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Este trabalho visou encontrar um fator para estimar a DBO através de DQO nos 
efluentes de entrada do sistema secundário e efluente final da ETE da empresa 
Primo Tedesco S.A – Unidade de Celulose e Papel. As análises e os estudos 
realizados permitiram constatar-se se fator 2,3 atualmente utilizado está dentro do 
estudo realizado, visto que a última avaliação realizada no ano de 1994. O trabalho 
verificou também, através dos resultados obtidos, alguns parâmetros que melhoram 
a eficiência e capacidade de depuração da estação, permitindo ainda que sejam 
tomadas decisões operacionais futuras para a melhora este processo. Permite 
assim, reduzir a poluição hídrica, melhorando a qualidade das águas do Rio do 
Peixe e, consequentemente, a qualidade de vida das populações ribeirinhas da 
região.  

Palavras-chave: Celulose e Papel - Demanda Bioquímica de Oxigênio - Demanda 
Química de Oxigênio. 
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This work aims to find a factor to estimate the Oxygen Biochemistry Demand through 
the Oxygen Chemistry Demand in the entry effluents of the secondary system and 
the final effluent of the effluent treatment station of Primo Tedesco S.A. Company – 
Paper and Cellulose unit. The analyses and the studies done allow to verify if the 
factor 2,3 that is begin used nowadays, is correct, since the last evaluation was done 
in 1994. The work also presents, through the obtained results, some parameters 
which to improve the efficiency and the capacity of depuration of the station, still 
allowing that future operational decisions are made to improve this process. This 
way, it will to reduce the hydric pollution improving the quality of the waters of the 
“Rio do Peixe”, consequently the life quality of the population who live close to the 
river of the region. 

Key - words: Cellulose and Paper - Oxygen biochemistry Demand - Oxygen 
Chemistry Demand. 
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Cada vez mais, a questão ambiental, principalmente a dos recursos hídricos, 

está se tornando requisito obrigatório dentro das empresas. A globalização dos 

negócios, a internacionalização dos padrões de qualidade ambiental, a 

conscientização crescente dos atuais consumidores e a disseminação da educação 

ambiental, permitem antever as exigências dos futuros consumidores em relação à 

qualidade ambiental, sobretudo, a qualidade dos recursos hídricos. Uma das 

principais fontes de poluição das águas são os esgotos industriais despejados sem 

tratamento adequado em rios, lagoas ou outros tipos de reservatórios, de 

importância vital para continuidade da vida na Terra, pois estes efluentes podem 

gerar grandes desastres ecológicos, afetando a flora e fauna e consequentemente, 

a vida humana. 

A Primo Tedesco S.A – Unidade de celulose e papel, está situada no 

município de Caçador-SC dedica-se a produção de celulose fibra longa, não 

branqueada, pelo processo Kraft1 e a produção de papel Kraft não branqueado, 

tendo uma produção anual de 62 mil toneladas de celulose  e 80 mil toneladas de 

papel. Esta produção gera efluentes, com teores de material orgânico e inorgânico. 

Altera a qualidade da água que foi utilizada no processo e assim a estação de 

tratamento de efluentes - ETE da empresa fica incumbida de melhorar a qualidade 

do efluente. Para operar a ETE, bem como, comprovar sua eficiência é necessário a 

análise de DBO.  Através da DQO, podemos estimar a DBO, visto que a análise de 

DBO tem um custo e período elevado quando comparado com a DQO. Verifica-se 

ainda, que através de várias análises de DBO e DQO, foi encontrado um fator entre 

ambas de 2,32 no efluente de entrada e 3 no efluente final, podendo assim ser 

estimada a DBO pela análise de DQO.  

Também foi enviado um questionário às empresas da região que possuem 

tecnologia de processo semelhante, não branqueado e processo integrado, 

solicitando as análises que são nelas realizadas na empresa, freqüência das 

análises e a sua correlação. Isto serviu como base comparativa para os resultados 

encontrados. 

                                            
1 Nome genérico dado a uma série de papéis, fabricados com celulose não branqueada. 
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As mudanças nos processos de fabricação e o aumento de produção das 

empresas têm necessidades de adequarem suas ETE’s às novas realidades. Diante 

disto, este trabalho foi desenvolvido para obter-se uma correlação entre DQO e 

DBO dos efluentes da empresa Primo Tedesco S.A, visto que a última correção que 

foi efetuada pela empresa foi, no ano de 1994. 

Conforme Oliveira (1991), a utilização dos resultados de DQO para a 

estimativa dos valores de DBO reduz os custos operacionais, diminui o tempo de 

tomada de decisões, sobre medidas de correção operacional; bem como, permite a 

definição de parâmetros de projeto que sejam condizentes com a realidade da 

estação. 

Silveira & Santana (1990) afirmam que despejo de efluentes não tratados em 

ecossistemas aquáticos e sua estabilização biológica podem causar a morte dos 

microorganismos presentes nos corpos de água devido a exaustão do oxigênio 

dissolvido na água. 

A amostragem também é de suma importância na qualidade dos resultados, 

visto que utilizamos a metodologia da empresa com base no Standard Methods for 

the Examination of Water (1985).  
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2.1 AMOSTRAGEM DE EFLUENTE PARA ANÁLISE DE DBO E DQO 

Segundo Silva (2002), a amostragem exerce um papel fundamental, não 

podendo ser realizada de maneira negligente, levando à interpretações erradas, 

sendo que um bom planejamento de amostragem inclui a metodologia de coleta, 

tipos de amostras (simples ou compostas), pontos de amostragem, tempo de coleta, 

preservação, transporte, equipamentos necessários, coleta adequada e parâmetros 

a serem analisados. 

Amigo (1998), afirma que, a coleta de amostra vem ser um fator relevante, 

uma vez que a amostra deverá ser a mais representativa possível do todo, 

manuseada de forma que não ocorra nenhuma alteração significativa. Os dias de 

coleta devem ser aqueles que possam ser considerados dentro da normalidade. 

2.1.1 Procedimentos de Coleta 

Silva (2002) afirma que os aparelhos que são utilizados, hoje em dia, são de 

grande precisão: com avanços tecnológicos e digitais, precisão de aproximação de 

centésimos de miligrama, pipetas bem aferidas que dão no máximo 1% de erro. Mas 

não adianta ter uma aparelhagem com alta precisão e tecnologia se a amostra não 

for correta e representativa.  Segundo o mesmo autor, a experiência, vivência, bom 

senso e conhecimento formam um ótimo coletor de amostras. Sendo que, para fazer 

uma coleta correta, há necessidade da ausência de materiais como, galhos de 

árvores, fragmentos de rochas, areias, enfim, qualquer tipo de objetos estranhos ou 

diferentes do efluente em estudo. Antes do início da coleta, deve-se enxaguar o 

frasco por três vezes, com a própria amostra, evitando a aeração excessiva. A 

coleta não deve ser realizada junto às paredes ou próximo ao fundo de canais e, 

sempre, deve-se utilizar vidraria especial para a coleta de DBO e de DQO.  
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2.1.2 Amostra Composta 

Hammer (1979), afirma que amostras compostas, representando períodos de 

tempo específicos, são testadas para gerar a eficiência da estação e o seu 

carregamento. Normalmente, estas amostras compostas são coletadas durante os 

dias úteis, no período de 24 horas. A média diária da DBO e sólidos em suspensão 

é usada para calcular o carregamento da estação, enquanto que as concentrações 

médias do afluente e efluente levam à eficiência da estação.  

Segundo a norma da ABTCP nº E1 (1994) da Associação Brasileira Técnica 

de Celulose e Papel -, as amostras compostas devem ser coletadas quando as 

características médias do efluente forem formadas num certo período de tempo, 

sendo que as individuais não são satisfatórias para dar elementos completos sobre 

o composto. Os valores a serem medidos não podem ser afetados pelo espaço de 

tempo entre a coleta de amostras e as análises e também, quando não houver 

seqüência de fluxo ou concentração de poluentes durante o período de 

amostragem.  

