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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante:

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do  Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na moda-

lidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Ministério 

da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distancia (SEED) e de 

Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas técni-

cas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da for-

mação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou econo-

micamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de ensi-

no e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir o 

ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino e 

o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das 

redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus ser-

vidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional quali-

ficada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de promo-

ver o cidadão com capacidades para produzir, mas também com autonomia 

diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, esporti-

va, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Janeiro de 2010

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br





Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de lin-

guagem e facilitar a organização e a leitura.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto. 

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assun-

to ou "curiosidades" e notícias recentes relacionadas com o tema 

estudado. 

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizados no texto. 

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, 

artigos, filmes, músicas, sites, programas de TV. 

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferen-

tes níveis de aprendizagem, para que o estudante possa realizá-las 

e conferir o seu domínio do tema estudado. 

Reflita: é o momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever 

sobre pontos importantes e/ou questionamentos.





Palavra dos professores-autores

Bem-vindo à disciplina Tratamento de Efluentes,

Preparamos esta disciplina para que você possa aprimorar seus conhecimen-

tos sobre efluentes, desde  sua geração até seu tratamento. Dessa forma, este 

caderno cuida de  assuntos e informações que julgamos importantes na for-

mação de profissionais da área ambiental, com ênfase no saneamento básico. 

Devemos mencionar que não pretendemos trazer ideias inéditas e que a maior 

parte do material aqui apresentado é fruto de revisão bibliográfica que realiza-

mos sobre assuntos relacionados com saneamento já difundidos em universi-

dades, indústrias e organizações.

O objetivo geral desse material é proporcionar, de forma clara e sucinta, aces-

so a conhecimentos sobre tratamento de efluentes, para minimizar impactos 

decorrentes de lançamentos inadequados desses rejeitos no ambiente. 

Quanto a nós professores, atuamos na área ambiental há mais de cinco anos, 

em especial no tratamento de água, esgotos sanitários, efluentes industriais e 

resíduos sólidos. Atuamos na área acadêmica e na área de consultorias empre-

sariais, trabalhando, direta e indiretamente, com organizações espalhadas 

por todo o Brasil. 

Portanto, nossa pretensão é contribuir para o aprimoramento dos conheci-

mentos referentes ao tratamento de efluentes, sempre com o enfoque ambi-

ental necessário para garantir a sustentabilidade do planeta.

Temos certeza de que será um prazer trabalharmos juntos nesta caminhada.

Bom estudo!

e-Tec BrasilTratamento de efluentes
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Apresentação da disciplina

Prezado estudante:

Bem-vindo à disciplina Tratamento de Efluentes! Não temos dúvidas de que 

você está esperando esta disciplina como parte de seu aprendizado para apri-

morar seus conhecimentos sobre formas de poluição, minimização dos impac-

tos causados pelo lançamento inadequado de resíduos que afetam e prejudi-

cam nosso ambiente.

Este trata de assuntos e informações que julgamos importantes na formação 

de profissionais da área ambiental, com ênfase no tratamento de efluentes. 

Devemos mencionar que não pretendemos trazer ideias inéditas e que a maior 

parte do material aqui apresentado é fruto de revisão bibliográfica que realiza-

mos sobre assuntos relacionados com Tratamento de Efluentes (TE).

O objetivo geral desse material é proporcionar, de forma clara e objetiva, 

acesso a conhecimentos sobre os princípios do tratamento de efluentes a 

partir das características qualitativas e quantitativas desses resíduos, dos 

requisitos e padrões de qualidade preconizados pela legislação ambien-

tal vigente para esses efluentes e para os corpos de água brasileiros.

Assim, você será capaz de definir níveis, processos e sistemas de tratamento 

que contribuam para a preservação e/ou manutenção da qualidade do ambi-

ente, mesmo com o lançamento desses efluentes.

Com isso, você já pode perceber a importância da disciplina Tratamento de 

Efluentes - com carga horária de 60 horas - em seu curso e em sua formação 

profissional.

Para facilitar seu estudo, organizamos esse caderno em quatro aulas:

•

•

Aula 1 Noções de qualidade das águas

Aula 2 Características das águas residuárias



•

•

Aula 3 Requisitos e padrões de qualidade para efluentes e corpos 

de água

Aula 4 Níveis, processos e sistemas de tratamento de esgotos

Na primeira aula, você terá acesso a informações sobre os usos da água,  clas-

sificação, a evolução do conceito da importância da água, as impurezas 

encontradas nelas e os conceitos de poluição e contaminação desse recurso 

natural em virtude da presença de impurezas.

Na aula 2, você terá acesso a informações sobre as características qualitati-

vas e quantitativas das águas. Assim você será capaz de quantificar vazão, 

concentração e carga de poluentes presentes nos efluentes, e bastante 

usados na prática.

Na aula 3, irá estudar os requisitos e padrões de qualidade para efluentes e 

corpos de água, de acordo com a legislação ambiental vigente em nosso país.

Finalmente, na última aula, que trata de níveis, processos e sistemas de trata-

mento de esgotos, você aprenderá a definir unidades e sistemas de tratamen-

to para os efluentes estudados.

Está pronto para iniciar a leitura deste caderno com vontade, garra e per-

sistência? 

Leia então, com atenção, cada tópico, refaça os exemplos verificando se real-

mente houve aprendizado e, em seguida, faça os exercícios propostos para 

testar seu nível de compreensão do tema em estudo.

Bom trabalho e sucesso em seus estudos.

Curso Técnico em Meio Ambientee-Tec Brasil
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Projeto instrucional

Disciplina: Tratamento de Efluentes

Ementa básica da disciplina: Efluentes líquidos e suas características; Trata-

mento de efluentes e Técnicas de amostragem; Parâmetros ambientais signifi-

cativos; Interpretação de resultados analíticos; Normas, portarias, resoluções  

e regulamentos ambientais vigentes; Tratamento preliminar, primário (físico-

químico), secundário (biológico) e terciário; Técnicas de tratamento aeróbio 

de esgotos sanitários; Técnicas de tratamento anaeróbio de esgotos sanitári-

os; Identificação e quantificação dos subprodutos gerados no tratamento 

biológico – gás metano e lodo; Monitoramento de sistemas de tratamento de 

águas residuárias.

Aula

1
água

2 Características das águas 
residuárias

3 Requisitos e padrões de 
qualidade para efluentes 
e corpos de água

4 Níveis, processos e 
sistemas de tratamento 
de esgotos

Noções de qualidade da 

Objetivos da Aprendizagem

1.

2.Explicar a importância, a qualidade e os usos da 
água para o homem;

3.Conceituar poluição e contaminação.

1.Listar as impurezas que podem ser encontradas na 
água;

2.Apontar os principais parâmetros físicos, químicos e 
biológicos para avaliar a qualidade da água;

3.Calcular os tipos de vazão de águas residuárias;

4 Calcular cargas orgânicas.

1.Discutir a Resolução n. 357, de 17 de março de 
2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(BRASIL, 2005);

2.Explicar a Resolução n. 274, de 29 de novembro de 
2000, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(BRASIL, 2000).

1. Identificar os níveis de tratamento de esgotos 
sanitários;

2.Descrever as unidades componentes dos níveis de 
tratamento, seus princípios, objetivos, vantagens e 
desvantagens;

3.Especificar as aplicações das unidades de tratamento.

Recordar o conceito de água;

Carga Horária

10

15

15

20
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Aula 1 - Noções de qualidade da água

Objetivos:

Recordar o conceito de água;

Explicar a importância, a qualidade e os usos da água para o 

homem;

Conceituar poluição e contaminação.

•

•

•

Por que será que a falta de água com qualidade para as futuras gerações é 

tema abordado, nos dias de hoje, nos diversos meios de comunicação? O que 

você pensa sobre isso? 

Pois bem. Nessa aula discutiremos essa problemática e trataremos da impor-

tância da água e os usos que o homem faz dela. Assim, você terá noções bási-

cas sobre as impurezas encontradas na água e será capaz de diferenciar os 

conceitos de poluição e contaminação. 

Lembre-se! Para trabalhar em tratamento de efluentes, é importante que você 

tenha noções de como ocorreu o desenrolar histórico da relação do homem 

com a água. É igualmente importante que tenha conhecimento da qualidade 

da água em função dos usos que se faz dela. Porém, mais importante de tudo 

é que você saiba identificar exemplos de poluição e contaminação da água 

para indicar formas de tratamento e de minimização.

Olhe bem para a figura seguinte? O que representa? Água? Mas o que é água? 

Como você a definiria?

1.  Água: conceitos
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O vocábulo água é proveniente do latim aqua e significa “substância líquida, 
inodora e insípida encontrada em grande abundância na natureza, em estado 
líquido, nos mares, rios, lagos; em estado sólido, constituindo o gelo e a neve; 
em estado de vapor visível, na atmosfera, formando neblina e as nuvens de 
vapor invisível sempre no ar. A água é composta de dois átomos de hidrogênio 
e um átomo de oxigênio” (Laudelino Freire, 1940).

A partir dessa definição formal, a água pode ser conceituada como:

Sua definição se parece com alguma dessas que acabamos de mencionar? 
Percebeu diferença significativa?

Pois bem, para que haja compreensão sobre o que entendemos por água, é 
importante que você observe, ao longo da história, o relacionamento da huma-
nidade com a água.

De fato, o desenvolvimento das civilizações humanas sempre esteve associado 
à sua proximidade aos corpos de água. A água, como elemento estratégico, 
sempre foi fator prioritário nas tomadas de decisão que buscassem o desen-
volvimento econômico e cultural. Assim, a preocupação do homem esteve 
relacionada com a disponibilidade de água – no que diz respeito à quantidade 
-, ou seja, no atendimento das necessidades imediatas das populações huma-

•

•

•

•

•

•

•

Solvente universal;

Recurso natural de valor econômico, estratégico e social;

Essencial à existência e ao bem-estar do homem e à manutenção dos 
ecossistemas do planeta;

Bem de domínio público (Resolução 357/2005 do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente);

Componente de seres vivos, como meio de vida de várias espécies 
vegetais e animais;

Elemento representativo de valores sócioculturais;

Fator de produção de bens de consumo e produtos agrícolas.

 “Água que nasce
na fonte…

Serena do mundo
E que abre um

Profundo grotão.
Água que faz 

inocente
Riacho e deságua

Na corrente do 
ribeirão...

(Guilherme Arantes)

www.sxc.hu
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nas e por sua provável abundância irrestrita. Dessa maneira, houve predomí-
nio do uso da água para abastecimento humano e irrigação de culturas.

Há relatos de obras de reservação e de irrigação de água realizadas há 

400 anos a. C. na Grécia. 

Na índia, por volta de 3.750 anos a. C., foram construídas galerias de 

esgotos para afastar os dejetos humanos do contato direto nos aglo-

merados urbanos.

Hipócrates (460 a.C – 377 a. C.) – da  cidade de Cós, na Grécia, consi-

derado o “pai da medicina” - em seus escritos trata de temas relacio-

nados com “ares, água e lugares”, certamente se referindo a prováveis 

correlações entre doenças e águas.

Com o consumo cada vez maior de água para uso próprio e para irrigação de 

culturas, surgiram doenças que causaram mortandade de centenas de pessoas.

•

•

•

fotopedia.com

No entanto, é somente a partir do século XIX, com a teoria dos germes do 

cientista francês Louis Pasteur (1822-1895), que a preocupação do homem 

em relação à água deixa de ser apenas em termos de quantidade e passa a ser 

também em termos de qualidade. Pasteur provou ao homem que existe corre-

lação entre doenças, agentes e  sua provável veiculação pela água. Assim, o 

homem passou a se preocupar se a água a ser consumida poderia ou não 

afetar sua saúde. 

Louis Pasteur, nascido em Dole (França), em 27 de dezem-

bro de 1822, foi um cientista francês que desenvolveu a 

primeira vacina contra a raiva. Ficou mais conhecido por 

inventar o processo de pasteurização do leite e vinho para 

impedir a proliferação de germes e, consequentemente, 

reduzir doenças transmissíveis à população. 
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Ao expor a teoria dos germes, demonstrou que toda enfermidade infecciosa 

tem sua causa em um micróbio que pode se propagar entre as pessoas e que 

era necessário buscar o micróbio responsável por cada enfermidade para  

determinar um modo de combatê-lo. 

Morreu aos 72 anos de idade, em 28 de setembro de 1895, em Marnes-la-

Coquette, França. 

Com o desenvolvimento e a evolução das civilizações, os hábitos e costumes 

do homem acarretaram o aumento da demanda por água e contribuíram para 

a escassez atual da água do mundo e para a pouca qualidade desta água.

Ter acesso à água é essencial para a vida humana. Mas será que serve qual-

quer água? Será que é importante a água ter qualidade? O que você pensa 

sobre isso?

Do ponto de vista sanitário, o conceito de qualidade de água é um pouco mais 

amplo do que do ponto de vista quantitativo, pois podemos afirmar que a 

qualidade de  determinada água é função de:

2.  Qualidade e usos da água

•

•

Condições naturais, devido ao escoamento superficial causado pela 

precipitação e a infiltração de partículas, substâncias e impurezas no 

solo. A precipitação em forma de chuva contribui para que a água, ao 

entrar em contato com o solo, carregue impurezas contidas no próprio 

solo para pontos mais baixos como rios e lagos. Além disso, parte 

dessa água pode infiltrar nas camadas mais profundas do solo e poluir 

e/ou contaminar mananciais subterrâneos.

Uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica pelo homem que pode 

ocorrer de forma concentrada com o lançamento pontual de despejos 

gerados nas diversas atividades domésticas e industriais em corpos 

hídricos ou mesmo no solo. Esse lançamento também pode ser feito de 

forma dispersa, a exemplo da aplicação de defensivos agrícolas no solo 

que, ao entrarem em contato com a água da chuva, são encaminhados 

em parte para pontos mais baixos como rios e lagos, ou se infiltram em 

camadas mais profundas do solo.

Com esses exemplos, é possível notar que a qualidade da água está direta-

mente relacionada com o uso que se faz dela, e que as características da água 

são mudadas com seu uso.
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Mas você sabe quais são os usos da água? Você usa a água para fazer o quê?

Pois bem, a Resolução 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente – CONAMA (BRASIL, 2005), dispõe sobre a classificação 

dos corpos de água e as diretrizes ambientais para seu enquadramento. 

Segundo esta Resolução, podem ser considerados usos múltiplos da água:

•

•

•

•

•

• Dessedentação 

•

•

•

•

•

Abastecimento humano: ingestão, higiene pessoal, limpeza de uten-

sílios, lavagem de roupas, veículos, pisos e banheiros, preparo e cozi-

mento de alimentos, irrigação de jardins e combate de incêndios, 

entre outras.

Abastecimento Industrial: fabricação de produtos (insumo), lavagem 

de matérias-primas e de equipamentos, caldeiras para produção de 

vapor, refrigeração de equipamentos, lavagem de pisos das áreas de 

produção, incorporação aos produtos, reações químicas, higiene dos 

funcionários, combate a incêndios, entre outras.

Irrigação: cultivo de hortaliças, lavouras de grande porte;

Recreação: com contato direto - natação, mergulho; sem contato 

direto - esportes aquáticos (esqui aquático), pesca e navegação 

esportiva;

Estético: fins paisagísticos;

de animais: ingestão;

Preservação da flora e fauna;

Aquicultura: criação de frutos do mar como mariscos, ostras, berbi-

gões, camarões, dentre outros;

Transporte: navegação; passageiros e cargas;

Geração de energia elétrica: por meio de vapor de água nas usinas 

termoelétricas ou pelo aproveitamento de energia potencial ou cinéti-

ca da água nas usinas hidrelétricas;

Diluição e afastamento de despejos: diluição de esgotos sanitários e 

efluentes industriais.

DESSEDENTAÇÃO
Matar a sede. No caso 
de dessedentação de 
animais o significado é 
dar água para os 
animais beberem e 
matarem sua sede.
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a) a)

b) b)

c) c)

d) d)

Conseguiu responder com facilidade? Parabéns. Isto significa que você está 

lendo com atenção e aprendendo. Agora volte ao texto e verifique se suas 

respostas estão corretas ou não. Caso, em algumas, você se  tenha equivoca-

do, procure descobrir o porquê.

