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RESUMO 

 
 

 

A água é um bem finito e de extrema importância para a existência humana. Estima-

se que apenas 10% da água existente no mundo seja derivada dos rios e própria 

para consumo humano. A qualidade da água está diretamente ligada à qualidade 

ambiental, diante disto é grande a preocupação com a qualidade dos efluentes 

gerados em indústrias, sejam elas de grande, médio ou pequeno porte. A legislação 

vigente designa padrões de lançamento de efluentes, de acordo com suas 

características, devendo ser seguido por todos os setores das atividades industriais. 

O volume de efluente gerado na produção de laticínios é muito alto sendo 

considerado um dos maiores no ramo da indústria alimentícia, uma vez que suas 

características são adversas ao meio receptivo. O lançamento indevido desses 

efluentes não tratados pode causar sérios problemas ambientais como a 

eutrofização. Este trabalho teve por objetivo geral analisar o efluente gerado por uma 

microindústria de laticínios na cidade de Pilar do Sul – SP e verificar se a 

microindústria atende aos padrões legais vigentes. Os resultados demonstraram que 

o efluente em questão se encontra fora dos parâmetros legais exigidos em lei 997 de 

31 de maio de 1976 artigo 18 da CETESB. Ao comparar os resultados obtidos com 

diversos métodos de tratamento, foi possível indicar que um método de tratamento 

que melhor se enquadra para os resultados alterados encontrados, como 

temperatura e DQO. O tratamento indicado foi lagoa de estabilização é o tratamento 

mais viável. 

 

Palavras- chave: Efluente; Laticínios; Padrão; Tratamento. 



 
ABSTRACT 

 
 
 

 

The water is a finite and extremely important for human existence. It is estimated 

that only 10% of the water existing worldwide are derived from rivers and fit for 

human consumption. Water quality is directly linked to environmental quality, before 

this is great concern about the quality of effluents generated in industries, whether 

large, medium or small. Current law designates effluent discharge standards, 

according to their characteristics and should be followed by all sectors of industrial 

activity. The volume of effluent in the production of dairy products is very high and is 

considered a major branch of the food industry, since its characteristics are adverse 

to the receptive medium. Improper release of these effluents untreated can cause 

serious environmental problems as eutrophication, for example. This work has the 

objective to analyze the effluent generated by a small industry dairy in the town of 

Pilar do Sul - SP and compare it with the current legal standards to indicate the best 

solution for the treatment of it. The results showed that the effluent in question is 

outside the legal parameters required by law 997 of May 31, 1976, article 18 of 

CETESB. By comparing the results obtained with various methods of treatment, it 

was observed that the implementation of a stabilization pond would be feasible. 

 
Wold keys: Effluent. Dairy. Standard. Treatment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso finito, importante para a manutenção do 

desenvolvimento e do meio ambiente, para conservação da vida. Segundo Merten, 

2002 são classificados em nove categorias, sendo duas classes de águas salinas 

(salinidade maior que 30%), cinco classes de água doce (salinidade menor que 

0,5%) e duas classes salobras (salinidade entre 0,5 e 30 %). 
 

Do ponto de vista ambiental, a qualidade da água é considerada um conceito 

bastante amplo, sendo resultante das ações naturais e de manejo dos seres - 

humanos (SPELLING, 2005). 
 

Segundo a resolução nº 357 da CONAMA, parágrafo único, artigo 7º 

parágrafo único: 

 
 
 

Eventuais interações entre substâncias, especificadas ou não nesta 
Resolução, não poderão conferir às águas características capazes de 
causar efeitos letais ou alteração de comportamento, reprodução ou 
fisiologia da vida, bem como de restringir os usos preponderantes 
previstos, ressalvados o disposto no § 3º do art. 34, desta Resolução. 

 
 
 

Apesar dos esforços para redução, as emissões de resíduos poluentes, tanto 

de forma líquida, sólida ou gasosa, estão sempre ocorrendo. Porém, a mais 

importante fonte de efluentes é proveniente das atividades domésticas e industriais, 

sendo utilizados diversos tratamentos em estações de tratamento de efluentes 

(ETEs) (ROCHA, 2009). 
 

Na indústria alimentícia, muitos processos geram emissão de resíduos, na 

qual pode se destacar a indústria de laticínios. Esta, por sua vez, gera resíduos com 

características diversas, sendo necessário um estudo para possibilitar seu 

gerenciamento (GIROTO, 2001). Estima-se que a relação entre volume de água 

consumida no processo de fabricação de uma indústria de laticínios e volume de 

efluentes gerados por ela esteja entre 0,75 e 0,95 (SILVA, 2006). Porém, essa 

relação pode variar ao longo do dia, de acordo com as operações de processamento 

ou de limpeza realizados pela empresa, além de fatores qualitativos e quantitativos 

de produção (SARAIVA, 2009). 
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Cada vez mais a população vem se conscientizando da importância da 

preservação do meio ambiente. Com isso, a cobrança de adequação de empresas e 

produtos à redução de impactos pelos consumidores vem crescendo, e cabe aos 

empreendedores a adequação à essas exigências (MACHADO et al, 2001). 
 

Essas informações ressaltam a importância em haver pesquisas envolvendo a 

adequação, das águas cinzas, às normas relacionadas à qualidade dos efluentes 

descartados pelas indústrias, a fim de desenvolver novas técnicas e um padrão a ser 

seguido e adotado nas empresas deste segmento, melhorando a qualidade 

ambiental e a imagem que a empresa passa para seus consumidores. 
 

