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RESUMO --- O lançamento de esgotos nos corpos d’água é um dos grandes problemas ambientais 
e de saúde pública no Brasil, sendo necessário o tratamento destes para se adequarem à qualidade 
requerida para descarga no meio receptor. Assim como o campus da Universidade Federal de 
Itajubá (UNIFEI) muitas universidades não possuem tratamento de seus efluentes, lançando-os 
inadequadamente no corpo d’água mais próximo. O objetivo deste trabalho foi estudar a viabilidade 
técnica de concepção de centro experimental de tratamento de esgotos em universidades 
considerando-se o caso da UNIFEI. Dessa forma o trabalho foi dividido em várias etapas: 
definições preliminares do projeto e coleta de informações, definição das unidades de tratamento, 
escolha da área, caracterização dos esgotos, balanço hídrico, pré-dimensionamento das unidades e 
análise dos impactos. Com a realização deste projeto, espera-se contribuir para a melhoria das 
condições sanitárias da UNIFEI e de outras instituições. 

 ABSTRACT --- Launching of wastewater in water bodies is one of the major problems to the 
environment and public health in Brazil, being necessary the treatment of these to adjust them to the 
required discharge standard. Like the Itajubá Federal University (UNIFEI), several universities 
don’t have effluent treatment, discharging them inadequately to the nearest water body. The 
technical viability study of a wastewater treatment experimental center in UNIFEI is the aim this 
work. The study was divided in stages: preliminary definitions and data acquisition, definition of 
treatment units, choice of the area, wastewater characterization, water balance, pre-sizing of the 
units and impact analysis. With the accomplishment of this project, a contribution to the 
improvement of the sanitary conditions of UNIFEI and other institutions is intended. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000, publicada pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE (2000) indicam que apenas 20,2% dos municípios brasileiros 

coletam e tratam seus esgotos. Dessa forma, fica evidente que os elevados aportes de esgotos brutos 

nos corpos hídricos superam sua capacidade de autodepuração, que é a capacidade natural de 

retorno à sua condição inicial, ocorrendo a degradação da qualidade de suas águas e representando 

riscos de transmissão de doenças de veiculação hídrica. 

Assim, tem-se um significativo impacto ambiental causado pela péssima qualidade dos 

sistemas de esgotamento sanitário brasileiros, onde a disposição adequada é essencial para a 

proteção do meio ambiente e da saúde pública. O tratamento remove os principais poluentes 

presentes nos efluentes e diminui a carga de microrganismos podendo retornar ao corpo d’água sem 

ameaçar a sua qualidade. 

Apesar da crescente pressão, frente principalmente às indústrias, quanto ao cumprimento da 

legislação ambiental para lançamento de seus efluentes no corpo aquático, algumas universidades 

como a Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), ainda destinam seus esgotos incorretamente.  

Porém, já existem iniciativas tratamento de esgotos gerados em campi universitários, onde o 

caso mais notável é o da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segundo Versiani (2005), o 

Centro Experimental de Tratamento de Esgotos (CETE / UFRJ) está localizado na Cidade 

Universitária e tem uma área aproximada de 2.500m2, dotada de 13 diferentes unidades cada qual 

com capacidade para tratar o esgoto sanitário de aproximadamente 500 habitantes. Sua missão 

consiste em atender aos objetivos acadêmicos de ensino e pesquisa dos cursos de graduação e pós-

graduação da UFRJ voltados à engenharia de recursos hídricos, sanitária e ambiental.  

Nesse cenário, tomando-se o caso da UNIFEI, o presente trabalho tem o objetivo de analisar a 

viabilidade técnica de concepção de centro de tratamento de esgotos em universidades a fim de 

tratar adequadamente seus efluentes.  

2 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Segundo Nuvolari (2003), em média, a composição do esgoto sanitário, é de 99,9% de água e 

apenas 0,1% de sólidos, sendo que cerca de 75% destes sólidos, são constituídos de matéria 

orgânica em processo de decomposição. Nesses sólidos, proliferam microrganismos oriundos das 

fezes humanas, podendo ocorrer organismos patogênicos, dependendo da saúde da população 

contribuinte.  