2.1.3 Amostra Simples 

De acordo com a norma ABTCP nº E1, (1994), a amostra simples, fornece a 

característica do efluente no instante e local da amostragem. As amostras simples 

devem ser coletadas nas situações em que uma descarga não contínua, deva ser 

caracterizada, onde o fluxo é homogêneo e imediato, com relativa freqüência nas 

características de qualidade. A amostragem é usada para determinação de um 

parâmetro em que são exigidos que toda a amostra, seja coletada de uma única vez 

e utilizada para análises sem mudança de frasco. Porém, se não houver um 

seguimento desse procedimento, poderá ocorrer alterações
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2.2 ANÁLISE DE DBO 

Philipp (1988) afirma que DBO é a quantidade de oxigênio necessária para a 

biodecomposição, em condições aeróbicas, da matéria orgânica presente nas 

águas. Este método permite a determinação do potencial poluidor, quanto ao 

consumo de oxigênio dissolvido em águas naturais. 

Conforme Otero (1978), a DBO é geralmente definida como sendo a 

quantidade de oxigênio requerida pelas bactérias durante a decomposição da 

matéria orgânica em condições aeróbicas pré-fixadas.  A DBO leva a uma 

diminuição do oxigênio dissolvido na água e, dependendo da situação, pode causar 

um esgotamento total dele. Quando isto acontece, as bactérias passam então a ter 

uma respiração anaeróbica, produzindo gases, tais como o sulfídrico (H2 S) e o 

metano (CH4). 

Sperling (2002) diz que com apoio no valor desejado de DBO5 total no 

efluente, e com a DBO5 em suspensão estimada, obtém-se por caracterização o 

valor da DBO5  solúvel a ser obtida. Com este valor pode-se dimensionar a etapa 

biológica do tratamento. 

Conforme Tortora (2000), DBO é um conceito no tratamento de esgoto, 

efluentes e na ecologia geral de manejar os resíduos. A DBO é uma medida da 

matéria orgânica biodegradável na água. 

Conforme Tortora (2000), A DBO é determinada pela quantidade de oxigênio 

necessário, para as bactérias metabolizarem matéria orgânica. São utilizadas 

garrafas com tampas herméticas. Cada garrafa é preenchido, com a água a ser 

testada ou com a diluição. Inicialmente a água é aerada, com o objetivo de fornecer 

uma quantidade alta de oxigênio dissolvido e se necessário for, ficar no escuro a 

20ºC. A diminuição do oxigênio dissolvido é determinada por método eletrônico ou 

químico. O oxigênio é utilizado pela bactéria, degradando a matéria orgânica na 

amostra, maior a DBO, normalmente expressa em miligramas de oxigênio por litro 

de água.  
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2.3  ANÁLISE DE DQO  

Conforme Hammer (1979), a DQO é extensivamente usada para caracterizar 

a fração orgânica de um esgoto ou a poluição de águas. Esse teste mede a 

quantidade de oxigênio requerida para a oxidação química da matéria orgânica 

existente, em uma amostra, em dióxido de carbono e água.  

Bauer (1987) afirma que o equipamento usado no método dicromato refluxo 

consiste num frasco de erlenmeyer adaptável a um condensador e uma base para 

aquecimento. A metodologia do teste consiste em adicionar uma quantidade 

conhecida de solução padronizada de dicromato de potássio, reagente ácido 

sulfúrico contendo sulfato de prata, e um volume conhecido da amostra no frasco.  

Conforme descreve Rangel (1979), a mistura referida por Bauer, deve 

necessariamente, entrar em ebulição por duas horas. A maior parte dos tipos de 

matéria orgânica é destruída nessa mistura de ácidos crônicos e sulfúrico em 

ebulição. Após resfriamento, drena-se o líquido do condensador para o frasco, e 

dilui-se a mistura com água destilada. O dicromato remanescente é titulado com 

sulfato de amônia ferroso, usando-se um indicador ferroin. Os íons ferrosos reagem 

com os íons dicromato, ocorrendo o fim da titulação quando a cor muda de azul-

esverdeado para marron-avermelhado. 

Mason, (1992) comenta que uma amostra de água destilada sofre o mesmo 

tratamento do teste DQO. O propósito de se usar essa referência é compensar 

algum erro que possa ocorrer devido à presença de matéria orgânica nos reagentes. 

Dividida pelo volume da amostra e manipulada pela normalidade do titulante, é a 

DQO procurada.  

2.3.1 Importância da Análise de DQO  

Conforme comenta Silva (s.d), os organismos vivos dependem de vários 

nutrientes e fatores para se manterem vivos, onde é o processo metabólico que 

produz a energia necessária para o seu crescimento e reprodução, caso seja 

alterado este processo poderá ocorrer uma deficiência eficiência no tratamento de 
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efluentes. A análise de DQO fornece valor que permite operar a estação, verificar a 

sua eficiência e conhecer as características do efluente. Facilita o processo de 

operação, balanço de cargas, corrigir problemas, melhorar a qualidade da estação e 

manter a ETE estável. 

2.4  ANALISE DE OD  

Macedo (2000), afirma que OD (oxigênio dissolvido) é um indicador de 

qualidade da água, sendo a sua concentração essencial, não apenas para manter 

organismos vivos, mas também para garantir a reprodução da espécie.  

Conforme diz Metcalf & Eddy (1997), os efluentes provenientes de fábricas de 

celulose e papel Kraft, contém teores de matéria orgânica. Sendo que os sistemas 

de tratamentos de efluentes conseguem fazer uma remoção desta. Portanto o grau 

de degradação da M.O (matéria orgânica) varia de fábrica para fábrica, também 

eficiência da ETE, podendo variar de acordo com a quantidade de OD, o qual varia 

de acordo com a temperatura.  

Segundo Sperling (2002), o aumento de temperatura causa uma redução da 

concentração de saturação de oxigênio dissolvido na água. Para Vazaller (1996), os 

microorganismos promovem no sistema de lodos ativados a seguinte reação: 

Matéria Orgânica + O2 + Nutriente = CO2 + NH3 + Célula + Outros produtos  

Com a redução de oxigênio em função da temperatura a matéria orgânica 

não é devidamente degradada, reduzindo assim a eficiência do sistema biológico.  

Philipp (1988) afirma que certas substâncias orgânicas indiretamente causam 

demanda de oxigênio. Esta demanda é efetuada por microorganismos que, ao 

utilizarem tais substâncias para se nutrir e proliferarem, fazem uso do OD na água, 

para suas atividades respiratórias naturais.   

Hammer (1979) considera que a maioria da vida aquática e os peixes sofrem 

com a falta de oxigênio. A determinação do oxigênio dissolvido é uma das principais 

análises da poluição. A taxa de ar fornecida nos processos de tratamento aeróbico é 

controlada pelo teste de oxigênio dissolvido mantendo assim, condições aeróbicas e 
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é usada na determinação da DBO do efluente.  

Oliveira (1995), afirma que pequenas amostras do esgoto são misturadas 

com água para diluição e colocadas em garrafas de DBO, obtendo o teor de OD.  

2.4.1 Importância na Operação de Lodos Ativados  

Conforme Springer (1993), normalmente, as águas residuárias provenientes 

de indústrias de papel e celulose são tratadas por processos aeróbios, tais como 

lagoas aeradas ou lodos ativados. 

Conforme Sperling (2002), além da remoção da matéria carbonácea e 

nitrogenada, uma finalidade adicional da etapa biológica pode ser a estabilização do 

lodo no próprio reator2. Sendo que os sistemas de aeração prolongada, não 

possuem digestão separada do lodo excedente, a idade elevada do lodo é 

responsável pela remoção da matéria carbonácea e nitrogenada.  

Segundo Crespo (2003), diz que o efluente pré-decantado, ou condicionado 

preliminarmente, entra no tanque de aeração com um enorme potencial nutritivo, 

formado pela matéria orgânica quantificada pela DBO, onde no tanque de aeração3, 

encontra-se uma população bacteriana destinada a processar os nutrientes. A 

população de microorganismos (massa biológica) é gerada e mantida em níveis 

compatíveis com o alimento introduzido, a sobrevivência das bactérias consiste e é 

garantida com um adequado suprimento de oxigênio originado num sistema eletro-

mecânico, aonde o oxigênio é introduzido no tanque em proporção direta à atividade 

da vida orgânica presente no reator. 