Este trabalho visa desenvolver um estudo de caso de uma microempresa do 

ramo de laticínios do município de Pilar do Sul, no estado de São Paulo, buscando 

através de analises laboratoriais, levantamentos bibliográficos e informações 

fornecidas pela microempresa, levantar a situação atual de descarte de seus 

efluentes, além de propor um sistema de tratamento econômico viável e 

ambientalmente correto, melhorando a qualidade ambiental da região. 
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2  REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

 

2.1 As indústrias alimentícia e de laticínios 

 
 
 

Dentro do setor alimentício, a indústria de laticínios é de grande importância, 

chegando a ocupar o 2º lugar no ranking dos principais segmentos alimentícios em 

2001, e ocupando em 2013 o 4º lugar no ranking1. 
 

A indústria alimentícia é responsável por grande parte do consumo interno 

bruto no Brasil, sendo de grande importância para a economia no país. esta 

representando uma das estruturas produtivas mais tradicionais em nossa nação 

(CARVALHO, 2010). 
 

Segundo a ABIA, Associação Brasileira de Indústria Alimentícia, o ramo 

alimentício teve em 2010 um faturamento anual de R$ 484,7 bilhões, com um total 

de R$ 371,7 bilhões arrecadados com o mercado interno, gerando 1,63 milhões de 

empregos (Tabela 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  Segundo dados da ABIA 
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Tabela 1: Desempenho da indústria alimentícia no Brasil 

 
 Faturamento (em R$ bilhões) 484,7  

 

 Crescimento nominal em valor de 
12,24% 

 
 

 Produção 
 

 

    
 

 Crescimento da produção física 3,16%  
 

 Crescimento das vendas reais 4,26%  
 

 Exportações (em US$ bilhões) 43  
 

 Importações (em US$ bilhões) 5,8  
 

 Saldo comercial (em US$ bilhões) 37,2  
 

 Varejo alimentar (em R$ bilhões) 225,6  
 

 Foodservice (em R$ bilhões) 116,1  
 

 Nível de emprego (milhões) 1,63  
 

     
 

 

Total do mercado interno (em R$ bilhões) 
 

371,7 
 

 

    

   
 

     
 

 Fonte: ABIA (2010)    
 

 
 

As recentes transformações econômicas do Brasil têm modificado a estrutura 

do setor lácteo. O mercado de consumo vem sofrendo modernizações e as 

empresas estão acompanhando essa tendência, elaborando assim novos produtos e 

processos, o que vem implicando em inovação tecnológica e no desenvolvimento de 

novos produtos (MARQUES, 2012). 
 

De acordo com Carvalho, 2010, em 1991 foi dado fim na regulamentação do 

setor, derrubando assim o tabelamento dos preços de produtos láticos, o que abriu 

caminho para a concorrência e consequentemente ao desenvolvimento do setor. 

 

 

2.2 Efluentes 

 

A ABNT, NBR 9.800/1987 estabelece critérios para lançamento de efluentes 

líquidos indústrias em corpos d’água. O efluente líquido industrial tem como 
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definição: “despejo líquido proveniente do estabelecimento industrial, 

compreendendo efluentes de processo industrial, águas de refrigeração poluídas, 
 

águas pluviais poluídas e esgoto doméstico”. 
 
Na história do crescimento e do desenvolvimento industrial e urbano, as 

indústrias se instalaram perto de rios com o intuito de utilizar os recursos hídricos 

para abastecimento, além do fácil acesso para lançamento de corpo receptor dos 

dejetos. Causando ao longo do tempo modificações na propriedade da água e 

poluindo os rios. 
 
Com o crescimento populacional e a popularização do modelo consumista  

adotado por muitos países, houve um acréscimo de consumo e uma maior demanda 

do setor industrial em produzir alimentos, materiais e serviços, aumentando assim o 

número de resíduos, tanto sólidos, quanto líquidos, gerados. Cada vez mais surgem 

pesquisas relacionadas ao tratamento de efluentes, a fim de minimizar seu volume e 

sua toxicidade (ZAMORA, 1996). 
 
O setor de alimentos é responsável por um alto consumo de água pela 

geração de efluentes com grande potencial poluidor. O uso da água em indústrias 

está associado à produção, lavagens de máquinas, lavagens em tubulações e pisos, 

e outros fatores que geram efluentes líquidos (GIORDANO,2004). A indústria de 

laticínios que fica dentro desse quadrante é um exemplo disso (ANDRADE, 2011). 
 
Os efluentes possuem alta carga orgânica, ou seja, possuem alta quantidade 

de lipídios, carboidratos e proteínas com uma demanda enorme de oxigênio. Essa 

carga pode afetar a eficiência do processo biológico no tratamento deste efluente. 

Sem o devido tratamento, esses efluentes que são despejados em rio e corpos 

d’água, acabam com a concentração ótima de oxigênio colocando em risco o meio 

ambiente (VILLA, 2007). 

 

2.2.1 Efluentes na microempresa de laticínios 

 
 
 

De modo geral, as pequenas e médias empresas sofrem vários problemas 

que abalam a sua sobrevivência como: juros elevados, crédito difícil e competição 

interna e externa. Esse fato gera uma grande resistência, nos pequenos 

empresários, em querer adquirir e implantar ferramentas que conservem e 
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preservem o meio ambiente. Porém, por outro lado, há uma sociedade cada vez 

mais participativa e defensora do consumo de produtos que causam menos 

impactos ambientais. Sendo assim, as adequações das pequenas empresas tornam-

se necessárias (SILVA, 2014). Um dos principais produtos gerados em indústrias de 

laticínios é o queijo, que tem sua maior produção em empresas de pequeno e médio 

porte. 

 
A produção de queijos é uma atividade de longa data, onde há indícios de sua 

fabricação desde os tempos da pré-história, através de desenhos em paredes de 

cavernas, onde o soro produzido como produto secundário já era considerado um 

problema de despejo. O soro do leite, de nome técnico “lacto soro”, é uma solução 

amarelo-esverdeado e pode possuir sabor ligeiramente ácido ou doce, dependendo 

do tipo de queijo produzido (BARBOSA, 2010). 
 

