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RESUMO 

 

 A necessidade de se adequar às regulamentações ambientais tem levado 

muitas empresas a buscarem sistemas de tratamento para seus efluentes. Por 

apresentarem boa eficiência, os sistemas biológicos têm sido bastante empregados no 

tratamento de águas residuárias. O sistema por lodos ativados é o sistema biológico 

mais empregado, a nível mundial, no tratamento de efluentes. Apesar de ter 

capacidade para alcançar 100% de eficiência em termos de matéria orgânica, este 

sistema requer controle de operação rigoroso, pois os micro-organismos, responsáveis 

pela depuração do efluente bruto, são sensíveis a variações de parâmetros 

operacionais. Nesse sentido, este estudo teve por objetivo analisar a estação de 

tratamento de efluentes industriais (ETEI) da indústria alimentícia Perfeita Alimentos 

Ltda. Foram feitas análises de parâmetros físico-químicos e também da microfauna 

dos efluentes bruto e tratado e do lodo biológico. Os valores médios encontrados para 

as eficiências de remoção de DQO e DBO foram 42% e 32%, respectivamente, e a 

concentração média de SST encontrada no efluente tratado foi de 456 mg/L. Esses 

resultados não atenderam às condições de lançamentos de efluentes exigidas na 

regulamentação ambiental cabível e mostraram que o sistema em estudo não está 

correspondendo ao esperado. Os resultados encontrados para a microfauna revelaram 

que houve dominância de protozoários ciliados livre natantes. Além disso, calculou-se 

do Índice Biótico do Lodo (IBL), encontrando índice igual a 3, que classifica o lodo 

como instável e o tratamento com depuração biológica e eficiência muito baixas. Os 

resultados da análise da microfauna corroboraram os resultados encontrados para os 

parâmetros físico-químicos. Por fim, o trabalho confirmou que a ETEI exige um 

controle operacional complexo, sendo necessário a continuação de outros estudos para 

identificar variáveis de controle, como idade do lodo, vazões afluente e efluente, 

dentre outras.  

 

Palavra-chave: Lodos ativados; Indústria de alimentos; Parâmetros físico-químicos; 

Microfauna. 
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ABSTRACT 

 

 In order to comply with the environmental legislation, industries are searching 

for effluent treatments. It is known that activated sludge system is one of the most 

used for wastewater treatment. Although its high removal efficiency, this system 

requires a strict operational control, which is related with the microorganisms 

responsible for the removal of the organic matter. The aim of the present work was to 

evaluate the wastewater treatment plant of the food industry Perfeita Alimentos Ltda. 

The physico-chemical parameters of the industrial effluents were monitored and the 

microfauna of the aerobic reactor was characterized and classified according to 

Sludge Biotic Index (SBI).  Correlations were made between the microbiota found in 

the aerobic reactor and the physico-chemical parameters. Removal rates of COD and 

BOD were equal to 42 and 32%, respectively, and mean concentrations of SST in 

final effluent was 456 mg/L. Those results were not in accordance with the standard 

set out in Brazilian legislation. In fact, the wastewater treatment plant is not 

corresponding to the expected efficiency. Among the groups that make up the 

microfauna of activated sludge, free natant ciliates were the most frequent. Moreover, 

the SBI value was 3, which shows low efficiency and an unstable sludge. Therefore, 

the results found in microfauna analysis corroborated the physic-chemical results. In 

conclusion, the present work assured that this type of treatment system requires a 

strict operational control, and further studies should be taken to identify control 

variables, such as sludge age and influent and effluent flowrate, for example. 

 

Keywords: Activated sludge; Food industry; Physico-chemical parameters; 

Microfauna. 
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1. INTRODUÇÃO 
O aumento da população e o crescimento da atividade industrial ganham cada vez 

mais destaque no âmbito da preservação ambiental, uma vez que provocam intensa 

geração de resíduos sólidos e/ou líquidos capazes de impactar a qualidade da água 

superficial e também subterrânea. Diretrizes, legislações e normas ambientais têm 

imposto restrições mais severas ao lançamento de efluentes, visto que há necessidade 

de conservação dos corpos d’água e da saúde humana (BENINCÁ, 2012).  

 

Com o intuito de se adequar às regulamentações ambientais, indústrias de diversos 

setores estão reformulando suas cadeias de produção e apostando em tecnologias de 

tratamento de efluentes para garantir o equilíbrio entre meio ambiente e 

desenvolvimento econômico, ou seja, para alcançar o desenvolvimento sustentável 

(BORBA, 2010; TEIXEIRA, 2011). 

 

As tecnologias de tratamento de águas residuárias que utilizam processos biológicos 

se mostram bastante eficientes na remoção de compostos orgânicos e químicos 

(GINORIS, 2006 apud CASTRO et al., 2011). Dentre essas tecnologias, pode-se 

destacar o processo por lodos ativados, atualmente o mais aplicado, a nível mundial. 

Isso deve-se principalmente ao fato de resultar em alta eficiência e requerer uma 

pequena área de implantação (BENTO et al., 2005 apud MILOSKI, 2015). 

 

Segundo von Sperling (2016), de maneira geral, o tratamento por lodos ativados 

possui uma etapa biológica, constituída de três unidades: o tanque de aeração (reator 

biológico), o tanque de decantação (decantador secundário) e o sistema de 

recirculação do lodo. É possível promover, no tanque de aeração, condições ideais 

para que ocorra remoção de matéria orgânica e nutrientes como nitrogênio e fósforo. 

Os sólidos suspensos (biomassa) sofrem sedimentação no decantador secundário, 

permitindo a clarificação do efluente. A elevada eficiência do processo é causada pela 

recirculação dessa biomassa decantada para o reator biológico a fim de aumentar a 

concentração de biomassa neste tanque. 
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O sistema de lodos ativados, por ser um processo biológico, requer uma operação 

delicada. Os micro-organismos são bastante sensíveis às variações de parâmetros 

operacionais, como tempo médio de residência celular (idade do lodo), taxa de 

fornecimento de matéria orgânica e nutrientes (relação alimento/micro- organismo), 

concentração de oxigênio dissolvido no tanque de aeração, entre outros (CASTRO, 

2011). Bento (2004) apud Miloski (2015) aponta que os flocos biológicos capazes de 

depurar a matéria carbonácea presente nos efluentes são microssistemas complexos: 

bactérias, fungos, protozoários e micrometazoários os constituem. Investigar a 

composição desse microssistema é de fundamental importância para analisar a 

sedimentabilidade do floco e a eficiência do tratamento. 

 

A Perfeita Alimentos Ltda., localizada no município de Juiz de Fora / MG, é uma 

indústria alimentícia voltada para o setor de panificação e tem como principal produto 

o pão de queijo. A empresa é exemplo do cenário pelo o qual algumas indústrias 

passam: procuram se adequar às exigências ambientais, porém enfrentam dificuldades 

em implantar sistemas de tratamento de efluentes, em especial o de lodos ativados.  

 

Embora encontre-se muitos estudos com efluentes de diversas tipologias de indústrias 

de alimentos, pouco se sabe sobre o setor de panificação. A ausência de trabalhos 

científicos de caracterização de efluentes de panificadoras, em especial de produtoras 

de pão de queijo, dificulta a tomada de ação dos envolvidos no monitoramento das 

estações de tratamento de efluentes.  

 

A autora do presente estudo estagiou na Perfeita Alimentos Ltda. e  aproveitou a 

experiência, na qual monitorou a estação de tratamento de efluentes industriais, para 

fornecer informações sobre essa tipologia de efluente e sobre o sistema de tratamento. 

Dessa forma, pode-se dizer que este estudo tem caráter inovador. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

O objetivo geral deste estudo foi analisar o sistema de lodos ativados da estação de 

tratamento de efluente industrial da Perfeita Alimentos Ltda., tendo como justificativa 

a necessidade do gerador em destinar adequadamente seu efluente. 

2.2. Objetivos específicos 

• Fazer uma revisão bibliográfica sobre sistemas de tratamento por lodos 

ativados e sobre a influência da microfauna no desempenho dessa tipologia de 

sistema; 

• Acompanhar os parâmetros físicos e químicos dos efluentes bruto e tratado, e 

do lodo presente no tanque de aeração; 

• Fazer uma identificação e quantificação dos grupos dominantes que compõem 

a microfauna do lodo biológico, a fim de obter o Índice Biótico do Lodo (IBL); 

• Relacionar os resultados obtidos com dados encontrados na literatura; 

• Comparar com a regulamentação ambiental vigente.
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1. Caracterização dos efluentes de indústrias alimentícias 

Atividades agroindustriais, em especial indústrias de alimentos, têm implantado 

sistemas de tratamento biológico com intuito de garantir a qualidade de seu efluente 

lançado e, por conseguinte, atender a legislação. As condições de lançamento de 

efluentes em Minas Gerais são determinadas pela Deliberação Normativa Conjunta 

COPAM/CERH-MG N.º 1, de 05 de Maio de 2008.  