Segundo Bellinger(2000), sobre as melhores tecnologias disponíveis para 

ETE de celulose e de papel indicaram que na Europa, cerca de 60 a 75% dos 

processos de tratamento de águas residuárias são sistemas de lodos ativados. Suas 

principais vantagens são a alta eficiência de tratamento, a possibilidade de controlar 

o processo (por exemplo, o consumo de oxigênio) e o menor espaço requerido. As 

desvantagens são a alta vulnerabilidade, distúrbios no processo (cargas de choque), 

                                            
2 Local onde ocorrem processos de biodegradação. 
3 Fornecimento de oxigênio necessário para a biodegradação aeróbica. 
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alta produção de lodo (resíduo) e custos operacionais elevados. Ainda segundo 

Bellinger (2000), a eficiência de tratamento varia muito em função das 

características das águas residuárias, do projeto do sistema e das condições de 

operação. Os valores típicos estão na faixa de 85 a 98% de remoção de DBO, 60 a 

85% de DQO. Fósforo e nitrogênio são reduzidos em 40 a 85% e 20 a 50%, 

respectivamente. A eficiência global de remoção de SST – Sólidos Suspensos 

Totais é 85 a 90%. 

Nas séries Manuais da CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental (2001), o sistema de tratamento de efluentes por lodos ativados, 

comumente empregados pelas indústrias de celulose e papel, onde principalmente 

as bactérias e os protozoários oxidam a matéria orgânica, em um tanque de 

aeração, no qual os efluentes são lançados.  A eficiência do tratamento é 

diretamente dependente destes organismos. A riqueza e a densidade destes varia 

em função do ambiente em que se desenvolvem. 

Bernardo (1993) comenta que, como qualquer processo, o tratamento 

biológico com sistema de lodo ativado deve ser monitorado e mantido sob controle 

estático, de modo a assegurar seu bom desempenho. Várias são as causas de 

variabilidade que podem ocorrer: sobrecarga orgânica ou hidráulica, aparecimento 

de substâncias tóxicas orgânicas ou inorgânicas no efluente de entrada do sistema, 

parâmetros significativos como temperatura, pH, sedimentabilidade do lodo e outras; 

que podem afetar o sistema biológico. O sistema deve ser monitorado para fazer 

correção quando necessário, de modo a minimizar as probabilidades de 

desequilíbrio do sistema de tratamento. 

Tortora (2000), diz que nos tanques de aeração do sistema de lodo ativado, 

ar ou oxigênio puro passam através do efluente do tratamento primário (figura 1). O 

nome lodo ativado é derivado da prática de se adicionar ao esgoto que está 

entrando, um pouco do lodo em atividade. Este inóculo é denominado lodo ativado 

porque contém uma série de micróbios que metabolizam o esgoto. A atividade 

destes microorganismos oxida uma grande parte da matéria orgânica do esgoto em 

dióxido de carbono e água.  
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            Fonte: TORTORA (2000)  

Segundo Figueiredo (1995), cada bactéria tem um ótimo de temperatura na 

qual apresenta a maior velocidade de crescimento em condições ideais. Desta 

forma o crescimento torna-se mais lento (maior tempo de geração) na medida que a 

temperatura se afasta da temperatura ótima. Para qualquer microorganismo, existe 

uma temperatura máxima e mínima acima ou abaixo da qual não ocorre crescimento 

da célula.  

A temperatura do efluente da empresa Primo Tedesco é de aproximadamente 

45º C. Conforme Figueiredo (1995), favorece o desenvolvimento das bactérias 

Termófilicas, que são ótimas para temperaturas acima de 45 ºC, porém elas não 

tem a mesma eficiência de depuração da DBO em virtude da restrição do número 

de microorganismos desenvolvidos nestas condições. 

2.4.2 DQO Versus DBO  

Conforme Philipp (1988), a DBO é uma análise que demora cinco dias para 

obter resultados. Porém há uma relação entre DBO e DQO, podendo ser feita uma 
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análise da DQO em duas horas e estimar a DBO, obtendo um resultado e caso seja 

necessário, interferir na operação de ETE, melhorando sua eficiência, diminuindo o 

tempo de tomada de decisões, corrigindo problemas operacionais, e definindo 

parâmetros que condizem com a realidade do efluente em questão. 

2.5 ESTIMATIVA DA DBO ATRAVÉS DA ANÁLISE DE DQO 

Segundo Philipp (1988), DBO determina quantidade de oxigênio dissolvida na 

água e utilizada pelos microorganismos na oxidação bioquímica da matéria 

orgânica, onde o parâmetro mais empregado para medir o poluente, normalmente 

utilizando-se a DBO de cinco dias (DB05). A DQO expressando como a quantidade 

de oxigênio consumida pela oxidação química, no teste específico de identificação 

da valorização da DQO, não diferenciando a matéria orgânica estável e assim não 

pode ser necessariamente correlacionada com a DBO.   

Segundo Metcalf & Eddy (1997) é mais difícil de se correlacionar DQO com a 

DBO devido aos problemas associados de ensaios biológicos, tempo, custo e a 

demora do resultado. 

Para Silva (2003) os monitoramentos de ETE’s correlacionam a DQO com 

DBO, formulando um fator para ser utilizado diariamente; visto que para obter o 

resultado da DBO, leva-se cinco dias e a análise de DBO não poderá ser feita 

diariamente, enquanto o de DQO leva duas horas, onde o custo para realização de 

uma análise de DBO é de cerca 4,5 vezes o custo para análise de uma DQO. A 

utilização dos resultados de DQO para estimativa dos valores de DBO reduz os 

custos operacionais, o tempo de tomada de decisões sobre medidas de correção 

operacional, bem como permite as definições de parâmetros de projetos que sejam 

combinado com a realidade da estação. 

2.6  LEGISLAÇÃO 

2.6.1 Legislação  
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Verificando-se normas vigentes, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), resolução nº 357, de 17 de Março de 2005, que dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para seu enquadramento, 

bem como estabelece as condições e padrões de lançamentos de efluentes, e dá 

outras providências. 

Seu texto salienta alguns aspectos que cabe transcrever: 

SEÇÃO II  
Das Águas doces colocar classe dois 
Artigo 16, As águas doces de classe três observarão as seguintes condições 
e padrões: 
i) DBO 5 dias a 20 ºC até 10 mg/L O2; 
j) OD, em qualquer amostra, não inferior a 4 mg/L O2; 

A Legislação Básica para o Licenciamento Ambiental em Santa Catarina, 

Decreto no 14.250/81 que regulamenta a Lei no  5.793, de 15 de outubro de 1980, 

estabelece no Art. 19 (Dos  Padrões de Emissão de Efluentes Líquidos):  

XI no caso de lançamento em cursos de água, os cálculos de diluição 
deverão ser feitos para o  caso de vazão máxima dos efluentes e vazão 
mínima dos cursos de águas;  
XIV DBO 5 dias, 20o C no máximo de 60 mg/l. Este limite somente poderá 
ser ultrapassado no caso de efluente de sistema de tratamento de águas 
residuárias que reduza a carga poluidora em termos de DBO 5 dias, 20o C 
do despejo em no máximo 80 %; e  
XV os efluentes líquidos, além de obedecerem aos padrões gerais 
anteriores, não poderão conferir ao corpo receptor características em 
desacordo com os critérios e padrões de qualidade de água, adequado aos 
diversos usos benéficos previstos para o corpo de água.  

2.7 POLUIÇÃO HÍDRICA 

Silveira & Santana (1990), afirmam que a poluição hídrica é definida como 

qualquer modificação nas qualidades químicas, físicas ou biológicas da água que 

afete diretamente a população ou prejudique a sua utilização por esta.  

Portugal (1999), afirma que a poluição hídrica pode ser definida como a 
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introdução num corpo de água de qualquer matéria ou energia que venha a alterar 

as propriedades dessa água, afetando, ou podendo afetar, por isso, a "saúde" das 

espécies animais ou vegetais que dependem dessas águas ou com elas tenham 

contato, ou mesmo que venha a provocar modificações físico-químicas nas espécies 

minerais contatadas.  

