanques sépticos pode 

ser reforçada pela variação extrema conferida pelos constantes esgotamentos.  

 

4.1.3 Teor de lipídios  

 

O tanque FLB apresentou teor de lipídios variando de 0,16% a 0,41%, tendo como 

mediana 0,33%, em FR variou desde 0,25% até 0,8% e sua mediana foi de 0,72%, FRU 

apresentou os teores um pouco acima tendo como valor mínimo 0,1%, máximo 1,68% e 

mediana 0,94%.  

A Figura 9 representa a variabilidade do percentual de lipídios em função da sua 

origem, o que pode ser confirmado tanto pelos valores de suas medianas quanto por seus 

coeficientes de variação, FLB 35,16%, FRU 72,37% e FR 40,88%. 
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Figura 9  Teor de lipídios em tanques sépticos do campus universitário 

 

Diferentemente dos outros autores (USEPA, 1994; Belli filho e outros, 2004; Leite, 

Pegorini, Andreoli e Andrade, 2006; Gonçalves, 2008; Borges, 2009) que se referem à 

amostra integral, neste caso, o percentual de lipídios nos lodos, se manteve baixo em todos os 

tanques sépticos. Altos teores de lipídios interferem negativamente na biodegradabilidade da 

matéria orgânica. O fato de não se obter o valor integral deste parâmetro é impeditivo de 

associação do mesmo à estabilidade dos lodos estudados não sendo possível assim, inferir 

sobre a interferência do teor de lipídios no bom funcionamento dos tanques sépticos em 

questão. 

 

4.1.4 Características físicas  

 

4.1.4.1 Teor de sólidos sedimentáveis  
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O tanque FLB apresentou valores de sólidos sedimentáveis entre 350 mL/L e 700 

mL/L, em FRU se obteve valor mínimo de 1 mL/L. O tanque havia sido recém esgotado, e 

máximo de 950 mL/L e FR variou entre 380 mL/L e 750 mL/L, valores que indicam que o 

esgoto ainda está fresco. Leite, Pegorini, Andreoli e Andrade (2006) encontraram em seus 

estudos em média 209 mL/L de sólidos sedimentáveis e Gonçalves (2008) encontrou de 26 

mL/L a 38 mL/L nos tanques estudados, o que reforça a heterogeneidade destes resíduos. 

A Figura 10 confirma a variabilidade em função da origem deste parâmetro por meio 

da observação de suas medianas FLB 387,5 mL/L, FRU 787,5 mL/L e FR 725 mL/L.  
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Figura 10  Teor de sólidos sedimentáveis em tanques sépticos do campus universitário 

 

Onde temos FRU apresentando tanto o menor quanto o maior valor para sólidos 

sedimentáveis, o parâmetro sólidos sedimentáveis permite a projeção da geração de lodo em 

um dado período de tempo e a grande variação deste explicita a causa dos esgotamentos 

semanais ocorridos neste tanque, sendo importante observar que FRU obteve 70.84% de 

coeficiente de variação, conferido pelas sobras de alimentos descartadas na pia. 



53 

 

 

 

4.1.4.2 Teor de sólidos totais, fixos, voláteis e em suspensão 

 

O teor de sólidos totais em FLB variou de 8.502 mg/L a 15.828 mg/L, em FRU de  

4.662 mg/L a 35.712 mg/L e em FR de 35.712 mg/L a 97036 mg/L. Pode-se afirmar que o 

coeficiente de variação de FRU em torno de 159,5% é devido à necessidade deste tanque ser 

esgotado semanalmente em função da baixa permeabilidade do solo que dificulta a infiltração 

pelo sumidouro. 