Conforme Alves et al. (2005), as universidades passaram a ser solicitadas para o 

desenvolvimento de pesquisas ligadas a tratamento de resíduos industriais, descontaminação de 
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solos e águas subterrâneas e redução de emissões atmosféricas; ao conduzí-las, tornaram-se 

potencialmente poluidoras pois a gestão dos resíduos gerados em universidades é praticamente 

inexistente, sendo os mesmos descartados no lixo comum ou na rede de esgoto local sem qualquer 

tratamento prévio. 

Portanto no caso das universidades, deve-se considerar não só os efluentes domésticos mas os, 

também, gerados em laboratório pois, ainda de acordo com Alves et al. (2005), a eficiência das 

estações de tratamento de esgotos pode ser afetada, já que muitos constituintes destes resíduos são 

potencialmente tóxicos para a flora microbiana atuante nos sistemas biológicos. Além disso, a 

manipulação de diferentes tipos de resíduos acarreta elevadas concentrações de matéria orgânica e 

podem lhes conferir características bastante agressivas, como pH extremamente baixo, altos valores 

de Demanda Química de Oxigênio (DQO), metais pesados e sulfato.  

2.1 – Tratamento de Esgotos 

Von Sperling (1996) classifica o tratamento de esgotos em níveis, onde o tratamento 

preliminar objetiva apenas a remoção dos sólidos grosseiros, enquanto que o tratamento primário 

visa à remoção de sólidos sedimentáveis e parte da matéria orgânica. Já no tratamento secundário, 

no qual predominam mecanismos biológicos, o objetivo é principalmente a remoção de matéria 

orgânica e eventualmente nutrientes (nitrogênio e fósforo). O tratamento terciário objetiva a 

remoção de poluentes específicos ou ainda, a remoção complementar de poluentes não 

suficientemente removidos no tratamento secundário.  

La Rovere (2002) classifica os processos de tratamento, de uma maneira geral, em físicos, 

químicos e biológicos. Nos processos físicos predominam fenômenos físicos presentes no sistema 

de tratamento e caracterizam-se por remoção de substâncias não dissolvidas no esgoto. Já nos 

processos biológicos, tentam-se reproduzir em dispositivos os fenômenos biológicos observados na 

natureza e são classificados em aeróbios e anaeróbios. Nos processos químicos, há utilização de 

produtos químicos aplicados de forma complementar ou em substituição aos processos físicos e 

biológicos. 

No Quadro 1 são apresentadas as características dos principais sistemas de tratamento de 

esgotos. 
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Quadro 1 – Características típicas dos principais sistemas de tratamento de esgotos 

Eficiência na remoção (%) Sistemas de tratamento 
DBO N P Coliformes

Tratamento preliminar 
Tratamento primário 

0-5 
35-40

~30 
10-25 

~0 
10-20 

~0 
30-40 

Lagoa facultativa 
Lagoa anaeróbia – lagoa facultativa 
Lagoa aerada facultativa 
Lagoa aerada mist. completa – lagoa decant.

70-85
70-90
70-90
70-90

30-50 
30-50 
30-50 
30-50 

20-60 
20-60 
20-60 
20-60 

60-99 
60-99,99 

60-96 
60-99 

Lodos ativados convencional 
Lodos ativados (aeração prolongada) 
Lodos ativados (fluxo intermitente) 

85-93
93-98
85-95

30-40 (a)
15-30 (a)
30-40 (a)

30-45 (a) 
10-20 (a) 
30-45 (a) 

60-90 
65-90 
60-90 

Filtro biológico (baixa carga) 
Filtro biológico (alta carga) 
Biodiscos 

85-93
80-90
85-93

30-40 (a)
30-40 (a)
30-40 (a)

30-45 (a) 
30-45 (a) 
30-45 (a) 

60-90 
60-90 
60-90 

Reator anaeróbio de manta de lodo 
Fossa séptica – filtro anaeróbio 

60-80
70-90

10-25 
10-25 

10-20 
10-20 

60-90 
60-90 

Fonte: Adaptado de Von Sperling  (1996) 
Nota:  
(a) Uma remoção adicional de nutrientes pode ser obtida através de modificações no processo 

2.2 – Parâmetros para Dimensionamento 

De acordo com Nuvolari (2003), os principais parâmetros que comparecem no 

dimensionamento hidráulico das redes coletoras de esgoto sanitário são: 

•  População (P, hab) – é o principal parâmetro para o cálculo das vazões de esgoto. Devem 

ser consideradas as populações atuais, de início do plano, e as futuras, de fim de plano, 

estimadas para o alcance do projeto – ano previsto para o sistema projetado passar a operar 

com utilização plena de sua capacidade. 

