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Resumo 

 

O Planeta está cada vez mais à deriva dos problemas ambientais, a maioria 
causada pelas ações do homem, destruição das florestas, extinção de fauna e 
flora, poluição do ar, problemas atmosféricos. A poluição e disposição de 
efluentes nos corpos hídricos é um exemplo absoluto de problema ambiental. A 
qualidade da água é um dos problemas que mais afrontam e preocupam a 
população mundial, pois dados estatísticos revelam que milhões de pessoas 
em um futuro bem próximo não poderão dispor desse elemento primordial. A 
água é o elemento essencial em todos os segmentos estruturais de uma 
sociedade, na questão de abastecimento populacional, uso na agricultura, no 
meio industrial, e em outras atividades, mas o uso desse recurso de forma não-
sustentável gera contrapontos que levam ao questionamento do futuro da água 
potável no planeta. Retratando-se ao setor industrial, empreendimentos 
frigoríficos têm por característica a grande utilização de água em todos os 
processos da cadeia produtiva, o que leva a geração de efluentes, e por conta 
da valorização da idéia e da necessidade da conservação dos recursos 
hídricos, os frigoríficos devem dispor de estações de tratamento de efluente, 
para que estejam adequados aos parâmetros legais exigidos. Na busca pela 
otimização nos processos de tratamento de efluentes, no empreendimento 
Frigorífico Irmãos do Valle, o trabalho foi desenvolvido com o objetivo de 
demonstrar um diagnostico da situação do sistema de tratamento de efluentes, 
caracterizando todo processo, desde a entrada da água no frigorífico até a 
disposição na forma de efluente. Através da realização do diagnostico, foi 
possível identificar que o efluente disposto no corpo receptor, apresenta 
valores que estão de acordo com os parâmetros determinados pelos órgãos 
ambientais, de maneira que o resultado de redução de DBO5 foi de 92,96%. 
Foram citadas algumas sugestões, estas com a finalidade de contribuir para a 
eficiência constante da ETE. 
 
Palavras-chave: diagnóstico de efluente; tratamento de efluentes; qualidade 
da água. 
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ABSTRACT 

The planet is such time left environmental problems, the most caused of mens 
actions, forests destruction, extinction of the environment, air polluition, 
athmosferic problem. The quality of water is in matter that afront and worry the 
word’s population, because statistics information that millions of people in a 
near future may not disposeof this premier element. The water is a essential 
element at all the society segments, at population’s supply at agriculture use at 
industrial mean, and in other activities, but the use of this resource in na 
unsustainable way produces contrary ideas that takes the asking of drinking in 
the planet. Potraing the industrial mean, undertakings frigorics have the 
characteristic the great utilization of water in all the production’s process, 
producing what takes the generation effluents, and because of the valorization 
of the idea and the conservation necessity of water resources, the frigorifics 
need to dispose treatment stations for this used water, then it will be in the right 
laws. Founding to optimize the process efluent’s treatment, at Irmãos do Valle 
Frigorific, the paper was developed with the objective to demonstrate a 
diagnosis about the situation of the efluent treatment system, characterizing all 
the process, since the water’s ingress until the disposition in effluent way. 
Through the realization of the diagnosis, it was possible to identify that the 
effluent rule in the body receiver, presents values that agree with the 
parameters determined by the environmental organs, so that the result of 
reduction of DBO5 was 92,96 %. There were quoted some suggestions, these 
with the finality of contributing to the constant efficiency of the ETE. 
 
Key Words: Efluent’s Diagnosis, Efluent’s Treatment, Quality of Water.  
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1  INTRODUÇÃO   

 

Diante do atual cenário global, muitas empresas são diferenciais, pois 

adotaram maneiras de crescimento de forma sustentável, ou seja, produzem e 

utilizam os recursos naturais de forma que não afetem o meio ambiente. Nesse 

contexto, a qualidade dos recursos hídricos inseridos no processo, é um fator 

de extrema cobrança, não somente pelos órgãos ambientais, mas também 

pelos consumidores que procuram produtos com índole ambientalmente 

correta. 

O Frigorífico Irmãos do Valle é uma empresa situada no município de 

Santa Cecília - SC, na localidade de Campo Alto, BR 116, Km 116, que tem 

como atividade o abate de bovinos e suínos, assim como o processamento de 

produtos derivados, e comercializados em todo estado. Com produção de 

abate de 24.000 bovinos/ano e 96.000 suínos/ano. 

Como todo grande empreendimento, o frigorífico gera elevada 

quantidade de efluente. Os efluentes gerados no frigorífico advêm de todos os 

processos produtivo, desde a chegada dos animais, o abate, a lavagem interna 

do frigorífico, sanitários, lavação dos caminhões e automóveis.  Esses 

efluentes caracterizam-se pela alta carga orgânica 38,08 kg. DBO/ dia e 

secreções contaminantes aos corpos hídricos, levando a necessidade de 

serem encaminhados de forma correta para a estação de tratamento de 

efluentes do próprio frigorífico.  

Para que o efluente tratado tenha uma boa eficiência é necessário que 

atenda as exigências legais e impostas pelos órgãos ambientais. Para que a 

verificação dos parâmetros de tratabilidade dos efluentes seja explanada nesse 

trabalho, foi necessária a descrição de todas as fases do uso da água e todas 

as fases do processo de tratamento. 

O trabalho tem como objetivos: realizar um diagnóstico da qualidade dos 

efluentes do Frigorífico Irmãos do Valle; determinar os valores de DBO – 

Demanda Química de Oxigênio comparando com os parâmetros legais; 

caracterizar esses efluentes; demonstrar as etapas da ETE – Estação de 

Tratamento de Efluentes; diagnosticar a qualidade do efluente na disposição 

final; através de estudos e coletas de dados locais, com o comparativo da 
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analise já efetuada, tal que explana através dos resultados a eficácia do 

tratamento. 

A busca por resultados e a necessidade de estar de acordo com as 

conformidades ambientais, faz com que o Frigorífico Irmãos do Valle, 

destaque-se no cenário comercial, pois encontra-se apto a exercer esse tipo de 

atividade industrial, sendo que o crescimento das atividades produtivas do 

estabelecimento é notório. Por tratar-se de um Frigorífico federalizado e com 

inscrição nacional no Ministério da Agricultura, faz com que esse 

empreendimento possua um marketing elevado devido a sua situação 

empresarial, acarretando assim, em um desenvolvimento exponencial para a 

região. Trata-se do fator de grande empregabilidade para a população local e 

da cidade, para o comércio local, para os produtores locais e de outras cidades 

que vendem seus produtos e por gerar grande quantidade de arrecadação 

fiscal para o município de Santa Cecília.  
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2  REVISÃO BIBLIORÁFICA 

 

Segundo Imhoff, (1985), o destino final de qualquer efluente é o 

encaminhamento a um corpo d’água, ou seja, um corpo receptor.  

 Imhoff,(1985), afirma que, em conseqüência do lançamento desse 

efluente industrial, aparece a possibilidade de virem a ser gerados certos 

inconvenientes, como, por exemplo, o desprendimento de maus odores e o 

sabor estranho na água potável.  

Da mesma maneira Imhoff (1985), a finalidade do tratamento dos 

despejos é manter os corpos de água livres de inconvenientes desse gênero.  

A água é um dos elementos vitais para meio ambiente. Isto faz com que 

se aplique à água o enunciado no caput do Art. 225 da Constituição Federal: “ 

Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo...” 

 Segundo Pardi, (1993), o lançamento de efluentes líquidos em um curso 

d'água pode resultar em variações das características deste, levando a 

contaminação da fauna e flora circunvizinhas, causando prejuízo a todos que 

dependem deste ecossistema. Os resíduos constituintes do efluente de 

abatedouros e frigoríficos compõem-se basicamente de sangue, gordura e 

outros materiais orgânicos e inorgânicos. Estes efluentes se compõem, em 

parte, de proteínas, como hemoglobinas e albuminas, sendo quase sempre 

descartados, em mananciais, sem tratamento algum. (Pardi, 1993). 