A variabilidade na característica do lodo dos tanques pode ser observada na Figura 11 

, por meio de suas medianas que apresentam medida de tendência central em função da 

origem dos resíduos que se mostraram em torno de 9.571 mg/L em FLB, 26.130 mg/L em FRU 

e 73.355 mg/L em FR. 
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Figura 11  Teor de sólidos totais em tanques sépticos do campus universitário 
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O teor de sólidos totais fixos em FLB variou de 1.784 mg/L a 3.338 mg/L, em FRU de 

1.994 mg/L a 3.898 mg/L e em FR de 14.232 mg/L a 52.360 mg/L. Os valores de FLB e FRU se 

encontram dentro da faixa encontrada por Leite, Pegorini, Andreoli e Andrade (2006) que 

obtiveram valores de sólidos totais fixos em média 4.398 mg/L. Já os altos valores de FR 

podem ser justificados pela grande quantidade de areia encontrada nas amostras desse tanque. 

O coeficiente de variação de FRU em torno de 381,9% é devido ao fato da necessidade de 

esgotamento semanal deste tanque em função da sua origem e do grande volume de água 

utilizada no mesmo, como já citado. 

A Figura 12 ilustra a variabilidade dos resíduos em questão em função de sua origem e 

tendo valores de medianas em torno de 2.091 mg/L em FLB, 3.001 mg/L em FRU e 38.672 

mg/L em FR.  
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Figura 12  Teor de sólidos totais fixos em tanques sépticos do campus universitário 

 

Esses valores indicam a não-estabilidade destes resíduos, elucidando sua baixa 

degradabilidade. Este comportamento pode ser atribuído aos constantes esgotamentos sofridos 

pelos tanques sépticos em questão. 
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O teor de sólidos totais voláteis em FLB variou de 6.718 mg/L a 12.490 mg/L, em FRU 

de 764 mg/L a 35.524 mg/L e em FR de 21.480 mg/L a 44.676 mg/L. O tanque FLB apresenta 

um total de 78,5% de sólidos voláteis, FRU 72,3% e FR 50,3%. Estes resultados elucidam o 

alto teor de matéria orgânica presente nos tanques em função da não-estabilidade dos resíduos 

presentes nos mesmos. 

A Figura 13 ilustra a variabilidade dos resíduos em questão em função de sua origem 

tendo os valores das medianas como medida de tendência central.  
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Figura 13  Teor de sólidos totais voláteis em tanques sépticos do campus universitário 

 

O tanque FLB foi o que menos variou em função do parâmetro sólidos totais voláteis, 

sua mediana se manteve próxima ao seu valor de mínimo, que não ocorreu com FRU, onde 

este parâmetro sofreu muitas variações revelando o alto teor de matéria orgânica neste tanque. 

O teor de sólidos suspensos em FLB variou de 300 mg/L a 8.810 mg/L, em FRU de 586 

mg/L a 38.142 mg/L e em FR de 1.260 mg/L a 22.171 mg/L. Os valores expressos se 

aproximam aos valores médios encontrados por USEPA (1994) 12.862 mg/L e Cofie e outros 



56 

 

 

(2006) 14.600 mg/L. Os sólidos suspensos, em altos teores, podem ser responsáveis pela 

inibição do tratamento biológico no tanque séptico. 

A Figura 14 ilustra a variabilidade dos resíduos em questão em função de sua origem e 

tem os valores das medianas como medida de tendência central.  
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Figura 14  Teor de sólidos suspensos em tanques sépticos do campus universitário 

 

A concentração de sólidos suspensos manteve-se em torno de 2.060 mg/L em FLB, 

19.568,5 mg/L em FRU e 13.291,5 mg/L em FR. A diferença entre as medianas em função da 

origem dos resíduos reforça a heterogeneidade na composição da característica dos tanques 

sépticos em questão. 