•  Coeficiente de Retorno (C) – é a relação média entre os volumes de esgoto produzido e a 

água efetivamente consumida. Entende-se por consumo efetivo aquele registrado na 

micromedição da rede de distribuição de água descartando-se, portanto as perdas do sistema 

de abastecimento. Parte desse volume não chega aos coletores de esgotos, pois conforme a 

natureza do consumo perde-se por evaporação, infiltração ou escoamento superficial. A 

norma brasileira NBR 9649 (ABNT, 1986), recomenda o valor C = 0,80 quando inexistem 

dados locais oriundos de pesquisas. 

•  Taxa per capita (q, L/hab.dia) – a taxa per capita de contribuição de esgoto nada mais é 

senão o produto de coeficiente de retorno pela taxa per capita de consumo de água 

descontada da parcela relativa a perdas. Esse consumo, assim corrigido, é denominado 

“consumo efetivo per capita”. Esse coeficiente é extremamente variável, tendo fatores 

influentes ligados à cultura, à saúde, ao nível social e a outros aspectos da população, mas 
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também relativos à região, ao clima, à hidrografia, e ainda ao serviço de abastecimento de 

água local, inclusive quanto à existência ou não de medição de água distribuída. 

•  Coeficientes de Variação de Vazão (k1, k2) – o escoamento da parcela de esgoto doméstico 

que compõe o esgoto sanitário, não se comporta de forma regular pois, como a água de 

consumo doméstico está sob comando direto do usuário variando a vazão conforme as 

demandas sazonal, mensal diária e horária, é influenciado por diversos fatores – clima, 

jornada de trabalho, hábitos da população, etc. A norma brasileira recomenda, na 

inexistência de dados locais, os seguintes valores: k1 = 1,2 e k2 = 1,5. Onde k1 é o coeficiente 

do dia de maior demanda e k2 é o coeficiente da hora de maior demanda. 

 As vazões de projeto (Q) são obtidas através das equações 1 a 4 e seguem a nomenclatura 

exposta anteriormente.  

•  Vazão média inicial (m3/s): 

310.
86400

.. −=
CqPQ ii

i  
(1)

•  Vazão média final (m3/s) 

310.
86400

.. −=
CqP

Q ff
f  

(2)

•  Vazão mínima - vazão de inicio de plano (m3/s):  

3ii2
i 10.

86400
C.q.P.kQ −=  

(3)

•  Vazão máxima - vazão de fim de plano (m3/s):  

3ff21
f 10.

86400
C.q.P.k.kQ −=  

(4)

3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente trabalho é de caráter teórico e foi dividido em etapas, a saber: 

3.1 - Definições preliminares do projeto e coleta de informações 

 Realização do levantamento do destino final dos esgotos gerados na universidade, 

conhecendo-se os pontos de lançamento no corpo receptor e dos dados necessários para o cálculo 

das vazões de esgotos produzidos. 

 O alcance de projeto e as etapas de implantação devem ser definidos.  A vazão que chegará ao 

centro experimental de tratamento de esgotos deve ser efetuada fazendo-se a projeção da população 

futura para o alcance de projeto com os dados levantados. 
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3.3 - Definição das unidades de tratamento 

 Esta etapa inclui estudos relativos às tecnologias de tratamento de esgotos existentes, 

compreendendo seus princípios de funcionamento, eficiências, vantagens e desvantagens. A partir 

disso, realiza-se a escolha da unidade ou unidades adequada ao caso.  

3.4 - Escolha da área 

Nesta etapa deve-se realizar o levantamento de áreas dentro do campus e quantificar as áreas 

totais disponíveis que podem ser destinadas à construção do centro. 