O reaproveitamento e tratamento do soro do leite são alvos de muitos 

estudos, não só pela sua abundância na produção, mas também pela sua 

capacidade nutriente e poluidora (SILVA, 2000) 
 

A produção na indústria de laticínios gera resíduos sólidos, líquidos e gasosos 

responsáveis por impactos ao meio ambiente. Sem o devido tratamento e controle o 

lançamento dos efluentes líquidos, emissões de gases e geração de resíduos 

sólidos, são os principais agentes impactantes das indústrias de laticínios 

(MACHADO, 2011). 
 

A legislação ambiental exige que as empresas deste segmento tratem e 

disponham de forma adequada seus resíduos, independente do tamanho ou 

potencial poluente da empresa (SILVA, 2011) 
 

Efluentes provenientes da produção de leite e seus derivados são no geral 

produzidos de forma intermitente, de forma que o fluxo e características do efluente 

diferem de acordo com fatores, como o tipo de produto produzido e o método de 

preparação. Estas informações influenciam também no tipo de tratamento que deve 

ser escolhido (WANG, 2004). 

 

A maior porcentagem desses lançamentos de efluentes, que mais contribuem 

para o impacto ambiental, é advinda das indústrias de laticínios de pequeno e médio 

porte por não terem estrutura adequada para executar um tratamento de efluentes, 

lançando-os sem o devido tratamento (COSTA, 2008). Diante o cenário atual, 
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pequenas e médias empresas vem enfrentando adversidades que dificultam sua 

adaptação para um cenário considerado ideal e favorável ao meio ambiente (SILVA, 

2014). Em decorrência desses fatores, estas empresas de pequeno ou médio porte 

optam por soluções simples de descarte de efluentes, como as grades para remoção 

de sólidos de maiores proporções, além da retirada de corpos arenosos, 

provenientes de lavagens durante o processo, que consiste no processo preliminar 

do tratamento (MACHADO, 2001) 

 
 

2.3 Tratamento de Efluentes 

 
 

Um tratamento de efluentes de qualidade deve seguir alem do tratamento 

preliminar, mais três processos, sendo eles: primário, secundário e terciário. Tanto 

no processo preliminar quanto no processo primário, se utiliza predominantemente 

métodos físicos de remoção de poluentes (BORGES, 2013). O processo primário 

consiste em remover os sólidos sedimentáveis e parte da matéria orgânica. Para a 

eliminação de gordura são utilizadas caixas de gordura, onde após a decantação, é 

feito a retirada do material resultante, manualmente ou via raspagem de superfície. 

Dezotti (2008) define as caixas de gordura como: “tanques de retenção de material 

flutuante destinados à remoção de gorduras, óleos e graxas, além de outras 

substancias de densidade menor que a água”. 
 

O tratamento secundário é bastante utilizado por indústrias de laticínios pelo 

fato de gerarem efluentes em alta abundancia de matéria orgânica, que envolve os 

processos biológicos (COSTA, 2008). 
 

Como processo secundário, é necessário um tratamento mais efetivo da 

matéria orgânica das águas residuais, já que produtos provenien tes de laticínios 

geram resíduos com alta quantidade de resíduos orgânicos biodegradáveis. Os 

processos de maior relevância bibliográfica são filtro anaeróbio, filtro biológico, 

lagoas de estabilização, lodos ativados convencionais, além de reator anaeróbio de 

fluxo ascendente e de manta de lodo (MACHADO, 2001). 

 
- Filtro anaeróbio: segundo Neto, 2006, “filtro anaeróbio consiste, inicialmente, de 

um tanque contendo material de enchimento que forma um leito fixo, alimentado com 

esgoto ou efluente de outra unidade de tratamento”. “Os micro-organismos se fixam 
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e se desenvolvem nesse enchimento, de forma que o lodo auxilia na eficiência do 

processo”. 
 
- Filtro biológico: consiste em um reator formado por biomassa aderida a algum 

suporte, por onde o efluente flui, de modo que com o auxílio de um distribuidor 

rotativo, o líquido residuário seja distribuído uniformemente sobre a biomassa e é 

coletado ao fim do processo (DEZOTTI, 2008). 
 
- Lagoas de Estabilização: sistema de custo relativamente baixo, que consiste na 

biodegradação de matéria orgânica através de bactérias anaeróbias e aeróbias. Seu 

tempo de tratamento leva em torno de 5 a 50 dias, dependendo do valor de DBO 

(LIMA, 2004). 
 
- Lodos ativados convencional: constituído por reator e decantador de ordem 

primária e secundária, sendo o de ordem primária responsável pela retirada da 

matéria orgânica suspensa sedimentável antes da chegada ao tanque de aeração. 
 
- Reator anaeróbio de fluxo ascendente e de manto de lodo: segundo a 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo CETESB, o reator anaeróbico de 

fluxo ascendente e de manto de lodo “retém biomassa através de um decantador 
 
localizado no topo do reator e os gases são separados por defletores localizados na 

base dos decantadores”. 
 

No tratamento terciário são removidos contaminantes distintos, que 

normalmente são tóxicos ou que não entram em decomposição, e ajudam no 

tratamento secundário quando não conseguem eliminar totalmente seus poluentes 

(COSTA, 2008). 

 

 

2.3.1 Estações de Tratamento de Efluente 

 
 

As estações de tratamento de efluente (ETEs) são os locais onde acontecem 

os tratamentos biológicos e físicos das águas residuais. Elas são planejadas de 

acordo com os seus resíduos; resíduos domésticos provenientes de descargas, 

água utilizada para o banho, limpeza, etc., resíduos industriais, que segundo a NBR 

9800/87, define-se como “emanações de processo industrial, águas de refrigeração 

poluídas, águas pluviais poluídas e esgoto doméstico”, e seus poluentes orgânicos. 

Segundo Rocha, 2009, “a capacidade de tratamento de muitas ETEs tem sido 



19 

 

 

estendida à remoção de carbono orgânico, nitrogênio bem como de fosfato e metais 

potencialmente tóxicos”. 