Pois bem, o uso mais nobre é representado pelo abastecimento de água para 

consumo humano, registrando que diversos critérios de qualidade devem ser 

atendidos para seu uso. Por outro lado, o uso de menor nobreza está relacio-

nado com a diluição de despejos que não exige nenhuma requisito especial 

em termos de qualidade (SPERLING, 2005).

A situação brasileira de oferta de água ainda é privilegiada em relação 

a outras partes do mundo, onde predominam características de relevo 

e de clima associadas a elevada densidade demográfica, resultando 

em situações de extrema gravidade para a gestão de recursos hídricos.

Por outro lado, há má distribuição desse recurso. De acordo com 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2000), o 

Brasil possui cerca de 12% da água doce do planeta, ressaltando que 

89% da água está nas regiões Norte e Centro-Oeste, com população 

de 14,5%; apenas 11% está nas regiões regiões Nordeste, Sudeste e 

Sul, com 85,5% dos brasileiros.

Mas como definir quais usos tem maior ou menor importância em caso de 

escassez ou conflito pelo uso da água?

A Lei n. 9433, de 8 de janeiro de 1997  - que institui a Política Nacional 

dos Recursos Hídricos (BRASIL, 1997) – classifica os usos em:

•

•

Identifique, escrevendo ao lado da imagem, a que tipo de uso de água a ima-

gem corresponde, sem voltar ao texto.
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•

•

•

•

Prioritários - correspondentes ao abastecimento humano e à desse-

dentação de animais;

Preponderantes - correspondentes aos demais usos.

Independentemente de qualquer uso que se faça da água, seja para abasteci-

mento humano seja para transporte (navegação), haverá alteração de sua 

qualidade. Dependendo da intensidade, pode prejudicar o mesmo uso, ou 

outro  de maior importância. 

Assim, conflitos pelo uso da água pode haver quanto à utilização da água. 

Seja ,exemplo:

O lançamento e, consequentemente, a diluição de despejos de ori-

gem humana, industrial e agrícola podem degradar a qualidade da 

água e afetar outros usos, tais como abastecimento humano, indus-

trial, irrigação, preservação da fauna e da flora e recreação.

O uso consuntivo dos recursos hídricos, isto é, destinado ao consumo, 

é aquele em que parte da água utilizada não retorna ao corpo de água 

da qual foi retirada. Como exemplo, podemos citar: 

a irrigação (na qual parte da água fornecida é retirada para a 

constituição da vegetação ou evapora),

o abastecimento urbano (no qual existe perda de água signifi-

cativa no sistema de distribuição de água dos municípios),

o abastecimento industrial (no qual também ocorre perda no 

sistema de distribuição de água dos municípios ou a incorpora-

ção da água no produto manufaturado).

Com as alterações na qualidade e quantidade da água, devido aos usos que se 

faz dela, é necessário promover tratamento das águas captadas em mananci-

ais superficiais ou subterrâneos e dos dejetos gerados nas atividades.

Por isso, algumas exigências devem ser atendidas para atingir padrões especí-

ficos reportados na legislação ambiental vigente para  obter a qualidade míni-

ma correspondente ao uso que se fará da água. Esses padrões específicos são 

estabelecidos com base em diferentes requisitos de qualidade determinados 

por parâmetros físicos, químicos e biológicos. Quais? 

Não se preocupe. Estudará essas variáveis indicadoras de qualidade da água 

na Aula 2.

•

•

•
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Mas, como ponto de partida para a discussão sobre a qualidade da água, você 

precisa conhecer as principais legislações ambientais brasileiras vigentes rela-

cionadas com os padrões de qualidade de água para os diversos usos. Você 

conhece alguma delas? Poderia aqui citar?

Pois bem, vejamos as principais:

Resolução n. 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (BRASIL, 2005). Dispõe sobre a classificação dos cor-

pos de água e diretrizes ambientais para seu enquadramento, bem 

como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes;

Resolução n. 396, de 3 de abril de 2008, do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (BRASIL, 2008). Dispõe sobre a classificação e diretri-

zes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas;

Resolução n. 274, de 29 de novembro de 2000, do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (BRASIL, 2000). Define os critérios de 

 em águas brasileiras;

Portaria n. 518, de 25 de março de 2004, do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2004). Estabelece os procedimentos e responsabilidades 

relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo 

humano e seu padrão de .

Para complementar seu estudo sobre o que foi discutido em relação às legisla-

ções ambientais vigentes (Resoluções 357/2005, 396/2008 e 274/2000), você 

pode acessar o site do Ministério do Meio Ambiente (www.mma.gov.br). Para 

aprender um pouco mais da Portaria 518/2004, você pode acessar o site do 

Ministério da Saúde (www.saude.gov.br).

Agora que você já conhece alguns dos diversos usos da água, a influência 

desses usos na qualidade da água, exemplos de conflitos pelo uso da água, 

bem como as principais legislações ambientais brasileiras vigentes, é impor-

tante saber diferenciar os conceitos de poluição e contaminação.

•

•

•

balneabilida-

de

•

potabilidade

BALNEABILIDADE

POTABILIDADE 

Capacidade que um local 
tem de possibilitar banho 
e realização de atividades 
esportivas em suas águas. 

É a qualidade das águas 
destinadas à recreação de 

contato primário. A 
balneabilidade é 

determinada a partir da 
quantidade de bactérias 

do grupo coliforme 
presentes na água.

Conjunto de 
características físicas, 
químicas e biológicas 
baseadas em padrões 

definidos pelo Ministério 
da Saúde que indicam se 
a água é adequada para 

consumo humano.
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3.  Poluição e contaminação da água
No tópico 2, você conheceu a legislação referente à classificação dos corpos 

de água e as condições e padrões de lançamento de efluentes.

Segundo você, a existência de uma legislação específica com padrões e limites 

a serem atingidos é suficiente para garantir água com qualidade para abaste-

cimento humano?  O que costuma acontecer em sua localidade? A água que 

você utiliza para consumo próprio é potável? Como você sabe?

Mesmo com a implementação da legislação ambiental vigente, por meio de 

portarias e leis, para preservação e manutenção da qualidade de água em 

corpos hídricos, qualquer lançamento de despejos na água acarretará em 

poluição e/ou contaminação. Isso porque o lançamento do despejo irá alterar 

as características físicas, químicas e biológicas iniciais da água, ou seja, irá 

mudar a qualidade e a quantidade da água existente no corpo hídrico.

Mas o que é poluição?

Como o termo poluição não exprime um conceito absoluto, isto é, não existe 

uma conceituação única, vamos aprender o conceito com base em alguns 

autores.

Para a Lei 6938, de 31 de agosto de 1981, do Ministério do Meio Ambi-

ente (BRASIL, 1981) - que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente -, poluição é a “degradação da qualidade ambiental resul-

tante de atividades que direta ou indiretamente:

Braga et al. (2005) associam o conceito de poluição a indesejáveis 

ações pelas atividades e intervenções humanas no ambiente. Por 

•

•

•

•

•

•

•

prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

afetem desfavoravelmente a biota;

afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;

lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 

ambientais estabelecidos". 
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outro lado, consideram também poluição a que foge de controle, não 

provocada pelo homem, caracterizada pelos fenômenos naturais.

Sperling (2005) define poluição das águas como adição de substânci-

as ou forma de energia que alterem a natureza do corpo de água, 

prejudicando seus possíveis usos. Esta é uma definição essencialmen-

te prática, principalmente analisando as medidas de controle para 

reduzir a poluição.

Podemos dividir a poluição do corpo de água em duas formas: poluição pontu-

al e poluição difusa. Vejamos, resumidamente, cada uma delas.

Poluição pontual - o poluente atinge o corpo de água de forma única. 

Exemplos: descarga em um rio de um emissário que transporta esgotos 

sanitários ou efluentes industriais, emissões gasosas industriais; líquidos 

de aterro sanitário da decomposição de resíduos sólidos urbanos. As 

fontes pontuais são mais facilmente identificadas e controladas do que 

as fontes difusas.

•

Poluição difusa - O poluente ingressa no corpo de água de forma 

distribuída, ao longo de sua extensão. 

Exemplos: drenagem pluvial; agrotóxicos aplicados na agricultura e 

dispersos no ar, carregados pelas chuvas para os rios ou lençol freáti-

co; gases expelidos do escapamento de veículos automotores, entre 

outras.

Poluição pontual
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Poluição difusa

Resíduos tóxicos

Poluição é o mesmo que contaminação? O que você pensa?

Certamente, já ficou claro para você o que é poluição. Vamos estudar, então, 

o que é contaminação?

De acordo com a Lei 9433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Naci-

onal dos Recursos Hídricos, contaminação é um caso particular da poluição. 

A água de um determinado manancial está contaminada quando recebe 

lançamentos de  ou substâncias químicas ou 

radioativas que podem causar malefícios a saúde e ao bem-estar do homem. 

microrganismos patogênicos

MICRORGANISMOS 
PATOGÊNICOS
São capazes de causar 
doenças no homem e 
nos animais e podem 
ser transmitidos por 
veiculação hídrica.

A contaminação das águas é 

dada por agentes que afetam 

negativamente o ecossistema, 

resultando em alterações nas 

estrutura e funcionamento 

das comunidades.

Quais as fontes de poluição dos 

recursos hídricos?

www.sxc.hu
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As principais fontes são:

•

•

•

•

•

•

•

Origem natural (decomposição de vegetais, erosão das margens, 

salinização);

Esgotos domésticos;

Efluentes industriais;

Águas de escoamento superficial;

Origem agropastoril (excrementos de animais, pesticidas, fertilizantes);

Águas de drenagem de minas;

Resíduos sólidos.

Para ampliar pouco que seja, os conceitos, precisamos entender que a água 

utilizada, que tem suas características alteradas em função do uso que se faz 

dela, é denominada de água residuária. Pode ser proveniente de:

Dessa forma, fica claro para nós que qualquer uso que se faça da água irá 

acarretar a geração de um rejeito que deve ser tratado e disposto adequada-

mente para não poluir o ambiente e prejudicar as gerações atuais e futuras.

Nesta aula, você estudou o conceito de água e sua importância para o homem. 

Além disso, você aprendeu um pouco sobre o conceito da qualidade da água, 

os usos múltiplos da água e alguns conflitos em função desses usos.

Ficou sabendo das legislações ambientais vigentes relacionadas com os padrões 

de qualidade de água para os diversos usos, como a Resolução n. 357/2005 

(BRASIL, 2005), Resolução n. 396/2008 (BRASIL, 2008), Resolução n. 274/2000 

(BRASIL, 2000) e Portaria n. 518/2004 (BRASIL, 2004).

Por fim, você aprendeu a diferenciar os conceitos de poluição e contaminação, 

com exemplos relacionados com  área de saneamento.

•

•

•

Atividades humanas em residências, instituições e comércios - esgotos 

sanitários;

Diversas origens e tipos de indústrias - efluentes industriais;

Escoamento de água que infiltra no solo, como  água da chuva - 

águas de infiltração.

Resumo



e-Tec Brasil27Tratamento de efluentes

Atividades de Aprendizagem
1. De acordo com a Resolução 357 do CONAMA (BRASIL, 2005), quais  

os usos múltiplos da água?

2. De acordo com Política Nacional dos Recursos Hídricos (BRASIL, 
1997), cite e explique como podem ser classificados os usos da água.

3. Marque V para afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

(   ) Contaminação ambiental é a introdução no meio ambiente de agen-

tes que afetam negativamente o ecossistema, provocando altera-

ções na estrutura e funcionamento das comunidades.

(   ) Poluição ambiental é a alteração das condições físicas, químicas ou 

biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 

matéria ou energia resultante das atividades humanas, em níveis 

capazes de, direta ou indiretamente, serem impróprias, nocivas ou 

ofensivas à saúde, à segurança e ao bem-estar da população; pode 

criar condições adversas às atividades sociais e econômicas; ocasi-

onar danos à flora, à fauna, a outros recursos naturais, às proprie-

dades públicas e privadas ou à paisagem urbana.

(   ) A poluição das águas é a alteração das propriedades físicas, quími-

cas e biológicas das águas, que possa importar em prejuízo à saúde, 

à segurança e ao bem-estar das populações e ainda comprometer  

sua utilização para fins agrícolas, industriais, comerciais, recreativos 

e, principalmente, a existência normal da fauna aquática.

4. Poluição pode ser definida como a introdução no meio ambiente de 
qualquer matéria ou energia que venha a alterar as propriedades 
físicas, químicas ou biológicas desse meio, afetando ou podendo 
afetar, por isso a “saúde” das espécies marinhas ou vegetais que 
dependem ou tenham contato com ele, ou que nele venham a pro-
vocar modificações físico-químicas nas espécies minerais presentes. 
Ao  estudar o tema  poluição, a literatura mostra que são dois os 
principais tipos considerando  sua origem, a saber:

a) poluição hídrica e poluição do solo;

b) poluição pontual e poluição difusa;

c) poluição aquática e poluição marinha;

d) poluição atmosférica e poluição visual;

e) poluição móvel e poluição estacionária.
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5. Segundo Braga et al. (2002), a poluição é uma alteração indesejável 
nas características físicas, químicas ou biológicas da atmosfera, litos-
fera ou hidrosfera que cause ou possa causar prejuízo à saúde, à 
sobrevivência ou às atividades dos seres humanos e de outras espé-
cies ou ainda deteriorar materiais. É (são) considerado(s) fonte polui-
dora difusa: 

a. (   ) Lançamento de esgoto doméstico.

b. (   ) Lançamento de efluente industrial.

c. (   ) Lançamento de efluentes industriais gasosos.

d. (   ) Agrotóxicos aplicados na agricultura.

e. (   ) Aterro sanitário de lixo urbano. 

6. Cite e explique as principais fontes de poluição.
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Aula 2 - Características das águas residuárias

Objetivos:

Listar as impurezas que podem ser encontradas na água;

Apontar os principais parâmetros físicos, químicos e biológicos 

para avaliar a qualidade da água;

Calcular os tipos de vazão de águas residuárias;

Calcular cargas orgânicas.

•

•

•

•

No último tópico da aula anterior, você estudou o conceito de água residuária. 

Talvez tenham ficado algumas dúvidas, ainda. 

Por exemplo: como podemos estabelecer a qualidade e a quantidade de água 

residuária? Você saberia dizer como fazer isto?

Para você avaliar se sua resposta está correta, leia o que iremos abordar nessa 

aula: as características qualitativas e quantitativas das águas residuárias. Inici-

almente, estudará alguns parâmetros físico-químicos e biológicos e os tipos 

de vazão e, em seguida, aprenderá a calcular as vazões e as cargas orgânicas 

das águas residuárias.

Lembre-se: Para trabalhar em tratamento de efluentes, é importante que 

você tenha noções básicas de alguns parâmetros de qualidade (físicos, quími-

cos e biológicos) das vazões de águas residuárias geradas em função dos 

diversos usos da água. 

É igualmente importante que você tenha conhecimento básico de matemáti-

ca para efetuar os cálculos de quantificação de vazão e de cargas. 
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Porém, mais importante de tudo é que você saiba interpretar os resultados 

obtidos nas determinações dos parâmetros, das vazões e das cargas para 

posteriormente escolher as unidades e os sistemas de tratamento, aprender 

sobre a legislação ambiental vigente e os parâmetros de monitoramento do 

desempenho dessas unidades. 

Por isso, a seguir, iremos tratar dos parâmetros físicos, químicos e biológicos 

que indicam a qualidade da água.

Você saberia dizer como estabelecer a qualidade da água?

Talvez não saiba nem tenha condição de saber. Sabe por quê?

Inicialmente, porque a qualidade da água ou da água residuária é caracteriza-

da pela determinação de parâmetros ou indicadores físicos, químicos e bioló-

gicos que indicam os processos e operações que deverão ser utilizados para 

tratamento das águas e águas residuárias. 

Em segundo lugar, porque as determinações desses parâmetros devem ser 

feitas por entidades especializadas, de acordo com metodologias padroni-

zadas.