Crespo (1998), diz que os resíduos gerados pelas indústrias, cidades e 

atividades agrícolas são sólidos ou líquidos, tendo um potencial de poluição muito 

grande. Os resíduos gerados pelas cidades, como lixo, entulhos e produtos tóxicos 

são carreados para os rios com a ajuda das chuvas. Os resíduos líquidos carregam 

poluentes orgânicos (que são mais fáceis de ser controlados do que os inorgânicos, 

quando em pequena quantidade). As indústrias produzem grande quantidade de 

resíduos em seus processos, sendo uma parte retida pelas instalações de 

tratamento da própria indústria, que retêm tanto resíduos sólidos quanto líquidos, e 

a outra parte despejada no ambiente. No processo de tratamento dos resíduos 

também é produzido outro resíduo chamado “chorume”4, líquido que precisa 

novamente de tratamento e controle. As cidades podem ser ainda poluídas pelas 

enxurradas, pelo lixo e pelo esgoto. Enfim, a poluição das águas pode aparecer de 

vários modos, incluindo a poluição térmica, que é a descarga de efluentes a altas 

temperaturas, poluição física, que é a descarga de material em suspensão, poluição 

biológica, que é a descarga de bactérias patogênicas e vírus, e poluição química, 

que pode ocorrer por deficiência de oxigênio, toxidez e eutrofização. 

2.7.1 Causas poluição hídrica 

Portugal (1999), diz que como fruto da atuação do homem sobre o meio 

ambiente, surge o problema da poluição dos rios, lagos, oceanos, enfim, do sistema 

hídrico. As fontes de poluição da água dos rios são advindas dos esgotos 

domésticos, despejos industriais, escoamento da chuva das áreas urbanas e das 

águas de retorno de irrigação. Desse modo, principalmente no atual século, o 

                                            
4 Resíduo líquido proveniente de resíduos sólidos, particularmente quando dispostos no solo. 
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grande crescimento populacional e o desenvolvimento industrial, além do uso, cada 

vez maior, de fertilizantes químicos e inseticidas nas lavouras têm causado sérios 

danos aos rios e a vida de modo geral. 

2.7.2 Classificação da poluição hídrica 

Segundo Ramos (2003), as poluições dos recursos hídricos são classificadas 

em: 

Poluição Biológica: causada pelos esgotos urbanos ou por certas indústrias 

que lançam substâncias que favorecem a proliferação que microorganismos que 

consomem grande quantidade de oxigênio da água, assim, causando a morte de 

peixes que ali vivem, não por envenenamentos, mas sim por asfixia.  

Poluição Química: provocada por substâncias não biodegradáveis presentes 

na água. São aquelas que não podem ser decompostas pela ação dos 

microorganismos como metais pesados, detergentes, herbicidas, pesticidas, 

petróleo e outros. 

Poluição Física: provocada por resíduos radioativos com precipitação 

atômica, cujo perigo indireto manifestando-se de forma cancerígena e genética. 

2.7.3 Conseqüências da poluição hídrica 

Segundo Conchon (1990), as águas dos rios, lagos e mares possuem uma 

quantidade de oxigênio dissolvido em concentrações adequadas para manter os 

organismos vivos e também para garantir a reprodução das espécies e 

desenvolvimento das espécies. Porém existem substâncias que consomem o 

oxigênio dissolvido nas águas. Essa demanda do oxigênio pode ser exercida por 

reposição com produtos químicos e substâncias causadoras da DBO. 

O lançamento de despejos não tratados em ecossistemas aquáticos e sua 
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estabilização biológica podem causar a morte de organismos presentes nos corpos 

de água devido à exaustão do oxigênio dissolvido na água, além da possibilidade de 

organismos  patogênicos encontrados nos efluentes de produção transmitirem 

doenças, dentre elas a cólera, a febre e tifóide e as desenterias. Esta contaminação 

provocada pela poluição é responsável por 80% das doenças nos países em 

desenvolvimento (CRESPO, 1998).  

Conforme diz Amigo (1998) níveis de poluição altas podem causar inibição a 

atividades dos micro-organismos nos sistemas biológicos, causando danos de 

corrosão nas estruturas da estação de tratamento.  

2.8  BACIA DO RIO DO PEIXE 

A Bacia do Rio do Peixe, onde a empresa Primo Tedesco S.A, despeja seus 

efluentes é utilizado por diversas cidades e empresas. Cada vez mais a questão 

ambiental, principalmente a dos recursos hídricos, está se tornando requisito básico 

e obrigatório dentro das empresas. 

Segundo Lidner (2005): 

A Bacia do Rio do Peixe (Figura 2) apresenta uma área de drenagem e 
5.123 km2 e uma vazão média de 110 m3/s. Sendo que o Rio do Peixe 
nasce na Serra do Espigão (município de Matos Costa) e possui uma 
extensão de 290 km até sua desembocadura junto ao Rio Uruguai, pois 
seus principais afluentes são os rios do Bugre, Quinze de Novembro, São 
Bento, Estreito, Tigre, Pato Roxo e Pinheiro, pela margem direita, e os rios 
Cerro Azul, das Pedras, Castelhano, Caçador, Bonito, Veado e Leão, pela 
margem esquerda. 
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Figura 2 – Distribuição Espacial da Bacia do Rio do Peixe em relação à Bacia do Rio Uruguai 
Fonte: LIDNER, 2005 

O Rio do Peixe drena em sua área, 26 municípios antes de desaguar no Rio 
Uruguai, que são: Calmon, Caçador, Macieira, Rio das Antas, Salto veloso, 
Arroio Trinta, Treze Tílias, Anta Gorda, Iomerê, Fraiburgo, Videira, Pinheiro 
Preto, Tangará, Ibicaré, Água Doce, Herval do Oeste, Joaçaba, Ibiam, Erval 
Velho, Luzerna, Lacerdópolis, Ouro, Campos Novos, Capinzal, Ipira, 
Piratuba e Alto Bela Vista (Figura 3). 

Figura 3 – Municípios que drenam suas água para a bacia do Rio do Peixe 
Fonte: LIDNER, 2005 

O único rio que corta transversalmente o Estado de Santa Catarina é o Rio 
do Peixe, caminho escolhido no início do Século XX para a abertura da 
Estrada de Ferro São Paulo - Rio Grande do Sul, no oeste. A SC-303, 
Rodovia da Amizade, segue o mesmo traçado, na margem direita do Rio do 
Peixe.  Caçador, Rio das Antas e Macieira tem 100 % da área pertencente à 
Bacia do Rio do Peixe, Calmon tem 22%  e a nascente do Rio do Peixe. Isto 
resulta em uma área de 33% da BH Peixe e de 23% da população da Bacia. 
O deplecionamento do oxigênio dissolvido (OD) para estabilizar a carga 
orgânica expressa em Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) ocorre a 
alguns metros ou quilômetros (distância) à jusante e alguns minutos ou 
horas (tempo) depois do incidente. Em razão disto, a mortandade de peixes, 
entre outros efeitos, é sentida à jusante da ocorrência ou do derramamento 
de poluentes. A totalidade da população da Bacia pode ser afetada, se a 
intervenção não for rápida. 
No Alto Rio do Peixe as vazões são proporcionais à área de contribuição e, 
portanto, bem menores do que no médio e baixo Rio do Peixe. Toda a 
atividade localizada à montante transfere seus reflexos para jusante, porém 
a capacidade de assimilação dos despejos é bem mais reduzida, resultando 
em trechos de pior qualidade do curso de água.  
A velocidade das águas do Rio do Peixe, em função da declividade, agrava 
qualquer acidente ecológico, atingindo em poucas horas as captações de 
água para abastecimento público. Um desastre ocorrido à noite, já mostra 
seus reflexos danosos nas primeiras horas da madrugada.  
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As coletas de amostras do efluente da ETE da empresa Primo Tedesco S.A, 

foram  realizadas “in loco”, manualmente, sendo que foi coletado  da forma simples 

em dois pontos, na entrada do sistema biológico  e na saída da estação de 

tratamento, utilizou-se um frasco de vidro de 1 L, para cada amostra. Após a coleta, 

foi encaminhado para o laboratório químico 500 ml de amostra de cada frasco de 

vidro, para realizar a análise de DQO. 