2.1 TRATAMENTO E TECNOLOGIAS PARA DESPEJOS DE MATADOUROS 

E FRIGORÍFICOS  

Conforme CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental, (2006), para minimizar os impactos ambientais de seus efluentes 

líquidos industriais e atenderem às legislações ambientais locais, os 

abatedouros e frigoríficos devem fazer o tratamento destes efluentes. Este 

tratamento possui as seguintes etapas: 
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• Separação ou segregação inicial dos efluentes líquidos em duas 

linhas principais: linha “verde”, que recebe principalmente os 

efluentes gerados na recepção dos animais, nos currais, na 

condução para o abate, nas áreas de lavagem dos caminhões, 

na bucharia e triparia; e linha “vermelha”, cujos contribuintes 

principais são os efluentes gerados no abate, no processamento 

da carne e das vísceras, incluídas as operações de desossa e de 

graxaria,caso ocorram na unidade industrial; 

• Tratamento primário: para remoção de sólidos grosseiros, 

suspensos sedimentáveis e flotáveis, principalmente por ação 

físico-mecânica. Geralmente, empregam-se os seguintes 

equipamentos: grades, peneiras e esterqueiras (estas na linha 

“verde”, em unidade de abate), para a remoção de sólidos 

grosseiros; na seqüência, caixas de gordura (com ou sem 

aeração) e flotadores, para a remoção de gordura e sólidos 

flotaveis; em seguida, sedimentadores, peneiras (estáticas, 

rotativas ou vibratórias) e flotadores (ar dissolvido ou eletro 

flotação), para remoção de sólidos sedimentáveis, em suspensão 

e emulsionados – sólidos mais finos ou menores. O tratamento 

primário é realizado para a linha verde e para a linha vermelha 

separadamente; 

• Equalização: realizada em um tanque de volume e configuração 

adequadamente definidos, com vazão de saída constante e com 

precauções para minimizar a sedimentação de eventuais sólidos 

em suspensão, por meio de dispositivos de mistura. Permite 

absorver variações significativas de vazões e de cargas 

poluentes dos efluentes líquidos a serem tratados, atenuando 

picos de carga para uma estação de tratamento. Isto facilita e 

permite otimizar a operação da estação como um todo, 

contribuindo para que se atinja os parâmetros finais desejados 

nos efluentes líquidos tratados. Nos abatedouros e frigoríficos, a 

equalização é feita reunindo-se os efluentes das linhas “verde” e 

“vermelha”, após seu tratamento primário, que seguem, após sua 

equalização, para a continuidade do tratamento; 



16 
 

•  Tratamento secundário: para a remoção de sólidos coloidais, 

dissolvidos e emulsionados, principalmente por ação biológica, 

devido às característica biodegradável do conteúdo 

remanescente do efluentes do tratamento primário. Nesta etapa, 

há ênfase nas lagoas de estabilização, especialmente as 

anaeróbias. Assim, como possibilidades de processos biológicos 

anaeróbios, podem-se citar: as lagoas anaeróbias, processos 

anaeróbios de contato, filtros anaeróbios e digestores anaeróbios 

de fluxo ascendente. Com relação a processos biológicos 

aeróbios, pode-se ter processos aeróbios de filme (filtros 

biológicos) e processos aeróbios de biomassa dispersa (lodos 

ativados – convencionais e de aeração prolongada, que inclui os 

valores de oxidação). Também é bastante comum observar o uso 

de lagoas fotossintéticas na seqüência do tratamento com lagoas 

anaeróbias. Pode-se ter, ainda, tratamento anaeróbio seguido de 

aeróbio; 

• Tratamento terciário: realizado como “polimento” final dos 

efluentes líquidos provenientes do tratamento secundário, 

promovendo remoção suplementar de sólidos, de nutrientes 

(nitrogênio e fósforo) e de organismos patogênicos. Podem ser 

utilizados sistemas associados de nitrificação-desnitrificação, 

filtros e sistemas biológicos ou físico-químicos, como o uso de 

coagulantes para a remoção do fósforo. Quando há graxaria 

anexa ao abatedouro, pode-se ter variações, como tratamento 

primário individualizado e posterior mistura de seus efluentes 

primários no tanque de equalização geral da unidade; mistura do 

efluente bruto da graxaria aos efluentes da linha “vermelha”, na 

entrada do seu tratamento primário. 

Segundo Braile e Cavalcanti, (1993), os processos de tratamento 

comumente usados na depuração dos despejos de matadouros e frigoríficos 

são: 

- Processos anaeróbios; 
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- Sistemas de lagoas aeróbias; 

- Lodos ativados  

- Filtros biológicos 

2.1.1 Processos Anaeróbios 

De acordo com Braile, (1993, p. 171), os processos anaeróbios são 

bastante apropriados para depurar despejos provenientes de matadouros e 

frigoríficos, dadas à natureza dos despejos. Altas cargas de DBO e de sólidos 

suspensos, características próprias destes despejos, são requisitos básicos 

para o sucesso do tratamento anaeróbio. 

Conforme Cavalcanti, (1993, p.171), as bactérias anaeróbias, que 

funcionam na ausência de oxigênio livre, degradam os despejos em gases 

(principalmente metano e gás carbônico). 

 Braile e Cavalcanti, (1993), citam dois tipos de tratamento anaeróbio 

que são comumente usados: lagoas anaeróbias e unidades anaeróbias de 

contato. 

2.1.1.1 Lagoas anaeróbias 

De acordo com Braile e Cavalcanti, (1993, p. 170) 

“As lagoas anaeróbias são freqüentemente utilizadas no tratamento 
desses tipos de despejos contendo alta quantidade de gorduras e 
proteínas, alta concentração de nutrientes e uma temperatura 
elevada, características essenciais para um bom tratamento biológico 
anaeróbio”.  

As lagoas anaeróbias são projetadas com uma relação área por volume 

baixa, para conservá-las aquecidas. As profundidades são bem maiores do que 

para lagoas aeróbias, geralmente variando de 3,6 a 5,2 m. A taxa de carga 

orgânica aplicada varia de 0,2 a 0,4 kg de DBO/m³, sendo mais freqüente 0,25 

a 0,34 kg de DBO/m³. ( BRAILE; CAVALCANTI, 1993, p. 171). 
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“De acordo com Braile e Cavalcanti, (1993), o sistema anaeróbio 
típico consiste de uma ou mais células retangulares ou quadradas 
com profundidade de 4,5m e entrada junto ao fundo. A camada de 
lodo no fundo da lagoa contem microorganismos ativos que ficam em 
contato com o liquido afluente.  A gordura em excesso acumula-se na 
superfície e forma uma camada de escuma ou cobertura de graxa 
que serve para reter o calor e confinar odores”. 

 BRAILE; CAVALCANTI, (1993, p. 171), citam as seguintes condições 

locais à ser avaliadas quando se consideram as lagoas anaeróbias: 

- proximidade de áreas residenciais ou comercias, em que odores em 

potencial possam causar incômodos: aconselha-se que exista, no mínimo, 

meio quilômetro de distancia das habitações isoladas e de 1 a 2 Km das áreas 

residenciais; 

- condições de solo: é importante a determinação da profundidade do 

lençol de água subterrânea e natureza do solo, com respeito a sua 

permeabilidade e aplicabilidade. 

Se a água utilizada no processamento industrial contiver altos teores de 

sulfatos, os despejos não podem ser tratados em lagoas anaeróbias. O 

oxigênio é separado de sulfatos por bactérias anaeróbias, produzindo gás 

sulfídrico que causa graves problemas de odores. (Braile e  Cavalcanti, 1993). 

2.1.1.2 Processo anaeróbio de contato 

 Braile e Cavalcanti, (1993, p. 171), descrevem que, o processo consiste 

basicamente de um biodigestor anaeróbio com equipamento de mistura, um 

sistema de degaseificação e um clarificador. Os sólidos do biodigestor são 

enviados para o degaseificador a fim de minimizar o material flutuante sendo, a 

seguir, sedimentados; o lodo do decantador retorna ao inicio da instalação. A 

separação e recirculação do lodo permite curtos períodos de retenção variando 

de 6 a12 hras. O tempo de retenção dos sólidos, visando um alto grau de 

tratamento, é de aproximadamente 10 dias a 30º C.  

“As unidades de digestão anaeróbia por contato são dimensionadas 
segundo taxas de 1,6 a 3,2 kg de DBO/m³. d a 30º C. A eficiência do 
tratamento em termos de remoção de DBO é de 85 a 93 %, apesar 
disso emprega-se tratamento aeróbio adicional, (BRAILE e 
CAVALCANTI, (1993, p. 171”). 
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2.1.2 Lagoas Aeradas 

Conforme Braile e Cavalcanti, (1993, p. 172), são projetadas com tempo 

de detenção variando de 2 a 10 dias, com uma profundidade de lâmina de 

água d’água de 2,4 a 4,5m. 

Braile e Cavalcanti, em muitos casos a turbulência não é suficiente para 

manter os sólidos do fundo em suspensão, ocorrendo, em conseqüência, a 

degradação anaeróbia dos mesmos. Quando existe uma turbulência suficiente, 

o sistema se aproxima de uma aeração prolongada, sem retorno do lodo. Por 

esse motivo, potência necessária é a consideração principal. 