Os resultados dessas determinações devem ser interpretados em conjunto, e 

não separadamente, para que possam ser obtidas conclusões a respeito da 

qualidade da água, ou da água residuária.

Vamos, então, aprender um pouco mais sobre esses parâmetros?

A- Parâmetros físicos

Os parâmetros físicos são aqueles relacionados principalmente com o aspecto 

estético da água. São alguns parâmetros físicos a cor, a turbidez, o sabor, o 

odor, a temperatura. Vejamos, resumidamente, cada um deles.

1.  Parâmetros de qualidade da água

• Cor

É uma característica física devido à presença de substâncias em solução na 

água que podem ser da decomposição da matéria orgânica como vegetação 

de fundo de rios, ferro e manganês, resíduos industriais e esgotos domésticos. 
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A cor pode tornar o líquido inadequado para uso em indústrias de produção de 

bebidas e alimentos, de fabricação de louças e papéis e em indústrias têxteis.

A unidade de medida de cor é UC que significa unidade de cor.

A cor é variável em efluentes industriais, pois está diretamente relacionada 

com o processo industrial realizado. Em esgotos sanitários, a cor é ligeiramen-

te cinza em esgotos frescos e variável de cinza-escuro a preto, em esgotos 

domésticos sépticos.

 Turbidez

É uma característica física devido à presença de material em suspensão na água, 

finamente dividido ou em estado coloidal, e de organismos microscópicos. Esse 

material pode ser proveniente de partículas de rocha, argila e silte, algas e 

outros microrganismos, esgotos sanitários, efluentes industriais e da erosão.

A unidade de medida de turbidez é a UNT que significa unidade de turbidez.

A turbidez será maior em esgotos sanitários mais frescos ou mais concentra-

dos do que em esgotos sanitários sépticos.

Turbidez e cor elevadas podem tornar a água imprópria para consumo huma-

no pelo aspecto estético ou por manchar roupas e aparelhos sanitários.

 Sabor e Odor

Sabor é a interação entre o gosto doce, salgado, azedo e amargo. Odor é a 

sensação olfativa. Essas características estão associadas à presença de sólidos 

•

•

COR

TURBIDEZ

SABOR E ODOR

TEMPERATURA

15 uH

5,0 UNT

DOCE / AGRADÁVEL

25ºC

Parâmetros físicos da água

www.sxc.hu
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em suspensão, sólidos dissolvidos e gases dissolvidos (gás sulfúrico) na água 

provenientes de matéria orgânica em decomposição, microrganismos (algas), 

esgotos domésticos e efluentes industriais. 

Águas com sabor e odor acentuados são rejeitadas para consumo humano.

No caso de águas residuárias, o odor varia em função do processo industrial 

realizado. O odor é desagradável (oleoso) em esgotos sanitários frescos e 

fétido em esgotos sanitários sépticos devido a produtos de decomposição.

Além disso, essas características físicas podem ainda promover:

Além desses parâmetros, outra característica física importante é a temperatu-

ra, principalmente para a caracterização das águas residuárias.

Temperatura

É importante saibamos que o aumento da temperatura pode causar os seguin-

tes danos à qualidade da água:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dificuldade de penetração da luz solar, essencial às reações de fotos-

síntese;

Soterramento de pequenos animais, plantas ou ovos de peixes, des-

truindo-os por asfixia;

Obstrução de órgãos respiratórios dos peixes e outros animais aquá-

ticos;

Sedimentação de sólidos em corpos hídricos, reservatórios de água 

(assoreamento);

Sedimentação de sólidos orgânicos que causam geração de maus 

odores e consumo de oxigênio.

Redução na concentração de oxigênio dissolvido, devido à diminuição 

da solubilidade dos gases;

Emanação de gases que causam mau cheiro na água;

Aumento da ação tóxica de muitos compostos;

Coagulação de proteínas;

Proliferação de parasitas;

Sensibilidade dos peixes às variações bruscas na temperatura ( 6 °C);

Diminuição da viscosidade da água.

A medição da temperatura é feita pela intensidade de calor presente na amos-
otra de água ou de água residuária em graus Celsius ( C).
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B - Parâmetros químicos

Além dos parâmetros físicos, precisamos também estudar os parâmetros quími-
cos que correspondem aos índices mais importantes de caracterização da quali-
dade de uma água. 

São alguns parâmetros químicos:

Potencial Hidrogeniônico (pH), Alcalinidade, Acidez, Nitrogênio, Fósfo-
ro, Oxigênio Dissolvido (OD), Matéria Orgânica, Micropoluentes Inor-
gânicos, Micropoluentes Orgânicos. 

A seguir, vamos apresentar, resumidamente, cada um destes nove parâmetros 
químicos.

 Potencial Hidrogeniônico (pH)

Potencial Hidrogeniônico (pH) é a concentração de íons hidrogênio (em escala 
antilogarítmica) que indica se a água está ácida (pH < 7,0), neutra (pH = 7,0) 
ou alcalina (pH > 7,0).

Essa característica está associada à dissolução de rochas, absorção de gases da 
atmosfera, oxidação da matéria orgânica, fotossíntese, esgotos sanitários e 
efluentes industriais (lavagem ácida de tanques).

A medição do pH é importante para:

•

•

 

Parâmetros químicos da água

pH

NITRATO

NITRITO

(6,0 < pH < 9,5)

(10,0 mg/L)

(1,0 mg/L)

• saúde pública, pois valores baixos ou elevados podem causar irritação 

na pele e/ou nos olhos;

www.sxc.hu
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•

•

•

tratamento de água, pois valores elevados causam incrustações às 
tubulações e peças; valores baixos causam corrosividade e agressivi-
dade em canalizações e barcos (pH < 6,0). O pH deve ser corrigido 
antes e após a adição de qualquer produto químico no tratamento de 
água para abastecimento público;

tratamento de esgotos para manutenção de valores de pH entre 5,0 e 
9,0 (ideal de 6,0 a 8,5) para não afetar a atividade dos microrganis-
mos no tratamento biológico dos esgotos. Valores elevados de pH 
possibilitam a precipitação de metais;

corpos de água para evitar proliferação de algas. Valores baixos de pH 
podem indicar presença de efluentes industriais, promover destruição 
da vida aquática (pH < 4,0) e danos às plantas por dissolução de ferro 
(Fe), alumínio (Al) e magnésio (Mg).

• Alcalinidade

Alcalinidade é a concentração de íons que neutralizarão os íons de hidrogê-
nio, ou seja, é a capacidade da água de neutralizar os ácidos (capacidade de 
tamponamento).

-Os principais constituintes da alcalinidade são os bicarbonatos (HCO ), carbo-3
2- -natos (CO ) e os hidróxidos (OH ).3

Essa característica química se deve à presença de sólidos dissolvidos e está 
associada à dissolução de rochas, reação do dióxido de carbono (CO ) com a 2

água (proveniente da atmosfera ou da decomposição da matéria orgânica) e 
efluentes industriais.

A unidade de medida da alcalinidade é mg/L de carbonato de cálcio (CaCO ), 3

ou seja, mg CaCO /L.3

Como visto anteriormente, a alcalinidade pode ser expressa em função do pH 
e do teor de gás carbônico em:

•

•

•

•

pH > 9,4 - na forma de hidróxidos e bicarbonatos;

8,3 < pH < 9,4 - na forma de carbonatos e bicarbonatos;

4,4 < pH < 8,3 - apenas na forma de bicarbonatos.

A medição da alcalinidade é importante para:

tratamento de água, pois elevado teor de alcalinidade confere gosto 

amargo à água e promove incrustações em tubulações;
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

tratamento de esgotos, pois baixo teor de alcalinidade reduze o valor 
do pH, afetando a atividade dos microrganismos que degradam bio-
logicamente os esgotos.

pH > 8,2 - ausência de  livre;

4,5 < pH < 8,2 - acidez carbônica;

pH < 4,5 - acidez devido à presença de ácidos minerais fortes de eflu-
entes industriais.

tratamento de água, pois águas com acidez mineral são desagradáveis 
ao paladar;

controle de corrosão de tubulações e materiais devido à baixa acidez 
da água.

nitrogênio orgânico na forma dissolvida (N_org); 

nitrogênio molecular (N ); 

amoniacal (NH  na forma livre; NH  na forma ionizada);

nitrito (NO ); 

nitrato (NO ).

Acidez

Característica química capaz de neutralizar bases e evitar alterações bruscas 
de pH, devido às concentrações de gás carbônico livre (CO ) na água.2

Essa característica química se deve à presença de sólidos e gases dissolvidos 
(CO , H S) na água proveniente do gás carbônico (CO ) absorvido da atmosfe-2 2 2

ra, da decomposição da matéria orgânica, do gás sulfídrico (H S), de efluentes 2

industriais com ácidos minerais ou orgânicos e da passagem da água por 
minas abandonadas.

A unidade de medida da acidez é mg/L de carbonato de cálcio (CaCO ), ou 3

seja, mg CaCO /L.3

A acidez pode ser interpretada em termos de tratamento e abastecimento 
público de água em:

CO2

A medição da acidez é importante para:

Nitrogênio

O nitrogênio pode ser encontrado nas seguintes formas nos corpos de água:

2

+
3 4

-
2

-
3
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O nitrogênio na forma gasosa também pode ser encontrado no ambiente. A 

unidade de medida do nitrogênio é mg/L.

A forma do nitrogênio pode variar de acordo com o pH do meio em:

+
4

3

+
4

3

•

•

•

pH < 8,0 nitrogênio amoniacal na forma ionizada ( )

pH = 9,5 50% de nitrogênio amoniacal na forma livre (NH ) e 

50% de nitrogênio amoniacal na forma ionizada (NH )

pH > 11,0 nitrogênio amoniacal na forma livre (NH ).

NH

Nos esgotos sanitários, as formas predominantes do nitrogênio são orgânica e 

amoniacal. O nitrogênio orgânico corresponde a grupamentos amina. O nitro-

gênio amoniacal tem sua origem na ureia que é rapidamente degradado. Essas 

formas de nitrogênio são determinadas em laboratório pelo método Kjeldahl. 

O Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK) corresponde a:  NTK = N_org + NH3

- -O Nitrogênio Total (NT) corresponde a: NT = NTK + NO  + NO2 3

A medição do nitrogênio é importante para:

•

•

•

•

•

•

•

monitorar o crescimento acentuado de algas em lagoas e represas 

quando é presente em elevadas concentrações. Esse fenômeno é 

denominado de eutrofização;

indicar estágios de poluição, sendo poluição recente quando o nitro-

gênio está na forma orgânica ou de amônia e poluição remota quan-

do o nitrogênio está na forma de nitrito;

verificar concentração de nitrogênio na forma de nitrato na água que 

pode causar meta-hemoglobinemia (síndrome do bebê azul);

verificar concentração de nitrogênio na forma de amônia livre que é 

um composto tóxico aos peixes. Para evitar isso, é importante a manu-

tenção do pH próximo à neutralidade;

tratamento de água de abastecimento público, deve ser consultado o 

Padrão de Portabilidade (Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde) 

(Brasil, 2004);

tratamento de águas residuárias, deve ser consultada Resolução 

357/2005 do CONAMA (Brasil, 2005);

tratamento de águas residuárias na relação de 100:5:1 em termos de 

DBO:N:P, ou seja, matéria orgânica, nitrogênio e fósforo que são indis-

pensáveis para crescimento de microrganismos.
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•

•

•

•

Fósforo

Originado da dissolução de compostos do solo, da decomposição de matéria 

orgânica e da decomposição celular de microrganismos. Além disso, o fósforo 

pode ser proveniente de lançamento de esgotos sanitários e efluentes indus-

triais, detergentes, excrementos de animais e fertilizantes.

O fósforo pode ser encontrado nos corpos de água nas seguintes formas de 

ortofosfatos, polifosfatos e fósforo orgânico. Os ortofosfatos são comumente 
3- 2- -encontrados nas seguintes formas na água: PO , HPO , H PO , H PO . 4 4 2 4 3 4

A unidade de medida do fósforo é mg/L. A medição do fósforo é importan-

te para:

monitorar o crescimento acentuado de algas em lagoas e represas 

quando é presente em elevadas concentrações. Esse fenômeno é 

denominado de eutrofização; a concentração de fósforo é limitada de 

1,0 a 2,0 mg/L nessas situações;

realizar o tratamento de água de abastecimento público. Deve-se, 

então, consultar o Padrão de Portabilidade (Portaria 518/2004 do 

Ministério da Saúde) (Brasil, 2004);

fazer o tratamento de águas residuárias - a relação é de 100:5:1 em 

termos de DBO:N:P, ou seja, matéria orgânica, nitrogênio e fósforo 

que são indispensáveis para crescimento de microrganismos.

O estado de  de lagos e represas pode ser interpretado de acordo 

com a concentração de fósforo em:

 eutrofização EUTROFIZAÇÃO
Processo de 
degradação de lagos 
e outros reservatórios 
naturais de água 
quando enriquecidos 
excessivamente de 
nutrientes (fósforo e 
nitrogênio). O 
aumento da 
concentração de 
nutrientes favorece o 
crescimento e a 
multiplicação de 
algas, o que provoca 
o aumento da turbidez 
da água e não permite 
a ocorrência da 
fotossíntese. 

•

•

•

0,01 mg/L < fósforo < 0,02 mg/L não eutrófico

0,02 mg/L < fósforo < 0,05 mg/L estágio intermediário

fósforo > 0,05 mg/L eutrófico

É importante salientar que, para lançamento de efluentes em represas com 

problemas de eutrofização, a concentração total de fósforo é limitada de 

1,0 mg/L a 2,0 mg/L.

Oxigênio dissolvido (OD)

Originado da dissolução do oxigênio atmosférico e da produção pelos orga-

nismos fotossintéticos. Além disso, pode ser introduzido no meio líquido por 

•
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aeração artificial ou pela produção pelos organismos fotossintéticos em cor-

pos de água eutrofizados.

A unidade de medida do oxigênio dissolvido é mgO /L.2

O oxigênio dissolvido é importante para que os organismos aeróbios possam 

sobreviver e realizar atividades como a degradação da matéria orgânica. 

Nesse processo, esses microrganismos consomem o oxigênio dissolvido (O ) 2

na respiração e liberam o gás carbônico (CO ). Assim, há depleção de oxigênio 2

dissolvido no meio que pode acarretar na mortandade de diversos seres aquá-

ticos, inclusive peixes. A condição anaeróbia ocorrerá se houver completo 

consumo de oxigênio do meio.

Além disso, o oxigênio dissolvido é medido para:

•

•

•

•

•

caracterizar os efeitos da poluição de corpos hídricos que receberam 

despejos orgânicos;

auxiliar no controle operacional de estações de tratamento de esgotos 

sanitários; no caso de reatores aeróbios, é importante que haja teor 

mínimo de OD maior do que 1,0 mg/L;

verificar se há geração de maus odores na condição de ausência de 

oxigênio, ou seja, anaerobiose caso o oxigênio seja totalmente consu-

mido;

indicar presença de algas, ou seja, quando há geração de oxigênio 

pelo processo da fotossíntese com valores de OD maiores que o valor 

de saturação;

indicar presença de matéria orgânica, ou seja, quando há provável 

despejo de esgotos no corpo hídrico com valores de OD menores que 

o valor de saturação.

A solubilidade de oxigênio dissolvido varia com a altitude e com a temperatu-

ra. A concentração de saturação é de 9,2 mg/L em corpos de água ao nível do 
omar e temperatura de 20 C.

Baixos valores de oxigênio dissolvido podem acarretar na:

•

•

•

mortandade de alguns peixes valores de OD em torno de 

4 mg/L a 5 mg/L;

mortandade total dos peixes valores de OD iguais a 2 mg/L;

condição de anaerobiose valores de OD iguais a 0 mg/L.
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• Matéria Orgânica

Originada da presença de sólidos em suspensão e sólidos dissolvidos prove-

nientes de matéria orgânica vegetal e animal e de microrganismos. Além 

disso, pode ser proveniente de lançamento de esgotos sanitários e efluentes 

industriais.