QSTVWX Y Z [\]^_X `\ ^a]V^b_^

A análise de DBO foi realizada no laboratório do setor de ETE, utilizou-se a 

metodologia da empresa Primo Tedesco S.A, com base no Standard Methods for 

the Examination of Water (1985) conforme anexo B. 

Segundo ABTCP (1994), o objetivo da inoculo é introduzir, na amostra, uma 

população biológica capaz de oxidar a matéria orgânica. Seu emprego é necessário 

quando não houver microorganismos suficientes na amostra. O esgoto doméstico, 

sedimentado a 20ºC por 24h a 36h, é o material mais comumente empregado como 
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inoculo. A inoculação da amostra é para facilitar a oxidação do material orgânico 

pelos microorganismos, emprega-se inoculo adaptada a este meio. O inoculo 

adaptada a este meio. O inoculo adaptado pode ter diversas procedências: esgoto 

sanitário, adaptado laboratório, processo de tratamento entre outras. 

De acordo com os cálculos (ANEXO B), a alíquota de inoculo é de 1,3 ml, 

sendo que após a primeira análise, se verificou a ocorrência do consumo elevado de 

oxigênio, diante disso, a equipe técnica da empresa reduziu a alíquota para 0,2 ml 

do inoculo. 

QSTVWX c Z [\]^_X `\ Sb\dV]\ ba fosse séptica 

QSTVWX e Z fb\dV]\ d\]^_X`\
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Em virtude da quantidade de frascos de DBO disponíveis serem insuficientes, 

foi utilizado duas diluições de amostras ao invés de três sugeridas na metodologia 

utilizada pela empresa, isso foi possível após avaliação juntamente com a equipe 

técnica da empresa, que concluiu que não haveria nenhuma discrepância nos 

resultados. 

A análise de OD foi efetuada com o aparelho analisador de OD: Oxímetro 

Digimed MD4 

QSTVWX g Z Q\_\ hijk^_W\ Digital 
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As análises descritas no item anterior ocorreram nos dias 20, 23, 24, 27 e 30 

no mês de abril do ano de dois mil e sete, sendo que os resultados estão expressos 

por dia, no apêndice A. A média dos valores é apresentada na tabela nº 01 e 02. De 

acordo com o fluxograma que está expresso no anexo G, coleta do efluente de 

entrada, coleta de efluente de saída.  

Pode-se concluir que foram realizadas 18 análises do efluente de entrada e 

saída, sendo que foram validados cinco resultados de análises do efluente de 

entrada e três do efluente final. Os demais resultados foram abortados devido ao 

consumo excessivo de oxigênio e valores não condizentes com a realidade. 

4.1 EFLUENTE DE ENTRADA DO SISTEMA SECUNDÁRIO 

É a junção do efluente dos setores de celulose, máquinas de papel já 

clarificada, recuperação química e sanitários homogenizados, e sem correção de 

pH, pois a empresa não efetua esta correção. 

     

     Tabela 1 – Relação DQO/DBO do efluente de entrada  

DATA DBO DQO DQO/DBO 

20/04/2007 815 2.755,2 3,3 

23/04/2007 993 2284 2,4 

24/04/2007 362,66 645 1,8 

27/04/2007 458 873,6 1,9 

30/04/2007 297 666,7 2,2 

MÉDIA 585,13 1.444,9 2,32 

                    

Conforme Tabela nº 1 a DBO do efluente de entrada do tanque de 

homogenização variou de 297 mg/L à 993 mg/L, em um período de duas semanas, 

sendo fixado seu valor médio de 585,13 mg/L. 



.7

mnopqropsrtumvwxmyomtmmyozrtrtunpnomqr{puw|}ICO DA EMPRESA 
~zpquomtmn�u

2

2,2

2,4

1 2 3 4 5

ANÁLISE

V
A
LO

R
 D

E
 E

S
T
IM

A
T
IV

A

�����
����������
�����

QSTVWX �� Z ��_SkX_S�X `\ ^a]V^b_^ `^ ^b_WX`X da empresa Primo Tedesco 

O fator da DQO/DBO médio encontrado é de 2,32, praticamente igual o fator 

já utilizado pela empresa que é 2,3. Apesar do pouco número de análises devido ao 

curto período de estágio e falta de material para sua realização, observou-se que 

não houve uma variação no valores obtidos. Diante disso, significa que a empresa 

pode continuar utilizando o mesmo fator. 

Segundo Braile(1993) a relação DQO/DBO >2 é indicativa de quantidade 

considerável de matéria orgânica não biodegradável. Observando a figura 08, indica 

que a quantidade de M.O. não biodegradável não é significativo. 

4.2 EFLUENTE FINAL 

É o efluente que já foi tratado pelo sistema biológico será descartado para o 

corpo receptor.   

               Tabela 2 – Estimativa DQO/DBO do efluente de final 

DATA DBO DQO DQO/DBO 

23/04/2007 113 363 3,2 

24/04/2007 67 161,1 2,4 

30/04/2007 82 280 3,4 

MÉDIA 87,3 268 3,0 

                                

De acordo com dados expressados na Tabela nº 2. O esgoto bruto é 
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considerado médio por Metcalf & Eddy (1991) e Braile (1993) que consideram 500 

mg/L para um esgoto médio e 200 mg/L para um esgoto fraco. Variando de 82 mg/L 

a 113 mg/L, em um período de duas semanas, conforme demonstra a tabela, a 

empresa Primo Tedesco despeja efluente final fraco, por seu valor médio ser de 

87,3 mg/L. 
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Figura 9 – Estimativa do efluente final da empresa Primo Tedesco 

O fator médio de DQO/DBO do efluente final de 3,0 conforme Figura 09. 

Segundo Braile(1993) a relação DQO/DBO >2 é indicativa de quantidade 

considerável de matéria orgânica não biodegradável.  

O estudo realizado demonstrou que pode se estimada a DBO através da 

DQO.  Porém, neste caso o fator utilizado pela empresa é de 2,3 e os resultados 

apresentados neste trabalho é de 3, sendo muito pouco o número de análises 

realizadas, então não é confiável este fator encontrado, havendo necessidade de se 

realizar um maior número de análises.  

4.3 COMPARATIVO COM OUTRAS EMPRESAS 
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Foi encaminhado oficio conforme apêndice A, para seis empresas da região, 

que tem o processo de fabricação semelhante da Empresa Primo Tedesco. 

Somente retornou 32%. Conclui-se que por se tratar de questões ambientais as 

empresas não nos retornaram. 
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Figura 10 – Comparativo de correlação DQO/DBO efluente entrada entre empresas da região 
que utiliza o mesmo processo semelhante da empresa Primo Tedesco S.A 

A figura 10 é o comparativo do fator DQO/DBO do efluente de entrada entre 

empresas da região que utilizam processo semelhante da Primo Tedesco.  

O fator utilizado pela empresa Primo Tedesco é semelhante as empresas que 

responderam o ofício, isto se comprova observando a figura nº 10. 
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Figura 11 - Comparativo de correlação DQO/DBO efluente entrada entre empresas da região 
que utiliza o mesmo processo semelhante da empresa Primo Tedesco S.A 

A figura 11 é o comparativo da correlação do efluente final empresas da 

região que utilizam processo semelhante da Primo Tedesco.  

O fator utilizado pela empresa Primo Tedesco, é igual da empresa B, porém 

diferente da empresa A, já os resultados que foi encontrado nas análises são 

semelhantes da empresa A e diferente das empresa B, o que ver reforçar a 

necessidade realizar mais análises para comprovação dos resultados obtidos no 

efluente final. 
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A metodologia utilizada foi de fácil acesso para se chegar ao valor do fator 

para estimativa da DBO através da análise de DQO. 

Conforme consta na revisão bibliográfica estimar a DBO através da DQO tem 

fundamento, visto que a análise de DBO leva cinco dias para obter o resultado, e a 

DQO apenas 2 horas. Na operação de uma estação não podemos esperar este 

tempo, quando se realiza a análise do efluente, precisa-se de resultados 

imediatamente para efetuar correções no setor de tratamento. Com a estimativa da 

DBO através da DQO pode-se reduzir tempo e custos, melhorando assim a 

eficiência do efluente a ser tratado, contribuindo para redução dos poluentes 

despejados no Rio do Peixe.  

