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RESUMO 

 

 Os efluentes industriais possuem características distintas dos esgotos sanitários 

(domésticos), o que torna difícil padronizar o tipo de tratamento a ser adotado. Nesta acepção, 

é de fundamental importância a caracterização do efluente para definir qual tecnologia de 

tratamento que deverá ser usada.  O Distrito Agroindustrial de Anápolis – DAIA possui 

diversas Indústrias que geram efluentes com características distintas. O Distrito possui uma 

ETE que funciona como espécie de off site que recebe os esgotos gerados nas plantas 

industriais das empresas. Apesar de haver regulamentação própria para os lançamentos na 

rede coletora pela empresa que administra o DAIA, muitas indústrias lançam seus efluentes 

em desacordo, provocando uma sobrecarga na ETE existente. Os parâmetros físico-químicos 

(sólidos, DBO, DQO, entre outros), verificados no afluente à estação, mostraram que o esgoto 

é predominantemente industrial, fazendo com que a concepção do projeto fosse realizado em 

função da tratabilidade deste afluente. Este trabalho propôs uma análise crítica do projeto que 

será executado, a partir da análise das características do esgoto bruto que chega à ETE atual e 

dos memoriais e especificações técnicas do projeto. Os resultados verificaram que a proposta 

de projeto a ser executado é satisfatório, com possibilidade de reuso, inclusive, porém com a 

ausência de unidades de controle de poluição atmosférica (gases gerados no tratamento do 

lodo). Outro aspecto importante observado, em termos de tratabilidade, foi a não previsão de 

suprimentos de nutrientes (fósforo e nitrogênio) para o tratamento biológico, tendo em vista 

as baixas concentrações dessas espécies no esgoto bruto.   

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Efluentes idustriais. Tratabilidade. Reuso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ABSTRACT 

  

 The Industrial effluents have distinct characteristics of the municipal sewages, 

which makes it difficult to standardize the type of treatment to being adopted.  

In this sense it is of fundamental importance to characterize the effluent to define which 

treatment technology to be used. The Agroindustrial District of Anápolis – DAIA has several 

industries that generate effluents with different characteristics. The District has a WWTP that 

works as a kind of off-site receiving the sewages generated in the industrial plants of 

companies. Although there are specific regulations for releases in sewage disposal system by 

the company that manages the DAIA, many industries release their wastes unconforming, 

causing an overload at the WWTP. The physico-chemical parameters (solids, BOD, COD, 

etc.) station's effluents showed that sewage is predominantly industrial, making the design of 

the project was made on the basis of this affluent treatability. This paper proposed a critical 

analysis of the project that will executed, from the analysis of raw sewage characteristics 

affluent to the station and from the memorials and technical specifications of the project. The 

results found that the project proposal to be executed is satisfactory, with possibility of reuse,  

including, but without air pollution control units (gases generated in the sludge treatment). 

Another important aspect observed, in terms of treatability, was no provision of nutrient 

supplies (phosphorus and nitrogen) for biological treatment, owing to the low concentration 

of these species in the raw sewage. 

 

 

Keywords: Industrial effluents. Treatability. Reuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS  

 

Tabela 1 - Principais parâmetros a serem avaliados no esgoto ................................................ 11 

Tabela 2 - Principais operações unitárias em sistemas de tratamento de efluentes .................. 17 

Tabela 3 - Características físico-químicas e microbiológicos do esgoto bruto afluente e 

efluente final entre novembro de 2015 a abril de 2016 ............................................................ 27 

Tabela 4 - Análise físico-químicas e microbiológicas no mês de agosto/2016 e padrões de 

referência. ................................................................................................................................. 28 

Tabela 5 - Resultados dos parâmetros analisados à montante e jusante do lançamento (agosto 

de 2016) .................................................................................................................................... 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Lagoa anaeróbia seguida de lagoa facultativa. ........................................................ 14 

Figura 2 - Sistema australiano seguido de lagoas de maturação. ............................................. 14 

Figura 3 - Lagoa aerada seguida de lagoa de decantação. ........................................................ 15 

Figura 4 - Sistema de lodo ativado convencional. .................................................................... 15 

Figura 5 - Sistema de tratamento de lodos ativados em nível terciário (Califórnia). ............... 16 

Figura 6 - Fluxograma típico de uma planta industrial de tratamento de efluente com reuso          

mostrando as unidades operacionais e operações unitárias. ..................................................... 17 

Figura 7 - Entrada principal do DAIA. ..................................................................................... 21 

Figura 8 - Tratamento preliminar (gradeamento e desarenador). ............................................. 22 

Figura 9 - Lagoa anaeróbia (entrada). ...................................................................................... 22 

Figura 10 - Tanque de aeração. ................................................................................................ 23 

Figura 11 - Decantador secundário. .......................................................................................... 23 

Figura 12 - Descarte de fundo lodo do decantador secundário. ............................................... 24 

Figura 13 - Fluxograma simplificado do Projeto da ETE/DAIA – Anápolis, Goiás................ 25 

Figura 14 - Fluxograma de processo simplificado da ETE/DAIA. .......................................... 29 

Figura 15 - Entrada (esquerda) e saída (direita) dos tanques de aeração. ................................ 30 

Figura 16 - Efluente final (30/09/2016). ................................................................................... 31 

Figura 17 - Análises de bancada (30/09/2016). ........................................................................ 32 

Figura 18 - Tratamento químico em fase de teste. ................................................................... 33 

Figura 19 - Córrego Abrão à montante do lançamento. ........................................................... 34 

Figura 20 - Ponto de lançamento no córrego. ........................................................................... 35 

Figura 21 - Zona de mistura. .................................................................................................... 35 

Figura 22 - Córrego Abrão à jusante do lançamento. ............................................................... 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS 

 

DAIA   Distrito Agroindustrial de Anápolis 

DBO   Demanda química de oxigênio 

DQO   Demanda bioquímica de oxigênio 

CODEGO  Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás 

ETE   Estação de tramento de esgotos 

CONAMA  Conselho Nacional de Meio Ambiente 

pH   Potencial hidrogeniônico 

As   Arsênio 

Cd   Cadmio 

Ca   Cálcio 

Cr   Cromo 

Co   Cobalto 

Cu   Cobre 

Pb   Chumbo 

Mg   Magnésio 

Hg   Mercúrio 

Mo   Molibdênio 

Ni   Níquel 

Se   Selênio 

Na   Sódio 

Zn   Zinco 

O2   Gás oxigênio 

CO2   Gás carbônico 

H2S   Gás sulfídrico 

CH4   Gás metano 

UASB   Reator anaeróbio de manta de lodo e fluxo ascendente 

ETEI   Estação de trtamento de efluentes industriais 

ABES   Associação Brasileira de Engenharia Ambiental e Sanitária 

INMETRO  Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

mg/L   miligrama po litro 

uT   Unidade de turbidez 

μS/cm   Microsiemens por centímetro 



 

 

VMP   Valor máximo permitido 

NMP   Número mais provável 

NR   Não regulamentado 

LQ   Limite de quantificação 

m³/h   metros cúbicos por hora 

m³/s   metros cúbicos por segundo 

OD   Oxigênio dissolvido 

L/s   Litros por segundo 

Cm   Concentração de DBO na zona de mistura 

Ce   Concentração de DBO no lançamento 

Cr   Concentração de DBO do rio a montante 

Qr   Vazão do rio 

Qe    Vazão do lançamento 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 8 

1.1. OBJETIVOS........................................................................................................................ 9 

1.1.1. Geral ......................................................................................................................... 9 

1.1.2. Específicos ............................................................................................................... 9 

1.2. JUSTIFICATIVA ................................................................................................................ 9 

2. PROCESSOS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS .................... 10 

2.1. CARACTERIZAÇÃO DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS ............................................ 10 

2.2. NÍVEIS E TIPOS DE TRATAMENTO ........................................................................... 12 

2.2.1. Níveis de tratamento............................................................................................... 12 

2.2.2. Tipos de tratamento ................................................................................................ 13 

2.2.3. Operações unitárias ................................................................................................ 16 

3. REÚSO DA ÁGUA.......................................................................................................... 18 

4. METODOLOGIA ........................................................................................................... 21 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES .................................................................................. 26 

5.1. CARACTERÍSTICAS DO AFLUENTE (ESGOTO BRUTO), EFLUENTE    FINAL E 

O SISTEMA ATUAL. .............................................................................................................. 26 

5.2. SISTEMA A SER IMPLANTADO .................................................................................. 36 

5.3 REÚSO DO EFLUENTE FINAL ..................................................................................... 40 

6. CONCLUSÕES ............................................................................................................... 42 

7. REFERÊNCIAS .............................................................................................................. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Águas residuárias é um termo genérico para despejos líquidos oriundos de diversas 

fontes, tais como esgotos domésticos, efluentes industriais e águas pluviais. Todas estas 

fontes, antes de serem lançadas nos corpos hídricos, devem passar por algum processo de 

tratamento de forma a não alterar a qualidade da água desses mananciais. De acordo com 

Metcalf & Eddy (2016), três tipos de sistemas de coletas de águas residuárias podem ser 

destacado: coleta de esgotos sanitário (doméstico) ou efluente industrial; esgoto misto 

(constituído por esgoto doméstico e industrial ou águas pluviais e esgotos); coleta de águas 

pluviais; e coleta de águas pluviais e esgotos (sanitário e/ou industrial) na mesma rede. 