A matéria orgânica pode ser causadora dos principais meios de poluição das 

águas. Isso porque os microrganismos consomem oxigênio dissolvido em seus 

processos metabólicos e na estabilização da matéria orgânica. 

Os principais constituintes da matéria orgânica nos esgotos sanitários são 

proteínas, carboidratos, gordura e óleos, fenóis, pesticidas, entre outros. Para 

medir a concentração de matéria orgânica, presente em esgotos sanitários ou 

efluentes industriais, são utilizados métodos de medida direta (Carbono Orgâ-

nico Total - COT) e métodos de medida indireta (Demanda Bioquímica de 

Oxigênio – DBO e Demanda Química de Oxigênio - DQO).

A unidade de medida da matéria orgânica é mg/L.

A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) indica a quantidade de oxigê-

nio requerida para estabilizar a matéria orgânica carbonácea (que contém 

carbono) por processo biológico. 

Comumente, é avaliada a concentração de oxigênio dissolvido após 5 dias do 
oinício da medição de DBO à temperatura de 20 C (DBO ) devido à oxidação 5,20

de 60% a 70% da matéria orgânica. 

As principais vantagens da medida de DBO são:

•

•

•

•

•

Indicação aproximada da fração biodegradável do despejo;

Indicação da velocidade de degradação do despejo;

Indicação da velocidade de consumo de oxigênio;

Determinação aproximada da quantidade de oxigênio necessária para 

estabilização da matéria orgânica.

As principais desvantagens da medida de DBO são:

Baixos valores de DBO podem ser falsamente obtidos quando os 

microrganismos não estão adaptados;
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•

•

•

Os microrganismos podem ser inibidos por substâncias tóxicas;

Necessidade de inibição de microrganismos responsáveis pela oxida-

ção da amônia para evitar consumo de oxigênio para nitrificação;

Teste demorado, complicando o controle operacional de uma estação 

de tratamento.

A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DQO) indica o consumo de oxigênio 

durante a oxidação química da matéria orgânica. Para isso é adicionado dicro-

mato de potássio (K Cr O ) na amostra a ser analisada. 2 2 7

As principais vantagens da medida de DQO são:

teste rápido - de duas a três horas;

indica quantidade de oxigênio necessário para estabilização da maté-

ria orgânica;

teste não é afetado pela desnitrificação.

As principais desvantagens da medida de DQO são:

oxidação da fração biodegradável e inerte;

não fornecimento de informações sobre velocidade de consumo de 

matéria orgânica;

certos constituintes inorgânicos podem ser oxidados e interferir no 

resultado.

Micropoluentes inorgânicos

Essa característica química se deve à presença de sólidos em suspensão e dis-

solvidos na água proveniente de efluentes industriais, atividades mineradoras, 

atividades de garimpo e agricultura.

Os micropoluentes inorgânicos são, em sua maioria, tóxicos. Alguns exemplos 

de micropoluentes inorgânicos que se dissolvem na água são arsênio, cádmio, 

cromo, chumbo, mercúrio e prata.

Conhecer esses micropoluentes é importante, pois:

em baixas concentrações, alguns metais são nutrientes para os seres 

vivos;

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

em elevadas concentrações, alguns metais são considerados tóxicos 

para o ambiente aquático e para os microrganismos responsáveis pelo 

tratamento biológico de esgoto;

na saúde pública, são importantes cianetos e flúor.

A unidade de medida dos metais é mg/L  ou  µg/L.

Micropoluentes Orgânicos

Essa característica química se deve à presença de vegetais como madeira (tani-

no, lignina, celulose e fenóis) ou de lançamento de efluentes industriais, 

detergentes, efluentes do processamento e refinamento do petróleo e de 

defensivos agrícolas.

Os micropoluentes orgânicos são resistentes à degradação biológica e, em 

algumas concentrações, são tóxicos para os ambientes aquáticos, para os con-

sumidores de água e para os microrganismos responsáveis pelo tratamento 

biológico dos esgotos. Além disso, esses compostos não são biodegradáveis.

A unidade de medida dos micropoluentes orgânicos é mg/L  ou  µg/L.

C - Parâmetros biológicos

Além dos parâmetros físicos e químicos, precisamos também estudar os parâ-

metros biológicos que correspondem aos índices mais importantes de carac-

terização da qualidade de uma água, principalmente quando utilizada para 

abastecimento humano.

A seguir, vamos apresentar, resumidamente, os parâmetros biológicos Coli-

formes Totais e Termotolerantes.

Coliformes Totais e Termotolerantes

A detecção de agentes patogênicos em amostras de água ou de água residuá-

ria é extremamente difícil em razão das baixas concentrações.

Por isso, são utilizados organismos indicadores de contaminação fecal que são 

predominantemente não patogênicos, mas, no entanto indicam contamina-

ção da água ou da água residuária por fezes de animais e do homem.

Os principais indicadores de contaminação fecal são:
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•

•

•

•

•

•

•

Coliformes totais (CT) não relacionados com patogênicos

Coliformes fecais (CF) denominados de coliformes termoto-

lerantes

Escherichia coli (EC)

As principais razões da utilização do grupo coliforme como indicador de con-

taminação fecal são:

os coliformes se apresentam em grande quantidade nas fezes huma-
10 11nas (cada indivíduo) 10  - 10  células/dia;

coliformes presentes apenas em fezes de animais de 

sangue quente;

resistência similar à maioria das bactérias patogênicas intestinais;

técnicas para detecção rápidas e econômicas.

Os coliformes totais compõem um grande grupo de bactérias que tem sido 

isolado de amostras de águas, solos poluídos e não poluídos, e de fezes de 

seres humanos e de animais de sangue quente.

Os coliformes fecais compõem um grupo de bactérias indicadoras de organis-

mos provenientes do trato intestinal humano e de outros animais. Esses organis-

mos são preferencialmente denominados de coliformes termotolerantes, pois 

as bactérias resistem à elevada temperatura do exame para sua identificação.

A Escherichia coli é a principal bactéria do grupo de coliformes fecais (termo-

tolerantes). É o único microrganismo que garante a contaminação exclusiva-

mente fecal.  

Parâmetros biológicos da água

COLIFORMES TOTAIS (CT)

COLIFORMES FECAIS (CF)

AUSÊNCIA EM 100mL

AUSÊNCIA EM 100mL

AUSÊNCIA EM 100mLESCHERICHIA COLI (EC)

www.sxc.hu
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Até aqui você estudou como obter a qualidade da água pela determinação 

dos parâmetros físicos, químicos e biológicos. Agora irá conhecer como calcu-

lar a quantidade de água.

Você sabe como estabelecer a quantidade da água? E por que fazer isto?

A caracterização quantitativa da água ou da água residuária informa sobre as 

vazões e ocorrência, permitindo a determinação da capacidade dos sistemas 

de tratamento.

As determinações desse parâmetro são realizadas para quantificar os poluentes 

originários dos esgotos sanitários, efluentes industriais e águas de infiltração. 

Portanto, neste tópico, você irá aprender a quantificar as vazões domésticas, 

industriais e as águas de infiltração, segundo a literatura técnico- científica.

A vazão doméstica corresponde aos esgotos provenientes das residências, de 

atividades comerciais e institucionais de uma localidade.

Para calcular a vazão doméstica de esgotos, é necessário conhecer o número 

de habitantes e o consumo de água por habitante de uma localidade, conside-

rando os picos de mínimo e máximo nesse consumo. 

Esse consumo de água por habitante é denominado quota per capita (QPC). 

Pode ser definido em função da renda como (Equação 1):

2  Parâmetros de quantidade da água

2.1  Vazão doméstica

              Renda                 
QPC =

 0,021 + 0,0003 x Renda
(Equação 1)

Em que:

QPC = quota per capita de água consumida (L/hab.d)

Renda = renda familiar mensal média (número de salários mínimos).

Os valores típicos de consumo de água para algumas comunidades, em fun-

ção do número de habitantes, são apresentados na Tabela 2.1. 
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Comunidade

Estabelecimento

População (habitantes)

Unidade

Consumo (L/hab.d)

Vazão (L/unid.d)

Tabela 2.1: Valores típicos de consumo de água per capita

Tabela 2.2: Consumo típico de alguns estabelecimentos

Povoado rural

Vila

Cidade pequena

Cidade média

Cidade grande

Aeroporto

Bar

Hotel

Indústria (esgotos sanitários)

Escola

Hospital

< 5.000

5.000 - 10.000

10.000-50.000

50.000-250.000

> 250.000

Passageiro

Freguês

Hóspede

Empregado

Estudante

Leito

90 - 140

100 - 160

110 - 180

120 - 220

150 - 300

8 - 15

5 - 15

100 - 200

50 - 80

20 - 100

300 - 1000

Fonte: adaptado de Sperling (1996)

O consumo de água em alguns estabelecimentos e a unidade correspondente 

são  apresentados na Tabela 2.2.

Fonte:  (1996)Sperling

A produção de esgotos é relacionada com o consumo de água e pode apresen-

tar variações em função de:

A vazão doméstica média de esgotos (Q ) pode ser obtida pela Equação 2 d med

3em m /dia ou pela Equação 3 em L/s.

•

•

•

parte da água consumida ser encaminhada para a rede pluvial;

ligações clandestinas ou indevidas à rede pluvial;

infiltração.

3  população x QPC x R (m /dia) (Equação 2)
Qd   =med 

1000

Em que:

3Qd = vazão média de esgotos (m /dia)med
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População = número de habitantes responsável pelo consumo de água (hab)

QPC = quota per capita de água consumida (L/hab.d) que pode ser 

calculada ou obtida da Tabela 2.1

R = coeficiente de retorno esgoto/água (variável de 0,6 a 1,0. Esse 

valor é adotado comumente como 0,8).

É importante salientar que a vazão de esgotos domésticos varia em função das 

horas do dia (variações horárias), ao longo da semana (variações diárias) e ao 

longo do ano (variações sazonais).

Um hidrograma típico da vazão afluente em uma estação de tratamento de 

esgotos (ETE) é apresentado na Figura 2.3.

Q

Q
max

Q
med

Qmin

0                 6                12              18              24 
Horas do dia

Fonte: adaptado de Sperling (2005)Figura 2.3: Hidrograma típico da vazão em uma ETE

Assim, para calcular as vazões mínima, média e máxima são utilizados coefici-

entes de variação da vazão média de água (Além Sobrinho e Tsutiya, 1999).

k  = 1,2 coeficiente do dia de maior consumo1

k  = 1,5 coeficiente da hora de maior consumo2

k  = 0,5 coeficiente da hora de menor consumo3

As vazões mínima e máxima são estimadas pela Equação 4 e Equação 5, res-

pectivamente.

•

•

•

Qd  = Qd  x k  x k  = 1,8 x Qd (Equação 4)max med 1 2 med

População x QCP x R
(Equação 3)Qd  =  (L/s)  med

Qd  = Qd  x k  = 0,5. Qd (Equação 5)min med 3 med

86400
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Em que:

3Qd = vazão média de esgotos (m /dia)med

3Qd = vazão máxima de esgotos (m /dia)max

3Qd = vazão mínima de esgotos (m /dia)min

As variações de vazão podem ser estimadas através de fórmulas ou medidas 

diretamente no local para obtenção do hidrograma.

É importante destacar:

•

•

•

•

•

•

•

•

Flutuações de vazão são amortecidas ao longo da rede de esgoto

Quanto maior a rede ou a população, menor será a variação na vazão.

Extensão da rede coletora

Área servida

Tipo de solo

Profundidade do lençol freático

Topografia

Densidade populacional.

2.2  Vazão de infiltração
A vazão de infiltração resulta da infiltração no sistema de esgotamento sanitá-

rio por meio de tubos defeituosos, conexões, juntas ou paredes de poços 
de visita.

A quantidade de água infiltrada depende de:

Para calcular a vazão de infiltração, é necessário conhecer a extensão da rede 

coletora de esgotos ou a área servida pelo sistema de coleta de esgotos.

De acordo com a NBR 9649/1986 para Projeto de Redes de Esgoto da Associa-

ção Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1996), a taxa de infiltração varia de 

0,05 L/s.km a 1,0 L/s.km.

A vazão de infiltração (Q ) pode ser obtida pela Equação 6 em L/s.inf

Qd  = taxa de infiltração (L/s.km) x extensão da rede (km) (Equação 6)inf

Em que:
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Qd = vazão de infiltração (L/s.km)inf

taxa de infiltração = taxa de infiltração de água em rede coletora de esgo-

tos (L/s.km)

extensão da rede = comprimento da rede coletora de esgotos (km)

A vazão industrial varia em função do tipo e do porte da indústria, do proces-

so, do grau de reciclagem, entre outros fatores.

Para calcular a vazão industrial, é necessário conhecer o volume consumido 

total de água (dia ou mês) utilizado nas etapas do processamento industrial, a 

origem da água (abastecimento público, poços, entre outros) e sistemas de 

tratamento da água.

O conhecimento desses dados auxilia na estimativa da produção de efluentes 

industriais gerados no processamento industrial.

A vazão industrial (Q ) pode ser obtida pela Equação 7 em L/s.ind

2.3  Vazão industrial

Qd  = produção da indústria (L/s.unid) x quantidadeind

produzida (unid.)

(Equação 7)

Em que:

Qd = vazão industrial (L/s)ind

produção da indústria = quantidade produzida (L/s.unid)

quantidade produzida = quantidade produzida pela indústria (unid)

De acordo com Além Sobrinho e Tsutiya (1999), a vazão industrial pode ser 

estimada também por unidade de área em:

•

•

1,15 a 2,3 L/s.ha - indústrias que utilizam água em quantidade signifi-

cativa em seus processos produtivos.

0,35 L/s.ha - indústrias que não utilizam água em quantidade signifi-

cativa em seus processos produtivos

A vazão específica média de algumas indústrias é apresentada na Tabela 2.4.
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Indústria Unidade 3Consumo de água (m /unidade)

Tabela 2.4: Vazão específica média de algumas indústrias

Cervejaria

Matadouro

Conservas

Lã

Curtume

Papel e celulose

Refinaria de petróleo

1000 L cerveja

1 boi ou 2,5 porcos

1 ton. conserva

1 ton. produto

1 ton. pele

1 ton. produto

1 barril (117 L)

5 - 20

0,3 - 0,4

4 - 50

500 - 600

20 - 40

200 - 250

0,2 - 0,4

Fonte: adaptado de Sperling (1996)

3  Quantificação de cargas
A quantificação das cargas poluidoras afluentes a um corpo de água é impor-

tante para avaliar o impacto da poluição causada ou a ser causada, e para 

verificar a eficácia das medidas de controle. Para tanto, são necessários levan-

tamentos de campo na área em estudo, incluindo amostragem dos poluentes, 

análises de laboratório, medições de vazão, entre outros. Caso não seja possí-

vel a execução de todos estes itens, pode-se complementar com dados de 

literatura técnica científica. 

Em vários cálculos, a quantificação dos poluentes deve ser apresentada em 

termos de carga. A carga é expressa em termos de massa (kg) por unidade de 

tempo (d), podendo ser calculada por um das seguintes relações:

Número de habitantes e carga per capita

A carga per capita indica a contribuição de cada indivíduo expressa em massa 

de poluente por unidade de tempo.

Comumente, a unidade utilizada para expressar a carga per capita é kg/hab.d, 

e o valor adotado é de 0,054 kg/hab.d, ou seja, cada indivíduo produz 54 g de 

poluente (em termos de DBO) por dia.

Para essa relação, a carga orgânica pode ser calculada pela Equação 1.

  população (hab) x carga per capita (kg/hab.d)
carga (kg/d)  = 

1000 (g/kg)
(Equação 1)
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Concentração e Vazão

A concentração de um poluente, nesse caso matéria orgânica, indica a rela-
3ção da massa do poluente (g) pelo volume da amostra (m ).

Para essa relação, a carga orgânica pode ser calculada pela Equação 2.

Contribuição por unidade produzida e produção

A contribuição por unidade produzida está relacionada com a produção 

industrial (unidade/d) de determinado produto que tem como consequência a 

geração de um efluente com concentração e carga.