2.1.3 Lagoas de Estabilização 

“Quando utilizadas para o tratamento de despejos de matadouros e 
frigoríficos, freqüentemente são procedidas por lagoas anaeróbias ou 
por lagoas aeradas. Mesmo com esse pré-condicionamento, a DBO 
remanescente no efluente da lagoa de estabilização é geralmente 
mantida muito baixa, com finalidades de se minimizar problemas de 
odores e propiciar um alto grau de tratamento; por isso, são 
necessárias grandes áreas de terra para a sua implantação, (BRAILE; 
CAVALCANTI, (1993, p. 172)”. 

Cavalcanti discute que os resultados encontrados são bons, cargas com 

taxa de 100 a 150 kg de DBO/há.dia para condicionamento de despejos de 

matadouros e frigoríficos. Todavia, após alguns anos de uso, ocorrem 

problemas de cheiro e eficiência da lagoa. 

2.1.4 Lodos Ativados 

É o tratamento mais eficiente e mais largamente utilizado nos 

frigoríficos, e os sistemas de lodos ativados específicos a ser escolhido, 

dependerá do grau de tratamento desejado (Braile e Cavalcanti,1993). 

“Conforme Braile e Cavalcanti, (1993, p. 172), às vezes, é possível 
fazer-se uma associação de métodos de tratamento. Por exemplo, 
muitos frigoríficos utilizam lagoas anaeróbias para reduzir a DBO. O 
efluente possui ainda DBO muito alta e contém grande quantidade de 
nitrogênio amonical. Um sistema de aeração, prolongada, instalado a 
jusante das lagoas anaeróbias, é uma solução muitas vezes adotada 
para remoção de DBO remanescente e nitrificação do nitrogênio 
amonical”. 
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Tabela 1 – Processos de lodos ativados – Parâmetros para projeto 

Processo  Carga de 
DBO (kg de 
DBO/SSTA) 

Tempo de 
detenção (horas) 

Eficiência 
de remoção de 
DBO(%) 

Alta taxa 
(mistura 
completa) 

0,5 – 1,0 2,5 – 3,5 85 – 90 

Aeração 
escalonada 

0,2 – 0,5  5,0 – 7,0  90 – 95 

Convencio
nal  

0,2 – 0,5 6,0 – 7,5 95 

Estabilizaç
ão por contato 

0,2 – 0,5 6,0 – 9,0 85 – 90 

Aeração 
prolongada 

0,05 – 0,2 20 – 30  85 – 90  

Fonte: Manual de tratamento de águas residuárias industriais (1993). 

2.1.5 Filtros Biológicos  

 Braile, (1993), fala que a finalidade principal da utilização de filtros 

biológicos (com recirculação) em despejos de matadouros e frigoríficos, é de 

diminuir as cargas dos despejos e seus picos. Estes sistemas operam com 

cargas hidráulicas e de DBO muito mais altas do que as utilizadas pelos filtros 

biológicos convencionais. Sua principal função é de suavizar as cargas de 

choque e propiciar alguma redução inicial da DBO.  

2.2 PARÂMETROS DE ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTE 

2.2.1 pH (potencial heterogênico) 

De acordo com o Decreto Estadual 14.250 de 1981, artigo 19, o pH deve 

estar entre 6,0 a 9,0.  

Braile, (1993), o pH é usado universalmente para expressar o grau de 

acidez ou basicidade do efluente, ou seja, é o modo de expressar a 

concentração de íons de hidrogênio. A escala de pH é constituída de uma série 

de números variando de 0 a 14, os quais denotam vários graus de acidez ou 

alcalinidade. Valores abaixo de 7 e próximos de zero indicam aumento de 

acidez, enquanto valores de 7 a 14 indicam aumento de basicidade. As 

medidas de pH são de extrema utilidade, pois fornecem inúmeras informações 
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a respeito do efluente que está sendo lançado no meio ambiente e também 

analisa o pH da quantidade de água. Às águas superficiais possuem pH entre 4 

e 9. Os efluentes possuem um pH dependendo dos agentes químicos nele 

existente. 

2.2.2 DQO (Demanda Química de Oxigênio) 

Braile e Cavalcanti, (1993), descrevem que a DQO é a quantidade de 

oxigênio necessária para oxidar quimicamente a matéria orgânica. O método 

consiste em se oxidar a matéria orgânica da amostra com um agente oxidante 

o mais forte possível (dicromato de potássio) em meio acido (ácido sulfúrico) a 

quente. 

2.2.3 DBO  

De acordo com Braile e Cavalcanti, (1993), o parâmetro mais usual de 

medição de poluição orgânica aplicado às águas residuárias é a DBO 5 dias 

(DBO5).  

“Segundo Braile e Cavalcanti, (1993, p. 8), esta determinação 
envolve a medida do oxigênio dissolvido utilizada pelos 
microorganismos na oxidação bioquímica da matéria orgânica.  A 
DBO é então empregada na determinação da quantidade aproximada 
de oxigênio que será necessária para oxidar biologicamente a matéria 
orgânica presente. A DBO é então empregada na determinação da 
quantidade aproximada de oxigênio que será necessária para oxidar 
biologicamente a matéria orgânica presente”. 

Braile e Cavalcanti, (1993), demonstram que ao período de incubação 

usualmente usado é de dias a 20ºC. 

2.2.4 Sólidos Sedimentáveis (SS) 

Da maneira que o Decreto Estadual, 14250 de 1981, artigo 19, os 

materiais sedimentáveis, deverão estar compreendidos em não exceder 1,0 

mg/. 

O resíduo sedimentável é constituído daquele material em suspensão de 

maior tamanho e de densidade maior que a água, que deposita quando o 

sistema está em repouso. O resíduo sedimentável é dado importante na 
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verificação da necessidade e no dimensionamento de unidades de 

sedimentação no tratamento de águas residuais. Serve para a determinação da 

eficiência da sedimentação e permite a previsão do comportamento de 

despejos ao atingirem um curso d’água. O método usualmente empregado 

para a medição do resíduo sedimentável é o volumétrico do Cone de Imhoff, 

podendo também ser medido em peso (MARCUS;REMÉDIO;TEIXEIRA, 1999). 

2.2.5 Nitrogênio 

De acordo com Moletta et al  apud Rodrigues; Koetz (1996), os métodos 

biológicos convencionais de remoção de nitrogênio envolvem nitrificação em 

processos aeróbios com conversão de amônia para nitrato e nitrito que são 

convertidos posteriormente em nitrogênio molecular denominado denitrificação.  

 De acordo com o Decreto Estadual, n° 14250 de 1981, nos lançamentos 

em trechos de corpos de água contribuintes de lagoas, lagunas e estuários, o 

valor de Nitrogênio total é de 10,0 mg/l.  

2.2.6 Fósforo 

“O fósforo é um nutriente muito importante para o crescimento e 
reprodução dos microorganismos que promovem a estabilização da 
matéria orgânica presente nos esgotos sanitários e despejos 
industriais biodegradáveis. A expressão de fósforo nas analises de 
águas residuárias refere-se à quantidade do elemento presente. No 
caso de esgotos sanitários, o teor de fósforo preocupa, não pela 
insuficiência, mas sim pelo excesso, já que o efluente rico em fósforo 
pode provocar proliferação excessiva de algas no curso d’água. 
(BRAILE; CAVALCANTI, 1993, p. 75)”. 

Braile e Cavalcanti (1993), dizem que a carência de fósforo total para 

despejos industriais, nos tratamentos biológicos, a concentração de fósforo 

aumente para que possa alcançar os níveis compatíveis para o bom 

desempenho dos processos bioquímicos na oxidação do material orgânico.       

Decreto Estadual 14250, 1981, que regulamenta a Proteção e a 

Melhoria da qualidade da Água, artigo 19, ressalva que a quantidade de 

Fósforo total deve ser de 1,0 mg/l, nos lançamentos em trechos de corpos de 

água contribuintes de lagoas, lagunas e estuários. 
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2.2.7 Óleos e Graxas 

Braile e Cavalcanti, (1993), ditam que por este método, determina-se 

quantitativamente um grupo de substancias, ou seja, ácidos graxos, sabões, 

graxas, ceras, óleos, que são extraídos pela hexana sob condições do teste e 

que não volatizam durante a evaporação. 

Decreto Estadual 14250 de 1981, que regulamenta a Proteção e a 

Melhoria da qualidade da Água, artigo 19, exige que a concentração máxima 

desse parâmetro, estabeleça a quantia de 30,0 mg/l  para a disposição. 

2.2.8 Temperatura 

Segundo o Decreto 14.250 de 1981, que regulamenta a Proteção e a 

Melhoria da qualidade da Água, artigo 19, a temperatura desse efluente deverá 

ser inferior a 40ºC. 

De acorde com Braile e Cavalcanti,(1993), a temperatura das águas 

residuárias é um dos parâmetros de grande importância devido ao seu efeito 

na vida aquática. 