 No Brasil não é comum a coleta de águas pluviais e de esgotos na mesma rede, tendo 

em vista que os sistemas de tratamento são projetados somente para os esgotos, sejam eles 

domésticos ou industriais. As águas pluviais são coletadas separadamente e lançadas 

diretamente nos corpos hídricos. Entretanto, muitas vezes, se verificam lançamentos 

irregulares de esgotos na rede de águas pluviais e vice-versa, sendo tal prática muito 

inadequada, pois aumenta a carga orgânica poluente destinada aos mananciais e sobrecarrega 

(aumento de vazão) das estações de tratamento de esgotos, diminuindo a eficiência do 

sistema. 

 Existem diversas concepções de tratamento de esgotos e efluentes industriais, que 

compreendem desde sistemas simplificados até sistemas complexos com recursos 

tecnológicos mais avançados. Von Sperling (2005) destaca que os estudos de concepção para 

um sistema de tratamento devem compreender: o impacto ambiental do lançamento no corpo 

receptor, os objetivos do tratamento, o nível e eficiência requeridos de forma a atender os 

requisitos da legislação ambiental. 

 Os efluentes industriais são resultantes das mais diversas atividades industriais, 

podendo ser unitários (gerados de uma fonte específica) ou mistos, neste caso estarem 

misturados com água pluvial ou esgoto doméstico (CAVALCANTI, 2009). Desta forma, os 

efluentes industriais apresentam características muito específicas, exigindo, portanto, um 

estudo de tratabilidade para cada caso, de modo que o dimensionamento da unidade e a 

tecnologia empregada sejam adequados ao tratamento (GIORDANO & SURERUS, 2015).    

 No estado de Goiás existe um importante polo industrial localizado no Distrito 

Agroindustrial de Anápolis – DAIA constituindo-se de aproximadamente duzentas indústrias 

assentadas, dente elas se destacam indústrias farmacêuticos, químicas e agroindústria. A fim 

de atender a demanda de abastecimento/tratamento de águas residuárias desta região, o 
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Distrito conta com um sistema integrado de Saneamento Básico, o qual é de responsabilidade 

do Estado de Goiás, por intermédio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás 

- CODEGO. Esta Companhia administra e operacionaliza desde a captação, tratamento e 

distribuição de água, até a coleta e tratamento dos efluentes gerados pelas indústrias no 

Distrito. 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. Geral 

 Analisar e verificar a eficiência do sistema de tratamento de efluentes da planta 

existente no Distrito Agroindustrial de Anápolis – ETE - DAIA, localizado na cidade de 

Anápolis – Goiás e avaliar o novo projeto de ampliação proposto para esta estação. 

 

1.1.2. Específicos 

 Analisar a tratabilidade do esgoto bruto afluente à ETE - DAIA. 

 Discutir o processo atual da ETE - DAIA. 

 Avaliar o projeto da ETE - DAIA a ser implantado em função da tratabilidade. 

 Verificar a possibilidade de reuso da água após implantação do sistema proposto. 

 

1.2. JUSTIFICATIVA 

 

 O Distrito Agroindustrial de Anápolis – DAIA foi criado no início dos anos 1970 para 

fomentar o processo de industrialização do Estado de Goiás. Hoje, se constitui o principal 

distrito do Estado e um dos principais polos farmoquímicos do Brasil. No Distrito encontram-

se assentadas aproximadamente 200 (duzentas) indústrias dos mais variados ramos de 

atividade, tais como: montadora de veículos, indústria química (tinta, vernizes, 

domissanitário, fertilizantes, etc.), cozinhas industriais, papel e celulose, recuperadora de 

resíduos, farmoquímica, entre outras (CODEGO, 2016). 

 O Distrito foi devidamente planejado contemplando o atendimento de água tratada, 

coleta e tratamento de esgotos para as indústrias ali instaladas. Entretanto, no que se refere ao 

tratamento de esgotos, a ETE inicialmente projetada para o distrito não foi executada, 

tomando outra concepção inadequada e insuficiente para atender a demanda atual.   
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 Várias intervenções na estação de tratamento foram realizadas ao longo do tempo, 

porém de forma paliativa, ou seja, sem qualquer tipo de projeto ou estudos de concepção 

prévios, o que tornou sistema atual subdimensionado devido ao aumento de vazão ocasionado 

pelo aumento do número de empresas e a ampliação das existentes. 

 Com isso, apesar de alguns esforços da empresa gestora da ETE–DAIA em otimizar o 

processo de tratamento, verifica-se que os lançamentos, muitas vezes, encontram-se fora dos 

padrões da legislação.  

 Como consequência, verifica-se que o corpo hídrico receptor está sendo 

desenquadrado de sua classe em desacordo com a legislação, em especial as resoluções 

CONAMA n° 357/2005 e n° 430/2011 (BRASIL, 2005), que estabelece os padrões de 

lançamento e classifica os corpos hídricos. Além disso, os usuários a jusante, mesmo após 

vários quilômetros são prejudicados e sofrem com a péssima qualidade da água do corpo 

hídrico. Ademais, a planta atual incomoda consideravelmente os habitantes da cidade de 

Anápolis devido aos maus odores emanados da ETE. Neste último caso, há inclusive Ação 

Civil Pública do Ministério Público Estadual. 

 Sendo assim, foi necessário o redimensionamento da ETE com utilização de outra 

concepção de tratamento para eliminar todos os problemas citados acima. 

 Com a efetivação da obra, serão beneficiadas a população de Anápolis, as indústrias 

do Distrito e principalmente os usuários do corpo hídrico a jusante.  

 

2. PROCESSOS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS 

 

2.1. CARACTERIZAÇÃO DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS 

 

 Diferentemente dos esgotos sanitários ou domésticos, os esgotos ou efluentes 

industriais possuem um grau de tratabilidade diferenciado que deve considerar o tipo de 

rejeito gerado no processo industrial. Na maioria dos casos, estes efluentes devem passar por 

algum tratamento químico, que muitas vezes é dispensável para tratamento dos esgotos 

sanitários. Neste sentido, a caracterização do tipo de efluente a ser tratado se torna uma etapa 

fundamental para a concepção e dimensionamento do sistema de tratamento que será adotado 

(Giodarno e Surerus, 2015). 

 De acordo com Giodarno e Surerus (2015), os efluentes líquidos possuem 

características distintas, dependendo do tipo de processo produtivo da indústria, de modo que 

cada sistema de tratamento deva ser específico para cada situação. Ainda, segundo os autores, 
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os efluentes industriais devem ser devidamente caracterizados para verificação do grau de 

tratabilidade, o qual irá nortear o tipo e concepção do tratamento a ser adotado com aplicação 

de tecnologias adequadas, inclusive com previsão de reuso do efluente final, de acordo com a 

necessidade. 

 Von Sperling (2005) destaca que os principais parâmetros a serem considerados em 

esgotos industriais são a biodegradabilidade, tratabilidade, concentração de matéria orgânica, 

disponibilidade de nutrientes e a toxicidade. A biodegradabilidade é a capacidade dos 

despejos serem degradados por processos bioquímicos catalisados por microorganismos, 

principalmente bactérias, a tratabilidade está relacionada com a capacidade de tratamento por 

processos convencionais. A concentração de matéria orgânica relaciona-se com a demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO). A disponibilidade de nutriente é devido à presença de fósforo,  

nitrogênio e matéria carbonácea. A toxicidade se refere à presença de substâncias que podem 

ser prejudiciais aos microorganismos responsáveis pela degradação da matéria orgânica. 

 A tabela 01 (adaptada de Metcalf & Eddy, 2016) apresenta os principais parâmetros 

para avaliar os constituintes encontrados em esgotos. 

 

Tabela 1 - Principais parâmetros a serem avaliados no esgoto 

1. Características físicas Significado 

Sólidos totais Determinar os tipos de processos e operações para 

tratamento e prever a geração de resíduos sólidos 

(lodo) que serão gerados. 

Sólidos voláteis totais 

Sólidos fixos totais 

Sólidos suspensos totais 

Sólidos suspensos voláteis 

Sólidos suspensos fixos 

Sólidos dissolvidos totais 

Sólidos voláteis dissolvidos 

Sólidos fixos dissolvidos  

Sólidos sedimentáveis 

 

Turbidez Verificar a qualidade do esgoto tratado. 

 

Cor Parâmetro importante para determinar a 

adequabilidade de desinfecção do esgoto tratado. 

  

Temperatura Importante no projeto e operação de processos 

biológicos e químicos. 

 

Condutividade elétrica Correlaciona-se com os sólidos dissolvidos, indicando 

a presença de sais e cloretos. 

 

2. Características químicas Significado 

Nitrogênio total Presença de nutrientes e indica o grau de 

decomposição do esgoto (nível de oxidação). 

