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Resumo – Este trabalho teve como objetivo avaliar a funcionalidade de um sistema já construído, 

numa Estação de Tratamento de Efluente de uma Indústria Láctea no meio Oeste Catarinense, 

constituído por processos de tratamento Físico-Químico e Biológico. O sistema é formado por 

lagoas anaeróbias, aerada, facultativa e de maturação/polimento. As análises realizadas para a 

avaliação de sistema são: DQO, DBO, OD juntamente com a temperatura e pH no período de junho 

a novembro de 2010. Os resultados de remoção de matéria orgânica apresentaram eficiência 

superior de 98 %, indicando que aplicação de lagoas em série para tratamento de efluente com alta 

concentração carbonacea corresponde com a eficiência desejada, juntamente com um bom 

monitoramento. A verificação desta eficiência, feita a partir de análises laboratoriais, pode ser 

estendida a remoção individual para cada etapa (utilizado nas construções de sistemas de 

tratamento) através da medida de concentração de Demanda Química de Oxigênio (DQO) total.   
 

Abstract –This study aimed to evaluate the functionality of a system already built a treatment plant 

effluent in a Midwest Dairy Industry of Santa Catarina, treatment processes consisting of Physical 

Chemistry and Biology.  The system consists of anaerobic ponds, aerated, facultative and 

maturation/polishing.  Analyses conducted for the evaluation of the system are: COD, BOD, DO 

with temperature and pH in the period from June to November 2010.  The results of removal of 

organic matter showed superior efficiency of 98 %, indicating that application of ponds in series for 

treating wastewater with high concentrations of carbonaceous corresponds with the desired 

efficiency, along with a good monitoring.  The verification of this efficiency, made from laboratory 

tests, can be extended to individual removal for each stage (used in construction of treatment plants) 

by measuring the concentration of Chemical Oxygen Demand (COD), total. 

 

Palavras-Chave – Sistema Biológico, Tratamento de Efluente e Eficiência. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A produção de leite em Santa Catarina é de significativa importância econômica e social, 

sendo o Estado o sexto maior produtor nacional de leite relatam Altamann (2008) e Zoldan et al. 

(2006). Em função da produção e consequentemente no grande consumo de água utilizado neste 

ramo, aliado a consciência de racionalização dos recursos naturais e ao considerável consumo nos 

processos produtivos da indústria de laticínios, pressupõe-se que as plantas industriais deste setor 

devem se adaptar para economizar água, tratar efluentes, utilizar tecnologias poupadoras, com 

menos resíduos (Imhoff, 1996; Maganha, 2006). 

Neste estudo o sistema de tratamento de efluente inicia com uma etapa preliminar no tanque 

de equalização, para estabilização do potencial hidrogeniônico (pH) e remoção do material inerte, 

como lacres, plástico, etc. Segundo Fontenelle (2006) o tratamento primário destina-se a remoção 

de sólidos por sedimentação ou flotação (utilizando-se sedimentadores ou flotadores) ou pela 

associação de coagulação e flotação química (clarificação física química para a remoção de matéria 

orgânica coloidal ou óleos e gorduras emulsionados). No tratamento secundário neste caso o 

biológico tem como principio utilizar a matéria orgânica dissolvida ou em suspensão como 

substrato para microorganismos tais como bactérias, fungos e protozoários, que a transformam em 

gases, água e novos microorganismos.  

Para Von Sperling (1996) as lagoas de estabilização são as mais empregadas para tratamento 

biológico requerendo um tempo de retenção hidráulico entre 15 e 45 dias, e área para os fenômenos 

de autodepuração que ocorrem na natureza. Para o mesmo autor o potencial de eficiência das lagoas 

varia de 60 a 99 % entre remoção de matéria orgânica e microorganismos patogênicos, sendo 

fundamental o comprimento do tempo de retenção, monitoramento e manutenção. 