Para essa relação, a carga orgânica pode ser calculada pela Equação 3.

carga (kg/d) = contribuição por unidade produzida (kg/unid) x 
produção (uni/d) (Equação 3)

Drenagem superficial e área

A relação entre a contribuição de massa de poluente por unidade de área e 
2 2tempo (kg/km .d) e a área avaliada (km ) possibilita a determinação da carga 

em função da drenagem superficial de poluentes em uma bacia hidrográfica. 

Para essa relação, a carga orgânica pode ser calculada pela Equação 4.

2carga (kg/d) = contribuição por unidade de área (kg/km .d) x
2área (km ) (Equação 4)

Com o conhecimento das características físicas, químicas e biológicas da água, 

você é capaz de avaliar os valores reportados para esses parâmetros nas legis-

lações ambientais vigentes e, consequentemente, propor formas de trata-

mento para remoção desses poluentes das águas.

Nesta aula, você conheceu algumas impurezas que podem ser encontradas 

na água e como determiná-las por meio de parâmetros físicos, químicos e 

 

Resumo

3 3  concentração (g/m ) x vazão (m /d)
carga (kg/d)  =

1000 (g/kg)
(Equação 2)
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biológicos. É importante lembrar que, com a determinação desses parâme-

tros, é possível conhecer a qualidade das águas.

Além disso, você aprendeu a calcular os tipos de Vazão, tais como a domésti-

ca, de infiltração e a industrial, que são mais utilizadas na área de saneamento.

Por fim, com o conhecimento das vazões, foi possível aprender a quantificar as 

cargas orgânicas que posteriormente auxiliarão na definição dos sistemas de 

tratamento de águas residuárias.

Identifique a(s) resposta(s) correta(s) assinalando a letra correspondente.

1. São parâmetros físicos de qualidade das águas:

a) cor, turbidez, temperatura

b) cor, turbidez e pH

c) turbidez, temperatura e pH

d) cor, turbidez e oxigênio dissolvido

e) cor, temperatura e pH

2. São parâmetros químicos e biológicos de qualidade das águas:

a) nitrogênio, turbidez, temperatura

b) oxigênio dissolvido, E.coli e matéria orgânica

c) turbidez, temperatura e oxigênio dissolvido

d) DQO, coliformes fecais e odor

e) fósforo, sabor e coliformes totais

3. Em relação ao processo de eutrofização, pode-se afirmar:

a) Um corpo aquático eutrofizado apresenta, em sua camada mais 

superficial, nas horas iluminadas, elevada biomassa de algas e fósfo-

ro solúvel, e baixos valores de pH e oxigênio dissolvido.

b) Pode ser controlado através do tratamento dos esgotos, em nível 

secundário, para a remoção de nutrientes, antes de seu lançamento 

no corpo aquático.

c) Os sedimentos de corpos aquáticos eutrofizados apresentam baixa 

concentração de fósforo.

Atividades de Aprendizagem
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d) É um processo natural, característico de corpos aquáticos lênticos, que 

pode ser acelerado pelo lançamento antrópico de nutrientes no meio.

4. Os resultados de testes de toxicidade realizados com dois efluentes 
distintos, de mesma vazão, são apresentados na figura abaixo. 
Determinar qual deles pode ser lançado em um corpo receptor, cau-
sando-lhe o mínimo impacto possível.
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Com base no gráfico, é correto afirmar:

a) o efluente 2 é mais tóxico que o efluente 1.

b) o efluente 1 irá causar um impacto maior no corpo receptor.

c) a vazão máxima que se pode lançar de cada efluente testado é de, no 
máximo, 2% em relação à vazão do corpo receptor.

d) a concentração letal de 50% indica que os dois efluentes não podem 
ser lançados no corpo receptor.

35. Uma cidade com 50.000 habitantes produz, diariamente, 7.500 m  de 
esgotos com concentração (DBO ) de 300 mg/L. Se o parque indus-5,20

trial da cidade apresenta equivalente populacional de 10.000 habi-
tantes, a carga orgânica total do parque industrial é de:

a) 3.000 kg/dia

b) 300 kg/dia

c) 2.250 kg/dia

d) 450 kg/dia

6. O gráfico a seguir apresenta a curva de variação de DBO  num rio, 5,20

depois de este receber um despejo de esgotos domésticos a 20 km 
de sua nascente.
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Se a vazão do rio é 20 vezes superior à vazão de despejo, a DBO  do despejo é:,5 20

a) 300 mg/L

b) 250 mg/L

c) 215 mg/L

d) 150 mg/L
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Aula 3 - Requisitos e padrões de qualidade 
              para efluentes e corpos de água

Objetivos:

Discutir a Resolução n. 357, de 17 de março de 2005, do Con-

selho Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 2005),

Explicar a Resolução n. 274, de 29 de novembro de 2000, do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 2000).

•

•

Na aula anterior, você aprendeu os parâmetros de qualidade e quantidade 

da água e também como quantificar as cargas poluidoras. Mas talvez tenha 

ficado dúvida da importância de determinar esses parâmetros. Por que sua 

determinação é importante?  Será que há limites a serem seguidos em algu-

ma legislação?

Você sabe quais são as legislações ambientais vigentes e os padrões estabeleci-

dos por elas para corpos de água e efluentes? 

Para auxiliá-lo em sua resposta, nesta aula abordaremos algumas legislações 

ambientais vigentes, importantes para manutenção e preservação da qualida-

de da água e seus diversos usos. Você será convidado a ler artigos e capítulos 

significativos de cada legislação, que auxiliarão na definição de processos e 

unidades de tratamento para as águas residuárias.

Lembre-se: Para trabalhar em Tratamento de Efluentes, é importante conhe-

cer as principais portarias e resoluções ambientais vigentes. É igualmente 

importante que tenhamos noções básicas sobre os padrões estabelecidos por 

essa legislação ambiental. Porém, mais importante de tudo é que você saiba 

interpretá-las para identificar formas de tratamento para minimização dos 

poluentes gerados com as diversas atividades do homem no uso da água. 

Por isso, a seguir trataremos da classificação dos corpos de água e dos 

padrões de lançamento de efluentes, no entender da Resolução n. 357/2005 

(BRASIL, 2005). 
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3.1  Resolução n. 357, de 17
de março de 2005, do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente

Faremos agora um estudo da Resolução n. 357  - aprovada em 17 de março de 

2005 pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 2005) - com o objeti-

vo de conhecer e discutir alguns pontos importantes definidos nessa Resolução. 

Você poderá encontrar essa Resolução no site do Ministério do Meio Ambien-

te (www.mma.gov.br).

A Resolução n. 357/2005 (BRASIL, 2005) dispõe sobre a classificação dos cor-

pos de água e diretrizes ambientais para seu enquadramento, bem como esta-

belece as condições e padrões de lançamento de efluentes.

No art. 2º do capítulo I desta Resolução, são adotadas as definições de água 

doce, salobra e salina, de acordo com a função da salinidade:

•

•

•

água doce: salinidade igual ou inferior a 0,5 ‰;

água salobra: salinidade superior a 0,5 ‰ e inferior a 30 ‰;

água salina: salinidade igual ou superior a 30 ‰;

No mesmo artigo, também se define a classe de qualidade como 

o conjunto de condições e padrões de qualidade de água 
necessários ao atendimento dos usos preponderantes, 
atuais ou futuros.

Nesse sentido, é importante destacar que os usos preponderantes são todos 

os usos da água estudados na Aula 1, com exceção do abastecimento huma-

no e da dessedentação de animais que são considerados usos prioritários, em 

casos de escassez de água.

A classificação das águas é a qualificação das água doce, salobra e salina em 

função dos usos preponderantes (sistema de classes de qualidade) atuais e 

futuros.

No art.3º do capítulo II desta Resolução, é comentada a classificação dos cor-

pos de água em água doce, salobra e salina do Território Nacional - em treze 

classes, de acordo com a qualidade requerida para  seu uso preponderante.
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Nesse mesmo artigo há um parágrafo único que merece destaque por defi-

nir que:

“As águas de melhor qualidade podem ser aproveitadas em 

uso menos exigente, desde que este não prejudique a quali-

dade da água, atendidos outros requisitos pertinentes”.

No art. 4º da seção I - Das Águas Doces - do capítulo II, as águas doces são 

classificadas em classe especial, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4 (Quadro 1).

Classes Destinação

Quadro 1: Classificação e destinação da água doce

Classe Especial

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

- abastecimento para consumo humano, com desinfecção;
- preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas;
- preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conser-

vação de proteção integral.

- abastecimento para consumo humano, após tratamento 
simplificado;

- proteção das comunidades aquáticas; 
- recreação de contato primário (natação, esqui aquático e 

mergulho), conforme Resolução CONAMA n. 274/2000 
(BRASIL, 2000);

- irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas 
que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas 
cruas sem remoção de película;

- proteção das comunidades aquáticas em terras Indígenas.

- abastecimento para consumo humano, após tratamento 
convencional;

- proteção das comunidades aquáticas;
- recreação de contato primário (natação, esqui aquático e 

mergulho), conforme Resolução CONAMA n. 274/2000 
(BRASIL, 2000);

- irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, 
campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a 
ter contato direto;

- aquicultura e a atividade de pesca.

- abastecimento para consumo humano, após tratamento 
convencional ou avançado;

- irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras;
- pesca amadora;
- recreação de contato secundário;
- dessedentação de animais.

- navegação
- harmonia paisagística.
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No art. 5º da seção II - Da Água Salina -  do capítulo II, as águas salinas são 

classificadas em classe especial, classe 1, classe 2 e classe 3 (Quadro 2).

Classes

Classes

Destinação

Destinação

Quadro 2: Classificação e destinação das águas salinas

Quadro 3: Classificação e destinação das águas salobras

Classe Especial

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe Especial

Classe 1

Classe 2

Classe 3

-
vação de proteção integral;

- preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas.

- recreação de contato primário, conforme Resolução CONAMA 
n. 274, de 2000;

- à proteção das comunidades aquáticas; e
- à aquicultura e à atividade de pesca.

- pesca amadora;
- recreação de contato secundário.

- navegação; 
- harmonia paisagística.

preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conser-

-
vação de proteção integral;

- preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas.

- recreação de contato primário, conforme Resolução CONAMA 
nº 274, de 2000;

- proteção das comunidades aquáticas;
- aquicultura e a atividade de pesca;
- abastecimento para consumo humano após tratamento 

convencional ou avançado; 
- irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas 

que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas 
sem remoção de película, e à irrigação de parques, jardins, 
campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a 
ter contato direto.

- pesca amadora;
- recreação de contato secundário.

- navegação; 
- harmonia paisagística.

preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conser-

No art. 6º da seção II - Da Água Salobra - do capítulo II, as águas salobras são 

classificadas em classe especial, classe 1, classe 2 e classe 3 (Quadro 3).
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O art. 13 do capítulo III – Das Condições e Padrões da Qualidade das Águas -  
estabelece que “nas águas de classe especial deverão ser mantidas as condi-
ções naturais do corpo de água”. Essas águas não podem receber quaisquer 
lançamentos.

O enquadramento dos corpos de água é descrito no capítulo III da Resolu-
ção”. O art. 7º da seção I deste capítulo estabelece que “Os padrões de quali-
dade das águas determinados nesta Resolução estabelecem limites individua-
is para cada substância em cada classe”. 

No art. 8º é definido que “O conjunto de parâmetros de qualidade de água 
selecionado para subsidiar a proposta de enquadramento deverá ser monito-
rado periodicamente pelo Poder Público”. 

Não se esqueça. Os parâmetros referidos no art. 8º são aqueles que nós já 
estudamos na Aula 1, lembra?

No parágrafo § 3º da resolução é descrito que “A qualidade dos ambientes 
aquáticos poderá ser avaliada por indicadores biológicos, quando apropriado, 
utilizando-se organismos e/ou comunidades aquáticas”. 

No art. 9º é definido que “A análise e avaliação dos valores dos parâmetros de 
qualidade de água de que trata esta Resolução serão realizadas pelo Poder 
Público, podendo ser utilizado laboratório próprio, conveniado ou contrata-
do, que deverá adotar os procedimentos de controle de qualidade analítica 
necessários ao atendimento das condições exigíveis”.

Os limites estabelecidos para alguns parâmetros nas águas doces na Resolu-
ção n. 357/2005 (BRASIL, 2005) são apresentados na Tabela 1.

Classes Limites

Tabela 1: Limites dos parâmetros para as águas doces

Classe 1

Classe 2

- coliformes termotolerantes: < 200 coliformes termotoleran-
tes/100 mL em 80% ou mais, de pelo menos seis  amostras, 
coletadas em um ano, com frequência bimestral;

- DBO  < 3 mgO /L;5,20 2

- OD > 6 mgO /L;2

- turbidez < 40 UNT;
- 6,0 < pH < 9,0.

- coliformes termotolerantes: < 1000 coliformes termotoleran-
tes/100 mL em 80% ou mais, de pelo menos seis amostras, 
coletadas em um ano, com frequência bimestral;
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LimitesClasses

Classe 3

Classe 4

- DBO  < 5 mgO /L;5,20 2

- OD > 5 mgO /L;2

- turbidez < 100 UNT;
- 6,0 < pH < 9,0.

- coliformes termotolerantes: < 2500 coliformes termotoleran-
tes/100 mL em 80% ou mais, de pelo menos seis amostras, 
coletadas em um ano, com frequência bimestral;

- DBO  < 10 mgO /L;5,20 2

- OD > 4 mgO /L;2

- 6,0 < pH < 9,0.

- OD > 2 mgO /L;2

- 6,0 < pH < 9,0.

No parágrafo 1º do art. 10 define-se que “Os limites de Demanda Bioquímica 

de Oxigênio (DBO), estabelecidos para as águas doces de classes 2 e 3, pode-

rão ser elevados, caso o estudo da capacidade de autodepuração do corpo 

receptor demonstre que as concentrações mínimas de oxigênio dissolvido 

(OD) previstas não serão desobedecidas, nas condições de vazão de referên-

cia, com exceção da zona de mistura”.

Isso significa que os limites para DBO podem ser aumentados se for verificado 

que o corpo hídrico receptor tenha capacidade de diluir os efluentes recebidos 

e de se recuperar, mantendo concentrações mínimas de OD.

No parágrafo 1º do art. 38 do capítulo V – Diretrizes Ambientais para o 

Enquadramento - , é estabelecido que “O enquadramento do corpo hídrico 

será definido pelos usos preponderantes mais restritivos da água, atuais ou 

pretendidos”.

O parágrafo 2º do mesmo art. define que, “nas bacias hidrográficas em que a 

condição de qualidade dos corpos de água esteja em desacordo com os usos 

preponderantes pretendidos, deverão ser estabelecidas metas obrigatórias, 

intermediárias e final, de melhoria da qualidade da água para efetivação dos 

respectivos enquadramentos, excetuados nos parâmetros que excedam aos 

limites devido às condições naturais”.

É fundamental salientar que,  “Em corpos de água utilizados por populações 

para seu abastecimento, o enquadramento e o licenciamento ambiental de 

atividades a montante preservarão, obrigatoriamente, as condições de consu-

mo”, conforme descrito no parágrafo 6º do mesmo artigo. 
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Para finalizarmos, é importante ainda verificar no Capítulo I - Das Definições – 

que “as condições de lançamento são condições e padrões de emissão adota-

dos para o controle de lançamentos de efluentes no corpo receptor”. 

Nesse sentido, é significativo  compreender que os valores obtidos no monito-

ramento da qualidade de um efluente qualquer não podem sobrepor os 

padrões estabelecidos para o enquadramento do corpo hídrico receptor. Isso 

significa que a qualidade do efluente lançado no corpo hídrico não pode alte-

rar o enquadramento do corpo hídrico receptor, seja ele de classe 1, 2, 3 ou 4.

Neste segundo tópico da Aula 3, você estudará a Resolução n. 274 – aprovada,  

em  29 de novembro de 2000, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. O 

objetivo é que você possa conhecer e discutir alguns pontos básico definidos 

nessa Resolução. 