Nitrogênio amoniacal 

Nitrogênio orgânico 

Nitrato 
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Nitrito 

Fósforo total Presença de nutrientes no esgoto. Em concentrações 

elevadas, juntamente com o nitrogênio podem 

provocar eutrofização de corpos hídricos. 

 

pH Um dos parâmetros mais importantes de 

monitoramento de uma ETE, que determina o grau de 

acidez ou basicidade. Importante nos processos 

bioquímicos e químicos (floculação, por exemplo). 

 

Alcalinidade Funciona como efeito tamponante (evita variações 

bruscas de pH). 

 

Cloreto Indicativo indireto de condutividade elétrica e sólidos 

dissolvidos. 

 

Sulfato Indicativo para formação de odores, em grande 

quantidade, pode prejudicar o tratamento. 

 

Metais (As, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Pb, Mg, Hg, Mo, Ni, 

Se, Na, Zn) 

Vários metais, em quantidade apropriada servem 

como micronutrientes ao tratamento biológico. Porém 

em grandes concentrações podem ser tóxicos à flora 

microbiana. 

 

Gases (O2, CO2, H2S,CH4) Indicativos da eficiência de tratabilidade, 

principalmente em processo anaeróbios. 

Fonte: adaptado de Metcal & Eddy, 2016. 

 

2.2. NÍVEIS E TIPOS DE TRATAMENTO 

 

2.2.1. Níveis de tratamento 

 Existem diversas configurações de sistemas de tratamento de esgotos, principalmente 

os industriais que, de acordo com o processo de produção da indústria, irão se diferenciar uns 

dos outros. Neste sentido, a caracterização do efluente é realmente necessária. Para 

dimensionamento de ETE vários parâmetros físico-químicos e microbiológicos devem ser 

conhecidos, dentre eles, destacam-se a demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda 

química de oxigênio (DQO). 

 De acordo com Von Sperling (2005) o tratamento de esgotos (ou eficiência do 

tratamento) é necessário para adequar os lançamentos a uma qualidade desejada ou para 

alcançar a qualidade exigida pela legislação ambiental. O mesmo autor destaca que, 

independentemente do tipo ou concepção da estação, os níveis de tratamento são: preliminar, 

primário, secundário e terciário, além do sistema de tratamento de resíduos sólidos (lodo 

gerado no sistema).  
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a) Tratamento preliminar 

 Tem como função a retirada de sólidos grosseiros, areia e óleos e graxas (OG) de 

forma a evitar problemas nas unidades subsequentes, tais como obstrução de redes, desgaste 

de bombas, diminuição da eficiência no tratamento biológico, entre outros. 

  

b) Tratamento primário 

 Visa principalmente a remoção de sólidos sedimentáveis e, em parte, uma parcela da 

matéria orgânica, predominando os mecanismos físico de remoção.  

 

c) Tratamento secundário 

 Predominam processos biológicos que podem ser anaeróbios ou aeróbios, cuja função 

principal é a remoção de matéria orgânica e nutrientes (fósforo e nitrogênio). 

 

d) Tratamento terciário 

 Também denominado polimento final e se destina a remoção de poluentes persistentes 

(não biodegradáveis) ou complementação ao tratamento secundário. Este nível de tratamento 

é requerido quando do reuso da água para algum fim (reutilização no processo industrial, 

recarga de lençol freático e recuperação de manancial). 

 

2.2.2. Tipos de tratamento 

 As configurações para plantas de tratamento de efluentes industriais pode ser 

anaeróbias ou aeróbias, ou ainda combinação destes. A escolha de um tipo ou outro vai 

depender de vários parâmetros, tais como: tipo de afluente, clima local, custos financeiros de 

implantação, custos operacionais, disponibilidade de energia, legislação ambiental, reuso da 

água, etc. 

 Os processos anaeróbios de tratamento incluem basicamente as lagoas anaeróbias e os 

reatores de manta de lodo e fluxo ascendente (UASB). Para processos industriais as lagoas 

anaeróbias são muito utilizadas em efluentes de frigoríficos, abatedouros e laticínios e os 

reatores UASB são utilizados no tratamento em diversos tipos de esgotos industriais. Tais 

processos são uma alternativa de tratamento onde a existência de condições estritamente 

anaeróbias são essenciais. Isso é alcançado através do lançamento de uma grande carga de 

DBO (ou DQO) por unidade de volume da lagoa, fazendo com que o consumo o consumo de 

oxigênio seja superior à taxa de produção (Von Sperling, 1996). 
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 Em geral, tanto nos sistemas de lagoa, quanto para os reatores UASB, há a 

necessidade de um pós-tratamento para aumentar a eficiência como um todo. Normalmente 

utilizam-se as lagoas facultativas e de maturação (Figura 01 e 02). 

 Os sistemas aeróbios são constituídos basicamente pelas lagoas aeradas e pelo 

tratamento do tipo lodos ativados. De acordo com Von Sperling (1996), as duas são utilizadas 

quando se necessita obter um sistema predominantemente aeróbio e dimensões menos 

reduzidas, se comparada às lagoas anaeróbias. Nas figuras apresentadas, as lagoas anaeróbias 

podem ser substituídas por reatores UASB. Um sistema típico de lagoa aerada é apresentado 

na Figura 03 e de lodo ativado na Figura 04. 

  

 

Fonte: adaptado de Von sperling, 1996 e ftp://ftp-acd.puc-campinas.edu.br/pub/professores/ceatec/anaclaudiaseixas/  

Figura 1 - representação do sistema de tratamento de efluentes do tipo Australiano - lagoa 

anaeróbia seguida de facultativa. 

   

 

Fonte: adaptado de Von Sperling, 1996 e ftp://ftp-acd.puc-campinas.edu.br/pub/professores/ceatec/anaclaudiaseixas/  

Figura 2 - Representação do tratamento de efluentes do tipo sistema australiano seguido de 

lagoas de maturação. 

ftp://ftp-acd.puc-campinas.edu.br/pub/professores/ceatec/anaclaudiaseixas/
ftp://ftp-acd.puc-campinas.edu.br/pub/professores/ceatec/anaclaudiaseixas/
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Fonte: adaptado de Von Sperling, 1996 e ftp://ftp-acd.puc-campinas.edu.br/pub/professores/ceatec/anaclaudiaseixas/  

Figura 3 - Representação do Tratamento de Efluentes por Lagoa aerada seguida de lagoa de 

decantação. 

 

 

Fonte: http://www.naturaltec.com.br/aeracao-por-difusores.html  

Figura 4 – Representação do Tratamento de Efluentes do tipo lodo ativado convencional. 

 

 A Figura 05 apresenta um sistema de lodos ativado completo com tratamento terciário 

e desinfecção do efluente final. Nesta figura pode ser bem observado todos os níveis de 

tratamento (preliminar, primário, secundário e terciário). Outro aspecto não menos importante 

é o tratamento do lodo gerado no processo de tratamento biológico ou químico, o qual, 

dependendo das características, deve ser disposto adequadamente em aterros sanitário ou 

incinerados.  

 

ftp://ftp-acd.puc-campinas.edu.br/pub/professores/ceatec/anaclaudiaseixas/
http://www.naturaltec.com.br/aeracao-por-difusores.html
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      Fonte: http://www.globalspec.com/  

     Figura 5 - Sistema de tratamento de lodos ativados em nível terciário (Califórnia). 

   

2.2.3. Operações unitárias 

 As etapas iniciais (tratamento preliminar) de uma Estação de Tratamento de Efluentes 

Industriais (ETEI) não difere muito do sistema de tratamento sanitário convencional, que são 

aquelas operações unitárias responsáveis pela retirada de sólidos grosseiros e areia. Em 

muitos processos industriais estas unidades podem  até serem suprimidas ou substituídas por 

outras, tais como flotadores, caixas de gordura, entre outros. A Figura 06 destaca um 

fluxograma com as unidades de tratamento. Obviamente que uma planta de tratamento 

industrial não irá adotar todas as unidades. 

 As unidades individuais para cada nível de tratamento são importantes na eficiência 

global da ETE. A adoção de um tipo ou outro de unidade operacional vai depender da 

concepção do projeto, levando em consideração o tipo de efluente e a qualidade desejada do 

efluente final.  A Tabela 02 apresenta os principais tipos de operações unitárias nos 

respectivos níveis de tratamento. 
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Fonte: Giodarno e Surerus, 2015. 

Figura 6 - Fluxograma típico de uma planta industrial de tratamento de efluente com reuso          

mostrando as unidades operacionais e operações unitárias. 

 

Tabela 2 - Principais operações unitárias em sistemas de tratamento de efluentes 

Operação unitária Nível de tratamento Função Unidade 

Gradeamento (grosso e 

fino) 

 

Preliminar Remoção de sólidos em 

suspensão maiores que 10mm 

Grades manuais 

ou mecanizadas 

Peneiramento Preliminar Remoção de partículas menores 

do 10mm  

Peneiras 

estáticas ou 

mecanizadas. 