Conforme pôde se observar à empresa está dentro da legislação vigente, 

sem causar poluição hídrica, melhorando a qualidade de vida e o desenvolvimento 

regional por não estar degradando a bacia hidrográfica do Rio do Peixe. O Rio do 

Peixe, onde a empresa Primo Tedesco despeja seus efluentes é principal manancial 

de abastecimento público de diversas cidades.   

Os comparativos entre os fatores para estimativa da DBO entre as empresas 

consultadas demonstram que o fator de 2,3 utilizado pela empresa Primo Tedesco e 

fator de 2,32 encontrado nas análises realizadas deste trabalho no efluente de 

entrada do sistema biológico estão coerentes. Porém, no efluente final existem 

distorções entre os fatores comparados, sendo necessário maior número de 

análises para se chegar a um fator de estimativa de DBO através da DQO que seja 

confiável. 

Assim recomendam-se que seja dado continuidade as análises de DBO, pois 

as análises realizadas no efluente final ocorreu uma grande variação e além disto 

deverá ser feito uma maior quantidade de análises. O tempo de estágio é curto e 

também a empresa sempre vem sofrendo melhorias que resultam em modificações 

no processo operacional. 
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Engenharia Ambiental  

Rua Itororó, 800 – Centro – Cx Postal 232 

89500-000 – Caçador – SC 

Fone/fax (049) 3561-6200

Of.Circ.  EAM 019/07                                         Caçador, 14 de abril de 2007. 

Prezado Senhor 

            
Cumprimentando-o cordialmente, venho comunicar que o acadêmico do curso de 

Engenharia Ambiental JOSÉ EDUARDO MORAES está realizando um trabalho de 

conclusão de curso intitulado “Correlação entre as análises de DQO e DBO de ETE 

de empresas de papel e celulose”, sendo orientado pelo professor especialista 

Claudemir de Lima. Neste sentido, solicitamos a gentileza de contribuir com o 

preenchimento do questionário anexo, que objetiva coletar informações para 

apresentar a realidade aplicada no comparativo dos índices mencionados. 

Sem mais para o momento, agradeço a atenção. 

                                                                     Profa. Ms. Solange da Veiga Coutinho 

                                                                Coordenadora do Curso de Enga. Ambiental                                                   

Ilmo. Sr. 



ÛÜÝÞßàáâ ãäå

Responsável: Fulano de Tal 

1æ çèáéà êáà áëìíéàßà áîáéïð áÞÞðíáêáà àñð Þßáíéòáêas na ETE de sua empresa? 

( X æ Ýó
( X æ ôßÜÝßÞáôèÞá
(    ) DBO 
( X æ õçö
( X æ ÷øíéêðà àèàÝßëàðà
( X æ öõ
( X æ öèôÞðàâ ÷áéà ß Üßôáéà Ýßàáêðà

2) As análises são realizadas na própria empresa? 
(xæ ÷éÜ ù æ úñð

3) A empresa utiliza a DQO para estimar a DBO? 
(xæ ÷éÜ ù æ úñð

4) Se a resposta da última pergunta for positiva, qual a correlação que a empresa 
utiliza no efluente de entrada e no efluente final?

Por regra matemática.  
Ex. se o valor da DQO for de 01 até 50, divide-se por 10. 
Se o valor da DQO for de 51 até 180, divide-se por 5. 
Se o valor da DQO for acima de 180, divide-se por 3. 

0æ çèáí á ûÞßüýþëÿéá êáà áëìíéàßà5
  

(D) DQO                                                        H – Horário 
(D) DBO                                                        D – Diário 
(O) OD                                                          S – Semanal 
(H) Sólidos Suspensos                                 Q – Quinzenal 
(H) pH                                                           M – Mensal 

O – Outros: A cada 2 horas 



ÍÎÏÐÑÒÓÏÔÕÔÑ ÔÖ ×ÖÎØÑÓØÕÔÖÙÍÚ×
Engenharia Ambiental  

Rua Itororó, 800 – Centro – Cx Postal 232 

89500-000 – Caçador – SC 

Fone/Fax (049) 3561-6200

  

Of.Circ.  EAM 019/07                                                     Caçador, 14 de abril de 2007.

Prezado Senhor 

            

Cumprimentando-o cordialmente, venho comunicar que o acadêmico do curso de 
Engenharia Ambiental JOSÉ EDUARDO MORAES está realizando um trabalho de 
conclusão de curso intitulado “Correlação entre as análises de DQO e DBO de ETE 
de empresas de papel e celulose”, sendo orientado pelo professor especialista 
Claudemir de Lima. Neste sentido, solicitamos a gentileza de contribuir com o 
preenchimento do questionário anexo, que objetiva coletar informações para 
apresentar a realidade aplicada no comparativo dos índices mencionados. 
Sem mais para o momento, agradeço a atenção. 

  

                                                                      Profa. Ms. Solange da Veiga Coutinho 
                                                                Coordenadora do Curso de Enga. Ambiental                                                   

Ilmo. Sr. 



ÛÜÝÞßàáâ E�å
Responsável: Ciclano de Tal 

1) Quais das análises abaixo arroladas são realizadas na ETE de sua empresa? 

(x    ) pH 
(  x  ) temperatura 
( x   ) DBO 
(  x  ) DQO 
(  x  ) Sólidos suspensos 
(  x  ) OD  
(    ) Outros: ___cianeto, fenol, sulfeto, cor, turbidez, ferro, etc_____________ 

2) As análises são realizadas na própria empresa? 

(x   ) Sim                 (   ) Não 

3) A empresa utiliza a DQO para estimar a DBO? 

(  x ) Sim                 (   ) Não 

4) Se a resposta da última pergunta for positiva, qual a correlação que a empresa 
utiliza no efluente de entrada e no efluente final?

Varia de 2,8 a 3,5  DQO/QBO 

___________________________________________________________________ 

5) Qual a freqüência das análises? 
  
(s  ) DQO                                                        H – Horário 
(  s) DBO                                                        D – Diário 
(  s) OD                                                           S – Semanal 
(s ) Sólidos Suspensos                                 Q – Quinzenal 
( s ) pH                                                           M – Mensal 
                                                                     O – Outros______mensal_______ 
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DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO 

1. OBJETIVO E APLICAÇÃO 

2. RESPONSÁVEL/EXECUÇÃO 

Laboratorista do laboratório químico 

3. APARELHAGEM 

- Erlenmeyer de 250 ml com junta esmerilhada 24/40 

- Condensador liebig. 300 mm com junta esmerilhada 24/40 

- Pipeta volumétrica de 100 ml 

- Pipeta volumétrica 20 ml 

- Pipeta volumétrica 10ml 

- Balão aferido de  500 ml 

- Bureta de 50 ml 

4. REAGENTES 

- Dicromato de potássio (K2Cr2O7) 0,025N 

- Dicromato de potássio (K2Cr2O7) 0,25N 

- Reagente de ácido sulfúrico e sulfato de prata (H2SO4 + AgSO4) 

- Sulfato ferroso amoniacal Fe(NH4)2 (SO4)� 6 H2O 0,25 N 

- Ferroin – Solução indicadora 

- Sulfato de mercúrio (HgSO4) 

5. AMOSTRA 

Esgoto Geral 

- Tomar 20 ml de amostra ou uma quantia diluída para 20 ml, caso a 

coloração torne-se verde. 

6. PROCEDIMENTO 

6.1 – Coloque 0,4 g de HgSO4 noerlenmeyer de 250 ml; 

6.2 – Agite bem a amostra diluída e transfira, com uma pipeta de 20 ml para o 

erlenmeyer de 250 ml contendo HgSO4

6.3 – Adicione 5 ml de ácido sulfúrico concentrado e agitar; 
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esgoto geral e 10 ml de Nk2Cr2O7 0,025N na amostra de água do rio; 

6.5 – Coloque diversas bolinhas de vidro previamente secas à 105°C por uma 1 

hora; 

6.6 – Conecte o erlenmeyer no condensador; 

6.7 – Pela parte superior do condensador adione, lentamente e com constante 

agitação, 25 ml do reagente de H2SO4 + AgSO4; 

6.8 – Deixe a solução ferver a refluxo por 2 horas;

6.9 – Deixe esfriar e lave o condensador adicionando água deionizada pela parte 

superior; 

6.10 – Dilua a amostra para aproximadamente 150 ml e esfrie até a 

temperatura ambiente; 

6.11 – Adicione 2 ou 3 gotas de solução indicadora ferroin; 

6.12 – Titule com o sulfato ferroso amoniacal 0,25N até a viragem de azul 

esverdeado para um marrom avermelhado. Anote o gasto”B”. 