 

As águas residuárias de produções lácteas, por exemplo, ganham destaque por suas 

características físico-químicas, sua quantidade gerada e seu elevado potencial 

poluidor. Elas englobam os efluentes do processo industrial e o sanitário, e 

normalmente contém (CETESB, 2008): 

• Matérias-primas, como gordura e sólidos de leite, e perdas no processo, como 

pedaços de produtos finais que não foram retirados para reciclagem; 

• Óleos e lubrificantes utilizados na manutenção de equipamentos; 

• Detergentes e desinfetantes utilizados na higienização de pisos e 

equipamentos; 

• Esgotos sanitários. 

 

A carga orgânica e a concentração de carboidratos presentes nesse tipo de efluentes 

são elevadas, o que justifica a viabilidade da escolha por tratamentos biológicos 

(MACÁRIO, 2016).  

 

A Tabela 1 apresenta os parâmetros físico-químicos comuns desses efluentes.  

 
Tabela 1 – Características dos efluentes não tratados das indústrias de laticínio (continua). 

Parâmetros 
Faixa de variação 

(1) (2) 
Sólidos suspensos 23 – 5700 mg/L 100 – 1000 mg/L 

Sólidos suspensos totais 135 – 8500 mg/L 100 – 2000 mg/L 

DQO 500 – 4500 mg/L 6000 mg/L 

DBO5 450 – 4790 mg/L 4000 mg/L 



 5 

 
Tabela 1 – Características dos efluentes não tratados das indústrias de laticínio (continuação). 

Parâmetros 
Faixa de variação 

(1) (2) 
Proteína 210 – 560 mg/L ND 

Gordura/Óleos e graxas 35 – 500 mg/L 95 – 550 mg/L 

Carboidratos 252 – 931 mg/L ND 

Amônia – N  10 – 100 mg/L ND 

Nitrogênio 15 – 180 mg/L 116 mg/L 

Fósforo 20 – 250 mg/L 0,1 – 46 mg/L 

Sódio 60 – 807 mg/L ND 

Cloretos 48 – 469 mg/L ND 

Cálcio 57 – 112 mg/L ND 

Magnésio 22 – 49 mg/L ND 

Potássio 11 – 160 mg/L ND 

pH 5,3 – 9,4 1 – 12 

Temperatura 12 – 40 ºC 20 – 30 ºC 

ND = não determinado 
Fonte: (1) Environment Agency of England and Wales (2000), European Comission – Integrated 

Pollution Prevention and Control (2006); (2) ABIQ, apud CETESB (2006); apud Macário (2016). 

 

Há uma grande variabilidade dos valores observados para os diferentes parâmetros, 

isso porque a qualidade do efluente gerado depende da matéria-prima utilizada, do 

processo de produção empregado e suas tecnologias (se é uma produção mais limpa – 

P + L – por exemplo), da frequência de higienização e dos produtos de limpeza 

requeridos. Cabe às indústrias de alimentos considerar essas variáveis quando for feita 

a escolha do tipo de tratamento para o seu efluente.  

 

Além das indústrias de laticínios, outra tipologia de indústria alimentícia que possui 

grande destaque no cenário nacional é a de abate de animais (aves, bovinos, suínos). 

Desde do abate até o produto embalado, resíduos líquidos são gerados e necessitam de 

tratamento antes de serem lançados nos cursos d’água. Yano e Gomes (2013) 

mostraram que uma indústria onde são abatidos aproximadamente 1.700 aves e 1.200 

bovinos diariamente, apresentou efluente de entrada do sistema com concentrações 

médias de DBO e DQO iguais a 1.300 mg/L e 2.132 mg/L, respectivamente, além de 
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sólidos suspensos totais (SST) com concentração média igual a 1.515 mg/L. A 

estação de tratamento, por sistema de lodos ativados capacidade para 14.000 m3/dia, 

apresentou eficiências de remoção médias de 97% para DBO e DQO e 91% para SST.     

 

A aplicabilidade de sistemas de tratamento utilizando lodos ativados para efluentes de 

diferentes tipologias de indústrias alimentícias é ampla. Águas residuárias de 

indústrias alimentícias que processam frutas cítricas, como a laranja, também podem 

ser tratadas seguindo este sistema. Valores médios de parâmetros obtidos na 

caracterização do efluente bruto de uma indústria cítrica são apresentados na Tabela 2 

(PONEZI, 2000). 
 

Tabela 2 – Valores médios de parâmetros de efluente bruto de indústria cítrica (continua). 

PARÂMETRO OBSERVADO VALORES MÉDIOS 

DQO (mg/L) 3.989 

DBO (mg/L) 1.276 

Sólidos suspensos totais (mg/L) 317 
Sólidos suspensos voláteis (mg/L) 291 

Sólidos sedimentáveis (mL/L) 23 
pH 4,56 

Fonte: Ponezi (2000). 

 

Para o tratamento do efluente desta indústria cítrica foi utilizada a variante do sistema 

de lodos ativados por batelada, com operação em fluxo intermitente. Neste tipo de 

processo, existe um único tanque, onde ocorrem todas as etapas do tratamento 

(decantação primária, oxidação biológica e decantação secundária), a partir da 

definição dos ciclos de operações com durações definidas, que podem ser alteradas de 

acordo com as variações das vazões afluentes, das necessidades do tratamento e das 

características do efluente (von SPERLING, 2016). Ponezi (2000), em seu estudo 

realizado com o efluente desta indústria cítrica, encontrou eficiências médias de 79% 

e 78% para os parâmetros DBO e DQO, respectivamente.  
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3.2. Descrição da Perfeita Alimentos Ltda.  

3.2.1. Caracterização da indústria 

De acordo com a Comissão Nacional de Classificação do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), as indústrias de transformação têm como uma de suas 

divisões a fabricação de produtos alimentícios, que compreende as atividades de 

processamento ou transformação de diferentes matérias-primas, como carnes, 

pescados, leite, frutas e legumes, gorduras, óleos e grãos (IBGE, 2017). A indústria 

Perfeita Alimentos Ltda. está enquadrada nessa classificação. 

 

Localizada em Juiz de Fora – MG, a indústria alimentícia está há dezenove anos no 

mercado, e atende não só a cidade e região da Zona da Mata, como também outros 

estados brasileiros. Ocupa uma área total de 4.700 m2 e possui aproximadamente 150 

funcionários.  

 

Com o estreitamento das exigências do órgão ambiental e a pressão por parte da 

sociedade, a Perfeita Alimentos Ltda. investiu na construção de um sistema de 

tratamento para seu efluente. Hoje, a estação está implantada para atender ao 

tratamento tanto do efluente industrial quanto do doméstico.  

 

Para início da análise do sistema de tratamento desta indústria foi realizada uma 

caracterização do processo de produção e do sistema de tratamento.    

3.2.2. Matérias-primas e produtos fabricados  

A indústria Perfeita Alimentos Ltda. tem como sua maior produção o pão de queijo, 

porém produtos como tapioca e salgados também compõem seu cenário de produção 

(Tabela 3). 

 
Tabela 3 – Lançamento da produção mensal (em toneladas) da Perfeita Alimentos Ltda., no ano de 

2016 

PRODUTO PRODUÇÃO (t/mês) 

Pão de Queijo 340 

Tapioca 97 

Salgados 37 

TOTAL 474 
Fonte: Perfeita Alimentos Ltda. (2017).  
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Existem diferentes tipos de operações e atividades que variam em função dos 

produtos a serem obtidos. Cada produto fabricado dentro da empresa possui seu 

processo de fabricação definido. Porém, determinadas operações são comuns aos 

diferentes produtos, como a recepção e liberação de matéria-prima, o empacotamento, 

a detecção de metais e conferência de peso, a paletização e o armazenamento. 

 

Processo de fabricação do pão de queijo 

Inicialmente as matérias-primas são recebidas e enviadas à produção para serem 

pesadas, e em seguida são misturadas para o preparo do mix. São utilizados composto 

por amido de mandioca, soro de leite desidratado e queijo, principalmente. Após ser 

pesada uma determinada quantidade do preparo do mix, esta este segue para masseira, 

na qual serão misturados os ingredientes sólidos e o óleo vegetal, formando a massa 

de pão de queijo. Ocorre a modelagem da massa sob bandejas, que são colocadas em 

um carro tipo gaiola e então encaminhados para o congelamento. Depois de 

congelados, os pães de queijo são empacotados, passam por uma esteira na qual há 

um detector de metais e são armazenados no estoque, dentro de uma câmara 

frigorífica (média de temperatura de -16ºC). 