 

Desarenação 

(sedimentação acelerada) 

Preliminar Retirada de areia Desarenadores 

ou caixas de 

arreia 

 

Tomadas de vazão Preliminar/secundário/terc

iário 

Medição de vazão, determinação 

das cotas do tratamento 

preliminar e mistura rápida 

 

Medidor 

Parshall 

Equalização Preliminar/primário Regularização de vazões e 

homogeneização 

Tanque de 

equalização 

 

Sedimentação Primário/secundário Remoção de sólidos 

sedimentáveis 

Decantadores 

primários e 

secundários 

 

Coagulação/floculação Primário/terciário Remoção de sólidos em 

suspensão 

Floculadores 

hidráulicos ou 

mecanizados 

 

Flotação Primário/terciário Remoção de sólidos suspensos Flotadores 

 

Aeração Secundário/terciário Adição de oxigênio a processos 

biológicos para remoção de DBO, 

DQO e nutrientes ou pós-aeração 

de efluentes tratados.  

Reatores 

biológicos 
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Filtração Terciário Remoção de sólidos suspensos 

(<1,0μm) 

Filtros de areia 

ou membranas 

Desinfecção Terciário Remoção de patógenos Tanques de 

contato 

 

Biodigestão Tratamento do lodo Adensamento e mineralização dos 

sólidos em suspensão  

Adensadores e 

biodigestores 

 

Centrifugação e 

desaguamento 

Tratamento do lodo Desidratação dos resíduos sólidos 

(lodo) 

Centrífugas, 

prensas, etc 

Fonte: adaptado de Metcalf & Eddy, 2016. 

  

3. REÚSO DA ÁGUA 

 

 A escassez de água não é um fenômeno recente. Há tempos se observa a falta de água 

em diversas regiões do Planeta, não somente pela exploração sem controle, mas também, e 

principalmente, pelo comprometimento da qualidade dos mananciais e dos recursos hídricos. 

 Talvez o termo “escassez” não seja o mais adequado para o problema da falta de água 

em algumas regiões, pois observa-se que em várias regiões, onde está havendo a falta de água, 

existem corpos hídricos caudalosos, porém totalmente comprometidos devido péssima 

qualidade da água, consequência da contaminação ocasionada pelos lançamentos de águas 

residuária sem qualquer tipo de tratamento. 

 No Brasil isso é uma realidade. Hoje se observa regiões onde há, ou havia, 

disponibilidade hídrica enfrentando sérios problemas com desabastecimento, como é o caso 

das grandes metrópoles, tais como Rio de Janeiro e São Paulo. O rio Tietê na capital paulista é 

um exemplo típico, em que a água é de péssima qualidade devido às grandes cargas orgânicas 

que são indevidamente lançadas sem nenhum tipo de tratamento, transformando-o em um rio 

inadequado para qualquer tipo de utilização. 

 Neste contexto, o reuso, como um assunto relacionado ao Saneamento Básico, 

depende de políticas públicas eficientes e adequadas, sem as quais, infelizmente, a 

problemática da falta de água não será resolvida. De acordo com Philippi Jr. (apud Mancuso e 

Santos, 2003), há que se destacar a existência de regiões onde a escassez e a má distribuição 

de água tornam-se fatores limitantes ao processo de desenvolvimento. Observa-se, assim, que 

a gestão dos recursos hídricos deve ser efetiva e se desvincular das questões políticas para que 

todos tenham acesso igualitário e que a oferta seja suficiente para atender à demanda.  

 Ainda, segundo o mesmo autor, diversos são os instrumentos, mecanismos e 

tecnologias a serem empregados na questão da falta de água, porém vários deles carecem de 

estudos e investigações que auxiliem o seu melhor emprego e produzam resultados sanitários, 



19 

 

ambientais e econômicos satisfatórios. Uma das alternativas que se têm apontado para o 

enfrentamento do problema (escassez) é o reuso de água, que é um importante instrumento de 

gestão ambiental do recurso água e cuja das muitas tecnologias já se encontram consagradas e 

implementadas. 

  Segundo Brega Filho e Mancuso (2003), o uso anterior da água bem como o fim a que 

ela se destina são fatores importantes que devem ser considerados no momento do projeto de 

um sistema de reuso. De acordo com os mesmos autores, o que dificulta a definição precisa de 

“reuso de água” é a definição do exato momento a partir do qual se admite que o reuso está 

sendo feito. Entretanto, segundo a Organização Mundial de Saúde (1973), o reuso da água 

pode ocorrer de forma direta ou indireta, por meio de ações planejadas ou não, ou seja: 

 

- Reuso indireto – ocorre quando a água já usada, uma ou mais vezes para uso doméstico ou 

industrial, é descarregada nas águas superficiais ou subterrâneas e utilizada novamente à 

jusante, de forma diluída.  

- Reuso direto – é o uso planejado e deliberado de esgotos tratados para certas finalidades 

como irrigação, uso industrial, recarga de aquíferos e água potável.  

- Reciclagem interna – é o reuso da água internamente a instalações industriais, tendo como 

objetivo a economia de água e o controle da poluição. 

 

 Lavrador Filho, 1987 (apud Mancuso e Santos, 2003) sugere algumas terminologias 

relacionadas ao reuso: 

 

- Reuso: é aproveitamento de águas previamente utilizadas, uma ou mais vezes, em alguma 

atividade humana, para suprir as necessidades de outros usos benéficos, inclusive o original. 

Pode ser direto ou indireto, bem como decorrer de ações planejadas ou não.   

- Reuso indireto não planejado: ocorre quando a água, já utilizada uma ou mais vezes em 

alguma atividade humana, é descarregada no meio ambiente e novamente utilizada à jusante, 

em forma diluída, de maneira não intencional e não controlada. 

- Reuso planejado de água: ocorre quando o reuso da água é resultado de uma ação humana 

consciente, adiante do ponto de descarga do efluente a ser usado de forma direta ou indireta. 

- Reuso indireto planejado de água: ocorre quando os efluentes, depois de convenientemente 

tratados, são descarregados de forma planejada nos corpos de água superficiais ou 

subterrâneos, para serem utilizados a jusante em sua forma diluída e de maneira controlada, 

no intuído de algum uso benéfico. 
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 Uma classificação mais usual, apresentada por Westerhoff, 1984 (apud Mancuso e 

Santos, 2003) e adotada pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 

(ABES), é a água de reuso potável e não potável. A primeira é quando o esgoto é recuperado, 

por meio de tratamento avançado, é diretamente reutilizado no sistema de água potável (reuso 

direto) e a segunda é quando o esgoto, após tratamento, é disposto em corpos hídricos 

subterrâneos ou superficiais para diluição, purificação natural e posterior captação e 

tratamento para utilização como água potável. 
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4. METODOLOGIA 

 

 Este estudo visou a realização de uma análise crítica da estação de tratamento, bem 

como do novo projeto da estação de tratamento de esgotos da ser implantado no Distrito 

Agroindustrial de Anápolis - DAIA no Estado de Goiás (Figura 07).  A ETE do distrito 

funciona coma uma espécie de of-site, que é o tratamento dos esgotos gerados pelas indústrias 

em uma estação central de tratamento de efluentes.  Apesar de existir regulamentação própria 

da Empresa que administra o DAIA, que exige das indústrias tratamento prévio para 

lançamento na rede coletora, muitos lançamentos são realizados em desacordo, o que 

ocasiona a sobrecarga do sistema de tratamento.  

 

  
                               Fonte: arquivo pessoal 

Figura 7 - Entrada principal do DAIA. 

  Inicialmente, foi realizado uma avaliação das características do esgoto bruto e 

efluente final da ETE. Foram analisados os resultados das análises físico-químicas e 

microbiológicas em um período de seis meses. Em seguida foi realizada uma avaliação da 

planta atual da estação existente e verificado a sua eficiência global e as falhas de operação e 

no fluxo de processo. A avaliação da eficiência foi realizada por meio das análises mensais 

realizadas na estação de tratamento por um laboratório devidamente acreditado no 

INMETRO. As unidades de tratamento da planta atual são apresentadas nas Figuras 08 
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(tratamento preliminar), 09 (lagoa anaeróbia), 10 (tanques de aeração), 11 (decantador) e 12 

(descarte de lodo). 

 

  
                                     Fonte: arquivo pessoal 

                           Figura 8 - Tratamento preliminar (gradeamento e desarenador). 

 

 
                       Fonte: arquivo pessoal 

Figura 9 - Lagoa anaeróbia (entrada). 
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                               Fonte: arquivo pessoal 

 

Figura 10 - Tanque de aeração. 

 
                           Fonte: arquivo pessoal 

Figura 11 - Decantador secundário. 
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                               Fonte: arquivo pessoal 

Figura 12 - Descarte de fundo lodo do decantador secundário. 

 

 Também foram realizadas análises da qualidade da água antes e após os lançamentos 

no corpo hídrico receptor (Córrego Abrão) para verificação das alterações ocasionadas pelo 

despejo. 

 Após avaliação da ETE existente, partiu-se para a análise da nova planta projetada, a 

qual é destacada na Figura 13. Este projeto será executado, porém com algumas limitações. A 

parte de desinfecção, por exemplo, no tratamento terciário, não será implementada em um 

primeiro momento. 