 
 

2.3.2 Tratamentos preliminares 

 

2.3.2.1 Remoção e sólidos grosseiros 

 
 
 

O tratamento é destinado para eliminação do material grosseiro por meio de 

atividades físicas de gradeamento/peneiramento, pela fácil concentração dos 

sólidos. O material e resto de embalagens dos resíduos que são impróprios, tanto na 

aplicação do sistema de esgoto, instalações, conexões irregulares de todos os 

sistemas. A verdadeira intenção dessa remoção dos sólidos é garantir o transporte 

de esgotos, remover as cargas poluidoras, melhorar a aparência dos corpos 

receptores e outros fatores. (COSTA, 2008) 

 
 

2.3.2.2 Remoção de Areias 

 
 

A remoção de areia é conhecida como caixa de areia ou desarenador. 

Dependendo das características com a forma, forma de remoção, separação de 

líquido-sólido e outros fatores, existem vários tipos de desarenadores para ser 

utilizado. Os instrumentos usados para tirar esse material podem ser com enxadas, 

por carga hidráulica ou pás. 

A areia encontrada nos esgotos é formada de mineral tais como cascalho e 

pedrisco. A origem dessa areia é proveniente da lavagem de pisos e de latões, no 

processo industrial. Os motivos para remoção de areia são: prevenir abrasão de 

tubulações e equipamentos; diminuir a possibilidade de entupimento nas unidades 

dos sistemas de tratamento; ajudar no funcionamento e no transporte do líquido, 

durante o tratamento (SILVA, 2013). 
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2.3.3 Tratamento Primário 

 
 
 

Na fase primária do tratamento de efluentes, é feita a remoção de sólidos 

sedimentáveis em suspensão, óleos, graxas e matéria orgânica superficial (ROCHA, 

2009). 
 

Este tratamento é de extrema importância, pois o tratamento secundário 

depende de sua eficiência, já que o mesmo pode ser diretamente lançado em corpo 

receptor para receber os próximos tratamentos. (DEZOTTI, 2008) 

 

 

2.3.3.1 Remoção de gorduras 

 
 
 

Os efluentes que são lançados possuem alta quantia de gorduras , de 

consistência menor à da água. Por terem uma densidade menor ficarão emersas à 

superfície, assim com o tempo podem ser retiradas através de raspadores. Uma das 

finalidades para remover esse material é evitar o mau cheiro, perturbações aos 

funcionários, aparências indesejáveis, acúmulo nas redes de esgotos e outros 

fatores (SILVA, 2013). 

 

2.3.4 Tratamento secundário 

 
É realizado por meio dos processos aeróbios/ anaeróbios por causa da alta 

concentração de matéria orgânica encontrada nos efluentes. O propósito desse 

tratamento é eliminar essa matéria orgânica, através de micro-organismos, que 

envolve os processos bioquímicos em circunstâncias convenientes (pH e 

temperatura) dentro dos reatores. O material orgânico e os organismos servem de 

alimento para os micro-organismos, de acordo com o princípio do processo 

biológico. Se inserir oxigênio dentro do reator, prevalecem os aeróbios que removem 

a matéria orgânica. Mas se houver falta de oxigênio nas devidas condições, 

prevalecem os anaeróbios que transformam a matéria orgânica em vários 

compostos (metano, gás carbônico, água e material para seu próprio crescimento) 
 
(SILVA, 2013). 



21 

 

 

2.3.4.1 Tratamento anaeróbio 

 
 

Os micro-organismos são utilizados no mecanismo anaeróbio, que ocorrem 

na falta de oxigênio livre. Na anulação dessa matéria orgânica acabam quebrando 

cadeias e ligações duplas ou triplas referente à redução da partícula. Obtendo na 

produção de dois produtos finais: compostos inorgânicos e metano. Metano é um 

resultado final da digestão anaeróbica, onde é eficaz na eliminação da matéria 

orgânica, que é um processo aplicado nos sistemas de tratamento de águas 

residuárias. E os compostos inorgânicos são essenciais para o crescimento dos 

microrganismos (COSTA, 2008). 

 
 

2.3.4.2 Tanque séptico 

 

São unidades adaptadas no mesmo local da indústria, instaladas para conter 

os despejos industriais ou domésticos em um intervalo de tempo determinado, que 

ocorre a acumulação dos sólidos e conserva o material graxo encontrado nos 

esgotos, sem haver qualquer tipo de contato entre eles, modificando em substâncias 

mais simples e consistentes (SILVA, 2013). 

Silva (2013) define o funcionamento do tanque séptico da seguinte forma: 

 
 

O esgoto é detido na fossa por um período estabelecido, que pode 
variar de 12 a 24 horas, dependendo das características dos 
afluentes; Simultaneamente processa-se a sedimentação de 60 a 
70% dos sólidos em suspensão no esgoto, formando-se uma 
substância semi-sólida denominada lodo. Parte dos sólidos não-
sedimentados, formados por óleos, graxas, gorduras e outros 
materiais misturados com gases emerge, e é retida na superfície livre 
do liquido, no interior do tanque, os quais são comumente 
denominados de escuma; Digestão anaeróbia do lodo: ambos, lodo e 
escuma são atacados por bactérias anaeróbias provocando 
destruição total ou parcial do material volátil e organismos 
patogênicos; Redução de volume: das etapas anteriores resultam 
gases, líquidos e acentuada redução de volume dos sólidos retidos e 
digeridos, que adquirem características estáveis capazes de permitir 
que o efluente líquido das fossas sépticas possa ser disposto em 
melhores condições de segurança. 
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2.3.4.3 Lagoa anaeróbia 

 

 

É utilizado para os tratamentos de material orgânico com alta concentração 

de Demanda Bioquímica de Oxigênio DBO, principalmente nas indústrias de 

efluentes, lagoas anaeróbicas. No Brasil as temperaturas são altas acabam 

facilitando o uso desse processo por causa das condições climáticas. Essas lagoas 

são construídas com profundidade entre 4 a 5 metros, que é de extrema importância 

para manter as condições anaeróbias, diminuindo a entrada de oxigênio produzido 

na superfície até os níveis mais profundos da lagoa. 