Este estudo aborda uma das alternativas empregadas para o tratamento de efluentes 

industriais com grande concentração de matéria orgânica gerado por uma empresa privada, que 

realiza tratamento prévio de seus efluentes antes de lançá-los nos corpos hídricos próximos. 

 

2. METODOLOGIA  

 

A realização deste trabalho contempla a relevância das seguintes informações: a localização 

e descrição funcional da estação de tratamento de efluente da empresa láctea e as análises para 

avaliação do seu funcionamento. 
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2.1 Local de Estudo  

 

O presente trabalho foi realizado em uma indústria de abrangência de produção e 

beneficiamento de láteos localizado no município de Treze Tílias no meio Oeste de Santa Catarina 

no período de junho a novembro de 2010. 

A estação de tratamento de efluente é operada desde 2005. A partir da metade do ano de 

2010 começou a receber uma vazão total de entrada de 2000 m
3
/dia de efluente oriundos da fábrica, 

gerado nos processos de recepção do leite, industrialização e limpeza de maquinários, com carga 

concentrada e pH desestabilizado.  

A Figura 1 mostra uma vista geral da empresa e localização das etapas de tratamento. Ao 

entrar na ETE, o efluente percorre os dois tanques de equalizações (ponto 1 e 2) segue para o 

flotador (ponto 3), sendo acrescidos polímero e sulfato de alumínio. O sobrenadante é raspado e 

segue para a centrifugação (ponto 4) a parte líquida retorna a flotador e o lodo seco é destinado em 

aterro sanitário terceirizado. Já o efluente com menor carga orgânica vindo do flotador é 

direcionado ao processo biológico, constituído por duas lagoas anaeróbias (ponto 5 e 6), uma lagoa 

aeróbia com a introdução de oxigênio através de membranas (ponto 7), uma lagoa facultativa (ponto 

8) e uma lagoa de polimento/maturação (ponto 9). A localização de cada etapa do sistema está 

numerada e pode ser visualizada na figura abaixo.  

 

 

Figura 1. Vista superior das instalações da empresa de Lacticínios e localização das etapas de tratamento. 
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Para melhor compreensão da organização das etapas do sistema do tratamento de efluente e 

respectivamente sua capacidade volumétrica, segue abaixo a visualiazação do Fluxograma1:  
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        Figura 2. Fluxograma dos processos de Tratamento e suas respectivas capacidades volumétricas.  

 

2.2 Metodologia Experimental 

 

As coletas de DBO e DQO foram realizadas no início de cada mês nos pontos de entrada 

antes do primeiro tanque de equalização e na saída logo após a lagoa de polimento, com os 

procedimentos descritos na literatura para estas análises e encaminhados para um laboratório 

terceirizado.  

O pH é aferido por um eletrodo acoplado com potenciômetro (vulgo pHgametro), o OD 

juntamente com a temperatura é aferido com auxilio de um único eletrodo que fornece o valor de 
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oxigênio dissolvido na água em função do aquecimento. Estas análises foram realizadas diariamente 

na própria empresa entre os horários das 7h e 9h, sendo apresentada uma média mensal no período 

de junho a novembro de 2010. 

Para firmar a avaliação do sistema, serão estimados alguns cálculos de remoção de DQO 

(média) para todas as lagoas utilizando a seguinte equação:     

)2(%)__)1(( entradaDQOx
L

mg
entradaDQOE 








      (1) 

Onde: 

E= Estimativa de remoção individual do sistema (%) 

DQO Entrada (1) = Porcentagem remanescentes de cada célula (mg/L). 

_% = Estimativa de remoção individual. 

DQO Entrada (2) = Porcentagem total de entrada (mg/L). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste item são apresentados os resultados referentes às análises realizadas, os cálculos 

estimados de remoção parcial e comenta-se sobre o panorama geral do sistema. 

 

3.1  Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

 

Na Tabela 1, apresentam-se os resultados das análises de DBO e DQO dos meses de junho a 

novembro de 2010, referentes à entrada do sistema, antes do tanque de equalização e saída, última 

lagoa da série a maturação ou polimento constituinte do sistema de tratamento de efluente.  