O tanque séptico, por ser um dispositivo anaeróbio, deveria facilitar a redução dos 

sólidos orgânicos voláteis e suspensos. A não redução pode ser atribuída às constantes 

intervenções realizadas nestes tanques. 
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4.1.5 Concentração de carbono e nutrientes  

 

A concentração de carbono orgânico total obtida variou no tanque séptico FLB de  

3.611,8 mg/L a 6.715 mg/L, em FRU de 410,7 mg/L a 19.098,9 mg/L e em FR de  

11.548,4 mg/L a 24.019.3 mg/L. Tendo como medianas os seguintes valores: 4.021,5 mg/L 

em FLB, 12.696,2 mg/L em FRU e 18.646,7 mg/L em FR. A Figura 15 ilustra a variabilidade 

dos resíduos em questão em função de sua origem.  
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Figura 15  Concentração de carbono orgânico total em tanques sépticos do campus universitário 

 

O tanque FLB obteve valores de carbono orgânico total que pouco oscilaram no 

decorrer do período experimental com relação aos demais, tendo seu valor de mínimo bem 

próximos à mediana, o que não ocorreu com FRU que apresentou ampla faixa de variação, 

comprovando a grande variabilidade tanto em função dos esgotamentos sofridos e da grande 

quantidade de material fresco presente no tanque, quanto em função da origem dos resíduos 

nele gerados.  
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O Nitrogênio Total Kjeldahl compreende as formas de nitrogênio orgânico e 

amoniacal, as quais são as principais fontes de nitrogênio do esgoto doméstico. A 

concentração de NTK em FLB teve como valor mínimo 13,89 mgN/L e máximo de  

75,86 mgN/L, FRU variou de 3,44 mgN/L a 31,87 mgN/L e FR de 11,72 mgN/L a 76,75 

mgN/L.  

A Figura 16 retrata a variabilidade dos resíduos em questão em função de sua origem, 

tendo os valores das medianas como medidas de tendência central.  
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Figura 16  Concentração de NTK em tanques sépticos do campus universitário 

 

FLB obteve como valor de mediana 51,37 mgN/L, FRU 24,56 mgN/L e FR  

39,74 mgN/L. Os valores de FLB e FR se encontram dentro da faixa da caracterização da 

USEPA (2002), que varia de 39 mgN/L a 82 mgN/L para efluentes de origem doméstica, e o 

valor de FRU está próximo a 30 mgN/L, mínimo encontrado para efluente de restaurantes. Os 

tanques apresentam valores que diferem entre si e não seguem uma tendência mesmo para 

efluentes de mesma origem como em FLB e FR.  
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A concentração de nitrogênio amoniacal variou no tanque FLB de 13,4 mgNH3-N/L a 

75,04 mgNH3-N/L, em FRU variou de 3,36 mgNH3-N/L a 30,8 mgNH3-N/L e em FR de  

11,2 mgNH3-N/L a 75,6 mgNH3-N/L.  

Há predominância de nitrogênio amoniacal nos tanques sépticos. A USEPA (2002) 

certifica que, 85% do nitrogênio encontrado nos efluentes dos tanques sépticos, apresenta-se 

sob a forma de nitrogênio amoniacal. De acordo com Ratis (2009), isto se dá pelo fato de que 

a fase de amonificação do ciclo do nitrogênio acontece em anaerobiose, onde o nitrogênio 

orgânico é convertido à amônia e esta não sofrer nitrificação devido à ausência de oxigênio.  

A Figura 17 ilustra a variabilidade dos resíduos em questão em função de sua origem e 

tendo os valores das medianas 50,92 mgNH3-N/L em FLB, 23,8 mgNH3-N/L em FRU e  

38,4 mgNH3-N/L em FR.  
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Figura 17  Concentração de nitrogênio amoniacal em tanques sépticos do campus universitário 

 

Os tanques apresentam valores que diferem entre si e não seguem uma tendência 

mesmo quando o efluente tem a mesma origem (proveniente de sanitários) como em FLB e FR. 

Em percentual, o nitrogênio amoniacal manifesta-se da seguinte forma nos tanques 
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analisados: FLB, FRU e FR apresentam respectivamente 99%, 97% e 96% de nitrogênio 

amoniacal. Valores atribuídos ao tipo de uso dos tanques. 