Os aspectos relevantes para determinação da área são: área total disponível, planejamento de 

ocupação, topografia, cota de inundação, isolamento, acesso, extravasão de esgotos e nível d’água, 

onde, dependendo do caso, poderão existir outros fatores.  

3.5 - Caracterização dos esgotos 

Os pontos de coleta de esgotos devem ser escolhidos através dos pontos de lançamento 

previamente identificados. A caracterização tem a finalidade de se obter parâmetros necessários 

para o dimensionamento das unidades de tratamento definidas.  

Devem ser verificados também os tipos de efluentes gerados no campus, conhecendo-se os 

que podem comprometer o tratamento e necessitam de tratamento separado. 

3.6 - Balanço hídrico 

É necessária a determinação da vazão de efluente que será gerado em cada prédio da 

universidade.  

3.7 - Pré-dimensionamento das unidades 

Através das unidades selecionadas e dos dados de projetos, deve-se efetuar um pré-

dimensionado considerando-se as normas brasileiras. Com isto, deverá ser verificada a 

possibilidade de tratamento de todo o efluente gerado no campus ou parte deste. 

3.8 - Análise dos impactos 

Nesta etapa é importante a identificação de possíveis impactos ambientais ocasionados pelo 

funcionamento do centro de tratamento de esgotos, verificando-se a viabilidade técnica. Assim 

fatores limitantes como nível d'água, ventos predominantes e ruído devem ser estudados. 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Para o caso da universidade em questão, denominou-se o centro como CETES-UNIFEI. Os 

resultados obtidos em cada etapa encontram-se a seguir: 
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4.1 - Definições preliminares do projeto e coleta de informações 

Atualmente, a cidade de Itajubá-MG não possui coleta e tratamento de esgotos, o que leva a 

UNIFEI a lançar seus efluentes in natura no Ribeirão José Pereira. Portanto, um centro 

experimental de tratamento para tratar e dispor corretamente os esgotos gerados da UNIFEI seria 

útil não só para evitar a poluição do corpo hídrico como também poderia ser utilizado em aulas dos 

cursos de graduação e pós-graduação da universidade. 

O projeto foi definido para um alcance de 20 anos, de tal modo que o horizonte do projeto é 

2027 podendo ser implantado em duas etapas: a primeira em 2007 e a segunda em 2017. 

Para o cálculo da vazão recebida na CETES-UNIFEI, foi feita uma comparação entre o 

consumo de água na universidade e os valores calculados a partir de dados da literatura. 

4.1.1 - Vazão calculada a partir do consumo de água 

 Foi realizado o levantamento do histórico de consumo de água pela universidade e 

realizou-se a projeção destes dados para o início, meio e término do projeto. Considerando-se que 

80% da água consumida tornar-se-ão esgoto, as vazões calculadas estão na Quadro 2. 

Quadro 2 – Vazões calculadas a partir do consumo de água 

Ano Consumo Anual em m3 Vazão m3/s 

2007 49230,58 1,56.10-3 

2017 60374,03 1,91.10-3 

2027 71462,36 2,27.10-3 

4.1.2 Vazão calculada a partir de dados da literatura 

 Utilizou-se o coeficiente de uso de água em escolas e universidades de 210 litros por dia e por 

empregado, conforme Tomaz (2000). Foi realizada a projeção do número de funcionários para 

início e término do projeto, onde encontrou-se 487 funcionários em 2007 e 581 funcionários em 

2027. Para o cálculo das vazões de projeto, utilizou-se as equações do item 2.2 e os resultados 

encontram-se no Quadro 3. 

Quadro 3 – Vazões calculadas a partir de dados da literatura 

Vazão Média  
Inicial (m3/s) 

Vazão Média 
Final (m3/s) 

Vazão Mínima 
(m3/s) 

Vazão Máxima  
(m3/s) 

0,95.10-3 1,13.10-3 1,42.10-3 2,03.10-3 
 
 Portanto pode-se perceber que as vazões calculadas a partir do consumo de água e as vazões 

calculadas a partir de dado da literatura estão próximas. 