 

Tabela 1. Análises mensais de eficiência DBO e DQO. 

Relação de entrada / saída de efluente 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

mg/L de O2 
Demanda Química de Oxigênio (DQO) (mg/L) 

Meses 
DBO Entrada 

(mg/L) 

DBO Saída 

(mg/L) 
% 

DQO Entrada 

(mg/L) 

DQO Saída 

(mg/L) 
% 

Junho 2340,0 42,0 98,2 4985,0 99,0 98,0 

Julho 2180,0 32,6 98,5 6335,0 76,0 98,8 

Agosto 3680,0 41,0 98,9 6395,0 40,0 99,4 

Setembro 3240,0 39,0 98,8 6400,0 52,0 99,2 

Outubro 3100,0 35,0 98,9 6382,0 60,0 99,1 

Novembro 3600,0 37,0 99,0 6450,0 62,0 99,0 
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Em relação à DBO, verifica-se a alternância entre os meses, destacando o mês de julho e 

agosto com a menor e respectivamente maior concentração de entrada de matéria orgânica, mesmo 

assim a percentagem de remoção esta a cima dos 98%.  

Para as análises de DQO os valores apresentados são superiores devido ao fato da oxidação 

da matéria orgânica, é forçada por produtos químicos (um forte oxidante o dicromato de potássio, 

ácido e permanência por determinado tempo a uma elevada temperatura) ao contrário da DBO que a 

oxidação é natural e estabelecida geralmente à temperatura 20ºC num período de cinco dias, os 

meses de agosto e novembro descrevem bem os valores elevados desta analise. 

A concentração de entrada de ambas as análises variam, isso se explica, devido ao fato que 

as coletas realizadas a cada mês, nos primeiros dez dias, possivelmente esta relacionada com 

diferentes horários de coleta e processos indústrias realizados neste momento. Descrevendo, assim, 

no momento da coleta do mês de novembro ocorreram possíveis lavagens dos equipamentos ou até 

mesmo um vazamento de alta carga orgânica na fábrica. A porcentagem de eficiência está em 

acordo com a DBO, acima de 98%, valores bem acima dos descritos por Von Sperling (1996), de 

remoção estimada de até 80% para sistemas biológicos. 

A comparação dos valores de DBO e DQO pode ser visualizada na Figura 3. Relação DBO e 

DQO. 

 
Figura 3. Relação DBO e DQO junho a novembro. 

 

Estes dados permitem avaliar o comportamento do sistema para um período curto, relatando 

a remoção de matéria orgânica com boa suficiência em cada mês. No entanto são necessárias 

análises por períodos maiores envolvendo todas as estações climáticas (principalmente no Sul do 

Brasil onde as estações do ano são bem definidas), para verificar as possíveis variações e ajustes, 

considerando que a temperatura é um elemento fundamental para o funcionamento das lagoas. 
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3.2   Potencial Hidrogeniônico (pH) 

 

Os valores de potencial hidrogeniônico descritos na Tabela 2, permitem confirmar que as 

medidas estão entre os limites (pH entre 6 e 9) para existência dos microorganismos nas lagoas. 

Percebe-se que nas primeiras lagoas os valores estão mais ácidos indicam uma maior concentração 

de matéria orgânica sendo degradada, e uma pequena variação em meses frios, nos quais os 

tratamentos biológicos decaem em relação à temperatura. A grande variação de pH estão nos 

tanques de equalizações do sistema, devido os produtos utilizados na limpeza de  equipamentos 

como a soda cáustica e ácido nítrico. Estas homogeneizações evitam mudanças bruscas nas demais 

etapas que provocariam a deficiência (mortandade da comunidade microbiana) na ETE (Macedo, 

2005). Assim sendo, verificou-se que os tanques de equalização, estabilizam o pH, o que no caso, 

não interfere nas lagoas. Para uma remoção significativa de óleos e graxas no flotador o pH variou 

entre a faixa de  4,5 a 6,0 sendo que sulfato de alumínio o principal responsável por esta 

diminuição. 