 Braile e Cavalcanti, (1993), comentam que, a elevação da temperatura 

também produz estimulação das atividades biológicas, resultando em consumo 

de oxigênio, justamente na ocasião em que a água passa a conter menos esse 

elemento. Por isso as condições sanitárias dos cursos de água tendem a se 

agravar durante o verão. 

2.2.9 Cor 

A cor é provocada por corantes orgânicos e inorgânicos, segundo Braile 

e Cavalcanti, (1993, p. 8). 

“A água pura é virtualmente ausente de cor. A presença de 
substâncias ou em suspensão altera a cor da água, dependendo da 
qualidade e da natureza do material presente. Normalmente, a cor é 
devida a ácidos humicos e tanino. (RICHTER; NETTO, 1991, p. 25)”. 
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Richter; Azevedo, (1991), define que a combinação com o ferro, a 

matéria orgânica pode produzir cor de elevada intensidade, e que, a cor é 

sensível ao pH. A sua remoção é mais fácil a pH baixo. Ao contrario, quanto 

maior o pH mais intensa é a cor.   

2.2.10 Sabor e Odor 

“Seguindo Richter; Netto, (1991, p. 29 e 30), as características de 
sabor e odor são consideradas em conjunto, pois geralmente a 
sensação de sabor origina-se do odor. São de difícil avaliação, por 
serem sensações subjetivas, causadas por impurezas dissolvidas, 
orgânicas na sua maioria, fenóis e clorofenois, resíduos industriais, 
gases dissolvidos. Sólidos totais, em concentração elevada, também 
produzem gosto sem odor”.  

 2.3 CARACTERÍSTICAS DOS EFLUENTES DE FRIGORÍFICOS 

Segundo a CETESB, (2006), Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental, o padrão de higiene das autoridades sanitárias em áreas criticas de 

abatedouros resultam no uso de uma grande quantidade de água. Os principais 

usos de águas são: 

- Consumo animal e lavagem dos animais; 

- lavagem dos caminhões; 

- escaldagem e “toillete”, para suínos; 

- lavagem de carcaças, vísceras e intestinos; 

- movimentação de subprodutos e resíduos; 

- limpeza e esterilização de facas e equipamentos; 

- limpeza de pisos, paredes, equipamentos e bancadas; 

- geração de vapor; 

- resfriamento de compressores 

2.4 ASPECTOS DO EFLUENTE  

De acordo com a CETESB, (2006), estes efluentes industriais frigoríficos, 

caracterizam-se principalmente por: 

- Alta carga orgânica, devido a presença de sangue, gordura, esterco, 

conteúdo estomacal não-digerido e conteúdo intestinal; 
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- Alto conteúdo de gordura; 

- Flutuações de pH em função do uso de agentes de limpeza ácidos e 

básicos; 

-Altos conteúdos de nitrogênio, fósforo, e sal; 

- Flutuações de temperatura (uso de água fria e quente); 

Desta forma, os despejos de abatedouros possuem altos valores de 

DBO e DQO  – parâmetros utilizados para quantificar carga poluidora 

orgânica nos efluentes, além de sólidas em suspensão, graxas e 

materiais flotável. Fragmentos de carne, de gorduras e de vísceras 

normalmente podem ser encontrados nos efluentes. Portanto, 

juntamente com sangue, há material altamente putrescível nestes 

efluentes, que entram em decomposição poucas horas depois de sua 

geração, tanto mais quanto mais alta for à temperatura ambiente 

(CETESB 2006). 

“Conforme a CETESB, (2006), o sangue tem a DQO mais alta de 
todos os efluentes líquidos gerados no processamento de carnes. 
Sangue liquido bruto tem um DQO em torno de 400 g/l e DBO de 
aproximadamente 200 g/l. caso o sangue de único bovino fosse 
descartado  diretamente na rede, o acréscimo de DQO no efluente 
seria equivalente ao do esgoto total produzido por 50 pessoas em um 
dia. O sangue tem uma concentração de nitrogênio de 
aproximadamente 30 g/l”. 

Segundo a CETESB, (2006), nos frigoríficos é comum os efluentes 

líquidos serem divididos em duas linhas: a linha “verde”, que contém os 

efluentes líquidos gerados em áreas sem presença de sangue(por exemplo, 

recepção – lavagem de pátios, caminhões, currais ou pocilgas, 

condução/seringa, bucharia e triparia) e linha “vermelha”, com os efluentes que 

contém sangue(de varias áreas do abate em diante). Isto é feito para facilitar e 

melhorar seu tratamento primário (físico-químico), que é feito separadamente, 

permitindo remover e segregar mais e melhor os resíduos em suspensão 

destes efluentes, de forma a facilitar a aumentar possibilidades para a sua 

destinação adequada. Como conseqüência, também se diminui a carga 

poluente a ser removida nas etapas de tratamento posteriores de forma mais 

efetiva, o que é desejável( atendimento aos padrões legais de emissões, com 

custos menores). 
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De acordo com a CETESB, (2006), os frigoríficos ou abatedouros que 

lavarem e/ ou descarnarem e/ou salgarem as peles e couros, despejados 

específicos destas operações serão incorporados aos efluentes líquidos destas 

unidades. Extravasamentos de salmouras, por exemplo, podem contribuir com 

uma carga poluente de cerca de 1,5 kg DBO5 /t peso vivo. 

De acordo com a CETESB (2006), para se ter uma idéia da carga 

poluidora orgânica nos efluentes líquidos gerados por um abatedouro, 

considere-se as seguintes hipóteses: um abatedouro de bovinos de porte 

médio, abatendo 500 bovinos/dia, considerando uma carga orgânica especifica, 

nos efluentes líquidos, de 3,0 kg DBO5/bovino, e tendo em vista a carga 

orgânica especifica media, no esgoto domestico de 54 g DBO5/pessoa dia, 

tem-se: 

• Carga orgânica nos efluentes: 500 bovinos/dia x 3,0 kg 

DBO5/bovino= 1500 DBO5/dia; 

• Equivalente populacional: 1.500.000 g DBO5/dia / 54 g 

DBO5/pessoa dia= 27.778 pessoas. 

Assim, a carga orgânica poluente diária, gerada por este abatedouro 

hipotético, seria equivalente aquela gerada por uma população de cerca de 

27.800 habitantes, o que denota um impacto ambiental potencial significativo 

dos efluentes líquidos de um Frigorífico (CETESB, 2006). 

 

Tabela 2 – Carga orgânica poluidora por animal abatido e concentração no 
efluente líquido por tipo de abatedouro  
ANIMAL  Tipo de abatedouro Carga poluidora 

(kg de DBO5/ 
cabeça) 

Concentração total da 
DBO5 no efluente 
(mg/l) 

Bovino  Com 
industrialização  

3,76 1.250 – 3.760 

 Sem 
industrialização 

2,76 1.100 – 5.520 

Suíno  Com 
industrialização 

0,94 620 – 1800 

 Sem 
industrialização 

0,69 570 – 1700 

Fonte: CETESB, (1993). 
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A Tabela 2 representa variáveis de carga orgânica por animal abatido e 

concentração no efluente, sendo caracterizadas quantitativamente nos 

processos sem industrialização e com industrialização. 

 

Tabela 3 – Cargas poluidoras específicas no efluente de abatedouros, por 
animal abatido 
Parâmetro (unidade)  Abate suíno (suíno 

médio: 90 kg) 
Abate bovino (bovino 
médio: 250 kg) 

DBO5 (kg/cabeça) 0,5 – 2,0 1,0 – 5,0 
Nitrogênio total (kg/cabeça) 0,0075 – 0,25 0,25 – 1,0 

Fósforo total ( kg/cabeça) 0,015 – 0,03 0,03 – 0,1 
Fonte: UNEP;DEPA;COWI, (2000) apud CETESB. 

 

Na Tabela 3, dados são representados, de forma que quantificam 

especificamente parâmetros das cargas poluidoras geradas no processo de 

abate de bovinos e suínos.  

 

Tabela 4 – Concentrações médias de poluentes em efluentes de abatedouros 
(bovinos e suínos) 
Parâmetro (unidade)  Abate suíno Abate bovino Abate misto 
DBO5 (mg/l) 1.250 2.000 - 
DQO (mg/l) 2.500 4.000 1.000 -3000 
Sólidos suspensos (mg/l) 700 1.600 400 – 800 
Nitrogênio total (mg/l) 150 180 <300 
Fósforo total (mg/l) 25 27 <10 
Óleos e graxas (mg/l) 150 270 <350 
Ph 7,2 7,2 7,0 – 8,5 
Fonte: UNEP; DEPA; COWI, (2000) apud CETESB. 
 

São representados na Tabela 4, valores de concentração para os 

parâmetros característicos de efluentes gerados no abate de bovinos e suínos. 