Na lagoa anaeróbia é criada uma camada grossa na superfície, que acaba 

impedindo o vazamento ou a saída do gás sulfídrico, para atmosfera, que provem a 

digestão anaeróbia, e impedindo também a entrada de luz que resulta na baixa taxa 

de crescimento de algas, que evita a introdução de oxigênio. Semelhante ao 

tratamento do tanque séptico. (SILVA, 2013) 

Segundo SILVA (2013) “Seu dimensionamento é feito através da 

determinação dos seguintes parâmetros: tempo de detenção hidráulica, taxa de 

aplicação de carga orgânica e profundidade”. Não são necessários aparelhos 

especiais, pelo fato da sua eficácia em reduzir em 50 a 60% a DBO, não 

satisfazendo esta porcentagem, o despejo em um corpo receptor não é permitido. 

 
 

2.3.4.4 Lodos ativados 

 

O tratamento de lodos ativados é utilizado para esgotos domésticos e 

industriais, e é bastante aceito e comum no tratamento de efluentes de laticínios. É 

um procedimento que tem alta eficácia na redução de DBO com exigências mínimas, 

obrigando, todavia, um alto consumo de energia e devido à mecanização que exige 

uma operação mais aprimorada (SILVA, 2013). 
 

Segundo FONTENELLE (2006) o lodo ativo é: 
 

O floco produzido num esgoto bruto ou decantado pelo crescimento 
de bactérias zoogléias ou outros organismos, na presença de 
oxigênio dissolvido e acumulado em concentração suficiente graças 
ao retorno de outros flocos previamente formados no tanque de 
decantação. 
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2.4 Padrões Legislativos 

 

Segundo Lei 997 de 31 de maio de 1976, artigo 18 da CETESB: “Os efluentes 

de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, 

nas coleções de água, desde que obedeçam às seguintes condições: 

I - pH entre 5,0 (cinco inteiros), e 9,0 (nove inteiros);  

II - temperatura inferior a 40ºC (quarenta graus Celsius); 

 III - materiais sedimentáveis até 1,0 ml/l (um milímetro por litro) em teste de uma 

hora em "cone imhoff"; 

 IV - Substâncias solúveis em hexana até 100 mg/l (cem miligramas por litro); 

 V - DBO 5 dias, 20ºC no máximo de 60 mg/l (sessenta miligrama por litro). Este 

limite somente poderá ser ultrapassado no caso de efluentes de sistema de 

tratamento de águas residuárias que reduza a carga poluidora em termos de DBO 5 

dias, 20ºC do despejo em no mínimo 80% (oitenta por cento); 

 VI - concentrações máximas dos seguintes parâmetros:  

a) Arsênico - 0,2 mg/l (dois décimos de miligrama por litro);  

b) Bário -5,0 mg/l (cinco miligramas por litro);  

c) Boro -5,0 mg/l (cinco miligramas por litro);  

d) Cádmio - 0,2 mg/l (dois décimos de miligrama por litro);  

e) Chumbo - 0,5 mg/l (cinco décimos de miligrama por litro);  

f) Cianeto - 0,2 mg/l (dois décimos de miligrama por litro); 

 g) Cobre -1,0 mg/l (um miligrama por litro);  

h) Cromo hexavalente - 0,1 mg/l (um décimo de miligrama por litro); 

 i) Cromo total - 5,0 mg/l (cinco miligramas por litro); 

 j) Estanho - 4,0 mg/l (quatro miligramas por litro); 

 k) Fenol - 0,5 mg/l (cinco décimos de miligrama por litro); 

 l) Ferro solúvel (Fe2+) -15,0 mg/l (quinze miligramas por litro);  

m) Fluoretos -10,0 mg/l (dez miligramas por litro);  

n) Manganês solúvel (Mn2+) -1,0 mg/l (um miligrama por litro);  

o) Mercúrio - 0,01 mg/l ( um centésimo de miligrama por litro ); 

 p) Níquel - 2,0 mg/l (dois miligramas por litro); 

 q) Prata - 0,02 mg/l (dois centésimos de miligrama por litro); 
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 r) Selênio - 0,02 mg/l (dois centésimos de miligrama por litro);  

s) Zinco -5,0 mg/l (cinco miligramas por litro).  

VII - outras substâncias, potencialmente prejudiciais, em concentrações máximas a 

serem fixadas, para cada caso, a critério da CETESB; 
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3  MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

3.1 A empresa 

 

O trabalho foi realizado em uma microempresa na cidade Pilar do Sul, 

buscando analisar os parâmetros em que o efluente gerado pela mesma se 

encontra, através de análises laboratoriais. 

A microempresa tem como seu produto principal o queijo, que é produzido de 

forma artesanal em pequena quantidade diária. São produzidos em torno de dez 

queijos por dia, onde para cada queijo produzido são gerados entre 40 e 50 litros de 

efluente, dando um total de 400 a 500 litros de efluentes diários. Parte do efluente 

gerado pela empresa (em torno de 100 litros) é misturado a farinha que compõe a 

alimentação diária dos bovinos. O efluente restante é descartado sem qualquer 

tratamento em um corpo hídrico que passa pelo terreno da microempresa. 