 

Tabela 2. Valores de médios de pH. 

Médias dos Meses 
Potencial Hidrogeniônico (pH) 

1a lagoa  2a lagoa  3a lagoa  4a lagoa  5a lagoa  

Junho 7,63 7,68 7,75 8,05 8,32 

Julho 7,77 7,73 7,80 8,18 8,33 

Agosto 7,23 8,15 9,15 8,85 8,90 

Setembro 8,17 8,40 8,27 8,38 8,29 

Outubro 8,07 8,66 8,15 8,98 8,02 

Novembro 8,14 8,23 8,80 8,71 8,59 

 

3.3   Oxigênio Dissolvido (OD) e Temperatura (T°C). 

 

Como as Estações no Sul do Brasil são bem definidas, os valores de OD e Temperatura 

estão correlacionados, à medida que ao longo do dia a temperatura se eleva, percebe-se que a 

concentração de oxigênio também aumenta, indicando que essa dissolução ocorre muito bem em 

altas temperaturas, conseqüentemente obtendo resultados mais significativos no verão em relação ao 

inverno, observando tais valores de novembro em relação a junho.  

As primeiras duas lagoas são anaeróbias por este fato a medição de OD começou a partir da 

terceira lagoa, a qual demonstra uma boa inserção de micro bolhas de oxigênio por membranas em 

toda a área, possibilitando a formação de flocos bem estruturados, para posterior decantação na 

lagoa facultativa. Em seguida a quarta lagoa é a facultativa tendo as três fases distintas, a parte 
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anaeróbia ao fundo, no meio a zona de transição e na superfície aeróbia. A quinta lagoa por sua vez, 

é a de polimento/maturação registrando assim, os maiores índices de temperatura devidos sua 

profundidade relativamente menor em relação as demais e possuir maior área de contato com raios 

solares. Os valores médios de OD e Temperatura referente a três lagoas analisadas podem ser 

visualizados na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Valores médios de Oxigênio Dissolvido e Temperatura 

Média dos Meses 
Oxigênio Dissolvido (OD) 

3ª lagoa T º C 4ª lagoa  T º C 5ª lagoa  T º C 

Junho 3,60 26,0 2,05 22,0 5,03 20,0 

Julho 4,32 25,0 2,42 20,8 6,43 24,6 

Agosto 5,90 24,1 3,61 20,2 5,73 25,4 

Setembro 5,12 23,9 2,57 21,0 5,80 23,4 

Outubro 5,32 23,8 3,32 19,6 6,00 24,5 

Novembro 5,45 25,0 3,19 19,0 6,10 25,9 

 

3.5 Estimativas de Remoção por DQO 

  

Na realização dos cálculos para estimar a remoção individual do sistema, utilizou-se a DQO 

total de entrada no processo de tratamento de efluente menos a parcela estimada de remoção de cada 

etapa. Estes cálculos foram considerados no processo construtivo destas lagoas, conforme equação 

(1). Essa concentração estimada de entrada de DQO foi considerada de 7.000,00 mg/L, valor 

próximo ao encontrado nas análises mensais de DQO na entrada do sistema realizadas de junho a 

novembro. Em cada etapa foi estimada uma porcentagem de remoção e de contribuição para a 

eficiência total do sistema, descritas desta forma: 

O tanque de equalização, utilizado para remoção de materiais inertes como os lacres e 

plásticos, tende a equilibrar o pH e retém uma pequena porcentagem de óleos e graxas. A remoção 

estimada para esta etapa (junção dos dois tanques) é de aproximadamente 10 %, resultando numa 

DQO saída de 6.300,00 mg/L seguindo para a próxima etapa no caso, o flotador. 