4.2 - Definição das unidades de tratamento 

 As unidades de tratamento de esgotos escolhidas para a UNIFEI foram sistemas 
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convencionais de tratamento como: fossa séptica, filtração biológica, lodos ativados (convencional 

e aeração prolongada), lagoas de estabilização (lagoas anaeróbias, facultativa e maturação), reator 

anaeróbio (reator UASB) e valas de filtração. Para a desinfecção, será dimensionada a desinfecção 

por ultravioleta.  

4.3 Escolha da Área  

 As áreas possíveis para implementação da CETES-UNIFEI foram levantadas a partir da carta 

de Levantamento Planialtimétrico da Universidade.  

Na escolha da área CETES-UNIFEI levou-se em conta os seguintes aspectos: 

•  Área total disponível - as áreas muito pequenas foram desconsideradas por não serem 

suficientes para abranger o centro; 

•  Planejamento de ocupação - as áreas que tem previsão de ocupação não devem ser 

consideradas de forma a não inviabilizar o projeto. 

•  Cota de inundação - A CETES-UNIFEI deve-se encontrar em área protegida de inundações, 

principalmente pelos registros históricos das cheias no município. Porém como a 

universidade está em local praticamente plano (cota mínima de 815m e máxima de 818m), 

não há local livre de enchentes. 

•  Topografia - por aspectos econômicos, o ideal é a escolha de áreas mais baixas para que o 

escoamento de esgoto seja por gravidade. 

•  Isolamento - a CETES-UNIFEI deve-se encontrar isolada para evitar incômodos aos 

vizinhos, principalmente pela Universidade se encontrar em bairro residencial. É 

aconselhável também o afastamento das salas de aulas e restaurante. 

•  Acesso - para o bom funcionamento do centro, a área deve ser de fácil acesso às pessoas e à 

rede elétrica. Todas as áreas dentro do campus são de fácil acesso. 

•  Extravasão de esgotos - os efluentes tratados devem ser dirigidos à rede coletora. Portanto, a 

facilidade para extravasão de esgotos é fundamental. 

•  Nível d’água - a CETES-UNIFEI deve-se encontrar afastada de minas e nascentes para não 

ocorrer a rejeição das mesmas. 

As áreas consideradas estão representadas na Figura 1. 
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Figura 1 – Áreas possíveis na UNIFEI para implementação da CETES-UNIFEI 

O critério utilizado para a delimitação da área foi distar 15 metros de salas de aulas e muros 

limites. As áreas disponíveis encontram-se no Quadro 4.  

Quadro 4 – Dados das áreas disponíveis para a CETES-UNIFEI 

 Área Total (m2) 
Área 1 1948,75 
Área 2 5089,13 
Área 3 2616,43 
Área 4 3316,93 

 

Apesar de todos os aspectos favoráveis, exceto para isolamento, a área 1 não poderá 

compreender o CETES-UNIFEI, pois está ocorrendo ocupação atual da área.  

A área 2 está situada ao lado do Restaurante Acadêmico, sendo assim a pior escolha.  

A área 3 possui vantagens de isolamento dos vizinhos, porém encontra-se próxima à mina 

muito utilizada por pessoas de dentro e fora da UNIFEI. A área 4 tem a vantagem de estar longe das 

salas de aulas, no entanto, perto de residências. É a única área onde não possui qualquer intenção de 

ocupação futura. Porém a necessidade de estação elevatória para o bombeamento do esgoto, já que 

a cota é mais alta dentro do campus, eleva o custo para implantação do centro. 

Pode ser percebido que não há área totalmente favorável à construção do CETES-UNIFEI. 

Levando-se em consideração os aspectos mencionados acima, a área escolhida para abranger o 

CETES-UNIFEI é a área 4. 

3.5 - Caracterização dos esgotos 

Analisando-se o mapa hidráulico geral da UNIFEI para encontrar os pontos de lançamentos 

Área 4 Área 3 
Área 1 Área 2 
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de esgotos no Ribeirão José Pereira, verificou-se a ligação da rede de drenagem com a rede coletora 

de esgotos inviabilizando a coleta e caracterização dos esgotos. Outro fato considerável é o difícil 

acesso aos pontos de lançamento. 