 

3.2 Preparo das amostras 

 
 

Foram realizadas duas visitas a microempresa do ramo de laticínios sendo a 

primeira no dia 27 de fevereiro de 2015 e a segunda no dia 25 de março de 2015, no 

intuito de acompanhar todo o seu processo de produção, dando ênfase ao descarte 

do efluente. Na segunda visita, coletou-se, de maneira aleatória, dois litros de 

efluente gerado logo após a produção, com o auxilio de duas garrafas plásticas PET 

(politereftalato de etileno) esterilizadas com água quente, e volume máximo de 2 

litros cada uma. As amostras coletadas foram nomeadas como: G1 a garrafa 

contendo 1500 mililitros de efluente e G2 a garrafa contendo 500 mililitros do 

efluente. Depois de engarrafadas, as amostras, tiveram suas temperaturas aferidas. 

A amostra G1 coletada foi acondicionada em uma bolsa térmica e enviada para a 

UNESP (Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho) de Jaboticabal para 

análises de DBO, DQO e sólidos totais. A amostra G2 contendo quinhentos mililitros 

foi encaminhado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 

Paulo – campus São Roque, para a realização das análises de pH. 
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3.3 Análises 

 
 

3.3.1 Análise de DBO: 

 
 
 

As análises de DBO foram feitas através do método de Winkler, que consiste 

em completar um frasco específico do equipamento para esta análise, com 

capacidade de 300 mL, com amostra e água de diluição e incubá-lo em estufa 

apropriada para DBO a 20º C por 5 dias. O oxigênio dissolvido (OD) é mensurado 

inicialmente e ao final do período de incubação, sendo a DBO calculada a partir da 

diferença inicial e final de oxigênio dissolvido. Os reagentes utilizados foram: 

 
 

Solução tampão de fosfato: Foram dissolvidos 8,5g de KH2PO4, 21,75g de 

K2HPO4, 33,4g de Na2HPO4 . 7H2O e 1,7g de NH4Cl em 500mL de água destilada 

e completar, em balão volumétrico, para 1.000mL de solução. Descartou-se esta 

solução (ou algum dos reagentes seguintes) se houver sinal de crescimento 

biológico no frasco de estocagem. 

 

Solução de sulfeto de magnésio: Dissolver 22,5g de MgSO4 . 7H2O em água 

destilada e diluir para 1.000 mL. 
 

Solução de cloreto de cálcio: Dissolver 27,5g de CaCl2 em água destilada e 

diluir para 1.000 mL. 
 

Solução de cloreto férrico: Dissolver 0,25g de FeCl3 . 6H2O em água destilada 

e diluir para 1 L. 

 
 
 

Reagentes utilizados para determinação do OD: 
 
 

 

Solução de sulfato manganoso: Dissolver 364g de MnSO4 . H2O em água 

destilada, filtrar e completar o volume para 1.000mL, em balão volumétrico. 
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Solução de azida (iodeto alcalino de potássio): Dissolver 500g de NaOH, 150g 

de KI e 10g de azida sódica em água destilada e completar o volume para 1 L de 

solução. 

 

Solução de tiossulfato de sódio 0,025 N: Dissolver 6,3g de Na2S2O3 . 5H2O 

em água previamente fervida e resfriada a temperatura ambiente e diluir em 1 L em 

frasco volumétrico. Não é necessário pesar o Na2S2O3 . 5H2O com maior precisão 

uma vez que a solução resultante deverá ser padronizada e será utilizado um fator 

de correção para o cálculo de OD. Este reagente deverá ser repadronizado com 

intervalos de no máximo 7 dias e estocado no escuro. 

 

Ácido sulfúrico 10%: Adicionar 5 mL de H2SO4 concentrado em 45 mL de 

água destilada. 

 
Indicador de amido: Adicionar 2g de amido solúvel a 100mL de água destilada 

em béquer de 250 mL. Aquecer agitando até ficar transparente e adicionar 0,5 mL 

de formalina ou conservar a solução em geladeira. 

 

Solução padrão de dicromato de potássio 0,025 N: Pesar precisamente 

0,6129g de K2Cr2O7 (previamente seco em estufa) cristalino puro e diluir a 500 mL 

em balão volumétrico contendo água previamente fervida e resfriada. 

 

Padronização do tiossulfato de sódio 0,025 N: Dissolver 2g de KI em 

erlenmeyer de 500 mL, contendo 100 mL de água destilada, adicionar 10 mL de 

ácido sulfúrico 10%. Utilizando uma pipeta volumétrica tomar 10 mL de dicromato de 

potássio 0,025 N e adicionar ao erlenmeyer, homogeneizar e levar o frasco a 

ambiente escuro por 5 minutos. Após este período, adicionar água destilada ao 

conteúdo do erlenmeyer até atingir 250 ou 300 mL (coloração alaranjada). Iniciar a 

titulação com a solução de tiossulfato de sódio até que atinja-se uma cor amarelo 

claro (palha), neste ponto pausar a titulação, adicionar 8 gotas de amido (a solução 

ganhará uma coloração azul escura), e titular até que a cor azul desapareça 

(transparente). Registrar o volume de tiossulfato gasto, e calcular a normalidade com 

a seguinte equação: 
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V * N = V’ * N’ 
 
 
 
 
V = volume utilizado de dicromato de potássio (10 mL) 
 
N = normalidade do dicromato (0,025 N) 

 

V’ = volume gasto de tiossulfato (mL) 

 

N’ = normalidade que será calculada 

 

Fator de correção do tiossulfato de sódio = 

10,0 
 

  

volume gasto de tiossulfato 
 

Procedimentos:  
 

 

 

Amostragem e estocagem: Para minimizar a redução da DBO a análise das 

amostras deve ser feita imediatamente após a coleta ou as amostras devem ser 

mantidas a temperatura abaixo de 4º C até o momento da análise por um período 

máximo de 24 horas. Caso as amostras tenham sido mantidas sob refrigeração no 

momento da análise estas devem estar a 20º C. O tempo de estocagem e suas 

condições influenciam nos resultados. 

 

Frascos de incubação: Como precaução contra a saída de ar do frasco de 

incubação usar sempre o selo d’água na boca dos frascos. 