O fósforo no esgoto doméstico apresenta-se predominantemente na forma de fosfatos 

(HAANDEL e outros, 2009). O fosfato encontrado no efluente dos tanques sépticos é 

proveniente dos excretas humanos, das células de micro-organismos que degradam a matéria 

orgânica e de detergentes e outros produtos utilizados para limpeza doméstica que contém 

fosfatos em suas formulações.  

Sua concentração apresentou grande variação. No tanque FLB se obteve valor mínimo 

de 20 mgPO-4/L e máximo de 624 mgPO-4/L com CV% 120%, FRU variando de  

117 mgPO-4/L a 490 mgPO-4/L e CV% em torno de 59,6% e FR variando de 210 mgPO-4/L a 

430 mgPO-4/L com CV% 30,3%. 

A Figura 18 ilustra a variabilidade dos resíduos em questão em função de sua origem e 

tendo os valores das medianas em torno de 185 mgPO-4/L em FLB, 291 mgPO-4/L em FRU e 

375 mgPO-4/L em FR.  
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Figura 18  Concentração de fósforo em tanques sépticos do campus universitário 
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A USEPA (1994), em sua caracterização, obteve 210 mgPO-4/L; Borges (2009), 

obteve valor máximo de 1.705 mgPO-4/L, valores que ilustram a grande variabilidade desse 

resíduo. Pode-se observar que mesmo nos efluentes de origem de sanitários (FLB e FR) não 

apresentam equivalência na concentração de fosfato. 

 

4.2 AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE LODOS DE TANQUES SÉPTICOS DO 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO 

 

A ocorrência e concentração de micro-organismos patogênicos no efluente dos tanques 

sépticos depende das fontes de contribuição, da existência de infecção da população em 

estudo e de fatores ambientais favoráveis à sobrevivência dos patógenos (USEPA, 2002). 

O detalhamento das condições microbiológicas dos tanques sépticos estudados segue 

nos tópicos que estarão descritos na sequência. 

 

4.2.1 Análise parasitológica  

 

A concentração de ovos de Helmintos é um dos parâmetros que expressam a condição 

de saúde da população que é atendida pelos tanques sépticos analisados. O tanque FLB 

apresentou concentração de ovos de Helmintos em torno de 1,7 ovos/L e FR 5,8 ovos/L. 

Concentração relativamente baixa quando comparada aos valores encontrados por Cofie e 

outros (2006) que obtiveram 14.600 ovos/L de efluente, Menezes e outros, (2001) obtiveram 

em média 225 ovos/L, por outro lado, Ingunza e outros (2009) encontraram média de 0,78 

ovos/L.  

Vale ressaltar que no tanque FLB, só houve incidência de ovos de Helmintos na 

segunda coleta, que aconteceu um mês depois do último esgotamento, e em FR houve 

incidência de ovos de Helmintos apenas na primeira coleta, e tratava-se de um lodo mais 

antigo, com um intervalo de tempo de 10 meses entre o esgotamento anterior e a primeira 

coleta. Estes fatos podem ser explicados tanto por se tratar de sanitários mais utilizados para 
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urina, quanto por interferentes como esgotamentos sofridos ou por problemas relacionados à 

amostragem. 

Não houve incidência de ovos de Helmintos em nenhuma das coletas para FRU. Pode-

se atribuir à origem dos resíduos de FRU a inexistência de ovos de Helmintos, resultado 

esperado, já que o efluente deste tanque séptico é proveniente da pia de lavagem de pratos do 

restaurante universitário.  

 

4.2.2 Análise bacteriológica 

 

A presença de bactérias nos esgotos é de fundamental importância, pois, elas são 

responsáveis pela transformação da matéria e assim como são as principais responsáveis pelo 

tratamento biológico dos esgotos. A análise de Coliformes Totais e Coliformes 

Termotolerantes é amplamente utilizada para obter-se a concentração de micro-organismos 

indicadores de contaminação fecal, sendo estes de origem predominantemente humana. 