 

Processo de fabricação da tapioca 

Assim como no processo de fabricação do pão de queijo, as matérias-primas e o 

material para embalagem são recebidos e encaminhados para o setor de produção de 

tapioca. O amido de mandioca e a solução conservante (principais ingredientes deste 

produto) são misturados e passam por uma peneira, a fim de atingir a granulometria 

padrão. Este produto é então embalado e passa por controle de metais e peso. Por fim, 

são armazenados em estoque exclusivo para tapioca. 

 

 Processo de fabricação de salgados 

Após o recebimento dos ingredientes e do material para embalagem, há a pesagem 

destes ingredientes e posterior mistura. A modelagem desta mistura de produtos é 

realizada, e então os salgados são colocados em bandejas e depois congelados. Em 

seguida é feito o empacotamento. Assim como o pão de queijo e a tapioca, os 

salgados embalados passam por um detector de metais e conferência de peso. Por fim, 



 9 

são acondicionados em paletes e estes armazenados em câmara de estocagem (média 

de temperatura de -16ºC).  

 

O processo produtivo da empresa funciona 24 h por dia, seis dias por semana 

(segunda-feira a sábado), de maneira a suprir demanda dos clientes. Assim, o padrão 

de produção apresenta variação ao longo do ano. O setor de pão de queijo é o mais 

acionado e possui a produção mais regular dentre os produtos.  

 

3.2.3. Consumo de água 

A preocupação com os futuros cenários de utilização de água no mundo ganha 

destaque em diversas discussões. Apesar da agricultura de regadio continuar a ser a 

maior consumidora de água, a indústria será responsável, até 2050, pela maior parte 

do aumento previsto neste consumo (ONU, 2006).  

 

A utilização da água está relacionada à garantia das condições sanitárias e de higiene 

exigida. Dessa forma, a água é um dos recursos mais empregados na indústria de 

alimentos estudada. Grande parte do consumo ocorre durante operações secundárias, 

como limpeza dos equipamentos e pisos.  

 

A Perfeita Alimentos Ltda. utiliza água proveniente da rede pública de distribuição 

como matéria-prima para a fabricação de seus produtos. Além da rede pública de 

abastecimento, há o consumo de água de origem subterrânea, proveniente de captação 

própria (poço artesiano). Esta água é destinada à higienização dos setores e 

equipamentos, como também aos despejos sanitários. O volume de água utilizado da 

rede pública é próximo àquele proveniente do poço artesiano (Tabela 4).  

 
Tabela 4 – Consumo de água na indústria de alimentos estudada 

ÁGUA CONSUMO MÉDIO (m3/mês) 

Rede pública de abastecimento(1) 296,75 

Poço artesiano(2) 200,33 

TOTAL 497,08 
 Fonte: (1) Cesama (2017); (2) Documento Interno Técnico da Qualidade – Controle da Água de 

Higienização (PERFEITA ALIMENTOS LTDA., 2017). 
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O consumo médio normal da indústria alimentícia em estudo está próximo de 1,05 

litros/kg de produto fabricado. Segundo CETESB (2008), a indústria láctea, 

considerada uma das grandes consumidoras de água, tem seu consumo médio entre 

1,0 e 6,0 litros/kg de leite recebido. A título de comparação, o volume de água 

consumo por quantidade (em peso) de produto fabricado pela Perfeita Alimentos 

Ltda. é próximo ao consumido em indústrias lácteas. 

 

3.2.4. Caracterização do processo de tratamento  

Geração de efluentes 

A produção de efluentes líquidos industriais se dá de forma intermitente, devido ao 

processo de produção da indústria. Há elevadas variações de vazão horárias, uma vez 

que, nos períodos em que é realizada operação de higienização, maior volume de 

efluente é gerado. Variações de vazão sazonais também são percebidas devido à 

adaptação da produção em atender às alterações na demanda de produtos.  

 

Em geral, na empresa estudada, os efluentes são gerados em operações de 

higienização, que envolvem lavagem e limpeza de pisos e equipamentos. Existe 

cronograma para realização dessas operações, indicando o dia, a hora e qual produto 

será utilizado na higienização de determinado setor. Normalmente são utilizados 

desinfetantes alcalinos clorados, a fim de garantir a eficácia da higienização. Dessa 

maneira, diferentes cargas e qualidades de efluentes são geradas diariamente na 

indústria, o que surte efeitos na estação de tratamento.  

 

Além do efluente industrial, há também a contribuição de efluente sanitário, 

provenientes dos vestiários e do refeitório utilizados pelos funcionários da empresa.  

 

Etapas do processo 

A estação de tratamento de efluentes industriais (ETEI) da Perfeita Alimentos Ltda. 

foi projetada para tratar o efluente industrial e também o esgoto sanitário. O processo 

de tratamento escolhido foi lodos ativados. Iniciou-se sua construção em 2015, com 

start-up no mesmo ano, porém, por apresentar problemas com a sedimentação no 

decantador secundário, foi realizada a reformulação das características hidráulicas 
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desse tanque, no início de 2017. Em junho deste mesmo ano, a ETEI da Perfeita 

Alimentos Ltda. teve seu re-start e opera desde então. 

 

Os efluentes provenientes da fabricação do pão de queijo, da tapioca e dos salgados 

são coletados e direcionados para um mesmo tanque intermediário, o qual funciona 

como um tanque de passagem. Após se misturarem neste tanque, o efluente bruto 

resultante segue para a estação por sistema de bombeamento. Não há tratamento 

preliminar. 

 

A estação é composta por três tanques com capacidade para 20.000 L cada. O 

tratamento se inicia no primeiro tanque (Tq.A), que funciona como um tanque de 

equalização: o efluente bruto da produção o alimenta e, através de um medidor 

automático de pH e temperatura, é feita a correção do pH pela adição de hidróxido de 

sódio (NaOH). Neste tanque há um agitador mecânico, que promove a mistura do 

efluente e dos sólidos ali presentes, evitando a sedimentação destes, e facilitando a 

equalização do efluente. 

 

Após essa etapa, o efluente segue por gravidade para o segundo tanque (Tq.B), o 

reator biológico, no qual, por meio de um agitador mecânico, é realizada aeração do 

efluente. O efluente doméstico chega e se mistura ao industrial. Por fim, a terceira 

etapa ocorre quando o efluente que estava no reator biológico passa, também por 

gravidade, para o último tanque (Tq.C), que funciona como um decantador. No fundo 

deste há uma estrutura de concreto em formato cônico que facilita a sedimentação dos 

sólidos presentes no efluente e o direcionamento para o sistema de recirculação de 

lodo e remoção de lodo excedente. Vale ressaltar que é feito o desaguamento 

mecanizado do lodo excedente por meio de um filtro prensa. 

 

A cidade de Juiz de Fora não possui uma estação de tratamento de esgotos que atenda 

toda população. Dessa forma, o efluente tratado na ETEI da Perfeita Alimentos Ltda. 

passa por um interceptor, que o direciona ao corpo d’água próximo, no qual ocorre o 

seu lançamento. 

 

A Figura 1 apresenta a imagem da estação de tratamento de efluentes industriais da 

Perfeita Alimentos Ltda., e mostra a localização dos três tanques: Tq.A, Tq.B e Tq.C. 
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Figura 1 -  Imagem da ETEI da indústria de alimentos estudada. 

Fonte: Acervo próprio. 

 

3.3. Microbiologia de lodos ativados 

O sistema de tratamento por lodos ativados é muito aplicado em diferentes tipos de 

efluentes. Sua eficiência depende da capacidade de floculação da biomassa ativa e da 

composição dos flocos formados, dentre outros fatores. 

 

Uma grande variedade de micro-organismos é favorecida pela intensa atividade 

biológica desenvolvida pelo processo. Os protozoários e os micrometazoários são 

fundamentais no equilíbrio de populações em um tanque de aeração. Eles favorecem a 

floculação da biomassa e, com isso, removem bactérias não floculadas, produzindo 

um efluente clarificado (FERREIRA et al., 2008).  

 

De acordo com Bento et al. (2005), mudanças das condições físico-químicas e 

ambientais do sistema alteram os componentes da microfauna, uma vez que estes são 

sensíveis às alterações do processo. Dessa forma, a composição da microfauna do 

lodo ativado é um excelente indicador biológico que pode revelar tendências do 

processo, com relação a eficiência de remoção da DBO, a eficiência de remoção de 

sólidos suspensos, a presença de compostos tóxicos, a ocorrência de sobrecarga 

orgânica, dentre outros. 
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A partir do estudo realizado por Madoni (1994) em tanques de aeração de 44 ETEs 

por lodos ativados, no qual fez-se a correlação entre as condições operacionais e os 

protozoários encontrados nesses tanques, o autor desenvolveu uma matriz de 

correlação para a obtenção do Índice Biótico do Lodo (IBL). A densidade dos micro-

organismos e o número de unidades taxonômicas presentes no reator são considerados 

na obtenção do IBL, assim como o grupo dominante observado e o número de 

flagelados encontrados. Após encontrar o valor do IBL, pode-se estimar em qual 

classe de qualidade o lodo está, além de avaliar a eficiência do tratamento (Tabela 5). 