 Foram considerados para análise os requisitos para dimensionamento (memoriais de 

cálculo) e a escolha do tipo de tratamento que será adotado, bem como a escolha das unidades 

operacionais. Foi realizada, também, uma análise do tipo de tratamento adotado para a nova 

planta e verificação de tratabilidade com relação às característica do esgoto. 

 Por fim, foi verificado a possibilidade de reuso do efluente final, após a implantação 

do novo projeto da ETE.  
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  Fonte: CODEGO, 2016 

Figura 13 - Fluxograma simplificado do Projeto da ETE/DAIA – Anápolis, Goiás. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

5.1.   CARACTERÍSTICAS DO AFLUENTE (ESGOTO BRUTO), EFLUENTE  

  FINAL E O SISTEMA ATUAL. 

 

 Foi verificado que o esgoto afluente à ETE- DAIA é do tipo misto, porém com 

características predominantemente industriais. Isso pode ser concluído facilmente pela análise 

de alguns parâmetros. De acordo com Giordano & Sorerus (2015) os efluentes industriais 

estão diretamente relacionados às perdas de matérias-primas no processo industrial. 

 Neste sentindo destaca-se, como parâmetro importante para caracterização de um 

efluente industrial, a análise dos sólidos totais fixos e voláteis, relação DQO/DBO, pH, óleos 

e graxas, condutividade, entre outros.  A Tabela 03 apresenta os valores obtidos de alguns 

parâmetros analisados para o esgoto bruto e do efluente final da ETE – DAIA no período de 

seis meses (entre novembro de 2015 e abril de 2016). Devido às grandes oscilações destes 

parâmetros analisados não foram realizadas médias ou medianas, pois, caso fosse, 

apresentariam grandes desvios, não representando assim a realidade para cada momento da 

funcionalidade da ETE. Na Tabela 04 são apresentados os resultados do mês de agosto de 

2016 e os valores limites permitidos de lançamento. 
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Tabela 3 - Características físico-químicas e microbiológicos do esgoto bruto afluente e 

efluente final entre novembro de 2015 a abril de 2016 

 
Fonte: CONÁGUA/CODEGO, 2016 
Nota: Todas as unidades em mg/L, exceto turbidez (uT), condutividade (μS/cm) e pH. 

 

 As altas variações dos parâmetros do esgoto bruto indicam que os lançamentos das 

indústrias quase sempre estão em desacordo com os padrões estipulados pelo Regulamento 

dos Serviços de Água e Esgotos (2016) da Companhia de Desenvolvimento de Goiás. Estas 

oscilações do afluente à ETE é um fator muito importante que deve ser considerado, tendo em 

vista que na planta atual (Figura 14) não se faz presente um tanque de equalização ou 

regularização de vazão. 

 Esta unidade é de fundamental importância para sistemas de tratamento de efluentes 

industriais, de forma a diminuir os impactos de picos de vazão e de valores inadequados dos 

parâmetros físico-químicos, os quais interferem consideravelmente no tratamento biológico, 

ocasionando consideravelmente a diminuição da eficiência da remoção da matéria orgânica. 

 De acordo com Metcal & Eddy (2016), do ponto de vista prático, as estações de 

tratamento devem ser projetadas para atender diversas condições que são influenciadas por 

nov-15 dez-15 jan-16 fev-16 mar-16 abr-16

1,30 2,35 0,83 0,29 1,98 2,74 0,29 2,74 2,45 931,97%

70,40 96,80 16,80 1,60 4,00 35,20 1,60 96,80 95,20 6050,00%

8,00 6,10 5,84 7,10 6,30 4,80 4,80 8,00 3,20 166,67%

7,55 8,31 4,53 1,75 4,06 8,29 1,75 8,31 6,56 473,77%

1.157,10 1.157,10 468,70 1.680,00 450,00 1.425,00 450,00 1.680,00 1.230,00 373,33%

1.522,00 1.686,00 719,00 2.140,00 824,00 2.653,00 719,00 2.653,00 1.934,00 368,98%

3,09 2,83 - 7,00 4,20 2,24 2,24 2,83 0,59 126,34%

9,39 8,31 - 9,52 6,72 3,94 3,94 9,52 5,58 241,62%

1.159,00 797,00 1.834,00 999,00 567,00 1.089,00 567,00 1.834,00 1.267,00 323,46%

715,00 252,00 1.008,00 554,00 213,00 668,00 213,00 1.008,00 795,00 473,24%

444,00 545,00 826,00 445,00 354,00 421,00 354,00 826,00 472,00 233,33%

257,10 160,80 377,10 251,10 168,00 263,00 160,80 377,10 216,30 234,51%

10,00 5,80 53,30 13,80 10,00 18,70 5,80 53,30 47,50 918,97%

0,00 1,90 4,32 0,00 2,46 24,25 0,10 24,25 24,15 24250,00%

nov-15 dez-15 jan-16 fev-16 mar-16 abr-16

70,40 184,00 13,20 202,00 193,00 152,00 13,20 202,00 188,80 1530,30%

0,96 1,26 0,29 7,43 2,45 1,04 0,29 7,43 7,14 2527,21%

22,40 4,00 2,00 1,00 1,60 1,00 1,00 22,40 21,40 2240,00%

7,00 6,90 6,97 7,90 7,10 5,90 5,90 7,90 2,00 133,90%

876,00 1.061,00 700,00 1.179,00 1.212,00 1.226,00 700,00 1.226,00 526,00 175,14%

16,91 34,44 5,13 22,50 6,24 5,50 5,13 34,44 29,31 671,35%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

324,00 494,00 118,70 553,84 326,00 450,00 118,70 553,84 435,14 466,59%

465,00 683,00 245,00 886,00 653,00 818,00 245,00 886,00 641,00 361,63%

27,55 8,98 7,78 4,34 6,86 4,90 4,34 27,55 23,21 634,79%

963,00 1.005,00 641,00 1.133,00 907,00 1.067,00 641,00 1.133,00 492,00 176,76%

643,00 651,00 422,00 804,00 130,00 626,00 130,00 804,00 674,00 618,46%

320,00 354,00 219,00 329,00 777,00 441,00 219,00 777,00 558,00 354,79%

135,70 99,00 26,00 232,00 220,00 170,00 26,00 232,00 206,00 892,31%

0,00 0,10 0,10 4,30 0,40 0,60 0,10 4,30 4,20 4300,00%

4,20 5,06 8,71 4,30 1,79 24,91 1,79 24,91 23,12 1391,62%
1,60E+04 5,40E+04 1,60E+05 2,40E+05 2,20E+05 7,80E+01 7,80E+01 2,40E+05 2,40E+05 307692,31%
1,40E+03 5,40E+04 1,10E+04 4,50E+02 4,90E+03 1,80E+01 1,80E+01 5,40E+04 5,40E+04 300000,00%

 ESGOTO BRUTO

Fósforo total

DBO 5 DIAS A 20° C

DQO

Óleos e graxas

pH

Condutividade elétrica

Detergentes

Óleos e graxas

pH

Nitrogênio amoniacal

Nitrogênio total

Sólidos totais

Sólidos totais fixos

Sólidos totais Voláteis

Sólidos suspensos totais

Sólidos sedimentáveis

Sólidos sedimentáveis

Coliformes totais
Colifirmes termotolerantes

Sulfato total

Sulfato total

DQO

Oxigênio dissolvido

Fósforo total

Nitrogênio total

Sólidos totais

Sólidos totais fixos

Sólidos totais Voláteis

Sólidos suspensos totais

DBO 5 DIAS A 20° C

Turbidez

Detergentes

PARÂMETRO Variaçao

Variaçao

ESGOTO TRATADO

MÊS

MÊS
PARÂMETRO 

Menor valor Maior valor 

Menor valor Maior valor 
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vazões, características dos esgotos, concentração dos constituintes e uma combinação entre 

vazão e concentração (carga orgânica).  

 A equalização de vazões é uma prática utilizada para evitar problemas operacionais 

causados por variações de vazões, visando melhorar o desempenho de processos subsequentes 

e reduzir o tamanho e custo das unidades de tratamento à jusante. A equalização de vazões é 

simplesmente o amortecimento de variações de vazão para se obter uma vazão constante 

(Metcal & Eddy, 2016). Além disso, o tanque de equalização também é um tanque de 

homogeneização, à medida que os parâmetros físico-químicos são ajustados para não 

prejudicar o tratamento subsequente, seja biológico, seja químico. 

  Os resultados dos parâmetros das Tabela 03 e 04 demonstram claramente os aspectos 

industriais do afluente à ETE e ineficiência do sistema atual. Verifica-se que os sólidos fixos 

(STF) na maioria dos resultados para o efluente bruto apresentou valores superiores aos 

voláteis (STV), quando não, a relação STF foi entre 0,3 e 0,5 o que demonstra uma parcela 

não biodegradável do esgoto. As diferenças entre DQO e DBO, que representam parcela de 

esgoto não biodegradável variou de 250 (janeiro de 2016) a 1.1796 mg/L (agosto de 2016), 

apesar das relações DQO/DBO estarem abaixo de 2, porém esta relação não deve ser 

analisada isoladamente para verificação de biodegradabilidade, sendo necessário a análise da 

diferença entre eles, além da análise dos sólidos, como já discutido. 

