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Resumo: Em virtude de serem familiares, memorizáveis e enraizados nas emoções e 

imagens distintas, a utilização de vídeos como recurso pedagógico configura-se cada vez 

mais como uma estratégia promissora e inovadora no processo de ensino-aprendizagem. 

Isto posto, o presente artigo tem como objetivo apresentar um vídeo educacional sobre 

Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs), elaborado para ser um material didático nas 

disciplinas de esgotamento sanitário dos cursos de engenharia ambiental e civil. Recebido 

com entusiasmo pelos discentes e docentes no primeiro semestre em que foi utilizado, os 

vídeos permitem que as informações sejam transmitidas de forma rápida e direta, 

acompanhados de comentários associados a cenas específicas, e auxiliam na criação de 

valores e reflexões nos estudantes, promovendo a formação de profissionais críticos.  

Palavras-chave: Estações de Tratamento de Esgotos. Vídeos. Ensino.  

1. INTRODUÇÃO E METODOLOGIA DE CRIAÇÃO 

O vídeo contíguo ao artigo foi produzido para ser utilizado como recurso educacional de 

forma a contribuir com o conhecimento técnico e científico relacionado às etapas e 

processos que compõem as estações de tratamento de esgoto (ETEs) e ao gerenciamento 

dos subprodutos sólidos e gasosos oriundos destes sistemas. No vídeo são apresentadas 

as unidades que compõem uma ETE de larga escala, responsável por tratar os esgotos 

gerados por uma população de aproximadamente um milhão de habitantes.  

As cenas escolhidas na composição do vídeo foram organizadas em três etapas: (i) coleta e 

transporte de esgotos domésticos; (ii) tratamento da fase líquida e (iii) gerenciamento dos 

subprodutos sólidos e gasosos.  

No primeiro momento é ilustrado o caminho percorrido pelo esgoto gerado nas edificações 

até a ETE. O esgoto gerado nas edificações é conduzido pelas redes coletoras instaladas 

nas vias públicas até os interceptores, os quais são 
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tubulações instaladas às margens dos cursos d’água, que tem como objetivo receber as 

redes coletoras ao longo do seu comprimento, não recebendo ligações prediais diretas, 

sendo responsáveis por transportar os esgotos gerados nas sub-bacias. Já os emissários 

são tubulações destinadas a conduzir os esgotos à ETE sem receber contribuições ao longo 

do seu percurso. Ao longo de todo vídeo foram adicionadas máscaras de edições, como 

linhas, setas e textos, para inserir informações específicas e promover a ideia de fluxo e 

conectividade entre as tubulações ou etapas. As Figuras 1 a, b, c e d apresentam 

screenshots do vídeo que demonstram as técnicas citadas. Ressalta-se aqui que a 

construção da cena objetiva a conscientização de que ETEs tratam os esgotos domésticos 

coletados nas residências por meio das tubulações especificadas anteriormente e depois 

lançam o efluente tratado nos rios, de modo a desconstruir a ideia popular de que ETEs 

tratam os rios que receberam lançamentos de esgoto a montante.  

Figura 1: Screenshots do vídeo. a) e b) Rede coletora de esgoto, c) Interceptor, d) Emissário. 
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Fonte: Próprios autores 
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No segundo momento, o foco foi direcionado para o tratamento da fase líquida. O esgoto 

afluente às ETEs, inicialmente, passa pelo tratamento preliminar constituído de grades, 

peneiras e desarenadores, a fim de retirar os resíduos que são lançados junto aos esgotos, 

tais como: cabelo, óleo de cozinha, plásticos, areia, toalhas de papel, dentre outros. Após 

essa etapa, os esgotos são encaminhados para os reatores anaeróbicos de fluxo 

ascendente e manta de lodo, conhecidos como UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), 

etapa principal do tratamento. O pós-tratamento da fase líquida é realizado por filtros 

biológicos percoladores (FBP) seguidos de decantadores secundários. Nos FBP, o efluente 

dos reatores UASB é despejado sobre um meio suporte (brita) para degradação da matéria 

orgânica restante por microrganismos aeróbios aderidos ao meio suporte. No fim do 

tratamento da fase líquida, têm-se os decantadores secundários, que objetivam uma última 

remoção de sólidos em suspensão ainda presentes no efluente clarificado, antes do 

lançamento nos cursos d’água.  

A inserção de setas em movimento foi essencial para representar a conectividade entre as 

etapas e a distribuição interna, como, por exemplo, a distribuição do esgoto entre os 24 

reatores UASB, e em seguida, a reunião do efluente de cada um desses reatores em uma 

caixa de distribuição de vazão, para depois serem encaminhados aos FBPs. Outro fator de 

destaque é o uso de imagens aéreas, que possibilitam um campo de visão mais completo 

das diferentes etapas e da ETE como um todo. Dessa forma, criam-se diferentes 

perspectivas e combinações que podem estimular o entendimento visual e técnico, bem 

como o surgimento de questionamentos e discussões devido às diferentes percepções 

individuais.  As Figuras 2 a, b, c e d referem-se às cenas do tratamento da fase líquida. 
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Figura 2: Screenshots do vídeo. a) Etapas de tratamento e gerenciamento de subprodutos, b) 

Tratamento preliminar, c) Reatores UASB e d) Pós-tratamento. 
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Fonte: Próprios autores 

Os textos elaborados para as etapas de tratamento também auxiliam ao telespectador o 

desenvolvimento da percepção de altura, área e volume mensurados em cada módulo que 

compõe as etapas de tratamento. Além de desenvolver a noção de quantidade e arranjo dos 

módulos em relação à ETE como um todo.  