 
Tabela 5 – Conversão do IBL em quatro classes de qualidade do lodo e respectivas eficiências do 

tratamento. 

VALOR DO IBL CLASSE CARACTERÍSTICAS 

8-10 I 
Sistema muito bem colonizado com excelente 

atividade biológica, excelente eficiência. 

6-7 II 
Lodo estável e bem colonizado, atividade 

biológica em declínio e boa eficiência. 

4-5 III 
Insuficiente depuração biológica no tanque de 

aeração e eficiência média. 

0-3 IV 
Fraca depuração biológica no tanque de 

aeração e eficiência muito baixa. 
Fonte: Adaptado de Madoni (1994). 

 

Um bom desempenho do sistema está diretamente relacionado às espécies dominantes 

no processo. A Tabela 6 apresenta os principais micro-organismos presentes em lodos 

ativados e suas relações com as condições de desempenho do sistema de tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

Tabela 6 – Micro-organismos indicadores das características do processo (continua).  

MICRO-ORGANISMOS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO 

Predominância de flagelados e 
rizópodes 

Início de operação 
Baixa idade do lodo 

Predominância de flagelados Deficiência de aeração, má depuração, 
sobrecarga orgânica  

Predominância de ciliados sésseis e 
livre natantes 

Boas condições de depuração 

Predominância de tecameba do 
gênero Arcella  

Boa depuração 

Predominância de Aspidisca costata Nitrificação 
Predominância de Trachelophyllum 
sp. (ciliado livre) 

Alta idade do lodo 

Predominância de Vorticella 
microstoma 

Efluente de má qualidade 

Predominância de anelídeos do 
gênero Acelosoma 

Excesso de oxigênio dissolvido 

Predominância de bactérias 
filamentosas 

Intumescimento do lodo 
“Bulking” filamentoso 

Fonte: Cordi et al. (2008) 

  

De acordo com Bento (2005), reduções de DQO, DBO e E. coli apresentam 

correlações positivas com a densidade total de organismos no reator biológico de um 

sistema por lodos ativados. A remoção desses parâmetros no sistema é impulsionada 

quando a densidade de organismos cresce.     
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4. MATERIAL E MÉTODOS 
As análises realizadas no Laboratório de Qualidade Ambiental (LAQUA) da 

Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e foram 

avaliados os efluentes bruto e tratado, e também amostras do tanque de aeração 

(Tq.B). No laboratório terceirizado, que presta serviços para a Perfeita Alimentos 

Ltda., foram analisados os efluentes bruto e tratado. A avaliação das características 

biológicas do lodo presente no Tq.B foram realizadas com o apoio de parceiros do 

Laboratório de Protozoologia do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da  UFJF. 

 

As coletas foram realizadas quinzenalmente por um período de três meses. Cumpriu-

se o cronograma que previa duas coletas mensais, sendo uma na primeira quinzena, 

analisada no laboratório terceirizado e outra, na segunda quinzena, analisada no 

LAQUA e no Laboratório de Protozoologia (ICB - UFJF). No mês de julho houve 

somente coleta por parte do laboratório terceirizado  (Tabela 7). 

  
Tabela 7 – Cronograma das análises dos efluentes da ETEI estudada. 

DATA LOCAL EFLUENTE ANALISADO 

13/07/2017 Laboratório terceirizado Bruto  
Tratado 

11/08/2017 Laboratório terceirizado Bruto  
Tratado 

23/08/2017 
LAQUA + Laboratório de 

Protozoologia 

Bruto 
Tratado 

Amostra do Tq.B 

13/09/2017 
Laboratório terceirizado 

Bruto 
Tratado 

LAQUA Amostra do Tq.B 

20/09/2017 
LAQUA + Laboratório de 

Protozoologia 

Bruto  
Tratado 

Amostra do Tq.B 
 

Denominou-se EB, ET e AB para os pontos nos quais foram coletados os efluentes 

bruto, tratado e a amostra do Tq.B, respectivamente (Figura 2). 
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Figura 2: Representação da localização dos pontos de coleta na ETEI estudada 
 

4.1. Caracterização dos efluentes 

4.1.1. Caracterização físico-química dos efluentes 

Laboratório terceirizado 

As amostras foram coletadas em três datas, nos meses de julho, agosto e setembro de 

2017 (Tabela 7), e encaminhadas para o laboratório Engequisa Engenharia Química 

Sanitária e Ambiental Ltda., em Minas Gerais, onde foram realizadas análises físico-

químicas dos efluentes bruto e tratado. Os parâmetros foram analisados de acordo 

com as metodologias propostas no Standard Methods for Examination of Water and 

Wastewater (SMEWW) (APHA, 2012). A Tabela 8 os apresenta e as respectivas 

metodologias utilizadas. 

 
Tabela 8 – Parâmetros de pH, temperatura (T), sólidos suspensos totais (SST), sólidos sedimentáveis 

(SSed), demanda química de oxigênio (DQO), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), agentes 

tensoativos e óleos e graxas analisados em cada amostra. 

PARÂMETRO UNIDADE NÚMERO DO 
MÉTODO(*) 

pH - 4500 - H + B 

Temperatura ºC 2550 B 

SST mg/L 2540 D 

SSed mL/L 2540 F 

DQO mg/L 5220 D 

DBO mg/L 5210 B 

Agentes tensoativos mg/L 5540 C 
Óleos e graxas mg/L 5520 B 

(*)Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012) 
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LAQUA  

Para os efluentes bruto e tratado foram analisados os parâmetros pH, temperatura, 

oxigênio dissolvido (OD), demanda química de oxigênio (DBO), demanda química de 

oxigênio (DQO), sólidos suspensos totais (SST), sólidos suspensos voláteis (SSV), 

sólidos sedimentáveis (SSed). A metodologia utilizada para esses parâmetros também 

foi a proposta pelo Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 

(SMEWW) (APHA, 2012).  

 

Por fim, para a amostra do Tq.B, além dos parâmetros pH, temperatura, OD, SST, 

SSV e SSed, analisados de acordo com a metodologia do SMEWW (APHA, 2012), 

foi realizada análise do Índice Volumétrico de Lodo (IVL), seguindo o proposto por 

von Sperling (2016).  

 

O volume ocupado por 1g de sólidos totais do lodo após 30 minutos de sedimentação 

define o Índice Volumétrico de Lodo (IVL). Ele representa uma avaliação mais 

simples da sedimentabilidade do lodo, quando comparado às curvas de sedimentação 

(von SPERLING, 2016). Através da Eq. 1 é calculado o IVL.  

 

𝐼𝑉𝐿 =   !!"  !  !"
!

!!  !  !!"
                      Eq. 1 

Onde: 
IVL = Índice Volumétrico de Lodo (mL/g) 
H30 = altura da interface após 30 minutos (m) 
H0 = altura da interface no instante 0 (altura da lamina d’água no cilindro de 
decantação) (m) 
SST = concentração de sólidos em suspensão totais na amostra (mg/L) 
106 = conversão de g em mg, e de L em mL 

 

A partir do resultado encontrado na Eq. 1, é possível calcular a sedimentabilidade do 

lodo. Quanto maior o seu valor, ou seja, maior o volume ocupado pelo lodo, pior sua 

sedimentabilidade (Tabela 9).  
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Tabela  9 – Interpretação aproximada do resultado do IVL. 

SEDIMENTABILIDADE IVL (mL/g) 

Ótima 0 – 50 

Boa 50 – 100 

Média 100 – 200 

Ruim 200 – 300 

Péssima > 300 
Fonte: Adaptado de von Sperling (2016) 

 

Os métodos indicados pelo SMEWW (APHA, 2012) para as análises dos parâmetros 

mencionados estão mostrados na Tabela 10. 

 
Tabela 10 – Parâmetros de pH, temperatura, oxigênio dissolvido (OD), sólidos suspensos totais (SST), 

sólidos suspensos voláteis (SSV), sólidos sedimentáveis (SSed), demanda química de oxigênio (DQO) 

e demanda bioquímica de oxigênio (DBO) analisados em cada amostra. 