A concentração mediana de Coliformes Totais encontrada foi em torno de 5 ciclos 

logarítmicos em todos os tanques analisados. O tanque FLB obteve valor mínimo de  

3,8 ciclos log e máximo de 6,3 ciclos log, a concentração em FRU variou de 3,8 a 6,2 ciclos 

log e em FR pouco variou mantendo-se na faixa de 4 a 6,3 ciclos log (Figura 19 ). 
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Figura 19  Concentração logarítmica mediana de Coliformes Totais em lodos de tanques sépticos 

 

Os valores encontrados mantêm-se dentro da faixa apresentada pela literatura onde 

Brandes (1978) obteve em média concentração de Coliformes Totais de 5,6 ciclos log e 

Borges (2009) obteve medianas que variaram entre 6,5 e 9,9 ciclos log, enquanto Anjos e 

Maestri (2010) encontraram concentrações de Coliformes Totais um pouco maiores, em torno 

de 8,9 ciclos logarítmicos. 

A concentração mediana de Coliformes Termotolerantes encontrada foi de 4 ciclos 

logarítmicos em FLB, 3 ciclos logarítmicos em FRU e 3,9 ciclos log em FR. O tanque FLB variou 

de 3,8 a <10
4
 ciclos log, a concentração em FRU variou de <10

2
 a 5,4 ciclos log e em FR variou 

de 3,4 a <10
4
 ciclos log (Figura 20 ). 
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Coliformes Termotolerantes Log NMP
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Figura 20  Concentração logarítmica mediana de Coliformes Termotolerantes em lodos de tanques 

sépticos 

 

A concentração dos Coliformes Termotolerantes em FLB e FR manteve-se na mesma 

faixa encontrada por Leite, Pegorini, Andreoli e Andrade (2006), os quais encontraram em 

média concentração de 3,8 ciclos logarítmicos, já em FRU os Coliformes Termotolerantes 

revelararam comportamento semelhante à concentração encontrada por Brandes (1978) e 

Borges (2009) que obtiveram concentrações em torno de 5,6 ciclos log e faixa que 

compreende 5 a 7,5 ciclos log respectivamente. 

O comportamento de E. coli nas três origens e ocupações apresentou-se da seguinte 

forma: o tanque FLB obteve valor mínimo de 5 ciclos log e máximo de 7 ciclos log, a 

concentração em FRU variou de 4 a 6,7 ciclos log e em FR pouco variou mantendo-se na faixa 

de 4,8 a 5,6 ciclos log. A concentração mediana de E. coli obtida em FLB foi 3,58 ciclos 

logarítmicos, 3,37 ciclos log em FRU e 4,01 em FR (Figura 21 ). 
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Figura 21  Concentração logarítmica mediana de E. coli em lodos de tanques sépticos 

 

Os valores apresentam-se na faixa encontrada por Germer e outros (2010), que 

obtiveram 5,2 ciclos log e por Yen-Phi e outros (2010) que obtiveram concentração de E. coli 

por volta de 5,5 ciclos log, Anjos e Maestri, 2010 encontraram concentrações de E. coli um 

pouco maiores, em torno 8,7 ciclos logarítmicos.  