 

Tabela 4 - Análise físico-químicas e microbiológicas no mês de agosto/2016 e padrões de 

referência  

 

VMP Classe 2*

1 NR

2 NR

3 20,00

4 5,0 a 9,0

5 NR

6 5,00

7 60,00

8 NR

9 NR

10 NR

11 NR

12 NR

13

14 NR

15 NR

16 NR

17 NR

VMP Classe 2*

1 5.000

2 1.000

6,440

1450,000

1035,00

415,00

335,00

mg/LNitrogênio total

-

2,01

21,20

6,60

-

-

2550,00

2,305

4346,00

2,80

4,900

208,00

-

Nitrogênio amoniacal

* Resolução CONAMA 357/2005 e 430/2011 e Decreto n° 1.745/1979, Goiás.

Coliformes totais NMP/100ml

Colifirmes termotolerantes NMP/100ml

1,60E+06

1,60E+05

NMP = Número Mais Provável.           VMP  = Valor Máximo Permitido.                  

(NR) Não Regulamentado                      LQ: Limite de Quantificação

LEGENDA:  

ANÁLISE BACTERIOLÓGICA

ITEM PARÂMETRO UNIDADE

Sólidos sedimentáveis mL/L

Sulfato total mg/L

6,60

4,00

0,20

4,60

RESULTADOS

Sólidos totais Voláteis mg/L

Sólidos suspensos totais mg/L

386,00

87,00

Sólidos totais mg/L

Sólidos totais fixos mg/L

614,000

228,00

mg/L-

DQO mg/L1860,00

DBO 5 DIAS A 20° C mg/L O2

Fósforo total mg/L

1200,00

5,230

Condutividade elétrica μS/cm

Oxigênio dissolvido mg/L O2

580,00

0,00

Óleos e graxas mg/L

pH -

2,00

7,20

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA

Turbidez uT

Detergentes mg/L

ITEM PRÂMETRO
RESULTADOS

UNIDADE
Esgoto bruto Efluente final
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 Verificou-se, também, oscilações significativas nos valores de pH do afluente bruto, 

parâmetro importante para manutenção da comunidade microbiana, principalmente em 

sistemas anaeróbios em que os microorganismos são mais sensíveis a variações de pH. Este 

parâmetro associado à baixa quantidade de nutrientes (fósforo e nitrogênio) se torna um 

impeditivo para uma boa degradação da matéria orgânica biodegradável. Nos resultados 

apresentados para o esgoto bruto, os valores desses parâmetros são relativamente baixos. 

 Para o esgoto tratado, verificou-se que praticamente todos os parâmetros estão em 

desacordo com a legislação ambiental aplicável, em especial neste caso em que a capacidade 

de depuração do corpo hídrico receptor é bastante baixa.  

 De acordo com a CODEGO (2016), vazão do córrego que recebe os lançamentos, 

medido no período de estiagem, foi de 400m³/h ou 0,11m
3
/s. A vazão atual da ETE é de 

160m³/h ou 0,044m³/s, ou seja, o lançamento, na época de estiagem, corresponde a 40% do 

volume do córrego, o que demonstra a baixa capacidade de diluição do corpo hídrico receptor. 

 O fluxo simplificado do sistema atual é destacado na Figura 14, o qual apresenta-se 

com baixa eficiência, como demonstrado pelos resultados da análises do efluente final.  Trata-

se de um sistema constituído de tratamento preliminar, de lagoas anaeróbias (tanques de 

decantação primários), tanques de aeração e decantador secundário com possibilidade de 

recirculação de lodo. 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

                   Fonte: Próprio autor 

Figura 14 - Fluxograma de processo simplificado da ETE/DAIA. 

 

 O sistema de tratamento atual consiste em duas lagoas anaeróbias, porém, devido à 

ausência de um tanque de equalização prévio, estas lagoas estão funcionando como lagoas de 

decantação, tendo em vista que a atividade biológica está bastante reduzida. O tratamento 

Tratamento 

preliminar 

Lagoas 

anaeróbia

s 

Tanques de 

aeração 

Decantador 

secundário 

Landfarming 

Aterro sanitário 

Efluente 

final 

Afluente 
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biológico é prejudicado nesta etapa do tratamento devido às oscilações de parâmetros 

importantes, tais como pH, DBO, DQO, óleos e graxas, entre outros. 

 Após a lagoas, ou tanques de decantação, a etapa subsequente são os tanques de 

aeração seguida de um decantador secundário, que é a última etapa do tratamento. O 

decantador secundário possui descarte de fundo para o lodo gerado no processo, que é 

disposto em valas (uma espécie de landfarming).  

 Apesar de apresentar um a boa configuração foi observado que o sistema não 

consegue um nível de tratabilidade suficiente para atingir os níveis de lançamentos exigidos 

pela legislação. Observou-se, que apesar de haver bons equipamentos de aeração, o nível de 

transferência de oxigênio para massa líquida é insuficiente, como pode ser observado nos 

valores de OD do efluente final (Tabela 04).  

 Outro fator importante observado foi a falta de nutrientes (fósforo e nitrogênio) no 

esgoto bruto. Mesmo para a nova planta a ser adotada, a adição desses nutrientes será 

necessária para uma maior remoção de carga orgânica. A Figura 15 apresenta a entrada 

(efluente das lagoas) e saída dos tanques de aeração.  

  

 
                                 Fonte: arquivo pessoal 

Figura 15 - Entrada (esquerda) e saída (direita) dos tanques de aeração. 
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 Visualmente pode observar que existe alguma eficiência nos tanques de aeração 

devido à diferença de cor e turbidez. Neste sentido, a Tabela 04 indica que, em termos de 

DBO e DQO, as eficiências no mês de agosto foram de 72% e 69,45% respectivamente. Os 

valores destes dois parâmetros para o efluente final foram de 324 mg/LDBO e 465 mg/LDQO, 

indicando que os lançamentos estão aquém do desejado, que é 60mg/LDBO (Decreto Estadual 

1.745/1979).  

 A Figura 16 destaca o efluente final do decantador secundário ainda com um grau de 

turbidez elevado. Nesta ocasião foram realizadas medidas de pH, sólidos sedimentáveis, 

oxigênio dissolvido e turbidez do efluente final (Figura 17).  

 

 
                                     Fonte: arquivo pessoal 

Figura 16 - Efluente final (30/09/2016). 
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                                                Fonte: arquivo pessoal 

Figura 17 - Análises de bancada (30/09/2016). 

 

 Na análise de bancada realizada (Figura 17) o resultado de pH foi 7,1, sólidos 

sedimentáveis 0,1 mL/L, e turbidez 251 uT. A determinação de oxigênio (OD) dissolvido foi 

realizado diretamente com a utilização de um oxímetro portátil Hach
®
. De acordo com a 

legislação (Resoluções CONAMA 357/2005 e 430/2011 e Decreto Estadual 1.745/1979) 

somente o pH e os sólidos sedimentáveis estão em conformidade com os padrões estipulados. 

 A turbidez e o oxigênio dissolvido, no efluente final, não aparecem regulamentos 

naqueles instrumentos legais, porém a turbidez deve ser o mínimo possível e o oxigênio o 

máximo possível no lançamento para que não altere a classificação do corpo hídrico receptor, 

que neste caso é de classe 2. Para estes dois parâmetros, a turbidez não deve ser superior a 

100 uT e o OD deve ser maior que 5,0 mg/LO2. 

 De forma a diminuir a turbidez e aumentar a eficiência de remoção de diversos 

parâmetros no efluente final será implantado, temporariamente na planta atual, um tratamento 

químico com adição da cal hidratada e sulfato de alumínio na entrada do decantador 

secundário (Figura 18). 
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                                        Fonte: arquivo pessoal 

Figura 18 - Tratamento químico em fase de teste. 

 

 Os valores para alguns parâmetros, antes e após o lançamento, para o mês de agosto de 

2016 também foram analisados e estão apresentados na Tabela 05. As figuras 19 e 22 

destacam o Córrego Abrão antes e após o lançamento, respectivamente. 

 

Tabela 5 - Resultados dos parâmetros analisados à montante e jusante do lançamento (agosto 

de 2016). 

 

 

VMP Classe 2*

1 100,00

2 75,00

3 6,0 a 9,0

4 5,00

5 5,00

6 NR

7 NR

8 NR

VMP Classe 2*

1 5.000

2 1.000

Sólidos sedimentáveis mL/L<LQ <LQ

* Resolução CONAMA 357/2005 e 430/2011. 

Coliformes totais NMP/100ml

Colifirmes termotolerantes NMP/100ml

NMP = Número Mais Provável.           VMP  = Valor Máximo Permitido.                  