6.13 – Em outros dois erlenmeyer de 250 ml, coloque 0,4 g de HgSO4 cada 

um; 

6.14 – Adicione 20 ml de água deionizada; 

6.15 – continue de acordo com os itens 3 à 12, para determinação da prova 

em branco. Anote os gastos de sulfato ferroso amoniacal como “A”. 

7- CÁLCULOS 

Para amostra de esgoto geral: 

Mg/L DQO = (A-B) x N x 8000 / ml de amostra 

N = Normalidade do sulfato ferroso amoniacal 

8 – DISTRIBUIÇÃO 

Setor de controle da Qualidade 

Laboratório Químico 

9 – OBSERVAÇÕES 

Bibliografia: Stander Methodos for the examination os Water and 

Wastewater 14 th edition – pg 550. AWWA CF 
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DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO 

1. OBJETIVO E APLICAÇÃO 

2. RESPONSÁVEL/EXECUÇÃO 

Laboratorista do laboratório químico 

3. APARELHAGEM 

- Pipeta volumétrica de 2 ml 

- Pipeta volumétrica de  1 ml 

- Incubadora  20ºC 

- Frasco de DBO DE 300 ml 

- pHmetro 

- Bastão de vidro 

- Erlenmeyer de 250 ml 

- Cilindro de 1000 ml 

- Pipeta graduada de 20ml 

- Pipeta Volumétrica de 100 ml 

- Barrilete de oxigenar a água 

- Bomba de ar, do tipo usada em aquário 

4. REAGENTES 

- Nutriente I 

- Nutriente II 

- Nutriente III 

- Nutriente IV 

- Solução de sulfato manganoso 

- Solução de álcali-iodeto-azida 

- Ácido sulfúrico concentrado 

- Solução tampão de fosfato 

- Solução de sulfato de magnésio 

- Solução de cloreto férrico 

- Solução de cloreto de cálcio 

- Solução indicadora de amido 
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- Tiossulfato de sódio 0,025N 

OBS: Em qualquer teste de DBO é necessário saber a DQO do efluente, 

para poder calcular a quantia adequada do efluente e do inoculo utilizada para a 

realização do teste de DBO. 

5. PROCEDIMENTO 

a. Coleta de amostras 

     As amostras para determinação da DBO podem ser coletadas em frasco 

de vidro ou plástico. O volume necesssário é de +/- 1000 ml. As amostras não 

analisadas imediatamente se preservam por até 24 horas À 4ºC. 

b. – Coleta do inoculo 

c. Armazenar uma porção de esgoto doméstico filtrado à 20ºC durante 24 

horas, usar em seguida. 

d. Água de diluição  

Aerar por 1,5 h um volume de água deionizada suficiente para realizar os 

testes de DBO. Adicionar 1 ml de cada nutriente (tampão de fosfato, sulfato de 

magnésio, cloreto férrico e o cloreto de cálcio) por litro de água aerada. Deixar 

em repouso por +/- minutos antes de iniciar diluição da amostra 

e. Preparação da amostra 

Ajustar o Ph da amostra para 6,5 à 7,5 se necessário. Utilizando 3 

cilindros de 1000 ml, preparar a amostra, enchendo por sifonização parcialmente 

com água de diluição.; Em seguida, acrescentar a cada cilindro a quantidade 

adequada de amostra e inoculo. 

OBS: 

a) Método de determinação das quantias adequadas de amostra (efluentes) 

% de amostra proveta 2 = 1200 / DQO 

Volume proveta 2 = % x 10 

Volume proveta 1 = Volume proveta 2 / 2 

Volume proveta 3 = Volume proveta 2 + volume proveta 1 

b) Método de determinação das quantias de inoculo 

% inoculo = 60 / DQO 

Volume da inoculo = % x 10 
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- Completar também por sifonização, os 3 cilindros com água de diluição, 

agitar com bastão de vidro cuidando para que não se formem bolhas de ar: 

- De cada cilindro transferir por sifonização amostra já diluída (já 

preparada) para dois frascos de DBO. 

- Determinar o OD inicial de uma série, e a outra série de frascos encubar 

por 5 dias à 20ºC 

- Após 5 dias determinar a OD 

- Deve-se fazer o teste também para inoculo usando o mesmo método de 

diluição da amostra. 

- Checagem da água de diluição 

- Encher por sifonização dois frascos de DBO com água de diluição, 

determinar OD1 e OD5. A quantidade de oxigênio consumido não deverá ser 

superior À 0,2 mg/L. 

Checagem do inoculo 

- Preparar uma solução de ácido glutâmico / glucose de 150 mg/L de 

glutâmico por 150 mg/L de glucose; 

- Diluir à 2% com água de diluição mais a quantia de inoculo calculada 

acima; 

- Determinar o OD 1 e OD 5; 

- Calcular a DBO que deve ser 200 +/- 37 mg/L. 

6. CÁLCULOS 

OD = Gasto x N x 8000 x f  

                       100 

Onde: 

OD = Oxigênio dissolvido 

Gasto= Tiossulfato gasto na titulação 

N= Normalidade do tiossulfato de sódio 

F= Fator de correção da normalidade de tiossulfato de sódio 

mg/L DBO = (D1-D2) – (B1 – B2) x F  

                                     P 

Onde:  

D1 = OD1 da amostra 
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D2 = OD5 da amostra 

B1 = OD da inoculo 

B2 = OD do inoculo 

f =  volume de inoculo na diluição da amostra 

 Volume de inoculo que consumiu 0,5 mg/L do oxigênio 

P =                        1000  

Volume da amostra (efluente) na diluição 

Mg/L DBO5 do inoculo = OD1 – Odf  x 1000 

                                          volume de inoculo 

OBS: O resultado é aquele ou a média daqueles para os quais a 

quantidade de OD consumido durante a incubação represente de 35 À 75% da 

quantidade de Od inicial (descartar os que saírem fora da relação DBO/DQO) 

Tabela de correção de DBO 

3 dias – DBO encontrada x 1,360 

4 dias – DBO encontrada x 1,133 

5 dias – DBO encontrada x 1.000 

6 dias – DBO encontrada x 0,907 

7 dias – DBO encontrada x 0,850 

Observação quanto à técnica de DBO 

a) DBO do inoculo 

Se a DBO do inoculo resultar em um valor baixo, significa que este 

inoculo tem pouca matéria orgânica mas ela é efetiva, na análise usar uma 

quantidade de inoculo um pouco maior. 

b) Cálculo da DBO da inoculo 

DBO mg/L = OD inicial – OD final 

                                   0,03  

c) Água de diluição 

1º Passo – aerar a água 
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2º Passo – adicionar os nutrientes 

3º Passo – fazer a OD inicial após trinta minutos e encubar em um 

frasco 5 dias à 20ºC. Após fazer a OD final, a diferença não deve exceder 0,5 

mg, este resultado significa água de diluição com qualidade aceitável. 
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NUTRIENTE I – SOLUÇÃO BUFFER DE FOSFATOS 

1. OBJETIVO 

2.  UTILIZAÇÃO ANÁLISE: DBO 

SETOR ETE 

3. RESPONSÁVEL/EXECUÇÃO 

Laboratorista do laboratório químico 

4. DEFINIÇÕES 

5.  REAGENTES 

- Fosfato de potássio (KH2PO4) 

- Fostato de potássio dibásico (K2HPO4) 

- Fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4.&H2O) 

- Cloreto de amônio (NH4Cl) 

- Água deionizada 

6. APARELHAGEM 

- Balão volumétrico de 250 ml 

- Copo de Becker de 300 ml 

- Prato de alumínio par pesagens 

7. AMOSTRAGEM 

8. PROCEDIMENTO 

- Pese exatamente, em prato de alumínio tarado, as seguinte quantidades 

de reagentes 

2,1256 g de KH2PO4 

5,437 g de K2HPO4 

8,35 g DE NA2HPO4 

0,425 g DE NH4Cl 
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- Coloque-os em um copo de Becker e adicione um pouco de água 

deionizada para dissolver os reagentes 

- Transfira para um balão de 250 ml e complete o volume até a marca 

OBS: O pH final da solução deverá ser 7,2 sem ajustamentos. 