A concentração mediana de Salmonella spp. encontrada foi de 4,24 ciclos logarítmicos 

em FLB, 3,88 ciclos log em FRU e 5,08 em FR (Figura 22 ). O tanque FLB obteve valor mínimo 

de 5 ciclos log e máximo de 7,6 ciclos log, a concentração em FRU variou de 5 a 8 ciclos log e 

em FR pouco variou mantendo-se na faixa de 5,8 a 6,6 ciclos log, por outro lado, Yen-Phi e 

outros (2010) encontraram concentração de 3,8 ciclos log. 
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Salmonella spp. Log UFC
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Figura 22  Concentração logarítmica mediana de Salmonella spp. em lodos de tanques sépticos 

 

De forma geral, pode-se afirmar que a concentração dos micro-organismos em estudo 

pouco variou durante o experimento, isto se deve ao fato de haver condições ótimas de 

sobrevivência dos mesmos. Os tanques sépticos propiciaram a estes micro-organismos um 

ambiente ideal para a sua sobrevivência e reprodução, como temperatura, umidade, aporte de 

nutrientes, justificado pelo alto teor de matéria orgânica presente nos sistemas.  

Vale ressaltar que a presença de agentes patogênicos nos lodos dos tanques sépticos 

FLB e FR varia em função das condições sócio-econômicas da população, de suas condições 

sanitárias, da origem desses lodos (de sanitários) e do tipo de tratamento a que esses resíduos 

foram submetidos, como o tempo de detenção. Já para o tanque FRU, de origem de pia de 

lavagem de pratos do restaurante, pode-se afirmar que as concentrações microbianas 

encontradas, são provenientes da higienização dos vegetais frescos, do tipo de cultivo e do 

manejo como armazenagem e transporte. 

A presença de patógenos como E. coli e Salmonella spp. nos lodos de tanques sépticos 

do campus universitário, indica a existência de portadores assintomáticos, que na maioria das 

vezes, pode desencadear a infecção. E representa que, a qualquer momento, nesses portadores, 
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seja por uma baixa de imunidade ou por desequilíbrio na microbiota intestinal, as 

concentrações desses micro-organismos podem se tornar infectivas. Sendo assim, o uso 

indevido de lodos de tanques sépticos como insumo agrícola, pode inserir agentes patogênicos 

na cadeia de alimentação. 

Portanto, os lodos de tanques sépticos, devem passar por tratamento antes de sua 

utilização na agricultura para a inviabilização dos micro-organismos inerentes a ele e para que 

não haja contaminação de certos cultivos nem do trabalhador rural. Yen-Phi e outros (2010) 

reafirmam este fato quando concluem que, independente do tempo de retenção dos tanques 

sépticos, a concentração de patógenos e indicadores de contaminação fecal se apresentará 

elevada. Isso porque os tanques sépticos não foram construídos para a remoção de micro-

organismos patogênicos. 
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5 CONCLUSÕES  

 

Nas amostras dos lodos de tanques sépticos do campus universitário da UEFS pode-se 

evidenciar a grande faixa de variação das concentrações de todos os parâmetros estudados. É 

preciso considerar que essas variações são inerentes aos lodos de tanques sépticos uma vez 

que provêm de diferentes tipos de projetos, diferentes origens (sanitários de prédio 

administrativo, laboratórios e pia de lavagem de pratos de restaurante universitário). Esses 

tanques sépticos são esgotados de formas distintas e o tipo de ocupação dos prédios que 

abastecem esses tanques diferem entre si. 

Os tanques sépticos têm como objetivo obtenção de tratamento inicial dos efluentes 

domésticos, provendo digestão limitada da matéria orgânica nele presente. Em função dos 

parâmetros estudados pode-se inferir que, quanto à estabilidade do lodo, os tanques estudados 

têm características de esgoto bruto, pois não houve a redução do conteúdo de sólidos totais 

voláteis e apresenta altos valores de DBO e DQO. Foi observado alto teor de matéria orgânica 

nos tanques em estudo. FLB apresentou 78,5% de matéria orgânica, FRU 72,3% e FR 50,3% e a 

relação DQO/DBO em FLB foi 5,59, em FRU 20 e FR 9,49. Portanto, os lodos dos tanques 

sépticos não adquiriram características estáveis que permitissem seu lançamento em 

condições de estabilidade, o que é um dado preocupante, pois pode causar contaminação das 

águas subterrâneas. O comprometimento do bom funcionamento dos tanques sépticos pode 

ser atribuído à sobrecarga de nutrientes, despejo de substâncias indesejadas e às condições de 

operação dos mesmos.  