(NR) Não Regulamentado                      LQ: Limite de Quantificação

LEGENDA:  

3.500

940

2.800

240

MONTANTE JUSANTE

ANÁLISE BACTERIOLÓGICA

ITEM PARÂMETRO UNIDADE
RESULTADOS

DQO mg/L70,00

Sólidos suspensos totais mg/L3,00

16,00

43,00

Oxigênio dissolvido mg/L O2
2,60

DBO 5 DIAS A 20° C mg/L O2
45,80

8,30

2,80

pH -6,80

Cor verdadeira mgPt/L12

7,10

233,00

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA

Turbidez uT

ITEM PRÂMETRO UNIDADE
MONTANTE JUSANTE

4,47 71,80

RESULTADOS
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 A tabela 5 demonstra claramente que os lançamentos ocasionam uma 

descaracterização do corpo hídrico, ou seja, à montante todos os parâmetros analisados 

enquadram-se na classe 2, enquanto à jusante, após o lançamento, vários parâmetros se 

apresentam em descordo, entre eles a DBO e OD. Isso evidencia que o tratamento atual não 

atinge uma eficiência adequada para manter o Córrego Abrão dentro dos limites aceitáveis de 

sua classe, de acordo com a Resolução CONAMA 357/2005. 

 Ressalta-se que, apesar de ter sido realizada a análise somente do mês de agosto de 

2016, históricos de cinco anos mostraram que ao longo desse período os lançamentos 

estiveram em desacordo com os padrões de referência determinados em legislação. 

 

 
                          Fonte: arquivo pessoal 

Figura 19 - Córrego Abrão à montante do lançamento. 

                             

 A Figura 20 apresenta o corpo hídrico receptor antes dos lançamentos. A fotografia foi 

tirada após a ocorrência de chuvas, apresentando uma turbidez mais elevada, se comparada 

com a turbidez no período de estiagem. A Figura 21 destaca o ponto de lançamento, onde 

existe um dissipador de energia e a Figura 22 o início da zona de mistura, em que o efluente 

final da ETE pode ser observado pela grande presença de escuma. 
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                            Fonte: arquivo pessoal 

Figura 20 - Ponto de lançamento no córrego. 

                             

 

 
                          Fonte: arquivo pessoal 

Figura 21 - Zona de mistura. 

 

 A Figura 22 evidencia o aumento de vazão do córrego após o lançamento. A 

comparação desta com a Figura 19 comprova claramente o aumento do volume de água no 

leito do corpo hídrico. Outro fator importante, que é observado na Figura 21 e na Figura 22, é 

a grande quantidade de escuma, o que também está em desacordo com a Resolução 



36 

 

CONAMA 357/2005, que estabelece que os efluentes devam estar ausentes de materiais 

flutuantes. 

 
                          Fonte: arquivo pessoal 

Figura 22 - Córrego Abrão à jusante do lançamento. 

  

5.2. SISTEMA A SER IMPLANTADO 

 

 A planta atual da estação apresenta eficiência de tratamento insatisfatório, como 

apresentado. A ETE atual raramente atinge eficiências mínimas de 80%, o que pode ser 

considerado baixo. O novo projeto a ser implantado incluirá novas unidades e inativação de 

toda ETE atual, à exceção dos tanques de aeração, os quais serão utilizados como reatores 

aeróbios de alta taxa para lodos ativados. 

Em termos de capacidade, a vazão tratada atualmente é de aproximadamente de 45 l/s, 

ou seja, 162 m
3
/h (vazão média). Operacionalmente a ETE - DAIA deixa a desejar tanto 

quanto o efetivo funcionamento dos equipamentos, como na qualidade do efluente final 

produzido. 

Como demonstrado, verifica-se que, aparentemente, a ETE - DAIA encontra-se 

subdimensionada devido ao aumento considerável da vazão decorrente do aumento do 

número de indústrias do DAIA, somado à ineficiência operacional. 

Em linhas gerais, o novo sistema deverá atender os limites previstos pela lei estadual 

nº 8.544 de 17 de outubro de 1978, com ênfase à redução da carga orgânica em termos de 

DBO acima de 80%, no mínimo, e as diretrizes determinadas pela Resolução 357/05 e 

alterações posteriores (Resolução 430/2011) do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 
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CONAMA, que classifica os padrões das águas interiores dos cursos d’água. Neste caso 

entende-se que o curso d’água receptor dos efluentes tratados se enquadra na Classe – II.  

A vazão de projeto a ser implantado é de 300 m³/h com uma concentração orgânica de 

1.000mg/L (no reator biológico), ou seja, a nova ETE comportará uma vazão duas vezes 

maior do que a atual, projeto suficiente e necessário, mantendo as condições de 

operacionalidade e de manutenção, para pelo menos 20 (vinte) anos de funcionamento, 

considerando a normas ambientais atuais vigentes (CODEGO, 2016). 

Para dimensionamento, e de forma a não super e nem subdimensionar a nova planta, 

os cálculos foram realizados partir do tanque de equalização/regularização.  Os aspectos 

construtivos a serem adotados levarão em consideração as tecnologias mais atuais com 

otimização de algumas unidades existentes, de forma a prever os menores custos 

operacionais, tais como gastos com energia elétrica, produtos químicos e manutenção de 

equipamentos. 

De acordo com empresa responsável pelo projeto (CODEGO, 2016), O fluxo do 

processo do novo sistema a ser implantado está apresentado na Figura 13. A concepção a ser 

adotada levou em consideração a capacidade de autodepuração do corpo receptor. Verifica-se 

no fluxo que também foi previsto um sistema de desidratação do lodo a ser gerado no sistema. 

Na ETE - DAIA atual tal sistema não existe, sendo o lodo gerado descartado anualmente em 

aterro controlado na área circunvizinha à ETE. A falta deste sistema, além de prejudicar a 

eficiência do tratamento, quando da saturação das unidades operacionais devido ao acúmulo 

excessivo de lodo, aumenta em demasia os gastos operacionais com a manutenção da ETE 

(limpeza e disposição). 

Ainda de acordo com a CODEGO (2016), o esgoto afluente à ETE do DAIA apresenta 

parâmetros atípicos, se comparado com esgotos sanitários e outros esgotos industriais citados 

na literatura. Por se tratar de um afluente misto (sanitário + industrial), observa-se uma grande 

variação nos parâmetros físico-químicos e microbiológicos, o que se torna uma tarefa árdua 

para adoção e determinação das variáveis para o dimensionamento da ETE. Por exemplo, a 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO), que foi um dos parâmetros considerado para 

projeto, pode variar de valores abaixo de 500 mg/L até valores superiores a 3.000 mg/L, o que 

diferencia de outros sistemas citados na literatura, que raramente ultrapassa valores acima de 

500mg/L (esgotos sanitários). Esta variação da DBO é evidenciada no histórico de análises da 

ETE de pelo menos cinco anos. 

Entretanto, apesar de ter sido observado concentrações acima de 3.000 mg/L, este 

valor poucas vezes foi notado no afluente, sendo que a média observada foi em torno de 1.510 
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(28 determinações, entre 2012 e 2013). Sendo assim, utilizar um valor de pico, como 

parâmetro de dimensionamento, irá ocasionar um superdimensionamento, ocasionando 

ineficiência do sistema, além da inviabilização financeira do projeto (CODEGO, 2016). 

Outro fator importante para adoção da carga orgânica, bem como para concepção do 

projeto, foi a relação DQO/DBO que apresentou valores na ordem de 2,15 (média do mesmo 

período considerado, biênio 2012-2013), o que caracteriza o afluente à ETE como 

predominantemente industrial. Para determinação da concentração inicial, em termos de 

DBO, utilizou-se o valor de 2.350 mg/L do esgoto bruto, ou seja, um incremento de 55% dos 

valores da média histórica dos 28 determinações entre 2012 e 2013, mantendo uma margem 

de segurança para as vazões e concentrações futuras, além de otimizar e manter os custos de 

execução e operação dentro da normalidade (CODEGO, 2016). 

Para o tratamento biológico (secundário), propriamente dito, adotou-se uma 

concentração de 1.000 mg/L, que é a concentração efluente (saída) do tanque de equalização ou 

flotadores, conforme fluxo adotado no momento da operação, o que dependerá das 

características do esgoto bruto e/ou das sazonalidades (CODEGO, 2016). 

A estimativa eficiência do tratamento primário (flotador + equalização) é entre 50 a 

60%, ou seja, nesta etapa a concentração em DBO será reduzida de 2.350mg/L para até 940 

mg/L (para dimensionamento do reator biológico e decantador secundário foi utilizado 1.000 

mg/L). Salienta-se que o sistema flotação-equalização poderá atingir eficiência entre 70 e 80% 

com a utilização de floculantes e coadjuvantes, o que demandará menores solicitações do 

tratamento secundário (CODEGO, 2016). 

Nos cálculos realizados o nível requerido para tratamento foi de 85,15% de eficiência 

para remoção de DBO, de modo a atender à legislação do Estado de Goiás, como apresentado a 

seguir. 