Portanto, para o dimensionamento das unidades do CETES-UNIFEI, adotou-se dados de 

literatura para esgotos fracos já que estes serão mais diluídos que os domésticos. 

Levantando-se informações sobre os laboratórios na UNIFEI, constatou-se que os laboratórios 

de análises Físico-Químicas e de mecânica geram resíduos ricos em ácidos, metais, óleos, graxas e 

outros derivados de petróleo. Assim, seus resíduos podem ter necessidade de tratamento separado 

dos demais esgotos.  

Porém, verificou-se que para os descartes dos resíduos dos laboratórios de análises Físico-

Químicas é realizada a neutralização dos mesmos e até mesmo reaproveitados, constituindo-se 

assim uma forma de gerenciamento de resíduos. Os laboratórios de mecânica possuem caixa de 

gordura. Além disso, os óleos e derivados de petróleo utilizados em seus projetos são guardados em 

tambores e remetidos aos fornecedores, não sendo lançados na rede coletora. 

 Deste modo, os efluentes provenientes desses laboratórios poderão ser tratados no CETES-

UNIFEI. 

3.6 - Balanço hídrico 

 Na etapa de balanço hídrico, foi estipulada a vazão de efluente de cada bloco. Para isso foi 

feita uma proporção entre a vazão calculada e o número de vasos sanitários existentes em cada 

bloco da universidade, levantados através do projeto arquitetônico do campus, representada pela 

Figura 2. 
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Figura 2 – Fluxograma das vazões referentes a cada prédio 

4.7 - Pré-dimensionamento das unidades 

 O pré-dimensionamento das unidades escolhidas para o CETES-UNIFEI está atualmente 

sendo efetuado. 

4.8 - Análise dos impactos 

 Esta etapa será realizada após o término da etapa anterior. 

5 – CONCLUSÕES 

O tratamento do efluente gerado pelas próprias universidades já é prática realizada por 

algumas destas. Deste modo, o funcionamento de centros experimentais de tratamento de esgotos 

influencia diretamente na conservação dos recursos hídricos com a minimização ou eliminação dos 

CETES-UNIFEI 
Vazão total inicial: 1,42 (L/s) 
Vazão total final: 2,03 (L/s)

BLOCO D 
Vazão inicial: 0,168 (L/s) 
Vazão final:0, 240(L/s) 

BLOCO L 
Vazão inicial: 0,192(L/s) 
Vazão Final: 0,274 (L/s)

BLOCO E 
Vazão inicial: 5,99.10-3 (L/s) 
Vazão Final: 8,57.10-3 (L/s) 

BLOCO A 
Vazão inicial: 0,012 (L/s) 
Vazão final: 0,0171 (L/s) 

BLOCO G 
Vazão inicial: 0,186 (L/s) 
Vazão Final: 0,266 (L/s)

BLOCO M 
Vazão inicial: 0,114 (L/s) 
Vazão Final: 0,163 (L/s)

BLOCO B 
Vazão inicial: 0,318 (L/s) 
Vazão final: 0,454 (L/s) 

BLOCO I 
Vazão inicial: 0,168 (L/s) 
Vazão Final: 0,240 (L/s)

BLOCO C 
Vazão inicial: 0,168 (L/s) 
Vazão final: 0,240 (L/s) 

BLOCO K 
Vazão inicial:0, 048 (L/s) 
Vazão Final: 0,068 (L/s)

BLOCO F 
Vazão inicial: 0,012 (L/s) 
Vazão Final: 0,017 (L/s) 

BLOCO N 
Vazão inicial: 0,030 (L/s) 
Vazão Final: 0,043 (L/s)
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impactos provenientes da destinação incorreta de efluentes. Também servem como laboratório de 

ensino para alunos, contribuindo significativamente para o desenvolvimento de trabalhos técnico-

científicos na área. 

No entanto, como parte das universidades encontra-se em áreas habitadas, deve ser feito o 

levantamento de impactos na população de forma a não ocorrer a rejeição do centro por parte desta. 

No caso da UNIFEI, recomenda-se a separação das redes de esgoto e de drenagens de águas 

pluviais de forma a cumprir a recomendação da norma brasileira. 
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