Esses valores são determinados para efluentes do abate individual, bem como 

o resultado do efluente misto.  

 
 
Tabela 5 – Vazão e carga poluidora orgânica específicas em um abatedouro 
bovino, por linha de efluente 
Linha de Efluentes  Vazão Média Específica Carga Média Específica 
Vermelha 1.630 l/bovino 2,5 kg DBO5/bovino 
 
Verde 

 
540 l/bovino 

 
0,9 kg DBO5/bovino 

Esgotos domésticos 122 l/empregado.dia 31 g DBO5/empregado.dia 
Fonte: CETESB, (1993). 
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Na Tabela 5, representa a quantidade de efluente gerado nas linhas 

vermelha e verde e esgotos domésticos, relacionado respectivamente, com o 

resultado de carga de DBO5.  

 
Tabela 6 – Consumo de água em abatedouros e frigoríficos – bovinos 
Tipo de unidade  Consumo (l/cabeça) Fonte 
Abate 1.000 CETESB, 2003 
Completa 
(abate,industrialização 
da carne, graxaria) 

3.864 CETESB ,2004 

Abate + industrialização 
da carne 

1.000 – 3.000 CETESB, 1993 

Fonte: CETESB, (2008). 
 
Tabela 7 - Consumo de água em abatedouros e frigoríficos – suínos 
Tipo de unidade  Consumo (l/cabeça) Fonte 
Abate 400 – 1.200 CETESB, 1993 
Abate + industrialização 
da carne 

500 – 1.500 CETESB, 1993 

Fonte: CETESB, (2008) 
 
 

As Tabelas 6 e 7, representam a quantidade de água que é utilizada no 

frigorifico, nos processos de abate dos bovinos e suínos, indicam 

quantitativamente valores resultantes durante o abate completo e com 

industrialização.  

 
Tabela 8 – Distribuição do uso da água em abatedouros e frigoríficos 
Etapa/operação  Porcentagem do Consumo Total (%) 
Recepção/curral/”seringa” 7 – 22 
Abate/evisceração/desossa 44 – 60 
Triparia/bucharia 9 – 20 
Processamento das vísceras 2 – 8 
Graxaria 2 – 8 
Compressores/câmaras frigoríficas 2 
Caldeiras 1 – 4 
Uso geral 2 – 5 
Fonte: UNEP; DEPA COWI, (2000) apud CETESB. 

 

Na Tabela 8, explana a distribuição em porcentagem do uso da água em 

todo o processo de funcionamento do frigorífico.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

O trabalho apresentado ressalta a maneira e procedimentos padrões 

para o diagnóstico da qualidade de efluentes de frigoríficos, e foi realizado “in 

loco”. Sendo que as análises de parâmetros físico-químicos do efluente,  foram 

realizadas em laboratórios independentes, e os resultados comparados com 

parâmetros legais. 

Foram realizadas visitas no Frigorífico Irmãos do Valle, as quais 

serviram para explanar os procedimentos, etapas do processo produtivo e 

processo da ETE. 

Com o auxílio do acervo da biblioteca da UnC – Caçador, foram 

consultadas bibliografias e sites relacionados à frigoríficos, necessitou-se a 

busca por argumentos de cunho cientifico que ajudassem à realização de um 

diagnóstico sensato, analisar holisticamente se necessário alguma 

recomendação, para que seja viabilizada a eficácia constante da ETE.  
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4 DEMONSTRAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO  

FRIGORÍFICO 

 

O Frigorífico Irmãos do Valle é um empreendimento cuja atividade é o 

abate de suínos e bovinos e processamento e comercialização dos derivados. 

O processo do uso da água e geração dos efluentes tem início com a chegada 

dos animais no estabelecimento e finda com a lavação dos caminhões que 

transportam a mercadoria, processos estes descritos da seguinte maneira: 

 

4.1 PARTE EXTERNA DO FRIGORÍFICO:  

 

a) Sala de recepção para os bovinos: o efluente gerado nessa etapa é 

caracterizado pelas excreções animais (fezes, e lavação das baias, 

compondo o efluente da chamada linha verde; 

 
Figura 1 – Sala de recepção para bovinos 
Fonte: (BORDIN, 2008). 
 

b) Baias e salas de recepção para suínos: os suínos são colocados em 

baias e salas de esperas, nesse tempo é efetuada a lavação 

constante dos animais, gera assim os efluentes; excreções animais 

(fezes e urina) e sujidade animal (linha verde); 

 
 



31 
 

 
Figura 2 – Sala de recepção para suinos 
Fonte: (BORDIN, 2008). 
 

c) Sala ou corredor para o abate de bovinos: apresenta efluentes com 

excreções animais (linha verde); 

 
Figura 3 – Corredor direcionador de abate para bovi nos 
Fonte: (BORDIN, 2008). 
 

d) “Seringa” ou encaminhamento final para o abate dos bovinos: nessa 

etapa os animais são dispostos em uma “seringa” alagada, é 

efetuada a lavação dos animais para a retirada da sua sujidade. Gera 

efluente com excreções animais, e de sujidade animal. 
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Figura 4 – “Seringa”, encaminhamento para o abate b ovino 
Fonte: (BORDIN, 2008) 
 

e) “Seringa” ou encaminhamento final para o abate dos suínos: os 

suínos são encaminhados diretamente para a sala de abate. Geração 

de excreções animais. 

 
Figura 5 – “Seringa”, encaminhamento para o abate s uíno 
Fonte: (BORDIN, 2008). 
 

f) Lavação: efluente resultante da lavação dos automóveis e caminhões 

do frigorífico caracteriza-se pela existência de óleos, graxa e sujidade 

externa. 
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4.2 PARTE INTERNA DO FRIGORÍFICO  

 

Os efluentes gerados na parte interna do frigorífico advêm dos 

processos na hora do abate, como também são resultantes da higienização do 

local após o expediente de trabalho. No momento do abate existe a liberação 

constante de sangue, gorduras e pedaços de carne, os quais são destinados 

para as linhas de escoamento, os resquícios que ficam no chão, são retirados 

posteriormente quando ocorre a lavação do local, e encaminhados com o 

mesmo destino.  

 

1) Unidade de inspeção: sala de entrada na parte industrial do 

frigorífico, todos os funcionários são determinados a fazer a 

higienização antes do trabalho, colocação dos aventais e lavação dos 

mesmos. Resultam efluentes contendo detergentes, sangue e 

sujidade local. 

 

4.2.1 Abate Bovino:  

 

Processo interno do frigorífico, o abate dos animais, os efluentes 

gerados nessa etapa caracterizam-se, por apresentar resíduos que compõem a 

“linha vermelha” e a “linha verde”, apresentados assim:  

• Sangria: após o animal ser abatido, é elevado e encaminhado 

para o processo de sangria, efetuado em um tanque receptor de 

sangue. O sangue resultante do processo encaminha-se para o a 

“linha vermelha”.  O efluente gerado apresenta o sangue em 

grande quantidade e o vomito; 
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Figura 6 – Etapa de sangria bovina 
Fonte: (BORDIN, 2008). 
 

• Esfola/ retirada do couro: processo de retirada do couro do 

animal. Resulta no efluente contendo graxa, sangue, carne e 

gordura; 

• Retirada da cabeça do animal: resíduos de sangue, graxa e 

pedaços de carne;  

• Abertura lombar do animal: retiradas das vísceras do animal, e 

encaminhadas para as salas de processamento. A sala 1 recebe 

as vísceras como fígado, rins, pulmões, e outros, e geram 

resíduos que são encaminhados para a “linha vermelha”,existe a 

presença de sangue, gorduras e pedaços de carne. 

• Triparia e bucharia: corresponde a sala 2, a qual recebe os 

intestinos dos animais. Produção de efluentes que serão 

encaminhados para a “linha vermelha” (sangue, gorduras, 

carnes); e na limpeza e abertura das tripas e buchos, 

respectivamente, produção de resíduos que serão encaminhados 

para a “linha verde” ( conteúdo estomacal, fezes); 

• Divisão da carcaça: a carcaça bovina é dividida em duas partes. 

Os resíduos gerados contêm gordura, sangue e pedaços de 

carne; 

• Toalete: remoção da gordura externa. Sangue e graxaria. 
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• Toalete final: lavagem das carcaças com jato de alta pressão. 

Resulta efluente contendo sangue e gorduras. 

 
Figura 7 – Lavagem de carcaça uso de jato de alta p ressão 
Fonte: (BORDIN, 2008). 
 
4.2.2 Abate de suínos 

 

 Processo de abate, que apresenta algumas diferenças em relação ao 

abate bovino, mas que produzem basicamente os mesmos efluentes. 

