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Introdução 
As condições precárias de saneamento básico na maior parte das regiões do país é uma forte ameaça a saúde 
pública, sendo responsável por milhares de doenças, especialmente em crianças (ITB, 2010).  
 
Não obstante o Reator UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) é considerado e reconhecido mundialmente por ser 
uma alternativa sustentável e eficaz para o tratamento de efluentes domésticos e industriais (CHERNICHARO, 2007). 
Nessa perspectiva o presente  trabalho teve como objetivo por em prática uma oficina para ensinar aos alunos da 
Terceira série do Ensino Médio da rede pública de ensino da Escolar Estadual Ce Luzenir  Matta Roma, cofeccionar  
um protótipo de Reator UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), para o tratamento de efluentes domésticos.  
 
Tal iniciativa é fundamental, uma vez que, o município de Codó no Maranhão não possui tratamento de efluetes 
domésticos na maior parte de sua extenção e os principais rios que “banham” o município,  recebem  diariamente 
estes efluentes produzidos na cidade, além disso, o reator UASB confeccionado de forma artesanal é eficiente na 
remoção de materia orgânica (SILVA, 2017).    

Metodologia 
A oficina foi realizada na Escola Ce Luzenir Matta Roma no município de Codó Maranhão. Participaram quarenta 
alunos(as) da terceira série do ensino médio. Os cálculos realizados para encontrar os valores referentes às 
dimensões do protótipo e carga de lodo ativado para esta pesquisa seguiram os critérios e condições estabelecidas 
por Chernicharo (2007) e Silva (2017)..  Ao termino da oficina foi aplicado um questionário para avaliar o aprendizado 
dos discentes quanto ao processo de fabricação do reator.  

Resultados e Discussão 
O protótipo do reator UASB confeccionado durante a oficina esta apresentado abaixo na Figura 1 
 

Figura 1. Protótipo do Reator UASB. 

 
 
O protótipo foi construído de forma circular, pois tal forma  é apontada como a mais favorável no ponto de vista 
econômico e estrutural para o tratamento de efluentes de pequenas populações, sendo que, geralmente é utilizada 
apenas uma única unidade de reator (CHERNICHARO, 2007). 
 
As características físicas e operacionais do reator UASB seguiram os parameros recomendados por Silva (2017)  
Para análise  dos dados coletados com o questionário aplicado foi elaborada a Tabela 2. 

Tabela 2. Dados coletasdos com os questionários.   
Total de alunos Questões de  

múltipla escolha 
 Percentual de 
acertos (%)* 

Percentual de erros 
(%)* 

40 20        85 15 

* média aproximada do total de acertos e erros das questões objetivas.    
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De acordo com a Tabela 2 - após a correção dos questionarios, pode ser observado que os alunos compreenderam a 
metodologia para a construção do protótipo, as questões erradas foram em sua totalidade as que dependiam de 
cálculos para encontrar dimenções da parte interna do protótipo e  a carga volumétrica de lodo empregada na parte 
inferior do reator.  

Considerações Finais 
Embora não foi possível avaliar a eficiência do protótipo de Reator UASB, devido a detalhes técnicos mencionados 
por Silva (2017). Os resultados alcançados com a oficina foram positivos, pois o protótipo de reator UASB foi 
construido e os discentes mostraram-se interessados e com bom desepenho durante a parte prática (montagem) e 
teórica (questionários).    
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