Foi obtida concentração mediana de NTK em FLB 51,37 mgN/L, em FRU 24,56 mgN/L 

e em FR 39,74 mgN/L. A concentração mediana de fosfato obtida em FLB foi de  

185 mgPO-4/L, em FRU 291 mgPO-4/L e em FR 375 mgPO-4/L. O lodo de tanque séptico provê 

um aporte de N, P e outros nutrientes como matéria orgânica para condicionamento de solos 

pobres e recuperação de áreas degradadas, havendo assim reduções significativas das 

quantidades necessárias dos principais insumos para a adubação química convencional. Isso 

proporcionará a devolução ao solo do carbono orgânico e de outros nutrientes como N e P 

utilizados para a produção de biomassa vegetal.  

A avaliação microbiológica deste lodo limita seu uso sem que haja tratamento prévio. 

A presença de bactérias entéricas como Salmonella spp., que apresentou concentração média 
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em torno de 6 ciclos logarítmicos em todos os tanques estudados e E. coli que apresentou 

concentração média de 5 ciclos log nos tanques sépticos estudados, promove risco para a 

saúde. Além da presença de agentes patogênicos, a concentração média dos indicadores 

microbiológicos de contaminação fecal Coliformes Totais mostrou-se em média em torno de 

5 ciclos logarítmicos e Coliformes Termotolerantes em média 3,6 ciclos log em todos os 

tanques sépticos estudados.  

Diante do exposto, deve-se buscar alternativas de tratamento para este resíduo que 

propiciem um controle eficiente na redução ou remoção desses micro-organismos 

patogênicos, para assim promover adequação, de acordo com legislação vigente, ao uso 

agrícola.  

É importante levar em consideração a importância do ajuste de projetos, para que 

dessa forma os tanques sépticos possam ser esgotados no período estabelecido pelos mesmos, 

conforme preconiza a ABNT (NBR 7229/1993). Pois, a frequência de esgotamentos (limpeza 

dos tanques sépticos) mostrou-se como uma variável que interfere de forma decisiva nas 

características do lodo em questão. Além disso, os sumidouros, tanques complementares, 

tiveram sua função de infiltração comprometida por conta da capacidade de permeabilidade 

do solo local, onde a infiltração do efluente no solo se mostrou ineficiente ou pela colmatação 

dos mesmos. O que foi confirmado pela recorrente necessidade de esgotamento dos tanques 

sépticos. Ainda no que tange à questão dos tratamentos complementares, é importante que 

haja um estudo de viabilidade para a utilização de outros tipos de tratamento complementares 

aos tanques sépticos como é o caso dos filtros anaeróbios submersos, filtros aeróbios, filtros 

de areia, valas de filtração, lodos ativados em batelada, wetlands. 
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6 RECOMENDAÇÕES 

 

Após análise de resultados e das conclusões obtidas recomenda-se: 

Estudos futuros devem ser realizados utilizando os lodos de tanques sépticos de 

campus universitários, associando-os a tratamentos como disposição em leitos de secagem 

seguida de compostagem combinando-os a resíduos orgânicos gerados no campus. 

Estudos desses lodos limitando as interferências dos esgotamentos, isolando os 

tanques por um período de tempo, para assim avaliar o funcionamento dos tanques sépticos. 

Estudos desses lodos avaliando o teor de metais pesados verificando se há associação 

dos resultados à análise da água dos poços que abastecem o campus. 