No flotador, com a inserção e dissipação de micro bolhas de oxigênio no fundo do tanque, 

juntamente com a adição de sulfato de alumínio e polímero, permite a aglutinação dos particulados 

e elevação até a superfície para posterior raspagem mecânica. A remoção desta etapa é de 

aproximadamente 65 %, resultando numa DQO de saída de 2.205,00 mg/L e encaminhado para o 

sistema de lagoas em série, no caso a primeira sendo anaeróbia. 

A primeira lagoa anaeróbia concentra altas cargas de matéria orgânica em relação às demais 

lagoas do sistema, consequentemente necessita de uma maior profundidade permitindo assim a 
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decantação e desenvolvimento de microorganismos anaeróbios.  A remoção estimada é de 50 % do 

valor de entrada, resultando numa DQO saída de 1.102,50 mg/L, continuando o percurso o efluente 

passará para a segunda lagoa anaeróbia.  

A segunda lagoa anaeróbia recebe uma menor carga e consequentemente consegue reter 

30%, resultando numa DQO saída de 771,75 mg/L, passando então a para próxima fase, a lagoa 

aeróbia. 

Por sua vez, a terceira lagoa do sistema consiste num reator aeróbio pelo qual o oxigênio é 

alimentado por dois sopradores e distribuído igualmente em toda a área através de membranas 

permitindo uma aeração constante e a formação de flocos. A remoção desta lagoa aproxima-se de 75 

%, resultando em uma DQO de saída de 192,93 mg/L. 

 A quarta lagoa, denominada facultativa, possibilita a existência de três fases distintas, a 

decantação dos flocos filamentosos oriundo da 3ª lagoa no fundo tornando-se anaeróbia, a fase de 

transição constituindo a zona intermediária e a superficial possibilitando a existência de seres 

fotossintetizante. A remoção da lagoa facultativa é de aproximadamente 60 %, com DQO de saída 

de 77,17 mg/L. 

Encerrando o processo, a quinta lagoa consiste na etapa de maturação ou também chamada 

de polimento. Esta etapa normalmente é utilizada para a remoção de microorganismos patogênicos, 

devido ao fato de ter baixa profundidade e área maior para contato de insolação. O efluente em 

questão, a ser tratado, não é originário dos sanitários da indústria somente das áreas da recepção e 

dos processos de fabricações dos produtos lácteos. Então, esta lagoa age como uma das constituintes 

da série para a remoção da matéria orgânica. A remoção estimada é de cerca 10 %, com DQO de 

saída de 69,54 mg/L. 

A concentração final de 69,54 mg/L está entre as concentrações finais referentes aos meses 

analisados variando entre 52 e 99 mg/L de DQO de saída, indicando que a funcionalidade do 

sistema esta coerente com aos valores alcançados na análise de saída de DQO da lagoa de 

maturação.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

As análises de demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e demanda química de oxigênio 

(DQO) demonstraram a funcionalidade do sistema de lagoas em série também conhecido com 

sistema Australiano de lagoas, com remoção superior a 98%, superando os valores estimados na 

literatura de 80%, descritos Von Sperling (1996). O potencial hidrogeniônico, a temperatura e o 

oxigênio dissolvido, permitiram um aporte e a manutenção dos microorganismos no meio biológico, 
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permitindo a degradação da matéria orgânica. Entretanto, cabe salientar que os resultados foram 

conseguidos juntamente com um bom monitoramento, manutenção e organização das etapas no 

sistema.  

Aplicando os cálculos de estimativa da remoção desta matéria orgânica para cada fase do 

sistema através da análise de DQO e comparado aos resultados das análises mensais, demonstraram 

resultados com concentrações finais próximas, firmando a eficiência do sistema biológico, o que 

demosntra a viabilidade destes processos de tratamento efluentes com vista ao alcance dos limites 

para padrões de lançamento seja, estadual ou nacional, quando tratar-se de efluentes de origem 

industrial.  

  Recomenda-se, no entanto, que seja estendido para períodos maiores de tempo (meses e até 

anos), para que se realizem mais análises para verificação da eficiência e da empregabilidade dos 

sistemas de lagoas em séries para demais indústrias alimentícias. 
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