 

Preparo da água de diluição: Colocou-se em frasco adequado 500 mL de 

água deionizada e adicionou-se 1 mL de solução tampão de fosfato, MgSO4, CaCl2 

e FeCl3 e completou-se para 1 L.  

 
 
Marcha analítica: 

 

Os frascos de incubação foram completados com água de diluição e amostra 

tomando cuidado para que não houvesse entrada de oxigênio no frasco por meio de 

bolhas. 
 

Determinou-se o oxigênio dissolvido inicial no frasco, sendo sua réplica 
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colocada em estufa a 20º C por 5 dias. Após 5 dias foram retirados os frascos da 

estufa e mensurado o OD final. 

 
 

3.3.1.1 Determinação de OD 

 
 

Preencheu-se o frasco para a análise de DBO (300 mL) completamente. 

Pipetou-se 2 mL de sulfato manganoso e 2 mL de iodeto alcalino de potássio (azida). 

Tampou-se os frascos, invertendo-os por 15 vezes até a decantação 

(aproximadamente 5 minutos). Adicionou-se 2 mL de ácido sulfúrico concentrado, 

invertendo 5 vezes e deixando em repouso por aproximadamente 15 minutos. Foram 

adicionados em erlenmeyer de 500 mL 203 mL da amostra que foi titulada com 

tiossulfato de sódio até que se atinja a cor amarelo – clara. Adicionou-se 3 gotas da 

solução de amido (cor azul) a titulação até que a solução ficasse translúcida. 

Anotou-se o volume de tiossulfato de sódio gasto. 

 

 
Cálculo do OD =                  volume gasto de tiossulfato de sódio (mL) 

                               (fator de correção * 0,025) 
 
 
 
 
 

A solução de tiossulfato de sódio foi preparada para apresentar concentração 

0,025 N, sendo multiplicada pelo fator de correção para ajuste da concentração real. 

 
 
 

DBO = 
OD inicial  OD final 

 

(P) 
 

 
 

 

Onde P representa a fração decimal da amostra utilizada. 
 

 

3.3.2 Análise de DQO: 

 
 

A determinação da demanda química de oxigênio (DQO) promove uma 

medida do oxigênio equivalente da porção de matéria orgânica numa amostra que é 

susceptível à oxidação por um forte oxidante químico. A matéria orgânica é 
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destruída pela mistura sulfocrômica. O excesso de dicromato de potássio é 

determinado por titulação ou por colorimetria. 

 
 

 

Reagentes utilizados: 

Sulfato de mercúrio (HgSO4)

 
Solução ácido sulfúrico / sulfato de prata (H2SO4 / Ag2SO4): adicionar 5 g de 

Ag2SO4 em 750 mL de H2SO4 e dissolver completamente. 
 

Solução de dicromato de potássio (K2Cr2O7): secar o dicromato de potássio 

por duas horas ou mais em estufa de circulação forçada de ar pré-aquecida (105 – 

110º C). Diluir em água destilada. 

 
Para preparo desta solução na concentração 1N (DQO de 150 – 1500 ppm) 
 

1  

 m  

m = 49,0317 g/L 

 

    

 294,19 *1 L  

  

6 
 

 

    
 

 
 
 
 

Para preparo desta solução na concentração 0,1N (DQO de 0 – 150 ppm) 

 

0,1  

 m  

m = 4,9032 g/L 

 

    

 294,19 *1 L  

  

6 
 

 

    
 

Marcha analítica: 
 
Obedeceu-se a seguinte ordem: 

 

Em cada tubo da HACH foram colocados de 40 a no máximo 50 mg de 

HgSO4. Adicionou-se exatamente 2,5 mL da solução H2SO4 / Ag2SO4 e 0,3 mL de 

água destilada. Adicionou-se exatamente 0,5 mL da solução de dicromato de 

potássio (preparada de acordo com a concentração conveniente). Adicionou-se 

exatamente 2,0 mL da amostra e homogeneizar bem o tubo, que foi digerido por 2 

horas a 150º C em um digestor. Após este período, aguardou-se os tubos atingirem 

temperatura ambiente para homogeneizá-los, e proceder a leitura em 

espectrofotômetro. 
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3.3.3 Análise de teores de sólidos totais: 

 
 

As amostras destinadas às determinações dos teores de sólidos totais e 

voláteis, dos substratos, afluentes e efluentes dos ensaios de biodigestão 

anaeróbia, foram acondicionadas em cadinhos de alumínio previamente tarados, 

pesados para se obter o peso úmido (Pu) do material e em seguida, levadas à 

estufa com circulação forçada de ar, à temperatura de 65ºC até atingirem peso 

constante e em seguida, resfriadas em dessecador e pesadas novamente em 

balança com precisão de 0,01 g, obtendo-se o peso seco (Ps). O teor de sólidos 

totais foi determinado segundo metodologia descrita pela APHA (2000). 

 
 

3.3.4 Análise de pH: 

 

 

A amostra G2 foi fracionada e colocada em três béqueres de 100 mL cada 

um, para posterior análise de pH com uso de um pHmetro de bancada devidamente 

calibrado. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Após as análises serem realizadas, foram tabulados os seguintes resultados 

que nos permitiram definir se o efluente gerado pela microempresa se enquadra ou 

não nos padrões de emissão determinados pela lei 997 de  31  de  maio  de  1976,  

artigo  18  da  CETESB: 

 
 

4.1 Temperatura 

 

 
Tabela 2: Temperaturas aferidas dadas em ºC 

 
 Garrafa Temperatura (ºC) 
   

 G1 44 

 G2 42 
   

 
 
 
 

A temperatura encontrada é a temperatura no qual o efluente seria lançado in 

natura, porém ela esta fora dos padrões exigidos na lei 997 de 31 de maio de 1976, 

artigo 18 da CETESB, que define o padrão máximo de temperatura como 40ºC. Este 

fato implica em um grande impacto ambiental, pois o aumento de temperatura está 

diretamente associado a redução de concentração de oxigênio, o que causaria 

danos ao meio. 