Você pode encontrar essa Resolução no site do Ministério da Saúde: 

(www.saude.gov.br). 

Segundo o que consta na Resolução n. 274/2000 (BRASIL, 2000), 

3.2  Resolução n. 274, de 29 de novembro 
de 2000, do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente

•

•

•

•

a saúde e o bem-estar humano podem ser afetados pelas condições 

de balneabilidade;

a classificação das águas doces, salobras e salinas é essencial à defesa 

dos níveis de qualidade, avaliados por parâmetros e indicadores espe-

cíficos, de modo a assegurar as condições de balneabilidade;

há necessidade de serem criados instrumentos para avaliar a evolução 

da qualidade das águas, em relação aos níveis estabelecidos para a 

balneabilidade, de forma a assegurar as condições necessárias à 

recreação de contato primário;

a Política Nacional do Meio Ambiente, a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) reco-

mendam a adoção de sistemáticas de avaliação da qualidade ambien-

tal das águas.

O art. 2º desta resolução estabelece que as águas doces, salobras e salinas, 

destinadas à balneabilidade (recreação de contato primário), terão sua condi-

ção avaliada nas categorias própria e imprópria.
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No parágrafo 1º do mesmo artigo, as águas consideradas próprias são subdivi-

didas nas seguintes categorias:

No parágrafo 3º do mesmo artigo, é estabelecido que “os padrões referentes 

aos Enterococos aplicam-se, somente, às águas marinhas”.

No parágrafo 4º do art. 2º, “As águas serão consideradas impróprias quando 

no trecho avaliado for verificado:

O art. 3º trata da interdição das praias e balneários:

“Os trechos das praias e dos balneários serão interditados 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Excelente: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras 

obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no 

mesmo local, houver, no máximo, 250 coliformes fecais (termotole-

rantes) ou 200 Escherichia coli ou 25 Enterococos por 100 mL;

Muito Boa: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras 

obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no 

mesmo local, houver, no máximo, 500 coliformes fecais (termotole-

rantes) ou 400 Escherichia coli ou 50 Enterococos por 100 mL.

Satisfatória: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras 

obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no 

mesmo local, houver, no máximo 1.000 coliformes fecais (termotole-

rantes) ou 800 Escherichia coli ou 100 Enterococos por 100 mL". 

não atendimento aos critérios estabelecidos para as águas próprias;

valor obtido na última amostragem for superior a 2500 coliformes 

fecais (termotolerantes) ou 2000 Escherichia coli ou 400 Enterococos 
por 100 mL;

incidência elevada ou anormal, na região, de enfermidades transmissí-

veis por via hídrica, indicada pelas autoridades sanitárias;

presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive esgo-

tos sanitários, óleos, graxas e outras substâncias, capazes de oferecer 

riscos à saúde ou  de tornar desagradável a recreação;

pH < 6,0 ou pH > 9,0 (águas doces), à exceção das condições naturais;

floração de algas ou outros organismos, até que se comprove que não 

oferecem riscos à saúde humana;

outros fatores que contraindiquem, temporária ou permanentemen-

te, o exercício da recreação de contato primário".
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se o órgão de controle ambiental, em quaisquer das suas 

instâncias (municipal, estadual ou federal), constatar que a 

má qualidade das águas de recreação de contato primário 

justifica a medida”.

No parágrafo 1º deste artigo são definidos os motivos da interdição: 

“Consideram-se, ainda, como passíveis de interdição os 

trechos em que ocorram acidentes de médio e grande 

porte, tais como: derramamento de óleo e extravasamento 

de esgoto, a ocorrência de toxicidade ou formação de nata 

decorrente de floração de algas ou outros organismos e, no 

caso de águas doces, a presença de moluscos transmissores 

potenciais de esquistossomose e outras doenças de veicu-

lação hídrica”.

Essa interdição e a sinalização devem ser feitas pelo órgão de controle ambi-

ental, conforme descrito no parágrafo 2º desse mesmo  artigo: 

“A interdição e a sinalização, por qualquer um dos motivos 

mencionados no caput e no § 1º deste artigo, devem ser 

efetivadas pelo órgão de controle ambiental competente”.

No art. 5º é ressaltado que “A amostragem será feita, preferencialmente, nos 

dias de maior afluência do público às praias ou balneários, a critério do órgão 

de controle ambiental competente”.

No art. 7º é destacado que “Os métodos de amostragem e análise das águas 

devem ser os especificados nas normas aprovadas pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial – INMETRO - ou, na ausência 

destas, no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 
(APHA, última edição)”.

A divulgação dos resultados obtidos com as determinações dos parâmetros de 

qualidade para a população e a fiscalização deve ser feita pelos órgãos ambi-

entais, conforme disposto no art. 9º:

“Aos órgãos de controle ambiental compete a aplicação 

desta Resolução, cabendo-lhes a divulgação das condições 

de balneabilidade das praias e dos balneários e a fiscaliza-

ção para o cumprimento da legislação pertinente”.
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Para complementar seus estudos, leia também a Resolução n. 396 de 3 de 

abril de 2008, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 2008) e a 
Portaria n. 518 de 25 de março de 2004, do Ministério da Saúde (BRASIL, 

2004). Acesse o site do Ministério do Meio Ambiente www.mma.gov.br e o 

site do Ministério da Saúde www.saude.gov.br. 

Nesta aula, você estudou alguns pontos importantes da Resolução n. 

357/2005 - que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para seu enquadramento e estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes.

Além disso, você tomou conhecimento da Resolução n. 274/2000, do 

CONAMA, que dispõe sobre a balneabilidade das águas e os padrões estabe-

lecidos para alguns usos. 

O conhecimento dessas resoluções lhe será útil em seu trabalho profissional, 

pois definem os níveis e os processos de tratamento de diversas impurezas que 

podem ser encontradas nas águas residuárias.

Assinale a(s) letra(s) que, em seu entender, corresponde(m) à resposta correta. 

Depois verifique, no final deste caderno, as respostas corretas.

1. De acordo com a Resolução 357/2005, do CONAMA, as águas doces:

a) Classe 4 podem ser destinadas ao consumo humano, após trata-

mento avançado.

b) Classe 2 podem ser destinadas ao consumo humano, após trata-

mento simplificado.

c) Classe Especial não podem receber descarga de efluentes, mesmo 

que tratados.

d) Classe 1 não podem ser destinadas à recreação de contato primário.

2. A Resolução 357/2005, do CONAMA, estabelece, para águas doces, 
os seguintes valores de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO ):5,20

Classe 1: DBO ≤ 3 mgO /L2

Classe 2: DBO ≤ 5 mgO /L2

Resumo

Atividades de Aprendizagem
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Classe 3: DBO ≤ 10 mgO /L2

3O lançamento de um efluente, com uma DBO de 95 mg/L e vazão de 5 m /s, 5,20 

a um corpo hídrico de água doce sem enquadramento oficial, com DBO  de 5,20

32 mg/L e vazão de 100 m /s, não poderia realizar-se, pois, de acordo com a 

citada resolução, o valor de DBO alcançado ultrapassa:

a) o limite estabelecido para a classe 1

b) os 10 mg/L de O2

c) o limite estabelecido para a classe 2.

d) o valor da DBO  do rio.5,20

3. Na classificação das águas doces, as águas de classe especial podem 

ser usadas para abastecimento humano:

a) sem nenhum tratamento.

b) após tratamento simplificado.

c) após tratamento convencional.

d) após simples desinfecção.

e) após abrandamento.

4. Segundo a legislação vigente, que classifica os corpos de água, a água 

salina que pode ser destinada à recreação de contato primário é a de:

a. (   ) Classe 1.

b. (   ) Classe 2.

c. (   ) Classe 3.

d. (   ) Classe A.

e. (   ) Classe especial.

5. A resolução CONAMA n. 357, de 2005, estabelece a classificação dos 

corpos de água e os padrões de lançamento de efluentes. As águas 

doces são as com salinidade igual ou inferior a 0,5‰. Para a água 

doce classe especial, destinada ao abastecimento humano, é neces-

sário o processo de:

a. (   ) Desinfecção.

b. (   ) Tratamento avançado.

c. (   ) Tratamento simplificado.
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d. (   ) Tratamento convencional.

e. (   ) Tratamento convencional ou avançado.

6. Considere os seguintes microrganismos ou grupos de microrganis-
mos:

I - Escherichia coli

II - Coliformes fecais

III - Coliformes totais

IV -Enterococos

V - Salmonella

São indicadores ou parâmetros para o estabelecimento dos padrões microbio-

lógicos das águas destinadas à recreação de contato primário (padrões de 

balneabilidade), conforme a Resolução CONAMA n. 274, de 29 de novembro 

de 2000, APENAS

a) I e V

b) II e IV

c) I, II e IV

d) II, III e V

e) III, IV e V

7. Sobre potabilidade e qualidade da água, afirma-se: 

I - Para fins de abastecimento, é interessante que a água não seja 

quimicamente pura, pois, se fosse pura, ela seria insípida para con-

sumo e capaz de alterar o equilíbrio osmótico do corpo humano.

II - Água potável é aquela que pode ser bebida sem causar danos à 

saúde ou objeções de caráter organoléptico.

III - Na ausência de oxigênio dissolvido, como em águas subterrâneas, 

o ferro e o manganês se apresentam na forma insolúvel, ou seja, na 
3+ 4+forma de precipitados coloridos (Fe  e Mn ).

IV - A Portaria 518/04 MS estabelece um limite máximo permissível 

para Escherichia coli, que é um microrganismo patogênico.

V - São estabelecidos limites para coliformes totais, pois algumas das 

espécies de coliformes são de vida livre, isto é, crescem e se repro-

duzem fora do hospedeiro.

Estão corretas APENAS as afirmações:
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a) I, II e IV

b) I, II e V

c) I, III e IV

d) II, III e V

e) III, IV e V

8. Na classificação das águas doces, as águas doces classe I podem ser 
utilizadas para abastecimento humano:

a) sem nenhum tratamento

b) após tratamento simplificado

c) após tratamento convencional

d) após simples desinfecção

e) após abrandamento

9. Segundo a Resolução n. 357 do CONAMA, 

I - águas de classe especial podem ser utilizadas para consumo huma-

no com ou sem desinfecção.

II - águas de classe 1 podem ser utilizadas para consumo humano após 

tratamento convencional.

III - águas de classe 2 podem ser utilizadas para consumo humano após 

tratamento convencional.

IV - águas de classe 3 e 4 podem ser utilizadas para consumo humano.

São verdadeiras as afirmativas

a) I e III

b) II

c) I e IV

d) III

e) IV
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Aula 4 - Níveis, processos e sistemas
              de tratamento de esgotos

Objetivos:

Identificar os níveis de tratamento de esgotos sanitários;

Descrever as unidades componentes dos níveis de tratamento, 

seus princípios, objetivos, vantagens e desvantagens;

Especificar as aplicações das unidades de tratamento.

•

•

•

Como podemos definir os processos para tratamento das águas residuárias?

Nas aulas anteriores, você estudou os parâmetros para definir a qualidade, a 

vazão e a carga das águas residuárias, os padrões de enquadramento dos 

corpos hídricos em função das classes e do lançamento de efluentes nos cor-

pos hídricos. Assim, ficará mais fácil identificar as unidades de tratamento 

para esses efluentes.

Nessa última aula, então, você está sendo convidado a estudar os níveis, os 

processos e os sistemas de tratamento de esgotos sanitários. Para isso apren-

deremos as unidades componentes de cada nível de tratamento, suas vanta-

gens e desvantagens, e aplicações.

Assim, esperamos que, ao até o final desta aula, você seja capaz de propor 

sistemas de tratamento com base no conhecimento já adquirido das caracte-

rísticas qualitativas e quantitativas de águas residuárias.

Lembre-se: Para trabalhar em Tratamento de Efluentes, é importante que 

você tenha noções básicas sobre o princípio de funcionamento de cada unida-

de de tratamento, suas vantagens, desvantagens e possíveis aplicações. É 

igualmente relevante que você tenha conhecimento básico de matemática 

para efetuar o dimensionamento dessas unidades de tratamento.

Por isso, a seguir, iremos tratar dos níveis e processos que compõem um siste-

ma de tratamento de esgotos sanitários.
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4.1  Níveis e processos de tratamento

Atividade de Aprendizagem

Você sabe como é realizado o tratamento dos esgotos sanitários em seu muni-

cípio? Você já teve curiosidade de visitar o local onde é realizado o tratamen-

to? Sabe qual é o órgão responsável por esse tratamento?

Inicialmente, antes de falarmos dos níveis e dos processos de tratamento, é 

fundamental salientar que o objetivo do tratamento de esgotos sanitários 

e/ou efluentes industriais é atender aos padrões de qualidade do corpo recep-

tor estabelecidos nas resoluções ambientais vigentes.

E para cumprir os padrões estabelecidos na legislação ambiental vigente, é 

preciso definir os níveis e os processos de tratamento a serem implantados, 

objeto de estudo nesta aula. Abordaremos, então, algumas unidades mais 

utilizadas para tratamento de esgotos sanitários, seus princípios de funciona-

mento, suas vantagens e desvantagens.

Para este estudo você precisa saber que os métodos de tratamento de esgotos 

sanitários, ou de efluentes industriais, podem ser divididos em:

•

•

•

Operações físicas unitárias

Processos químicos unitários

Processos biológicos unitários.

Atividade de Aprendizagem
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Segundo o Dicionário Michaelis, operação é o “conjunto dos meios para con-

secução de um resultado” e processo é uma “sucessão sistemática de mudan-

ças numa direção definida”. 

Vejamos, então, em que consistem as operações e os processos no tratamento 

de esgoto sanitário:

 Na operação física unitária, é feita aplicação de forças físicas para 

separação das frações líquidas, sólidas e gasosas como gradeamen-

to, mistura, floculação, sedimentação, flotação e filtração.

No processo químico unitário, há adição de produtos químicos para 

promover ou aprimorar o tratamento como precipitação, adsorção e 

desinfecção.

Nos processos biológicos unitários, o tratamento é feito pela ativida-

de biológica de organismos e microrganismos como para remoção 

de matéria orgânica carbonácea, nitrificação e desnitrificação.

Conseguiu perceber a diferença entre operações e processos de tratamento?

Então, vamos descrever um pouco mais sobre os níveis e processos de trata-

mento que compõem uma estação de tratamento de esgotos sanitários.

Os esgotos sanitários gerados nas diversas atividades diárias são lançados na 

rede coletora de esgotos e, por esta, são encaminhados para a Estação de 

Tratamento de Esgotos (ETE) para que possam ser tratados. Na ETE, os esgotos 

sanitários são encaminhados para tratamento preliminar, primário, secundá-

rio e eventualmente terciário, respectivamente. É mais comum vermos o trata-

mento de esgotos sanitários até o nível secundário nas Estações de Tratamen-

to de Esgotos (ETE).

•

•

•

Lodos ativos convencional (fluxo contínuo) Fonte: adaptado de Sperling (2005)

GRADE
DESARENADOR

MEDIDOR
VAZÃO

DECANTADOR
PRIMÁRIO REATOR

DECANTADOR
SECUNDÁRIO

CORPO
RECEPTOR

FASE
SÓLIDA

FASE
SÓLIDA

FASE
SÓLIDA

FASE
SÓLIDA
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Assim, dizemos que os níveis de tratamento de esgotos sanitários podem ser 

classificados em:

Para cada nível de tratamento, há uma ou mais unidades de tratamento cor-

respondentes que contribuem para remoção de um ou mais poluentes.

Para termos visão geral das operações, processos e sistemas de tratamento 

utilizados na remoção de alguns poluentes que podem ser encontrados nos 

esgotos sanitários, vamos observar os dados apresentados no Quadro 4.1.

•

•

•

•

Preliminar;

Primário;

Secundário

Terciário (apenas eventualmente).