PARÂMETRO UNIDADE 
NÚMERO DO 
MÉTODO(*)  

pH - 4500 – H+B 
Temperatura ºC 2550 B 

OD mg/L 4500 O 
SST mg/L 2540 D 
SSV mg/L 2540 E 
Ssed mL/L 2540 F 
DQO mg/L 5220 D 
DBO mg/L 5210 B 

(*)Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012) 
 

As coletas dos efluentes analisados, tanto no laboratório terceirizado, quanto no 

LAQUA, foram feitas através de coleta simples, na qual o volume de 2.500 mL de 

amostra era coletado às 9 horas da manhã e armazenado em garrafas de polietileno, 

para ser transportado ao local de análise. 

 

 Núcleo de análises de efluentes – Perfeita Alimentos Ltda. 

Próximo à estação de tratamento de efluentes da indústria alimentícia em estudo há 

um núcleo de apoio, onde foram feitas análises diárias de alguns parâmetros do lodo 

biológico (efluente do Tq.B). Durante os meses de julho a novembro, foram coletadas 

amostras deste lodo e analisados os parâmetros pH, temperatura, OD e SSed. A 
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metodologia utilizada para cada parâmetro seguiu a proposta pelo SMEWW (APHA, 

2012). 

 Análise dos dados encontrados 

O gráfico box-plot ou diagrama de caixa foi utilizado para apresentar as variações dos 

resultados encontrados nas análises dos parâmetros pH, temperatura, SST, SSed, 

DBO e DQO, dos efluentes bruto e tratado, obtidas pelos dois laboratórios (LAQUA e 

Engequisa). Optou-se por essa forma de apresentação por ser de fácil visualização e 

prover algumas descrições estatísticas, como média, mediana, valores máximo e 

mínimo, e primeiro e terceiro quartis (Figura 3). 

 

 
Figura 3 – Exemplo do gráfico box-plot (diagrama de caixa) usado neste estudo. 

 

4.1.2. Caracterização biológica do lodo 

A amostra do tanque de aeração Tq.B da estação de tratamento da Perfeita Alimentos 

Ltda. foi coletada e analisada a fim de se calcular o Índice Biótico do Lodo (IBL). 

Este índice, proposto por Madoni (1994), estima a qualidade biológica do lodo 

presente em um tanque de aeração de um sistema de lodos ativados. O IBL relaciona 

a diversidade e abundância de espécies, com as condições operacionais das ETE, 

analisando a sensibilidade da microfauna aos parâmetros físico-químicos do sistema.  

 

Terceiro quartil 
(75%) 

Primeiro quartil 
(25%) 

Mediana 

Média 

Máximo 

Mínimo 
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Os grupos funcionais dominantes abrangem os ciliados rastejantes, os livre natantes e 

os sésseis, as tecamebas e os flagelados. Aqueles que indicam boas condições de 

operação e funcionamento da ETE, como algumas espécies de ciliados rastejantes, de 

ciliados sésseis e de tecamebas. Os demais (algumas espécies de flagelados, ciliados 

livre natantes, e ciliados como Vorticella microstoma e Opercularia ssp) podem 

indicar que o sistema de tratamento encontra em más condições de operação 

(MADONI, 1994). 

. 

Laboratório de Protozoologia – Instituto de Ciências Biológicas da UFJF 

No Laboratório de Protozoologia do ICB da UFJF foi feita a avaliação da microfauna 

do lodo biológico em duas etapas: a análise qualitativa e a análise quantitativa. Para 

essas análises, foram coletadas amostras de 100 mL do lodo do tanque de aeração 

(Tq.B), em cada um dos dias 23/08/2017 e 20/09/2017. Além do lodo biológico, 

foram também coletadas, no primeiro dia, amostras de 100 mL dos efluentes bruto e 

tratado.  

 

Primeiramente, para a análise qualitativa, alíquotas das amostras do lodo biológico e 

dos efluentes bruto e tratado foram distribuídas em placas de Petri e mantidas em 

cultura simples: para proporcionar um ambiente favorável ao crescimento de 

populações bacterianas que servem de alimento inicial aos ciliados, adicionou-se 

grãos de arroz integral macerados às amostras, mantendo-as em temperatura 

ambiente. A realização de técnicas de microscopia óptica para identificar espécies 

torna-se possível uma vez que este tipo de cultivo maximiza o número populacional 

de espécies (FOISSNER et al., 2002 apud GOULART, 2013). 

 

Em um segundo momento, os organismos foram triados das culturas sob microscópio 

estereoscópico com o uso de micropipetas, onde foram colocados em lâminas para 

serem observados in vivo, sob microscópio Olympus BX51 com contraste 

interferencial diferencial (DIC). Segundo Foissner e Berger (1996) apud Goulart 

(2013), observar protozoários in vivo permite uma classificação taxonômica mais 

aferida destes. Por isso, aspectos morfológicos dos protozoários foram foto-

documentados por meio de câmera digital científica colorida. 
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A análise quantitativa foi realizada em câmara de Sedgwick-Rafter (Figura 4). Esta 

câmara possui formato retangular (50 x 20 mm), com 1 mm de profundidade, área de 

1.000 mm2 e volume útil de 1 mL. Antes de ser colocada na câmara, cada amostra foi 

homogeneizada e diluída (1:4) em água mineral e 1 mL desta diluição foi então 

pipetado para preencher lentamente a câmara de quantificação. Então, colocou-se esta 

câmara em microscópio ótico, no aumento de 20x, e foi feita a contagem de 100 

campos distribuídos aleatoriamente na câmara.  

 

 
Figura 4 – Câmara de contagem Sedgwick-Rafter 

 

O número de micro-organismos/mL foi calculado utilizando a Eq. 2 (CETESB, 1985): 

 

𝑁º  𝑑𝑒  𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜 − 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠/𝑚𝐿 =    !  !  !.!!!  !!
! !"  !  !"#$%  !"  !"#$"çã!
!  !  !  !  !

    Eq. 2 

 

Onde:  

C = número de micro-organismos contados; 

A = área de um campo (mm2); 

D = profundidade da câmara (mm); 

F = número de campos contados. 

 

Para a obtenção do IBL deve-se ter informações sobre número de micro-organismos 

por litro, o grupo ou táxon dominante de micro-organismos na amostra, o número de 

táxons encontrados e a abundância de flagelados.  
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A Tabela 11 auxilia na valoração do IBL. Primeiro, com a definição, através da 

análise qualitativa, do grupo dominante na amostra e o número de micro-organismos 

por litro calculado, foi possível definir em qual linha estaria o IBL. Para determinar a 

coluna, primeiramente considerou-se o número de táxons encontrados (ou maior que 

10 ou entre 8 e 10 ou entre 5 e 7 ou menor que 5) e, posteriormente, a densidade de 

flagelados. Por fim, o IBL pôde ser identificado e sua localização correspondeu ao 

cruzamento da linha com a coluna (MADONI, 1994).  

 
Tabela 11 – Tabela para obtenção do IBL, baseada nos grupos dominantes, número de micro-

organismos/L e número de unidades taxonômicas da microfauna. 

GRUPO 
DOMINANTE 

NÚMERO DE 
MICRO-

ORGANISMOS/L 

 NÚMEROS TAXONÔM§ICOS 

>10 8-10 5-7 <5 

F<10 10<F<100 F<10 10<F<100 F<10 10<F<100 F<10 10<F<100 

Ciliados 
rastejantes + 
sésseis(1) e/ou 

tecamebas 

≥106 

 

<106 

10 
 

9 

8 
 

7 

9 
 

8 

7 
 

6 

8 
 

7 

6 
 

5 

7 
 

6 

5 
 

4 

Ciliados 
sésseis(1) >80% 

≥106 

 

<106 

9 
 

8 

7 
 

6 

8 
 

7 

6 
 

5 

7 
 

6 

5 
 

4 

6 
 

5 

4 
 

3 

Opercularia 
spp. 

≥106 

 

<106 

7 
 

6 

5 
 

4 

6 
 

5 

4 
 

3 

5 
 

4 

3 
 

2 

4 
 

3 

2 
 

1 

Vorticella 
microstoma 

≥106 

 

<106 

6 
 

5 

4 
 

3 

5 
 

4 

3 
 

2 

4 
 

3 

2 
 

1 

3 
 

2 

1 
 

0 

Ciliados livre 
natantes 

≥106 

 

<106 

5 
 

4 

3 
 

2 

4 
 

3 

2 
 

1 

3 
 

2 

1 
 

0 

2 
 

1 

0 
 

0 
Pequenos 
flagelados 
(>100)(2) 

≥106 

 

<106 

4 
 

3 

4 
 

3 

3 
 

2 

3 
 

2 

2 
 

1 

2 
 

1 

1 
 

0 

1 
 

0 
(1)Opercularia ssp. E.I Voticella microstoma não abundante 
(2)número de flagelados na diagonal da câmara de Fuchs-Rosenthal 

Fonte: Adaptado de MADONI (1994). 
 