Estudo da viabilidade técnica e econômica de implantação de estação de tratamento 

dos efluentes do campus por conta da baixa capacidade de infiltração no solo justificado nos 

gastos com caminhões limpa-fossa. 
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APÊNDICE I RESULTADOS DA CARACTERIZAÇÃO 

FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGIA DO LODO DE 

TANQUES SÉPTICOS DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO 

 

Tabela 5  Parâmetros físico-químicos e microbiológicos do lodo de tanques sépticos do 

campus universitário 

PARÂMETROS Unidade Coleta 
TANQUES SÉPTICOS 

F LB F RU F R 

pH  1 6,9 4,0 6,8 

  2 6,9 4,2 6,4 

  3 6,9 3,7 6,7 

  4 7,3 4,1 6,9 

DBO mgO2/L 1 1.800 1.700 550 

  2 925 4.300 360 

  3 3.000 1.200 4.200 

  4 600 4.800 700 

DQO mg/L 1 7.500 5.200 6.866 

  2 7.750 120.000 5.000 

  3 72.500 46.500 3.000 

  4 4.400 73.800 7.300 

Lipídios  % 1 0,16 0,10 0,80 

  2 0,30 1,68 0,25 

  3 0,36 1,12 0,67 

  4 0,41 0,76 0,77 

Sólidos 

Sedimentáveis 

mL/L 1 700 1 380 

 2 400 950 750 

  3 375 950 750 

  4 350 625 700 

Sólidos Totais mg/L 1 15.828 4.662 77.406 

  2 8.502 38.490 35.712 

  3 9.692 32.374 69.304 

  4 9.450 19.886 97.036 

Sólidos Totais 

Fixos 

mg/L 1 3.338 3.898 46.456 

 2 1.784 2.966 14.232 

  3 2.126 3.036 30.888 

  4 2.056 1.994 52.360 

Sólidos Totais 

Voláteis 

mg/L 1 12.490 764 30.950 

 2 6.718 35.524 21.480 

  3 7.566 29.338 38.416 

  4 7.394 17.829 44.676 

MO % 1 79 16 39 

  2 79 92 60 

  3 78 90 55 

  4 78,2 89 46 

Sólidos Suspensos mg/L 1 -- 586 8.300 

  2 300 38.142 1.260 

  3 8.810 27.650 22.171 

  4 2.060 11.487 18.283 

COT mg/L 1 6.715,1 410,8 16.639,8 

  2 3.611,8 19.098,9 11.548,4 

  3 4.067,7 15.773,1 20.653,8 

  4 3.975,3 9.619,4 24.019,4 

NTK mgN/L 1 75,8 3,4 76,7 

  2 50,3 29,0 54,0 

  3 52,3 31,8 11,7 
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  4 13,8 20,0 25,3 

N-NH3 mgNH3-N/L 1 75,0 3,3 75,6 

  2 49,8 28 52,8 

  3 52 30,8 11,2 

  4 13,4 19,6 24 

Fosfato mgPO-4/L 1 624 117 430 

  2 200 180 210 

  3 20 490 430 

  4 170 402 320 

Ovos de Helmintos nº ovos/L 1 ND
*
 ND

*
 5,8 

  2 1,7 ND
*
 ND

*
 

  3 ND
*
 ND

*
 ND

*
 

  4 ND
*
 ND

*
 ND

*
 

Coliformes Totais Log NMP 1 5,49 6,27 5,61 

  2 6,29 <10
4
 4,65 

  3 4,04 6,36 4,66 

  4 3,86 4,37 4,43 

Coliformes 

Termotolerantes 

Log NMP 1 <10
4
 5,42 3,55 

 2 <10
4
 <10

4
 3,96 

  3 <10
4
 2,16 <10

4
 

  4 3,86 <10
2
 3,96 

E. coli Log UFC 1 5,04 4,39 4,14 

  2 3,87 2,69 3,36 

  3 3,30 3,44 3,87 

  4 3 3,30 4,60 

Salmonella spp. Log UFC 1 3 5,67 4,74 

  2 4,14 3,59 4,92 

  3 4,34 3,65 5,25 

  4 4,60 4,11 5,56 
ND*: Não detectável 

 