De acordo com o Decreto Estadual 1.745/1979, Art. 22, os afluentes de qualquer fonte 

poluidora somente poderão ser lançados direta ou indiretamente no corpo hídrico se 

apresentarem DBO 20°C, 5 dias de 60 mg/L, podendo este valor ser ultrapassado desde que 

remova 80% da carga poluidora, levando sempre em consideração a capacidade de 

autodepuração do corpo hídrico receptor. Desta forma, assumindo este valor: 
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Onde, 

. mC
= DBO5 do lançamento ou zona de mistura (60 mg/l) 

. eC
 = Carga orgânica do despejo (mg/l de DBO5) 

. rC  = Carga orgânica do rio a montante (1,0 mg/l de DBO5 – valor no período de menor 

vazão) 

. Qe  = Vazão do despejo (300m³/h – vazão máxima de projeto)  

. rQ  = Vazão do rio (450m³/h – valor no período de menor vazão) 

 

Assim, a carga orgânica, Ce, desejada para o despejo tratado deverá ser de 138,5 mg/l 

de DBO5. Essa deve ser a meta a ser atingida pela ETE, de maneira a não comprometer o 

padrão de qualidade da água do corpo receptor. Este valor representa 85,15% de eficiência, 

atendendo a legislação ambiental. 

Entretanto, a proposta realizada foi de um tratamento em nível terciários com 99% de 

eficiência (em termos de DBO), cujas unidades operacionais são (CODEGO, 2016): 

 

a) tratamento preliminar: constituído pelo gradeamento, desarenadores e tanque de 

homogeneização/equalização; 

b) tratamento primário: formado pelo flotador primário, classificador de óleos e graxas e 

adensador primário; 

c) tratamento secundário: é composto pelo reator biológico aerado e decantador 

secundário; 

d) tratamento terciário: constituído pelo flotador terciário, sistema de pressurização 

(bombas de elevação) e sistema de filtros de areia pressurizados. 

e) tratamento do lodo: este sistema é formado pelo adensador primário e adensadores 

secundários, leitos de secagem, centrífuga e casa de química; 

f) sistema de “by-pass” em toda estação está previsto desvios hidráulicos para 

manutenção das unidades e/ou adequações operacionais. 

 

 Para este sistema, partindo-se de uma DBO média de 1.000mg/L (afluente do tanque 

de equalização), o lançamento final estimado será de 10mg/LDBO. Este valor, já na zona de 

mistura e no período de menor vazão, manterá a concentração de DBO em 4,6mg/L, 

atendendo assim a legislação e mantendo seguramente a classe original do córrego.  
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 A configuração do sistema adotado foi em função das características e tratabilidade do 

afluente à ETE. Em testes realizados foi verificado que a adoção de flotadores ao invés de 

decantadores primários seria mais adequado, tendo em vista a maior tendência do esgoto em 

flotar à decantar, com ou sem adição de produtos químicos. A adoção do tanque de 

equalização é obvia, devido às variações dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos, 

além das oscilações de vazões.  

 A adoção do tratamento tipo lodo ativado foi a mais conveniente devido aos menores 

requisitos de área e, também, ao aproveitamento dos tanques existentes. O tratamento 

terciário, ou polimento final, foi previsto devido à baixa vazão do corpo hídrico receptor, o 

qual demanda um efluente final de ótima qualidade, só sendo possível com um sistema 

terciário. 

 

5.3 REÚSO DO EFLUENTE FINAL 

 

 No fluxograma de processo simplificado (Figura 13) do projeto a ser executado, no 

tratamento terciário, está previsto um flotador e filtros, que serão executados na primeira 

etapa e um sistema de desinfecção que será executado em uma etapa posterior. 

 Em um projeto inicialmente proposto neste estudo de caso, o emissário final deveria 

ser desviado, para lançamento no corpo hídrico, a uma distância de 1.500m do ponto atual. 

Tal finalidade é devido à baixa vazão do corpo hídrico receptor e consequente baixa 

capacidade de autodepuração do mesmo para receber o lançamento para o projeto proposto no 

nível secundário.  

 Desta forma, devido aos custos adicionais para implantação desse emissário, foi 

proposta uma alternativa tecnológica para a ETE com implantação de um sistema terciário de 

tratamento, onde os custos de implantação analisados foram equivalentes na comparação com 

a implantação do emissário final. Desta forma, os parâmetros de lançamentos ficarão dentro 

dos padrões aceitáveis, de acordo com as normas ambientais aplicáveis (não haverá alteração 

da classe de classificação do corpo hídrico). 

 Além disso, no médio prazo, a ideia é implementar um sistema de água de reuso para 

reaproveitamento nas plantas industriais e na estrutura do próprio Distrito Industrial, tendo em 

vista que diversos processos industriais requerem água para uso menos nobres (fábrica de 

papelão, por exemplo). A água de reuso também poderá ser utilizada para irrigação de jardins, 

lavagem de pátios, etc. 
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 De qualquer forma, após a execução da nova planta, haverá um reuso indireto da água, 

pois, mesmo sem a desinfecção do efluente final, a qualidade do lançamento será tal, que 

recuperará o corpo hídrico receptor com o restabelecimento dos padrões de qualidade iniciais, 

que é da classe 2.  
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6. CONCLUSÕES 

 

 É fato que a planta atual da estação de tratamento de esgotos do Distrito 

Agroindustrial de Anápolis – ETE/DAIA está aquém da sua capacidade de tratamento. 

Verificou-se, ao longo de vários meses, sequer houve um lançamento dentro dos padrões 

estipulados pela legislação, apesar dos esforços operacionais da empresa que opera o sistema. 

 Até a conclusão deste trabalho, o tratamento químico assistido não tinha sido 

implantado, ainda encontrava-se em teste. A implantação desta unidade certamente melhorará 

os lançamentos no corpo hídrico, porém é necessário que seja verificado a taxa de aplicação 

do decantador, tendo em vista o processo de coagulação (varredura) que será implantado. Este 

tratamento químico será adotado temporariamente até a conclusão da nova planta. 

 Ainda, com relação ao tratamento existente foi verificado a ausência de uma operação 

unitária de fundamental importância para o processo, que é o tanque de equalização. Tal 

unidade é indispensável para tratamento de esgotos industriais, tendo em vista as oscilações 

nas vazões e nos parâmetros físico-químicos e microbiológicos. Isso, no caso em estudo, 

prejudica muito o tratamento como um todo, principalmente no processo biológico. 

 A caracterização do esgoto afluente à ETE mostrou-se predominantemente industrial, 

com grandes oscilações em diversos parâmetros, tais como pH, DBO, DQO, sólidos e outros. 

Já a vazão verificada, diferentemente de esgotos sanitários, em que apresentam grandes 

diferenças entre a maior e menor vazão, apresentou-se com baixas oscilações nas 24h. Isso foi 

um facilitador para o cálculo do tanque de equalização/homogeneização no novo projeto. Esta 

unidade, porém, será indispensável para adequação dos parâmetros físico-químicos para 

tratamento nas etapas subsequentes, principalmente no biológico. 

 Outro fator importante observado foi a baixa concentração de nutrientes (fósforo e 

nitrogênio) necessário para adequada degradação da matéria orgânica no reator biológico da 

nova planta. Foi verificado que no projeto a ser implantado isso não foi observado e muito 

provavelmente a adição desses nutrientes será necessária, o que acarretará maiores custos 

operacionais. 

 A nova planta foi bem dimensionada. Adotou-se flotadores primários ao invés de 

decantadores. Tal decisão decorreu devido à concentração considerável de materiais flotáveis 

no esgoto bruto. Na etapa primária também é previsto um tratamento químico que será 

importante para diminuir a DQO e uma parcela considerável da matéria não biodegradável. 

 O tratamento secundário é do tipo lodo ativado com aeração prolongada, 

adequadamente adotado para o processo, porém sem zona anóxica, o que não prejudicará a 
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qualidade do efluente final, devido ao tratamento terciário. Este será constituído de flotadores 

e filtros e, posteriormente de desinfecção. A configuração do terciário é adequado para 

obtenção de um efluente final com boa qualidade. 

 Uma dos poucos problemas observados no projeto a ser adotado foi a ausência de 

sistema de tratamento dos gases que serão gerados no processo de adensamento dos lodos. O 

sistema de desidratação de lodo (primário, secundário e terciário) será constituído pelos 

adensadores, leitos de secagem e centrífuga. Não está previsto a implantação de biodigestores, 

filtros e queimadores de gás, ou seja, gases tóxicos gerados no processo (metano, sulfeto de 

hidrogênio e outros) serão lançados diretamente na atmosfera. Isso deve ser repensado, pois 

constitui-se mecanismos de poluição atmosférica. Esta etapa poderá ser implementada em 

uma etapa posterior à conclusão da nova ETE. 

 Por fim, o efluente final poderá ser utilizado para reuso, caso o projeto seja executado. 

Inicialmente para um reuso indireto, em que irá recarregar o corpo hídrico receptor com um 

efluente de ótima qualidade e, posteriormente (após a implantação da desinfecção), para reuso 

direto pelas próprias indústrias em seus processo produtivos e pela operadora do sistema para 

usos diversos no Distrito. 
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