Após ter encontrado o valor do IBL e com auxílio da Tabela 5, pôde-se estimar em 

qual classe de qualidade o lodo de cada amostra estava, além de avaliar a eficiência 

do tratamento . 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados encontrados nas análises realizadas dos efluentes bruto e tratado e do 

lodo biológico são apresentados nessa seção. Para a discussão dos resultados 

encontrados, buscou-se dados expostos em literaturas cabíveis a este estudo. 

Relembra-se da deficiência de informações sobre indústrias panificadoras. 

5.1.  Caracterização físico-química dos efluentes 

5.1.1. Efluentes bruto e tratado 

 pH e Temperaura  

A Figura 5 apresenta os resultados encontrados para os parâmetros pH e temperatura 

nos efluentes bruto e tratado. Os resultados obtidos para pH dos efluentes bruto e 

tratado são apresentados na Figura 5.A. Observa-se que os valores de pH no efluente 

bruto variaram entre 6,90 e 7,80, com valor médio igual a 7,30. No efluente tratado, 

os valores variaram entre 6,70 e 7,77, sendo a média dos valores de pH igual a 7,40.  

 

Beranger (2009) realizou estudo em estações de tratamento por lodos ativados de duas 

indústrias alimentícias. A primeira, produtora de margarinas e biscoitos, apresentou 

seu efluente tratado com valor médio de pH igual a 7,10, e a segunda, produtora de 

pães e bolos, valor médio de pH do efluente tratado igual a 8,03. Dessa forma, o valor 

médio de pH do efluente tratado da Perfeita Alimentos Ltda. apresentou-se entre 

aqueles encontrados no estudo de Beranger (2009). 

 

A Figura 5.B apresenta os valores encontrados para temperatura. Houve variação 

considerável entre as temperaturas mínima e máxima, encontradas para ambos 

efluentes. Para o efluente bruto, os valores de temperatura variaram entre 18,2ºC e 

22,4ºC, sendo a média igual a 20,5ºC. No caso do efluente tratado, a mínima foi 

18,6ºC e a máxima foi 24,4ºC, obtendo uma média igual a 22,4ºC. Comparado aos 

efluentes de laticínios, nos quais há uma variação mais significativa no efluente bruto, 

entre o mínimo (40ºC) e o valor máximo (12ºC) (MACÁRIO, 2016), o efluente bruto 

da Perfeita Alimentos Ltda. mostrou uma menor variação entre suas temperaturas 

máxima e mínima. 
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Figura 5 - Diagramas de caixa dos valores de pH (A) e temperatura (ºC) (B) obtidos nos efluentes bruto e tratado 

 

Sólidos Suspensos Totais e Sólidos Sedimentáveis 

As concentrações dos sólidos em suspensão totais (Figura 6.A) e dos sólidos 

sedimentáveis (Figura 6.B) dos efluentes bruto e tratado estão apresentadas na Figura 

6. A concentração média encontrada para o efluente bruto foi de 1.409,4 mg/L, pouco 

inferior a encontrada por Yano e Gomes (2013), em seu estudo com efluente de um 

abatedouro (concentração média de SST no efluente bruto igual a 1.515 mg/L).  

 

Para o efluente tratado, a concentração média de SST foi de 456 mg/L, o que resultou 

em uma remoção média de 68%. Pode-se inferir que a eficiência encontrada foi 

inferior a esperada em sistemas de tratamento por lodos ativados, uma vez que a 

remoção média de SST gira em torno de 90%, em diferentes variante deste sistema 

(von SPERLING, 2016). Problemas relacionados ao lodo, como intumescimento, lodo 

ascendente, lodo pulverizado e lodo disperso, podem causar elevadas concentrações 

de sólidos em suspensão no efluente tratado. Caso haja sobrecarga hidráulica ou de 

sólidos no decantador secundário, também pode levar a altas concentrações (von 

SPERLING, 2016).  

 

De acordo com a DN COPAM/CERH-MG N.º 01/2008 (MINAS GERAIS, 2008), na 

qual firma-se a concentração de até 100 mg/L de SST em efluentes tratados, as 

concentrações de SST do ET não atenderam ao padrão de lançamento em nenhuma 

das amostras realizadas.  

 

Observa-se que houve uma variação considerável nas concentrações de SSed no 

efluente bruto, onde a mínima de 0,8 mL/L e a máxima foi de 5 mL/L. Isso pode ser 

A B 
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justificado pela qualidade da água de higienização que chega à estação da indústria 

alimentícia em estudo, e que varia de acordo com a limpeza realizada em diferentes 

setores durante o dia. As concentrações médias de SSed nos efluentes bruto e tratado 

foram de 2,4 mL/L e 0,3 mL/L, respectivamente. Cabe citar que as concentrações de 

SSed encontradas no ET estavam de acordo com a regulamentação ambiental - limite 

de 1 mL/L (Minas Gerais (2008). 

 

  
Figura 6 - Diagramas de caixa dos valores de sólidos suspensos totais (A) e sólidos sedimentáveis (B) obtidos nos 

efluentes bruto e tratado. 
 

 Demanda Química de Oxigênio e Demanda Bioquímica de Oxigênio 

Na Figura 7 estão apresentadas as concentrações obtidas para DQO (Figura 7.A) e 

para DBO (Figura 7.B) nos efluentes bruto e tratado. Pode-se observar que houve, em 

termos dos dois parâmetros mostrados, uma melhora da qualidade do efluente após o 

tratamento. A eficiência de remoção média de DQO foi de 42%, o que é abaixo do 

esperado para este tipo de tratamento, que pode chegar a 90% (von SPERLING, 

2016).   

 

A concentração mínima de DQO encontrada no efluente bruto foi de 1.000 mg/L e a 

máxima de 8.059 mg/L.  Essa variação expressiva pode ter sido causada pela 

limitação do método de coleta realizado (coleta simples). A produção e a higienização 

mudam ao longo do tempo, o que podem ter causado variação da qualidade dos 

efluentes em cada coleta. 

 

B A 
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Com relação a DBO, a eficiência de remoção média foi de 32%, ficando aquém da 

eficiência capaz de se atingir em sistemas de lodos ativados (von SPERLING, 2016). 

Outro aspecto que deve ser ressaltado é a concentração média de DBO encontrada no 

efluente tratado: 572 mg/L. Tal condição está bem acima do padrão de lançamento 

disposto na DN COPAM/CERH-MG N.º 01/2008 (MINAS GERAIS, 2008): até 60 

mg/L ou eficiência de remoção mínima de 75% e média anual igual ou superior a 

85%.  

 

A elevada concentração de DBO no efluente tratado pode estar associada a alta carga 

de DBO afluente: a concentração média de DBO no efluente bruto encontrada foi de 

1.038 mg/L. Além disso, a elevada variação da carga de DBO no efluente bruto, no 

qual foram encontradas concentrações mínima e máxima de 550 mg/L e 1.787 mg/L, 

respectivamente, pode ser outra causa para este problema. Outras suposições, como o 

desbalanceamento de nutrientes e a inibição por substâncias tóxicas, a exemplo o 

cloro utilizado na higienização, podem também estar associadas a baixa eficiência de 

remoção encontrada (von SPERLING, 2016). 

 

Ponezi (2000) encontrou eficiências de remoção iguais a 78% e 79%, para DQO e 

DBO, respectivamente, em efluente de indústria de processamento de frutas cítricas, 

tratado por lodos ativados. Yano e Gomes (2013), encontraram eficiências de 

remoção iguais a 97%, para ambos parâmetros, em efluente de indústria de abate, 

também tratado por lodos ativados. Percebe-se que tratamentos por sistemas por lodos 

ativados permitem atingir elevada eficiência de remoção. Infere-se, então, que o 

sistema da indústria alimentícia em estudo não está correspondendo ao esperado, 

devendo-se analisar e propor possíveis alterações que causem melhorias na eficiência 

do tratamento. 
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Figura 7 - Diagramas de caixa dos valores de DQO (A) e DBO (B) obtidos nos efluentes bruto e tratado. 
 

5.1.2. Amostra do tanque B (Tq.B) 

Os parâmetros pH, temperatura, OD, SST, SSV, SSed e IVL da amostra do Tq.B 

foram analisados no LAQUA, em três datas de coleta distintas (23/08, 13/09 e 20/09). 

Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 12.  

 
Tabela 12 – Resultados de pH, temperatura, OD, SST, SSV, SSed e IVL. 