Apresentam-se:  

 

• Insensibilização: inserção de jatos de água para a limpeza animal, 

mas principalmente para facilitar a eficácia do choque elétrico 

para o atordoamento antes da sangria. Gera efluentes com 

contendo sujidade animal; 

• Sangria: o animal é elevado e encaminhado para o processo de 

sangria, efetuado em um tanque receptor de sangue. O sangue 

resultante do processo encaminha-se para o a “linha vermelha”.  
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O efluente gerado apresenta o sangue em grande quantidade e o 

vomito; 

• Tanque de escaldagem: o animal é colocado em um tanque 

contendo água fervente para facilitar a retirada dos pêlos na 

fase de depilação. Contêm sangue e sujidade animais no 

efluente; 

 
Figura 8 – Tanque de escaldagem 
Fonte: (BORDIN, 2008) 
 

• Depilação: retirada mecânica dos pêlos, o que resulta na 

presença de pêlos, sangue, pelancas e cascos no efluente; 

• Toalete da parte exterior: existência de sangue e pêlos. 

• Retirada da cabeça do animal: resíduos de sangue, graxa e 

pedaços de carne;  

• Abertura lombar do animal: retiradas das vísceras do animal, e 

encaminhadas para as salas de processamento. A sala 1 

recebe as vísceras como fígado, rins, pulmões, e outros, e 

geram resíduos que são encaminhados para a “linha 

vermelha”,existe a presença de sangue, gorduras e pedaços de 

carne. 



37 
 

• Triparia e bucharia: corresponde a sala 2, a qual recebe os 

intestinos dos animais. Produção de efluentes que serão 

encaminhados para a “linha vermelha” (sangue, gorduras, 

carnes); e na limpeza e abertura das tripas e buchos, 

respectivamente, produção de resíduos que serão 

encaminhados para a “linha verde” (conteúdo estomacal, fezes); 

• Divisão da carcaça: a carcaça suína é dividida em duas partes. 

Os resíduos gerados contêm gordura, sangue e pedaços de 

carne; 

• Toalete: coreamento/liberação da gordura interna. Sangue e 

graxaria. 

• Toalete final: lavagem das carcaças com jato de alta pressão. 

Resulta efluente contendo sangue e gorduras; 

• Limpeza dos pés: através do uso de uma centrifuga a vapor que 

faz a limpeza. Resulta na presença de sangue, cascos, pelos; 

 

4.3 PARTE INFERIOR DO FRIGORÍFICO 

 

Setor que se encontra no sub-piso do frigorífico, é responsável por 

estocar partes retiradas dos animais abatidos na parte superior, e encontra-se 

subdivido em salas. Devido ao material ali estocado existe a geração de 

efluentes resultantes dos produtos. As são descrevem-se: 

• Sala 1(resíduos/graxaria): recebe vísceras, cabeças. Existência 

do sangue no efluente gerado; 

• Sala de couros: os couros bovinos são ali dispostos, e 

posteriormente esticados e salgados. Existência de efluentes 

contendo gordura, sal, muito sangue e sujidade animal; 

• Sala 2 (resíduos/graxaria): recebe patas, cornos, pêlos, cascos e 

ossos. Proporcionam a liberação de grande quantidade de 

sangue, gorduras, pêlos, que são incorporados na geração. 

 

 

 



38 
 

4.4 BENEFICIAMENTO DOS PRODUTOS  

 

Após o abate, a carne produzida é encaminhada para salas, nas quais é 

efetuado o beneficiamento e produção dos derivados. Divididas e 

caracterizadas: 

a) Sala de embalagem primaria 

b) Desossa 

c) Embalagem secundaria  

d) Sala de embutidos 

e) Estocagem 

f) Processamento e expedição das carcaças 

g) Lavação das caixas para o transporte 

 

Após o trabalho realizado é efetuada a limpeza desses ambientes, os 

sólidos que caem no chão durante a produção, são acumulados e recolhidos, e 

após este processo ocorre à lavação dos setores, em que acontece a retirada 

dos resíduos, estes são encaminhados para a linha de efluentes e que 

posteriormente na ETE. 
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5 TRATAMENTO DE EFLUENTES  

 

5.1 TRATAMENTO PRELIMINAR DE EFLUENTE  

 

Todo o efluente que é gerado no Frigorífico Irmãos do Valle é 

encaminhado para a ETE. 

Acontece um pré-processo de tratamento do efluente antes de ser 

disposto na ETE, primeiramente passa pelo gradeamento na linha de condução 

– serve para conter resíduos grosseiros que vem no efluente – logo então é 

encaminhado para a ETE. Já o efluente da sala de bucharia e triparia é 

encaminhado separadamente por uma linha que leva até a fase de 

peneiramento estático, que consiste em uma peneira para a retirada dos 

resíduos advindos da “linha verde” e outra que trata do efluente da “linha 

vermelha”, que posteriormente é incorporado ao restante dos efluentes 

produzidos nos outros setores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9 – Linha de condução dos efluentes 
Fonte: (BORDIN, 2008) 
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A linha de condução (figura 9) tem como função, o direcionamento dos 

efluentes advindos do processo, encaminhando-os para o pré-tratamento, na 

fase de gradeamento e peneiramento estático. 

 

 
Figura 10 – Peneira Estática – Linha Vermelha 

Fonte: (BORDIN, 2008).  

  
Figura 11 – Peneira Estática – Linha Verde 
Fonte: (BORDIN, 2008). 
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As peneiras estáticas de Linha Vermelha (figura 10), e de Linha Verde 

(figura 11), têm o papel de remover e segregar melhor os resíduos que estão 

suspensos no efluente, de maneira que auxilia no processo de tratamento 

primário da ETE. 

 
Figura 12 – Gradeamento da linha verde 
Fonte: (BORDIN, 2008).  
 

Pré- tratamento do efluente, o gradeamento da linha verde (figura 12), é 

situado no final da linha de condução, tem a finalidade de reter sólidos que são 

incorporados na linha verde, é o processo antecessor às peneiras estáticas.   
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Figura 13 – Efluente da linha vermelha 
Fonte: (BORDIN, 2008). 
 

Efluente da linha vermelha (figura 13), resultante do processo de 

peneiramento estático da linha vermelha. Caracteriza-se pela presença notória 

da grande quantidade de sangue.  

 

5.2 DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE TRATAMENTO DO EFLUENTE  

 

A ETE do frigorífico contém em ordem de seqüência; Lagoa Anaeróbia,  

Lagoa Facultativa, Lagoa filtradora (aeróbia), Lagoa de estabilização (aeróbia), 

Lagoa de Polimento (aeróbia). 

Na primeira etapa de tratamento, o efluente é disposto na Lagoa 

Anaeróbia, que consiste no processo de depuração dos despejos provenientes 

do frigorífico, os quais contêm alto teor de DBO e de sólidos em suspensão. 
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Figura 14 – Lagoa Anaeróbia 
Fonte: (BORDIN, 2008). 
 

 As bactérias anaeróbias, que trabalham na ausência de oxigênio livre, 

fazem o trabalho de degradação dos resíduos orgânicos, fixando-os e 

direcionando o efluente para a lagoa subseqüente. 

O processo seguinte de tratamento é na Lagoa Facultativa. A lagoa 

dispõe de uma cobertura contendo água-pé, com o papel de fixador dos 

nitratos orgânicos contidos na água. É efetuada a retirada freqüente de 

determinada quantidade de água-pé, e por conter grande quantidade e 

qualidade de húmus, é encaminhado para um processo de compostagem 

existente no frigorífico. O efluente então é encaminhado para a lagoa filtradora. 

 
Figura 15 – Lagoa Facultativa 
Fonte: (BORDIN, 2008). 
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Na lagoa de decantação ocorre o processo de sedimentação do 

efluente, as partículas sólidas depositam-se no fundo da lagoa, formando uma 

camada de lodo, e a água que fica na superfície já se encontra em um estado 

quase que límpido. Para a eficiência da lagoa, o lodo é retirado 

freqüentemente. A água é então encaminhada para a lagoa de estabilização.  

 
Figura 16 – Lagoa de decantação  
Fonte: (BORDIN, 2008). 
 

Na lagoa de estabilização a DBO remanescente proporciona níveis 

muito baixos, e o principal tratamento executado nesse processo é a retenção 

das partículas restantes para que tais não proporcionem o gosto nem mau 

cheiro na água. 

 
Figura 17 – Lagoa de Estabilização 
Fonte: (BORDIN, 2008). 
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E por fim a água é direcionada para a lagoa de polimento. Trata de uma 

lagoa que faz a “limpeza” final do efluente. Os remanescentes encontram-se 

em mínimas quantidades, e, portanto o efluente já pode ser disposto no corpo 

receptor com a qualidade exigida pelos parâmetros legais. 