 
 

4.2 pH: 

 

 
Tabela 3: Resultados das análises de pH 

 
 Amostra Resultado 
   

 1 5,55 

 2 5,56 

 3 5,58 
   

 Média Aritmética 5,56 
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Os resultados das análises de pH se enquadram nos padrões exigidos, que 

deve estar entre 5,0 e 9,0. Isto significa que não acarretara no meio ácido do corpo 

hídrico. 

 

4.3 DQO 

 

 
Tabela 4: resultados das análises de DQO em mg/L 

 
 Amostra Resultado (mg/L) 
   

 1 878 

 2 814 
   

 Média Aritmética 846 
   

 
 

A análise de DBO não foi entregue em tempo hábil para a tabulação de seus 

resultados por um problema com falta de reagente necessário para a análise. Sendo 

assim, não conseguimos determinar o quão biodegradável é o efluente estudado, já 

que este parâmetro é dado através da aproximação de valores entre DBO e DQO. 
 
Segundo a CETESB, “A DQO é um parâmetro indispensável nos estudos de 

caracterização de esgotos sanitários e de efluentes industriais. A DQO é muito útil 

quando utilizada conjuntamente com a DBO para observar a biodegradabilidade de 

despejos”. 

 
 

4.4 Sólidos totais 

 

 
Tabela 3: Resultados das análises de sólidos totais 

 
 Amostra Resultado (%) 
   

 1 8,50 

 2 8,60 
   

 Média Aritmética 8,55 
   

 
 

Os resultados de sólidos totais não estão diretamente ligados aos parâmetros 
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da lei 997 de 31 de maio de 1976, artigo 18 da CETESB, porém, na mesma se 

encontram os parâmetros de materiais sedimentáveis, que se enquadram dentro dos 

sólidos totais. Com os resultados obtidos é possível verificar o quanto este padrão, 

de forma geral, se encontra acima dos estabelecidos por lei que seria de 1,0 ml/L, ou 

0,1%. 
 

Os resultados das análises foram comparados aos parâmetros legislativos de 

emissão de efluente, para que assim pudesse ser estudado o melhor diagnóstico. 

 

Após essa análise, foram comparados os resultados obtidos com as 

condições econômicas da empresa para determinar a forma mais eficiente ambiental 

e economicamente de se tratar o efluente da microempresa. 
 

Através da determinação das condições de um dado efluente, o processo de 

tomada de decisão é facilitado, tendo em vista que há um maior conhecimento do 

resíduo a ser tratado e quais os fatores de maior importância a serem levados em 

consideração no tratamento a ser escolhido. Com isso, o trabalho se mostra efetivo, 

já que apresentou, mesmo que de forma não aprofundada, a necessidade de um 

tratamento. 
 

Ao comparar os resultados com as normas vigentes na lei 997 de 31 de maio 

de 1976, artigo 18 da CETESB que define os padrões de emissão de efluentes em 

corpos hídricos, já mencionados anteriormente, pode-se observar que o mesmo não 

se encontra em condições de ser lançado sem um tratamento prévio. Apesar de 

alguns parâmetros, como o pH se enquadrarem na qualidade exigida para 

lançamento, outros como a temperatura, estão fora desses padrões e impossibilitam 

seu descarte in natura. 
 

Percebe-se que análises mais complexas deveriam ter sido realizadas para 

definir em que patamar o efluente gerado pela microempresa de laticínios da cidade 

de Pilar do Sul se enquadra, porém o campus de São Roque do IFSP, não possui 

muitos recursos para análises de maior complexidade, devido ao alto custo de 

equipamentos necessários. 
 

Analisando os possíveis métodos para o tratamento do efluente em questão, 

foram observados os dois com a eficiência necessária e economicamente viável, 

sendo eles a lagoa de estabilização e lodos ativados. 
 

Lima, (2014) relata sobre o relativo baixo custo do sistema das lagoas de 
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estabilização que consiste basicamente na biodegradação de matéria orgânica. Já o 

sistema de lodos ativados possui uma alta eficiência na remoção de DBO, porém 

exige um maior consumo de energia (SILVA, 2013). 

Existem diversos métodos destinados ao tratamento de efluente, sendo 

alguns menos ou mais eficientes que os outros, de forma cabível a um estudo mais 

amplo para determinação de quais métodos são mais eficientes para determinadas 

condições do efluente destinado ao tratamento, deixando este trabalho com a 

oportunidade de continuidade com estudos mais específicos. 



36 

 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A qualidade ambiental está diretamente ligada à qualidade da água. Quando 

ocorre o descarte inadequado de resíduos líquidos em corpos hídricos, sem devido 

tratamento prévio, há degradação do meio. 

 
Pelos resultados obtidos com as análises laboratoriais, conclui-se que: 

 

a) O efluente gerado na microindustria em questão não se encontra nos 

padrões exigidos por lei vigente no estado de São Paulo já que possui 

valores de temperatura e sólidos totais acima dos permitidos; 

 
b) Há grande necessidade de adequação do sistema produtivo, afim de 

que os resíduos sejam devidamente tratados; 

 

c) Há a necessidade de um tratamento prévio para o descarte deste 

efluente em corpos hídricos, sendo proposta a utilização de uma lagoa de 

estabilização para este tratamento. 

 

Os tratamentos que melhor se enquadram para o tratamento do efluente 

estudado são a lagoa de estabilização e o lodo ativado. Porém, diante dos 

resultados obtidos, ao analisá-los e compará-los com os métodos de tratamento de 

efluente, foi possível observar que a instalação de uma lagoa de estabilização 

seria uma boa estratégia a ser tomada pela microempresa, tendo em vista a 

quantidade de efluente gerada, a eficiência do tratamento e baixo custo de 

implantação e funcionamento. 
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