DATA pH 
Temperatura 

(ºC) 

OD 

(mg/L) 

SST 

(mg/L) 

SSV 

(mg/L) 

SSed 

(mL/L) 

IVL 

(mL/L) 

23/08/17 7,4 17,9 1,55 4.800 4.533 250 53 

13/09/17 7,5 21,3 2,99 11.333 9.600 650 70 

20/09/17 7,4 21,8 0,92 9.143 7.714 637 53 

 

Os valores de pH encontrados variaram entre 7,4 e 7,5, e mostram-se dentro da faixa 

de pH considerada ótima para o crescimento bacteriano, compreendida entre 6,5 e 7,5 

(METCALF & EDDY, 2003). Além disso, os valores de pH encontrados se 

aproximaram daqueles do estudo feito por Ponezi (2000) em indústria cítrica, que 

estiveram na faixa de 6,8 a 7,2. Assim como na ETEI em estudo, a correção do pH do 

efluente bruto era feita com hidróxido de sódio, na indústria estudada por Ponezi 

(2000), a fim de manter a faixa ideal no reator biológico. A média de temperatura 

encontrada foi de 20,3 ºC.  

 

A média das concentrações de oxigênio dissolvido (OD) foi de 1,82 mg/L, a qual 

atende a faixa recomendada de parâmetro de projeto de 1,5 – 2,0 mg/L (von 

A B 
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SPERLING, 2016). Yano e Gomes (2013), em estudo em abatedouros, encontraram 

concentração média de OD no reator biológico igual a 2,5 mg/L, pouco acima do 

recomendado e do encontrado no reator da ETEI da Perfeita Alimentos Ltda. 

 

Em relação aos parâmetros SST, SSV e SSed, as concentrações médias encontradas 

foram 8.425 mL/L, 7.282 mL/L e 512 mL/L, respectivamente. A partir destas 

informações, foi possível calcular o IVL. A média dos valores encontrados para o IVL 

foi de 59 mL/g. Segundo von Sperling (2016), a concentração máxima de SST no 

tanque de aeração (SSTA) é geralmente limitada a 4.500 – 5.000 mg/L. Como a 

concentração média encontrada na amostra está acima deste limite, possíveis causas 

podem estar associadas a este problema, como volume insuficiente da unidade de 

decantação e prejuízo à transferência de oxigênio no tanque de aeração.  

 

A relação média de SSV/SST no reator foi de 0,88, o que permite supor que a variante 

do processo de tratamento possa ser por lodos ativados convencional, no qual tem-se 

a faixa de valor médio de SSV/SST entre 0,70 e 0,85. O valor médio do IVL 

calculado, igual a 59 mL/g, mostrou que o lodo está em condição de boa 

sedimentabilidade (von SPERLING, 2016).  

 

Além das análises realizadas no LAQUA, os parâmetros pH, temperatura, OD e SSed 

da amostra do Tq.B foram analisados durante os meses de julho a novembro, no 

núcleo de análises de efluentes da Perfeita Alimentos Ltda. As análises de pH, 

temperatura e sólidos sedimentáveis foram realizadas 61 vezes, enquanto a de 

oxigênio dissolvido, 44 vezes, durante este período. A Figura 8 apresenta os valores 

encontrados e os números amostrais de cada parâmetro.  
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Figura 8 - Diagramas de caixa dos valores de pH (n=61) (A), temperatura (n=61) (B), OD (n=44) (C) e SSed (n=61) 

(D), obtidos no lodo biológico. 
  

A Figura 8.A apresenta os valores encontrados para o parâmetro pH. Os valores 

mínimo e máximo encontrados foram de 7,05 e 8,16, respectivamente. A utilização de 

sanitizantes alcalinos na higienização dos setores e equipamentos, pode causar a 

elevação do valor do pH da amostra, o que justifica a variação dos valores 

encontrados. Quando considera-se o valor médio encontrado de 7,54, o pH ainda está 

dentro da faixa ótima para o crescimento bacteriano de 6,5 – 7,5 (METCALF & 

EDDY, 2003). 

 

As temperaturas encontradas para a amostra estão apresentadas na Figura 8.B. A 

temperatura média encontrada foi de 20ºC, a mínima temperatura igual a 15,4ºC a e 

máxima temperatura igual a 24,6ºC.  Em estudo realizado por Beranger (2009), em 

uma indústria alimentícia produtora de pães e bolos, a temperatura média do lodo 

biológico encontrada foi 28ºC, mais alto quando comparado a temperatura média do 

lodo da ETEI em estudo. Verificou-se também que o aumento da temperatura 

influencia na taxa de consumo de oxigênio (TCO) do reator: quanto maior a 

C 

B 

D 

A 
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temperatura, maior a TCO. Apesar de não ter sido feita a medição da temperatura 

ambiente neste trabalho, pode-se dizer que o principal fator para o aumento da 

temperatura da amostra do Tq.B foi o aumento da temperatura ambiente. 

 

Na Figura 8.C estão apresentadas as concentrações de OD obtidas. A concentração 

média de OD na amostra encontrada foi 3,48 mg/L, acima da faixa recomendada por 

von Sperling (2016), entre 1,5 – 2,0 mg/L. A concentração máxima encontrada foi 

5,66 mg/L e a mínima foi 1,50 mg/L. Duas concentrações elevadas se mostraram 

atípicas – outliers – sendo 6,08 mg/L e 6,60 mg/L. Isso pode estar relacionado a uma 

baixa atividade biológica, o que acarreta a uma baixa eficiência de tratamento. É 

importante salientar que o tipo de aeração utilizada na Perfeita Alimentos Ltda. é 

aeração mecânica, por sistema temporizado de liga-desliga de aeradores. Porém, 

durante a operação da ETEI em estudo, não foi realizado controle rigoroso deste 

sistema, e apesar de se ter informações do tempo em que fica ligado, não se tem 

certeza da capacidade de transferência deste aerador. Tal fato poderia, supostamente, 

justificar os valores elevados de OD (> 3,0 mg/L). 

 

Por fim, na Figura 8.D estão apresentados os valores encontrados para SSed na 

amostra. A concentração média foi de 506 mL/L, a mínima de 80 mL/L e a máxima 

de 925 mL/L. Este pico encontrado de concentração de SSed pode ser relacionado ao 

aumento da concentração de SSed no efluente bruto, causado por determinada 

higienização realizada, a qual direcionou grande quantidade de sólidos para a ETEI. 

5.2. Caracterização biológica do lodo 

Durante o presente estudo, foram identificados no lodo biológico da ETE da Perfeita 

Alimentos Ltda. alguns micro-organismos, como protozoários ciliados livre natantes e 

ciliados sésseis, tecamebas, nematóides e rotíferos. No efluente bruto, as observações 

feitas permitiram encontrar também tecamebas, e no efluente tratado, przoários 

ciliados livre natantes e sésseis, tecamebas e nematóides. Ao todo, 8 táxons foram 

encontrados no lodo biológico.  

 

Os ciliados livre natantes foram, dentre os grupos que compõem a microfauna do lodo 

biológico, os organismos mais frequentes durante o estudo. Nas amostra coletadas nos 
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dias 23/08/17 e 20/09/17, eles corresponderam a aproximadamente 55% e 58%, 

respectivamente, dos organismos observados em relação à comunidade.  

 

A Tabela 13 apresenta os resultados da análise quantitativa, na qual foi calculada a 

densidade dos grupos (nº de indivíduos/L) em cada amostra observada.  

 
Tabela 13 – Densidades dos grupos componentes da microfauna presente no lodo biológico (LB) e nos 

efluentes bruto (EB) e tratado (ET).  

REINO GRUPO 

DENSIDADE (ind./L) 

LB 

(23/08/2017) 

LB 

(20/09/2017) 
EB ET 

Protozoa 

Flagelados - - - - 

Tecamebas 5,2 x 105 4,4 x 105 8 x 105 4 x 104 

Ciliados 8 x 105 6 x 105 - 4 x 104 

Animalia 
Rotíferos 8 x 104 - - - 

Nematóides 4 x 104 - - 8 x 104 

 

Baseado na microfauna encontrada nas amostras de lodo biológico da estação de 

tratamento da Perfeita Alimentos Ltda., pôde-se obter o Índice Biótico do Lodo (IBL). 

O grupo dominante encontrado foi o dos ciliados livre natantes e sua densidade foi 

menor do que 106. Ao todo, foram encontrados 8 táxons e, apesar de não ter sido 

calculada a abundância de flagelados, considerou-se que esta seria menor que 10, uma 

vez que não se encontrou um número significativo de organismos desse grupo. 

 

Com essas afirmações, o IBL obtido foi igual a 3, que corresponde à classe IV 

(Tabela 5), onde o lodo é considerado instável, e o tratamento com depuração 

biológica muito baixa no tanque de aeração e eficiência muito baixa (MADONI, 

1994). Este resultado corrobora o que foi encontrado nas análises físico-químicas, 

como baixa eficiência de remoção de DBO. 