 
Figura 18 – Lagoa de Polimento 
Fonte: (BORDIN, 2008).  
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6 RESULTADOS DAS ANÁLISES 

   

Após o efluente passar por todas  etapas de tratamento, é necessário a 

constatação de eficiência. Para que esse procedimento ocorra é necessário 

então, a coleta de amostras do efluente na etapa de disposição, para 

diagnosticar se o mesmo está ou não, de acordo com as normas legais. 

As analises foram realizadas por um laboratório independente, o qual fez a 

coleta das amostras, e realizou os procedimentos laboratoriais, que então 

apresentaram os resultados conforme a tabela: 

 

 

ORIGEM DA AMOSTRA: efluente industrial 

 

 

Tabela 9 – Códigos das amostras  

Código da amostra  Identificação da amostra  
E080669 Entrada da lagoa 1 – efluente 

industrial bruto 
E080670 Saída da lagoa 5 – efluente 

industrial tratado 
Fonte: Laboratório Beckhausen & Barros, 2008  
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Resultados  

 

Tabela 10 – Tabela dos resultados das amostras, 2008. 

Parâmetros  Limite de 
detecção  

E080669 E080670 Legislação  Metodologia  

DQO(mg/l O2) 2 2226 229 --- Manométrico 
DBO5 (mg/l 

O2) 
2 952 67 60,0 ou 

redução de 
80,0% 

Espectrofotô
metro 

Fósforo total 
(mg/l) 

0,01 7,32 0,95 1,0 Método Acido 
Ascórbico 

Óleos e 
graxas total 

(mg/l) 

0,5 88,2 8,4 50,00 Extração 
Soxhlet-
hexano 

Óleos e 
graxas 

minerais (mg/l) 

0,50 5,69 0,4 20,00 Extração 
Soxhlet-
hexano 

Óleos e 
graxas vegetal 

(mg/l) 

0,50 82,51 8,0 30,00 Extração 
Soxhlet-
hexano 

Nitrogênio 
total (mg/l) N-

N 

0,1 87,73 7,55 10,00 Espectrofotô
metro 

Surfactante 
(mg/l LAS) 

 5,2 1,20 2,00 Espectrofotô
metro 

pH a 25° C 0-14 7,41 7,47 6 a 9,0 Potenciometri
co 

Sólidos 
Sedimentáveis 

0,1 6,66 < 0,10 1,0 IOF 

Fonte: Laboratório Beckhauser & Barros, 2008.  

 

 

Os parâmetros foram embasados na Legislação competente e vigente, e 

tiveram como referencias a Resolução CONAMA 357/05 e Decreto Estadual n° 

14250 de 05 de junho de 1981 art. 19.  

 

6.1 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Foram apresentadas todas as etapas de geração do efluente até a sua 

chegada e tratamento na ETE, explanados através de descrições diretas e por 

ilustrações processuais. 
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Os dados obtidos foram adquiridos através da coleta das amostras na 

lagoa 1 – lagoa anaeróbia e na lagoa 5 – lagoa de polimento. Nesse meio o 

efluente passa pelas outras fases de tratamento, lagoa facultativa, decantação 

e estabilização. 

 

6.1.1 Lagoa Anaeróbia 

 

As lagoas anaeróbias apresentam a parte inicial do tratamento, fase a 

disposição do material contendo alta carga orgânica. Na verdade não constata-

se a real eficácia da lagoa, pois não é realizado o monitoramento pré lagoa, e 

pós lagoa.  

Cavalcanti, 1993, descreve que essas lagoas são utilizadas justamente 

para o tratamento deste tipo de despejos que contem alta carga orgânica, 

proteínas, nutrientes e elevada temperatura, estas características para um 

eficiente tratamento anaeróbio.  

 

6.1.2 Lagoa Facultativa 

 

Por mais que a eficiência final represente um valor bom, o fato que não 

ocorre à constatação de eficiência individual da lagoa pode dizer que não sabe 

se a lagoa está trabalhando com potencialidade total, ou se está trabalhando 

com anomalia.  

 

6.1.3 Lagoa de Decantação 

 

Nesse processo do tratamento ocorre à disposição do lodo no fundo da 

lagoa.  

Segundo BRAILE; CAVALCANTI, 1993, a água ainda proporciona 

elevadas quantidades de DBO, e, portanto com o deposito do lodo, a água 

continua o tratamento. 

 O lodo é retirado com freqüência quinzenal, para que a lagoa trabalhe 

com folga. Não ocorre a medição pré lagoa e pós lagoa, portanto, não é de 

conhecimento se o sistema possui uma eficácia constante. 
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6.1.4 Lagoa de Estabilização 

 

Processo de estabilização do efluente. 

De acordo com BRAILE, 1993, nessa etapa o efluente proporciona 

baixos valores de DBO remanescente, proporciona a minimização de odores e 

facilita o tratamento da água. 

Um fator relevante é a falta da coleta e acompanhamento do efluente na 

fase de entrada, e na de saída.  

 

6.1.5 Lagoa de Polimento 

 

Fase final de tratamento antes de disposição no corpo hídrico, os níveis 

de DBO remanescentes já apresenta os parâmetros de disposição exigidos, o 

qual descreve na analise efetuada pelo laboratório, uma eficácia na redução de 

DBO5 92,96%. 

 

6.2 DISCUÇÃO DAS ANÁLISES LABORATORIAIS 

 

Os parâmetros adotados para a comparação e realização do 

diagnostico, estão contidos na Resolução CONAMA 357/05 capitulo IV e 

Decreto n° 14250 de 05 de junho de 1981 art. 19, que regulamenta a Proteção 

e a Melhoria da qualidade da Água. 

 

6.2.1 DQO 

 

Os limites para a determinação dos valores de DQO não estão 

contemplados na legislação, mas apresentaram através do calculo da eficiência 

um valor de 89,71%. 

    

6.2.2 Fósforo 

A quantidade de fósforo representada na tabela 10, indica uma 

quantidade de 0,95 mg/l, e a legislação determina que a quantidade permitida 

para o lançamento deve ser de 1,0 mg/l.  
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De acordo com Braile e Cavalcanti, existe a necessidade de 

concentração equilibrada de fósforo para que possa desempenhar de forma 

ótima a degradação da matéria orgânica.  

O valor encontrado revela um nível de fósforo elevado, mas que ainda 

assim encontra-se dentro do padrão estabelecido. 

 

6.2.3 DBO 

 

Foi encontrado um valor determinado de eficiência de 67% de DBO5, 

portanto, de acordo com a legislação vigente que determina de 60 a 80%, o 

efluente com a característica tratada, encontra-se dentro da normalidade. 

Logo demonstra que os microorganismos fizeram o trabalho de 

decomposição da matéria orgânica, que segundo Braile e Cavalcanti, 1993, a 

DBO determina a quantidade de oxigênio necessário para a oxidação biológica 

da matéria orgânica. 

 

6.2.4 Óleos e Graxas 

 

A legislação exige que a quantidade de óleos e graxas total deve ser de 

no máximo 50 mg/l , sendo que a analise apresentou uma quantidade de 8,4 

mg/l, demonstrando remoção eficaz. 

Braile, 1993, comenta que nessa etapa há a presença de graxas, óleos, 

ceras e demais substancias que não volatizam durante a evaporação nas 

etapas de tratamento. 

 

6.2.5 Nitrogênio 

 

O resultado da amostra da quantidade de nitrogênio na lagoa 1 é 

bastante elevado comparado com a quantidade de nitrogênio na lagoa 5, 

mostrado através do calculo uma eficiência, que apresenta um resultado de 

91,39%. O Decreto Estadual 14250, que regulamenta a Proteção e a Melhoria 

da qualidade da Água, art. 19, impõe uma quantidade máxima de 10 mg/l, 

sendo que a quantidade encontrada na amostra é de 7,55 mg/l, por mais que 
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esteja próximo do limite,  ainda assim indica que o nível está dentro das 

normas. 

 

6.2.6 Sulfactante 

 

O resultado da analise demonstra um resultado de 1,2 mg/l, sendo que a 

legislação impõe o valor de 2,0 mg/l, indica assim um resultado dentro do 

padrão. 

 

6.2.7 pH 

 

De acordo com o Decreto Estadual 14250 de junho de 1981, que 

regulamenta a Proteção e a Melhoria da qualidade da Água, art. 19, o valor de 

pH na fase de disposição de efluente deve estar entre 6 e 9,0, e os valores 

encontrados na lagoa 1 e 5, respectivamente, estão dentro dos parâmetros de 

lançamento. 

 

6.2.8 Sólidos Sedimentáveis 

 

Os resíduos sedimentáveis são aqueles que apresentam o tamanho ou a 

densidade maior que a da água, e é um dado importante na verificação de 

eficiência de tratamento de despejos, antes que atinjam um curso d’água 

(MARCUS;REMÉDIO;TEIXEIRA, 1999). 