Poluente Operação, processo ou sistema de tratamento

Quadro 4.1: Relação de poluentes e de operações,
                     processos e sistemas de tratamento

Sólidos em suspensão

Matéria orgânica 
biodegradável

Organismos 
patogênicos

Nitrogênio

Fósforo

-
- Remoção de areia
- Sedimentação
- Disposição no solo

- Lagoas de estabilização e variações
- Lodos ativados e variações
- Reatores aeróbios com biofilmes
- Tratamento anaeróbio
- Disposição no solo

- Lagoas de maturação
- Disposição no solo
- Desinfecção com produtos químicos
- Desinfecção com radiação ultravioleta
- Membranas

- Nitrificação e desnitrificação biológica
- Lagoas de maturação e de alta taxa
- Disposição no solo
- Processos físico-químicos

- Remoção biológica
- Lagoas de maturação e de alta taxa
- Processos físico-químicos

Gradeamento

Cada unidade e/ou sistema de tratamento já mencionado tem suas etapas 

com características, conceitos, vantagens e desvantagens.
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Vamos aprender um pouco mais sobre cada nível de tratamento?

O objetivo do tratamento preliminar é a remoção de sólidos em suspensão 

grosseiros como material de maior dimensão e areia e a medição de vazão.

O tratamento preliminar é composto por três unidades de tratamento:

A - Gradeamento

O gradeamento é composto por barras de ferro ou aço que são dispostas para-

lelamente para reter os sólidos grosseiros presentes nos esgotos sanitários. 

Com a retenção dos sólidos, é possível evitar abrasão nos equipamentos e 

tubulações; eliminar ou reduzir a possibilidade de obstrução em tubulações, 

tanques, orifícios, sifões e facilitar o transporte do líquido.

A escolha do espaçamento entre as barras da grade é feita em função do diâ-

metro dos sólidos que se pretende reter. Por isso, as barras podem ser classifi-

cadas em grosseiras, médias, finas e ultrafinas.

No entender de Jordão e Pessoa (2005), a classificação das barras de acordo 

com o tipo da grade e seus respectivos espaçamentos em polegadas e milíme-

tros é apresentada na Tabela 4.1.

4.1.1  Tratamento Preliminar

•

•

•

Gradeamento

Caixa de Areia ou Desarenador

Medidor de Vazão.

Fonte: adaptado de Jordão e Pessoa (2005)

Tipo de grade Polegadas ( “ ) Milímetros (mm)

Tabela 4.1: Espaçamento entre barras

Grades grosseiras

Grades médias

Grades finas

Grades ultrafinas

1Acima de 1 /2

13/4 a 1 /2

3/8 a ¾

1/4 a ¾

40 a 100

20 a 40

10 a 20

3 a 10

A seção transversal das barras com a espessura e o comprimento é apresenta-

da na Tabela 4.2.
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Tipo de grade Polegadas ( “ ) Milímetros (mm)

Tabela 4.2: Seção transversal das barras

Grades grosseiras

Grades médias

Grades finas

3/8 x 2
13/8 x 2 /2

1 1/2 x 1 /2

1/2 x 2

5/26 x 2

13/8 x 2 /2

3/8 x 2

11/4 x 1 /2

15/16 x 1 /2

13/8 x 1 /2

9,5 x 50,0

9,5 x 63,5

12,7 x 38,1

12,7 x 50,0

7,9 x 50,0

9,5 x 38,1

9,5 x 50,0

6,4 x 38,1

7,9 x 38,1

9,5 x 38,1

Fonte: Adaptado de Jordão e Pessoa (2005).    Nota: A menor dimensão corresponde à espessura das barras.

As barras podem ser dispostas verticalmente, ou com certa inclinação para 

auxiliar na operação de limpeza, seja ela manual seja mecanizada. As diferen-

ças de inclinação e de limpeza para cada barra são apresentadas na Tabela 4.3.

Tipo de grade Inclinação com a horizontal Limpeza

Tabela 4.3: Inclinação e limpeza por tipo de barra

Grades grosseiras

Grades médias

Grades finas

Grades ultrafinas

Sim

Não

45º a 60º

70º a 85º

45º a 60º

70º a 85º

70º a 85º

manual

mecanizada

manual

mecanizada

manual

mecanizada

mecanizada

Fonte: Adaptado de Jordão e Pessoa (2005)

Com a limpeza das barras, são retirados resíduos sólidos que devem passar 

por processo de:

•

•

Lavagem manualmente, com jatos de água, ou mecanicamente, por 

transportadores com bocais de jatos de água;

Secagem com prensa, parafuso sem fim e transportadores, para remo-

ver porcentagem de umidade existente de 50% a 80% nos resíduos 
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para reduzir volume e inconvenientes de transporte de material 

úmido dos resíduos;

Adição de substâncias químicas como a cal para evitar emanação de 

maus odores e proliferação de insetos.

forma: prismática (seção retangular ou quadrada) e cilíndrica (seção 

cilíndrica);

separação sólida-líquida: por gravidade (natural e aerada) e por centri-

fugação (centrífuga);

remoção: manual ou mecanizada (bombas, raspador, centrífugas).

•

•

•

•

Após esses processos de tratamento dos resíduos sólidos, deve ser feita sua 

disposição final em aterros sanitários ou incineração.

B - Caixa de areia ou desarenador

Com a caixa de areia ou desarenador, é possível reter areia com características 

qualitativas e quantitativas, indesejáveis ao efluente ou ao corpo receptor; 

armazenar o material retido durante o período entre a limpeza, remoção e 

transferência do material retido. A separação é feita por operação unitária de 

sedimentação dos grãos de areia de maior dimensão e densidade.

A caixa de areia ou desarenador pode ser classificada em função da:

De acordo com Jordão e Pessoa (2005), com a remoção da areia do desarena-

dor, é preciso dar um destino final adequado, para esse resíduo.

Assim, se a areia for lavada, é possível encaminhá-la para um aterro sanitário, 

incineradores ou utilizá-la para reposição do material drenante comumente 

utilizado em leitos de secagem do lodo gerado na estação de tratamento.

C - Medidores de vazão

É necessário controlar a variação da vazão e manter a velocidade dos esgotos 

sanitários nas estações de tratamento de esgotos. Para isso são usados medi-

dores de vazão após a caixa de areia (desarenador) que auxiliam no controle 

da altura da lâmina de esgotos sanitários.

Os medidores podem ser vertedores proporcionais (tipo Sutro); calhas (tipo 

Parshall ou Palmer Bowlus). 
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4.1.2  Tratamento primário
O objetivo do tratamento primário é a remoção de sólidos em suspensão que 
são passíveis de sedimentação em unidades denominadas decantadores pri-
mários.

Os decantadores primários são unidades de tratamento nas quais os sólidos 
sedimentáveis são separados da fração líquida pela operação unitária de sedi-
mentação. A operação unitária de sedimentação é denominada discreta, e 
nela, as partículas se depositam no fundo do decantador, mantendo sua for-
ma, volume e peso inalterados.

Após o tratamento preliminar, os esgotos sanitários são encaminhados para 
os decantadores primários com baixas velocidades para que ocorra a sedimen-
tação dos sólidos em suspensão de densidade maior do que a do líquido. Com 
a sedimentação dos sólidos no fundo do decantador, há formação de uma 
camada de lodo primário bruto.

De acordo Jordão e Pessoa (2005), os decantadores podem ser classificados 
de acordo com:

A adição de produtos químicos, como sulfato de alumínio e cloreto férrico, 
pode aumentar a eficácia do tratamento primário na remoção de sólidos em 
suspensão.

O lodo acumulado no fundo do decantador primário deve ser removido por 
bombeamento e passar por processo de:

Nos esgotos sanitários, há também o material flutuante como graxas e 
óleos que têm densidade menor do que a dos esgotos e,  por isso, flotam 

•

•

•

•

•

•

•

a forma: circular e retangular;

o fundo: pouco inclinado, inclinado e fundo com poços de lodo;

o sistema de remoção de lodo: manual ou mecanizado.

Adensamento para remoção de umidade por flotação, gravidade, 
centrifugação ou utilização de filtro-prensa;

Estabilização para remoção de matéria orgânica por digestores anae-
róbios ou aeróbios;

Higienização para remoção de patógenos por adição de cal, compos-
tagem, entre outros;

Disposição final por reciclagem agrícola, recuperação de áreas degra-
dadas, encaminhamento a aterro sanitário, entre outros.
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para a superfície de onde são removidos e encaminhados para posterior 
tratamento ou disposição final em aterros sanitários.

Após o tratamento preliminar e primário, os esgotos sanitários são encami-
nhados para o tratamento secundário, que tem como objetivo a remoção de 
matéria orgânica medida como DBO em suspensão, DBO em suspensão fina-
mente particulada e DBO solúvel. Essa remoção é feita pela atividade biológica 
de bactérias, fungos, protozoários, entre outros organismos.

O tratamento secundário pode ser realizado por diversos sistemas e unidades 
de tratamento, sobressaindo estes:

Nós não iremos abordar todos esses processos, mas sim os mais comumente 
utilizados, tais como sistema composto por lagoa anaeróbia seguida de lagoa 
facultativa, reator anaeróbio de manta de lodo e sistema de lodos ativados 
convencional.

Antes de tudo, precisamos saber que os microrganismos convertem a matéria 
orgânica em:

D - Lagoas de estabilização 

O sistema composto por uma lagoa anaeróbia seguida de uma lagoa facultati-

va é proposto com essa configuração para que sejam aproveitadas as principa-

4.1.3  Tratamento secundário

•

•

•

•

•

•

•

•

Lagoas de estabilização: facultativa, anaeróbia seguida de facultativa, 
aerada facultativa e aerada de mistura completa seguida de decanta-
ção, maturação, alta taxa e polimento;

Disposição no solo: infiltração lenta, infiltração rápida, infiltração sub-
superficial e infiltração superficial;

Terras úmidas construídas: fluxo superficial e fluxo subsuperficial;

Processos anaeróbios: reator anaeróbio de manta de lodo, fossa sépti-
ca seguida de filtro anaeróbio;

Lodos ativados: convencional, com aeração prolongada, fluxo inter-
mitente;

Reatores aeróbios com biofilmes: filtro biológico de baixa carga, 
filtro biológico de alta carga, biofiltro aerado submerso, biodisco.

gás carbônico, água e material celular em condições aeróbias;

gás metano e água em condições anaeróbias.
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is vantagens de cada unidade e para que o efluente tratado, a ser lançado no 

corpo hídrico receptor, atenda aos padrões estabelecidos pela legislação ambi-

ental vigente.

Nesse sistema, os esgotos sanitários são encaminhados antes para a lagoa 

anaeróbia para que ocorra a conversão da matéria orgânica em condições 

estritamente anaeróbias, ou seja, com ausência de oxigênio. Esse processo 

é lento e, por isso, os esgotos permanecem na lagoa por período de três a 

seis dias. 

Essa lagoa é profunda, com altura variável de 3,5 m a 5 m, para que não ocorra 

fotossíntese e a minimização da entrada de oxigênio no meio líquido. A lagoa 

anaeróbia tem formato quadrado ou retangular, com relação comprimen-

to/largura (L/B) variável de 1 a 3.

Nessa lagoa ocorre decomposição parcial da matéria orgânica em termos de 

DBO de 50% a 70%. Isso significa que os esgotos tratados pela lagoa anaeró-

bia serão encaminhados para a lagoa facultativa com carga de 30% a 50% 

para ser removida.

Na lagoa facultativa, ocorrem os processos naturais de fotossíntese e de 

respiração. As bactérias aeróbias degradam a matéria orgânica e, para isso, 

utilizam oxigênio e liberam gás carbônico em sua respiração. Por sua vez, as 

algas utilizam o gás carbônico no processo de fotossíntese e liberam o oxi-

gênio que é então utilizado pelas bactérias aeróbias, fechando um ciclo. 

Para que a fotossíntese ocorra, é necessário energia solar, e isso só ocorre 

durante o dia.

Daí a importância da presença de bactérias facultativas que degradam a maté-

ria orgânica na presença e na ausência de oxigênio.

Além das bactérias aeróbias e facultativas, há as bactérias anaeróbias na lagoa 

facultativa que são responsáveis pela degradação da matéria orgânica dos 

esgotos sanitários em forma de sólidos em suspensão que sedimentam no 

fundo da lagoa e formam a camada de lodo. Com a decomposição da matéria 

orgânica presente no lodo de fundo da lagoa é gerado gás carbônico, gás 

metano e outros compostos. 

A matéria orgânica dissolvida (DBO solúvel) e a matéria orgânica em suspen-

são (DBO finamente particulada) não sedimentam e são decompostas pelas 

bactérias facultativas.
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A estabilização da matéria orgânica é lenta, e é necessário elevado período de 

detenção dos esgotos nessa lagoa de 15 a 45 dias. A lagoa facultativa possui 

menor profundidade do que a lagoa anaeróbia, com altura variável de 1,5 m a 

2,0 m, e maior área de exposição à energia solar para que ocorra fotossíntese. 

Essa lagoa tem formato quadrado ou retangular, com relação comprimen-

to/largura (L/B) variável de 2 a 4.

De acordo com Sperling (1986) e Sperling (2005), as principais vantagens 

desse sistema são:

Conforme o mesmo autor estas principais desvantagens desse sistema:

E  - Reator anaeróbio de manta de lodo 

O reator anaeróbio de manta de lodo e fluxo ascendente é também chamado 

de Reatores Anaeróbios de Fluxo Ascendente e de Manta de Lodo (RAFA) ou 

originalmente Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB). 

Após o tratamento preliminar e primário, os esgotos sanitários são encami-

nhados em fluxo contínuo para o reator anaeróbio de manta de lodo. A entra-

da dos esgotos sanitários é feita pela parte inferior do reator que contém a 

maior parte da biomassa, ou seja, de lodo. 

O contato dos microrganismos presentes na biomassa com os esgotos sanitá-

rios resulta na degradação anaeróbia da matéria orgânica e formação de gás 

metano (CH ) e gás sulfídrico (H S). Esses gases na forma de microbolhas ten-4 2

dem a flotar e, com isso, arrastar os sólidos presentes na biomassa e nos esgo-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

remoção de matéria orgânica (DBO) de 75% a 85%;

remoção de sólidos suspensos (SS) de 70% a 80%;

construção, operação e manutenção simples;

custo de implantação e operação reduzido;

ausência de equipamentos mecânicos;

remoção de lodo necessária, após período de operação de vinte  anos.

elevados requisitos de área;

possível necessidade de remoção e algas;

descaso com a manutenção, devido à simplicidade operacional;

possibilidade de crescimento de insetos;

possibilidade de emanação de maus odores;

remoção periódica (em anos) de lodo na lagoa.
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tos. Daí a importância do separador trifásico (gás-sólido-líquido) na parte 

superior do reator para promover a retenção das microbolhas, o acúmulo de 

biogás e o retorno da biomassa para o manto de lodo.

Com o crescimento da biomassa no manto de lodo, há formação de grânulos 

que auxiliam no aumento da eficacia do reator. 

O reator anaeróbio de manta de lodo e fluxo ascendente pode ter formato 

circular ou quadrado, com altura variável de 4,0 m a 5,0 m. Os esgotos sanitá-
orios com temperatura de 20 C devem permanecer no reator anaeróbio por 

período de 8 h a 10 h. A esse tempo se dá o nome de tempo de detenção 
3hidráulica (TDH), que relaciona o volume da unidade de tratamento (m ) com a 

3vazão de esgotos sanitários (m /h) (Equação 4).

(Equação 4)
  V

TDH  =
  Q

Em que:

TDH =  tempo de detenção hidráulica (h);
3V =  volume do reator (m );

3Q =  vazão de esgotos sanitários (m /h). 

De acordo com Sperling (2005), as principais vantagens desse sistema são:

De acordo com Sperling (2005), a principais desvantagens desse sistema são:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

remoção de matéria orgânica (DBO) de 60% a 75%;

remoção de sólidos suspensos (SS) de 65% a 80%;

baixos requisitos de área;

baixo custo de implantação e operação;

reduzido consumo de energia;

possibilidade de aproveitamento energético do biogás;

custo de implantação e operação reduzido;

baixa produção de lodo;

necessidade apenas de disposição final de lodo.

baixa eficiência na remoção de coliformes (necessidade de pós-

tratamento);

não remove nitrogênio e fósforo (necessidade de pós-tratamento);

possibilidade de emanação de maus odores.
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F  - Lodos ativados

O sistema de lodos ativados convencional é composto de um decantador pri-

mário, um tanque de aeração e um decantador secundário dispostos em série. 