 

A Figura 9 mostra como foi obtido o IBL, considerando o grupo dominante 

encontrado, sua densidade, o número de táxons e a abundância de flagelados 

encontrados na amostra. 
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GRUPO 
DOMINANTE 

NÚMERO DE 
MICRO-

ORGANISMOS/L 

 NÚMEROS TAXONÔM§ICOS 

>10 8-10 5-7 <5 

F<10 10<F<100 F<10 10<F<100 F<10 10<F<100 F<10 10<F<100 
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9 
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6 
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6 

5 
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4 
 

3 
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5 
 

4 

3 
 

2 

4 
 

3 
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1 
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Figura 9 – Obtenção do IBL a partir dos dados de entrada: grupo dominante, densidade de organismos, número 
taxonômico e abundância de flagelados. 

 

A microfauna do lodo biológico da ETE em estudo está apresentada nas Figuras 10 e 

11. De acordo com Abreu (2004), há oscilações e sucessões das populações de micro-

organismos, causadas por relações de competição e predação. São três as fases 

distintas que se sucedem ao início da operação de um sistema por lodos ativados, 

sendo a fase inicial da instalação caracterizada pela presença das espécies pioneiras, 

típicas de um efluente a ser tratado. Os ciliados livre natantes representam essas 

espécies pioneiras, principalmente. Dessa forma, a análise qualitativa, que mostrou 

maior abundância de protozoários ciliados livre natantes, permite inferir que a estação 

pode encontrar-se em fase inicial. 

 

Apesar de a identificação de espécies não ter sido feita no estudo em questão, pode-se 

dizer que pela observação feita, foi encontrada uma baixa riqueza de espécies. Este 

pode ser outro indicativo de que o processo de tratamento encontra-se em estágio 

inicial, uma vez que a grande riqueza de espécies de protozoários sésseis e rastejantes, 

predominantemente, indica que o tratamento está em sua segunda fase (ABREU, 

2004). 
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Cabe também ressaltar que, segundo Tuagy et al. (2008) apud Miloski (2015), para se 

ter um efluente com alta qualidade, deve haver dominância de ciliados sésseis e 

rastejantes, por serem capazes de se associar aos flocos e, dessa forma, serem 

considerados os grupos que melhor se adaptam ao ambiente de lodos ativados. 

Considerando esta afirmação e que houve dominância de ciliados livre natantes no 

lodo biológico, a má qualidade do efluente tratado encontrada pode ser justificada.  

 

No entanto, deve-se fazer uma ressalva quanto aos resultados encontrados nas 

análises da microfauna do lodo biológico: o número de amostras coletadas foi uma 

limitação do estudo realizado, pois em análises qualitativa e quantitativa, 

principalmente, deve-se ter um maior número de amostras, a fim de melhor aproximar 

os resultados do estudo à realidade. 
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Figura 10 – Fotomicrografias in vivo de protozoários ciliados encontrados no lodo biológico. A – B. 

Ciliados sésseis; C – F. Ciliados livre natantes. Barras = A, C, E e F 20 µm; B e D 10 µm. 
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Figura 11 – A – C. Fotomicrografias in vivo de ciliados livre natantes; D - F. Fotomicrografias 

protozoários fixados em lugol. D. Tecamebas; E. Ciliado livre natante; F. Tecameba. Barras = A – C 

10 µm; D – F 5 µm. 
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5. CONCLUSÕES 
Baseado nos resultados obtidos das análises realizadas com os três efluentes (bruto, 

tratado e lodo biológico), pode-se concluir que a estação de tratamento de efluentes 

industriais da Perfeita Alimentos Ltda. ainda não alcançou a eficiência de tratamento 

desejada, o que resultou em lançamentos de efluentes com concentração de DBO de 

até 1.787 mg/L .  

 

A variação dos resultados encontrados no efluente bruto para DQO, DBO, SST, SSV 

e SSed, pode ser relacionada à limitação do tipo de amostragem utilizada (amostra 

simples). A produção da indústria em estudo oscila ao longo do dia e, 

consequentemente, a higienização dos setores e equipamentos também. Portanto, a 

carga de efluentes que chega à estação e é conduzida por gravidade ao tanque de 

aeração (Tq.B), varia. Recomenda-se que seja feita amostragem composta e, além 

disso, que seja feita a coleta do efluente dentro do Tq.A, para que sua caracterização 

seja mais significativa.  Adicionalmente, a verificação da necessidade de um tanque 

de equalização de vazões também é sugerida, uma vez que a ETEI recebe efluente 

quando há etapa de limpeza do processo produtivo, e não recebe efluente durante a 

produção em si, o que pode comprometer o controle de cargas hidráulicas e orgânicas 

aplicadas nas unidades de tratamento. 

 

Foi encontrada uma elevada concentração média de DBO no efluente tratado, igual a 

572 mg/L. Esta condição está acima da concentração limite firmada pela DN 

COPAM/CERH-MG N.º 01/2008 (MINAS GERAIS, 2008), de 60 mg/L ou remoção 

mínima de 85%. Essa concentração média de DBO pode estar relacionada a elevada 

variação da carga de DBO afluente à ETE. A fim de controlar essa variação, algumas 

medidas podem ser implantadas, como (von SPERLING, 2016): 

 

• o aumento da idade do lodo e da biomassa, a partir da redução da vazão de 

descarte de lodo excedente; 

• a utilização do Tq.A como equalizador, para receber o efluente bruto e deixá-

lo nas condições ideais para o tratamento. 
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Para o parâmetro SST, a concentração média encontrada no efluente tratado foi de 

456 mg/L, e também não está de acordo com o padrão igual a 100 mg/L, imposto pela 

DN COPAM/CERH-MG N.º 01/2008 (MINAS GERAIS, 2008). Este parâmetro pode 

indicar que há uma sobrecarga de sólidos no decantador secundário, ocasionada, por 

exemplo, pela condição em que o lodo se encontra (não equilíbrio de micro-

organismos formadores de floco), pela concentração elevada de OD no reator 

biológico, pela baixa vazão de retirada de fundo do decantador, e pela elevada 

variação da vazão afluente (von SPERLING, 2016). 

 

Outro aspecto que deve ser citado é a alimentação do tanque de aeração (Tq.B). A fim 

de tornar constante a vazão de entrada no Tq.B, dever-se-ia modificar a alimentação 

por gravidade para por bombeamento. Assim, haveria um maior controle sobre as 

variáveis de entrada, como DBO e sólidos suspensos, por exemplo. 

 

Com relação às análises quantitativa e qualitativa da microfauna do lodo biológico, 

observou-se que houve dominância de ciliados livre natantes, que indicam uma 

produção de efluente tratado de má qualidade. Além disso, o valor do IBL calculado 

foi 3, correspondente à classe IV, na qual mostra o lodo encontra-se instável e o 

sistema com eficiência muito baixa. Esses dois resultados ajudam a corroborar o que 

foi encontrado nas análises físico-químicas do efluente tratado. Apesar de contribuir 

para uma avaliação geral de como está o tratamento, esses resultados não são muito 

representativos. Dessa forma, sugere-se que outras análises da microfauna devem ser 

realizadas, com um maior número de amostras.  

 

 Cabe ressaltar também que o estudo realizado sobre a microfauna do lodo biológico 

mostrou a importância de haver o monitoramento desta variável, uma vez que os 

organismos componentes da microfauna refletem as condições de depuração do 

sistema. Dessa forma, o presente estudo alerta sobre a necessidade de se ter 

treinamentos em microbiologia de lodos ativados destinados à capacitação de 

profissionais responsáveis pela manutenção desses sistemas.  

 

Por fim, o estudo feito na ETEI da indústria de alimentos mostra que o sistema de 

tratamento de efluentes por lodos ativados exige um controle operacional complexo, 

no qual a variabilidade das características do afluente dificulta a sua implementação. 
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Dessa forma, é fundamental identificar as variáveis envolvidas no processo, como 

vazões afluente, efluente, de recirculação e de retirada de lodo excedente, o oxigênio 

dissolvido no tanque de aeração, a concentração de indicadores do processo, como 

DBO e sólidos suspensos, a carga de lodo (relação alimento/micro-organismo) e a 

idade do lodo. Sem o monitoramento dessas variáveis, não será possível obter um 

desempenho da estação adequado. Assim, acredita-se que o trabalho contribuiu para o 

levantamento de tais questões no estudo de caso realizado, subsidiando tomadas de 

decisões em etapas futuras no que diz respeito a alterações no processo de tratamento 

e operação da ETEI com o intuito de otimizar o tratamento dos efluentes. Cabe citar 

ainda a inovação do trabalho realizado, uma vez que não foram encontrados na 

literatura estudos realizados em tipologias industriais semelhantes ao estudado, 

havendo a necessidade da continuação do monitoramento da ETEI para melhor 

entendimento dos pontos levantados. 
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