Logo o resultado apresentado na analise está em um nível bem abaixo 

do que a legislação obriga. 

A quantidade de SS na lagoa 1 é alta apresentando um valor de 6,66 

ml/l, e na lagoa 5, apresenta valor < que 0,1, denota então uma grande 

eficiência de retenção de SS no tratamento.  

Todos esses parâmetros depois de analisados são contemplados para a 

liberação da LAO, esta que define o uso de suas atribuições regulamentada 

pelo Decreto Estadual 14250, de 05 de junho de 1981. 

As condições de validade da LAO – Licença Ambiental de Operação, 

define no parágrafo 9 da LAO que: 
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A empresa deverá enviar semestralmente a FATMA – Fundação do Meio 

Ambiente, analise do lançamento de efluentes no corpo receptor, dos seguintes 

parâmetros: DBO, DQO, pH, cor, turbidez, sólidos sedimentáveis, óleos e 

graxas. Encaminhando também as analises dos poços de monitoramento. 

 

6.2.9 Conclusão da Análise 

 

A eficiência do sistema de tratamento em termos da redução de BO5 foi 

de 92,96%. 

  

6.3 SUGESTÕES 

 

Apesar de a eficiência final ser ótima, apresentando 92,96% de 

eficiência DBO5, existe sugestões que podem ser adotadas para o melhor 

controle e eficiência da ETE. 

- Realizar um histórico das lagoas, coleta de amostras no inicio da Lagoa 

1 e final lagoa 1, inicio Lagoa 2 e final lagoa 2, e assim respectivamente lagoa 

3, lagoa 4 e lagoa 5. Através desta metodologia, existe a capacidade de 

diagnostico de eficiência de cada lagoa. Apesar do bom resultado final não é 

constatado se as lagoas estão trabalhando simultaneamente.   

- Cadenciar um monitoramento das lagoas em um intervalo pré definido, 

quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, semestral. Realizando em cada um 

desses monitoramentos a coleta de analises de cada lagoa para que seja 

estudada e analisada, e assim conseguir definir se está acontecendo a 

eficiência da ETE. 

- Realizar um estudo geral do uso da água, e desenvolver um sistema de 

Gestão de Produção, com finalidade de manter a capacidade produtiva e 

promover a minimização do uso da água nos processos produtivos. Aplicar 

esse projeto de forma setorial, ou seja, providenciar a redução da quantidade 

de efluente gerado em cada setor, acarretando assim a diminuição de efluente 

gerado no Frigorífico Irmãos do Valle.  

- Promover a retenção do sangue que é gerado na fase de sangria, 

buscar parcerias, vender, ou até mesmo implantar tecnologias que consigam 
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transformar o sangue gerado em um subproduto, como por exemplo, a 

fabricação de ração animal. 

- Devido à necessidade de uso de grande quantidade de água para o 

funcionamento de um frigorífico, uma sugestão apontada, é realizar o 

tratamento completo da água, para que então possa ocorrer a recirculação da 

mesma no processo. 

- Colocar placa de identificação da Estação de Tratamento do Frigorífico 

Irmãos do Valle, com finalidade de deixar exposto para todas as pessoas que 

venham a visitar o frigorífico os métodos de tratamento de efluentes. O 

conteúdo exposto na placa deve abordar a identificação das lagoas de 

tratamento, os parâmetros analisados e seus devidos resultados, período que 

corresponde a analise, leis que decretam os parâmetros exigidos, e 

responsável pela elaboração das ilustrações. 
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CONCLUSÕES 

 

Por meio dos dados coletados e seus devidos resultados, e com a 

realização deste diagnostico, pôde-se verificar que a eficiência final da ETE é 

alta, apresentando eficiência de remoção de DBO5 de 92,96%.  

A amostra realizada apresenta índices de DBO, DQO, nitrogênio total, 

fósforo total, óleos e graxas, sulfactante, pH e sólidos sedimentáveis, que estão 

de acordo com os parâmetros exigidos pela legislação vigente. 

Porem, o nível de fósforo total presente é de 0,95 mg/l,estando muito 

próximo do limite permitido pela legislação que  é de 1,0 mg/l. Caso esse 

problema continue, por conta do nível elevado de fósforo no efluente, os 

microorganismos ficam impedidos de efetuar o processo de degradação dos 

nutrientes. Nesse caso existe a necessidade eminente de minimização de 

parâmetro, e que para isso ocorra é necessário um embasamento cientifico e 

técnico.  

Outro fator que é problemático é a grande quantidade de sangue 

lançado no efluente. O sangue é o elemento que contém maior carga de 

nutrientes, por isso alto valor de DBO. Um solução estratégica é viabilizar o 

reuso de sangue para a geração de um subproduto, ração, através de 

parcerias que coletem esse sangue, ou que seja vendido, ou então, implantar 

no frigorífico tecnologia para a transformação em subproduto.  

Um aspecto que pode ser melhorado é no que se refere ao 

monitoramento e histórico das lagoas. O monitoramento existente é só na parte 

final do efluente, ou seja, na fase de disposição. É interessante executar um 

monitoramento seqüencial para cada lagoa, e assim, poder verificar a eficiência 

individual das mesmas. A partir disso, criar um histórico de analises, este que 

possibilite o acompanhamento do trabalho de tratamento realizado pela ETE. 

De maneira geral, faz-se necessário alguns ajustes técnicos para que o 

efluente seja de melhor qualidade, com maior eficiência no sistema, 

ambientalmente mais eficaz e que esteja de acordo com os parâmetros que a 

legislação pede. 

De ordem geral, o diagnóstico da qualidade de efluente do Frigorífico 

Irmãos do Valle, demonstrou uma boa eficiência de disposição. Estando dentro 

das formalidades impostas pelos órgãos ambientais. Diante dos levantamentos 
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realizados in loco, foi possível indicar algumas melhoras, estas que podem 

diretamente melhorar o desempenho do sistema biológico das lagoas, 

resultando uma eficiência otimizada da ETE. Por conta disto a FATMA 

executou a liberação da LAO, esta que licencia ambientalmente o Frigorífico 

Irmãos do Valle, para a operação.  

Demonstrado que o Frigorífico está apto ambientalmente no que refere-

se a qualidade de disposição de água no corpo hídrico, fica evidente que esta 

qualidade é um atrativo comercial. De modo que é um empreendimento 

estratégico para a economia do município de Santa Cecília, envolvendo vários 

setores da sociedade. Hoje em dia o Frigorífico Irmãos do Valle tem mais de 

cem empregados, compra animais de produtores do município, é grande 

contribuidor fiscal, vende em todos os estabelecimentos comerciais de Santa 

Cecília, em vários estabelecimentos do estado de Santa Catarina e outros 

estado como Paraná e Rio Grande do Sul, resultando um montante de mais de 

10.000 estabelecimento atendidos.  Faz-se por isso um desenvolvimento 

integrado de ordem exponencial para a região.  
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GLOSSÁRIO 

 

Bucharia: estômagos dos animais; parte constituinte animal que serve para 

armazenar o alimento consumido; 

Triparia: intestinos dos animais; conjunto de tubos membranosos que 

conduzem o alimento no estomago, recebendo e expelindo-o; 

Graxaria: advém da graxa; substâncias resultantes gordurosas; 

Flotadores: equipamento destinado a remoção do lodo por meio de flotação;  

Flotação: processo de separação dos componentes das misturas 

heterogêneas, baseado na capacidade relativa de materiais para boiar; 

Nitrificação: transformação do nitrogênio amoniacal em nitratos, geralmente 

sob ação de bactérias; 

Desnistrificação: processo pelo qual o NO3 (nitrato) é reduzido a formas 

gasosas de N (nitrogênio), como N2 (gás azoto) ou N2O (oxido nitroso). As 

bactérias responsáveis pela desnifricação são normalmente aeróbias, mas em 

condições anaeróbias.   

Decantador: finalidade de remoção das partículas solidas em suspencao 

através do processo de sedimentação; 

Clorofenóis: agentes tóxicos, freqüentemente empregados em processos 

industrias; 

Escaldagem: disposição do animal em um tanque com água quente, para 

facilitar a remoção posterior dos pelos e dos cascos dos suínos; 

Toillete: depilação total dos suínos, limpeza final; os animais passam por 

chamuscamento, feito com maçaricos, e após são lavados;   

Coreamento: retirada do couro do animal; 

Gradeamento: tratamento pré-inicial em uma estação de tratamento, uso de 

grades que retém o material grosseiro; 

Compostagem: tratamento dos resíduos orgânicos, biodegradação controlada 

dos resíduos, redução da atividade biológica pelo esgotamento dos estoques 

de alimentos; 
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