No decantador primário, ocorre a operação unitária de sedimentação de parte 

dos sólidos em suspensão, conforme visto anteriormente. A fração decantada 

dos esgotos sanitários é encaminhada para um tanque de aeração no qual 

ocorrerá a insuflação de oxigênio para promover maior contato das bactérias 

aeróbias com os esgotos sanitários e, consequentemente, a remoção de maté-

ria orgânica. Além disso, essa insuflação promove constante mistura e agita-

ção dos sólidos ainda presentes nos esgotos. 

Os esgotos sanitários tratados biologicamente nesse tanque são encaminha-

dos para o decantador secundário, onde ocorre sedimentação dos sólidos em 

suspensão.           

No tanque de aeração, o tempo de detenção hidráulica (TDH) do líquido é de 

6 h a 8 h e a idade do lodo, ou seja, a retenção dos sólidos no sistema é de 4 d 

a 10 d. 

De acordo com Sperling (2005), as principais vantagens desse sistema são:

De acordo com Sperling (2005), estas são as  principais desvantagens desse 

sistema:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

remoção de matéria orgânica (DBO) de 85% a 93%;

remoção de sólidos suspensos (SS) de 87% a 93%;

remoção de nitrogênio na forma de amônia superior a 80%;

remoção de fósforo total inferior a 35%;

baixos requisitos de área;

baixa possibilidade de emanação de maus odores;

flexidade operacional.

baixa eficácia na remoção de coliformes (necessidade de pós-

tratamento);

elevado custo de implantação e operação;

elevado consumo de energia;

elevada produção de lodo;

necessidade de tratamento e disposição final de lodo.
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4.2  Tratamento terciário

O objetivo do tratamento terciário é a remoção de nutrientes, organismos 

patogênicos, compostos não biodegradáveis, metais pesados, sólidos 

inorgânicos dissolvidos e sólidos em suspensão. As unidades que com-

põem esse nível de tratamento podem ser quaisquer unidades vistas no 

Tratamento Secundário, desde que elas removam os poluentes previa-

mente citados.

Mas como saber se uma unidade ou processo de tratamento é realmente 

eficaz?

Em cada uma dessas unidades estudadas é feita remoção de algum poluente 

já visto na aula I desse material didático. A eficácia do tratamento é dada pela 

porcentagem de remoção de  determinado poluente (Equação 5).

  C - C   x  100a  e
E(%)  =

    Ca

(Equação 5)

Em que:

E = eficiência de remoção (%) 

C  = concentração do poluente no afluente (mg/L)a

C  = concentração do poluente no efluente (mg/L)e

O conhecimento das principais unidades e sistemas de tratamento lhe será útil 

em seu trabalho profissional, pois é possível propô-las como forma  de trata-

mento conhecendo as características qualitativas e quantitativas das águas 

residuárias a serem tratadas.

Nesta aula, você conheceu os níveis de tratamento de esgotos sanitários e suas 

unidades componentes.  Você também aprendeu os princípios de funciona-

mento, as vantagens e as desvantagens dessas unidades na remoção dos polu-

entes que compõem os esgotos sanitários.  

Além disso, você pôde conhecer alguns critérios de dimensionamento das 

unidades de tratamento e calcular a eficácia de remoção de poluentes presen-

tes nos esgotos sanitários.

Resumo
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Atividades de Aprendizagem
1. No processo de lodos ativados, mantém-se uma concentração eleva-

da de flocos, através do retorno de lodo do decantador secundário 
ao tanque de aeração. Um dos parâmetros de monitoramento deste 
processo representa a relação entre a massa de sólidos em suspen-
são voláteis, no tanque de aeração, e a massa de sólidos em suspen-
são voláteis descartada por dia. Esse parâmetro é conhecido como:

a. (   ) Fator de carga.

b.  (   ) Balanço de sólidos.

c. (   ) Sólidos em suspensão.

d. (   ) Índice volumétrico de lodo.

e. (   ) Idade do lodo.

2. O processo anaeróbio de tratamento de esgotos pode se dar em 
várias alternativas, dentre elas a lagoa anaeróbia ou a fossa sépti-
ca. A fermentação anaeróbia se divide em duas fases que podem 
ocorrer simultaneamente ou sincronizadas. A fase em que ocorre a 
maior redução de DBO ou DQO é a de:

a. (   ) Acidificação.

b. (   ) Síntese celular.

c. (   ) Digestão ácida.

d. (   ) Fermentação metânica.

e. (   ) Assimilação bacteriana.

3. No processo de lodos ativados, empregado para o tratamento das 
águas residuárias, verifica-se que a(o):

a) taxa de crescimento bacteriano é inversamente proporcional à con-

centração de substrato orgânico no tanque de aeração.

b) predominância de microorganismos filamentosos é indesejável ao 

tratamento, pois dificulta a boa formação dos flocos.

c) determinação do volume útil do tanque de aeração não depende da 

relação alimento/microorganismo.

d) relação alimento/microorganismo nos sistemas de aeração prolon-

gada é maior do que nos sistemas convencionais de lodos ativados.

e) decantador secundário deve ser eliminado sempre que o processo 

apresentar recirculação do lodo para o tanque de aeração.
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4. A resolução 357/2005 do , estabelece a classificação dos 
corpos de água e os padrões de lançamento de efluentes. As águas 
doces são as com salinidade igual ou inferior a 0,5‰. Para a água 
doce classe especial, destinada ao abastecimento humano, é neces-
sário o processo de:

a. (   ) desinfecção.

b. (   ) tratamento avançado.

c. (   ) tratamento simplificado.

d. (   ) tratamento convencional.

e. (   ) tratamento convencional ou avançado.

5. Para se atender aos padrões de lançamento previstos na Resolução 
357/2005 do CONAMA, as indústrias precisam tratar seus efluentes, 
algumas vezes, até mesmo em nível terciário. Correspondem a uma 
unidade de tratamento primário, uma de tratamento secundário, e 
uma de tratamento terciário, respectivamente:

a) fossa séptica / biodisco / lagoa de maturação

b) tanque de Imhoff / lagoa anaeróbia / lagoa aeróbia

c) decantador primário / lagoa facultativa / reator UASB

d) desintegrador / filtro anaeróbio invertido / lagoa anaeróbia

e) caixa de areia / tanque de lodos ativados / unidade de infiltração 

rápida no solo.

CONAMA
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Considerações finais

Lembre-se de que, a partir de agora, você está em condições de compreender 

melhor o que as águas residuárias causam ao ambiente e ao homem.

Além disso, você conhece mais sobre formas e unidades de tratamento dos 

esgotos sanitários e, ao fazer uso deste conhecimento, poderá contribuir 

para melhoria de sua vida, bem como da vida das pessoas que o cercam e da 

sociedade.

Portanto, faça sua parte!
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Guia de Soluções

Aula 1

1. De acordo com a Resolução 357 do Conama (BRASIL, 2005), os usos múlti-
plos da água são: abastecimento humano; abastecimento industrial; Irri-
gação; recreação (contato primário ou secundário); estético; dessedenta-
ção de animais; preservação da fauna e flora; aqüicultura; transporte;  
geração de energia elétrica; diluição e afastamento de despejos.

2. De acordo com Política Nacional dos Recursos Hídricos (BRASIL, 1997), o 
uso da água pode ser classificado em: Prioritário e Preponderante. O uso 
prioritários correspondem aos usos de abastecimento humano e desseden-
tação de animais. O uso preponderante corresponde aos demais usos vistos.

3.  

( V ) Contaminação ambiental é a introdução, no meio ambiente, de agentes 
que afetam negativamente o ecossistema, provocando alterações na 
estrutura e funcionamento das comunidades.

( V ) Poluição ambiental é a alteração das condições físicas, químicas ou biológi-
cas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 
resultante das atividades humanas, em níveis capazes de, direta ou indire-
tamente, serem impróprias, nocivas ou ofensivas à saúde, à segurança e ao 
bem-estar da população; pode criar condições adversas às atividades soci-
ais e econômicas; ocasionar danos à flora, à fauna, a outros recursos natu-
rais, às propriedades públicas e privadas ou à paisagem urbana.

( F ) A poluição das águas é a alteração das propriedades físicas, químicas e 
biológicas das águas, que possa importar em prejuízo à saúde, à segu-
rança e ao bem-estar das populações e ainda comprometer sua utiliza-
ção para fins agrícolas, industriais, comerciais, recreativos e, principal-
mente, para a existência normal da fauna aquática.

4. Letra “b”. A poluição pode ser definida como a introdução no meio ambi-
ente de qualquer matéria ou energia que venha a alterar as propriedades 
físicas, químicas ou biológicas desse meio. Os dois principais tipos de polui-
ção são pontual e difusa.

5. Letra “d”. Segundo Braga et al. (2002), a poluição é uma alteração indese-

jável nas características físicas, químicas ou biológicas da atmosfera, litos-

fera ou hidrosfera que cause ou possa causar prejuízo à saúde, à sobrevi-
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vência ou às atividades dos seres humanos e outras espécies ou, ainda, 

deteriorar materiais. Os agrotóxicos aplicados na agricultura são considera-

dos fonte poluidora difusa. 

6. As principais fontes de poluição podem ser divididas em duas formas: pon-

tual e difusa. Na fonte de poluição pontual, o poluente atinge o corpo de 

água de forma única. Exemplos: descarga em um rio de um emissário que 

transporta esgotos sanitários ou efluentes industriais, emissões gasosas 

industriais; líquidos de aterro sanitário da decomposição de resíduos sóli-

dos urbanos. As fontes pontuais são mais facilmente identificadas e con-

troladas do que as fontes difusas. Na fonte de poluição difusa, o poluente 

ingressa no corpo de água de forma distribuída, ao longo de sua extensão. 

Exemplos: drenagem pluvial; agrotóxicos aplicados na agricultura e disper-

sos no ar, carregados pelas chuvas para os rios ou lençol freático; gases 

expelidos do escapamento de veículos automotores, entre outras.

Aula 2

1. Letra “a”. Os parâmetros físicos de qualidade das águas são cor, turbidez, 

temperatura. 

2. Letra “b”. Os parâmetros químicos e biológicos de qualidade das águas 

são oxigênio dissolvido, E. coli e matéria orgânica.

3. Letra “d”. O processo de eutrofização é um processo natural, característi-

co de corpos aquáticos lênticos, que pode ser acelerado pelo lançamento 

antrópico de nutrientes no meio.

4. Letra “b”. Pelo gráfico da Figura, é possível verificar que o resultado de 

testes de toxicidade realizado com dois efluentes distintos (1 e 2), de 

mesma vazão, indica que o efluente 1 irá causar um impacto maior no 

corpo receptor. Por exemplo, com 2% do efluente 1, haverá mais organis-

mos vivos no corpo hídrico do que com 2% do efluente 2.

5. Letra “d”. Uma cidade com 50.000 habitantes produz, diariamente, 
37.500 m  de esgotos com concentração (DBO ) de 300 mg/L. Se o parque 5,20

industrial da cidade apresenta equivalente populacional de 10.000 habi-

tantes, a carga orgânica total do parque industrial é de 450 kg/dia. Para 

resolver a questão é necessário aplicar a Equação 2 do tópico 3 da Aula 2.

6. O gráfico apresenta a curva de variação de DBO  em um rio, depois de 5,20

este após este receber um despejo de esgotos domésticos a 20km da 
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sua nascente. Como a vazão do rio é 20 vezes superior à vazão de 

despejo, a DBO  do despejo é de 215 mg/L.5,20

Aula 3

1. Letra “c”. De acordo com a Resolução 357/2005 do CONAMA, a classe 

Especial das Águas Doces não pode receber descargas de efluentes, 

mesmo que tratados.

2. Letra “c”. A Resolução 357/2005 do CONAMA estabelece, para águas 

doces, Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO ) ≤ 3 mgO /L para Classe 5,20 2

1, ≤ 5 mgO /L para Classe 2 e ≤ 10 mgO /L para Classe 3. O lançamento 2 2

3de um efluente, com DBO de 95 mg/L e vazão de 5 m /s em um corpo 5,20 

hídrico de água doce sem enquadramento oficial, com DBO  de 2 mg/L e 5,20

3vazão de 100 m /s, não poderia realizar-se, pois, de acordo com a citada 

resolução, o valor de DBO alcançado ultrapassa o limite estabelecido para 

a classe 2.

3. Letra “d”. Na classificação das águas doces, as águas de classe espe-

cial podem ser usadas para abastecimento humano após simples 

desinfecção.

4. Letra “a”. Segundo a legislação vigente, que classifica os corpos de água, 

a água salina que pode ser destinada à recreação de contato primário é a 

de Classe 1.

5. Letra “a”. A resolução CONAMA n. 357, de 2005, estabelece a classifica-

ção dos corpos de água e os padrões de lançamento de efluentes. As 

águas doces são as com salinidade igual ou inferior a 0,5‰. Para a água 

doce classe especial destinada ao abastecimento humano, é necessário o 

processo de desinfecção.

6. Letra “c”. Os indicadores ou parâmetros para o estabelecimento dos 

padrões microbiológicos das águas destinadas à recreação de contato pri-

mário (padrões de balneabilidade), conforme a Resolução CONAMA n. 

274, de 29 de novembro de 2000, são apenas os microrganismos ou gru-

pos de microrganismos coliformes fecais, coliformes totais e salmonella.

7. Letra “e”. Sobre potabilidade e qualidade da água, afirma-se: III - Na 

ausência de oxigênio dissolvido, como em águas subterrâneas, o ferro e o 

manganês se apresentam na forma insolúvel, ou seja, na forma de precipi-
3+ 4+tados coloridos (Fe  e Mn ); IV - A Portaria 518/04 MS estabelece um 
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limite máximo permissível para Escherichia coli, que é um microrganismo 

patogênico; V - São estabelecidos limites para coliformes totais, pois algu-

mas das espécies de coliformes são de vida livre, isto é, crescem e se repro-

duzem fora do hospedeiro.

8. Letra “b”. Segundo a Resolução n. 357 do CONAMA, águas de classe 1 

podem ser utilizadas para consumo humano após tratamento conven-

cional.

Aula 4

1. Letra “e”. No processo de lodos ativados mantém-se uma concentração 

elevada de flocos, através do retorno de lodo do decantador secundário 

ao tanque aeração. Um dos parâmetros de monitoramento deste proces-

so representa a relação entre a massa de sólidos em suspensão voláteis, no 

tanque de aeração, e a massa de sólidos em suspensão voláteis descartada 

por dia. Esse parâmetro é conhecido como idade do lodo.

2. Letra “d”. O processo anaeróbio de tratamento de esgotos pode se dar 

em várias alternativas, dentre elas, a lagoa anaeróbia ou a fossa séptica. A 

fermentação anaeróbia  sedivide em duas fases que podem ocorrer simul-

taneamente ou sincronizadas. A fase em que ocorre a maior redução de 

DBO ou DQO é a de fermentação metânica.

3. Letra “b”. No processo de lodos ativados, empregado para o tratamento 

das águas residuárias, verifica-se que a predominância de microrganismos 

filamentosos é indesejável ao tratamento, pois dificulta a boa formação 

dos flocos.

4. Letra “a”. A resolução CONAMA n. 357, de 2005, estabelece a classifica-

ção dos corpos de água e os padrões de lançamento de efluentes. As 

águas doces são as com salinidade igual ou inferior a 0,5‰. Para a água 

doce classe especial destinada ao abastecimento humano, é necessário o 

processo de desinfecção.

5. Letra “a”. Para  atender aos padrões de lançamento previstos na Resolu-

ção CONAMA 357/05, as indústrias precisam tratar seus efluentes, algu-

mas vezes até mesmo em nível terciário. Correspondem a uma unidade de 

tratamento primário, uma de tratamento secundário e uma de tratamen-

to terciário, respectivamente fossa séptica / biodisco / lagoa de maturação.
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