A terceira parte do vídeo trata do gerenciamento dos subprodutos gerados no processo de 

tratamento - a escuma, o lodo e o biogás. A escuma e o lodo, que precisam ser descartados 

frequentemente dos reatores UASB, seguem para o gerenciamento, que na ETE 

apresentada no vídeo, consiste de desidratação por meio de centrífugas, e, posteriormente, 

são acondicionados em caçambas e encaminhados para disposição final em aterros 

sanitários. O biogás é coletado por meio de tubulações e encaminhado para os 

queimadores, com o intuito de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. 

Nesse enquadramento, destaca-se o uso de diferentes 

cores para as setas e ícones ao longo de todo o vídeo, para 
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que o telespectador associe e compreenda as diferentes fases (líquida, sólida e gasosa) nos 

momentos oportunos do vídeo. Essa estratégia foi escolhida para enaltecer a importância do 

gerenciamento dos subprodutos sólidos e gasosos do tratamento de esgoto devido à 

necessidade econômica e ambiental de reaproveitamento dos recursos energéticos e 

orgânicos, principalmente no cenário nacional de ETEs, buscando difundir a importância da 

sustentabilidade desse empreendimento. As Figuras 3 a, b, c, d, e e f exibem as estratégias 

destacadas na etapa de gerenciamento dos subprodutos do tratamento de esgotos.  

Figura 3: Screenshots do vídeo. a) Gerenciamento de subprodutos, b) Descarte de lodo e escuma 

em reatores UASB, c) Centrífugas de desidratação de lodo d) Caçamba para armazenamento e 

transporte do lodo, e) Coleta de biogás e f) Queimador de biogás. 
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2. OBJETIVOS 

O vídeo, como recurso educacional, tem o objetivo de ser usado como alternativa de fonte 

de conhecimento específico no campo da engenharia ambiental e civil, mais 

especificamente no contexto do tratamento de esgoto. Ao ser postado em redes sociais 

públicas, o vídeo pode ser acessado facilmente por computadores e smartphones 

individuais, como também pode ser exibido em salas de aula e palestras para gerar 

discussão e fomentar o aprendizado técnico dos telespectadores.  

3. JUSTIFICATIVA E REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo Carneiro (1997) os professores devem explorar o uso de vídeos como função 

expressiva dos estudantes, de modo a agregar maiores informações ao processo ensino-

aprendizagem da linguagem audiovisual e no exercício intelectual. Outrossim, o emprego de 

vídeos corrobora com a formação de cidadãos e sociedades que fazem o uso intensivo dos 

meios de comunicação, contribuindo com o pensamento crítico e criativo.  

Justifica-se a utilização desse tipo de recurso, pois os estudantes estão acostumados a 

exibição de vídeos em seus cotidianos e nas redes sociais, e assim, o professor transmite 

uma imagem mais amigável e familiarizada perante os alunos, o que facilita as cognições, e 

os alunos se sentem mais engajados e motivados com o conteúdo multimídia (Goldenberg 

et al. 2010). 

Ademais, uma vez que os empreendimentos sanitários são naturalmente localizados 

distantes dos centros urbanos, muitas vezes as visitas técnicas são inviabilizadas pela 

indisponibilidade de recursos das universidades e escolas para os deslocamentos. Ou em 

determinadas ocasiões, pode ocorrer a suspensão de visitas às ETEs, por exemplo.  Além 

disso, tendo em vista o curto espaço de tempo para a disciplina completa se prioriza a 

exposição teórica em detrimento às aulas mais práticas e aplicadas. 

Devido ao fato de serem familiares e memorizáveis, vídeos são ferramentas úteis para 

alcançar o estudante em diversos aspectos do seu intelecto e personalidade. Para 

professores, os vídeos oportunizam novas perspectivas e abordagens para a aprendizagem 

e os estímulos educacionais. Nesse contexto, os vídeos permitem que professores 

transmitam informações rápidas e diretas, acompanhados 
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de comentários associados a cenas específicas. Além disso, auxiliam na criação de valores 

e reflexões nos estudantes – condição ideal para que tomem atitudes positivas no futuro 

(Blasco et al. 2015). 

4. RESULTADOS ESPERADOS E CONCLUSÕES  

A utilização do vídeo em sala de aula por parte de um dos professores que ministra a 

disciplina de tratamento de esgotos domésticos para os alunos do curso de engenharia 

ambiental foi recebida com grande entusiasmo pelos discentes. Percebe-se que o emprego 

da ferramenta já proporcionou um retorno positivo tanto de docentes como de discentes logo 

no primeiro semestre em que foi implementado. Planeja-se ainda, futuramente, que os 

demais professores adotem o recurso e que este integre o currículo da disciplina. 

Nesse contexto, a exibição do vídeo em sala de aula e em redes sociais, é um recurso que 

deve ser explorado pelos professores e alunos no processo de aprendizagem. Caracteriza-

se por ser um meio de comunicação audiovisual poderoso pois podem ser concebidos e 

reproduzidos de maneira simples, eficaz e com baixo custo.  

Ressalta-se, por fim, que o material também possui aplicação fora do contexto de 

universidades e escolas, podendo ser utilizado para educação ambiental e sanitária, visando 

a sensibilização da população quanto à importância dos empreendimentos sanitários para a 

promoção da saúde da população e do meio ambiente.  

5. LINK DE ACESSO AO VÍDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=-9zFxFMHOfw 
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