9. DISTRIBUIÇÃO 

Setor de Controle de Qualidade 

Laboratório Químico 
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NUTRIENTE II – SOLUÇÃO DE SULFATO DE MAGNÉSIO 

1. OBJETIVO 

2.  UTILIZAÇÃO ANÁLISE: DBO 

      SETOR ETE 

3. RESPONSÁVEL/EXECUÇÃO 

Laboratorista do laboratório químico 

4. DEFINIÇÕES 

5.  REAGENTES 

- Sulfato de magnésio hepta hidratado MgSO4 . 7H2O 

- Água deionizada 

6. APARELHAGEM 

- Balão volumétrico de 250 ml 

- Copo de becker de 300 ml 

7. AMOSTRAGEM 

7.1 - Dissolver 5,6  gramas de MgSO4 . 7 H22O em água deionizada 

7.2 – Passar para balão de 250 ml e completar o volume 

8. PROCEDIMENTO 

8.1 – Dissolver 5,6 gramas de MgSO4 . 7H2O em água deionizada 

8.2  - Passar para balão de 250 ml e completar o volume 

9. DISTRIBUIÇÃO 

Setor de Controle de Qualidade 

Laboratório Química 
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NUTRIENTE III – SOLUÇÃO DE CLORETO FÉRRICO  

  

1. OBJETIVO 

2.  UTILIZAÇÃO ANÁLISE: DBO 

      SETOR ETE 

3. RESPONSÁVEL/EXECUÇÃO 

Laboratorista do laboratório químico 

4. DEFINIÇÕES 

5.  REAGENTES 

- Cloreto de ferro (FeCl3.6H2O ou FeCl3) 

- Água deionizada 

6. APARELHAGEM 

- Balão volumétrico de 1000 ml 

- Copo de becker de 500 ml 

7. AMOSTRAGEM 

7.1 – Pesar exatamente 0,25 gramas de FeCl3.6H2O ou 0,15 gramas de     

FeCl3 

7.2 – Dissolver com água deionizada 

7.3 – Passar para balão de 1000 ml e completar o volume 

8. PROCEDIMENTO 

a. – Dissolver 5,6 gramas de MgSO4 . 7H2O em água deionizada 

b.  – Passar para balão de 250 ml e completar o volume 

9. DISTRIBUIÇÃO 

Setor de Controle de Qualidade 

Laboratório Química 
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NUTRIENTE IV – SOLUÇÃO DE CLORETO DE CÁLCIO  

  

1. OBJETIVO 

2.  UTILIZAÇÃO ANÁLISE: DBO 

      SETOR ETE 

3. RESPONSÁVEL/EXECUÇÃO 

Laboratorista do laboratório químico 

4. DEFINIÇÕES 

5.  REAGENTES 

- Cloreto de cálcio anidro (CaCl2) 

- Água deionizada 

6. APARELHAGEM 

- Balão volumétrico de 1000 ml 

- Copo de becker de 500 ml 

7. AMOSTRAGEM 

7.1 – Pesar exatamente 6,785 gramas de Cacl2  

7.2 – Dissolver com água deionizada 

7.3 – Passar para balão de 1000 ml e completar o volume 

8. PROCEDIMENTO 

a. – Dissolver 5,6 gramas de MgSO4 . 7H2O em água deionizada 

b.  - Passar para balão de 250 ml e completar o volume 

9. DISTRIBUIÇÃO 

Setor de Controle de Qualidade 

Laboratório Química. 
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Bactérias – Organismos vegetais microscópicos, geralmente sem clorofila, 
essencialmente unicelulares e universalmente distribuídos. 

DBO – É a determinação da quantidade de oxigênio dissolvida na água e utilizada 
pelos microorganismos na oxidação bioquímica da matéria orgânica. É o parâmetro 
mais empregado para medir a poluição, normalmente utilizando-se a demanda 
bioquímica de cinco dias (DB05). 

DQO – Medida da capacidade de consumo de oxigênio pela matéria orgânica 
presente na água ou água residuária. É expressa como a quantidade de oxigênio 
consumido pela oxidação química, no teste específico. Não diferencia a matéria 
orgânica estável e assim não pode ser necessariamente correlacionada com a 
demanda bioquímica de oxigênio. 

Efluente – Qualquer tipo de água, ou outro líquido que flui de um sistema de coleta, 
de transporte, como tubulações, canais, reservatórios, elevatórias, ou de um sistema 
de tratamento ou disposição final, como estações de tratamento e corpos de água. 

Estação de tratamento – Conjunto de instalações, dispositivos e equipamentos 
destinados ao tratamento. Quando dedicada a tratar água bruta para uso público ou 
industrial, chama-se estação de tratamento de água (ETA); para tratamento de 
esgotos domésticos, estação de tratamento de esgotos (ETE); para esgotos 
industriais, estação de tratamento de despejos industriais (ETDI) ou estação de 
tratamento de efluentes industriais (ETEI). 

Kraft – nome genérico dado a uma série de papéis, fabricados com celulose não 
branqueada, geralmente na cor natural

Nutrientes – São os compostos de NH3 e PO4 indispensáveis para o 
desenvolvimento de microorganismos, como algas, em sistema secundário de 
tratamento e suas descargas nos rios e lagos. 

Oxigênio dissolvido – O oxigênio dissolvido é requerido para a respiração dos 
microorganismos aeróbios e de todas as outras formas de vida aeróbias. O oxigênio 
só é fracamente dissolvido em água. A quantidade de oxigênio dissolvido depende 
de: (1) solubilidade do gás: (2) pressão parcial do gás na atmosfera; (3) 
temperatura; (4) grau de pureza (salinidade, sólidos em suspensão etc.) da água. 

Metabolizar – processo no qual as fontes de energia são transformadas em 
energia. 
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Polímero – Substância constituída de moléculas de alto peso molecular, cada qual 
composta  

Substrato  – Meio físico, químico ou biológico , onde se desenvolvem organismos. 

Biodecomposição – é caracterizada por uma fase lenta, que é o período 
necessário para adaptação e início da multiplicação da massa bacteriana, além de 
uma fase de decomposição rápida, cujo crescimento bacteriano é máximo. 

Tratamento primário – operações unitárias, com vistas principalmente à remoção e 
estabilização de sólidos em suspensão, tais como sedimentação, flotação, digestões 
de lodo, remoção da umidade do lodo. 

Tratamento secundário – operações unitárias de tratamento, visando 
principalmente à redução de carga orgânica dissolvida, geralmente por processos 
biológicos de tratamento. 

Água aerada – água residuária artificial ou natural, em que a aeração mecânica ou 
por ar difuso é usada para suprir a maior parte de oxigênio necessário.

Oxidação matéria – transformação em que um número de oxidação aumenta, 
perda de elétrons. 

Ebulição – uma substancia passa do estado líquido para o estado gasoso, e é 
constante para uma mesma substância, nas mesmas condições de pressão. 

Titulantes – substância que está sendo manipulada, que está dentro da bureta. 

Água residuária – qualquer despejo ou resíduo líquido com potencialidade de 
causar poluição. Resíduos líquidos ou de natureza sólida conduzidos pela água, 
gerados pelas atividades comerciais, domésticas (operações de lavagem, excretas 
humanas etc.) ou industriais. 

Sedimentabilidade – Material com partículas maiores e que vão decantar em certo 
período de tempo maior que os menores. 

Chorume – Resíduo líquido proveniente de resíduos sólidos, particularmente 
quando dispostos no solo. 

Inoculo – Amostra retirada de uma fossa séptica, população biológica capaz de 
oxidar a matéria orgânica, sendo que seu emprego é necessário quando não houver 
microorganismos suficientes na amostra.  


